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TAKTIEK EN STRATEGIE 
NA DILBEEK 
Welke lessen en besluiten 
kunnen uit het voorbije 
« Vlaamse weekend » getrokken 
worden ? 

Er was zaterdag de nationale 
Kaderdag te Gent. Deze eerste 
grote Volksunie-manifestatie 
sinds de verkiezingen, en sinds 
de toetreding tot de regering is 
in alle opzichten uiterst ge
slaagd : bomvolle zaal, laaiende 
geestdrift, uitdrukkelijke betui
ging van trouw aan de partij en 
haar leiding. Voorzitter Schiltz 
boekte een groot persoonlijk 
sukses : zijn kaderdagrede werd 
voortdurend onderbroken door 
applaus, en kreeg aan het einde 
een minutenlange staande ova
tie. 
De partij heeft er goed aan 
gedaan, deze kaderdag te beleg
gen en haar standpunten be
kend te maken vóór de betoging 
te Dilbeek. Het eventueel suk
ses of gebrek aan sukses van 
de manifestatie de dag nadien 
kon zodoende niet zijn stempel 
drukken op de houding van de 
partij. Schiltz heeft van deze arm
slag gebruik gemaakt om nauw
keurig de VU-houding af te l i j
nen. De partij blijft, trouw aan de 
aangegane verbintenissen, in 
het kader van het Egmontpakt 
ijveren voor een maximale reali
satie van de autonomie en een 
maximale beperking van de 
schaduwzijden in het pakt De 
voorzitter heeft ook duidelijk ge
steld, binnen welke grenzen dit 

VU-engagement moet gesi
tueerd worden. De partij neemt 
slechts deel aan de macht om 
deze te hanteren in het belang 
van het Vlaamse volk. Dit onder
stelt een reële definitieve afbake
ning van onze grenzen, reële 
waarborgen te Brussel, reële f i 
nanciële middelen en bevoegd
heden, een reële betrokkenheid 
van de Vlaams-nationalisten bij 
de uitvoering van het pakt, en de 
vormgeving van de instellingen. 
De betoging te Dilbeek heeft 
geen tegenindikaties gebracht 
voor de eensgezindheid, die za
terdag binnen de Volksunie is 
gebleken. Het gros van de beto
gers behoorde tot twee strek
kingen. De ene wil gewoonweg 
het hele Egmontpakt van de 
kaart vegen, terwij l de andere 
hoopt op verbetering van het 
pakt vooral in de richting van 
het afzwakken der schaduwzij
den. Tot deze tweede strekking 
behoorden kennelijk een aantal 
VU-mensen, die opstapten met 
het partij-embleem op de jas-
kraag. 

We hebben geen moeite om ons 
te verheugen in de goede op
komst voor deze betoging. Een 
f lop zou alleen maar een gebrek 
aan Vlaamse refleks tot uiting 
hebben gebracht. Het is verheu
gend, dat de Vlaamse refleks 
aanwezig is. Men moet het suk
ses van deze betoging zien te
gen de achtergrond van de 
maandenlange kampanje die — 
sinds einde mei — door het 

grootste deel van de Vlaamse 
pers is gevoerd. Bladen zoals 
«Het Laatste Nieuws» en «De 
Gazet van Antwerpen», en in 
misschien iets bescheidener ma
te de bladen van de «Stan
daard »-groep en zelfs de chris-
ten-demokratische persorganen, 
hebben in zeer ruime mate aan
dacht gewijd aan de organisatie 
van de betoging. Dilbeek was 
geen geïmproviseerde onderne
ming, maar het voorlopig hoogte
punt van een door de massame
dia sterk geschraagde kampan
je. 

Te Dilbeek is de tweespalt tot 
uiting gekomen tussen het idea
le en het haalbare. Men dient 
daarbij echter aan de inrichters 
de vraag te stellen, wat zij be
schouwen als het ideale. Bij 
vroegere Vlaamse betogingen 
was er doorgaans een positief 
minimumprogramma voorhan
den. Zo was het ook o.m. te Hal-
Ie, waar een aantal konkrete 
eisen werden vooropgesteld, 
waarvan het grootste deel trou
wens via het Egmontpakt verwe
zenlijkt wordt. Te Dilbeek was 
dit niet het geval. Het ontbreken 
van een positief eisenprogram
ma en van een alternatief is een 
bedenkelijke leemte. Zi j heeft 
tot gevolg dat men in de verlei
ding zou kunnen komen, de he
terogene samenstelling van de 
betoging samen te vatten onder 
één enkele negatieve noemer. 
Op welk taktiek en op welke 
strategie mikten de inrichters ? 

VU-kaderdag : onvolks unitair België verder afbouwen biz. 12-13 

Het ontbreken van een positief 
eisenprogramma en van een al
ternatief maakt het beantwoor
den van deze vraag dubbel moei
lijk. Dreigt deze betoging geen 
hypoteek te worden voor de 
Stuyvenberg-gesprekken, waar 
de Vlaamse onderhandelaars 
met veel energie en met veel 
behoedzaamheid bezig zijn aan 
het subtiele bijschavingswerk 
van het Egmontpakt? Het is te 
vrezen van w e l ; de verstrakte 
FDF-houding deze week wijst al
vast in die richting. 
De betoging heeft geen duidelijk
heid gebracht, maar zal de ver
warring wellicht nog vergroten. 
Als uiting van Vlaamse stri jd
baarheid was het een verheu

gend verschijnsel. Maar ze 
dreigt de konkrete Vlaamse poli
tieke macht en de konkrete 
Vlaamse onderhandelingsmoge-
lijkheden méér te schaden dan 
te versterken. De versterking 
van deze macht en van deze 
mogelijkheden behoort noch
tans tot de wezenlijke opdracht 
van de Vlaamse drukkingsgroe-
pen. Eveneens zou het tot deze 
wezenlijke opdracht moeten be
horen, aan de Vlaamse polit ici 
de nodige armslag te laten om 
de grote en unieke kans op 
Vlaamse autonomie die het Eg
montpakt biedt zo maximaal mo
gelijk te realiseren. 
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OPIIHI^9 

Waarschuwing 

Tegen de énige doodzonde in de voiksnationale beweging, het 
opnieuw verbreken van de eensgezindheid, dit vers dat iedereen tot 
een zekere bezinning wil oproepen. 
Ik dacht dat mijn stem en mijn naam deze waarschuwing over Vlaan
deren moesten laten horen. 

Wij lijnen onverbeterlijk het strijdperk af 
en roeren periodiek de trom tot vechten; 
wij rouwden zelden om een overixxiig graf, 
onteerden vaak het lijk der meest oprechten. 

Weer klimt de koorts met de genezing in het zicht 
wij speuren 't landschap af als voorjaarsspechten, 
in eigen rijk de bek op elk rivaal gericht 
want ellen wanen wij ons Vlaand'rens échten. 

Hervindt de leeuwerik die van de hemel scheidt, 
hij kan zijn lied aan geen verenging hechten; 
vergeet u zelf, herstelt de eenheid, hoogste tijd, 
het Volk hielp u in 't zadel voor zijn rechten I 

Roni RANKE 

KERKTOREN NIET GESCHRAPT 
Een aantal jaren geleden wandelde 
een grote massa Vlamingen rond de 
kerktoren van Halle en droeg toen 10 
eisen met zich mee. 
Door het Egmontpakt worden 8 van 
deze 10 eisen realizeertjaar. Vorige 
zondag wandelde opnieuw 1/5 deel 
van deze Vlamingen rond de kerkto
ren van Dilbeek om te betogen tegen 
het Egmontpakt en dus om een terug
keer naar die vroegere situatie. Begrij-
pe wie kan! 

LV.P., Heverlee 
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De postbode is zich verleden week 
komen aanmelden om het abonne
mentsgeld te innen van ons weekblad 
«Wij». 
Met spijt moet ik U mededelen dat 
gezien mijn financiële toestand C72 
jaar, minimumpensioen), het mij onmo
gelijk is nog verder het abonnements
geld te betalen. Het is droevig zo een 
beslissing te moeten nemen en na bij
na 50 jaar art>eid, zich nog niet deze 
uitgave te kunnen permitteren. 
Ik dank U om uw bereidwilligheid mijn 
bneven die ik toegestuurd heb te wil
len publiceren. Van in mijn jonge jaren 
heb ik altijd in de bres gestaan om de 
Vlaams-nationale gedachte ingang te 
doen vinden in mijn omgeving. Ik ben 
heel mijn leven geabonneerd geweest 
op Vlaams-nationale publikaties, nu 
deze noodgedwongen te moeten op
geven vind ik zeer erg en pijnlijk... 

Red. — Naam en adres van deze 
gepensioneerde lezer zijn op onze 
redaktie bekend. Het spreekt vanzelf 
dat zijn naam NIET van onze abonne-
mentenlljst wordt geschrapt ' 

lustrerie 
marcdeviiese 
t>aron ruzettelaan 
assebroek - brugge 
tel. 050/35404 

CDEBERGHER 

De Moeren ligt met in Frans-Vlaande-
ren maar in Vlaanderen, meer be
paald in de Westhoek, streek « Bach-
ten de Kupe» Czie «WIJ» van 
13.10.77). Het Frans imperialisme reikt 
nog niet tot buiten De Moeren! 
De Rijksgrens Frankrijk-België door
snijdt het vroegere kunstmatige meer 
of moeras. In Frans-Vlaanderen 
noemt het Les Moéres (het kleinste). 
In Belgisch-Vlaanderen noemt het De 
Moeren (het grootste). Nu behoort de 
ex-gemeente De Moeren tot Veurne. 

A.H., Veurne 

10 JAAR SCHAARBEEK 

Het enige wat belangrijk is, is de 
vraag waarmee het Vlaamse volk, 
ook het deel ervan dat Brussel be
woont, het best wordt gediend. Ik heb 
10 jaar in Schaarbeek gewoond en ik 
volg met aandacht alles wat uit 
vlaamsgezindheid gepresteerd of zo
gezegd gepresteerd wordt 
Met de jaren heb ik vastgesteld dat 
betogen, zingen en IJzerbedevaarten 
alleen niets oplevert en dat de kracht 
in het Vlaamse volk samengaat met 
de politieke macht die het bezorgt 
aan zijn meest radikale voormannen. 
Uit het bewustzijn van enkelen dat 
alleen politieke macht telt is de VU 
geboren en door de inzet van een 
paar honderden is ze gegroeid tot 
haar huidige omvang. 
Nu is het reeds sedert een paar ver
kiezingen duidelijk geworden dat de 
Vlaamse kiezers niet passend reage
ren op de frontvorming van het frans
kiljonisme in Brussel. Het Vlaamse 
land heeft bv. bij de jongste verkiezin
gen Brussel en Vlaams-Brabant in de 
steek gelaten door weer vooral braaf 
gekleurd te stemmen. 
Erger, er bestaat bij de radikalen 
reeds een sterke neiging om Brussel 
te laten vallen, opdat ze daarna baas 
zouden zijn in hun kleiner Vlaanderen. 
De VU-leiding heeft gevoeld dat ze, 
terwijl ze kon, moest deelnemen aan 
de belangrijke besprekingen over de 
toekomst van ons volk. 
Als ze wilde meespelen d.wx onder
handelen, dan kon ze dit alleen doen, 
steunende op de werkelijke macht die 
haar gegeven werd. Ze kon niet meer 
eisen dan bereikbaar was op grond 
van de haar toegekende macht Zij 
die Brussel kennen, zoals ik het ken, 
en zij die hun Vlaamse medeburgers 
kennen, zoals ik ze ken, weten dat we 
onze verwachtingen met hoger mo
gen stellen dan ze verdienen. 
En, wetende dat we tot heden als 
gemeenschap in Brussel haast niets 
meer betekenden, ben ik ervan over
tuigd dat als het akkoord komt deze 
gemeenschap voor de eerste keer na 
1830 de ka zal'krijgen om zich volle
dig autonoom te organizeren en 
steeds tot meer bewust leven te 
komen. 

M.C.V.D. - Vilvoorde 

BLAUWVOET 
Geen wonder dat een oudvlaams 
woord als «Blauwvoet» niet meer 
begrepen wordt Het woordje Blauw
voet komt van het oudkeltische « Bla-
fet» dat staketsel aan de thuishaven 
betekent 
Nu waren onze voorouders de Kelten 
niet alleen zeevaarders, zij kozen 
meestal diepzee en waren soms we
kenlang van huis weg. Voor de nch-
ting waren zij op de natuur aangewe
zen. Een van die natuurlijke richtingwij
zers waren de zeemeeuwen. Deze 
vogels waren bijna nooit heel ver van 
de kust af. Wanneer onze voorouders 
naar huis toe kwamen en de eerste 
zeemeeuwen zagen, wisten zij dat 
land niet meer ver af was en zij wel
dra de haven zouden bereiken, de bla-
fet Bijna instinktmatig hebben zij die 
zeemeeuwen de Blafets genoemd, de 
voorboden van een veilige thuisvaart. 
Dit begnp van veilige thuiskomst is in 
dat mooie woord teloorgegaan en 
onze kleurenblinde taaiprutsers heb
ben er dan maar blauwe voeten van 
gemaakt 

NU NIET VLUCHTEN 

De Vlaamse strijdverenigingen be
gaan een taktische blunder van for
maat Hun negatieve houding schaadt 
de Vlaamse strijd. Zij verwerpen het 
Egmontakkoord in zijn totaliteit 
Mij lijkt het beter het Gemeenschaps-
pakt te gebruiken als uitgangspunt bij 
het realizeren van een aantal Vlaam
se eisen en aktiepunten. 
Op grond van de bepalingen en de 
geest van het Egmontpakt zullen wij 
bv. de splitsing van de Brusselse 
OCMW eisen. 
De Franstaligen passen deze taktiek 
toe: « Soepele aanvaarding, het trek
ken van logische konsekwenties en 
het stellen van in zekere zin te verant
woorden eisen». 
De Vlaamse strijdverenigingen zijn 
weer eens gevlucht in het defensief, 
erger nog in een volslagen negativis
me. 
Het gemeenschapspakt moet nu uit
gewerkt en omgezet worden in wet
teksten. 
In plaats van alle krachten te bunde
len en voortbouwend op «Egmont» 
de Vlaamse eisen maximaal te verde
digen, pleegt men vaandelvlucht en 
verzwakt men de positie van die Vla
mingen die strijden op de barrikaden. 

R.D.D. - Herent 

ONTGOOCHELD 

Brussel 
De uitzending «Vlaams-
nationale standpunten » van 
donderdag l.l. met o.a. 
staatssekretaris Anciaux 
over Brussel is bij heel wat 
kijkers in de smaak geval
len. Er liepen op het VU-se-
kretariaat een hele boel vra
gen binnen om de inter
views met Anciaux en Jan 
De Wilde van het wijkhuis 
« De Kassei » toegestuurd 
te krijgen. 
Het Vlaams pers-, radio- en 
tv-instituut vond het dan 
ook nodig deze op stencil 
te zetten. Op eenvoudige 
aanvraag aan het VU-sekre-
tariaat, Barrikadenplein 12, 
1000 Brussel (02/219.49.30) 
kunnen zij gratis bekomen 
worden. 

WATERMAAL
BOSVOORDE 

F.VA, Zulte 

In Wij (6-10-1977) lazen we dat in ver
band met taalincidenten op het ge
meentehuis van Watermaal-Bosvoor
de «één incident voldoende was om 
de taaiorde te herstellen ». 
In plaats van u geluk te wensen met 
deze prachtige overwinning, moeten 
we u helaas wijzen op de onjuistheid 
van deze stelling. In het verleden zijn 
er in deze gemeente namelijk vele 
soortgelijke incidenten geweest We 
hebben over een identiek voorval 
reeds op 16-6-1977 een brief geschre
ven aan de voorzitters van de Vlaam
se partijen en de Vlaamse ministers. 
Pas nu een kabinetsraad van het 
ministerie van Nederlandse Kuituur 
nâ  zijn huwelijk Franse toespraken 
aan te horen krijgt vindt men het 
nodig om hier iets aan te doen. 
Volgens een bencht zullen de Vlamin
gen in het vervolg door een Neder
landssprekende schepen in de echt 
worden verbonden. Ongetwijfeld zul
len er wel Vlomsbrabbende FDF-ers 
bereid zijn om op te treden bij huwe
lijken van de leden van de Minorite 
Bruxelloise. Men heeft immers ook 
geen moeite om FDF-direktrices te vin-
.den voor de paar laatste Vlaamse 
gemeentescholen. 

Tenslotte willen we u erop wijzen dat 
de positie van de Vlaamse minder
heid in Brussel is gekoppeld aan die 
van de Walen in de randgemeenten. 
Nu de Vlamingen in Brussel door een 
tweederangspersoon in de echt wor
den verbonden in plaats van door de 
burgemeester, moet dit logischerwijze 
inhouden dat bijvoorbeeld de Walen 
in Wemmei ook niet door de burge
meester worden getrouwd. 
De Franstaligen zullen hiertegen onge
twijfeld inbrengen dat dit niet strookt 
met de geest van verzoening. Zij heb
ben gelijk : Het Egmontpakt en verzoe
ning zijn twee zaken die niets met 
elkaar gemeen hebben. Hopelijk zul
len de Vlaamse parlementsleden dit 
op tijd inzien. 

E.W., Gent 

Betreft brief « Ontgoocheld » van P.R. 
St-Amandsberg en voetnota van de 
redaktie «kritiek wordt gedeeld en 
zelf afgedrukt». Maar blijft het daar
bij? 
In de eerste jaren na het ontstaan van 
de Vlaamse Koncentratie en de Volks
unie was één der slogans «anders 
dan de andere ». Waar moeten wij dit 
in onze partij nog gaan zoeken ? Er 
zijn personen uit het partijbestuur die 
durven zeggen dat wij dit met zo let
terlijk mogen opnemen. 

En wat dan gezegd van de discnmina-
ties die de VU nu nog helpt besten
digen met de onrechtstreekse belas
tingen. Ik vraag me ook af wanneer 
wij eindelijk 'n voorstel zullen zien van 
onze mandatanssen om de kleine pen
sioenen fors op te trekken en de gro
te te verminderen. Voor wanneer 'n 
voorstel om de werklozensteun na 
zes maand werkloosheid fel te vermin
deren. Voor wanneer 'n voorstel om 
de vreemde gastarljeiders na zes 
maand werkloosheid terug naar huis 
te sturen, eventueel met gouden (?) 
handdruk. 

Benieuwd zal ik uitkijken of mijn brief 
ook zal opgenomen worden. 

E.D.S., Gent 

TOEN, NIET NU! 

Aan al de Contra-Egmontsupporters 
en betogers wil ik de eenvoudige 
vraag stellen: 

« Waarom hebt u er niet voor gezorgd 
dat Egmontpakt er nooit zou moeten 
komen door in 1963 het Hertoginne-
dalpakt af te weren en onmogelijk te 
maken ? » 

Informatief wil er bijvoegen, dat de nu 
extremistische anti-Egmont-betogers 
nl. de CVP, de BSP en ook de PVV, 
het «Faciliteiten-achterpoortje» van 
onze Vlaamse tuin toen tussen Brus
sel en Wallonië open deden om hun 
beste PSC, PSB en andere PRLW-
vriendjes mede te vleien. 

Het is onverantwoord te roepen; 
«Houdt de dief» als men zelf eerst 
alle eigen deuren heeft opengesteld 
om dieven, zelfs wolven te lokken. 

Geen enkel Vlaming was en is opge
zet met Egmontpakt doch laten wij 
nuchter blijven, en daarbij ons vertrou
wen blijven stellen in de leiders, die 
meer dan hun sporen verdiend heb
ben. 

P.V.C, St-Pieters-Woluwe 
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NIET GERAADPLEEGD 

Ik onderschrijf volkomen de verkla
ring « Rond het Egmontpakt dreigt die
pe kloof» (verschenen in «Wij» van 
29-9-77) U mag dit gerust bekendma
ken! 

Als lid VTB-VAB, VVO, Davidsfonds 
werd ik nooit om mijn mening ge
vraagd over het Egmontpakt 
Hou vol en zie niet om! I! 

R.V.dS, Meiee 

NEDERLANDS 

Ik was erg verontwaardigd over de 
onwaarheden die U schreef over de 
familie Vergels. Vooral betreffende de 
taal die in het gezin van de heer Ver
gels gesproken wordt. Mijn dochter is 
jarenlang, en dit van in de kleuterklas, 
bevriend geweest met de dochter van 
de heer Vergels. Zij hebben steeds 
als goede vriendinnen de lagere 
school in het Regina Caeli lyceum te 
Dilbeek doorlopen, waar zij voor het 
ogenblik nog de lessen volgen. Zij zijn 
samen naar de plaatselijke jeugdbe
weging geweest en hebben ook ne-
derlandstalige diktielessen aan de mu
ziekschool te Dilbeek gevolgd. Ook 
de andere kinderen gaan te Dilbeek 
naar school. 

Zij IS jarenlang aan huis geweest en 
heeft er nooit een woord Frans horen 
spreken. Integendeel, de kinderen 
worden er in een beschaafde Neder
landse taal opgevoed. 

G.V.D.G., Dilbeek 
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Noodkreet 

in de Gentse Kanaalzone 

I 

De Gentse industriezone langs het kanaal Gent-Terneuzen omvat een rij 
belangrijke bedrijven die werk verschaffen aan vele duizenden. Niet alleen uit 
het Gentse maar ook uit het Meetjesland, uit de streek tussen Gent en Sint-
Niklaas en uit het Oudenaardse komen werknemers hun brood in het Gentse 
verdienen. 
Waar vroeger de textielindustrie de voornaamste werkgever was, kwamen 
mettertijd andere bedrijven in de pleats'van de kwijnende arbeidstak; we kre
gen chemische industrie (Sadaci), petroleumraffinaderij (Texaco), automonta-
gefabrieken (Volvo), metaalnijverheid (Sidmar). 

Op de perskonferentie van de VU-Gent-EekIo, vorige vrij
dag, over de soclaal-ekonomische noodsituatie in de 
Kanaalzone, heeft voorzitter Jan Ritzen de overheid met de 
vinger gev\>ezen. 
Hij zei: « De aangekondigde overheidshulp (5 miljard) voor 
de textielsektor zal uiteindelijk niets verhelpen. Om de nodi
ge kapitaalintensiteit in de Vlaamse textiel- en kledingnij-
verheid te verdrievoudigen (bij konstante werkgelegen
heid) is een investeringspakket van 90 miljard fr. (!) nodig. 
Met 5 miljard frank zullen slechts de likwiditeitsproblemen 
van de textielreuzen tijdelijk verlicht worden. Er zijn andere 
maatregelen nodig om het textiel een nieuwe steekhouden
de draad te geven.» 

Dit laatste bedrijf gaf ons hoop op 
een ekonomische evolutie die de rich
ting van de zware rndustrie kon uit
gaan. De ekonomische krisis en de 
Belgische situatie hebben die hoop 
een lelijke knauw gegeven. 
De situatie is in zoverre zorgwekkend 
dat heel wat bedrijven in moeilijkhe
den verkeren, die zowel van konjunk-
turele als van strukturele aard zijn De 
ekonomische recessie heeft echter 
duidelijk gemaakt hoe zwak onze 
Gentse industne in feite staat 
Sadaci, dat achthonderd werknemers 
telt heeft nog weinig toekomstmoge
lijkheden. Volvo, dat drieduizend 
werknemers telt zal zich genood
zaakt zien mensen af te danken 
Texaco breidt met verder uit en 
spreekt ervan haar researchafdeling 
op te doeken. We gewagen dan nog 
niet van de reeds tsekende moeilijkhe
den bij Acec, Oleofina, Sidac en Fabel-
ta 

MIUARDEN 

Zorgwekkend is nog de teloorgang 
van de textielindustrie Tussen juni 
1974 en juni 1976 daalde de tewerk
stelling in de Oostvlaamse textiel- en 
kledingnijverheid met gemiddeld 5.000 
eenheden per jaar. In het Gentse 
alleen werden 1.400 arbeidsplaatsen 
minder geteld. 

Indien die tendens zich verderzet dan 
zullen 15.000 mensen hun werk in de 
Oostvlaamse textielnijverheid verlie
zen tijdens de komende jaren. Om de 
textiel te helpen, voorziet de overheid 
een hulp van vijf miljard. Dit is slechts 
een druppel op een hete plaat; de 
strukturele probelemen van onze (dik
wijls) verouderde nijverheid worden 
er niet door opgelost In het licht van 
deze — zonder overdnjven — kata-
strofale toestand, treft de krisis in alle 
andere nijverheidstakken ons gebied 
dubbel zwaar. 

Sidmar, het grootste bednjf, dat se
dert een tiental jaren onze toekomst 
symtwliseerde, worstelt eveneens 
met tal van moeilijkheden. Sidmar, 
hoogoven- en staalfabriek, kwam er 
voor de arljeidsplaatsen die we in 
Oost-Vlaanderen nodig hadden, om
dat de werkgelegenheid in de textiel 
daalde. Het bedrijf behoort tot de 
Ariaed-groep: het is recent van inplan
ting en in wezen renderend. Het pro
duceert zeer degelijk staal. De werk
nemers zijn er geschoold en werk-
zaara De produktiviteit is één der 
hoogste van alle staalfabneken ter 
wereld De moeilijkheden waarmee 
Sidmar heeft te kampen, hebben uite-

27 OKTOBER 1977 

raard iets te maken met de wereld-
knsis die de staateektor treft 
Op de tweede maart 1977 kondigt 
Davignon (Belgische EEG-kommissa-
ris) een EEG-programma aan, dat van
af 1 mei in werking zou treden en dat 
de moeilijkheden in de staalsektor 
moet oplossen. Ook wordt een richt
prijs bepaald waaraan alle Europese 
bednjven zich moeten houden. 
In dezelfde maand komt ook een Bel
gisch staalakkoord tot stand. Dit om
vat een investeringsstop en produktie-
afspraken, wat ten gunste van de 
zwakke bedrijven (o.m. Cockerill) en 

De kern van het Arbeiderskomitee van Sidmar 
van hun akties. 

Anton, Hendrik en Peter Diskussiërend over de resultaten 

(foto studio DANN) 

eerste helft van dit jaar twee miljard 
615 miljoen frank verlies heeft gele
den. Voor 1977 bedraagt het verlies 8 
miljard (wat de helft van het kapitaal 
van het bedrijf vertegenwoordigt I). 
Deze maand worden tot twaalf mil
jard fr. bijkomende kredieten aange-

TOT HET UITERSTE 

ten nadele van de sterke (Sidmar) uit
valt In april 1977 publiceert C^Dckerill 
haar balans voor 1976; het bedrijf ver
liest 1 miljard frank. In het Luikse stelt 
het 23.000 arbeiders tewerk. Om zwa
re (politieke) moeilijkheden in het 
Waalse land te vermijden, moet Co
ckerill zo vlug mogelijk geholpen wor
den, en Sidmar is daarvan het slacht
offer. In het voorjaar 1977 worden 9 
miljard gegarandeerde investeringen 
door de NMKN ter ondersteuning van 
de staalindustne aangeboden. Daar
van neemt Cockerill 5 miljard op, de 
andere Waalse tjedrijven 3 miljard, en 
Sidmar neemt een optie op de reste
rende 2 miljard. In mei worden de kre
dieten zonder onderzoek en héél snel 
toegestaan. In augustus 1977 is het 
duidelijk dat Ckx;kerill gedurende de 

vraagd door de Waalse staalindustrie. 
Ondertussen komt MacKinsey tot 
voorlopige resultaten bij zijn door
lichten van de Belgische staalindus
trie Sidmar is het t)este bedrijf. 

De produktiebeperking en het stopzet
ten" van de uitbouw hadden voor Sid
mar onmiddellijke gevolgen : een aan
tal neventjednjven kwamen m 
nnoeilijkheden (wat gevolgen had 
voor 1.800 werknemers). Van de on
geveer 5.000 Sidmar-art)eiders blijven 
er nu 4.340 over. Een aantal art)eiders 
besloten niet lijdzaam toe te zien. Zij 
vormden een art)eiderskomitee onder 
leiding van Hendrik Verbesselt 

— 'Hoe we ertoe kwamen te reage
ren ? Wij vroegen ons op zeker ogen
blik af hoe het kwam dat er een pro-
duktietieperking was voor een fabnek 
die goed marsjeeri Wij kwamen tot 
de vaststelling dat wij moesten boe
ten voor een Waalse knsis Daar zijn 
er heren die miljarden winst in hun 
zakken hebtien gestoken, de jaren 
dat het goed ging, en nooit hebtien 
gedacht dat het misschien eens slech
ter kon gaan'. 

Vertjesselt en zijn vrienden trachtten 
zk;h te informeren, verdere antwoor
den op hun vragen te vinden. Zij lazen 
een artikel van professor Jef Maton 
over het staal en kwamen met hem in 
kontakt Begin oktotjer stelden ze een 
'Manifest van de Vlaamse staalar-
beider' op. Daarin eisten ze de onaf
hankelijke uitt>ouw van Sidmar en 
medebeheer van de werknemers. Zij 
gaven dit manifest in Sidmar door, en 
meer dan duizend arioeiders tekenden 
voor akkoord. Dit alles get)eurde 
spontaan, zonder inspiratie of inmen
ging van enige politieke formatie. 

— 'Ik ben nooit lid geweest van om 
het even welke politieke partij Ik heb 

me tot alle partijen gewend. Alléén bij 
de Volksunie heb ik antwoord gekre
gen-
Zo verklaarde Verbiesselt tot de talrijk 
opgekomen journalisten tijdens de 
perskonferentie die de Volksunie 
Gent-Eekio op vrijdag 21 oktober 
hield. 
— ' Wij willen niet staken, wij willen 
werken. Wij zijn bereid twee jaar 
loonsverhoging te derven als Sidmar 
maar zijn tiestemming knjgt Wij ken
nen onze rechten en ook onze plich
ten. Onze plicht dat is vechten voor 
het behoud van onze fabriek.» 

En Vertsesselt vervolgt: « Wij heth 
t}en niets tegen de . Waalse ar
beiders. Zij willen van ons solidariteit. 
Mèar waarom brengen zij die voor 
ons nooit op ? Waarom moet de Waal
se arijeider tussen de dertig en twin
tig frank méér verdienen dan wij'' 
Waarom eisen zij voor ons nooit een 
gelijk loon op?' 

— « Wij zullen aktie voeren. Wij kun
nen weigeren het vreemde staal te 
walsen, wat wij nu wel moeten doen. 
WIJ zullen — als er mets verandert — 
naar Brussel gaan. Wij zullen tot het 
uiterste gaan om onze rechten te ver
dedigen '. 

De VU-mandatarissen zullen de zaak 
voor het parlement brengen. Het uit
eindelijke doel van de Vlaamse bewe
ging is de bevrijding van de Vlaamse 
mens; de dag dat de Vlaamse werk
nemers zelf voor een eigen Vlaams 
land opkomen waann zij ten eigen 
bate kunnen werken, is de dag dat de 
Vlaamse strijd zijn tjeslissende faze 
ingaat 

(HDB) 

Vlaams staal en textiel 
verdienen betere steun 
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En bovendien 

...worden in het Antwerpse door 
getuigen Duitse terroristen aan de 
politiediensten gemeld. 
...werd voor dergelijk signalement 
een premie van om en bij de 700.000 
fr. uitgeschreven. 

..jcullen de Zuidafrikaanse posterij
en volgend jaar postzegels uitgeven, 
met als tema « persvrijheid >. 
...bedraagt de begroting van sociale 
voorzorg voor volgend jaar ruim 86 
miljard frank. 

...vernemen wij dat de Franse chan
sonnier Gilbert Bécaud deze week 
zijn vijftigste verjaardag heeft ge
vierd. 
...en dat ook VU-voorzitter Hugo 
Schiltz deze week verdiende even
tjes in de bloempjes gezet te wor
den. Met de beste verjaardagswen
sen van de WU-redaktie. 
...vierden vorige zondag tweedui
zend mensen de dag van de roze 
revolutie. 

...pleitte Phil Bosmens van de Bond 
Zonder Naam voor een nieuwe we
reld waarin de mensen <weer voor 
mekaar mens kunnen worden >. 
...maakte de • Liedparade 77 >, in het 
kader van -Vlaanderen in het Euro
pa der Volkeren >, en georganizeerd 
door de Armand Preud'homme Stich
ting, een goede beurt 
...voor de negende keer. 

...werd op een bijeenkomst van de 
stichting Lodewijk de Raet in Gent 
vernomen dat het Egmontpakt in zijn 
geheel dient verworpen te worden. 
...werd er evenwel niet over alterna
tieven gesproken. 

...werd ons meegedeeld dat de 
NCC-kultuurkommissie in Brussel 
aankijkt tegen een gekumuleerd te
kort van 108 miljoen frank. 
...zei voorzitter Weckx dat het er 
momenteel naar uitziet dat de kul-
tuurkommissie begin december het 
personeel niet meer zal kunnen be
talen, tenzij de regering voorziet in 
overbruggingskredieten. 
...bezoekt koning Boudewijn van
daag donderdag de NAVO in Evere, 
en wordt hij er verwelkomd door de 
heter Luns. 
...is de Europese Kommissie tot de 
vaststelling gekomen dat «de maat
regelen die werden genomen om het 
verbruik van energie af te remmen» 
in het eerste halfjaar 77 geen positie
ve resultaten hebben opgeleverd. 

... zagen we op de VU-kaderdag Vic 
Anciaux de gekwetste van een auto
ongeval verzorgen. Stellen we voor 
dat zijn staatsiewagen de nummer
plaat A900 zou krijgen. 

... werd in het gemeentehuis van Ton
geren naar bommen gezocht; er 
werd gevreesd voor een aanslag van 
Baader-terroristen... 

... keken we even over de taalgrens : 
waar, in Andenne, 1.300 mensen op 
straat kwamen om te protesteren 
tegen de bouw van een kerncentrale. 
...werd er op de anti-Egmontbeto-
ging in Dilbeek Frans gesproken: 
door mensen die beweerden • Nous 
avons été VU». 

...pleitte premier Tindemans In 
Texas voor een landingsplaats voor 
Sabena-toestellen, en zette hij bij 
deze gelegenheid een cowboypet 
op. 
. ...hebben Bretoense nationalisten 
weer eens een TV-zender vernield 
om te protesteren tegen het unitaris-
tische Parijse gezag. 

Onderwijsprimeur 

voor kultuurraad 
Eén van de grote bezwaren van de anti-Egmonters is het feit 
dat het onderwijs — voorlopig — niet tot de bevoegdheid 
van de gemeenschapsraden zal behoren. 
Jammer genoeg is deze toestand niet het gevolg van 
Vlaams-Waalse tegenstellingen, maar van (ideologische) 
meningsverschillen binnen de Vlaamse gemeenschap zelf. 
Het schoolstrijdverleden leeft nog altijd in ons. Ook de blauw
druk voor de staatshervorming, zoals die getekend werd 
door het Vlaams Overlegcentrum, hield rekening met deze 
realiteit 
VU-voorzitter Hugo Schiltz heeft herhaaldelijk gepleit voor de 
federalizering van het schoolpakt. 
Het Is zonder meer duidelijk dat de onderwijsbevoegdheid 
vanzelf naar de gemeenschappen zal gaan, als de Vlamingen 
erin slagen een formule te vinden die de schoolvrede en de 
verdraagzaamheid in Vlaanderen waarborgt... 
Bij zijn verkiezing tot voorzitter van de Kultuurraad deed Mau-
rits Coppieters een interessant voorstel: « Laat ons de onder
wijsbegroting als beleidsnota eerst in de Kultuurraad bespre
ken ; daarna kan gestemd worden in kamer en senaat». 
Vier maanden later is de wens van de voorzitter in vervulling 
gegaan. Zopas heeft de socialistische onderwijsminister een 
beleidsnota bij de Kultuurraad ingediend: straks kan de Kul
tuurraad een debat wijden aan de onderwijsbegroting van de 
Nederlandse kultuurgemeenschap. Dit feit is een stap voor
waarts in de federalistische richting. 

En bovendien 

De man die 
niet marsjeerde 
...heet Willy De Clercq, voorzitter van de PVV. Nee, niet 
omdat hij eelt had onder de linkervoetzool of jicht in de heu
pen of het pootje. Niet omdat hij een kruidenierszaak moest 
openen aan de Brugse Poort te Gent Of omdat hij zijn gelief
koosde voetbalmatch wou bijwonen. Zelfs niet omdat hij 
zaterdagnacht te lang verwijld had in het salon bij les gens 
qui sont bien, die tot zijn natuurlijke omgeving behoren. Willy 
De Clercq marsjeerde niet daadwerkelijk mee, omdat hij mee-
marsjeerde in de geest Hij had hartstochtelijk begeerd om 
daadwerkelijk mee te marsjeren. En aangezien — volgens de 
oude katechismus dan toch — de zonde van begeerte min
stens even erg is als de daadwerkelijk bedreven zonde, mag 
men van de heer De Clercq zeggen dat hij minstens even 
hard mee opstapte, vanuit zijn luie zetel thuis, als degenen die 
werkelijk te Dilbeek waren. 

Dat Willy De Clercq niet lijfelijk aanwezig was en slechts in 
de geest meemarsjeerde, siert hem buitenmate. Hijzelf heeft 
namelijk voor de verklaring van zijn afwezigheid gezorgd. Hij 
wenste niet, zo zegde hij door zijn aanwezigheid de betoging 
te monopolizeren of er een partijpolitiek karakter aan te 
geven. Hoe fijngevoelig, hoe grenzeloos taktvol, hoe oneindig 
beleefd en voorkomend I Men weet dat tot vorige zondag Wil
ly De Clercq nooit één Vlaamse betoging heeft verzuimd. Hij 
stapte door Brussel tweemaal, hij hinkte door Antwerpen, hij 
hijgde door Vilvoorde en hij wankelde door Halle. Moe, afge-
jakkerd, kapot van dat eeuwig gemarsjeer voor Vléanderen. 
Alleen te Dilbeek ontbrak hij Spijtig genoeg. Hij had zijn stevi
ge marsjeerschoenen al uit de kast gehaald en laten oppoet
sen. Hij had al gezorgd voor enige leeftocht in de vorm van 
een pakje boterhammen. Hij aarzelde nog tussen een paar 
slogans voor het bordje dat hij mee wenste te dragen. Maar 
toen bedacht hij zich; de fijnbesnaarde ziel Ik zou wel willen, 
overlegde hij maar ik mag niet Ik mag deze betoging niet 
monopolizeren. Ik mag ze niet kompromitteren. Ik mag ze niet 
partijpolitiek ombuigen. 

Met duidelijke weerzin rangschikte hij de marsj- weer tussen 
de dans- en voetbalschoenen. Met nog duidelijker weerzin 
verorberde hij in de achterkeuken thuis de marsjtxiterham-
men, treurig kijkend naar het marsjbordje waarop hij uiteinde
lijk dan tóch maar de slogan van zijn keuze had geschilderd. 
« Gent Vlaams». Een hartekreet, zó uit zijn leven gegrepen. 
Het radionieuws van 17 uur kwam als een bevrijding. Zeven
duizend man te Dilbeek. Plus ik, bedacht Willy De Clercq, 
maakt dat zevenduizend en één. En dan reken ik nog zeer 
bescheiden. Want mezelf zou ik toch minstens dubbel moe
ten tellen. 

Opgewekt floot Willy Declercq de eerste vier-vijf noten van 
de Vlaamse Leeuw. Bij de zesde zat hij er naast Ik moet nu 
toch eens, nam hij zich voor, die Vlaamse Leeuw helemaal 
leren. 
...en toen rinkelde de telefoon. Piet Van Brabant Met de 
vraag, hoe de voorzitterlijke afwezigheid best kon worden 
verkocht 

VERENIGDE NATIES 
AKTIEF 

De Vereniging voor de Verenig
de Naties heeft zaterdag j l . een 
eerste algemene vergadering ge
houden. 

Deze vereniging werd in juni 
vorig jaar opgericht, bij aanwe
zigheid van de adjunkt-sekreta-
ris-generaal van de UNO, Erik 
Suy. 

In het bestuur van deze organiza-
tle, die een zetel heeft in Antwer
pen en een sekretariaat in Gent 
(Korte Meer 11), zetelt onder 
meer Paul Ghijssels, die voor de 
VU ook werkzaam is op het kabi
net van Ontwikkelingssamenwer
king. 

Deze Vlaamse vereniging wil op 
de eerste plaats de beginselen 
van de Verenigde Naties ver
spreiden, Initiatieven nemen 
voor vrede en ontwikkelings
samenwerking, en de inspraak 
van de volkeren bij het interna
tionale gebeuren bevorderen. 

De vereniging wil ver buiten de 
kring van haar leden reiken en 
informatie verspreiden of diskus-
sle op gang brengen omtrent de 
VN, de internationale organiza-
ties en problemen. Deze laatste 
zijn overigens niet alleen politie
ke vraagstukken, bij de VN aan
hangig (zoals die betreffende 
Zuideli jk Afrika, het Midden-
Oosten, vrede en ontwapening, 
de Noord-Zuid-relatie en de ont
wikkeling) maar ook de meer 
technische, zoals het wereldbe
volkingsvraagstuk, de milieube
dreiging, het waterbeleid, het we-
reldvoedsel- of het wereldte-
werkstellingsvraagstuk... 

Het aktieprogramma voor de 
tweede helft van 1977 wijst op 
een duidelijke spreiding. Alleen 
tot op heden werden 20 spreek
beurten vastgelegd, waarvan 5 
te Brugge, 6 te Gent, 2 te Antwer
pen, 1 te Turnhout, 1 te Geel, 2 te 
Hasselt, 1 te Diepenbeek, 1 te 
Kortri jk en 1 te C^enk (Bokrijk). 

Er zijn zes plaatselijke komitees 
akief: in Antwerpen, Gent, Kort
rijk, Hasselt, Leuven en Brugge. 

R U S S I S C H E D I S S I D E N T E N 
BIJ H A I G 

Tijdens een perskonferentie te 
Moskou verklaarden leden van 
3 dissidente groepen dat ze zich 
aangesloten hebben bij de inter
parlementaire werkgroep 
HAI .G. 

Inderdaad H.A.I.G. ontving de in
schrijving van 6 voorvechters 
van de mensenrechten uit de 
Sovjetunie. Het betref t ; 

— De heer Vlageslav Bachmin 
en mevr. Irina Kaploen, als ver
tegenwoordigers van de « Groep 
ter bestrijding van de misbrui
ken in de psychiatrie voor poli
tieke doeleinden ». 

Pater Gleb Jakoenin en de heer 
Victor Kapitantsjoek, vertegen
woordigers van het « Kristeli jk 
komitee ter verdediging van de 
rechten van de gelovigen ». 

Ing. Vladimir Slepak en prof. 
Naum Meiman, leden van de 
«Joodse emigratiebeweging» 
en vertegenwoordigers van de 
Moskouse « Groep ter bevorde
ring van de slotbepalingen van 
Helsinki in de USSR». 

Deze groepen werken onderling 
nauw samen voor de toepassing 
van de akkoorden van Helsinki 
over de mensenrechten binnen 
de Sovjetunie. 

^.^*!^S£>f.-

OVERBEVOLKT 

Het aantal kabinetsleden wordt 
geregeld dpor een KB. Maar 
heel wat excellenties storen zich 
daar nlët aan zodat er momen
teel 80 leden op niveau 1 te veel 
zijn en 400 op lager niveau I 

Kampioen is de h. Michel (44) 
van Na t Opvoeding F.; verder 
Ramaeckers (Nat Opvoeding NJ 
4 3 ; Mathot (Openbare Werken) 
38 : Claes (Ekon. Zaken) 32 ; Cha-
bert (Verkeer) 27 en vice-pre
mier Hurez (26). 

Voor het overige vragen ook 
deze heren ons te bezuinigen... 

D U I T S O O S T - B E L G I E 
EN E U R O P A 

Elders in ons blad geeft onze 
Eupense korrespondent in zijn 
« Brief uit Duits Oost-België > ui
ting aan de verslagenheid en de 
onrust in de Oostkantons, nu 
gebleken is dat ze bij de komen
de Euro-verkiezingen dreigen te 
behoren tot de Waalse kiesom
schrijving. Precies wat onze kor
respondent voorstelt, behoort 
tot de opvattingen en de gevolg
de politiek van de Volksunie. De 
Volksunie is inderdaad van me
ning dat de Duitstaligen, net als 
de Brusselaars, de gelegenheid 
moeten hebben om te kiezen tus
sen een Frans- of een Neder
landstalige kandidaat 

In de faze van de voorbereiding 
van het wetsontwerp op rege
ringsniveau werd dit VU-stand-
punt niet weerhouden. Het valt 
niet lastig, te raden naar het 
waarom daarvan. De grote parti j
en zullen zich wel voornemen, in 
Wallonië uit te pakken met een 
zogenaamd tweetalige kandi
daat die opgepept wordt tot 
«vertegenwoordiger van het 
Duitstalig gebied >, alhoewel hij 
in de grond een Waal of een fran
selaar zal zijn. De volgende faze 
wordt die van de behandeling in 
het parlement We kunnen onze 
korrespondent alvast één zeker
heid geven : het wetsontwerp zal 
door méér dan één Vlaams parle
mentslid geamendeerd worden. 

Of de amendementen — en in
zonderheid het amendement in
zake de Duitstaligen — een 
Vlaamse meerderheid zal kri j
gen, is een andere zaak. 

Wan t zoals gezegd, de grote par
tijen rekenen op « hun » zoge
naamd Duitstalige en in werke-. 
li jkheld Waalse kandidaten. 

Het zal echter niet zonder slag 
of stoot gaan ! ' 
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VUJO: 
kleinschalig is mooi 
De Volksuniejongeren zullen op 13 november in Leuven de grond
slagen bespreken waarop een demokratische Vlaamse deelstaat 
dient gebouwd te worden. 
Op een perskonferentie te Brussel, vorige dinsdag, werden door 
VUJO-voorzit ter Johan Sauwens de diskussiepunten aangestipt 
Het kongres heeft als tema's < kleinschalig is mooi» en • integraal 
federaal». 

Op de VUJO-perskonferentie 
werden onvermijdelijk vragen ge
steld over de Egmont-aktualiteit 
Voorzitter Johan Sauwens, bijge
staan door Karel Van Reeth en 
Anita Viaene, verduidelijkte het 
VUJO-standpunt: 
— het Egmontpakt is een goed 
nniddel om de drieledige gewest
vorming de pas af te snijden, en 
de Vlaamse staat «in pijn te 
laten geboren worden » ; 
— de Dilbeek-betoging van vori
ge zondag heeft het bewijs gele
verd dat de Vlaamse weerbaar
heid geenszins uitgeblust, maar 
bovendien nog gegroeid is. De 
VUJO-leden die eraan deelna
men kwamen evenwel op straat 
om te benadrukken dat het Eg
montpakt maximaal moet tege
moet komen aan de Vlaamse 
eisen; 
— de VUJO laakt de hetze die 
tegen de Volksunie gevoerd 
word t Onder meer de dubbelzin
nige houding van de CVP-jonge-
ren doet opportunistisch aan ; 
— de VUJO is erover verheugd 
dat de arbeidersbeweging de 
Vlaamse sociale tjeweging ver
voegt; 

Partijbestuur 

tevreden over 

VU-eendracht 
Het Partijbestuur van de Volks
unie besprak het verloop van de 
Kaderdag van de partij en drukt 
zijn tevredenheid uit over de gro
te eensgezindheid die bij de 
kaders en militanten van de par
ti j tot uiting is gekomen. 
Wat betreft de betoging van Dil-
beek bevestigt het parti jbestuur 
zijn vaste wil om door een kor-
rekte en maximale uitvoering 
van het Egmontpakt tegemoet te 
komen aan de zorgen van de Vla
mingen in Brussel en in Vlaams-
Brabant 
Verder werd Maurits Coppieters 
aangesteld tot voorzitter van de 
Kongreskommissie belast met 
de voorbereiding van het parti j-
kongres van volgend jaar dat 
gewijd zal zijn aan het probleem 
van de Arbeid en de Tewerkstel
ling in de toekomstige maat
schappij. 
Tevens werd, samen met de VU-
ministers en de staatssekretaris 
van gedachten gewisseld over 
de energieproblemen en vooral 
de kernenergie. 
Tenslotte vraagt het parti jbe
stuur van de Volksunie dat de 
levenskansen van de Vlaamse 
metaalnijverheid, o.m. in het 
Gentse, daadwerkelijk zouden 
gevrijwaard worden. 

— geenszins wil de VUJO mee
doen aan de kommunautaire ach
terhoedegevechten die de dag
bladpers halen: het is duidelijk 
dat momenteel nieuwe gezichten 
— om allerlei redenen — aan het 
Vlaams-radikale front gezien wor
den. 

ZELFBEHEER 

Op het VUJO-kongres in novenn-
ber (Maria-Teresiakollege, Leu
ven) zal een integraal federalistis
che visie voor het federaal Vlaan
deren ontwikkeld worden, in het 
kader van de huidige wereldevolu
tie. 
In een eerste hoofdstuk van de 
kongresresoluties noemt VUJO 
de erkenning van het zelfbeschik
kingsrecht van de volkeren de 
noodzakelijke voorwaarde om te 
komen tot een demokratische, Eu
ropese konstruktie en tot een 
betere, internationale verstand
houding en een rechtvaardiger 
wereldordening. Daarnaast eist 
VUJO van Europa o.m. een even
wichtige, geplande behoefteneko-
nomie, waarbij de inspraak van 
de verbruikers en de werkne
mers gewaarborgd wordt en 
waarbij de multinationale onder
nemingen aan banden gelegd 
worden. Verder wijst VUJO de 
militaire blokvorming af. 
In een tweede hoofdstuk opteert 
VUJO voor een demokratische 
planekonomie ter vervanging van 
de marktekonomie, voor een her
verdeling van de beschikbare ar
beid, voor een rechtvaardiger in
komensverdeling en voor de om
vorming van de onderneming tot 
een zelfbeherende gemeenschap 
met vier deelgroepen: werkne
mers, kapitaalverschaffers, konsu-
menten, gemeenschap. In een der
de hoofdstuk pleit VUJO voor 
een herziening van de verhou
ding tussen burger en overheids
administratie, stelt zij een aktieve 
beleving van het pluralisme als 
uiterst zinvol en onontbeerlijk 
voor de samenlevingsopbouw en 
bepleit zij een beleid gericht op 
kreatieve vrijetijdsbesteding. 
In een laatste hoofdstuk opteert 
VUJO voor een beleid inzake 
ruimtelijke ordening dat geba
seerd Is op drie fundamentele 
principes: soberheid, afstappen 
van grootschalige prestigeprojek-
ten en verzet tegen elke vorm 
van spekulatie met onroerende 
goederen. 

Gans deze kongrestematiek 
meende VUJO het best te kun
nen samenvatten onder het mot
to : « Kleinschalig is mooi». 
Op het kongres zijn ook vertegen
woordigers van gelijkgezinde of 
gelijkgerichte bewegingen uit 
Fnesland, Frans-Vlaanderen, de 
Oostkantons en Wallonië uitgeno
digd, die korte boodschappen tot 
de kongressisten zullen richten. 

De middenstanders kwamen opnieuw op straat om hun ongenoegen te uiten; onder meer over « de fiskale 
agressie, de onrechtvaardiglieden en sociale ongelijkheden ». Het Algemeen Verbond van de Zelfstandige 
Arbeid heeft 100.000 handtekeningen verzameld op een petitie voor een eenvormig pensioenstelsel. De mid
denstanders hebben nog andere akties aangekondigd. Zo wordt vernomen dat zelfstandigen die personeel 
tewerkstellen een gemeenschappelijke aktie overwegen en bijvoorbeeld een tijd hun personeel werkloos 
zouden zetten opdat «de staat zou voelen dat de middenstanders ook veel werk verschaffen.» 

TOCH 150 JAAR 
BELGIË VIEREN ? 
De openingstoespraak begin vorige week van Maurits Coppieters in 
de Kultuurraad heeft stof doen opwaaien: de politieke pers is er 
blijkbaar nog niet aan gewend op de voorzittersstoel van een Belgi
sche instelling een politikus met frisse ideeën, en een non-konformis-
tische aanpak te zien. 
Eén zin heeft vooral de aandacht van de journalisten gewekt Coppie
te rs ' stelt voor in 1980 het 150-jarig bestaan te vieren in het licht van 
«samenwerking tussen de twee gemeenschappen >. Hij denkt hierbij 
aan «een groots en toekomstgericht projekt van opbouwwerk, 
natuurbescherming, landschapszorg, monumentenzorg, stadskern-
vernieuwing, archeologisch speurwerk en industriële archeologie, in 
een gebied waar de gemeenschappen sinds decennia zonder grote 
spanningen naast elkaar leven, en dat ekonomisch en kuituur drin
gend aan revalorizatie toe is.» (Zie WIJ, 20 okt , biz. 24) 
Desgevraagd zegt Maurits Cop- opzetten. Denken we maar aan 

pieters ons dat hij echt geen neo-
belgicist is geworden! Het is hem 
helemaal niet te doen om een her-
ofjgraven van het enkele maan
den geleden in stilte begraven 
«Trefpunt 150». 
Coppieters: «Staten willen blijk
baar bij tijd en wijle grote feesten 

wat de Verenigde Staten onlangs 
van hun «Bicentennial» hebben 
gemaakt» 
De voorzitter van de Kultuurraad 
ziet in de 150ste verjaardag van 
de onafhankelijkheid van dit land 
een goede gelegenheid om met 
een grote manifestatie het België 

van de gemeenschappen, naar 
buiten uit gestalte te geven. 
«Het moet een toekomstgericht 
gebeuren zijn, waarin onze ge
meenschappen zich elk met hun 
eigenheid kunnen voorstellen.» 
Coppieters denkt aan een projekt 
in het grensgebied van Henegou
wen en Oost-Vlaanderen, een 
streek die aan beide kanten eko
nomisch en kultureel achterop is 
geraakt Er zitten in dat gebied 
ontelbare herinneringen aan de 
tijd van het Daensisme en het 
«Arm Vlaanderen», evenzeer als 
aan het verre en het recente 
kunstverieden. Overigens is in dit 
gebied ook een stuk Nederiandse 
literatuurgeschiedenis gemaakt 
In het plan zitten bovendien 
ideeën tewerkstelling en toeris
me. 

Uit de streek Zuid-Oost-Vlaande
ren, trokken de mijnwerkers in de 
tijd van priester Daens en pater 
Stracke met de trein naar de Borl-
nage. 
Maurits Coppieters wil deze 
stoomtrein — In het kader van de 
industriële archeologie — op
nieuw laten rijden. 
Het trefcentrum, dat hij beoogt 
zou een gebied omvatten van 
Ronse (het dorp « Loulse-Marie » 
tot ver in Henegouwen). 
Zegt Maurits Coppieters ook 
nog: «1980 moet de definitieve 
verzoening met Nederland bete
kenen. Tegen die datum moet het 
Taalunieverdrag er zijn. En een 
echte viering is slechts mogelijk 
als er een oplossing Is voor de 
sociale gevolgen van de repres
sie!» 

(Vandaag donderdag houdt voor
zitter Coppieters een belangrijke 
perskonferentie over zijn kultuur-
beleid waarvan het projekt 
' Vlaamse Ardennen » een onder
deel is. Volgende week ko
men wij ruim terug op deze pers
konferentie. RedJ 
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<UIT DE CMETSTRflflT 
De parlementaire aktiviteiten zijn tot dusver aan de minimale kant 
geweest De nieuwe zittijd werd geopend met de herkiezing van de 
uittredende bureaus en daarmee was de kous a^ althans wat de open
bare zittingen betreft De kommissies vergaderen reeds druk, maar 
spektakel is daaraan uiteraard niet te beleven. 
Ook de Nederlandse Kultuurraad kwam bijeen en herkoos VU-sena-
tor Maurits Coppieters eenparig tot voorzitter. 
Onze parlementaire rubriek zal dus een eerder bescheiden herbegin 
zijn. We kozen enkel^ vragen uit de bulletins «Vragen en antwoor
den >, een aspekt van het parlementsmandaat dat veel te weinig 
gekend is door het groot publiek, en dat nochtans een belangrijk aan
deel heeft in de parlementaire kontrole op de uitvoerende macht 
Vele vragen brengen soms opheldering in ingewikkelde materies, kla
gen wantoestanden aan, sinjaleren overtredingen en bieden door
gaans ook nog een alternatief aan. Vandaar dat het Bulletin, ondanks 
zijn stroeve staatsbladachtige voorstelling, vaak nog boeiende lek-
tuur is. 

• VU-kamerlid Luk Vansteenkis-
te vestigde de aandacht van de 
minister van Justitie op de achter
stand in het publiceren van «be
richten van vennootschappen » in 
het Belgische Staatsblad, nl. vier 
maanden en v>/at de minister 
denkt te doen om aan deze toe
stand (hinderlijk voor het bedrijfs
leven) te verhelpen. 

• VU-kamerlid Luk Vansteenkis-
te drong er bij de minister van 
Pensioenen op aan, opdat de dos
siers van voormalige grensar
beiders in Frankrijk voortaan in 
het Nederlands — en niet meer 
eentalig Frans — zouden opge
maakt worden. De huidige rege
ling is niet alleen a-sociaal doch 
ook qua wettelijkheid (taalwet
ten) problematisch. 

• De Vlamingen die eventueel 
willen werken in de diensten van 
de Belgische Ontwikkelings
samenwerking krijgen daartoe 
niet eens de gelegenheid, aldus 
VU-kamerlid Valkeniers in een 
vraag aan de minister van OS 
Outers. De aankondigingen voor 
betrekkingen geschiedt inder
daad uitsluitend in het Frans. Is 
dat de beruchte pacifikatie vraagt 
de h. Valkeniers zich tot slot af... 

Vragen 
(met) 
en 
(zonder) 
antwoord 

# In zijn antwoord wijst minister 
Van Elslande op het (subtiele) 
onderscheid tussen het schrifte
lijk en het mondeling taaleksamen, 
dat ambtenaren van niveau 1 
moeten afleggen, willen ze bevor
derd worden tot een funktie ni
veau 1. De wet schrijft een mon
deling eksamen voor, voor alwie 
benoemd of bevorderd wenst te 
worden, die omgang heeft met 
het publiek en uit welk eksamen 
moet blijken.of de kandidaat een 
voldoende of elementaire kennis 
van de tweede taal heeft. Daar 
voor elke benoeming feitelijke ele-
rhenten moeten worden beoor
deeld lijkt het de minister niet aan
gewezen in dit verband aan de 
gemeenten algemene richtlijnen 
te geven. 

• De indruk is ontstaan dat zich 
bij het toepassen van de inkom-
stenkriteria voor het verwerven 
van een sociale woning disknmi-
natie voordoet. Het gebeurt niet 
zelden dat in een gezin man en 
vrouw uit werken gaan om een 
sociale woning te kunnen bou
wen of aankopen reeds na één 
jaar niet meer in aanmerking ko
men terwijl zij die op plan hebben 
gekocht en nadien evenzeer een 
gezamenlijk inkomen verwezen
lijken niet worden uitgesloten. 
VU-senator Van In vraagt op 
basis van deze vaststellingen om 
een billijke oplossing vooral door 
een wijziging van de inkomstenkri-
teria. 

• In tegenstrijd met een EEG-be-
sluit passen de BTW-diensten 
nog steeds de heffing van BTW 
op de aankoop van tweedehands-
auto's en -boten toe. Op 2 januari 

• In verband met het taalinci
dent te Oudergem (een schepen-
voorzitter van een eksamenkom-
missie, die o.a. over de kennis van' 
het Nederlands bij de kandidaten 
moest beslissen, bleek zelf Neder
landsonkundig te zijn I) vroeg 
kamerlid Emiel Vansteenkiste aan 
de minister van Binnenlandse Za
ken of htj daarvan op de hoogte 
was en welke maatregelen hij 
hier eventueel meende te kunnen 
treffen. 

• Tot zijn niet geringe verba
zing vernam VU-kamerlid Valcke-
niers via de RTB het plan om te 
Luik een totaal overbodige raffina
derij op te richten tegen gelijk wel
ke prijs, weer zou opgenomen 
worden. Dit plan — kost 10 mil
jard — zou als ... ja U heeft het 
geraden ... kompensatie voor de 
LNG-terminal te Zeebrugge be
schouwd worden. 

%kJ»^. 

VU-minIsters en parlementariërs op de geslaagde kaderdag te Gent Ook voor hen een daverende 
voor een nieuw werkjaar. 

start 

brief uit 
de oostkantons 
Zopas vierde het dagblad -Grenzecho», dat 
hier te lande politiek het goed en het slecht weer 
maakt, zijn gouden jubileum. De Raad van 
Beheer van de maatschappij «Le Grenz-Echo» 
bestaat uitsluitend uit Walen en franskiljons. 
Nochtans heeft het dagblad de euvele moed, 
zich steeds weer als « de spreekbuis van de Duit
se taalgroep » op te werpen. Het zou beslist zijn 
charme hebben, enkele beschouwingen te wij
den aan de fatale aanwezigheid van een blad 
dat vijftig jaar geleden opgericht werd om het 
volk van Eupen-Malmedy te ont-duitsen. Wie 
zou daar durven beweren dat het zijn doel 
gedeeltelijk niet reeds heeft bereikt ? 

De tijd blijft nochtans niet stilstaan. En de begin
nende federalizering van het land biedt een goe
de — maar wellicht de laatste — gelegenheid 
om het rad der geschiedenis terug te draaien. 
Spijtig genoeg ziet het er intussen naar uit dat 
Duits Oost-België weldra niet meer voor drie
vierde zoals tot nog toe, maar voor de volle hon
derd procent aan Wallonië zal uitgeleverd wor
den Een belangrijke eerste beslissing is dezer 
dagen gevallen toen de regering de laatste hand 
legde aan haar wetsontwerp over de Europese 
verkiezingen. Daarbij bleek dat het Duitse ge
bied zal behoren tot de Waalse kiesomschrij
ving. 

Dat had niet moeten zijn. Zelfs indien men niet 

tegemoet wou komen aan de wens van Duits 
Oost-België om één van de 24 mandaten te krij
gen, dan nog had men mogen verwachten dat 
het gebied op dezelfde wijze zou behandeld wor
den als Brussel Het had — waarom niet ? ,— 
gewoonweg bij de Brusselse kiesomschrijving 
kunnen aanleunen. Gelijk de Brusselaars zou
den ook de Eupenaars en de Sankt Vithers de 
vrije keuze hebben tussen Vlaamse en Franstali
ge kandidaten. Het regeringsontwerp program
meert daarentegen onze definitieve en onherroe
pelijke aansluiting bij Wallonië. En niemand mag 
zeggen dat hier «slechts» een vergetelheid in 
het spel is: aan ons is, inderdaad, gelijk zo vaak 
niet eens gedacht Op vragen van journalisten 
antwoordde de eerste minister namelijk, dat de 
problematiek van het Duitstalig gebied diep
gaand aan bod was gekomen. 
Er moet dus vastgesteld worden dat de Vlaam
se ministers versaagd hebben, dat ze gekapitu-
leerd hebben voor het veto van hun Waalse kol
lega's. Men mag terecht vrezen dat het in de toe
komst niet anders zal zijn. Of zal er een Vlaams 
parlementslid gevonden worden dat, door het 
indienen van een amendement op het wetsont
werp, de situatie zal trachten recht te trekken ? 
En als er iemand daartoe bereid is, bestaat dan 
ten slotte de schaduw van, de schim van de 
hoop, dat een Vlaamse meerderheid hem volgt ? 

He Sch. 

jl. ontving de regering een EEG-
advies waarbij ze een maand tijd 
kreeg om de verboden heffingen 
af te schaffen. Nu na bijna 10 
maanden is dat nog niet gebeurd. 
Over een en ander wenste kamer
lid £ Vansteenkiste nadere uitleg. 

• We kennen allemaal de treuri
ge geschiedenis van de Waalse 
steenkolenmijnen. Er worden nog 
steeds kredieten voorzien voor 
de overblijvende (en stervende) 
Waalse steenkolenmijnen. Dit 
jaar bedroeg dit krediet 10 mil
jard. VU-kamerlid Luk Vansteen
kiste vroeg de minister van Eko-
nomische Zaken in welke Vlaam
se mijnen nog wordt gewerkt ; 
wat is het personeelsbestand en 
de opbrengst per arbeider; welke 
andere kosten zijn er inzake pen
sioenen, sindikale premie, sociale 
fondsen, voordelen in natura, be
huizing, enz. 

• Reeds in juli 1976 deelde mi
nister Van der Poorten (Justitie) 
mede dat de meer dan dringende 
reglementering voor het gebruik 
van long-rifles (geweren) het voor
werp uitmaakte van een studie 
tot aanpassing van de wet van 3 
januari 1933. Daarna hoorde men 
niets meer over deze kwestie. 

Kamerlid Deruelles kreeg in sep
tember als antwoord op zijn 
vraag aan de nieuwe minister van 
Justitie te horen «dat het pro-
Dleem ter studie was gelegd en 
dat de minister binnen afzienbare 
tijd zijn konklusies zou bekend 
maken!». Terecht vraagt kamer
lid Emiel Vansteenkiste zich af, of 
de studie van minister Van der 
Poorten soms zoek is ofwel waar
deloos is. 

• VU-senator Eugeen De Facq 
vestigde via het Bulletin van Vra
gen en Antwoorden de aandacht 
van verscheidene ministers op 
het feit dat heel wat raden en 
kommissies van de ministeries in 
de Gids der Ministeries 1976-77 
uitsluitend in het Frans vermeld 
worden. Zelfs de titels van de 
Nederiandstalige leden worden in 
het Frans vermeld. Reeds één 
minister beloofde deze zaak in 
het reine te zullen trekken, in 
casu de minister van Volksge
zondheid en het Gezin. 
Dezelfde senator vestigt er ook 
de aandacht op dat volgens het 
Publikatieblad van EGKS (Europe
se Gemeenschap voor kolen en 
Staal) er in het raadgevend komi-
tee slechts 1 Nederlandstalig lid 
zou zijn op de acht Belgische ver
tegenwoordigers, die ook in de 
Nederlandstalige uitgave uitslui
tend met hun titel in het Frans 
worden vermeld... 

• VU-senator Raskin vroeg de 
aandacht van de minister van Jus
titie voor het misbruik van het han
delsregister. In de aangroeiende 
reeks faillisementen komen 
steeds meer vennootschappen of 
handelaars voor, die er naar stre
ven «met geld op zak» failliet te 
gaan. Ze streven dit bewust na, 
betalen hun leveranciers niet 
noch de RMZ en de fiskus. Enke
le tijd later herbeginnen ze dit 
spelletje via een tussenpersoon. 
Om dit te voorkomen stelde de 
senator voor, een wijziging.in de 
wetgeving aan te brengen, nl. de 
al dan niet inschrijving in het HR 
afhankelijk te maken van een 
advies van de voorzitter van de 
rechtbank van koophandel. 
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Aanval op 
West europese 
demokratie 
Het Wetsduitse huzarenstuk te 
Mogadiscio en de tragedie 
Schleyer hebben in West-Europa 
einde vorige week een soort ter-
reur-psychose doen ontstaan, die 
pas werd doorbroken door het 
doodsbericht van de ontvoerde 
H.M. Schleyer 

Zolang men in de onzekerheid 
nopens zijn lot verkeerde nam de 
spanning niet af. Dan volgde een 
anticlimax en werd de tragedie 
verplaatst naar het publieke vlak. 

De Bondsregering wil nu werk 
maken van een verbeten strijd 
tegen de anarchisten. Reeds 
werd de wet nopens de hechte
nis verstrengd (absolute afzonde
ring) terwijl de advokatuur een 
strenger gedragslijn wordt opge
legd, waarvan trouwens de schor

sing en het beroepsverbod de 
logische uitvloeisels zijn. 
Intussen vraagt men zich af, of 
daardoor de demokratische be
ginselen en praktijk zelf niet in de 
verdrukking dreigen te geraken. 
Er was naar aanleiding van de 
ontvoering van industriemagnaat 
Schleyer reeds een campagne 
ontstaan tegen linkse intellektue-
len, omdat deze om begrip vra
gen voor de terroristen van het 
slag Baader-Meinhof. De betrok
kenen o.w. de twee bekende 
schnjvers Böll en Grasz, konden 
met bevroeden welke wending de 
terreur zou nemen, al kan men 
begrijpen dat de openbare me
ning verbolgen is en dat vanuit 
het centrum doch ook door gema
tigd links de beschuldigende vin
ger wordt opgestoken. 

„WIJ" helpen weg wijzen 
Op zestigduizend wordt het aantal Duitse Belgen geschat dat woont 
in de door België aangehechte gebieden. Men moet al van goede wil 
zijn om het aantal Duitstaligen in vanouds Belgische gemeenten op 
veertigduizend te schatten. Maar zelfs honderdduizend is een smalle 
basis om er een krant te laten op leven. De « Grenzecho > doet het al 
vijft ig jaar (met een onderbreking tijdens de laatste oorlog). En laat 
meteen geen ruimte meer voor een ander dagblad. 

Nu is het zo dat Grenzecho de 
spreekbuis is van al wat Belgicis-
tisch denkt Onder invloed van de 
veranderende tijdsomstandighe
den heeft het blad weliswaar wat 
Waals-patriottische ballast afge
worpen Het ijvert soms zowaar 
voor taalrechten In zijn geheel 
blijft het evenwel gencht tegen 
elke vorm van Duits bewustzijn, 
het behandelt de Duitsers van 
over de grens en de Vlamingen 
als vreemden, de Walen als 
streekgenoten en beschouwt de 
inkapseling van het Duitse taalge
bied binnen het Waalse gewest 
als vanzelfsprekend. 
De monopoliestelling van dit dag
blad is natuurlijk vervelend voor 
mensen die de PDB (Partei der 
Deutschsprachigen Belgier) aan
hangen. Zij kunnen er echter niet 
aan denken, daartegen een ander 
dagblad te stellen. Toch bestaat 
er een blad dat een gelijkaardige 
richting uitgaat: «DER WEGWEI-
SER". Het verschijnt slechts vier
maal 's jaars, het is dun en het 
gaat niet van de PDB uit doch 
van een onafhankelijke groep 
duitsgezinde (in de zin van ons 
vlaamsgezindé) d.i. volksnationale 
Duitse Belgen. Het volgt ook de 
Vlaamse beweging met aandacht 
en heeft al vaak uitspraken of 
daden van VU-parlementsleden 
alsook zinssneden uit «WIJ«-arti
kelen geciteerd. 
Toch waren wij eerlijk gezegd 

wat verbaasd door de vaststel
ling dat het hoofdartikel van het 
herfstnummer mets anders is dan 
de vertaling van het hele artikel 
Duitse Belgen over 't hoofd ge
zien of al Ingeblikt ,̂ in ons blad 
van 23 juni verschenen als num
mer 8 in de rubriek WIJ tussen 
volkeren en staten. 

Dit is geen kleine eer. 
Het betekent vooreerst dat deze 
volksbewuste mensen, die 
slechts vier keren per jaar de 
gelegenheid hebben om hun me
ning over de aktualileit in de vorm 
van een hoofdartikel neer te 
schrijven, dat WIJ-artikel belang
rijk en geschikt genoeg vonden 
om het deze funktie te doen ver
vullen. 

Het betekent ten tweede dat wij, 
die weliswaar met sympatieke be
langstelling maar toch vanuit een 
andere toestand en met een an
dere ervaring het gebeuren in 
Duits-België trachten te volgen, 
juist zien. Of tenminste: de zaken 
precies zo zien als de volksnatio
nalisten van ter plaatse. Zo iets is 
wel van aard om ons vertrouwen 
te sterken in onze intuïtie bij het 
beoordelen van nationaliteiten
vraagstukken elders en bij het 
zoeken naar bondgenoten om te 
bouwen aan een Europa en een 
wereld die meer door VOLKE
REN bepaald zou worden dan 
door staten. KJ . 

De Bondsregering zal een mid
denweg moeten zoeken wil ze de 
jonge Duitse demokratie voor ver
dere uitholling behoeden. Want 
het staat de RAF klaar voor ogen, 
dat de bestaande orde moet ver
nietigd en vervangen worden 
door wat we een utopisch socia
lisme zouden kunnen noemen. De 
terroristen zijn er in betrekkelijk 
korte tijd in geslaagd, een sfeer 
van angst en onveiligheid in het 
leven te roepen, waar meteen 
ook het demokratisch bestel in 
vraag wordt gesteld. 

Het Euroterrorisme houdt een les 
in voor Europa. Interpol blijkt 
geen afdoend wapen te zijn te
gen misdadige praktijken, die als 
een «spel zonder grenzen» van 
de politieke kriminaliteit overko
men Het is nochtans nodig dat 
de EG de diverse wetten op uitle
vering zou herzien en aanpassen 
aan de (beangstigende) werkelijk
heid. In afwachting dat Europa 
over een eigen soort FBI beschikt 
zou de politionele samenwerking 
op Europees vlak moeten opge
dreven worden. Het is allang zo 
dat in de EG-landen diverse ben
den misdadigers aktief z i jn: ze 
slaan hun slag in het ene land en 
verdwijnen fluks over de grens. 

De nationale politiekorpsen heb
ben het nakijken. In het geval 
Schleyer werd de Elzas als uitwij-
kingsplaats gekozen door het zgn. 

Siegfriedkommando van de Rote 
Armee Fraktion. 
Het zal moeite kosten, kordaat op 
te treden tegen de politieke gang
sters van wie de relaties verder 
reiken dan Europa. Men heeft het 
over Libiè en Algeriè, die het mar
xistisch terrorisme financieren en 
er zelf opleidingscentra op na
houden. Er is medewerking met 
Japanse terroristen en met Pales-
tijnen. 
In dergelijke omstandigheden is 
het maar normaal dat de piloten 

uit gans de wereld van de UNO 
krachtige maatregelen eisen. Zo 
zouden landen, die het terrorisme 
onderdak, hulp en opleiding bezor
gen onder druk moeten gezet 
worden. Wanneer de uitwijkmoge-
lijkheden tot een miniem aantal 
worden herleid en wanneer de 
geldbronnen drooggelegd wor
den zou reeds een grote stap 
vooruit gezet zijn in wat zich nu 
reeds als onverbiddellijke strijd te
gen de RAF-misdadigers aankon
digt. 

Eerder dan de zoveel strijd
baarder Basken heeft Katalonié 
een stuk autonomie van Madrid 
kunnen loskrijgen. Nu is het wel 
zo dat de Katalanen water in hun 
wijn hebben gedaan en genoe
gen namen met wat de radikalen 
een schijn-autonomie noemen, ter
wijl de gematigden hun houding 
afstemmen op het strategische 
doel, nl. een volwaardige autono
mie. Premier Suarez heeft trou
wens zijn faam van een handig 
man te zijn weer alle eer aange
daan door de laatste president 
van een autonoom Katalonië, Jo-
sep Tarradellas uit een veertig 
jaar lange ballingschap terug te 
roepen en hem aan te stellen tot 

president van de «generalidad» 
of regering. Daardoor vermeed 
hij een Katalaanse uitbarsting op 
zijn Baskisch. Tevens bewees hij 
de Katalanen een dienst, door 
hun de alom geèerde Tarradellas 
als leider op te dringen ; daardoor 
werd de Katalanen een slaande 
ruzie om het leiderschap be
spaard. Er speelden ook partijpoli
tieke beweegredenen mee, zoals 
o.m. Suarez' taktiek, zijn partij in 
Katalome mede doen delen in het 
aureool dat de Spaanse premier 
blijkbaar moeiteloos aan het we
ven is boven zijn (intelligent en 
aantrekkelijk) hoofd. 
Waarschijnlijk zal het Baskenland 
binnen afzienbare tijd aan de 

beurt komen, het Katalaanse pre
cedent bevestigt de onomkeer
baarheid van het federalisme in 
Spanje. Of de Franse Basken van 
Parijs zullen kunnen afdwingen 
wat hun Spaanse volksgenoten 
in de nabije toekomst van Madrid 
hopen los te krijgen, kan vandaag 
nog niet beantwoord worden. De 
voorgenomen gewestvorming 
(ontworpen door de Gaulle) is in 
Frankrijk nog steeds niet echt uit 
de startblokken geraakt Net als 
in België trouwens, waar de met 
de Katalanen .gedeelde vreugde 
moet wijken voor het uitblijven 
van een Vlaamse staat, al komt 
er nu met het Egmontakkoord 
ook voor ons schot in. 

Autonoom Katalonië 

Josep Tarradellas, president van Cataloniës generalitat, bij zijn terugkeer in Barcelona 
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De Dilbeek- betoging 
Vorige zondag trokken verscheidene duizenden manifes
tanten door de, zonnige straten van Dilbeek, en drukten zij 
de voetsporen van het organizerend anti-Egmontkomitee, 
waarvan CVP-burgemeester Philip Vergels zonder twijfel 
de overgelukkige blikvanger was. 
Op een perskonferentie, na de betoging, stelden de organi-
zatoren dat « Dilbeek een symbool kan genoemd worden 
van het Vlaams-Brabantse verzet tegen het frankofoon kul-
tuurimperialisme ». 
(Onze reportage in WIJ (6 oktober) over frankofone kale 
bergen in Dilbeek bleef daarbij onbesproken). Opvallend 
was vooral de deelneming van heel wat PW-prominenten 
én -joernalisten. Bij de deelnemers noteerden we ook de 
VU-parlementsleden Wim Jorissen, Jef Valkeniers, Jo Bel-
mans en Hektor Goemans. Verschillende VU-mandataris-
sen uit Vlaams-Brabant en Brussel namen eveneens aan de 
anti-Egmontbetoging deel. De slogan van de betoging was 
ondubbelzinnig - neen aan het Egmontpakt». 
Talrijke Vlaams-nationalisten hadden evenwel vooraf aan
gekondigd dat zij in Dilbeek wensten te betogen om de 
nadelige aspekten van het Egmontpakt tegen te gaan, en de 
Egmontonderhandelaars een duw in de rug te geven. 
Opmerkelijk was ook nog de deelneming van verschillende 
EHBO-ploegen van het Vlaamse Kruis; die vorige maand 
van burgemeester Philip Vlegels nochtans verbod hadden 
gekregen om in de gemeente rond te rijden tijdens een pro-
pagandaveertiendaagse... 
De anti-Egmontbetoging werd besloten met een meeting 
(waarop naar schatting 7.000 mensen aanwezig waren). De 
historische Dilbeek-betoging brengen we hierbij in woord 
en beeld — met citaten uit toespraken van komiteeleden. 
(hds) 

Clem De Ridder, 
voorzitter van het Egmontkomitee : 

« Vrienden, ik wil niet besluiten zonder nog maar eens te beklemtonen 
dat ons verzet niet gaat tegen Vlaamse partijen of politici als dusdanig. 
Ons verzet gaat uitsluitend tegen het akkoord dat zij bij vergissing in 
onze naam afsloten. 

Dat wij hier in Dilbeek zijn samengekomen, is niet zonder betekenis. 
Van hier uit breng ik hulde aan de burgemeesters en gemeentemanda
tarissen van alle partijen uit de bedreigde Vlaamse gemeenten. Wij 
staan achter hen en blijven hen steunen. 
Maar Dilbeek is niet onze laatste halte. Zolang het Egmontakkoord ons 
bedreigt, zullen wij het blijven bekampen. Zelfs in toenemende mate. 
Vandaag was het niets meer dan een suksesrijke vooroefening. Ande
re akties zullen volgen.» 

oys ayohs été 

""wm 

in woord en beeld 
Dilbeek-verklaring 
van het Egmont
komitee 
«De Vlaamse Beweging vraagt 
een waarachtige federale staats
inrichting met volwaardige macht 
voor de deelstaten en verwierp 
de drieledige gewestvorming. 
Het Egmontakkoord breidt 
slechts de bevoegdheden van de 
bestaande kultuurraad uit en ver
wezenlijkt voor het overige de 
drieledige gewestvorming. 
De Vlaamse gemeenschap mag 
aanspraak maken op ruime finan
ciële middelen uit eigen fiskale 
Inkomsten; 
het Egmontakkoord bestendigt 
het voor Vlaanderen zo nadelige 
dotatiestelsel. 
Vlaanderen eiste de afbouw van 
de faciliteiten en de integriteit van 
zijn grondgebied en krijgt in het 
Egmontakkoord de uitbreiding 
van deze faciliteiten en de inschrij-
vingsrechten in nog eens tien 
andere Vlaams-Brabantse ge
meenten. 
De Vlaamse gemeenschap te 
Brussel heeft recht op.en dringen
de nood aan eigen beleidsstruktu-
ren; ook op gemeentelijk vlak 
met autonome beslissings- en uit-
voeringsmacht». 

Prof. J. Baerten 
(Vermeylenfonds 
Rode): 
in Hertoginnedal toonden de 
Vlaamse polif ici zich llchtgelo-
v i g : onze partij erkende Impli
ciet haar fout door, In juni 1975, 
op haar kongres de afbouw van 
de faciliteiten massaal te stem
men. Daarop komt zij nu terug 
en vergemakkelijkt de vestiging 
van Franstaligen in Vlaams-Bra
bant, zodat het gevaar niet denk
beeldig is — zoals bli jkt uit de 
jongste verkiezingen — dat in 
de 6 % randgemeenten de klei
ne Vlaamse man zijn FDF- of 
PSC-burgemeester en schepe
nen niet meer verstaat Erger 
nog, welke onderhoudsarbeider 
of bejaardenhelpster in Gent, 
Hasselt of Antwerpen is bereid 
zijn tewerkstell ing te onderwer
pen aan het maken van een 
Frans opstel? Dat Is nochtans 
het trieste lot van hun ambtsge
noten In faciliteitengemeenten. 

Professor Verhulst (Willemsfonds): 
Als Willemsfondsers hebben wij onze instemming met het plan voor 
een tweeledige federale staatshervorming van het Overiegcentrum 
van Vlaamse Verenigingen dat voor ons het enige geldige alternatief 
blijft, slechts betuigd in de verwachting en de stilaan gegroeide overtui
ging dat alleen een radikale staatshervorming in federale zin het Brus
sels vraagstuk definitief kon oplossen. 
Het Egmontpakt brengt vandaag niet alleen deze federale staatshervor
ming niet doch geeft daarentegen de frankofone Brusselaars de midde
len in handen om voor goed deze oplossing te beletten en hun macht in 
het Brussels gewest en wat nog de hoofdstad heet van dit land veilig te 
stellen. Het Egmontpakt verschaft deze Brusselse frankofonen daaren
boven nog voorposten binnen het eigen Vlaamse gewest van waaruit 
zij deze karikatuur van een Vlaamse staat verder kunnen blijven onder
mijnen, uithollen en uiteindelijk aan zijn Brusselse grenzen doen afbrok
kelen. 

IN muu%s&L i 
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ANTWERPEN 

Wordt het St.-Michielsdomein 
te St.-Kat.-Waver beschermd ? 
In 1970 werd door het toenmalig 
gemeentebestuur van St-Kat-Waver 
het kasteel St.-Michlel aan de Groen
straat en het bijhorend park verwor
ven. Het kasteel bestaat uit een hoofd
gebouw en vleugelgebouwen met 
o.m. wagenhuis en stalling. Het werd 
in de tweede helft van de 18e eeuw 
gebouwd en is nog een kompleet 
voorbeeld van een lusthof uit het Oos
tenrijks tijdperk. Het St.-Michielskas-
teel is een autonoom monumentaal 
landschap binnen de huidige domein-
grenzen. 

Sinds 1970 werd het park door ge
meentelijke initiatieven vernieuwd en 
voor het publiek opengesteld. Erger 
was het met het kasteel zelf, dat lan
ge tijd in erg verwaarloosde toestand 
onaangeroerd bleef. De Volksunie-
fraktie met als woordvoerder Joos 
Somers liet geen gelegenheid voorbij
gaan om bij het gemeentebestuur aan 
te dringen om de noodzakelijke her
stellingswerken uit te voeren. Ook 
kloeg men het feit aan dat de gemeen
te aankopen deed en er jaren liet over
heen gaan om dit kasteel in te schake
len als socio-kultureel ontmoetings
centrum voor de Elzestraat Uiteinde
lijk werden de allernoodzakelijkste 
werken uitgevoerd en wordt het kas
teel soms gebruikt voor privé-kunst-
tentoonstellingen en gemeentelijke re
cepties. De VU handhaaft dan ook 
haar protest tegen het weinig opti
maal gebruik van het kasteel en het 
gebrek aan de nodige verbeeldings
kracht om dit prachtig domein effi
ciënt in te schakelen in het vereni-

DOKUMENTATIE 
VOOR GEMEENTE
MANDATARISSEN 

WEGWIJS IN 
SOCIALE PROBLEMEN 
Sociale dienstverlening, militie, 
pensioenregelingen, kinderbij
slagen, pacht onteigeningen, be
staansminimum... Van politieke 
mandatarissen wordt verwacht 
dat zij zich inzetten op het ter
rein van het sociaal dienstbe
toon. De goede wil is niet altijd 
recht evenredig met de prakti
sche kennis van wetten en regle
menten en niet iedereen is in 
staat zijn weg te vinden in aller
lei diensten, organismen en voor
zieningen. 

Wij bevelen u twee naslag
werken aan die u meer wegwijs 
maken op het vlak van het 
sociaal dienstbetoon: 
« WEGWIJS » is de titel van een 
indrukwekkend boek waarin 
men moeiteloos de weg vindt in 

gingsleven van St-Kat-Waver. De 
VU deed dan ook tal van voorstellen, 
o.m. verzocht ze de meerderheids-
groep in een gedeelte van het domein 
een jeugdatelier onder te brengen of 
de vestiging van een gemeentelijke 
tekenakademie in de leegstaande lo
kalen te overwegen. 

Een administratiekern of een 

socio-kulturele funktie ? 

Erger werd het toen het schepenkolle-
ge besliste de verdieping van het kas
teel als administratiekern voor de 
fameuze interkommunale IGEMO te 
bestemmen en de prachtige dreef te 
« modernizeren » door de aanleg van 
parkeerplaatsen. Het totaal gebrek 
aan belangstelling voor de uitbouw 
van een aangepaste socio-kulturele in-
frastruktuur en de angst voor een defi
nitieve ontluistering van het domein 
en het kasteel door ondeskundige en 
onherstelbare modernizeringswerken 
waren de motieven om een beroep te 
doen op hogere instanties om dit 
onmogelijk te maken. 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN! 
Verzorgde keuken, 
demokratische prijzen, 
uitgelezen dienstbetoon! 

kes.'Ristoomveg 38 
ary. niil«n _ te! (03t) S) 88 41 

de talrijke problemen eigen aan 
de ingewikkelde maatschappij 
met haar doolhof aan sociale 
voorzieningen. Het boek is han
dig en volledig, het bevat vele 
nuttige adressen en het opzoe
ken wordt door een duidelijk tref
woorden register vrij eenvoudig. 
De « SOCIALE GIDS » is een los
bladig naslagwerk waarbij regel
matig aanvullingen worden ver
strekt Het werk geeft een gron
dig overzicht van de sociale wet
geving : Arbeidsovereenkom
sten, leerovereenkomsten, ver
plichtingen der werkgevers, de 
sociale voorzorg, art)eidsregle-
mentering en arbeidsbescher
ming, zelfstandigen, fiskaliteit en 
diverse andere rubrieken. 
. WEGWIJS - O.I.V. Roger Dillemans 
en Anne De Xoor. 686 biz. 375 fr. 
uitg. Davidsfonds Leuven, verkrijg
baar in de boel(handel. 
'SOCIALE GIDS' is een uitgave 
van het Sociaal Sekretariaat van de 
Belgische Boerenbond v.z.w.d. Om 
dit werk te verkrijgen stort men 530 
fr. op rekening 730-0041076-46 van 
SEFIBE, Minderbroedersstraat 8, 
2000 Leuven met vermelding • Abon
nement Sociale Gids ». 

Volksvertegenwoordiger Joos So
mers deed dan ook via de minister 
van Nederiandse Kuituur beroep op 
de Rijksdienst voor Monumenten- en 
Landschapszorg om te redden wat er 
nog te redden viel. Uit het verslag vafr' 
de inspaktie van deze Rijksdienst 
blijkt dat de bomen in de dreef naar 
het St-Michielsdomein op enkele uit
zonderingen na stervend of dood 
zijn. De gemeente zal deze zieke 
bomen verwijderen en vervangen 
door nieuwe. De wegenis die toegang 
geeft tot het domein moet verbeterd 
worden. Deze verbetering mag echter 
geen invloed hebben op de leefbaar
heid van de nieuw te planten bomen. 
Natuuriijk is het onaanvaardbaar dat 
de aanleg van parkeerruimten het 
estetisch karakter van de dreef of de 
kultuur-historische waarde van het 
kasteel zou schaden. 
Verder deelt de minister van Neder
landse Kuituur aan Joos Somers op 
zijn vraag tot bescherming van het 
kasteel en domein mee dat een voor
stel tot bescherming van het kasteel 
als monument en het park als dorps
gezicht zal worden voorbereid. 

BERCHEIV! 

NIEUW BESTUUR 
In onze afdeling hadden geen verkie
zingen plaats omdat het aantal kandi
daten het aantal bestuursleden niet 
overtrof. Tijdens een algemene verga
dering heeft het nieuwe bestuur on
derling tot volgende taakverdeling be
sloten : 

Voorzitter: Renaat Van Beeck, Juno-
straat 17, tel. 21.73.60; sekretaris: Wil
ly Minnen, Van Marsenillestraat 29, 
tel. 39.25.54; penningmeester: Dirk 
Van Gelder, Apollostraat 73, tel. 
21.19.86; organizatie en propaganda: 
Erik Deleu, Frans Van Hombeeckplein 
27, tel. 30.85.48. 

U kunt natuuriijk ook steeds kontakt 
opnemen langs onze gemeenteraads
leden : 

Dr H. Goemans, senator, fraktievoor-
zitter, Grote Steenweg 86, tel. 
39.02.30; Jef Brentjens, provincie
raadslid. Van Vaerenbergstraat 63, 
tel. 39.10.74; Paul Van Beeck-Vander-
lindenjunostraat 17, tel. 21.73.60; Jo
ris Ferir, Uitbreidingstraat 568, tel. 
36.06.41 ; Dirk Van Gelder, Apdto-
straat 73, tel. 21.19.86; Ret Vanhove, 
Saffierstraat 154, tel. 30.03.07; Erik 
Deleu, Fr. v. Hombeeckplein 27, tel. 
30.85.48; Jef Laureyssens, Grote 
Steenweg 164, tel. 3023.89; Jan 
Mees, Hof ter Schriecklaan 17, tel. 
30.61.40; José Van Thillo-Verbruggen, 
Karmelietenstraat 77, tel. 49.60.60. 

Of langs onze leden van het OCMW: 
Vital Peeters, Apolk)straat 47, tel. 
21.4624; Robert Geukens, Fred, de 
Merodestraat 19, tel. 39.18.27; Ludo 
Dox, Grote Steenweg 84, tel. 39.63.39. 

Abonnementenslag 7 8 

van start! 

Beste lezer en werver 

De slag is opnieuw begonnen. Zachtjes aan... zoals elk jaar. 

Zoals elk jaar... zal hij ook dit jaar — mede door uw inzet — 
naar een climax toegroeien, besloten met een scherpe eind
sprint 

Het is niet iedereen gegeven in de top-20 of de top-50 te gera
ken. Doch nu is er nog plaats voor iedereen ... ook voor u... 

Neem deze week nog kontakt op met een paar vrienden of 
kennissen. Er zijn er beslist bij die interesse hebben voor een 
abonnement En wellicht sta je volgende week zij aan zij met 
diegenen die hieronder zijn afgedrukt Ze zijn vroeg uit de 
startblokken geschoten, maar namen beslist geen valse start. 

Hier hun namen en puntenaantal. 

Vooriopige stand 

1. Georgette De Kegel, Ninove 264 

2. Erik Vandewalle, Izegem 72 

3. Anny Lenaerts, Wilrijk 48 

4. Koen Van Meenen, Heusden 36 

5. Jan Caudron, Aalst 24 
Oswald Van Ooteghem, Gentbrugge 24 

12 
2 
2 

7. A. Van Herck, Arendonk 
Kris 
VU-
VU-

/an Herck, Arendonk ..jj»y^™««™rtia>U«*jt4;PM««8M;iS. 12 
s Versyck, Gent M^:'^^^^^^\^j^iW^-''''i»- > 2 
l-Buggenhout ^^^^^M^^mw.... 12 
i-Zutendaai i f ^ O ^ f S S . * ^ / ; ? : . - - : 12 

P.S. Nu gemaakte abonnenten voor 78 dienen er op gewe
zen dat ze « W U » gedurende november en december 77 gra
tis ontvangen. 
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WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

VNJ-Deurne van 
start: 
Het oprichten van een Deumese 
groep van het «Vlaams Nationaal 
Jeugdverbond » heeft in het verleden 
verschillende moeilijkheden gekend 
Dank zij de inzet van enkele Deurne-
se aktieve jongeren met de steun 
van verschillende VU-medewerkers 
en VU-mandatanssen zal men nu tot 
de oprichting van VNJ-Deurne kun
nen overgaan 
Dat was trouv^^ens meer dan noodza
kelijk, vermits tot nu toe de Vlaams-
Nationale jongens en meisjes Cvan 6 
tot 18 jaar) verplicht waren zich naar 
de Borgerhoutse afdeling te nchten 
In Deurne zijn er mogelijkheden in 
overvloed en VNJ-Deurne zal dan 
ook de beschikking hebben over een 
eigen «heem» 
De nieuwe groep ncht een dringen
de oproep aan de ouders om mede
werking te verlenen aan het open-
bloeien van de Vlaams-Nationale 
jeugdbeweging, waar onze Vlaamse 
kinderen zich zullen thuisvoeten Ver
schillende ouders zitten nu reeds in 
de kerngroep waar de basis van de 
nieuwe VNJ-groep zal worden ge
legd Ouders die alsnog hun mede
werking willen aanbieden worden 
verzocht hiervan een seintje te ge
ven bij VNJ-leider Cyffers Johan, Tor-
remansstraat 45 of bij VNJ-leidster 
Noels Katelijne, Twee gezusterslaan, 
39 allebei te Deurne Zo nodig bren
gen ZIJ U een bezoek (K Noels is ook 
telefonisch te bereiken op 24 3581) 
W I J wensen dit initiatief alle sukses 
toe en zijn ervan overtuigd dat de 
ouders, Volksunieleden en -sympati-
zanten hun kinderen een eigen 
Vlaams-Nationale Jeugdbeweging 
zullen aanbieden 

3e Vlooienmarkt te 
Merksem 
Dank zij de opbrengst van de 2 vori
ge Vlooienmarkten die door V Z W 
Trefpunt werden ingencht kan een 
kleine autobus voor het vervoer van 
mindervaliden worden aangekocht 
en aangepast Daar de aankoop ech
ter met volstaat maar dit voertuig 
ook nog moet kunnen rijden en blij
ven rijden wordt opnieuw een Vlooi
enmarkt ingericht die zal plaatsvin
den in Zaal Bart St-Bartholomeus-
straat 9 te Merksem op zaterdag 5 
nov van 10 tot 20 u en op zondag 6 
nov van 10 tot 17 u We kunnen dit 
initiatief zeer warm aanbevelen U 
kunt echter ook nog daadwerkelijk 
meehelpen indien U ons al wat U 
kunt missen en nog verkoopbaar is 
aan meubelen, huishoudgenef sier
voorwerpen tot zelfs speelgoed wiet 
bezorgen U brengt het naar de Tan-
gehoefstraat 24 of U belt het nr 
45 3716 en alles wordt bij U opge
haald V Z W Trefpunt Sport en ont
spanning voor minder-validen en vali
den dankt U reeds bij voorbaat voor 
de medewerking of voor uw bezoek 

ANTWERPEN-STAD 

Dienstbetoon door kamerlid A De 
Beul elke maandag van 16 tot 19 u 
op het sekretanaat Wetstraat 12, Ant
werpen Tel 368465 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 386692 en De Boel L, 
tel 339790 

Dienstbetoon 
te Edegem 
Elke 2e woensdag van de maand, van
af 20 uur zal een jarenlange wens 
van onze afdeling in vervulling gaan 
Een dienstbetoon zal voortaan ver
zorgd worden door Gerard Bergers, 
tewerkgesteld op het kabinet van de 
minister van Buitenlandse Handel 
Hektor de Bruyne Tegelijkertijd zal 
altijd een van onze gemeenteraadsle
den en een lid van het O C M W aanwe
zig zijn zodat U er met alle problemen 
terecht kunt 
Het afdelingsbestuur drukt de wens 
uit dat van dit dienstbetoon zal ge
bruik worden gemaakt en dat het 
voor ieder vruchtbaar zal zijn 

14e V o l k s u n i e b a l 
Wij danken allen die zo tainjk opgeko
men zijn op 1 okber 11 en het Elzenhof 
hebben gevuld Tot in de zeer late uur
tjes werd er gedanst en gefeest Dat 
de zaal zo mooi met bloemen versierd 
werd, hebben wij natuurlijk aan Ange-
le en Miei Maldoy te danken gehad 
Het was werkelijk lijk altijd, zeer mooi 
En dat de meeste gasten met een 
waardevolle prijs naar huis gingen 
danken ze aan de verzamelwoede 
van Julia Engelen-Saenen, die bijna 
300 prachtige geschenken bijbracht 
Financieel zal het de afdelmgskas 
alleen maar goed doen en de penning
meester tevreden maken Nogmaals 
hartelijk dank 

V O S K A - n i e u w s 
Velen weten misschien nog met dat 
de VOSKA-voetbalploeg nu in het 
Katoliek Sportverbond speelt Het is 
nog maar in de laagste afdeling maar 
U kan daaraan verhelpen om mee te 
komen supporteren of nog beter mee 
te spelen In Drie Eiken weet men er 
alles over, informeer U 

Nieuws uit 

Deurne 

G e m e e n t e r a a d s z i t t i n g e n 

Raadszittingen telkens op don
derdag om 19 u 30 27 oktober 
24 november 8 december 
29 december 1977 

V U - v r o u w e n k r i n g 

De VU-Vrouwenknng verkoos 
tot nieuwe voorzitster Mevr 
Noels het sekretanaat blijft ge
vestigd bij Julienne Hereygers 
A Geenenlaan 14 tel 248806 
waar alle inlichtingen te verkrij
gen zijn WIJ houden U op de 
hoogte van de geplande aktivitei 
ten 

S i n t - N i k l a a s b i j U t hu i s 

Op vnjdagavond 2 december 
zaterdag 3 en zondag 4 decem
ber kan sinterklaas bij U thuis 
uw kinderen een bezoek bren
gen Onkosten 150 fr per be
zoek Inlichtingen en inschrijvin
gen bij mevr Noels (tel 
243581) 

CHATEAU CARAVAN 

Verkoop - Verhuur 
onderdelen - toebehoren - trekhaken 

Frans Beirenslaan 278 (Krijgsbaan) Borsbeek 
Tel 031/2198 15 Ook's zondags open. 

& CARAVANCENTRA PVBA 

S.K.M.-vlag 
wappert om de 
Boomsesteenweg 
te Aartselaar! 
Na maandenlange bespre
kingen, met het Mmisterie van 
Ekonomische Zaken, is nu ein
delijk de bevestiging en de toe
lating ontvangen, voor de vesti
ging van «SUCCES KLEDING 
MEYERS» en de groothandels-
maatschappij «MEYERS HAN
DELSONDERNEMING •, langs-
heen de Boomsesteenweg te 
Aartselaar 

Begm van de maand november, 
zal de heer R MEYERS zijn defi
nitieve plannen voor deze vesti
ging aan de pers bekendma
ken, en zult U via dit blad volle
dig op de hoogte gehouden wor
den over de vestiging van de 
belangrijkste kledingzaak m 
Vlaanderen, te Aartselaar 

Momenteel kunnen we U reeds 
verklappen dat gunstige onder
handelingen aan de gang zijn, 
opdat ook de gekende tapijt
zaak «ROGUEZ» zich terug te 
Aartselaar zou vestigen, en wel 
juist naast SKM, zodat het vol
gend jaar zeker prettig winke
len wordt aan de Boomsesteen
weg en de Leugstraat te Aart
selaar I 

(medegedeeld) 

Arr. kolportagetocht 
in Rupelstreek 

De Rupelstreek is voor ons een 
steeds moeilijk gebied geweest waar 
WIJ met wisselende suksessen de V U 
kenbaar maakten Op 29 oktober 
gaan wij op bezoek in Schelle Wij ver
zamelen om 14 u aan de kerk van 
Schelle om onder de leiding van arr 
bestuurslid Hugo Coveliers en kant 
afgevaardigde L Deheusch deze ge
meente eens grondig te bewerken 

Langs deze weg een warme oproep 
voor een namiddag echt veld-werk 

5e N a c h t van de V r i e n d s c h a p 
Onder deze titel komen wij samen 
voor ons eerste arrondissementeel 
lustrumbal Wij verwachten op 3 de
cember een vol huis in het ons reeds 
zeer vertrouwde Alpheusdal te Ber-
chem 

G E E L 

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

Personen die hun kandidatuur voor 
bestuurslid wensen op te geven kun
nen dit doen vanaf heden tot 5 
november aan Andre Peeters, Dok
ter Vandeperrestraat 2, Geel Be-
stuursverkiezing zal plaatshebben 
half november Het bestuur rekent 
alvast op enkele nieuwe kandidaten 

VUJO-Antwerpen 
(arr.) kiest nieuw 

Op 4 november e k van 19 u 30 tot 
23 u gaan de verkiezingen voor het 
arrondissementeel komitee van de 
VUJO-Antwerpen door Plaats Oran
jehuis Hoogstraat 69 Cnabij voetgan
gerstunnel) Alle VU-leden tot en met 
25 jaar die lid waren ten laatste op 31 
mei 77 zijn stemgerechtigd Er dienen 
zeven komitee-leden verkozen te wor
den 

Kandidaten Ingnd Barbier (Niel), Er-
win Brentjens (Berchem), Enka De 
Motte (Antwerpen), Gerda Jaeken 
CKontich), Luc temmens (Wilnjk), Bob 
Raets (Mortsel), Jons Roets (LinO 
Paul Thys (Borgerhout) Ene Van Dur-
me (Antwerpen), Dirk Van Gelder 
(Berchem) Koen Van Impe (Antwer
pen) Luk Van Linden (Boom) Mach-
teld Van Mol (Schoten), Mieke Ver
bruggen (Mortsel) 

Alle jonge VU-leden worden dnngend 
verzocht aan deze verkiezingen deel 
te nemen 

Nadere informatie kan bekomen wor
den bij de uittredende komitee-leden 
of bij de uittredende voorzitter Dirk 
Van Gelder (tel 21 1986) 

y 
OKTOBER 

27 ANTWERPEN-STAD 
tot 22 u 

Bestuursverkiezingen sekretanaat 19 

27 

28 

28 

28 

28 

28 

29 

29 

29 

29 

29 

EDEGEM VU-bestuursverkiezingen om 20 uur in lokaal Dne 
Eiken Drie Eikenstraat 128 
HERENTHOUT Dia-avond Em Hullebroeck met muzikale bege
leiding om 20 uur in zaal De Kat Georganizeerd door PVV 
MECHELEN VU-bal in de stadsfeestzaal, Botermarkt Orkest 

The Lords en zangeres Connie Neefs 
EKEREN VU-mosselfeest ou 20 uur in zaal De Boterham 
Prijs 150f r 

BOECHOUT Bestuursverkiezingen van 20 tot 22 u in 't Gilde-
huis 
KONTICH-WAARLOOS VU-bestuursverkiezingen in lokaal Al
cazar (dus met op 21 oktober O 
WILRIJK 3e dansavond Vlaams Kruis in zaal Gasthof Hei
straat 16 Om 21 uur met orkest« Bert Lenny s Ck)mbo » Inkom 
75 fr 
BORSBEEK inhuldiging door minister H De Bruyne om 19 uur 
van nieuw VU-sekretanaat met receptie 
Vanaf 21 uur laariijks bal in zaal Riviera Jozef Reusenslei 

Geel VU-bal om 20 u 30 in Parochiecentrum Holven Orkest 
VV Sextet 
HERENTALS VU-Herfstbal om 21 uur in cafetaria « Scheppers
instituut» Orkest «Gerry's» 
HERENTALS, NOORDERWIJK, MORKHOVEN VU-herfstbal in 

de cafetana van het Scheppersinstituut Orkest De Gerry s 

NOVEMBER 

3 HERENTHOUT Tentoonstelling en koopbeurs «Verantwoord 
speelgoed » met filmvoorstelling van 19 u tot 22 uur in zaal De 
Kat Organizatie FVV 

4 ANTWERPEN-STAD Mosselavond op L O Zaal De Molen 
Inschnjven sekretanaat 

4 EKEREN VU-bestuursverkiezingen in lokaal «Ekershof» 
Groot Hagelkruis 6/1 vanaf 20 uur tot 22 uur 

5 EDEGEM VOSKA-bal in zaal De Scnrans Molenveldlaan 
5 PUURS 2e groot fusiebal om 20 u 30 in het Hof van Vlaande

ren in Kalfort Puurs 
5. NIEL jaarmarkt met ballonwedstnjd door VUJO om 14 uur in de 

Rupelstraat Deelnemingspnjs 10 fr Prachtige prijzen 

5 HOMBEEK-LEEST Oostennikse avond vanaf 20 uur op VU-
zolder te Hombeek (Bankstraat 145) Diamontage uit Tirol met 
als gastvrouw en -heer Annie en Firmin Verlinden Weense 
gastronomie aan demokratische prijzen 

BORSBEEK VU-bestuursverkiezingen op het sekretanaat 
EDEGEM: Dia-avond Rubens en bijkomend Stromberg om 
20 uur in zaal Dne Eiken 
EDEGEM kaartavond in Drie Eiken 
DEURNE Bezoek aan museum Smidt-Van Gelder aan de Bel-
gielei te Antwerpen Afspraak om 14 uur in lokaal Trefpunt Inl 
bij J Hereygers 
EDEGEM Algemene vergadenng VNSE in Dne Eiken 

WESTERLO VU-afdelingsbal in het parochiecentrum Boeren-
krijglaan (Westerlo-centrum) om 2 0 u 30 Orkest V V Sextet 
DEURNE VU-vrouwenknng-wandeling door «Schoon Lier» 
Inlichtingen en inschrijvingen in cafe Trefpunt of bij J Herey
gers 031-24 8806 Deelname onkosten 40 fr Lunchpakket 
meebrengen 

8 
12 

19 
20 

25 

26 

30 

flflnBCUOUn VU-Westeno deelt 

FRITUUR EETHUIS INGRID 

Olenseweg 41, Westerio (Voortka-
pel) tel 014/213696 
Vraag prijzen voor uw feestmenu's 
Specialiteiten 

VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 
1850 Grimbergen 
Tel 02/2681402 

Dames en heren in uw belang 
wendt U voor uw 

SCHILDER- BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 
lot mannen van t vak 

ADOLF CLAES 
EN ZOON ANDRE 

Kerkweg 8 1760 Roosdaal-Striitem 
Tel 054/33;37 56 

DE OUDE KRING 
Cafe vu-lokaal 

Dorpsplein Heusden-Limburg 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelqerief 

Schilderstraat 33 - 2000 Antwerpen 
Tel 031/3745 72 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02/7340643 
Na18u 4254642 

mee 
Onze vriend Clem Vandecruys werd 
nogmaals vader van een dochter 
Onze hartelijkste gelukwensen Hij 
doet zijn aktiviteiten in de «Bond der 
grote en jonge gezinnen » alle eer aan 
De afdelingsbestuursverkiezingen zijn 
gepland voor begm december Alle 
leden zullen tijdig verwittigd worden 
en knjgen de gelegenheid zich even
tueel kandidaat te stellen voor een 
bestuursfunktie 
Kaarten voor ons afdelingsbal zijn nu 
reeds te verknjgen bij alle bestuurs-
en aktieve leden Wie een prijs kan 
bezorgen voor onze tombola kan dit 
eveneens bij onze bestuursleden Wij 
doen een oproep om volle medewer
king tot het welslagen van dit bal het
geen ons moet toelaten terug uit de 
rode cijfers te geraken na de gemeen
te- en parlementsverkiezingen in de 
laatste twaalf maanden 

ZO^K(RC]CS 
Deeltijdse betrekking A 1 -verpleeg
ster in het Mechelse 
Neven-ambtelijke opdrachten voor fi
nanciële instelling 
Sociologen heeltijdse betrekking in 
overheidsdienst 
Voor al deze openstaande betrek
kingen bemiddeling via Kamerlid Willy 
Kuijpers Swertmolenstraat 23 3020 
Herent tel 016/229642 

N I 21 

— In Herenthout worden 2 plaatsen 
voor politieagenten open verklaard 
Geïnteresseerden kunnen zich be
kend maken bij Staf Driesen Punt 
22 Herenthout Tel 014/511963 
(NI 20) 

WIJ ie 
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BRABANT 
VUJO's vredestocht 
op 11 november 

VUJO-Nieuw Grimbergen organizeert op 11 november een Vredes
tocht. Samenkomst om 13 u. aan het Kultureel Centrum te Strombeek-
Bever. Via Grimbergen en Beigem naar Humbeek; meeting In zaal Hol
le Blok. Sprekers: prof. Guido Provoost, kamerlid Paul Peeters, provin
cieraadsleden Paul de Neve en Johan Sauwens (nationaal VUJO-voor-
zitter). Een bus (gratis) brengt de deelnemers na de meeting via Bei
gem en Grimbergen terug naar Strombeek-Bever. 
Er wordt tevens een bus ingelegd die om 11 u. aan het Barrikadenplein 
(Brussel) vertrekt en via Kraainem, Wezembeek-Oppem, Zaventem en 
Vilvoorde naar Strombeek-Bever rijdt ('s avonds vanuit Humbeek in 
omgekeerde volgorde voor de terugreis). 

Voor meer inlichtingen voor deze bus: Hugo Van Hemeiryck: 
269.03.73. 

Slogans : NOOT MEER OORLOG - STOP BELGISCHE WAPENHAN
DEL - GEEN BEROEPSLEGERS - VREDE DOOR AMNESTIE. 

Voor meer inlichtingen omtrent de vredestocht kan je terecht bij 
VUJO-Nieuw Grimbergen: Stephane Rummens, Beigemse steenweg, 
146 1850 Grimbergen - 269.31.60 en Suzie Ooms, Wolvertemse steen
weg 245 1850 Grimbergen - 269.03.73. 

OVERUSE 

« Zwarte week » 
weegt nog 
steeds door 
Hiermede willen wij de personen be
danken die hun steentje hebben bijge
dragen om de afdeling Overijse uit de 
rode cijfers te helpen Ondanks deze 
welkome steun blijft de put erg diep. 
We zouden dan ook willen vragen 
aan dezen die nog niet de mogelijk-

Huis te koop 
Ettert»eek, Torekenstraat 33 (dichtbij 
Schumanplein) huis te koop in prima 
staat - 2 verd. - geïnstalleerde keuken 
plus badkamer - 120 m2 tuin plus 
100 m2 bebouwd - nieuw dak - 2 mil
joen 950.000 fr. Tel. J. Van de Pont-
seele, 02-735.45.93. 

heid hadden hun steentje bij te dra
gen, dit thans te willen doen op ons 
banknummer 437-8092751-79, met 
vermelding «franskiljonse vemieling». 
Dank bij voorbaat 

JETTE 

KUNST EN SPEL 
Op 29 oktober ncht 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 u. 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 4(X) 
leden telt doet beroep op alle Vlamin
gen uit de agglomeratie om dit initia
tief te steunen. 

VU-Kortenberg 
koos nieuw 
bestuur 
In Kortenberg hadden bestuurs-
verkiezingen plaats. De volgen
de personen hebben een verant
woordelijkheid. 
Voorzitter: Antoon David: se-
kretaris: Dirk Goossens, pen
ningmeester : Lutgart Roye-
uans: Propaganda: André 
Penninckx; . organizatie: Mar
leen Van Erps; VUJO: Mieke 
Goossens, pers: Jas Van Cau-
wenbergh; ondervoorzitter: 
Noél Ciauw, OCMW- Alfons 
Noppen; gemeenteraadsleden: 
Paul Van den Dorpe en Noël 
Clauw. Arrondissementele afge
vaardigden : Antoon David en 
Dirk Goossens - Raatsvervan
gers : André Penninckx en Jos 
Van Cauwenbergh. 
Vervolgens legde de kantonnale 
afgevaardigde Rik de Deken op 
een zeer bevattelijke wijze de 
struktuur van de Volksunie uit 
We praatten op een vriend
schappelijke doch heftige wijze 
over het Egmontpakt De avond 
werd besloten met een dia-voor
stelling over de reis naar het 
Baskenland die enkele jongeren 
van het arrondissement Leuven 
O.I.V. Willy Kuijpers hebben ge
maakt 

KflL€nD€R 
OKTOBER 

28 BRUSSEL: VUJO's derde grote Stuif-in in de Vlaamse Kelder 
Waltra. Voorverkoop: 50 fr. Toegang: 60 fr Organizatie van 
VUJO Arr Brussel-Halle-Vilvoorde. 

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

29 KAPELLE-0/D-BOS: 3e lustrumbal in zaal Palmhof, School
straat Orkest: De Sunbeats. Org.. VU-afdelingen Kapelle-o/d-
Bos, Nieuwenrode, Ramsdonk 

NOVEMBER 

3 LEUVEN (ArrJ. Arrondissementsraad om 20 uur in zaal 
Gudrun te Lubbeek. Gastspreker: minister R Vandekerckhove 
over de « Volksunie deelname aan de regenng -. 

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. 

6 OVERIJSE: VU-Vlaams etentje vanaf 12 uur in zaal « Ter Use -, 
Stationsstraat Mosselen -i- friet: 120fr Boerenbrood 

+ kop: 60 fr. 
12 LINT: Leeuwkensbal om 20 uur zaal Centrum. Orkest The Dal-

tons. 
12 OPWIJK: 10e VU-bal om 20uur in St-Pauluszaal. Orkest: 

Sunshine. 
20 LEUVEN : Broederband Leuven-Limburg: gezellig samenzijn in 

zaal Jacobs, Kapucinenvoer 106. Vanaf 15 uur Gastspreker 
Dries Bogaert over « Dr Borms ». Om 17 u. 30: uitgebreide kou
de schotel: 150 fr. Inschnjven voor 17 nov. bij Wyndaele, Lie-
venslaan 14, 3030 Heveriee. Tel. 22.96,53. 

26 MOLENSTEDE: Breugeliaans feest In het Berkenhof met zelf
gemaakte pensen. Ook varkenslapjes, rijstpap en taart 

29 HEKELGEM-ESSENE: VU-bestuursverkiezingen om 20u.30 
in zaal Lindenhove, Bellestraat te Hekelgem. Gastspreker: 
Toon Van Overstraeten. 

Kom ook eens gezellig en lekker eten in... 

BAR RESTAURANT 

NU IN EEN NIEUW KLEEDJE 
EN MET NIEUWE FORMULE ! 

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

Zorg om spelende kinderen te Dilbeek 
In zijn verslag over de Dilbeekse 
gemeenteraad van 4 oktober schreef 
JVDB volgende woorden aan burge
meester Vergels toe: de kinderen 
hun plaats is thuis en niet op straat 
Dit in verband met gevraagde speel-
straten. 
Dit strookt niet helemaal met de wer
kelijkheid. Er werd wel gewezen op 
het feit dat het gedeeltelijk afsluiten 
van straten tijdens de vakantie de 
aandacht van de kinderen voor het 
verkeer zou doen verminderen wat 
nadelige gevolgen voor hun veiligheid 
tot gevolg zou kunnen hebben. 

En dat was uiteraard niet de bedoe
ling van de interpellatie van raadslid 
Fons Prinsen. Wel integendeel 1 De 
tussenkomst heeft echter wel als 
gevolg dat borden die op de aanwe
zigheid van spelende kinderen wijzen 
zullen aangebracht worden! 

(\f\nBi\XMn 
Drankhuis WALTRA, Arduinkaai, 1000 
Brussel, zoekt een aktief echtpaar 
om mede de zaak uit te t>ouwen en uit 
te baten. Tel. 02/217.60.36. Adv. 24 

VUJO: kleinschalig is mooi - integraal federaal 
PROGRAMMA 

10 u. 00 : opening en inleiding (plenum) 
10 u. 30 : sessievergaderingen nnet 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. 

Leuven, 13 november 3de VUJO-kongres 

PRAKT! KA 

* Het kongres gaat door in de grote aula van het Maria The-
resiakollege van de KUL, St-Michielsstraat 6 (nabij Hoge
schoolplein) te Leuven. Deze grote aula moet eivol z i j n ! 

k Het Hogeschoolplein bevindt zich in de omgeving van het 
stadhuis. VUJO-wegwijzers zullen U helpen. Indien U van 
het station komt, neemt U de Bondgenotenlaan, aan het 
stadhuis slaat U de Naamsestraat in. De vijfde straat links 
voorbij het stadhuis is de St.-Michielsstraat 

* Eten tegen demokratische prijzen is in Leuven geen pro
bleem. U kan o.m. terecht in het studentenrestaurant. 
Inlichtingen worden ter plekke verstrekt door het onthaal-
komitee. Er zijn ook broodjes en drank te verkrijgen in de 
kongresruimte. 

* Er is ook kinderoppas tijdens het kongres. 
•*• Een organizatie- en onthaalkomitee van VUJO-arr. Leu

ven is aktief bezig met de praktische voorbereiding van 
dit kongres, onder koordinatie van kongresvoorzitter Pol
ly Raskin. 

* Óp het kongres zullen info-stands aanwezig zijn van Dos
felinstituut, V V M , VNS, VIC, FVV, VUJO, VU en week
blad «WIJ-. 

20-jarige jongeman uit Lebbeke 
met een diploma van automeca-
nicien (leerkontrakt) die op he
den een herscholing volgt als 
plaatslager zoekt een passende 
betrekking om na 28-2-78 te 
beginnen, liefst in de streek van 
Dendermonde, Mechelen, Aalst 
Brussel 
— Dame met 20 jaar ervaring 
als hulpboekhoudster, met ken
nis van daktylo en volstrekt 
tweetalig, zoekt een half-timebe
trekking vanaf 1.1.78 n het Brus
selse of op de as Brussel-Nino-
ve. 

— Jong onderwijzer, afgestu
deerd in 1975, die reeds leger
dienst vervulde en verschillende 
interims 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-jarige ongehuwde jonge
man, vrij van legerdienst kandi
daat op een VU-lijst bij de laat
ste gemeenteraadsverkiezingen, 
met diploma van graduaat indus
triële scheikunde en 2 jaar erva
ring in de foto-industrie, zoekt 
een passende betrekking. 

— 20-jarig 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. 
02/569.16.04. N.117 

— Goudsmid - juwelen - ontwer
pen met 20 jaar ernstige erva
ring als hoofd-atelier, zoekt pas
sende betrekking in buurt Brus-
sel-Aalst Zich wenden red. 
.WIJ - N116 
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1.200 KADERLEDEN: MEER DAN OO 

Op de vooravond van de anti-Egmontbetoging in Dilbeek 
liep het nieuwe kongressenpaieis in Gent nokvol met VU-
kaderleden en militanten die vooral ti jdens de namiddagzit
ting de regeringsdeelneming van de Vlaams-nationalisten 
toejuichten. De opkomst was zeer groot . 1.200 kaderleden. 
Vooral de toespraken van voorzitter Hugo Schiltz en van 
Maurits Coppieters werden met uitbundig applaus bege
leid. 
VU-voorzitter Schiltz verduideli jkte waarom de regerings
deelneming niet alleen noodzakelijk was, maar bovendien 
nu reeds tot enige positieve resultaten heeft geleid. Mau
rits Coppieters, voorzitter van de Nederlandse Kultuur-
raad, wees erop dat wij, hoe dan ook, door het Egmontpakt 
reeds in het postunitaire België leven... 
De vragen van VU-voorzitter Schiltz aan het adres van het 
anti-Egmontkomitee bleven op het podium in Dilbeek vori
ge zondag onbeantwoord. 

HUGO SCHILTZ: 
Dit is na de partijraad van 28 
mei de eerste grote 
samenkomst van het VU-kader. 
Het is historisch juist dat, 
hoofdzakelijk de druk van de 
Volksunie in de jaren zestig, 
geflankeerd door de aktie van 
kuituur- en strijdverenigingen, 
geleid heeft tot het inzicht dat 
alleen een staatshervorming in 
federale zin de oplossing van 
het Vlaams-Waalse konflikt kon 
meebrengen. 
Maar zodra deze fundamentele 
wijziging in de gedachten 
werden afgedwongen dreigde 
de VU vanaf de zeventiger jaren 
haar greep op de besluitvorming 
te verliezen. 

In 1970 beseften wij welke enor
me verzwakking van onze onder
handelingspositie de grondwets
herziening betekende en hoe 
schamel de pnjs was die Vlaande
ren ontving voor het pnjsgeven 
van zijn meestertroef, zijn nume-

neke meerderheid in het parle
ment 
We voerden een eenzame stnjd, 
waarbij wij ei zo na de overwin
ning hadden behaald indien met 
ter elfder ure de Vlaamse Libera
len voor een belofte van latere 
regenngsdeelneming, door de 
knieën waren gegaan 
De V U had juist gezien, ook 
tegen de druk in van het Davids-
fonds, het Willemsfonds en het 
Vermeylenfonds die ons bezwoe
ren onze blokkering van de 
Grondwetsherziening op te hef
fen 
Indien de kultuurverenigingen 
toen de helft van de energie had
den ontplooid die zij nu aan de 
dag leggen om het Egmontpakt 
te bestrijden dan zou de grendel
grondwet waarschijnli jk niet tot 
stand gekomen zijn. 
Nadien kwam de idee van de dne-
ledigheid voorgoed op gang Ze
ker, WIJ hebben toen de sukses-
volle Hallebetoging gekend Maar 
deze bleef zonder gevolg 

MET DE VU 
NAAR EEN 
VLAAMSE STAAT 

'M. f fr"mi^^t#w.*<i-^'-^# 

De evolutie was van die aard dat 
ikzelf in opdracht van het partijbe
stuur op ons kongres van 1976 
het overlegcentrum in vertoef 
moest stellen tot aktie over te 
gaan. 

B R U G 

Nochtans moest het voor eenie
der duidelijk zijn dat de Vlaamse 
Beweging in een volslagen immo
bilisme en machteloosheid was te
rechtgekomen Sedert 1968 werd 
geen enkele Vlaamse eis meer 
verwezenlijkt 

Als verantwoordelijke politieke 
partij waren wij na de verkiezin
gen van 1977 dan ook verplicht 
de konklusies te trekken Het was 
onze plicht langs andere wegen 
opnieuw greep trachten te krij
gen op de politieke besluitvor
ming Deze weg was de rege
ringsdeelneming Ik stel de vraag 
of WIJ het recht hadden na de 
jongste verkiezingen de zaken 
maar op hun beloop te laten In 
de beste veronderstelling had 
men een regenng gekregen die 
de voorlopige drieledige gewest
vorming verder had laten invre
ten 

Ik weet met of ik van verblinding 
of kwade trouw moet spreken 
wanneer ik hoor beweren dat de 
Vlamingen, de federalisten, er be
ter hadden aan gedaan maar rus
tig het verloop van zaken af te 
wachten In geen geval kunnen 
WIJ aanvaarden dat sommige 
woordvoerders van het anti-Eg-
montkomitee ons nu komen ver
tellen dat het onze plicht was in 
de oppositie te blijven 

Deze koele analyse van de feiten 
doet geen afbreuk aan de waar
dering voor het waardevolle werk 
dat door een aantal kultuurvereni
gingen werd en wordt verncht Ik 
herhaal hier uitdrukkelijk dat de 
partijleiding bereid blijft overleg te 
plegen met die Vlaamse vereni
gingen waarvan de leiders res-
pekt opbrengen voor de feiten, 
voor de teksten en voor de kon-
krete politieke omstandigheden 
en mogelijkheden 

Daarbij wil ik toch met enige fier
heid onderstrepen dat het de 
VU-leiding is geweest die door 
voorzichtige maar volgehouden 
kontakten erin geslaagd is een 
brug te slaan tussen de Vlaams
nationalisten, de federalisten en 
belangrijke frakties van de poli
tiek georganizeerde arbeidersbe
weging. 

De partijraad heeft zich over de 
regenngsdeelneming na uitvoeri
ge debatten, bij geheime stem
ming, met een 2/3e meerderheid 
uitgesproken Het is dan ook met 
te verwonderen dat, na meer dan 
20 jaar verbeten oppositie de 
regenngsdeelneming voor onze 
kaders en militanten spanningen 

meebrengt en vragen doet rijzen 
Met dankbaarheid en trots kan ik 
evenwel verklaren dat het gros 
van onze kaders blijk geeft van 
politieke wijsheid. 
Een zaak is duidelijk, méér dan 
ooit IS het bestaan van een slag
vaardige eensgezinde Vlaams-na-
tionale partij levensnoodzakelijk. 

AAMSE STAAT 
/ 

Hugo Schiltz 

over de ekonomische miserie 

Het IS duidelijk dat al te veel bedrijven in België een al te traditionele 

politiek hebben gevolgd 
W I J keuren de voorzichtige politiek van de regering goed waarmee zij 
al te grote schokken tracht op te vangen die zouden voortspruiten uit 
een volkomen liberale aanpak 
W I J vragen echter met de grootste nadruk dat de regenng vrij vlug aan 
het land een eerlijk en moedig verslag zou voorleggen 
( ) 

Wij vragen dat de regering een eerlijke cijferbalans zou voorleggen 
van de miljardeninspanningen die thans gedaan worden om bedreig
de nijverheden overeind te houden en dat zij ons zu aanduiden welke 
bedragen op nationale en welke op gemeentelijke begrotingen wor
den aangerekend. 
Wij zouden immers met kunnen aanvaarden dat voor de textielnijver
heid andere normen zouden aangelegd worden als bv voor de staalmj-
verheid, terwijl wij evenmin kunnen aanvaarden dat de staalmjverheid 
in Vlaanderen anders zou behandeld worden dan deze in Wallonië 
( ) 

Wat de stri jd tegen de werkloosheid betreft, heeft de partij het plan 
Spitaels goedgekeurd als eerste noodplan. Het bevatte trouwens een 
reeks voorstellen die door de partij reeds in 1974 geformuleerd wer
den Dit plan IS echter slechts een noodverband 
Zal men de moed opbrengen om de bevolking te zeggen dat de volledi
ge tewerkstelling in de toekomst met meer zal kunnen verzekerd wor
den door de commerciële en industriële sektor ? 
Dat het de taak van deze sektor zal worden de financiële opbrengst te 
realizeren waarmee de gemeenschap het recht op arbeid zal moeten 
financieren ? 
C J 

Het is de hoogste tijd dat de regering werk maakt van het aangekon
digde plan tot sanering van de staatsfinancien, ten einde tot een ver
lichting van de fiskale druk te komen f 
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OIT EENSGEZIND EN SLAGVAARDIG 
- \ ,'^' 
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Hugo Schiltz wordt na zijn toespraak toegejuicht 

over de regeringsdeelname... 

Wil men in sommige Vlaamse middens niet zien dat de uitvoeringsfa-
ze van het Egmontakkoord stap voor stap de verwezenlijking 
inhoudt van belangrijke Vlaamse eisen ? 
Inzake het Nederlands onderwijs In Brussel treft minister Ramae-
ckers, mede op aandringen van de VU, systematisch maatregelen ter 
beveiliging en versteviging. 
Voor de organizatie van de Europese verkiezinger) is het principe 
van de twee kieskolleges aanvaard. 
Met instemming van de Franstaligen worden procedures aanvaard 
om te beletten dat bij verkiezingen in het Brusselse bedrog zou wor
den gepleegd. 
Het beginsel van pool-vorming van Nederlands- en Franstaligen 
voor de zetelverdeling in Brussel werd aanvaard. 
Het recht werd erkend van de Vlamingen om hun gewesteli jke en 
gemeenschapsinstell ingen dermate in de praktijk te versmelten dat 
men in feite van één Vlaams parlement en één Vlaamse regering zal 
kunnen spreken. 
Door het erkennen van de geli jkwaardigheid van wet, dekreet en 
ordonnantie werd het bewijs geleverd dat het wei degelijk om een 
grondige herverdeling van de macht gaat, zonder voogdij van de cen
trale overheid. 
Door de globalizatie van de uitvoering van het pakt wordt het door 
de Vlamingen zo gevreesde dupe-spel uitgesloten. 
Daarbij zou ik op de meest dringende wijze de verantwoordeli jken 
van het anti-Egmontkomitee willen waarschuwen voor het gevaar dat 
belangrijke uitvoeringsmaatregelen van het pakt minder gunstig zou
den kunnen uitvallen, ingevolge het uitlokken van voorbarige dlskus-
sies. 

^^^^>^ 

Tijdens de voormiddagzitting... 

y /~*.f ' ' ^ • ' '^' 

MAURITS COPPIETERS: 

Samen 
het onvolkse 
unitaire België afbreken 
De toetreding tot de regering betekende voor onze partij het einde 
van een historische oppositierol. 
Als de geschiedschri jvers straks de geschiedenis van het naoorlog
se parlementair werk schrijven zullen zij ongetwijfeld het merkwaar
dig aandeel van de Volksunie in het licht stellen. Nooit heeft een frak-
tie In het parlement meer werk verzet dan de VU-groep in Kamer en 
Senaat Alle Belgische ministers hebben hun handen vol gehad aan 
de tussenkomsten, interpellaties en vragen van parlementaire klep
pers als Wim Jorissen, Maurits Vanhaegendoren, Rob Vandezande, 
Nelly Maes, Frans Baert, Emiel en Luk Vansteenkiste, Jef Valkeniers, 
Guido Van In en al die anderen die in Kamer, Senaat en Kultuurraad 
bergen werk verzet hebben. Zonder de VU-fraktie zou een instelling 
als de Kultuurraad nauwelijks van de grond zijn gekomen! 

Ook op hoge Belgische stoelen 
blijven wij Vlaamsnatlonallsten, 
een strijdgemeenschap, erfgena
men van Daems en Dosfel, 
Borms en de Fronters. 
Reeds jaren werkt de Volksunie 
aan een blauwdruk voor een ver
nieuwd Vlaanderen. De studie
dienst (onder het pionierswerk 
van E. Slosse), Dosfelinstituut en 
partijbestuur, hebben op het ein
de van de zo ideeënrijke jaren '60 
en de jaren 7 0 een indrukwekken
de en door andere partijen en poli
tieke middens opgemerkte inspan
ning gedaan om tot vernieuwing 
in het politiek ideeëngoed te ko
men. Deze vernieuwing in het den
ken heeft niet alleen weerklank 
gevonden in de programma's van 
andere partijen, maar heeft zich 
ook vertaald in realisaties van de 
onderscheidene regeringen, zo al
thans heeft een studie van de poli-
toloog W. De Wachter uitge
maakt 

Op een ogenblik dat men zich 
nog volop beroesde aan wat later 
de «golden sixties» zou heten, 
ontwierp de Volksunie een blauw
druk over het - leef milieubeleid'. 
Een volledige inventaris werd op
gemaakt van het dringend poli
tiek werk op het gebied van een 
beter grondbeleid, van natuurbe
scherming, van waters- en lucht
zuivering, van stadskemvemieu-
wing, e.d.m. 

IDEALEN -

Een andere doelstelling, die wij 
getracht hebben te bereiken via 
onze kongressen, is het idee van 
de GELIJKHEID. 
Een meer rechtvaardige samenle
ving moest in de eerste plaats 
ruimte geven voor de vrouw. Dat 
was een kernidee van ons kon-
gres, en we hebben ons beijverd 
om in het parlement aan die 
belangrijke resoluties een wetge
vende gestalte te geven. Een stre
ven naar een verdere gelijkwaar
dige situatie voor de vrouw, in het 
ekonomisch sociaal en politieke 
leven blijft een hoofdopdracht 

We kunnen niet over het tema 
GELIJKHEID spreken zonder te 
raken aan de belangrijke tema-
tiek van ons baanbrekend kon-
gres in 1971. 

Het was ook onze partij die als 
eerste.de idee van de inkomsten
herverdeling in dat kongres naar 
voren bracht en ze onmiddellijk 
omgezet heeft in verkiezingste-
ma's (leder zijn deel) en daarna in 
wetsvoorstellen. Het minimum-in-
komen, hoofdeis van het kongres 
werd nog het daaropvolgend jaar 
goedgekeurd. 
Het is een blijvende verdienste 
van de Volksunie deze problema
tiek te hebben « open gebroken ». 
Aan deze weg moet verder getim
merd worden. Via een herorgani-
zatie van de RMZ, een rechtvaar
diger belastingstelsel, (wat óók in
houdt dat men de zin tot kreatief 
ondernemen niet afremü, en een 
grotere spreiding van lasten én 
voordelen moeten we naar een 
meer rechtvaardig, gelijkwaardig 
Vlaanderen. 

Wij zijn samen met andere partij
en bezig het onvolkse unitaire Bel
gië aan het afbreken. Niet wij heb
ben onze idealen opgegeven 
maar onder de invloed van de 
Vlaamse beweging en van de stij
gende druk van de Volksunie heb
ben zij zich bekeerd. 

Nog in het bekende Kerstpro
gramma van 1945 sprak de CVP 
zich resoluut tegen het federalis
me uit 

Nog in 1968 voerde PVV kampag-
ne met de unitaire baksteen. Pas 
in 1976 was de BSP bereid tot 
een gesprek van gemeenschap 
tot gemeenschap. 

Met die anderen buigen wij de 
staatsstrukturen om. Als in de 
regering ontwerpen voorbereid 
worden houden onze ministers 
ons partijprogramma en het dos
sier Vlaanderen binnen handbe
reik. 
Het federaal België opbouwen is 
onze eerste opdracht Het gefede-
ralizeerd België uitbouwen begint 
eveneens nu. 

Indien er één reden is om 150 
jaar onafhankelijk België te vieren 
(in 1980), dan kan dat slechts zijn 
als wij kunnen meewerken aan 
de geboorte van een vrij sociaal 
én pluralistisch zelfstandig Vlaan
deren. 

Maurits Coppieters.. FOTO: STUDIO DANN 
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ÜMBURG 

SINT-TRUIDEN 

MEDELEVEN 
Op zaterdag 15 oktober 
werd Leopold VIggrIa, echt
genoot van Marle-Louise 
Dehaes, bestuurslid van de 
afdeling Sint-Truiden, ten 
grave gedragen. Vele vrien
den trachtten een beetje 
troost te brengen bij dit 
plotse heengaan. Wij bie
den deze zeer aktieve VU-
familie onze gevoelens van 
meeleven aan. 

VUJO-Limburg 
aktief 
Op 16 oktober II kwamen de Limburg
se Volksunie-Jongeren bijeen om, on
der andere, de resoluties van het 
kongres van Leuven van 13 novem
ber as te bespreken 
Verschillende amendementen en aan
vullende resoluties werden voorge
legd en aanvaard Wegens de grondi
ge voorbereiding van het kongres, 
werden de andere punten van de dag
orde uitgesteld 
Wel werd nogmaals aangedrongen 
op de noodzaak bij de bestuursverkie-
zingen in de VU-afdelingen, een ver
antwoordelijke voor VUJO aan te dui
den, en de werking van de VUJO-
kern vanuit de diverse afdelingen 
maximaal te stimuleren 
In dit verband richt de VUJO-ümburg 
een oproep naar alle VU-bestuursle-
den opdat ook zij het kongres van 
Leuven zouden bijwonen Jong is niet 
alleen een zaak van ouderdom, wel 
eerder een probleem van mentaliteit i 
De volgende vergadering zal voorna
melijk gewijd worden aan de A 24 
Noteer nu reeds in uw agenda zon
dag 6 november om 10 uur in de Slag-
molen, Slagmolenstraat te Genk. 

Arr. Hasselt 
wil kantonnaal 
afgevaardigde 
herwaarderen 
Op dinsdag 18 oktober vergaderde 
de arrondissementele raad in De Ou
de Knng te Heusden Volgende pun
ten werden besproken 
— Verkiezing afdelingsksestuur in Zu-
tendaal, Herk-de-Stad, Koersel en Op-
glabbeek is het nieuw bestuur reeds 
samengesteld Voor de meeste ande
re afdelingen staat al een datum vast 
In vele afdelingen wordt de verkiezing 
gekombineerd met een voordracht 
door volksvertegenwoordiger W De-
saeyere 
— Kaderdag Arr voorzitter Truyen 
deed een oproep voor een massale 
Limburgse aanwezigheid 
— Arbeidsraad Volksvertegenwoor
diger Desaeyere lichtte de doelstel
lingen toe (informatie aan de ar
beiders en koordinerende rol in be-
paalde krisissituaties) en na een geann 
meerde diskussie werd besloten in de 
afdelingsksesturen een lid te koopte-
ren voor de Ariseidsraad 
— Kantonnale werking voorzitter 
Jos Truyen beklemtoonde het t>elang 
van een goede kantonnale werking 
en was van mening dat die werking 
voorlopig door de provincieraadsle
den moet gestimuleerd worden Be
slist werd echter de funköe van kan
tonnale afgevaardigde te herwaarde
ren De kantonnale afgevaardigde 
moet inderdaad zorgen voor het kon-
takt tussen de afdelingen en heeft 
ook een belangnjke informatieve taak 
Tot stot van de vergadenng gaf pro
vincieraadslid An Gysen een over
zicht van de VU-tussenkomsten in de 
provincieraad deelde volksvertegen
woordiger Willy Desaeyere prakti
sche gegevens mee in verband met 
zijn diensttsetoon en besprak minister 
Rik Vandekerckhove de politieke toe
stand (wp) 

GROOT-RIEMST 

Na lange onderbreking zijn de diver
se afdelingen van de fusiegemeente 
Riemst op zondag 16 oktotjer bij 
elkaar gekomen om diverse punten 
door te nemen Door provincieraads
lid J Sauwens werd nadere toelich
ting gegeven bij het Egmontakkoord 
Naderhand werd door arr sekretans 
Y Vanbockryck uitleg gegeven over 
de diverse departementen welke zijn 
toegewezen aan de VU-ministers 

Nadien werd door voorzitter G Ko-
nings de afdelmgswerking onder de 
kjep genomen Om het gemeentel)e-
leid, de voortiereiding van de nieuwe 
uitgave van het Leeuwke en het afleg
gen van huisbezoeken werd terug 
aan de orde gesteld Eveneens zal 
onderzocht worden of provincieraads
lid J Sauwens op geregekde tijdstip
pen sociaal dienstt)etoon kan verrich
ten in de gemeente Riemst 
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KfiLCnDCR 
OKTOBER 
28 GENK-WEST Bal van minister Vandekerckhove om 20 uur in 

dancing Altse, Volmolen 1 
28 BALEN : VU-t)estuursverkiezingen tussen 19 en 20 uur bij Jef-

ke Marien 

NOVEMBER 

Z MEERHOUT: algemene ledenvergadenng met team sociaal 
dienstljetoon Gastspreker volksvertegenwoordiger en burge
meester Jaak Gabnels 

4. HELCHTEREN • bestuursverkiezingen nnet gastspreker volksver
tegenwoordiger Willy Desaeyere 

4 HEUSDEN-ZOLDER : Openingsreceptie tentoonstelling kunst
schilder Jozef Schruers om 20 uur in het Kultureel Centrum 
van Heusden Open iedere dag van 17 tot 20 uur Zaterdag 
van 14 tot 20 u Zondag van 10 tot 12 u en van 14 u tot 20 u 
Woensdag gesloten 

5. AS: HerfstisaI in zaal Elkerlyck 

6 GENK; VUJO-vergadenng om 10 uur in Slagmolen 

8 ST.-TRUIDEN VU-bestuursverkiezingen om 20 uur in verga
derlokaal van het Kultureel Centrum Jaak Gabriels handelt er 
over de aktuele politieke toestand 

26 MILLEN VU-ruisende Vlaamse nacht met Jef Eibers Breuge-
liaanse sfeer en kost Om 21 u 30 in « Hoeve Dewalleff » aan de 
kerk Onkosten 500 fr per persoon Vooraf inschnjven 

Nieuws 
uit Hasselt 
Datum voor de bestuursverkiezingen 
voor de afdeling Klein-Hasselt is ver
schoven van 17 naar 24 nov ek 
Dit om de mensen toe te laten op don
derdag 17 november naar Herk-de-
Stad te gaan luisteren naar onze voor
zitter Hugo Schiltz, die daar om 20 u 
in zaal Area spreekt over 'Egmont' 
Van 4 tot 30 nov e k stelt onze Vlaam
se vnend en graficus Theo Hoeven 
(AFD Stevoort) zijn grafisch werk ten 
toon in de Twee Torenwijk te Hasselt 
in de Galerij An-Hyp 

U wordt allen tevens uitgenodigd 
door de kunstenaar op de receptie, 
op donderdag 3 nov e k te 20 u in 
voornoemde galenj Hartelijk welkom' 

In de loop van de laatste week van 
oktober zal «Wij» te Hasselt weer in 
de bussen van alle leden en sympati-
zanten terechtkomen 

Naast enkele artikels over afdelings-
nieuwtjes en actuele onderwerpen 
t)evat dit nummer ook het formulier 
voor het « Financieel plan » 

WIJ dnngen nogmaals aan op daad
werkelijke inzet < Waarvoor onze op
rechte dank i 

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

A L ~ A 1 J keuken- en badkamerinrichtingen 
deel uitmakend van de AL-AL nv groep ETERNIT 
Studie-, ontwerp- en verkoopbureel voor LIMBURG 
J A N C L A E S Zwanenstraat 1, 
Tel 011/222322 Hasselt (centrum) 

OOST-VLAANDEREN 

leder zijn zegje op Gentse gemeenteraad 
GENT — De Gentse gemeenteraad 
was kalm, maar toch produktief, wie 
weet had de komst van de BRT-Pano-
rannaploeg mets te maken me\. die 
pk>tse Ijver De Vdksuniefraktie was 
in goeden doen 

Ordemotie 
Raadslid Deroo (VU) toonde zich 
txx>s omdat eén van zijn interpellaties 
naar de gefieime zitting was overge-
fieveld Zijn vragen omtrent het niet 
uitt)etalen van lonen en achterstallige 
tonen aan tewerkgestelde werklozen 
mochten niet openbaar tjehandeld 
worden Bij ordemotie prot)eerde De
roo daar nog wat aan te verhelpen, 
maar Ixirgemeester De Paepe hield 
voet bij stuk 

Lift 
Diezelfde Deroo toonde zich ver-
t)aa8d over de nogal dure werkver-
goedingskosten voor de installatie 
van een lift Er werd gereageerd dat 
de pnjzen werden t)epaald en gekon-
troleerd door tsevoegde diensten en 
dat de provincie het met de pnjzen 
eens is 

Politie 
Burgemeester De Paepe vroeg 20 
kommissarissen aan de minister van 
Binnenlandse Zaken Raadslid Frans 
Baert (VU) herhaalde vroegere bewe-
nngen « dat de fusie met mocht leiden 
tot inflatie van personeel en uitga
ven- Baert vroeg zich ook af of de 
administratie bunnen de politiewereld 
met door burgers kan worden opge
knapt 

Bouwpremie 
OswakI Van Ootegfiem (VU) vindt 
een stedelijke bouwpremie wel sym-
patiek, al stelt die nog weinig voor in 
verhouding met de peperdure (socia
le) woningbouw Van (Doteghem wen
ste aandacht te vestigen op het nut 
en de noodzakelijkheid van een 
«vertxjuwpremie» die de «gewone 
man» veel beter zou kunnen dienen 
In alle partjen kon men de visie van 
Oswato wel bijtreden en er werd uit
eindelijk fc>eslist de vertxjuwpremie in 
een a^onderlijk reglement op te ne
men 

Fiets 
Deroo die tjdens een vonge raadszit
ting al uitgebreid aandacht vroeg voor 
de fietser in Groot-(3ent wees erop 
dat opcentiemen voor het gebruik 
van fietsen er in feite met nodig zijn, 
'integendeel', men zou ze moeten 
verlagen, om het fietsen te stimule
ren I' aldus een sportieve Deroo 

Toerisme 
Mevrouw Herman-Michielsen bracht 
op tamelijk langdradige wijze een plei
dooi en een werkstuk van studiecen
trum Uytersprot namens haar PVV-
fraktie naar voren Iedereen was het 
er wel mee eens, maar een toespraak 
van een half uur werkt weinig inspire
rend Verpaele (VU) echter kon het 
hoofd nog koel houden en nog enkele 
ideeën lanceren het aanbieden van 
een «pakket» aan de toeristen met 
o a hotelakkommodatie, vnjkaarten 
voor musea en openbaar vervoer, 
een toeristische gids, een souvenir 
Verpaele staat ook op verkeersvnje 
straten, een sympatiek onthaalcen-

trum, parkeermogelijkheden en initia
tieven om de (eendags- en andere) 
toeristen naar Gent te lokken 
Promotie en publiciteit in kjinnen- en 
buitenland staan ook op zijn vragen
lijstje 

Pastorie 
Waeterioos (VU) kwam tussen ivm 
de geplande pastone van Knstus 
Koning, een plan met steeds stjgende 
onkostenramingen 

BRT 
en zo tussendoor vulden de raads

leden de Panorama-enquête in 25 % 
van de Gentse raadsleden vinden dat 
Brussel de hoofdstad van een everv 
tueel autonoom Vlaanderen mag wor
den 
De volgende Gentse gemeenteraad 
wordt verwacht op maandag 21 no
vember 77 om 18 u 15 Iedereen har
telijk welkom (r) 

Bestuurs
verkiezingen 
in het Oudenaardse 

— 4 november ledenavond en be-
stuursverkiezing te Brakel 
— 11 november ledenvergadenng 
en bestuursverkiezing Ronse 
— 18 mosselsouper en bestuursver
kiezing Zingem 
— 22 novemtjer politieke debat
avond Kruishoutem 
10 december ledenfeest en Ijestuurs-
verkiezing te Oudenaarde 

KflL€nD€R 
OKTOBER 
29 NINOVE : FW-dia-avond over Londen, Amsterdam en Proven

ce om 20 uur in zaal « De Kroon », Krepelstraat te Denderwinde-
ke 

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

29. Aalst: 10® Nacht van de Volksunie Om 21 uur in zaal F.FR 
Orkest « De Gensters-Aatet» 

30 WAARSCHOOT• Herfstwandeltocbt in Het Leen te Eekto o lv 
natuurkenner Mark Boone Vertrek per fiets om 8 u 30 Dorp 
Orgamzatie van VUJO 

31 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 

S HEUSDEN-OESTELBERGEN. Breugeliaans eetfestijn in zaal 
Bergine, Dendermondse Steenweg te Destelbergen om 20 uur 
Inschnjven k)ij kjestuursleden of tel via Miei De Zuttere 30 51 41 

5 GROOT-LEBBEKE • VU-bal in zaal Ons Huis, Leo Duboisstraat 
23 Orkest The Will Stara Aanvang om 21 uur 

11 WAARSCHOOT: 10e Vlaamse vnendenbal in zaal Fiesta om 
20 uur DJ Nand 

12. DENDERLEEUW: Mosselkermis vanaf 18 uur in zaal Breugel, 
Dorp Inkom 100 fr Ook op zondag vanaf 12 uur 

16 DENDERWINDEKE • VU-bestuursverkiezingen 
25 WAARSCHOOT- VU-etentje voor alle leden in cafe Derby, 

Zoutweg 

MERELBEKE 

GEMEENTERAAD 
Iedereen is welkom op de e k gemeen
teraad van 4 novemtjer om 19 u 30 in 
het gemeentehuis 

AFDELINGSNIEUWS 
Eerstdaags komt «De Weergalm» in 
alle bussen van Mereltieke, en wij twij
felen er met aan dat dit nummer u 
veel leesgenot zal verschaffen i 
Op vrijdag 2 december vinden de 
afdelingsverkiezingen plaats, in zaal 
Driekoningen Alle leden zullen hier
voor een schnjven ontvangen 
Dezelfde avond nodigthet uittredend 

bestuur alle leden en sympatizanten 
uit op een receptie, bij welke gelegen
heid onze schepenen te uwer beschik
king staan om hun t}eleid toe te lich
ten en uw vragen te beantwoorden 

flflnseuoLcn 
PVBA J BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemin
gen Gentsestraat 238, 9500 GE-
RAARDSBERGEN Tel 054/ 
412589 
WIJ bouwen voor u sleutel op de 
deur (Adv. 24) 
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In Zingem komt Sinterklaas op 16 december! 

Maratonzitting 
met povere rezultaten 
Het geduld van raadsleden en toehoorders werd weer eens hard op de proef 
gesteld. Wegens de overladen agenda (de opposit ie had In extremis nog 
14 punten op de dagorde laten inschrijven !) duurde de . zitting tot ver na mid
dernacht Geen pretje voor het talri jk opgekomen publiek waarvan een groot 
deel diende recht te staan, wat nog maar eens duideli jk het gebrek aan akkom-
modatle aan het licht bracht. Wat belet er de raad eigenlijk om te vergaderen 
op een meer geschikte plaats ? 
Als bl ikvangers op de agenda noteerden wij de voorstel len van het kollege 
inzake de grenskorrekties, de begroting 1977, en de interpellatie van opposi-
t iel id Van Heuverswijn over het netelig probleem van de bouwtoelatingen. 
Grenskorrekt ies zeer eenzi jdig 

Door de meerderheid werden een 
aantal grenswijzigingen voorgesteld 
die allen tot doel hebben de gemeen
te groter te maken Wat de grens met 
Oudenaarde betreft staat men de 
annexatie voor van het gebied ten 
oosten van de spoorlijn Gent-Ouden
aarde, dw.z de wijk Heuvel en Axel-
walle (ex-HeurneJ en het Hoeksken 
(ex-Mullem) Van Kruishoutem wordt 
verwacht dat ze de huizen van de 
westkant van de Boeregemstraat zal 
afstaan Aan Nazareth wordt het ge
bied ten zuiden van de weg Deinze-
Gavere tussen de Edemolen en 
Crown-Bedding gevraagd De grens-
korrektie met Gavere wordt aanlei
ding tot een emotioneel geladen lang-
dunge bespreking Zingem eist hier 
het gebied op dat ligt tussen de spoor
weg en de Heulestraat tot aan de Wal-
lebeek, en dat als een wig vlak bij het 
centrum van Zingem ligt Daartegen
over verlangt Gavere afstand van 
een deel van de Galge- en Tempel
straat Over deze afstand is de h 
Moerman, gewezen burgemeester 
van Ouwegem, allerminst te spreken 
Ook de burgemeester weet met goed 
op welke poot hij hier moet dansen, 
zodat de raadsleden van de meerder
heid niet direkt snappen wat zijn 
bedoeling is Burgemeester Gnudde 
moet dan ook enkele goochelnummer-
tjes en opiniepeilingen uitvoeren om 
het gewenste resultaat te bekomen 
geen vnjwillige gebiedsafstand Oppo
sitie en meerderheid zijn het roerend 
eens zoveel mogelijk krijgen, zo wei
nig mogelijk geven i 

Begrot ing geeft aanleiding tot 
schoolstr i jd 

Door de burgemeester werd de een-
heidsbegroting 1977 voorgesteld als 
zijnde de letterlijke samentelling van 
de 3 begrotingen van de vroegere 
gemeenten Hier ging oppositielid 
Nachtergaele met veel zwier ten aan
val, doch bij gebrek aan degelijk 
bewijsmateriaal was de zaak vlug 
bekeken Vooreerst vond hij het zon
derling dat hij nergens de miljoenen 
terugvond bestemd voor de aankoop 
van de gronden voor de nieuwe 
gemeenteschool Over de post recep-
tiekosten wou hij weten wat de inhuldi
ging van de nieuwe brug gekost had 
aan de gemeente De burgemeester 
vond dat de bestede 70 000 fr met 
overdreven was De receptie op de 
salonboot heeft 12 500 fr gekost met 
als enig resultaat dat alle genodigden 
nu weten hoe stinkend de Schelde is 
tussen Asper en Zingem i 
Vervolgens trok de h Nachtergaele 
van leer tegen wat hij meende een 
aanslag te zijn op het vnj onderwijs 
Volgens zijn optelling was de begro
ting hier verminderd met liefst 
300 000 f r Burgemeester Gnudde ver
duidelijkte dat het hier enkel ging over 
het overnemen van de kosten van de 
middagbewaking door de staat De 
interpellant nam hiermede geen vre
de, maar kon niet konkreet antwoor
den op de vraag van onderwijssche-
pen Deweireld, welke sociale voorde
len er nu eigenlijk aan de vrije scholen 
toegekend worden De diskussie liep 
uit de hand zodat burgemeester 
Gnudde raadslid Heyse verzocht het 
standpunt van zijn partijgenoot te ver
duidelijken 

Nog was de h Nachtergaele met te
vreden HIJ stelde vast dat met de 
voorziene toelagen van 27 000 f r 
voor de jeugdverenigingen geen enke
le Zingemse jeugdvereniging in aan
merking komt Volgens de burgemees
ter moeten deze maar aansluiten bij 
de kulturele raad en aldus meegenie
ten van talrijke matenele voordelen i 
Onder grote hilariteit in de zaal ver
klaarde schepen Deweireld dat sinter

klaas slechts komt op 6 december 
(SIC O Een duidelijke aanduiding dat 
het kollege geenszins van plan is sin
terklaasgeschenken (te vroeg) uit te 
delen, alhoewel de begroting sluit met 
een bom van meer dan 6 miljoen 

Bouwvergunningen en 
vriendjespoli t iek 

De punten van de oppositie omvatten 
over het algemeen verbetenngs-
werken in de sektor Ouwegem Vol
gens de meerderheid is alles reeds 
voorzien of zal het voorzien worden 
Oe h Moerman blijft echter aan-
idnngen, wat voor sommige zwijgers 
m de meerderheid aanleiding wordt 
o m minder gelukkige uitspraken te 
<aten noteren 
De h Van Heuverswijn vroeg de toe
kenning van een gemeentelijke bouw-
premie, iets wat geruime tijd in de 
vroegere gemeente Huise had be
staan Burgemeester Gnudde merkte 
spottend op dat deze werd afge
schaft omwille van de hoge schulden 
aangegaan voor het oprichten van 
het gemeentehuis Waarop de h Van 
Heuverswijn de hoop uitsprak dat het
zelfde met in Zingem zou gebeuren 
indien het kollege de prestigieuze plan
nen voor de nieuwe gemeenteschool 
doordrukte 

Tot slot van de openbare vergadering 
las de h Van Heuverswijn een zeer 
scherpe aanklacht tegen de houding 
van het kollege in verband met twee 
betwiste bouwA^ergunmngen Hij zag 
er het onmiskenbaar bewijs in dat het 
kollege willekeurig handelt en politie
ke vnendjes bevoordeligt Het ant
woord van burgemeester Gnudde 

was met minder scherp, doch miste op 
bepaalde punten overtuigingskracht 
Woord en wederwoord werden door 
een muisstil publiek aanhoord Voor
aleer de h Van Heuverswijn kon repli
ceren, hamerde de burgemeester 
energiek en kordaat de zitting af voor 
een verbouwereerde oppositie 

G e e n s a m e n h a n g 
en geen v i s i e 

Opvallend, zowel bij meerderheid, 
maar vooral bij de oppositie is het 
gebrek aan samenhang en visie in 
hun tussenkomsten De twee clans 
staan als kat en hond tegenover 
elkaar en de minste aanleiding is vol
doende om de tweestnjd hoog te 
doen oplaaien Gelukkig weigeren 
steeds meer mensen zich te laten 
meeslepen in deze 18e-eeuwse toe
standen Alleen de Volksunie kan ver
andering brengen in deze situatie 
Wie mee wil helpen aan de uitbouw 
van de V U kan steeds kontakt opne
men met onze fc)estuursleden (jj) 

DIRK MARTEIMS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel 054/33105 

P V B A 

* 

AALST 

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

KINDERARTIKELEN plooi- en wandelwagens bed|es en wiegen -
stoelen en looprekken - schommels kamerversieringen - wastafels 

en waskussens - kinderkleding 

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

kampingartikelen - lurngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus m merkartikelen autobanen -
elektr tremen der beste merken - autoz - go-carts traktoren - pop
pen poppenwagens en -wiegies - b j relen lessenaars - borden -
fietsjes alle gezelschapsspelen - alle soorten niekanieken - school

tassen - borden - tuinmeubelen - tuinschommels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN - J 
Aalters burgemeester De Crem lapt alle 
wetten aan z'n zolen 
AALTER. — Na de resem klachten die er dit jaar reeds waren in Aalter nu 
weer d i t Op 12 oktober kri jgen de raadsleden de agenda van de gemeente
raad van 18 oktober toegestuurd. Op 14 oktober gaan zij de dossiers in ver
band met deze agenda inkijken, van de 32 punten zijn er slechts 24 dossiers, 
o.a. ontbreken de statuten van de kulturele raad die op deze gemeenteraad 
moeten worden goedgekeurd. 
Onmiddell i jk leggen zij per expresbrief klacht neer bij de heer goeverneur, 
maar tot op heden hebben zij hierop geen reaktie ontvangen. Nog straffer, 
dezelfde dag dienen de VU-raadsleden twee punten In om ze toe te voegen 
aan de agenda van de bewuste gemeenteraad... 
In afwezigheid van de burgemeester. Hierop ontstaat groot tumult en ver-
de sekretans en gans het schepenkol-
lege op een schepen na geven de 
VU-raadsleden deze punten aan sche
pen Van de Walle die er is om een 
paar huwelijken te voltrekken en die 
dus wel duidelijk de burgemeester ver
vangt Schepen Van de Walle opent 
de brief, bespreekt in het bureel van 
de burgemeester met hen de gedane 
voorstellen en steekt ze tenslotte op 
zak Tot grote verbazing blijkt echter 
dat deze punten met worden toege
voegd aan de agenda, de burgemees
ter weigert ze «omdat ze aan hem 
niet zijn afgegeven » 
Ter zitting vragen de VU-raadsleden 
deze punten toch te bespreken wat 
de burgemeester brutaal weigert ook 
weigert hij de door hen gevraagde 
stemming om deze punten als 
spoedeisend te laten bespreken i 

laat de VU-fraktie samen met het 
grootste gedeelte van het publiek de 
zaal 
Een van de door de V U ingediende 
punten betrof een vraag tot herzie
ning van het rooiplan van een buurt-
weg nml de Weibroekdreef De burge
meester heeft dwars door deze nieu
we woonwijk een weg van groot ver
keer voorzien op een breedte van 
15 m Deze weg moet Zomergem en 
Aalter verbinden, maar iedereen in 
Aalter weet dat er tussen Aalter en 
Zomergem geen groot verkeer is en 
bovendien is het totaal onverant
woord in een nieuwe woonwijk (men 
IS er nog aan het bouwen) de mensen 
reeds te onteigenen Terplaatse ont
stond een aktiekomitee dat op een 
petitielijst de handtekeningen van 100 
gezinnen verzamelde tegen de aanleg 

van deze totaal overbodige weg Nog
al t)egnjpelijk dus dat de burgemees
ter met in zijn sas was met de vraag 
tot herziening van dit rooiplan 
Dit geeft hem echter nog met het 
recht dergelijke bespreking op de 
gemeenteraad te weigeren 
Hoelang nog gaat de provinciale over
heid de ogen sluiten en bij een klacht 
een beleefd bnefje schrijven dat een 
onderzoek uitgewezen heeft dat het 
allemaal in orde is « Wij zijn echter bij 
dergelijk «onderzoek' nog nooit be
trokken geweest, maw men vraagt 
alleen aan de burgemeester wat er 
gebeurd (S en die weet natuurlijk wat 
geantwoord' zeggen de VU-raadsle
den 

Nochtans zouden klachten als deze 
bij de Procureur des Konings tegen 
het vervalsen van volmachten in Aal
ter bij de verkiezingen en deze die 
geleid hebben tot de vernietiging van 
de OGMW-verkiezingen allang moe
ten aangetoond hebben dat er in Aal
ter vele rare dingen gebeuren Toen 
de OCMW-verkiezingen vernietigd 
werd verklaarde de Raad van State 
dat de burgemeester zijn bevoegd
heid te buiten was gegaan 

Het O C M W 
Een voort>eeld maar de leden van 
het O G M W hebben de begroting 
gekregen een maand nadat ze in de 
raad goedgekeurd was 

VU in Oudenaardse raad 

Krachtige 
maar positieve 
oppositie 
OUDENAARDE - Maandag 17 ok
tober II. kwam de gemeenteraad van 
Oudenaarde bijeen voor de bespre
king van 42 agendapunten in openba
re zitt ing en 26 punten in gesloten zit
ting. 
BIJ punt 1 vroeg raadslid Frans Van 
Den Heede tot ieders verbazing de 
voorlezing van de notulen van de vori
ge zitting en stelde daarop aan alle 
raadsleden de vraag «Vindt U dit 
een verslag van de vorige vergade
ring ' Vindt U in deze notulen éen 
woord terug van de eigenlijke bespre
king en van de verklaringen van de 
diverse f rak t ies '» Hij stelde vervol
gens vast dat voor alle vergade
ringen van adviesraden of kommis
sies een werkelijk verslag wordt opge
steld van de bespreking, terwijl voor 
de belangnjkste en beslissende verga-
denng, nl de gemeenteraad, geen 
enkel verslag van de bespreking voor
handen IS Deze werkwijze getuigt 
met van veel waardering voor de 
gemeenteraad Het VU-lid stelde dan 
voor ofwel, naast de notulen, een 
afzonderlijk stenografisch verslag op
stellen, ofwel minstens een beknopt 
verslag van de besprekingen Burge
meester Thienpont verwees naar de 
bandopnamen, doch dit werd door 
raadslid Van Den Heeden direkt afge
wezen als met hanteerbaar voor doku-
mentatiedoeleinden, doch wel dienstig 
als hulpmiddel om een goed beknopt 

verslag op te maken 
Punt 3 betrof de definitieve goedkeu-
nng van een Bijzonder Plan van Aan
leg voor de wijk « Maagdendale » Ver
schillende inwoners uit de wijk waren 
op de gemeenteraad aanwezig om te 
vernemen wat er van hun bezwaren 
zou terechtkomen Een paar dagen 
voordien had raadslid Van Den 
Heede persoonlijk kontakt opgeno
men met hen, teneinde hun standpunt 
te kennen Hij was dan ook goed 
geplaatst om de verdediging van hun 
belangen op te nemen Hij vond dat 
het vroeger goedgekeurde BPA met 
mocht gewijzigd worden zonder 
samenspraak met alle betrokkenen 
HIJ erkende enkele positieve elemen
ten in het nieuwe voorstel (o a meer 
huisvestingsmogelijkheden), doch 
drong aan op het tot stand brengen 
van ten minste een verbindin (van de 
vroeger geplande 2 verbindingen) en 
hij kantte zich ook tegen de inplanting 
van een woonblok recht tegenover 
de Stijn Streuvelstraat, waardoor een 
indruk van afgeslotenheid zou ont
staan Aangezien hiermee geen reke
ning werd gehouden heeft de V U 
samen met de BSP tegengestemd 
Dan was er de verhoging van de 
opcentiemen op de provinciale belas
tingen op de fietsen, de rijwielen met 
hulpmotor, de motorrijwielen, plezier
vaartuigen en -bootjes Raadslid Van 
Den Heede kantte zich tegen de 
belasting op de fietsen het is een 
milieuvnendelijk vervoermiddel, zon
der energieverbruik, en fietsen is ge
zond en aan te moedigen Hij stemde, 
samen met de BSP, tegen de verdub
beling van de fietsenbelasting 
En ten slotte was er de door raadslid 
Frans Van Den Heede ingediende 
nota met voorstellen voor een meer 
rationeel en planmatig gemeentebe
leid Na een korte toelichting vroeg de 
burgemeester uitstel van bespreking 
tot de volgende vergadering, teneinde 
de voorstellen te kunnen bestuderen 

Bestuursmeerderheid 
van Ninove 
laat waar gelaat zien 
Er gebeuren eigenaardige dingen in 
Groot-Ninove. Hieronder geven wij 
een paar staaltjes die tot nadenken 
stemmen Schefjen Moens (BSP) van 
Kuituur laat INFO-Ninove (400000 frJ 
drukken en ten huize bestellen alvo
rens de gemeenteraad er heeft kun
nen over beslissen 

Schepen Moens doet een boekenaan-
koop van 112 000 f r waarvan de keu
ze zo beschamend is dat er achteraf 
verschillende werken uit omloop die
nen genomen te worden, en dit alles 
zonder medeweten van schepenkolle-
ge en gemeenteraad De kommissie 
van bestuur van de stedelijke avond
school werd herleid tot een metsbete-
kend orgaan Daar waar vroeger het 
aanwerven van de leerkrachten 
steeds gebeurde met een eksamen 
en op advies van de kommissie, wor
den nu leraars aangesteld zonder 
eksamen en zonder het advies in te 
winnen van de kommissie, niettegen
staande heftig betoog van kommissie-
leden en oppositie 

En als WIJ naar verschillende kranten-
benchten mogen verwijzen heeft de 
bestuursmeerderheid in het O G M W 
(GL-BSP) geweigerd een leerkracht 
uit het vrij onderwijs aan te stellen in 
een eksamenkommissie voor het aan
werven van personeel 

Dat deze meerderheid, die tijdens 
haar verkiezingscampagne pluralisme 
en breeddenkendheid te koop had, 
met goed weet wat deze begrippen 

inhouden begnjpen wij best zeker 
wanneer men weet dat een van de 
schepenen aan een heemkundige 
knng ging vragen wat heemkunde 
IS 

A-Sociaal 
— Verhoging van de retnbutie voor 

grondafstanden op de kerkhoven 
tot 5 000 fr /m2 voor inwoners van 
Groot-Ninove en 7500 f r / m 2 
voor alle anderen 

— Afschaffen van de sociale voorde
len in het onderwijs 

— Verwerpen van het voorstel over 
toekennen van premies aan men
sen die de kursussen sociale pro
motie hebben gevolgd Omwille 
van de financiële onnauwkeung-
heid en slechte financiële toe
stand van de stad zeggen de 
bewindvoerders 

— Sluiting van het stedelijk slacht
huis en dit terwijl de tewerkstelling 
in het slop is geraakt 

We weten nu, beste lezer, wat we van 
ons huidig stadsliestuur te verwach
ten 'hebben, maar wij verzekeren u 
dat ze, indien op de ingeslagen weg 
verder gewandeld wordt een zeer har
de oppositie zullen ondervinden 

O C M W 
In opvolging van Urbain Daumene zal 
Pierre Mattens onze partij vertegen
woordigen in de raad van het 
OGMW Voor inlichtingen en dienstbe
toon Pollarestraat 226, Ninove Tel 
054/336536 
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WEST-VLAANDEREN 

VU-interpellatie over de hopteelt 
in Poperingse raad 
POPERINGE. — Op de longste gemeenteraadszitting te Poperinge kwam de 
dramatische toestand op de hopmarkt, waar de prijzen totaal zijn ineenge-
stort, uitvoerig ter sprake, naar aanleiding van een interpellatie van het VU-
raadslid Werner Claeys 
Ingevolge de slechte verkoopprijzen, die ver onder de kostprijs liggen, is de 
hopteelt inderdaad voor het vierde opeenvolgende |aar sterk verlieslatend, 
zodat steeds meer telers er de brui van geven en het Poperingse — dal naast 
de streek van Aalst en Asse — het grootste hopgebled is van ons land, dreigt 
te verdwijnen als toonaangevende hoppestreek ingevolge massale rooiing. 
Dit zou een zeer nefaste invloed hebben op de reeds uiterst zwakke tewerk
stelling In de streek. 

best deed inrichten van de Hoppe
stoet en ontwerpen van de Hoppeland-
route I 

De VU-fraktie vond het ongehoord 
dat in de raadszitting van Popennge, 
dat zich sinds jaren omgeeft met het 
aureool van « Hoofdstad van het Hop-
peland », dit voor Popennge levensbe-
langnjk probleem nooit ter sprake 
komt Meer bepaald werd de vraag 
gesteld wat de stad Popennge zich 
voorstelt te doen tov deze benarde 
situatie Werner Claeys wees met 
name op het teloorgaan van het Ste
delijk Hopinstituut dat tot voor enkele 
jaren via keunngen en openbare hop-
bereiding de Popenngse hop een 
internationaal aanvaarde kwaliteitsla
bel bezorgde, doch nu wordt omge
bouwd tot Hopmuseum (sic O, op het 
aftakelen van de Hopkommissie, van 
het promotiekomitee en de arbitrage
kommissie (die vroeger als scheids
rechter optrad bij eventuele betwis
tingen tussen hoptelers en hande
laars) 
De vraag werd gesteld wat het stads
bestuur van plan is met al deze orga-

Moorslede-Dadizele 
koos nieuw bestuur 
Voor het eerst mochten ook onze 
leden hun bestuur verkiezen Dat 
bestuur telt momenteel 10 leden zo
dat verdere uitbouw van de afdeling 
verzekerd blijft Gezien de grote inte
resse op de gemeente van de jeugd 
voor een Vlaams-nationale politiek, 
zal onze afdeling heel binnenkort star
ten met een VUJO-afdeling 

Vlaamse 
vrouwen - leper 
aan slag 
Op 11 november ek gaat te leper 
« Vrouwendag » door, om en rond het 
tema «Werkdag verkorting en werk
loosheid » 
De Vlaamse Vrouwenvereniging le
per zal aan deze organizatie praktisch 
medewerken, en een eigen standpunt 
omtrent het onderwerp naar voor 
brengen Daarvoor is de inbreng van 
onze leden van uitzonderlijk belang, 
een vergadering hier omtrent werd 
belegd 

Kalender 
— ledere dinsdag-avond turnlessen 
in de turnzaal gelegen Rijke Klaren-
straat van 20 tot 21 u 
— ledere donderdag-avond, zwem
men en zwemlessen in het zwembad 
« Hydra » te Boezinge 
— 6 en 7 november, bezoek van St-
Maarten aan onze kleintjes, vanaf 
16 u Wie bezoek wenst kan dit aan
vragen bij mevr Braem, Slachthuis-
straat 29, tel 202468 of bij mevr De-
knudt Kristen, Meenseweg 226, tel 
202537 
— 11 november, Vrouwendag, laken
halle leper 
— 27 novemtjer, Nabonaal kongres 
Federate Vlaamse Vrouwengroepen, 
tema «Vrouw en ariaeid» 
— 28 november, gastvnj ontvangen 
(kookles) 20 u in de stadsmeisjes-
schod 
— 11 december, Wl-Kerstfeest 
14 u 30 jeugdstadion 
Dit voor 1977, voor 1978 hebben we 
een boeiende aktviteitenkalender Da
mes die wensen lid te worden van de 
VVI uit leper-stad of uit de deelge
meenten, kunnen hiervoor kontakt op
nemen met mevr Braem, Slachthuis-
sü-aat29. tel 202468 

nismen, die vroeger van stadswege 
werden gepatroneerd en de hopteelt 
stmuleerden, doch geleidelijk slabak
ten en zelfs verdwenen door gebrek 
aan initiatef door het stadsbestuur 

Dramatisch 
Ten slotte drong Werner Claeys met 
aandrang aan op het versturen van 
een mote aan de minister van Land
bouw, waarbij deze zou worden gewe
zen op de dramatische toestand van 
de hopteelt en aangedrongen worden 
op dringende hulpmaatregelen 
Zoals dat bij de Poperingse schepe
nen de gewoonte is, las de schepen 
van Landbouw een vooraf klaarge
maakt antwoord af, dat nergens op 
trok en geen enkel van de konkrete 
vragen uit de VU-interpellatie beant
woordde Wel verdacht hij de VU-frak-
tie ervan politeke munt te willen slaan 
uit de toestand van de hopteelt en 
wees erop dat het stadsbestuur haar 

BLANKENBERGE 

BESTUURSHERKIEZING 
De bestuursherkiezing van onze afde
ling van de VU zal doorgaan op 
woensdag 16 november van 19 tot 21 
u in het spijshuis Bearnaise, de Smet 
de Naeyeriaan 86, bij Miei Duysters 
De leden die hun kandidatuur wensen 
te stellen dienen deze in te sturen bij 
de voorzitter Ra. Ponjaert, Groen
straat 37 en zulks schriftelijk vóór zon
dag 13 november 

TURN- EN ZWEMLESSEN 

De plaatselijke afdeling van het 
Vlaams Verbond voor Gepensioneer
den zal opnieuw een reeks zwem- en 
turnlessen innchten, die zullen gege
ven worden in het Rijkssportcentrum 
door laevoegde licentaten in lichamelij
ke opvoeding Inlichtngen kunnen be
komen worden bij de voorzitter van 
de afdeling van het VVVG Frans 
Pulinckx, Astndlaan 2-11, 8370 Blan
kenberge, tel 050-41 3865 Telefone
ren liefst tidens het middaguur ofwel 
's avonds na 20 u 

Hop in krisis 
In een volgende < WIJ > komen 
wij uitgebreid terug op het pran
gende probleem van de hop
teelt in Vlaanderen. De leperse 
VU-senator Capoen zal de mi
nister van Landbouw over dit 
probleem interpelleren. 

EIGENAARS 
W î) wensen moderne appar
tementen te huren of te ko
pen in Koksijde. 
Agence Unico, Zeelaan 222, 
8460 Koksijde, teL 058/ 
51 1889 

Nieuw bestuur 
bij VU-Hareibeke 
Op zondag 16 okt heeft de afdeling 
Harelbeke, (omvattende de vroegere 
gemeenten Hulste en Bavikhove) 
haar nieuw bestuur gekozen De voor
zitter de h Vandenberghe werd in zijn 
funktie bevestigd Ov Vandenbos-
schelle G, sekretans Bardijn L, 
Penjn Camp A.m prop, Baert F, org 
Allegaert H, dienstbetoon Blomme J , 
verder nog Chnstaens A, Naert G, 
Crombez J en Beemaert Ph 
Voor de afvaardiging in de arrondisse-
mentsraad werden Vandenberghe H 
en Naert G aangeduid, met als plaats
vervangers Blomme J en Baert F Dit 
alles gebeurde onder het alziend oog 
van de h Vandommele, afgevaardig
de van het arr bestuur 

Geen motie 
De burgemeester, die zelf moet heb
ben beseft dat dit antwoord van zijn 
schepen beneden alles was, ant
woordde dan dat de stad weinig kon 
verhelpen aan de toestand, die het 
gevolg is van de overprodukte op de 
wereldmarkt (wat trouwens reeds 
door de VU-spreker in zijn interpella
te werd aangehaald) en dat de Pope
nngse planters zelf verantwoordelijk 
zijn voor hun onmacht ingevolge hun 
verdeeldheid (vrije planters tegen
over planters in een producentenver
eniging) 
Doch ook hij stelde evenmin konkrete 
maatregelen van stadswege voor en, 
spijts hij het idee van een motie aan 
de minister van Landbouw zeer goed 
vond, werd geen mote gestemd 
Eens te meer heeft deze interpellatie 
het politeke huishouden in Popennge 
in al zijn zwakheden getoond Het 
gemeentebeleid, dat strak in de hand 
wordt gehouden door enkelen (met 
de oppermachtge stadssekretans op 
kop) mist elke verbeelding 
Wanneer door bepaalde instanties of 
raadsleden frisse ideeën of optes 
worden voorgesteld, dan worden de
ze als politeke stemmingmakenj ge
doodverfd 
Bovendien is gebleken dat de land-
bouwersgroep, spijf haar aanzienlij
ke numeneke aanwezigheid in de 
CVP-meerderheid, de zwakke broer
tjes zijn en enkel gebruikt worden 
voor het rapen van landbouwersstem
men voor de CVP en voor de rest 
gewoon mee knikken met de enkele 
machthebbers 

Minister de Bruyne 
naar Diksmuide' 
WIJ nodigen alle raadsleden en alle 
bestuursleden en gekozenen uit naar 
het Vlaams Huis te Diksmuide op zon
dag 30 oktober om 19 u 30 Aanwe
zig zal zijn minister Hektor de Bruy
ne Vragen stellen is mogelijk Verder 
op de agenda bestuursverkiezingen, 
VUJO-kongres Allen present a u b 

Op 100 
Leffingenaren zijn 5 
VU-lid 
Op 21 oktober werd overgegaan tot 
de verkiezing van het nieuwe bestuur 
van de afdeling Leffinge, en dit in het 
raam der bestuursvemieuwingen 
over heel het land Volgend bestuur 
kwam uit de bus 
Voorzitter Dnes Vanhercke, sekreta
ns Armand Coucke, penningmees
ter Irene Vaneessen-Blontrock, pro
paganda Freddy Mares, organizate 
Joris Belligh, jongeren Eddy Van-
overschelde, Soc Dienstbetoon Jan 
Defume, ondervoorzitter Robert 
Desseyn 
Leffinge wordt in de arr raad ver
tegenwoordigd door D Vanhercke en 
A Cloucke en beschikt in de raad van 
Middelkerke over het gemeenteraads
lid mevr Irene Vaneessen 
Deze gemeente heeft een zeer grote 
ledendichtheid die 5 % van de totale 
bevolking overtreft In een later sta
dium wordt een p>oliteke raad ge
sticht na de vernieuwing van het 
bestuur te Middelkerke 

ML€nD€R 

Teaterplein Inkom 

OKTOBER 

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 

29 BRUGGE. VU-bal in zaal -Saaihalle» 
100 fr Muziek Wiva Sononzatie 

NOVEMBER 

5 GISTEL: vu-bal in zaal « Ten Putte » 
11 MENEN-LAUWE-REKKEM: VU-ledenfeest om 20 uur in zaal 

Rivièra, Barakkenstraat Gastspreekster Huguette De Blee-
cker. Lid van het partijbestuur 

12 VEURNE . VU-avondfeest te Beauvoorde 
1Z WAKKEN, MARKEGEM, OESELGEM, DENTERGEM : Jaariijks 

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

19 MOORSLEDE • Groot arrondissementeel VU-feest in de sport
hal te Moorslede 

25 MOORSLEDE-DADIZELE : Politeke avond met staatssekreta-
ris Vik Anciaux om 19 u 30 in lokaal De Vlasschaard 

Eigen VU-afdeling te 
Spermalie 
Op 21 oktober kon tot de stichtng 
overgegaan worden van een eigen 
zelfstandige afdeling in de deelge
meente Spermalie van Middelkerke 
Dit was reeds lang een wens van het 
arr bestuur Ons eerste bestuur is als 
volgt samengesteld 
Voorzitter Andre Laleman, sekreta
ns Gilbert Opstaele, organisate 
Omer Standaert, propaganda Eddie 
Benthein en penningmeester Gerda 
Deceuninck 
In een volgend stadium zal ook een 
VUJO-lid aan het bestuur toege
voegd worden De afdeling wordt in 
de raad vertegenwoordigd door de 
heer Laleman en beschikt te Middel
kerke over een gemeenteraadslid de 
heer Omer Standaert en over een 
OCMW-lid, de heer Pol Claeys 
Aldus bestaan op het grondgebied 
van Middelkerke vier autonome VU-
afdelingen, welke later een gezamen
lijk politiek kollege zullen vormen ter 
begeleiding van de gemeentelijke poli-
tek en ter koordinate van de gemeen
schappelijke aktaviteiten 

OOSTENDE-STENE 

HUWELIJK 
Op 14 oktober huwde ons lid Nadine 
Samyn met Lucien Hoorne van harte 
proficiat aan het jonge bruidspaar en 
de ouders 

Sinterklaasfeest 
VU-lzegem 
De Izegemse VU en VU-vrouwen 
nodigen alle leden uit op hun sinter
klaasfeest op 27 november aanstaan
de 
Het zijn de VU-vrouwen die telkenja-
re voor de uitwerking van dit initatef 
zorgen Het VU-sinterklaasfeest kan 
al bogen op een flinke traditie Het suk-
ses gaat van jaar tot jaar in stjgende 
lijn Dat IS het best te meten aan de tel
kens grotere zaal waar het feest door
gaat 
Het eerste VU-sinterklaasfeest had 
plaats in de bovenzaal van het 
Vlaams Huis De inrichters moesten 
spoedig uitkijken naar een grotere 
ruimte eerst de zaal van Ruytersho-
ve, daarna de zaal Strobbe en sedert 
enkele jaren de zaal Century Maar 
deze zaal zat vong jaar ook al propvol 
met kinderen, ouders en grootouders 
Er moest dus weer uitgekeken wor
den naar een grotere ruimte 
De keuze is nu gevallen op de zaal 
Sporbef, in de Meensesteenweg, 
want de VU verwacht nog meer volk 
dan vorig jaar Het feest begint om 
15 u en de Sint maakt zijn intrede om 
15 u 30 
De toegangspnjzen zijn vastgesteld 
als volgt kinderen van O tot 1 jaar, 
grats, kinderen van 1 tot 12 jaar, 
lOOfr , volwassenen en kinderen bo
ven de 12 jaar, 50 fr 
Inschnjvingen vooraf Vlaams Huis, 
Grote Markt 30, of Winny Smalle, Kor
testraat 13, bus 7, of Mimi Hublou, P 
Boncquetstraat 28 (Kachtem) of Cio-
dy Nolf, Pnnsessestraat 110 (Emel-
gem), of Renata Blondeel, Krekel-
st-aat 33 
Aandacht de inschnjvingen worden 
nu verwacht namelijk voor 30 okto
ber 

SPERMALIE 

HUWELIJK 
Op 24 september huwde Luk Ronde-
lez met Betty Willaert Hartelijke geluk
wensen aan het bruidspaar en de 
wederzijdse ouders Jammer verlaten 
ze ons met bestemming Brugge 

Dom IVIodest van 
Assche-herden-
king te 
Steenbrugge 
Op zondag 30 oktober 1977 
gaat in de St-PietersatxJij van 
Steenbrugge de jaarlijkse her
denking door van vader abt 
Dom Modest van Assche Om 
10 uur IS er in de abdijkerk een 
plechtige euchanstevienng met 
sermoen door pater P Aer-
nouts, dominikaan van het kloos
ter van Gent Daarna bezoek en 
gebed aan het graf op het kloos
terkerkhof Wij rekenen op de 
aanwezigheid van veel Vlaamse 
vrienden' 

— 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-natonalist, sekreta
ns van VU Hamme/Moerzeke 
Heeft zich door zelfstudie ofjge-
werkt van bediende tot boek
houder en behaalde hiervoor de 
nodige diploma's Perfekt 2-talig 
met goede notes van Engels en 
Duits Voorziene werkloosheid 
wegens slechte ekonomische 
toestand van het bednjf waar hij 
momenteel werkt Voor verdere 
inlichtingen of curnculum vitae, 
wendt u zich tot Nelly Maes, 
Gentse Baan 50, 2700 Sint-Ni-
klaas N-118 
BIJVERDIENSTE 
AANGEBODEN TE 
GENTBRUGGE: 

— Belangrijke 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 

Oost-Vlaanderen 

HAALTERT 

OVERLIJDEN 
Ons trouw lid, Albert De 
Brouwer, kandidaat bij de 

gemeenteraadsverkiezin
gen, overleed op dinsdag 
25 oktober. De begrafenis 
heeft plaats op zaterdag 29 
oktober om 11 u. 
Begroeting in de kerk vanaf 
IOu.40. 
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SUCCES KLEDING MEYERS 
DE BELANGRIJKSTE KLEDINGZAAK IN VLAANDEREN 

A.DELANGLESTRAAT 2-18 

OPEN ALLE DAGEN VAN 10 TOT 20 UUR. 
ZATERD. VAN I TOT I I UUR. 
ZON-, MAAN- EN FEESTDAGEN GESLOTEN. 
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De eenenveertigste 
Boekenbeurs 
A N T W E R P E N . - Het is nu 
de eenenveert igste Boeicen-
beurs en wellicht ook de meest 
opval lende en belangwelcl^ende 
in de lange rij. Want nooit voor
heen kon men te Antwerpen 
zoveel schrijvers, uitgevers, 
boekwerken en literaire aktivitei-
ten samenbrengen. En wat wel 
licht nog het sterkst is als pro-
motiefaktor, is het feit dat men 
nooit voorheen beschikte over 
zoveel ruimte en over zo'n uitge
breide akkommodat le om de pak
weg honderdduizend bezoe
kers van de beurs te ontvangen. 
Goede oplossingen zijn steeds 
nabij als de nood het hoogst is : 
op een ogenblik waarop de uitge
verij en de gewone boekhandel 

— zo fel bekonkurreerd door de 
boekenklubs en de boeken-
stands in de grootwarenhuizen 
— in de rode cijfers dreigen te 
verzeilen, op een ogenblik waar
op een minder gunstige faam — 
nl. dat het al te druk en te onge
zellig werd op de Boekenbeurs 

NIEUW! 

Kleine Larousse 
in kleur 
Een kompleet, up to date 
Nederlands 
woordenboek 
en een geïllustreerde 
encyclopedie 
in 1 deel. 
1.875,- frank 
(Tot 1-3-1978-.1.495,-f r.) 

NIEUW! 

Piper 
Jeugd-
encyclopedie 
in 5 delen 
Voor jongens en meisjes 
vanaf 8 jaar 
die op 1001 vragen liefst 
2002 antwoorden willen 
krijgen. 
Stevig gebonden. 
Overvloedig 
geïllustreerd. 
Twee tegenover elkaar 
liggende pagina's per 
tema. 
Een index per deel. 
395,— frank per deel 

NIEUW! 

Eerste Jos 
Ghysen-omnibus 
250 van zijn beste 
kursiefjes in één kloek 
deel bij elkaar! 
Het beste van een 
kleinkunstenaar van 
groot formaat! 
Een boek om te bezitten. 
Een boek om weg te 
geven. 
Gebonden: 
4 9 5 , - frank. 
UITGAVEN VAN 
HEIDELAND-ORBIS 
N.V. 
HASSELT 
In elke boekhandel. 
Natuurlijk! 

— aan de Boekenbeurs dreigde 
vooruit te lopen, hebben de orga-
nizatoren dus met sukses kun
nen ingrijpen. En wat wordt het 
dan met het boek ze l f? 

O n g e v e e r 35.000 b o e k w e r k e n 
van 300 N o o r d - en Zu idnede r l and -
se u i t g e v e r s : zo 'n c i j fe rs s p r e k e n 
v o o r zichzelf. Maa r d ie kwant i te i t 
is natuur l i jk voo ra l in teressant als 
af f iche. Belangr i jker is te w e t e n 
w a t al d ie c i j fe rs inhoudel i jk ver
t e g e n w o o r d i g e n . M e n m o e t nu 
prec ies naar de Beu rs gaan o m 
het kwant i ta t ieve me t het kwal i ta
t ieve te kunnen verge l i jken. Een 
du ive lskr ing dus. En o m de lezer 
daarui t te bevr i j den m a k e n w i j 
h ierna een tour d 'hor lzon van de 
n ieuwe publ ikat les w a a r m e e d e 
u i tgevers o p de B o e k e n b e u r s uit
pakken. 

Opva l l end in de samenste l l ing 
van de Fondsen is de b iezonder 
g ro te plaats die weer e e n s inge
ru imd w o r d t v o o r het niet- l i teralre 
genre . Die t r end h o u d t dus niet 
al leen aan, hij g roe i t In belangr i jk
heid. Heel ve rwonder l i j k Is da t 
n ie t : het boek Is een e k o n o m i s c h 
p roduk t da t van o v e r h e i d s w e g e 
niet b e s c h e r m d of o n d e r s t e u n d 
word t . D u s m o e t d e u i tgever het 
zelf maar rooien. D ie u i tgever 
gaat dan natuur l i jk e e n zu iver eko 
nomisch a n t w o o r d b ieden : de bel
lettr ie IS minder g e v r a a g d dan het 
niet-l i teraire boek , de r o m a n en 
de poëzie, het essay en het ver
haal m o e t e n meer en meer de 
plaats ru imen v o o r het be te r ver
koopbare , de h o b b y b o e k e n , de 
popu la r l ze rende en vu lgar lzeren-
de w e t e n s c h a p p e n en de naslag
w e r k e n . Ge lukk ig Is hier n o g geen 
sp rake van ve rd rukk ing , maar de 
ove rhe id moe t w e t e n w a t ze w i l : 
ku l ture le st i ls tand is Immers zo 
veel als kul ture le ach te ru i tgang ! ! 

Elders in deze Boekenbeursbijdrage 
wordt het zuiver literaire genre — 
m.b.t de nieuwe publikatles — om

standig behandeld. Daarom beperken 
wij ons in onderhavige bijdrage tot 
het hierboven geschetste niet-literaire 
genre, dat wij hoegenaamd niet het eti
ket van minderwaardigheid wensen 
mee te aeven. 

Hekjelanö-Orbis, Standaard Uitgeve
rij, Orion, Het Spectrum en Elsevier zip 
stilaan doorgewinterde uitgevers in 
het niet-literaire domein én het literai
re domeia Maar ook De Nederland-
sche Boekhandel — tot voorheen 
Vlaanderens meest komplete uitge
ver van wetenschappelijke werken en 
thans wellicht nog de énige, nu Stan
daard Wetenschappelijke Uitgaven in 
Noordnederlandse lianden over
gingen — en DAP-Reinaert blijven 
niet ongevoelig voor populair werk 
dat goed ligt op de boekenmarkt. 

Voor DAP-Reinaert doelen wij hier op 
Gerechten uit Noord en Oost als vijf
de deel in de reeks Gastvrij ontvan
gen. Voor De Nederlandsche Boek
handel wordt die nieuwe trend aange
geven door twee paperbacks: Roger 
Linskens, Wat een leven, een speur
tocht In de middeleeuwse wereld van 
opvoeding en onderwijs, echte ge
schiedenis die zich laat lezen als een 
roman en Jacques Collen en Jan Lam
bin, Oude gerechten uit Limburg, dat 
een inventaris brengt van de traditio
nele Limburgse keuken. 

Bij Heideland-Orbis nadert de voltooi
ing van een aantal prestigieuze na
slagwerken als Grofe Nederlandse La
rousse Encyclopedie (het 18e deel 
van de 25 delen is op de Boeken
beurs), Twintig Eeuwen Vlaanderen 
(waarvan het tiende deel in een reeks 
van 15 op de Boekenbeurs aanwezig 
is) en Universele Wereldgeschiede
nis, waarvan het tiende deel in de 
reeks van twaalf thans verkrijgbaar is. 

Anderzijds zijn de dertig delen van 
Genie en Wereld thans volledig ter 
beschikking, terwijl men bIj Heideland-
Orbls nog maar een nieuw Larous-
se-woordenboek aankondigt. Larous
se in Woord en Beeld, een naslag
werk met 118.000 trefwoorden, 5000 
Illustraties, enz. De Larousse-virus is 
dus een feit geworden in Vlaanderen ? 

Eveneens nieuw bij Heideland-Orbis 
is de eerste Jos Ghijsen-Omnibus en 
Integrale Humor van Ghijsen en Ver-
beeck. 

Een zeer wijdlopige reeks van popula
rlzerende werken en hobbyboeken 
vindt men bij Standaard Uitgeverij. 
over politiek, kultuurgeschiedenis, 
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astrologie, planten en dieren, gastro
nomie, volkskunsten ten slotte het zui
vere hobby-genre. 

De merkwaardigste in die aanbieding 
zijn alleszins de publikatles over poli
tiek : 4 Miljard Gijzelaars van E. Troch 
en Politieke Superstars van R.G 
Schwartzenberg Trochs boek behan
delt de wereldpolitiek van 1945 tot 
heden, een « Zeitgeschichte » die voor
al geaxeerd is op de rivaliteit VSA-
Rusland Schwartzenberg licht de ve-
dettencultus in de politiek door. poli
tiek is bezig een show te worden en 
de democratie gaat er langzaam aan 
dood. Minder politiek-etisch gericht 
dan die beide werken zijn enkele 
andere feiten die uit de schatkamer 
van het verleden worden gehaald • 
Heydrich (A. Wykes), Montgomery 
(R W. Thompson), De Berlijnse blokka
de (J. Man) en De Zesdaagse oorlog 
(A.J. Barker). 

De Nederlandsche Boekhandel 
t)Ouwt verder aan het reeds immense 
fonds van het mens-wetenschappelij
ke boek met Seksuele bevrediging 
voor de vrouw (Julia Heiman en Leslie 
LoPicollo), een «programma voor 
seksuele groei», Mensen voor men
sen (Dolf Cauwelier en Annita De-
vos), gesprekken met welzijns
werkers, Benadering van gezinspro
blemen (Hugo Janssens, e.a.), een 
- oriëntatie voor hulpverleners », De ge
hangene (Sheldon Kopp) over «psy-
choterapie en de Krachten van de 
Duisternis» en ten slotte Geel (Eu-
geen Roosens) over de mentale pa
tiënten te Geel en Spelen om te over
leven (Willy Deckers), een boek over 
spelen als «levensvervullende » aktivi-
teit. 

Ook bij DAP-Reinaert handhaaft men 
met sukses de traditie van de sociaal-
kulturele en etisch-maatschappelijke 

publikatles met De Openbare Centra 
voor Maatschappelijk Welzijn (Dirk 
Sauer, e.a.), Abortus en Van tijd tot 
tijd (Manu Verhulst) of het « Stilstaan 
bij de dingen van het leven,» een plei
dooi tegen de gejaagdheid en vóór de 
stilte in het leven. 

Enigszins aansluitend bij voomoemde 
tematiek zijn bij Orion Studeren aan 
de universiteit van A. Bonte en Stu
deer zo van Georges De Ctorte. 

Anderzijds brengt Orion met De Ro
mantiek (Jaak Fontier e.aJ kultuurhis-
torisch werk, met Vlaamse soldaten-
brieven uit de Napoleontische tijd 
(Jan Van Bakel) historisch bronnen
materiaal en met Het bier in het volks
leven (Jack Verstappen) volkskunst 

Eveneens gevarieerde najaarsaanbie
dingen in het popularlzerende genre 
treft men bij Lannoo met Blij door 
Yoga (Lyn Marshall), Met de auto 
door Namen (Raoul van Onsem en 
Christian Lanciney), Wandelgids voor 
West-Vlaanderen (Michiel Zwaene-
poel), Bouwstoffen voor je geluk (Jo
ris Vandromme), Het grote Spelen-
boek (Heinz Górz en Nonkel Bob) en 
Exploratiegids voor de vrije natuur 
(Frangois Cherner en Charles-H. Ver-
monü. En ten slotte bieden zowel Lan
noo als De Nederlandsche Boekhan
del enkele nieuwe religieuze boeken 
aan. 

Twee «groten» in het hier
boven besproken genre zijn 
uiteraard Elsevier en Het Spec
trum. BIJ Elsevier verschijnt de verta
ling van V.G d'EstaIngs boek over de 
demokratie — Naar een ware demo-
kratie —, naast een hele reeks natuur-
gidsen, hobbyboeken, sport- en spel
boeken, enz. Het Spectrum biedt kuli-
naire nieuwigheden als Spectrum Bier
atlas, De grote wijnen van Bourgon-
die. Het eigengereide groenteboek. 
naast een reeks kultuurhistonsche 
werken als Keltische en Angelsaksi
sche Miniatuur, De Hemelvaart van 
Mohammed, e.a. 

En natuurlijk is er ook nog Rubens. 
Rubens en nog eens Rutiens: P.P. 
Rutiens van Frans Baudouin bij Mer-
catorfonds en Het andere Rubens-
boek van Bert Peleman bij J.E. Busch-
mann. 

FRANS-JOS VERDOODT 

Essay's 
op 
de Beurs 
Twee literair-kristiscfie essays 
die voor de Vlaamse literatuur 
belangrijk zijn, verschijnen bij 
Orion (Brugge): een lijvig boek 
van Albert Westerlinck over Gui-
do Gezelle, De innerlijke wereld 
van Guido Gezelle, waarschijn
lijk een sterk psychologisch ge
richte studie over de priester-
dichter ; een tweede bundel kriti
sche opstellen van Hugo Bous-
set. Woord en schroom, dat een 
vervolg is op Schreien, schrij
ven, schreeuwen. Tegelijkertijd 
vestigen we de aandacht op het 
336 bladzijden tellende boek 
van de Naamse neerlandicus 
Martien J.G. de Jong, Over kri
tiek en critici waarin een over
zicht gegeven wordt van de 
moderne literatuurkritiek in 
Vlaanderen en Nederland (Lan
noo). Blijkbaar zet de Tieltse uit
gever met dat boek van De 
Jong een reeks op van literair-
kritische geschriften, waarmee 
hij wil konkurreren met Orions 
•< Literair atelier 

De Antwerpse uitgever Walter 
Soetfioudt brengt essays van 
een andere soor t ze lijken me 
pikanter: een verzamelboek 
over Harry Mulisch, waaraan 
meewerken Hugo Claus, Peter 
Schat Eddy van Vliet en vele 
anderen; een essay van Pierre 

H. Dubois: Over Simenon en 
van dezelfde crit icus: Over Al-
lard Pierson, een boelende fi
guur uit het Nederlandse gees
tesleven en agnosticisme. Ik ben 
ook benieuwd de pocket van de 
Nederlandse dichteres Judith 
Herzberg te lezen met haar erva
ringen over haar poèzie-werk-
groep in Den Haag. Titel: Het 
maken van gedichten en het pra
ten daarover Uit mijn verdere 
keuze, steeds in het uitgaven-
fonds van Soethoudt onthoud 
Ik twee boeken van de Leuven
se psychiater Steven de Batse-
lier. Passage 144 en een bundel 
Zoethoudertjes De reeks sluit 
met het vervolg op Willem M. 
Roggemans Beroepsgeheim, 
een bundel gesprekken met 
Vlaamse en Hollandse schrij
vers dat vorig jaar een goede 
pers kreeg. 

Heideland sluit het Pantheon der 
winnaars van de Nobelprijs voor 
literatuur af met delen over Mi
guel Angel Astunas en Juan 
Ramon Jimenez. Dat worden er 
dus vijftig. Genie en wereld krijgt 
ook twee delen bij met levenslDe-
schrijvingen over Picasso en Je
zus, voorwaar een kuneus gezel
schap In de biblioteek voor lite
ratuurwetenschap publiceert de 
Antwerpse hoogleraar Lieven 
Eens: Genres in het ernstige 
Renaissancespel der Neder
landen tot 1625. 

Tenslotte vestigen we de aan
dacht op het reisverhaal van de 
Standaard-medewerker Marcel 
van Nieuwenborgh, China, ver
moed ik ? Ondergetekende zelf 
publiceert bij De Roerdomp 
(Brechü het tweede deel van 
Aktuelen, een bundel essays 
over literatuur en politiek. 
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Een volk 
zonder geloof? 
Echt belangrijke Nederlandse 
boeken heb ik de jongste jaren 
— laten we zeggen sinds 1974 
toen ik voor « Wij» met m'n literai
re kronieken begon — niet gele
zen. De grote werken kwamen uit 
het buitenland : De Goelag Archi
pel van Solzjenitsyn, Jeunesse 
van Julien Green, poëzie van 
Pablo Neruda, Lazare van André 
Malraux, Heinrich Bölls De verlo
ren eer van Katharina Blum, Kultu-
rele aktie voor vrijheid van Paolo 
Freire, de Situations X van Jean 
Paul Sartre, Skryt van Breyten 
Breytenbach, een essay van Jür-
gen Moltmann, De mens, het pole
mische boek van Roger Garaudy, 
Pour un dialogue des civilisations. 
Je kan de rij aanvullen met ge
schriften van Latijns-Amerikaan-
se romanciers, van de Mexikaan-
se essayist en dichter Octavio 
Paz, van de Griekse dichter Yan-
nis Ritsos en zovele anderen. Ben 
ik soms zo verblind door de schit
tering van mijn buitenlandse lek-
tuur dat ik de waarde van de 
eigen Vlaamse of Hollandse ge
schriften niet zie ? Of ben ik wer
kelijk vooringenomen door de 
maatschappelijke en politieke in
slag van de boeken die ik opsom, 
met andere woorden is mijn 
smaak misschien te eenzijdig ge
richt ? 
Ik geef graag toe dat ik in de eer
ste plaats door de problematiek 
van de genoemde buitenlandse li
teratuur geboeid word. Ik voel me 
sterk betrokken op schrijvers die 
op de plaats waar ze zich bevin
den, in een gevangenis van Zuid-
Afrika, in de verdrukking van de 
Sovjetstaat, in een politiek broei
nest als Parijs, in de teruggetrok
ken sfeer van een ouderwets 
appartement, de wereld en het lot 
van de mens bekijken in een 
eeuw van geweld, geestelijke ver
twijfeling, politieke verknechting 
en, voor sommige volkeren, van 
in bloed en tranen bevochten ont
voogding. Ik zie alleen maar 
samenhorigheid en de daaruit 
voortvloeiende vrede groeien, als 
we ons bewust worden van de 
zich in alle takken van de samen
leving opdoemende omwenteling. 
De huidige alom in het westen 
heersende passiviteit, die ook in 
de letteren tot uiting komt en 
waaraan slechts enkele schrij
vers en kunstenaars ontkomen, 
is niet alleen een dodend gif voor 
de geest, maar ze getuigt van een 
verderfelijk kollektief egoïsme 
tegenover een wereld die we zelf 
tot stand hebben gebracht in 
onze droom van grenzeloze wel
vaart en ekonomische gemak
zucht. Ik geef Solzjpnitsyn gelijk 
als hij schrijft: •< in West-Europa 
heeft zich een verarming van de 
literatuur voorgedaan, misschien 
omdat er daar sinds enkele tiental
len jaren geen grote inwendige 
omwenteling plaatshad. De diepe 
ervaring van de maatschappelijke 
ontwikkeling vormt de grondstof 
van de literatuur» 
Een andere getuigenis die in de
zelfde richting -gaat, komt uit de 
mond van een Duits journalist tij
dens een gesprek voor de RTB 
over het terrorisme in zijn land. 
Hij zag de oorsprong van de 
maatschappelijke onvrede en de 
daaruit voortkomende verbitte
ring van het tot wanhoop gedre
ven terrorisme in een louter op 
stoffelijk welzijn en ekonomische 
macht gerichte levensverhouding. 
Jonge mensen verlangen dat er 
in de gezinnen en in de scholen 
over wat anders gesproken 
wordt dan alleen maar over rijk
dom, maatschappelijk aanzien, en
zovoorts. Zo'n materialistische le
venshouding slaat om tot haat 

voor de kaviaar etende «vader». 
Ook in onze Vlaamse literatuur 
komt het tema van het uitzichtlo
ze bestaan herhaaldelijk aan bod, 
bij voorbeeld in de fatalistische 
poëzie van Jotie 't Hooft. Maar 
daar is geen spoor van geweld te 
bespeuren. Integendeel, de dich
ter haakt af en begint de eenza
me reis van de verschepte helder
ziende . Wegens de verfijnde 
weergave van het verziekte leef
klimaat in onze samenleving be
schouw ik Jotie 't Hooft als een 
belangrijk dichter. Zijn dichtkunst 
is het signaal van een negatieve 
toestand en vandaar ook schept 
hij het gevaar het bewustzijn hele
maal te doden. De weerbaarheid is 
aangetast en aldus brengt die 
poëzie de bevestiging van de 
diagnose van Solzjenitsyn ze 
brengt echter geen mechanisme 
op gang om de ziekte zelf te 
bestrijden. 

De buitenlandse schrijvers die ik 
daareven aanhaalde, zijn, op en
kele namen na, helemaal geen jon
ge mensen. De genoemde boe
ken zijn ook geen toppers, maar 
ze getuigen, in een of andere rich
ting, van een sterke verweven
heid met de wereld, vanuit 'de 
zeer konkrete situatie waarin de 
auteurs zich bevinden. Je kunt 
niet zeggen dat ze de uitstraling 
zijn van een bepaald volksbewust
zijn, behalve bij Neruda. Ze zijn 
eerder begaan met toestanden in 
hun land die ze verbinden met 
hun verlangen naar een recht
vaardiger wereld. 
Gebeurt er in Vlaanderen en in 
Nederland dan niets dat ons intel-
lektueel mobilizeert? Wij leven 
toch in hetzelfde type van geïn-
dustrializeerde samenleving en 
uitbloeiende welvaartsmaatschap
pij als de grotere naburige landen, 
waar de staat en de heersende 
moraal het voorwerp zijn van kri
tiek bij schrijvers als Böll of Gün-
ter Grass. De overgrote meerder
heid van de literatuur die in Vlaan
deren en in Nederland geschre
ven wordt, brengt een bevesti
ging van het maatschappelijke en 
staatkundige systeem, waarin 
we leven. 

Schaarse schrijvers als Daniël 
Robberechts met zijn boek Praag 
schrijven of Fernand Auwera met 
zijn autobiografisch gerichte getui
genissen of dramatische beschrij
vingen van vereenzaamde stede
lingen, trachten in het Vlaamse 
geestelijke klimaat momenten 
van bezinning op te wekken. 
Maar in een kuituur die hoe lan
ger hoe meer door het wegvallen 
van belangrijke kanalen voor de 
verspreiding van het boek als de 
pers, de school, de uitgeverij, 
haar literaire karakter aan het ver
liezen is, zijn de genoemde schrij
vers gedoemd tot vereenzaming. 
Er ontstaat een klimaat waarin er 
weinig jalaats over blijft voor kriti
sche bezinning over de grond
slagen van de samenleving. Dat 
wreekt zich evenzeer in de poli
tiek, waar de macht van het kapi
taal overheerst en waar de 
ideeën die tot vernieuwing moe
ten leiden, verstikt geraken. Daar
uit ontstaat een gevoel van mach
teloosheid en geestelijk «laisser 
aller» dat verlammend werkt op 
het maatschappelijk bewustzijn. 
Het gevaar is groot dat Vlaande
ren daardoor, vergeleken met 
West-Duitsland of Italië, in een 
geestelijk isolement geraakt in 
een Europa waar de politieke eko
nomische machten de strijd aan
binden met de alom dreigende 
armoede, die een einde kan ma
ken aan een bepaald patroon van 
welvaart waarop het westen zijn 
droom gevestigd had. 

Eugene Van Itterbeek 
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David Schermer e.a. 
Oorlogen van de twintigste eeuw 
Geïllustreerd met 900 authentieke afbeel
dingen m kleuren en zwart wit, aangevuld 
met 50 overzichtelijke kaarten 
512 biz, gebonden - 1 160 F 

Hedrick Smith 
De Russen 
Fascinerend verslag van het dagelijkse 
leven in de Sovjet-Unie. Smith kreeg voor 
dit boek in 1974 de Pulitzer-Pnjs. 
480 bIz , gebonden - 635 F 

IMosje Dayan 
Memoires 
Een belangwekkend boek van een uit
zonderlijk man. 
416 bIz , gebonden - 595 F 

J. Paul Getty 
Zoals ik het zie 
Over olie, vrouwen, politiek en het grote 
geld. 
352 bIz, paperback - 395 F 
David B. Tinnin 
Hit Team 
Het nooit eerder gepubliceerde verslag van 
de jacht op de leiders van de Zwarte Sep
tember 
224 bIz , paperback - 295 F 

Prof. Dr. P.J. Bouman 
Vrljheidsheiden en terroristen 
Vijf eeuwen geweld in Europa In historisch 
perspectief belicht de auteur de vraag wie 
bij allerlei geweldpleging helden of misda
digers zijn. 
208 bIz, paperback - 295 F 

Cultuurgeschiedenis van de twintigste 
eeuw 
Prof Bouman geeft in dit boek duidelijk aan 
op welke wijze er steeds weer verbanden 
bestaan tussen kunst en wetenschap, kunst 
en techniek, kunst en maatschappij 
256 bIz , gebonden - 475 F 

Prof. Dr. R.C. van Caenegem 
Over Koningen en bureaucraten 
Oorsprong en ontwikkeling van de heden
daagse staatsinstellingen. Een boek dat wil 
aantonen hoe de huidige politieke struc
turen tot stand zijn gekomen. 
408 bl2 , gebonden - 770 F, 
paperback - 620 F 

Edward Cranicshaw 
In de schaduw van het winterpaleis 
Een boeiend geschreven boek over een 
dramatische episode uit de Russische ge
schiedenis. 
432 bIz , gebonden - 595 F 

Bamber Gascoigne 
De Christenen 
Geschiedenis van een wereldreligie. 
352 bIz., gebonden - 665 F 

Prof. Dr. E.H. Kossman 
De lage landen 
De geschiedenis van België en Nederland 
1780 - 1940. 
Gebonden - 720 F 

Luyl(x 
Politieke geschiedenis van België 
Vierde druk, een honderdtal foto's en kaar-
ten 
668 bIz, ingenaaid - 725 F 

Uitgaven van Elsevier - bij elke boekhandel 

Poëzie 
op de Beurs 
Orion opent de reeks uitgaven 
van poézie met de vertaling van 
Het Roelandslied (samen met de 
Franse teksü door Jacques 
Fieuvi/s. Laten we nu maar ho
pen dat het «Chanson de Ro
land » opnieuw burgerrecht 
krijgt in het secundair onderwijs 
en elders. De nog niet zo lang 
overleden Albe is nu aan de 
beurt in de reeks Verzamelde 
gedichten (inleiding Dr. R.F. Lis-
sens). Ria Scarphout brengt het 
tweede deel van het bij deklama-
toren goed gekende Prosit, pro
za, poézie. Voorts brengt de 
onlangs overleden Fred de 
Swert in de reeks Grote ontmoe
tingen (nr 8) een boek over 
Anton van Wilderode. 

Nieuwe poëzie, steeds bij het rij
ke Orion-fonds, van Willy Spille-
been. Ontwerp van een land
schap, van Pierre Dysennck, In 
een wolk van 4711, van Jo Gise-
kin, Ach, hoe sereen en listig de 
narcissen in april (bedenkingen 
over dood en leven), van Wim 
Pendrecht, Met gemengde ge
voelens. 

Jef de Belder, de uitgever van 
Colibrant (verspreiding: Orion), 
brengt nieuwe poëzie van Bart 

Mesotten, Bernard Seulsten, 
Verwijdering (ooster inspira
tie), van Jan Deloof, Lerende 
zien, van Anne-Marie Demoen, 
Zilveren l<ruisvaart en het de
buut van Rik Huys, In paradisum. 
Eveneens een debuut: Guido 
Van Herke, Ogenmerl<. Voorts 
twee bundels van gevestigde 
dichters • Erik van Ruysbeek, 
Het ruisen van de stroom en 
een bundel vertalingen van Jef 
de Belder zelf, van belang voor 
het internationale klimaat van on
ze Vlaamse dichtkunst (titel: Bij 
de uitverl<orenen). In de Bladen 
voor de poëzie blijven we stil
staan bij de bloemlezing Russi
sche poëzie van Gilbert Demets 
en bundels van Robin Hannelo-
re, Willem Persoon, Dora Mahy 
en Kris (Seerts. 
Bij Orion Verschijnen er ook 
nog twee werken, een bundel 
Bulgaarse novellen in Neder
landse vertaling, en verhalen 
(Tuinen) van de Poolse schrijver 
Jaroslaw Iwaszkiewicz. Dat dan 
even terzijde. 
We gaan voort met poëzie bij 
Soethoudt: het poëziedebuut 
van Luc Pierre C. Maes, Ik sloot 
de sleutel buitendeurs, een twee
de debuut van Jean-Marie Henri 

Berckmans, Tranen voor Coltra-
ne. Alleszins belangrijk is het 
tweede deel van Sonja Prins' 
verzamelde gedichten. Vrijheid 
om te zijn (1958-1969). Soet
houdt publiceert ook een verza-
melburKlel van Tony Rombouts, 
Gedchten 1974-1977, onder de 
titel, Dromende doler. Voorts 
poëzie van Roel Richelieu van 
Londersele, Saint-Rémy en Jo-
Anne van Asten. 
Tenslotte brengt Heideland nog 
drie dichtbundels in Poëtisch 
Erfdeel der Nederlanden: Clem 
Bittremieux stelde een nummer 
samen over Jan van Nijlen, Be
deesd maar onbedaard, Jan van 
den Weghe komt uit met een 
reeks nieuwe sonnetten en een 
keuze uit zijn vroegere poëzie. 
Tussen de regels. Van Omer 
Karel de Laey wordt de bundel 
Landelijk leven opnieuw toe
gankelijk gemaakt E.V.I. 
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TUSSEN FEESTEND VOLK is 
" de nieuwe gedichtenbundel 

van Nic Van Bruggen, p.p. De 
bundel zit in een omslag dcx>r 
Herbert Binneweg ontworpen 
naar een tekening van Jan Varv 
riet Tussen feestend volk wordt 
in de VECU, Monaanstraat 10 te 
Antwerpen morgenavond om 
21 u. 30 door Hugo SchiKz voor-
gesteld-Uitgevenj Lotus, Antwer
pen. 

SHERIFF BEN of een zwarte 
dag in Dodge City. Benja

min Krume, zeven jaar oud, is 
tfiuis de jongste en op school de 
kleinste en de magerste. Geen 
wonder dat Benjamin graag She
riff Ben zou zij"n, de held van 
Dodge City 
Dit < beeldverhaal» zal vele india
nen en cowboys-minnende kin
deren aanspreken; Fredenk Het-
mann weet de sfeer biezonder 
goed te treffen. In Duitsland 
werd hij dan ook al vele malen 

bekroond. De illustraties van 
aottfried Rlz zijn werkelijk om 

van te snoepen. (Uitgeverij Leo
pold - C de Vnes - Brouwer, Ant
werpen). 

Q E LAATSTE GEDICHTEN 
van Jotie THooft (geboren 

te Oudenaarde op 9 mei 1956) 
werden geschreven in de nacht 
van 3 op 4 oktober 1977 Op 
woensdag 5 oktober vertiet de 
dichter zijn woonplaats te Brus
sel om in de nacht van woens
dag op donderdag in Brugge 
aan een overdosis drugs te over
lijden. De uitgever « Omdat de
ze 12 gedichten een eenheid vor
men en in sterke mate de ko
mende dood inleiden, besloten 
WIJ ze separaat te bundelen De 
dichterlijke nalatenschap van de 
jonge auteur omvat twee pers
klaar gemaakte bundels, tiental
len afzonderlijke gedichten, di
verse verhalen en twee bloemle
zingen. In het voorjaar van 1978 
verschijnt van hem een nieuwe 
bundel onder de titel Poeze-
beest' De bundel De laatste 
gedichten uitgegeven bij Man-
teau, waar de dichter werkzaam 
was, kost 185 f r 

I lEFDES-CHEQUES Is 'n nieu-
^ we joke van de uitgevenj 
Manteau. Het boekje heeft het 
langwerpige formaat van de ge
trouwe checkboekjes en bevat 
een twintigtal gedichten die men 
de geliefde kan uitschnjven en 
aanbieden Verder bevat het 
boekje een strookje waarop in 
te vullen is • vanwie, voorwie en 
wanneer. Liefdesgedichten be
ginnend bij het Hooglied van 
Salomon, Karel Van de Woestij-
ne, Guido Gezelle e.a. en eindi
gend bij Jotie THooft Een ongi-
neel idee van de uitgeverij die 
het copynght dan ook op al de 
bladzijden vermeldt 

Vlaamse Opera 
ambassadeur 
in Tsjechoslowakije 
in het raam van een kulturele uit-
w^issellng trok een gedeelte van 
het KVO-ensemble naar Tsje
choslowakije met de «Schending 
van Lucretia» van de onlangs 
overieden Engelse komponist 
Benjamin Britten. 
Een JDepaaid niet eenvoudig werk, 
dat gezien de buitenlandse toer-
nee in de oorspronkelijke versie 
opgevoerd word t : er van uitgaan
de dat de melomane Tsjechen 
het Engels op een zelfde manier 
zouden beheersen, als wij Vlamin
gen, vrees ik dat zij niet veel heb
ben meegedragen van de uit
spraak van sommige optreden
den. Laat dit dan de enige (lichte) 
schaduwzijde zijn van deze ove
rigens voortreffelijke produktie. 
Britten situeert zijn verhaal ten tij
de van de Etruskische overheer
sing van het Italiaanse schierei
land. Lucretia de trouwe echtge
note van de Romeinse veldheer 
Collatinus ontvangt op een avond 
het bezoek van de Etruskische 
prins Tarquinius. De bedoeling 
van deze laatste is Lucretia te ver
leiden tot echtelijke ontrouw: 's 
nachts dnngt hij in haar slaap
kamer binnen «ten einde zich 
over te geven aan zijn lage drif
ten», zoals Paul van Crombrug-
gen het zo plastisch uitdrukt in 
het programmaboekje. De dag na
dien, gekonfronteerd met haar 
echtgenoot en niet in staat het 
dramatisch gebeuren te ver
werken, pleegt Lucretia zelf
moord, 
in dit intimistische en intens dra-

Belangrijk totaal-teater 
Op onze vraag of het niet een beetje voorbarig is nu al een teaterpro-
duktle aan te kondigen die pas volgend jaar in première gaat, ant
woordde mime-kunstenaar Herman Verbeeck: « Het gaat om een vrije 
produktie die dus niet in de normale circuits loopt Om uit de kosten te 
geraken moeten wij een 50-tal voorstellingen zien te brengen. Wij moe
ten de organizatoren dus tijdig op de hoogte brengen. In het buiten
land is een aanlooptijd van een jaar gewoon normaal. Trouwens, het 
gaat om een vrij uitzonderlijke produktie, het toneelminded publiek zal 
het nieuws graag vernemen. > WIJ was het hiermee eens, zodat we nu 
al graag enkele kolommen Inruimen voor de dubbel-produktle van het 
Mimeteater Herman Verbeeck en het Vlaams Mobiel Ensemble die in 
september 1978 in het kader van het Festival van Vlaanderen in pre
mière zal gaan te Gent (NTG of Opera). 

Soldaat en Facade 
«LTiistoire du SoWat» van Igor 

Stravinsky werd in 1918 voor het 
eerst opgevoerd en kende met

een een stormachtig sukses, zo
dat Geschiedenis van de Soldaat 
nu geldt als een van de klassie
kers van het moderne repertori
um. In Vlaanderen werd de Sol
daat voor het eerst in 1928 ge
bracht door het Vlaams Volks
toneel met Staf Bruggen In de 
titelrol, terwijl Renaat Verheyen 
de duivel speelde. Deze produk
tie was toen een van de hoogte
punten in de door het Vlaams 
Volkstoneel gebrachte teaterver-
nieuwing. Het stuk werd toen 
zelfs aan het hof te Laken voor 
koning Albert en koningin Elisa-

De SokJaat & Fagade-ploeg, van links naar rechts -. John Bogaerts, Eugeen Lievens, Herman Verbeeck, Dirk 
Vermeulen, Jetty Roels, Dirk Vermiert, Stefaan Van de Bremt, Bert Popelier, Loet Hanekroot 

matische muziekteater wordt zo
als in het oud Griekse teater een 
belangrijke rol toebedeeld aan 
het koor dat hier uitgebeeld 
wordt door een mannelijke en 
vrouwelijke recitant (Henk de 
Vries, moelijk te begrijpen en 
Mireille Capelle) die niet alleen de 
aktie toelichten maar tevens de 
handeling doorweven met hun 
kommentaren. De vervreemdings-
funktie van dit symbolische koor 
wordt nog apart onderstreept 
door hun sobere eigentijdse kle
ding ; zij belichamen in feite het 
publiek, dat zich tijdens de ontwik
keling van het dramatische gebeu
ren vragen stelt en meningen 
vooropstelt Dat deze meningen 
een kristelijke inspiratie hebben, 
is een persoonlijke interpretatie 
van de gelovige Britten, die zijn 
eigen tekstboek schreef. 

De regie van Sylvain Deruwe is 
bewust intiem, statisch en sober 
gehouden: de scenische ontwik
keling geschraagd door de mu
ziek vergen dergelijke soberheid 
die op geen moment door enige 
patos doorbroken word t Eenheid 
van stijl die konsekwent doorge
trokken wordt in een fraaie belich
ting met nauwelijks merkbare 
overgangen en volledig in harmo
nie met uitstekende decors en 
kostumes van Fokke Braaksma. 
Dirigent Frits Cells aan het hoofd 
van een 12-hoofdig orkest be
heerst met overtuiging de parti
tuur en zijn direktie wordt stipt 
nageleefd. 
In de homogene rolbezetting valt 
vooral Marie Verhaert o p : qua 
presence enorm geloofwaardig 
als de zuivere en achteraf ge
schonden Lucretia met een mooi-
e, warme stem en een uitstekend 
Engelse diktie. 
Met deze geslaagde produktie, 
die in Tsjechoslowakije heel wat 
geestdrift wekte, bereikt de KVO 
een hoogstaand peil, dat ons ver
zoent met de minder geslaagde 
openingsvoorstelling. De Bouvre 

Nederlandse Larousse (18) uit 
Encyclopedische uitgaven, waar
aan uiteraard velen meewerken, 
is een niet te onderschatten orga-
nizatie, vooral om regelmatig met 
een deel te kunnen uitpakken. Tot 
nog toe is de Uitgevenj Heide-
land-Orbis uit Hasselt er in ge
slaagd telkens om de vier maan
den stipt met een nieuw deel uit 
te pakken van de Grote Neder
landse Larousse Encyclopedie 
(GNLE). Zo IS deel 18 (van OOG 
tot PERT) zopas verschenen. 
Nog 28 maanden (7 delen) en de 

GNLE is volledig. 
Deze encyclopedie streeft een zo 
groot mogelijke volledigheid en ak-
tualiteit na. Dat kan men aan de 
hand van de trefwoorden al zien. 

In totaal zal de GNLE 25 delen tel
len, waarvan er dus nog 7 moe
ten verschijnen. De prijs valt, 
gezien het opzet en de afwerking, 
mee: 1595 fr. per deel. 

Uitgeverij HekJeland-Orbis, Grote 
Markt 1 te 3500 Hasselt Tel. 011-
22.45.05. 

beth opgevoerd, wat meteen een 
officiële erkenning betekende 
van Tiet Vlaams toneel. De huidige 
produktie grijpt terug naar de oor
spronkelijke tekst die door dichter 
Stefaan Van den Bremt opnieuw 
vertaald werd. Het geheel werd 
opgevat als een brok totaal-teater 
waarin toneel, mime, dans en 
muziek elkaar afwisselen. Daar
door en ook door de eenvoud van 
tekst (gebaseerd op een Russisch 
sprookje) en muziek is het stuk bij
zonder geschikt als initiatie in het 
hedendaagse toneel en alle daar
bij betrokken artistieke media 

Hoewel totaal anders naar in^ 
houd sluit Facade daar uitste
kend bij aan. Dit door William Wal
ton bij nonsenspoëzie van Edith 
Sitwell gekomponeerde stuk is 
hier ten onrechte minder bekend. 
De Engelse versie werd eerder 
gebracht door het Nederiandse 
Ensemble van Reinbert De 
Leeuw, terwijl het Ballet van 
Vlaanderen de balletsuite bracht 
In de huidige versie als totaaltea-
ter met een Nederiandse verta
ling van Bert Popelier gaat het 
dus om een echte première. De 
muziek is speels en integreert alle 
populaire muziekvormen van 
haar tijd (horfepijp, tango, tarar>-
tella, enzJ tot een amusante maar 
hoogwaardige Spielerei van klas
siek allure. Beide werken stam
men dus uit het begin van de 
eeuw (Fagade ging in 1923 in pre
mière) toen de Europese muziek 
een nieuw instrumentarium en on
gekende ritmen ontdekte die 
voor haar verdere evolutie van 
onschatbaar belang bleken. On
danks hun toegankelijkheid zijn 
ze van een uitzonderiijk kwaliteits
niveau, dus ideaal om de moder
ne teater- en muziekvormen op 
aantrekkelijke wijze te leren ge
nieten. 

Geheel Vlaamse produktie 

Het tweedelige programma gaat 
dus in produktie tijdens het Festi
val van Vlaanderen van volgend 
jaar, nadien zal een toemee door 
Vlaanderen en Nederiand onder
nomen worden. Op regisseur 
Loet Hanekroot na (maar die 
woont al sedert 1960 in Antwer
pen) zijn alle medewerkers, 23 in 
totaal, Vlamingen. Herman Ver
beeck is initiatiefnemer en speelt 
de rol van de soldaat De Gentse 
komponist Eugeen Lievens diri
geert het 10-koppige Vlaams Mo
biel Ensemble dat vooral faam 
geniet voor zijn koncerten en 
kreaties van Belgische en Neder
landse avant-garde muziek. In dit 
ensemble sjseelt Dirk Vermeulen 
de in de Sokiaat zo belangrijke 
vioolsoio's. Het orkest wordt trou
wens op aktieve wijze in het 
toneelgebeuren geïntegreerd, 
vooral dank zij een uitzonderiijk 
origineel decor-koncept van John 
Bogaerts. 

Deze tekende ook de 
kostuums, terwijl Herman Coe-
nen de maskers ontwierp. De rol 
van de pnnses wordt gedanst 
door Jetty Roels, die ook in Faga
de op zelfgemaakte choreogra
fieën zal dansen. Hoewel de pro
duktie nog in het stadium van de 
verre voorbereidingen is, kunnen 
geïnteresseerde organizators en 
andere teater- of muziekliefhel> 
bers over het geheel reeds een 
uitvoerige folder verkrijgen bij het 
Mimeteater Herman Verbeeck 
(Middelheimlaan 59, Antwerpen). 

" ^ 
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A-24 in het spoor van E-10 en 't Peerdsbos 
Bijna tien jaar geleden werd bel<endgemaakt dat de auto
weg E-10 dwars door het Peerdsbos zou worden getrok
ken, een gemengd loofbos van 300 ha, grenzend aan de 
agglomeratie-Antwerpen. Na een periode van felle strijd, en 
enkele dagen voor de groots opgezette mars op Mechelen, 
verklaarde de toenmalige minister van openbare werken, 
de heer Jos De Saeger: « Ze hebben mij ertoe gebracht het 
tracé te wijzigen». Het aktiekomitee-Peerdsbos had zijn 
doel bereikt. 
Nu het aktiekomitee A-24, eveneens na een moedige en har
de strijd, door de recente beslissing van de minister van 
openbare werken, de heer Guy Mathot, met een kluitje in 
het riet werd gestuurd, is de tijd n\p voor een massale reak-
tie in heel Vlaanderen. Want Limburg, en de A-24 gaan ons 
allen aan. 
Dit hebben sommige organizaties goed begrepen. Zo rea
geerde het bureau van het Centrum voor Natuurbescher-
mingsedukatie met een motie, die de aanloop kan worden 
voor een hernieuwde en verruimde strijd om de doelstel
lingen van het aktiekomitee A-24 integraal te verwezen
lijken. 
Met de lessen uit de Peerdsbosaktie van 1968-'69 voor 
ogen, en gesterkt door de morele steun van tal van vooraan
staanden die zich voorbereiden om hun mening kenbaar te 
maken, kan het aktiekomitee A-24 de ultieme aktie zeker 
aan. Bovendien mag het komitee de solidariteit en de daad
werkelijke steun verwachten van alle strijdbare natuurbe-
schermjngsorganizaties in Vlaanderen. Het ACV-ümburg, 
en de minister van volksgezondheid, gezin en leefmilieu, de 
heer Luc Dhoore, zijn verwittigd. 

Naast de scherpe reakties van het 
aktiekomitee A-24, de VU-Limburg, 
en de VUJO-Limburg, reageerde ook 
het Centrum voor Natuurbescher-
mingsedukatie, waarbij alle Vlaamse 
natuurbeschermingsverenigingen zijn 
aangesloten en dat duizend gediplo 
meerde natuurgidsen vertegenwoor
digt 
Het Centrum verwerpt met klem de 
beslissing van minister Mathot, betref
fende de aanleg van de A-24 in het 
noorden van Limburg Het betreurt 
dat de minister van openbare werken 
zou gezwicht zijn voor de druk van 
het ACV-Limburg en van minister 
Dhoore, niettegenstaande deze laat
ste ook verantwoordelijk is voor het 
leefmilieu Het verklaart zich solidair 
met de grote meerderheid van de Lim
burgse bevolking die duidelijk geen 
A-24 wil Het roept alle natuurbescher
mingsverenigingen op hun protest 
kenbaar te maken aan de heer G Ma
thot minister van openbare werken, 
evenals aan de dne betrokken Lim

burgse ministers de heer L Dhoore, 
de heer E Vandekerckhove minister 
van wetenschapsbeleid, en de heer 
W Claes, minister van ekonomische 
zaken Het verzoekt de Bond beter 
Leefmilieu-Inter-Environnement het 
nodige \e doen om een nationale 
aktie op gang te brengen. 

A-24, DE DOMMELVALLEI NIET 
W A A R D ! 

In Limburg werd en wordt het nut van 
de verbinding Eindhoven-Hoei, via de 
A-24, betwijfeld, wegens de onzekere 
rendabiliteit ervan, en op grond van 
het verlies van heel wat natuur
schoon Tussen Neerpelt en Hasselt 
zou een indrukwekkende reeks na
tuurgebieden worden geschonden 
door deze autoweg het Lobeliaven 
tussen Houthalen en Zonhoven het 
Hageven nabij de grens met Neder
land, de Dommelvallei de Teut en de 
Borggraevevijvers, enz 

Zelfs in het zgn kompromis-Mathot 
worden nog teveel natuur- en land
bouwgebieden opgeofferd, onder
meer de DommeK/allei, en deze is wél 
het Peerdsbos waard, maar geen A-
24' 
De ekonomische en verkeerstechni
sche argumenten van de voorstan
ders zijn al evenmin steekhoudend 
Oorspronkelijk steunden zij op een 
herwerkte studie van het Centrum 
voor Bosbiologisch Onderzoek te 
Bokrijk Later bleek dat dit centrum 
zijn eerste studie met mocht bekend
maken, omdat de resultaten met pas
ten in het kraam van de Limburgse 
bestuursmeerderheid, de ekonomi
sche raad de kamer voor handel en 
nijverheid, de interkommunale E-39 en 
de Belgische wegenfederatie Meteen 
geraakten de metodes bekend die, in 
moeilijke omstandigheden, door deze 
machtige drukkingsgroepen worden 
gebruikt 
Ook bij het totstandkomen van het 
kompromis-Mathot heeft dit gespeeld 

Het verkeerstechnisch minst verant
woorde gedeelte zou worden aange
legd, en dan nog wel met de zegen 
van leefmilieuministe Dhoore, die bin
nen de regenng en bij zijn kollega Ma
thot de stellingnanrie van het ACV-üm
burg moest gaan verdedigen Dat het 
kompromis in zijn geheel ekonomisch 
verdedigbaar zou zijn, zal wel nie
mand meer durven beweren 

TOEKOMSTVISIE 

Inmiddels groeit het protest Het aktie
komitee A-24 wint de sympatie van 
de bevolking, van vele vooraanstaan
den, mandatanssen en politieke partij
en Tal van jeugdbewegingen kultu-
rele verenigingen, studentenorganiza-
ties binnen- en buitenlandse natuurbe-
schermingskomitees sluiten zich aan 
bij de aktie Ze redeneren en hande
len met uit partijpolitieke overwe
gingen en evenmin onder invloed van 
belangengroepen Hun daden zijn 
geïnspireerd door jongeren, die ijve

ren uit idealisme Zij wensen een kli
maat waann de mens nog echt kan 
leven Dit wordt bijgetreden door des
kundigen, die begrip betonen voor de 
bezorgde jeugd, en beseffen dat door 
de aanleg van de A-24 de levensbasis 
zelf van velen in Limburg nog wat 
meer wordt aangetast De beraamde 
aanslag-op-Limburg raakt hun tegen
strevers met Die verdedigen uitslui
tend beperkte financiële en partijpoli
tieke belangen, en een bekrompen 
visie op de maatschappelijke werke
lijkheid 
De A-24 wordt echt politiek, in die zin 
dat het een zaak wordt die heel Vlaan
deren aanbelangt en die door de 
minister van openbare werken moet 
worden geregeld ten voordele van de 
betrokken bevolking en met ten voor
dele van het ACV en zijn handlan
gers Daarom beslist het aktiekomitee 
A-24 tot het organizeren van een mas
sale mars naar de woonplaats van de 
heer Luc Dhoore, minister van volks
gezondheid, gezin en leefmilieu en 
woordvoerder van het ACV-Limburg i 
Merkwaardige perskampagnes, tal 
van voorlichtingsvergadenngen, open
bare manifestaties, en happenings op 
goed gekozen plaatsen begeleiden dit 
initiatief en waarborgen een massale 
opkomst Pakkende affiches, petities, 
moties en open bneven worden ver
spreid Elke dag moet het aktiekomi
tee A-24-> reageren op misleidende 
informatie, meestal geuit door dezelf
de, hogergenoemde belangengroe
pen Maar, het zet door < 
Het ziet er naar uit dat deze toekomst
visie werkelijkheid kan worden Het kli
maat IS er De jarenlange strijd van 
het aktiekomitee A-24 heeft al vruch
ten afgeworpen De bevolking is 
reeds gesensibilizeerd en geïnfor
meerd De beslissende stoot moet nu 
worden gegeven 

De aanleg van de A-24 of van de ver
kapte variante ervan moet met welke 
middelen ook, worden tegengewerkt 
en definitief verworpen Indien leefmi-
lieubonden dat met aankunnen, dan 
begnjpen we hun nut met meer Zij 
moeten hun bestaansredenen nu be
wijzen , desnoods door hun taktiek 
aan te passen en door de medewer
king van de pers, de grote kulturele 
organizaties en van de jeugd voor 
een nieuwe grote, konkrete, en op kor
te termijn haalbare operatie, onder 
het motto . DE A-24 WEG UIT LIM
BURG - Daarom ook moeten zij de 
jeugd en vooral de studenten aanspre
ken en tot verzet aansporen Zelfs al 
zou dit gepaard gaan met enkele te 
felle uitingen van hun levensdnft De 
ontgroening van onnozel Limburg 
voor het genoegen van de ACV-politi-
ci met de Januskoppen moet nu defini
tief worden gestopt Zoniet dan 
wordt Limburg nooit meer het land 
van -Zefke mols», van wijlen Jo 
Erens 
«Vaarwal mie Limburglanjd», de toe
komst zal het uitwijzen > Dirk Buyes 
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BRT 1 
1400 
1Ö00 
1805 
1830 
1900 
1930 
1945 
2015 
2040 
2130 
2135 
2155 
2225 

Schooltelevisie 
Pierrot (f J 
Rondomons 
Van horen en aen 
Premiere 
Kijk uit 
Nieuws 
De Muppet show 
Panorama 
Lachertjes 
Standpunten 
Première + 
Nieuws 

BRT 2 

1400 Schooltelevisie 
17.30 Geschiedenis 

«Stalin-(2) 
1800 Pierrot (fj 
1805 Rondomons 
1830 Van horen en zien 
1900 Première 
1930 Kijk uit 
1945 Nieuws 
2015 Kataragama een god voor 

alle getijden 
21.05 Herman Van Veen 

NED. 1 

11 00 Schooltelevisie 
1430 Jeugdjournaal 
1815 Teleac 
1845 De Fabeltjeskrant (fJ 
1855 Nieuws 
1904 KRO's wereldcircus 
1955 Programma over vnje t jd 
2035 Sanford en zoon (fJ 
21 00 Wat heet beter' 

Manieren om te genezen 
21 35 Nieuws 
21 50 Den Haag vandaag 
2205 Hoe Yoekong de bergen 

verzette 
2300 Nieuws 

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

ders Cf J 
i935 De Dik Voormekaar show 
2000 Nieuws 
2025 Showroom 
21 30 De familie Bellamy (fJ 
2220 Hier en nu 
2300 Standpunt 
2310 Nieuws 

28 OKTOBER 

BRT 1 

1400 
1800 
1815 
1845 
1910 

1945 
2015 

2040 

2237 

2310 

Schooltelevisie 
Beertje Colargol (f J 
Open School 
Dag aan dag 
Katoliek-godsdienstige uit
zending 
Nieuws 
Apen begapen 
Dokumentaire 
Het brood van de bakker 
Duitse sociaal-psygologi-
sche film Cl 976) 
Debat 
Naar aanlading van de film 
Nieuws 

BRT 2 

1400 
1815 
1845 
1910 
1940 
19.45 
2015 

2040 

Schooltelevisie 
Open School 
Dag aan dag 
KTRC 
De Weerman 
Nieuws en aportberichten 
De Hollywoodprocessen 
Dokumentaire over de kom-
munistenjacht bij de Holly-
woodsterren in de jaren 
1950-1955 
Het brood van de bakker 

NED. 1 

1030 Schooltelevisie 
1815 Teleac 
1845 De Fabeltjeskrant CfJ 
1855 Nieuws 
1904 Charlie's Angels CfJ 
1955 Wordt u al geholpen' CfJ 

2025 De Mountiesshow 
21 35 Nieuws 
21 50 Shenandoah 

Familiaal drama 
Kwot reeds voor tieners 

2330 Nieuws 

NEP. 2 

1845 Paspoort 
1855 Nieuws 
1904 Vrouwenplaneet Medusa 

CfJ 
19 30 De meedogenloze zon 

Dokumentaire 
2000 Nieuws 
2025 Klaverweide CfJ 
21 25 Circus Morgenrood 
2300 Nieuws 
23.10 Circus Morgenrood (ver-

V<^q) 

29 OKTOBER 

BRT 1 
1400 Doe mee 
1430 Amanda 

VS-musical uit 1938 
1600 Open school 
1800 Pierrot Cf) 
18 05 De vliegende tovenaar 

Bntse jeugdfilm 
1855 La Linea 

Korte film 
1900 Boeket 
19.45 Nieuws 
20.15 Wies Andersen show 
21 15 Halto met Henk 
2205 De bijenkoningin 

VS-weekendfilm 
2315 Nieuws 

NED. 1 
1030 Teleac 
11.00 Open school-Teleac 
1530 Nieuws 
1532 De Addams family Cf) 
1555 Een wereld vol trucs 
1615 Pipo en de Waterlanders CO 
1645 De film van Ome Willem Cf) 
1730 Jumping Amsterdam 
1815 Teleac 
1945 De Fabeltjeskrant Cf) 
1855 Nieuws 
1904 De Mesties 

VS-westem Cl 960) 
2034 Sills en Burnett m de «Met» 

Show 
21 35 Nieuws 
21 50 VARA-visie 
2240 Lord Peter Wimsey CO 
2330 Nieuws 

NED. 2 
1840 Paspoort 
1855 Nieuws 
1904 De bereboot 
1910 AVRO's toppop prezen-

teert de nationale hitparade 
2000 Nieuws 
20 25 Roots - WIJ zwarten CO 
21 15 AVRO's wie-kent-kwis 
2215 Televizier magazine 
23 00 AVRO's sportpanorama 
2325 Nieuws 

30 OKTOBER 

BRT 1 

900 
930 

1000 

1030 

1100 
1200 

1230 
1430 
1500 

1515 
1540 
1630 
1655 
1700 

1830 
1835 
1945 
2000 
2030 

Doe mee 
Open school 
Bauhaus 
Dokumentaire 
Er was eens een tekenaar, 
Rubens 
Dokumentaire 
Konfrontatie 
Nieuwsoverzicht voor ge
hoorgestoorden 
Dag aan dag 
Ofjen school 
De gebroeders Rem-Plem 
CO 
Sesamstraat CO 
Kanden in de Himalaya 
Tenuto 
Sportuitslagen 
De waarzegger 
Bntse jeugdfilm 
Pienrot CO 
Van pool tot everiaar 
Nieuws 
Sportweekend I 
Rut)ens, schilder en dipkv 

maat CO 
21 25 Mezza Musica 
2225 Nieuws 

NED. 1 
11 00 Euchanstievienng 
>200 Ziekenverzorging thuis 
1414 Teleac 
17 00 't Is maar een vraag 
1730 Bencht van de wilde gan

zen 
1815 Teleac 
1850 Paspoort 
1905 Om het belang van Sunna-

me 
Reportage 

1955 Cantate Domino 
Geestelijke muziek 

2030 Ja natuurlijk 
Spelprogramma 

2200 Ander nieuws 
2235 Nieuws 

NED. 2 
1600 Nieuws 
1602 De chnstenen 

Dokumentaire 
1655 Sprekershoek 
1710 Studio Sport I 
1755 Van gewest tot gewest 
1810 Kijken naar kinderen 
18 25 Sesamstraat CO 
1850 Horizon 
1920 Studio Sport II 
2030 Nieuws 
2035 30 oktober 1977 
2040 All in the family CO 
2110 Hollands spoor 
21 40 Cross now 

TV-spel 
2240 Nieuwfs 

31 OKTOBER 

BRT 1 
1800 Ren-ot CO 
1805 Klein, klem kleutertje 
18 20 Circus Rondau CO 
1845 Open school 
1915 Sporttnbune 
2015 Micro-Macro 
2045 Grote lui, kleine lieden CO 
21 35 Wikken en wegen 
2210 Nieuws 
2230 Open school 

NED. 1 
1000 Schooltelevisie 
1845 De fabeltjeskrant CO 
1855 Nieuws 
1904 Vrouwenplaneet Medusa 

CO 
19 30 Charlie Brown en het kleine 

grut 
Tekenfilm 

19 55 Ik ben ontzettend njk 
Ontspanningsprogramma 

2035 Koos Postema en W L 
Brugsma prezenteren 

21 35 Nieuws 
21 50 Lord Peter Wimsey CO 
2240 Hoe bestaat h e f 

Satinsch programma 
2315 Symbiose 
2319 Nieuws 

NED. 2 
1845 Paspoort 
1855 Nieuws 
1905 Wickie de Viking CO 
1925 De KrisPusaka CO 
2000 Nieuws 
2025 De terugkeer van de Wre

kers CO 
21 15 De Muppet show 
21 45 Sanford & Zoon 
2210 Brandpunt 
2250 Bisschoppensynode 
2310 Nieuws 

1 NOVEMBER 

BRT ^ 
1500 Muziek voor de jacht 

Muzikale dokumentaire 
1530 Afspraak in St-Louis 

VS-musical 
1800 Pien-ot CO 
1805 Sesamstraat CO 
1830 Open school 
1900 11 11 11-aktie 
1905 Lachertjes 
1910 Het vnje woord over leven 

en dood 
Bezinningsmontage 

1945 Nieuws 
2015 Buddy Greco show 

Show 
21 10 Een wereld druppels op 

een hete plaat 
Programma over ontwikke
lingssamenwerking 

22 00 Vincent, de evangelist 
Dokumentaire 

22 35 Nieuws 

BRT 2 

1500 Overname BRT-1 
2015 De landhervorming in Portu

gal 
Dokumentaire 

21 30 Het huis der stormen 
VS-film Cl 939) 

NED. 1 
1000 Schooltelevisie 
1815 Teleac 
1845 De fabeltjeskrant CO 
1855 Nieuws 
1904 Windkracht 16 

Jeugdprogramma 
1930 Mozes, geschiedschrijver 

of fantast' 
2000 Nederland zingt 
21 00 Nader bekeken 
21 35 Nieuws 
21 50 Den Haag vandaag 
22 05 Ot en Sien 
2245 De witte broek 
2325 Nieuws 

NED. 2 
1845 Paspoort 
1855 Nieuws 
19 04 Calimero CO 
1917 Funny girl 

VS-muzikale komedie 
2000 Nieuws 
2025 Funny girl 

Vervolg 
2220 Aktua-TV 
2310 Sesjun Jazz 
2335 Nieuws 

2 NOVEMBER 

BRT 1 

1530 Open school 
1630 Tip-top 
1815 Pierrot CO 
1820 Koncert door 

1845 
Vera, pianiste 
11 11 11-aktie 

1850 Luchtschippers 
1945 
2015 
2040 

2145 

2215 

Nieuws 
Het meisje van 
Pnve 
TV-spel 

Ana-Mana 

CO 

de TV CO 

Kunst in waanzin 
Wolfli 
Dokumentaire 
Nieuws 

Adolf 

BRT 2 

15.30 Overname BRT-1 
2015 Secret army CO 
21 05 De mens in wording 

Dokumentaire 

NED. 1 

1000 
1530 
1545 
1650 
1825 
1855 
1904 
1950 
2000 

2135 
2150 
2205 
2235 
2300 

Schooltelevisie 
Bolke de beer 
Op zolder 
Zo vrij als een vogel CO 
Sesamstraat CO 
Nieuws 
Van gewest tot gewest 
Politieke partijen 
Hoe Yoekong de bergen 
verzette 
Dokumentaire 
Nieuws 
Den Haag vandaag 
Panoramiek 
Studio sport 
Nieuws 

NED. 2 

1815 Teleac 
18 45 Toeristische tips 
19 04 Iemand zoals jij 

Familiaal programma 
1929 Kenmerk 
2000 Nieuws 
2025 Socutera 
20 30 Zeg maar oma 

Dokumentaire film 
21 00 Schnkbeeld CO 
2220 Tot besluit 
2230 Nieuws 

TV-SELERTIE 
DONDERDAG 27 OKTOBER 
20 u. 00 — RTB 1 — Een reuze boe
mel CFr 1966) 
Komedie van Gerard Oury met 
Bourvil en Mane Dubois De ge
schiedenis van dne Britse piloten 
die in Fr belanden in 1942 
20 u 30 — F 3 — Faustine et Ie bel 
été CFr 1971) 
Poëtische film van Nina Companeez 
met Isabelle Asjani en Munel Catala 
Een jong meisje brengt haar vakan
tie door op het platteland 
21 u. 45 — D 3 — Somewhere in 
the nightCVSA 1946) 
Gangsterfilm van J L Mankiewicz 
met John Hodiak en Nancy Guild 

VRIJDAG 28 OKTOBER 
20 u. 15 — D-1 — Versier de meis
jes en hou je mond CVS 1972) 
Satinsch-burleske komedie van Her-
bert Ross, naar een toneelstuk van 
Woody Allen Met Woody Allen en 
Diane Keaton Fantazievolle en han
dige mise-en-scène met zonder cine
matografische reminiscenties Som
mige gags zijn onweerstaanbaar 
20 u. 40 — BRT 1 - Het brood van 
de bakker CDBR 1976) 
Epische Duitse film van Erwin 
Keusch met Bernd Tauber en Gun-
ter Lamprecht Konfrontatie van het 
ambachtelijk bakkersbedrijf met de 
konkurrentie van de warenhuizen 
21 u. 50 — N-1 - 't Veld van eer 
CVS 1964) 
Familiaal drama van Andrew V 
McLaghen Met Patrick Wayne en 
Rosemary Forsyth Innemend fami-
liefresco met het probleem van het 
lijdzaam verzet en de neutraliteit in 
de burgeroorlog 
22 u. 15 — RTB — De Amerikaan
se vriend CDBR 1977) 
Drama van Wim Wenders met Bru
no Ganz, Liza Kreuzer en Dennis 
Hopper Een ter dood opgeschre
ven handwerker wil zijn familie uit 
de financiële moeilijkheden redden 
en wordt huurmoordenacir Duitse 
selektie te Cannes 1977 

ZATERDAG 29 OKTOBER 1977 
20u 10 - RTB - Tick.. Tick.. 
Tick CVS 1969) 
Rassenprobleemfilm van Ralph Nel
son met Jim Brown en George Ken
nedy Vanuit de moeilijkheden waar
mee men te kampen heeft na de ver
kiezing van de eerste zwarte sheriff 
in een zuidelijk gelegenstadjeinAme-
nka, brengt de kineast het rassen-
probleem op een zeer omzichtige 
manier maar zorgt voor een happy
end 
14 u. 30 — BRT — Amanda - Care
free CVS 1938) 
Amenkaanse musical van Mark San-
dnch met Fred Astaire en Ginger 
Rogers Verhaal dat dient om het 
Rogers-Astaire-duo hun beste been
tje te laten voorzetten, nadat ze van 
plan waren geweest hun eigen weg 
te gaan 
15. u. 00 - D-1 - Het wilde kind 
CFr. 1969) 
Boeiende psychologische rekon-
struktie van heropvoeding van -wil
de van Aveyron» door Francois 
Truffaut met Jean-Pierre Cargol en 
Frangoise Truffaut Merkwaardige 
film met zuivere gevoelens, grote 
sensibiliteit en klassieke strengheid 
opgebouwd 
19u. 04 - N-1 - De mesties CVS 
1960) 
Amerikaanse western van Don Sie-
gel met Elvis Presley en Barbara 
Eden Een halfbloed moet kiezen tus
sen zijn blanke vader en zijn Kiowa-
moeder Hij wil beiden behouden 
20u. 15 — D-2 — Die lieve Victor 
CFr. 1975) 
Cynische tekening van bejaarden 
door Robin Davis met Bernard Blier, 
Jacques Dufilho en Alida Valli Over
tuigende schets van het leven van 
doodgewone oude mensen met 
niets ontziende ironie in beeld 
gezet 
22 u. 05 - D-1 - Wacht tot het 
donker is CVS 1967) 
Thnller van Terence Young met 
Audrey Hepburn en Alan Arkm Een 
png meisje overhandigt een foto
graaf op de luchthaven een pop 
Knap gemaakte thnller 

ZONDAG 30 OKTOBER 
15u. 40 — D-2 — 12 Minute nach 
12 (D. 1939) 
Gangsterkomedie van Johannes 
Guter met Geraldine Katt en (2arl 
Raddatz 
18U.45 — LUX — De grote chef 
CFr.-lt 1958) 
Klucht van Henn Verneuil met Fer-

WIJ M 27 OKTOBER 1977 
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nandel en Gino Cervi. Origineel en 
geestig tema dat met voldoende uit
geput werd en geforceerd aandoet. 
20 u. 30 — F-1 — Murphy's oor log 
(VS 1970) 
Oorlogsfilm van Peter Yates met 
Peter OToole en Philippe Noiret 
21 u. 00 — LUX — Zoete vogel van 
de jeugd (VS 1962) 
Zedenstudie van Richard Brooks 
met Paul Newman en Geraldine 
Page. Verzorgde film 

22 u. 30 — Fr, 3 — De tranen van 
een clown (VS 1924) 
Drama van Victor Sjostrom met 
Norma Shearer en Lon Chaney. 

M A A N D A G 31 OKTOBER 
15 u. 15 — D-2 — Königllche 
Hochheit (D. 1953) 
Duitse komedie van Harald Braun 
met Dieter Borsche en Ruth Leuwe-
rik. De jaren voor W.0 . 1 in het klei
ne vorstendom Grimmburg. 
20 u. 30 — RTB 1 — De nacht van 
de leguaan (VS 1964) 
Psychologische speelfilm van John 
Huston met Richard Burton, Ava 
Gardner en Deborah Kerr. 

D INSDAG 1 NOVEMBER 1977 
13u. 35 — D-2 — Gevaarli jke st i l
te (VS 1973) 
Sentimentele avonturenfilm van 
John Korty. Een negenjarige doof
stomme wordt door jong echtpaar 
geadopteerd. 
16u. 10 — RTB 1 — Vrouwenkon
vooi (VS 1951) 
Western van William A. Wellman 
met Robert Taylor en Danise Dar-
cel. Een aantal vrouwen worden 
naar Californië gehaald. 
16u. 15 — F-1 — Salomon and 
Sheba (VS 1959) 
Spektakelfilm van King Vidor met 
Yul Brynner en Gina Lollobrigida. 

16u.28 - F-2 - lis étaient neuf 
célibataires (Fr. 1939) 
Ontspanningsfilm van Sacha Guitry 
met Elvire Popesco en Sacha Gui
try. 
19u. 17 - N-2 - Funny Gir l CVS 
1968) 

Muzikale komedie van William Wy-
ler met Barbra Streisand en Omar 
Sharif. Emotioneel, intens en 
komisch spel van Barbra Streisand. 
20 u. 15 - BRT 2 - Het huis der 
stormen 
Drama van William Wyler met Lau
rence Olivier en Merle Oberon. Fas
cinerende ballade 
20 u. 30 — F-3 — De onbekende 
met de revolver (VS 1958) 
Western van Georges Marshall met 
Glenn Ford en Shirley McLaine. 
20 u. 30 — F-1 — Dalida pour tou-
jours (Fr. 1977) 
Reportage over de geboortestad 
van de zangeres Dalida. 
20 u. 35 - F-2 - Fiddler on the 
roof (VS 1971) 
Muzikale komedie van Norman Je-
wison met Topoi en Norman" Crane. 
15u. 30 — BRT 1 — Afspraak in 
San Louis (VS 1946) 
Musical van Vincente Minnelli met 
Judy Garland. . 

WOENSDAG 2 NOVEMBER 
19u. 50 — RTB 2 — Jules et J im 
(Fr. 1962) 
Komedie van Francois Truffaut met 
Jeanne Moreau en Oscar Werner. 
20 u. 30 — D-3 — De glazen sleu
tel (VS 1942) 
Drama van Stuart Heisier met Alan 

•• Ladd en Veronica Lake. 
f 5 l u. 25 — D-2 — The roaring twen-
[ t ies (VS 1939) 
ïGangsterfi lm van Raoul Walsh met 
j James Cagney en Humphrey Bo-
jgart . Semi-historische film, 

|21 u. 00 - LUX — Een t i jd voor 
minnaars (VS-I. 1968) 
Drama van Vittorio de Sica met 
Marcelb Mastroianni en Faye Du-
naway. 

TY-SELERTIE 

M A A N D A G : W i j v e r n e m e n t o t onze o n u i t s p r e k e l i j k e v r e u g 
de da t Eddy M e r c k x z i ch na z i jn l o o p b a a n a ls renner w i l 
gaan t o e l e g g e n o p het d u i v e n m e l k e n . • D I N S D A G : M a r s 
de r p o s t m a n n e n in S p a . He t zou o n s ten zee rs te v e r w o n d e 
ren a ls onze « f a k t e u r » b i j de e e r s t e n was . • W O E N S 
D A G : W e e r zo 'n heer l i j k T V - a v o n d j e . V o e t b a l , v o e t b a l en 
n o g eens v o e t b a l . O n z e BRT d o e t a l les v o o r de gees te l i j ke 
o p g a n g van V l a a n d e r e n . • D O N D E R D A G : D e s j o t t e r s 
van S t a n d a r d k r i j gen geen ex t ra -p rem ie . W e l een re is je . 
T r o o s t u, j o n g e n s , de m e e s t e m e n s e n k r i j gen n iks . • V R I J 
D A G : N i e u w e m o d e b i j de D u i t s e v o e t b a l k l u b s : de s u p p o r 
t e r s v e r z e k e r e n . G e z i j t e r w e l m e e a ls ze u de k o p ins laan . 
# Z A T E R D A G : In S p a b e g o n n e n d e v e r g a d e r i n g e n v a n 
de Be ize a t l e ten d ie zu l len d e e l n e m e n aan de o l y m p i s c h e 
s p e l e n van 1980. H o p e l i j k zu l l en ze deze keer « k l a a r » z i jn . 
# Z O N D A G : Enke le d o d e n b i j de g r r r r o t e a u t o m o b l e l -
p r i j s in J a p a n . M a a r g e l u k k i g geen enke le renner . A l l een 
w a t d w a z e t o e s c h o u w e r s . # 

Z E L D Z A A M G E V A L 

Zeldzaam geval, tenminste in onze 
ogen die niet gewend zijn grote rijk
dommen van dichtbij te aanschou
wen. Het internationaal olympisch ko-
mitee heeft geld te veel. Het weet niet 
wat ermee aanvangen. Hoe de vork 
precies aan de steel z i t weten wij niet, 
maar het heeft iets te maken met uit
keringen aan de nationale komitees. 
De laatste tijd schijnt het niet duidelijk 
meer te zijn hoeveel er aan wie moet 
uitt>etaald worden, en zodoende blij
ven de centen maar liggen te liggen. 
Er werd bij het I.O.C. nu een nieuwe 
funktie in leven geroepen. Iemand zal 
in de verschillende landen eens gaan 
onderzoeken hoeveel de verschillen
de nationale komitees nodig hebben. 
Eens (maar wanneer?) dat geweten 
zou men de centen kunnen verdelen. 
Maar daartegen zullen er alweer bijge
komen zijn, want het geld is afkomstig 
van TV-rechten, en binnenkort moet 
al afgedokt worden voor de TV-rech
ten bij de volgende spelen. 

K L U C H T 

Ten eerste hebben wij nooit begrepen 
waarom de renners zo nodig naar 
Mexico moeten om daar een of ander 
nieuw rekord te vestigen. Ook zonder 
al die rekords blijft de txjel wel draai
en. Ten tweede liegrijpen wij niet 
waarom de gazetten altijd zo'n hoop 
drukte moeten maken als er weer 
eens iemand aan denkt naar Mexico 
te gaan. Wij nemen aan dat het voor 
die jongens zelf belangrijk is, maar er 
gebeurt zoveel belangrijks waar wij 
geen weet van hebben. Nu heeft men 
ons weer een hele poos aan het lijntje 
gehouden met rekordpogingen van 
Dirk Baert. Wij zaten er met een vis-
ademke (nou ja..J op te wachten. 

Maar eerst was het weer te slecht En 
toen dat uiteindelijk beter werd, was 
de piste te slecht En toen zei men dat 
Dirk de piste helemaal niet kon gebrui
ken. Hij zal het nu protjeren op een 
andere b>etonnen piste. Het is onder
tussen misschien gebeurd. Vraag : is 
het absoluut nodig zo ver te gaan om 
zo'n kluchtje op te voeren ? 

T W E E M I U O E N 

Onze portemonnee wordt met de dag 
dunner en het wordt altijd maar moei
lijker om op het einde van de maand 
nog een povere snoepcent opzij te 
leggen. Wij zullen maar aannemen dat 
er onder onze lezers nog sukkelaars 
in hetzelfde geval zijn. Wanneer wij 
nu rondom ons kijken in het sportwe-
reldje, dan schijnt het er daar heel 
anders aan toe te gaan. Daar wordt 
gesmeten met geld. Kunt ge per velo 
rijden ? Zoveel miljoen per jaar. Kunt 
ge in het doel sjotten in plaats van in 
de grond ? Zoveel procent op zoveel 
tientallen miljoenen. Wordt ergens in 
Amerika of Japan een vetje tentoon
gesteld ? Roefel, een heel vliegtuig 
offisjellen en rechthebbenden er naar
toe. Neem nu Vielsalm. Die mensen 
gaan aan de BWB twee miljoen be
talen om volgend jaar 't kamfiioen-
schap velorijden te mogen organi-
zeren. Niemand schijnt zich af j e vra
gen waarom de BWB daarvoor geld 
moet krijgen. O.i. zou het logischer zijn 
als de BWB die zaak zelf inrichtte, en 
het financiële risico voor zijn rekening 
nam. Het moet dus zijn dat men in Viel
salm nog goed bij kas is. 

G E E N K O P E R S 

Verleden week moest de omloop van 
Nijvel verkocht worden. Er kwamen 
inderdaad een paar kandidaat-kopers 
opdagen, en naar wij vernamen werd 
er een bod gedaan van één miljoen, 
en één van vijf miljoen. Daar waar 
men blijkbaar op een miljoen of dertig 
had gerekend. De verkoop ging dus 
niet door, en iedereen vraagt zich af 
wat er nu verder gaat gebeuren. Als 
er iets gebeurt Jaren geleden schre
ven wij dat het niet veel zin had 
zoveel geld te pompen in die omloop 
— men deed dat o m . om Zolder 
dwars te zitten, — en dat schreven 
ook andere joernalisten. Grote wed
strijden zijn er praktisch niet geweest 
Als wij ons niet vergissen is er de laat
ste keer serieus gereden in 1974. En 
voila, nu is er zoveel geld verkwist Nu 
ligt het spul daar. 

V E R B O D E N ? 

Toen wij het huiswerk van onze kinde
ren nog niet moesten proberen te 
maken, gingen wij 's avonds al wel 
eens meedoen aan een of andere 
kaartwedstrijd. - Pressen » was dat in 
die tijd. Er moest een kleine inleg 
betaald worden, en per acht kaarters 
waren er dan twee kiekens en twee 
pond pensen te winnen. En vermits er 
drie keer moest gekaart worden, 
moesten er ook minstens drie pinten 
gedronken worden. Naar het schijnt 
hebtjen wij, elke keer dat wij een kiek 
of een pond pensen wonnen of niet 
wonnen, de wet overtreden. De recht
bank heeft namelijk zopas gezegd dat 
al die spelen, met de kaarten of de pit-
jesbak, de vogelpik of bak, kansspe
len zijn. En een stamineebaas uit Wet-
teren, die ook zo'n wedstrijd had geor-
ganizeerd, werd veroordeeld. De rech
ter heeft natuuriijk altijd gelijk, maar Is 
het niet spijtig dat er ook al bezwaren 
zijn tegen deze onschuldige vorm van 
volks vermaak ? 

FRED 

Er was al een tijdje sprake van, maar 
nu is het definitief: Fred Debruyne 
wordt sportdirekteur. Bij Randria. Met 
onder zijn hoede dus de vaandeldra
ger van de Belgische wielrennerij: 
Freddy Maertens. Men heeft zo ho
ren wij, bij Flandria daarvoor eerst 
Lomme Driessens moeten opzij schui
ven, maar dat schijnt op nogal elegan
te wijze te zijn get)eurd. Lomme heeft 
zijn pensioen gevraagd. Op ons tee-
veetje gaan wij Fred ook niet meer 
zien en horen, en na vijftien jaar zal 
dat een hele verandering zijn. Wij 
waren het doorgaans niet eens met 
Freds visie op de wielersport, maar 
men had hem o.i. toch moeten houden 
als een soort technisch raadgever. En 
nu moeten wij maar afwachten wie in 
de toekomst de reportages zal doen. 
Dit hopen wij alvast: dat het iemand 
van de nieuwe stijl zal zijn. Dit wil o.m. 
zeggen, iemand die de wielrennerij vol
doende kritisch benadert 

L O G I S C H 

Luc Varenne vestigde er de aandacht 
op dat overal in Europa de voetbal
matchen gespeeld worden op een tijd
stip dat voor alle klutis hetzelfde is — 
behoudens één enkele uitzondering, 
en dat reglementen in feite bestemd 
zijn om voor iedereen te gelden. Maar 
dat wij daarover in België blijkbaar 
een andere mening hebben. De ene 

klub speelt op vrijdagavond, de ande
re zaternamiddag of zaterdagavond, 
en dan is er nog een kategorie die op 
zondagnamiddag speelt met als va
riante zondagavond. Voeg daar nog, 
in het begin van het seizoen de 
woensdag aan toe, en de hutsekluts 
is kompleet En dat het niet gelijk is 
welke arbiter men krijgt om een noch
tans zelfde en algemeen reglement te 
doen eerbiedigen blijkt uit het feit dat 
üommige klubs de onhebbelijke ge
woonte hebben bepaalde scheids
rechters te " wraken •>. Wij vragen met 
aandrang mét Varenne: alle matchen 
op hetzelfde moment en ook op het 
slachtveld alle Belgen gelijk voor de 
w e t Maar dat het zo niét is, is ook 
logisch. De sjotterij is een kommerce, 
en geen sport. 

A R M E M O N 

De mannen van Les Sports maakten 
wreed van hunne tak — en voor een 
enkele keer hadden ze volgens ons 
eens gelijk — omdat hun lieveling, 
Mon Arets, met klikken en klakken bui
ten gevlogen was toen hij zich in 't 
lang en in 't breed wou gaan installe
ren in de perstribune van Erweedee-
jem. Het was niet alleen een wreed 
affront 'voor knappe Momon, maar 
ook een soortement misdrijf tegen
over de pers. Er is immers al lang over
eengekomen tussen voetballerij en 
schrijvelarij dat de perstribune de 
zaak is van de pers, en dat de klub 
daar in feite niets te vertellen heeft En 
eigenlijk is dat maar normaal. Hoe kun
nen joernalisten nu vrij en vrank — 
want zo zijn ze — hun werk doen als 
de eerste de beste klub zo maar kan 
gaan uitkiezen wie wel een voortse-
houden plaatsje en een drankje (of 
meer) kr i jgt en wie niet Hopelijk leert 
men betere manieren in « Meulebeik ». 

N O G EEN 

Mosjeu Cïonstant van de geuze en 
den Anderiecht loopt rond met een 
plan. Hij wil perfors nóg een Europese 
voettjalkompetitie lanceren. Een echte 
deze keer, waarin iedereen tegen 
iedereen speelt met heen- en terug
wedstrijden. Deze kompetitie zou ge
speeld worden op woensdag- en za-

TRIPTIP 

Er is deze week weer veel te zien 
geweest 

In Lorient (Frankrijk) heeft men meer
dere dagen na elkaar, telkens om 
22 u. 30, een vreemd ding zien opst i j 
gen. Het straalde een geel l icht uit, 
en het had, jawel, de vorm van een 
schotel. Het betrof hier heel duide
lijk niet alleen een UFO, maar zelfs 
een vliegende schoteL 

In Texas werd een reusachtige meteo
riet waargenomen. Volgens de be
schri jvingen moet hij zo groot zijn 
geweest dat er bijna onvermijdeli jk 
een gedeelte op het aardoppervlak 
moet terechtgekomen zijn. Hierover 
werd evenwel nog niets vernomen. 

De amateur weet dat vliegende scho
tels vooralsnog zuiver hypotetisch 
zijn. UFO's zijn zeer problematische 
gevallen, die gewoonli jk maar een 
zeer kort bestaan kennen. Tot de ver
klaring vo lg t En reusachtige meteo
rieten zijn verschijnselen die regel
matig voorkomen, en ook wel eens 
vuurbollen worden genoemd. Er be
staan ook uitstekende foto's van. 

terdagavond in de maand augustus, 
en zou dus een soort voorbereiding 
zijn op de nationale kompetitie en de 
serieuze Europese kompetities. En na
tuuriijk zou niet iedereen kunnen mee
doen. Ckinstant zou wel uitmaken wie 
in aanmerking komt en wie niet Voor 
ons vanzelfsprekend niet gelaten — 
zal men trouwens ook niet doen, — 
als men ons maar niet komt teisteren 
met TV-reportages van dat gedoe. 
Ten slotte krijgen wij in de rest van 
het jaar al gevoetbal en vooral publici
teit genoeg. 

D e F o n d r y d e s Ch iens bere ik t m e n vanui t N i smes o f vanaf 
d e v»/eg N ismes-Ol loy langs e e n smal pad . He t loopt p lo ts 
d o o d o p een a fg rond . D e kui len vi^aar m e n voors taa t zi jn 
natuurl i jk, maar al van v o o r onze t i jd reken ing w e r d e n ze d o o r 
d e m e n s u i tgeku is t o m d a t ze l imoniet beva t ten . M e t het hou t 
uit d e o m g e v e n d e bossen w/erd he t v e r w e r k t in « laagovens » 
(vandaar « Fond ry » van f o n d e r i e l Da t heef t g e d u u r d to t vor i 
g e eeuw, maar t o e n w a s d e e r t svoo r raad u i t gepu t 
M e t en ige spor t i eve inzet en vee l voorz ich t ighe id kan m e n in 
s o m m i g e kui len afdalen. I nd rukwekkend , maar niet al te 
gemakkel i jk . 
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AGGLOMERATIESCHEPEN 
JAN DE BERLANGEER: 
BRUSSEL, Wetstraat 15, tien hoog. — De kersverse VU-schepen van de Brus
selse agglomeratie, heeft er een kantoorruimte kunnen bemachtigen waar hij 
zijn kabinet én een sekretaresse kan installeren. Voorlopig zonder, maar spoe
dig mét bevoegdheden... Er is geen reden om het vanop hoge Brusselse flatge
bouwen uit te roepen: maar de Vlaamse agglomeratieschepenen zonder 
bevoegdheid krijgen beetje bij beetje een kleine vinger in de hoofdstedelijke 
FDF-pap. Jan De Berlangeer neemt de plaats in van de voormalige VU-er Lode 
Claes, die jarenlang weliswaar gehonoreerd werd als schepen van de agglome-
ratieraad, maar wiens naam in de verslagen over de schepenkolleges reeds 
lang niet meer vermeld werd. Hij was één van de Brusselse schepenen die de 
schijnpariteit moest dulden, én ook met zijn aanwezigheid duldde. Zijn opvol
ger. Jan De Berlangeer — verdienstelijk VU-mandataris uit Sint-Pieters-Jette 
— wil uit zijn mandaat politieke munt slaan. 
Over de toekomst van Brussel, van de agglomeratieraad, van het Brussels 
gewest, heeft hij zo zijn uitgesproken mening. 

„Mijn 
sch openzet el 
zal nooit 
onbezet blijven I I 

Niet alleen Jan De Berlangeer zal, als 
•gevolg van de nieuw/e regeringskoali-
tie en de Egmontonderhandelingen, 
enige bevoegdheid krijgen. Zijn opposi-
tiekollega's van CVP en BSP verwach
ten eveneens enkele kruimels van de 
Brusselse frankofone agglomeratieta-
fel op te rapen. 

A A N W E Z I G Z I J N 

Jan De Berlangeer: 'Dat ik schepen 
Lode Claes in zijn ambt opvolg, werd 
in de pers vermeld. Maar, dat ik ook 
zekere bevoegdheden in de wacht 
kan slepen werd nog niet meegedeeld. 
Spoedig zal het bevoegdheidsprotokol 
met handtekeningen bezegeld wor
den, maar ik wil nu reeds kwijt dat ik 
alleszins medezeggenschap over ruim
telijke ordening in de Brusselse groot
stad wil hebben.» 
Dat de schepenen van de (Vlaamse) 
oppositiepartijen aan de Brusselse 
w/eg timmeren is gew/eten. De pariteit 
in dit hoofdstedelijk kollege én de ver
meende Inspraak van de Vlaamse poli
tici was tot nog toe een fopspeen; 
mede door de berustende Inaktivltelt 
van Vlaamse mandatarissen die op 

. het hoofdkwartier van de Brusselse 
agglomeratieraad, In de Wetstraat nr 
15, zelden of nooit een voet op de fran
kofone wal zetten... 
Is schepen Jan De Berlangeer van oor
deel dat hij nu plotseling het Brussels 
roer kan omgooien... ? 
'Mijn schepenambt is zeker geen fop
speen ! Nu reeds heb ik kunnen erva
ren dat de Vlaamse aanwezigheid in 
franstalige politieke overheidsinstel
lingen positieve resultaten kan opleve
ren. En, ik wil het hier voorlopig zeker 
nog niet hebben over grootse kommu-
nautaire dossiers. Maar, we weten dat 
de agglomeratieraad vooral 'techni
sche» bevoegdheden heeft: brand
weer, ophaling van huisvuil, politie, huis
vesting. .. Welnu, op de bijeenkomsten 
van de agglomeratieschepenen zal 
mijn stem gehoord worden; om onder 

meer de Vlaamse arbeiders te verde
digen. » 
Het Is de overtuiging van Jan De Ber
langeer dat de Brusselse Vlamingen 
nóg te weinig een aanwezigheidspoli-
tiek voeren. 
De Berlangeer • «Men moet aanwezig 
zijn om iets te kunnen veranderen Ik 
denk aan mijn zetel in het schepenkol-
lege van de agglomeratieraad. Die 
mag op geen enkele bijeenkomst onbe
zet blijven. Mijn situatie is wel niet 
gemakkelijk. Ik ben schepen, maar 
toch behoor ik niet tot de meerder
heid. Wat niet wil zeggen dat ik hele
maal niets kan bereiken.» 

HARDE WERKER 

De Berlangeer heeft zich in zijn ge
meente Sint-Pieters-Jette, waar hl] 
lang het enige VU-gemeenteraadslld 
was, laten kennen als een harde wer
ker. Hij heeft er mede verschillende 
verenigingen boven de doopvont hel
pen houden. Nu Is hij met kwaad dat 
hij zijn (politiek) aktleterrein kan uitbrei
den. 
Jan De Berlangeer • «In Brussel heb
ben we tot nog toe slechts 20 t.h. van 
de Vlamingen die er wonen, kunnen 
bereiken. We moeten er nu alles op 
zetten om die 80 t.h. anderen te berei
ken. Dat kunnen we slechts door de 
menselijke problemen aan te pakken. 
We moeten nu zeker geen kultuurpalei-
zen meer gaan bouwen, maar nog wel 
meer trefcentra openen, buurthuizen.« 
Zonder aarzelen heeft De Berlangeer 
aanvaard VU-schepen van de agglo
meratieraad te worden. 
Jan De Berlangeer: « Het ligt een beet
je aan onszelf hoeveel politieke macht 
we hebben. Uiteraard ben ik er geens
zins gelukkig om dat het beginsel van 
de pariteit in Brussel werd opgegeven. 
Dat is een hoge prijs voor het kommu-
nautair kompromis. Maar, toch hecht 
ik dan weer veel belang aan de 
gemeentelijke kommissies waar de 
Vlamingen — in elk van de 19 gemeen

ten — zeer aktief moeten zijn. Als we 
het zelf willen, zullen dat geen belange
loze kleine praatbarakken worden.» 
Jan De Berlangeer blijft voorstander 
van de fusie van de 19 Brusselse 
gemeenten. Maar, hij beseft maar al te 
goed dat dit voorlopig alleszins een 
dagdroom blijft. Anderzijds Is hij tevre
den dat Brussel geen volwaardig der
de gewest wordt. 
Jan De Berlangeer: « Wél is het duide
lijk dat voor de 'technische proble
men» een apart orgaan moet werk
zaam blijven. Er is voorzien dat de 
agglomeratieraad in principe op het 
eind van volgend jaar ontbonden 
wordt, of beter omgevormd wordt tot 
de Brusselse gewestraad. Van de gele
genheid die mij nu geboden wordt wil 
ik druk gebruik maken om geen dos

sier op het schepenkollege ongemoeid 
te laten. Terloops; op de eerste zitting 
van de schepenen die ik bijwoonde, 
werd er Nederlands gesproken...! 
Zelfs al hebben we slechts een be
perkte macht, het is belangrijk dat wij 
er altijd en overal bijzijn.» (HDS) 

y MENSEN VAN BIJ ONS 
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