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woorden 

maar daden 
Van jaar tot jaar wordt de 
staat van onze openbare 
financiën zorgwel<kender. De 
fiskale druk dreigt de 
grenzen te overschri jden die 
ieder gezond ekonomisch en 
financieel beleid zich moet 
stellen. Als deze grenzen 
overschreden worden, 
ontstaat een averechts 
resultaat: de inspanning 
loont niet meer en dus blijft 
het geld weg. 
In de huidige krisissituatie is 
de tussenkomst van de Staat 
nochtans noodzakelijker dan 
oo i t De koopkracht moet 
beschermd en zware sociale 
konflikten dienen voorkomen 
te worden. 
De huidige regering heeft hel 
bij dit alles niet onder de 
markt Ze kreeg van de 
vorige de slechte erfenis van 
een financiële put van 
minstens zestig miljard. 
Ingevolge de ekonomische 
toestand verminderde de 
fiskale opbrengst, terwij l de 
uitgaven voor sommige 
posten — bijvoorbeeld voor 
de werkloosheidsuitkeringen 
— pijlsnel stegen. Zo moet 
de regering enerzijds vrede 
nemen met een budgetair 
tekort, terwijl ze anderzijds 
nieuwe inkomsten moet 
zoeken. Ze vindt die door 
een — weliswaar lichte — 
verzwaring van de fiskale 
druk op de middenklassen. 
Dit beleid wordt gevoerd in 
een sociale optiek, die sinds 
jaren reeds de optiek van de 
Volksunie is. De zwakkeren 
worden beschermd, maar er 
wordt vooral een beroep 
gedaan op de solidariteit van 
de kaders, de 
gekwalificeerde arbeiders, 
de middengroepen. De rol 
van deze groepen in het 
ekonomisch leven is 
nochtans zeer belangri jk; het 
initiatief dat zij aan de dag 

leggen mag niet worden 
afgeremd. Het is dan ook 
nodig dat hun rol juridisch en 
institutioneel beschermd 
word t Zo dient bijvoorbeeld 
de eigen plaats van de 
kaders in het bedrijf erkend 
en gewaarborgd. 
Daarnaast moet worden 
aangestipt dat de fiskale 
maatregelen, net als het plan 
Spitaels, slechts voorlopige 
noodmaatregelen zijn. Er 
moet dieper worden 
geboord : het in de 
regeerverklaring 
aangekondigde plan voor 
gezondmaking van de 
openbare financiën is nu 
dringend aan uitwerking toe. 
Als men de koopkracht de 
volgende jaren wil 
beschermen, moet de 
aangroei van de openbare 
uitgaven worden afgeremd 
en moet er ernstig worden 
bespaard. Dit vraagt een 
flinke dosis politieke moed. 

Er zullen onpopulaire 
maatregelen getroffen 
moeten worden. Een botsing 
met een aantal gevestigde 
belangen en verworven 
rechten is onvermijdelijk. 
De huidige regering beschiKt 
over de ruimst denkbare 
meerderheid. Dat zou haar 
de nodige armslag moeten 
geven om een moedig en 
ingrijpend saneringsbeleid te 
voeren. 

Er zitten in deze regering 
bekwame ministers. 
Sommigen onder hen nemen 
in hun politieke verklaringen 
geen blad voor de mond en 
prediken een moedig beleid 
van matiging en besparing. 
Men mag thans van hen 
verwachten dat ze de daad 
bij het woord voegen en dat 
ze in de regering even 
duidelijk spreken als ze dat 
in het openbaar doen. 

Elf, elf, help. NCOS vraagt hulp. 

U leest deze week 

Zie verder bJz. 3 

• NCOS heeft nog lange federale weg voor 

de boeg biz. 3 

• NCC-kuttuurkommissie niet failliet.. biz. 4 

• Diogenes: aangebrande Schicklgrüber 

bIz. 4 

• Unitaristisch België wordt in Oudenaarde 

begraven bIz. 5 

• Wie wilde (ekonomische) macht?.... bIz. 6 

• Wij en de Europese verkiezingen bIz. 7 

• Zo is de Antwerpse Zoo bIz. 8 

• VU-Laakdal vervolgt haar weg bi r 9 

• Red Adriaantje bIz. 9 

• VN J-topper in Zwijndrecht bIz. 10 

• «Exploration», «Salons Georges» en mu

sea in Leuven biz. 11 

• Vlaamse Ardennen: alsmaar vooruit en 

bergop b'*- '3 
• Stadkern vernieuwing in Izegem bIz. 16 

• Armeens verzet In de Sovjetunie 

btz. 18-19 

• Malpertuis maakt mooi weer bIz. 20 

• Hugoké neemt afscheid en wordt Kempe

neer bIz. 2i 

• Interieur van Neeriands Hoop bIz. 21 

• Vrije tijd in de mosselketel bIz. 23 

• Interview : Frederik Vanden Brande : Veran

deren of ten onder gaan bIz. 24 
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VLAAMSE 
SPORTPARA'S 

Met verontwaardiging hebben wij ken
nis genomen van de inhoud van het 
interview dat uw redakteur heeft toe
gestaan aan de heer Berebroeckx 
(uw nummer 41 dd. 13.10.1977) over 
de toestanden in het sportparachutis-
me hier te lande. 
Er wordt daarin nogal een loopje 
genomen met de waarheid en wij voe
len ons dan ook verplicht één en 
ander recht te zetten. 
Dat het bestuur van de NATIONALE 
FEDERATIE van Belgische parachutis
ten oorspronkelijk grotendeels uit 
Franstaligen bestond zal niemand ont
kennen en IS enerzijds te wijten aan 
het feit dat de Franstaligen eerder het 
sportparachutisme gingen beoefenen 
dan de Vlamingen en anderzijds daar 
de Vlamingen nooit werkelijk hun 
plaatsen hebben opgeëist in de be-
heerraad Onze betreurde vriend uit 
Schaffen, Jack Lochs die als Vlaming 
in de Raad van Beheer van de federa
tie zetelde en de bezieler was van het 
sportparachutisme in Vlaanderen, 
had echter voorzien dat alle mogelijk
heden voor de Vlamingen op)enston-
den wanneer de splitsing in de sport
bonden zou worden doorgedreven. Al
dus begon hij in 1976 m samenwer
king met de twee bestaande klubs in 
Vlaanderen, Schaffen en Moorsele, 
de Unie der Vlaamse Parachutisten-
klubs op te bouwen. Plots waren er 
enkele mensen te vinden die in zeven 
haasten de Vlaamse Liga gingen stich
ten en «toevallig» waren er enkele 
onder hen die voordien ontslag had
den gekregen of hadden dienen te 
nemen uit de bestaande klubs en dit 
om heel wat andere redenen dan hun 
zogezegde vlaamsgezindheid. Heel 
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handig gingen zij dan de oprichting 
van de Vlaamse liga voorstellen als 
een Vlaamse noodzaak en aldus 
slaagde men erin zich te laten erken
nen door Bloso en dit op een ogenblik 
dat er in feite nog geen effektieve 
leden bestonden. Het Ministerie van 
Landsverdediging, dat steeds materië
le steun gegeven had (valschermen) 
had echter het spelletje door en zag 
in dat de liga in feite niets of niemand 
vertegenwoordigde. Vanaf begin 
1977 was de Unie degelijk van start 
gegaan en uit de opnchtinqsakte ge
publiceerd in het staatsblad van 
5.5.1977 blijkt dat tussen de stichters 
alle partijen en standen vertegen
woordigd waren. Omdat er werkelijk 
nog naar eenheid werd gestreefd 
werd er een vergadenng belegd tus
sen liga en Unie waar de vertegen
woordigers van de liga zich aldus aan
stelden (bvb. plaatsen van bandopne-
mertjes en dergelijke) dat het duidelijk 
werd dat een opbouwend gesprek 
onmogelijk zou worden. Op het einde 
van de vergadering werd er beslist 
enkele weken nadien terug te verga
deren, doch de liga is met meer ver
schenen, zodat verdere onderhande
lingen spaak liepen. Intussen was 
immers gebleken dat Bloso zich had 
laten misleiden door de bluf van som
mige liga-mensen die voorhielden hon
derden para's te vertegenwoordigen, 
zonder dat iemand er aan dacht hun 
de juiste bewijzen desbetreffend te 
laten overleggen. Uit het artikel van 
de heer Berebroeckx blijkt dat hij 
thans nog durft voorhouden duizend 
S(X)rtvalschermspnngers te vertegen
woordigen, daar waar de twee voor
naamste klubs in Vlaanderen, Schaf
fen en Moorsele, aangesloten bij de 
Unie dit getal nog niet bereiken. Hij 
doet hierbij ook nog een aanval op de 
gewezen para-commando's en houdt 
voor dat deze die in de beheerraad 
zetelen van de Unie nooit aan val-
schermspnngen zouden hebben ge
daan Mocht men echter de sprongen 
optellen die deze mensen gedaan heb
ben, dan zouden dit er heel wat meer 
blijken te zijn dan deze die de Vlaam
se liga zogezegd reeds gedaan heeft. 
Zo zouden we verder de ene onwaar
heid na de andere kunnen aantonen, 
doch we veronderstellen dat deze 
voorbeelden reeds voldoende mogen 
zijn Het is toch wel typisch dat de 
voornaamste onverdacht-Vlaamse of
ficieren van het para-commandoregi-
ment hun steun hebben toegezegd 
aan de Unie waar de zo noodzakelij
ke tucht bewaard is gebleven en 
waar de geroutineerde instrukteurs. 
die men op Vlaams gebied mets kan 
verwijten, nog steeds de opleiding en 
de sportbeoefening verzekeren. 
W I J hopen nog steeds dat uiteindelijk, 
in het belang van de sportparachutist, 
een eenheid in deze sporttak zal kun
nen bereikt worden, doch dan met 
middelen die een sportman waardig 
zijn. 

Piet Van Den Bergh 
voorzitter Unie 

der Vlaamse 
parachutisten 

DEMOKRATIE 

Door geen enkele van de vereni
gingen, waarbij ik aangesloten ben, nl. 
Davidsfonds, VTB-VAB, VVO, VVB, 
werd mijn mening gevraagd over het 
Egmontpakt; ook niet in de lokale of 
gewestelijke besturen. Waar is dan 
hun geroemde demokratie ? 

R.S., Poperinge 

BEDENKINGEN 
Hierbij enkele bedenkingen aan het 
adres van het •• Egmontkomitee ». 
1) Had men jaren terug de Volksunie 
massaal gesteund dan was al die her
rie rond het « Egmontpakt» niet eens 
nodig geweest. 
2) Waar blijft het alternatief van het 
«Egmontkomitee»? Het is gemakke
lijker te betogen dan zijn standpunt te 
verdedigen in onderhandelingen met 
de andere gemeenschap 
3) Een pakt wordt afgesloten tussen 
meerdere partijen met een verschil
lend standpunt Het is dan ook voor 
iedereen duidelijk dat men niet al zijn 
eisen kan doordrukken maar ook 
rekening moet houden met de tegen
partij. 
4) Hoe kan men politieke druk uitoefe
nen zonder zelf mee aan de macht te 
z i jn? 
5) Stel dat het Egmontpakt niet door
gaat stel dat de Volksunie niet kan 
mede-onderhandelen bij een volgend 
pakt welk pakt krijgen we dan ? 
6) Is het dan toch waar dat de ganse 
opzet komt van een aantal unitansten 
die met het Egmontkomitee ons van 
federalisme willen afhouden ? 
7) Met het Egmontpakt krijgen we 
een unieke kans op zelfbestuur een 
kans die we waarschijnlijk nooit 
geen tweede keer krijgen. 

E.V.D., Brugge 

ST.-LAMBRECHTS-WOLU-
WE 
Het antwoord van de redaktie op mijn 
lezersbrief, gepubliceerd in « Wij» van 
13 oktober 1977, kan mij geenszins 
bevredigen. Ik blijf erbij dat na de uit
voering van het Egmontpakt de Ne
derlandse Gemeenschapskommissie 
van Sint-Lambrechts-Woluwe niet de 
bevoegdheid zal hebben om een be
noeming als deze van de FDF-school-
direktrice ongedaan te maken. Blij
kens het antwoord van de «Wij»-
redaktie zouden de heren Schiltz, Mar
tens en Van Miert verklaard hebben 
dat dit wel het geval zal zijn. Gezien 
het belang van deze kwestie, ware 
. het wenselijk dat «Wij» deze (ove-
ngens mij onbekende) • plechtige, na
drukkelijke en gemeenschappelijke» 
verklaring zou publiceren. 

M.D., Kessel-Lo 

Red. — Op 4 oktober verklaarden de 
drie part i jvoorzitters n.a.v. het geval 
St.-Lambrechts-Woluwe en de ver
werping van een voorstel om een 
Nederlandstalige school op te rich
ten op de Mutsaard (Brussel) o.a. het 
volgende. 
«De voorzitters bevestigen dat, in 
strijd met wat wordt beweerd, de op 
te richten gemeenscliapskommissies • 
in de Brusselse gemeenten een ver
plicht advies zullen verstrekken over 
ieder kultureel voorstel van de ge
meente of het OCMW. Dit betekent 
dat die gemeenschapskommissies 
ook bevoegd zullen zijn betreffende 
de kommunautaire aspekten van het 
gemeentelijk onderwijs.» 

Tijdens de voorbije verkiezingsperio
de was ieder f)artij het eens dat er in 
dit stelsel inderdaad iets moest veran
deren. Maar niemand durfde in alle 
openhartigheid en klaarheid uit de 
doeken doen hoe men dit eerlijk zou 
aanpakken. 

Ik vraag mij af waarop onze ministers 
altijd gewacht hebben om dit ten uit
voer te brengen ? Was het misschien 
de bezorgdheid hun eigen pensioen 
met ettelijke duizenden franken te 
zien verminderen ? 

Hoe is het Gods mogelijk, dat rege
ring en vakbonden lijdzaam kunnen 
toezien dat voor heel wat gepensio-
neerdenloontrekkenden en kleine zelf
standigen, het pensioenbedrag nau
welijks boven het vereiste minimum
loon ligt. Hoeveel bejaardengezinnen 
moeten er met leven met een maande
lijks inkomen dat nog de 9000 fr. niet 
bereikt ? Sommige alleenstaanden 
moeten het zelfs zien te stellen met 
nog geen 7000 fr., terwijl er toch heel 
wat grote lui zijn die een maandelijks 
pensioen hebben waar ze geen s*er-
blijf mee weten Als b.v een generaal 
of een ander hoge ambtenaar zijn 
jaarlijks pensioenindexering toege
past krijgt, dan bedraagt die aanpas
sing meer dan het pensioen van vele 
gepensioneerden. 

Ik las dan ook met vreugde in « WIJ » 
(6i 10,77) dat men een ernstige studie 
zal maken van een aantal sociale 
onrechtvaardigheden, waaronder ook 
de sektor van de pensioenen. Laat 
ons hopen dat het met bij een ernsti
ge studie zal blijven. Het wordt de 
hoogste tijd dat een éénvormig pen
sioenstelsel tot stand wordt gebracht 

J.V.P., Blankenberge 

HET KINDEN HET 
BADWATER 
Wat mij bij vele tegenstanders van 
het gemeenschapsakkoord opvalt is 
dat ze ertegen tekeergaan « omdat de 
Brusselse Vlamingen en de Vlaamse 
Brabanders erdoor in de steek gela
ten werden», maar dat zij in hun 
gesprekken, vooral als het om « repu
blikeinen» gaat de Brusselaars wat 
graag laten vallen. Hun verontwaardi
ging en bezorgdheid voor ons in Brus
sel is vaak maar een uitvlucht om een 
nieuwe gevaarlijke droom en de 
daaraan vertwnden onwerkelijkhe-
den te kunnen najagen : het ongerep
te, van het Frans verloste kleine repu-
bliekje Vlaanderen. 
Maar wij, Vlaamse Brusselaars, terwil-
le waarvan de herrie begon, tellen wij 
dan niet meer mee ? 
Men werpt het kind (ons) met het bad
water (het globaal akkoord) mee weg. 
Want dit wou ik eens uitleggen aan 
de Vlamingen, die veilig buiten Brus
sel wonen, dat wij in Brussel tot nu 
toe niets achter ons hadden en er 
zeer slecht aan toe waren. Dit alle 
uiterlijke vertoon van Vlaams leven 
en bewegen ten spijt want het be
stond dank zij de hardnekkige inzet 
van enkelen. Groeikracht en spon
taan ingrijpen op de Vlaamse gemeen
schap ontbrak eraan. 
Juist hier zal het Egmontakkoord voor 
ons de redding brengen. Het zal ons 
de kans bieden om met eigen voor
mannen, met eigen Vlaams geld, onze 
gemeenschap uit te bouwen en tot 
onafhankelijke bloei te brengen. Zelfs 
de gemeentebesturen, die tot heden 
met ons geen rekening hielden, zullen 
dat daarna wel moeten doen. 

L G , Eisene 

PENSIOENEN 

Toen de Volksunie in de oppositie zat, 
heeft ze meer dan eens, en met 
reden, het schandalig pensioenstelsel 
aangeklaagd Daarbij Nederland als 
voorbeeld nemen, waar een éénvor
mig pensioenstelsel in voege is 

DAAG ! De heren van het redaktiekomitee en ook de 
lieve dame U-Nicole vragen mij 1 woordje tot de waar
de lezer(es) te richten. 

In vier woorden dan maar: ik heet Jbost Tienpunt. 

De WIj-redaktie zocht mij.aan om een vast medeweri-
ker te worden. 

Ik zeg niet nee. 

Met de redakteurs en met u wil ik vanop onze kerkto
ren de wijde wereld inkijken. 

Tot kijk I Tot volgende week! 

Red . : we he ten de heer Joost Tienpunt van harte wel 
kom in het komitee van redakteurs. 

WIJ t 3 NOVEMBER 1977 
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NCOS 

MOET NOG 

LANGE WEG 

AFLEGGEN 
Na een jaar onderbreking komt het Nationaal Centrum voor Ontwik
kelingssamenwerking terug met zijn traditionele 11.11.11-aktie. Rond 
het tema « Werkloosheid en Derde Wereld » wordt een grootscheep
se inspanning gedaan om de bevolking te Informeren en te aktiveren 
voor de Derde Wereld, wat dan weer moet uitmonden in een solidari-
teitsaktie met konkrete projekten in de Derde Wereld zelf. Die projek-
tenlijst zelf bevat een aantal aanvragen voor een totaal van ongeveer 
70 miljoen fr. Een andere n ieuwigheid: het NCOS wil de aktie laten 
verlopen in het kader van een ruim opgevatte « Veertiendaagse Der
de Wereld >. Daartoe werd begin dit jaar een oproep gedaan tot alle 
organizaties, werkgroepen en media. In die periode zou elke burger 
van dit land één uur solidariteit moeten betonen, één uur informatie 
doornemen of opzoeken, en nagaan of hij inderdaad bereid is om een 
uurloon te besteden aan een of ander projekt... 

Het jaar 1976 was door het 
NCOS bedoeld als een rustjaar; 
een jaar van bezinning. Die bezin
ning is er, althans langs Vlaamse 
zijde, gebeurd. Maandenlang 
heeft de ploeg van provinciale 
verantwoordelijken en de anima
tiekommissie (een werkgroep 
waann aktiegroepen en jeugdor-
ganizatles die rond de Derde 
Wereld willen werken vertegen
woordigd zijn) gewerkt aan de 
voorbereiding van een Vlaams 
colloquium. De eisen van de plaat
selijke verantwoordelijken en uit
voerders van de 11.11.11-aktie 
kwamen in hoofdzaak neer op 
demokratisering van het NCOS. 

Gezien de massale deelname en 
belangstelling was het niet moge
lijk om deze eisen naar de ver
geetboek te verwijzen; het be
staan zelf van het NCOS kwam 
hierbij te uitdrukkelijk aan bod. 

Het NCOS en de 11.11.11-aktie 
zijn inderdaad bijna volkomen af
hankelijk van de medewerking 
die zij «te velde » vinden. Andere 
vragen waren de duidelijker op
stelling van het NCOS als niet-
goevernementele organizatie, en 
een duidelijker opstelling en kritis
che rol tegenover het officiële 
regeringsbeleid. Op dit ogenblik 
worden de besluiten van dit 

Ook ctee handen 
i ü i l l A i i lüKiiiMiiÉi 
IwllllSSrf l f l # l 11X311» 

Steek 2» een hand toe! 

AKTIE U'U'U 

Werkloosheid en de derde were /d 

Vlaams colloquium in realiteit om
gezet 

Eigen aanpak 

Maar het Vlaams colloquium 
bracht nog een andere evolutie 
naar voor die minstens even be
langrijk was. Voor het eerst kwa
men Vlaamse verantwoordelijken 
en aktiemensen van en rond het 
NCOS samen voor de behande
ling van de problemen van de 
gehele organizatie. Een gelijkaar
dig colloquium werd door het 
franstalige landsgedeelte voorals
nog niet georganizeerd. Dat 
bracht dit jaar dan ook de nodige 
Inspanningen o p : de Vlaamse eis 
tot demokratisering, terwijl van 
franstalige zijde elk beraad van 
een zelfde omvang ontbrak. De 
konsekwenties daaruit, een fede
ralisering van het Nationaal Cen
trum voor Ontwikkelingssamen
werking, werden helaas nog niet 
genomen. Wel werd de idee ge
opperd. En dat blijft, hoe dan ook, 
belangrijk. 
Er is in Vlaanderen en in Wallonië 
inderdaad een duidelijk verschil in 
aanpak en uitwerking van de 
taken van het NCOS. Dit mag 
niet eens zo vreemd hefen. Het 
direkte kontakt met de bevolking 

brengt ook mee dat deze bevol
king op haar eigen, kulturele en 

«rvaringswijze gerichtheid op de 
wereldproblemen reageert Zon
der direkt triomfkreten te slaken 
— want ook in Vlaanderen moet 
nog veel gebeuren — mag men 
toch zeggen dat het bewustzijn 
rond de Derde Wereld-proble
men in Vlaanderen hoger ligt en 
aktiever wordt beleefd. Dat 
heeft trouwens voor een jaren
lange spanning gezorgd tussen 
het NCOS en de Vlaamse bevol
king en aktiegroepen. De aktie
groepen vonden met name het 
NCOS te braaf, te weinig poli
tiek konsekwent, te weinig ak-
tuee l ; kortom, men verweet het 
NCOS een houding van «vooral 
niet te diep ingaan op de ontwik
kelingsproblemen ». 

Dit heeft uiteindelijk in het Vlaam
se gedeelte van het NCOS wel 
geleid tot een stevige, goed wer
kende animatiekommissie. De 
kloof tussen de nationale en pro
vinciale verantwoordelijken en de 
uitvoerders Van de aktie werd op 
die wijze overbrugd en leidde 
reeds in 1975 tot een tematisch 
goede aktie (wereldvoedsel) en 
gaf nu ook de impulsen tot het 
tema. «Werkloosheid en Derde 
Wereld », op het Vlaams colloqui

um naar voor gebracht in decem
ber 76. 

Een lange weg 

Het NCOS moet nog een lange 
weg afleggen wil het zijn drie 
opties echt waar maken: informa
tie, politieke aktie en konkrete pro-
jektenwerking. Daar het NCOS 
zich wel degelijk naar de massa 
wil nchten moet het ook de voor 
de hand liggende konsekwenties 
daarvan nemen. Voor ons bete
kent dit een spoedige en radi-
kale federalizering. Alleen op die 
wijze kunnen bv. ook politiek hete 
hangijzers, zoals het ganse 
ABOS-dossier, het verwarren 
van ontwikkelingssamenwerking 
met het verspreiden van Franse 
kuituur, maatschappijverwach
tingen en dergelijke aan de man 
worden gebracht Hoe internatio
naal het probleem van de Derde 
Wereld en de relatie Noord-Zuid 
is, het heeft zijn direkte aanslui
ting met het volk en dat is voor 
ons het Vlaamse Volk nodig. 
Maar om dat te bereiken zal het 
ook nodig zijn dat meer Vlaams-
bewusten en Vlaamsradikalen 
zich binnen het NCOS engage
ren, bijv. in de algemene vergade
ring, en in de animatiekommis
sie. .. 

3 NOVEMBER 1977 
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NCC-kultuurkommissie 
gaat niet failliet 
BRUSSEL — Onmiddellijk na de ondertekening van het Egmontpakt 
werden op de zetel van de Nederlandse kultuurkommissie ( N C O aan 
de Hertogstraat de zwarte vlaggen uitgehangen. Er werd zelfs rondver
teld dat de NCC zou verdwijnen... Vorig weekend werd er opnieuw 
alarm geblazen. NCC-voorzitter Hugo Weckx, tevens CVP-volksver-
tegenwoordiger, verzamelde pers en sociaaDkulturele werkers om in 
patetische bewoordingen te wijzen op de benarde financiële situatie 
van deze voor de Brusselse Vlamingen zeer belangrijke kommissie. De 
instelling heeft momenteel enerzijds een deficiet van meer dan 100 mil
joen frank, en beschikt anderzijds bij het Gemeentekrediet over nog 
slechts 3 miljoen frank voor de lopende uitgaven, zodat vanaf decem
ber 120 mensen geen wedde meer zouden ontvangen. 
Op de bewogen NCC-bijeenkomst werd alvast drastisch bezuinigd : 
er was slechts water (zonder brood) verkrijgbaar... 

De financiering van de NCC is 
een ernstige zaak. Sinds de instal
latie op 9 augustus 1972 heeft de 
kultuurkommissie heel w^at ver
dienstelijk werk verzet: steun 
aan het verenigingsleven, oprich
ting van sociaalkulturele raden 
met vrijgestelden, promotie voor 
het Nederlandstalig onderwijs, 
steun aan het biblioteekwezen, 
derde leeftijd-zorg, subsidiëring 
van vzw's zoals de jeugdraad, 
zorg voor de speelpleinen, uit
bouw van kinderdagverblijven en 
peutertuinen, en zoveel meer... 
Om een en ander mogelijk te 
maken groeiden de jaarlijkse be
grotingen aan van 51 miljoen in 
7 3 tot 168 miljoen voor dit jaar 

BELEID 

Jaar na jaar kreeg de NCC ech
ter té weinig geldmiddelen ; alles
zins minder dan de begrotingen 
die de voogdij-overheid goedkeur
de ! Dit betekent bij voorbeeld dat 
de NCC dit jaar alleen reeds niet 
minder dan 73 miljoen frank te
kort in haar boekhouding no
teer t . . 
De vroegere regeringen keken 
gelaten toe op deze groeiende 
financiële ellende, maar staken 
geen vinger uit om de wanverhou
ding inkomsten-uitgaven ten goe
de te wijzigen. 
NCC-voorzitter Hugo Weckx : 

«We vragen nogmaals uitdrukke
lijk dat over de toekomst van 
deze kultuurkommissie een open 
debat in de Nederlandse kultuur-
raad zou gevoerd worden. Reeds 
geruime tijd — dat is twee jaar — 
kunnen we geen belangrijke nieu
we initiatieven nemen. De begro
ting van 165 miljoen voor 1978 
weiger ik te herzien. En dat wij te 
veel personeel zouden hebben, of 
geen gezond financieel beleid 
zouden voeren, dat is een fabel
tje.» 

Alles bij mekaar heeft de NCC de 
zorg voor tewerkstelling — en 
dus wedden — van 120 mensen. 
(Betoelaging van ANBJ, Neerhof-
boerderij, sociaal-kulturele wer
kers, en zo meer inbegrepen). Op 
de zetel van de NCC aan de Her
togstraat werken 54 mensen, en 
dat is volgens Hugo Weckx 
«geenszins een overdreven be
zetting van onze diensten ». 

PRECEDENT ^ _ _ _ 

Hoe dan ook, er dienen maatrege
len genomen te worden om de 
NCC levensvatbaar te houden. 
Op zijn perskonferentie vermeld
de NC(>voorzitter Weckx niet 
dat voorzitter Maurits Coppieters 
van de Nederlandse Kultuurraad 
twee weken geleden precies be
klemtoonde de toekomstperspek-

CARNET DE MEMBRE 

^^% 

CENTRALE GENERALE 
DES SYNDiCATS LIBERAUX 

DE 6ELGIQUE 

SECRÉTARIATGÉNÉRAL 
69, BOULEVARD DURO! ALBERT, GAND 

De liberalen munten op dit ogenblik uit door Vlaamsgezind-
heid. Dit schijnt evenwel althans niet het geval te zijn met hun 
syndikaten. 
Hierbij vindt men de buitenkant van een lidmaatschapsboekje 
afgedrukt, van de Centrale Générale des Syndicats Libéraux 
de Belgique, met als sekretariaat-generaal Boulevard du Rol 
Albert 69, Gand. 
Wanneer men zou denken dat het hier gaat om een Gentse 
Franskiljon die zich wil aansluiten bij de Liberale Centrale, 
dan heeft men het verkeerd voor Dit is het boekje van een 
Vlaamse arbeider van 18 jaar uit Gent die slechts tot 15 jaar 
naar school is geweest en die overhaald werd door een 
Gents syndicalist om bij het liberaal syndikaat aan te sluiten. 

• • • 

tieven van deze kultuurkommis
sie in debat van de Vlaamse kul
tuurraad te willen bespreken. 

Staatssekretaris voor Nederland
se Kuituur, Vic Anciaux, heeft van 
zijn kant laten weten dat de nij
pende financiële problemen spoe
dig een oplossing kunnen vinden, 
en dat er geen reden is om drama
tisch te doen. 

Voor de miljoenenschuld wil V. 
Anciaux geen verantwoordelijk
heid opnemen: hij is immers pas 
sinds enkele maanden staatsse
kretaris. 

Het is overdreven om te stellen 
dat de NCC momenteel 1Ó8 mil
joen fr. schuld zou hebben. Trou
wens, in de begrotingskommissie 
van de Nederlandse kultuurraad 
werd inmiddels 11 miljoen fr. dota
tie voor volgend jaar bijkomend 
goedgekeurd. 

Dit IS een belangrijk precedent: 
het zogenaamde parallelisme tus
sen de dotaties van de Franse en 
van de Nederlandse kultuurkom-
missies werd voor het eerst door
broken ! 

NCC-voorzitter Weckx heeft dan 
ook geen reden om te stellen dat 
men voortgaat «met de negatie 
van de kulturele autonomie». 

Staatssekretaris Vic Anciaux 
wijst er ook nog op dat bepaalde 
zware begrotingsposten — zoals 
de speelpleinen, de promotie van 
Vlaamse scholen e.d.m. — wel
licht naar andere begrotingen kun
nen overgeheveld worden. En 
ook de NCC zélf moet trachten 
te bezuinigen waar het kan. 

Bovendien, en dat wordt momen
teel vergeten, kan aan de NCC 
bij de nieuwe staatshervorming 
— met de realisatie van het 
Egmontpakt — een definitieve 
werkbasis gegeven worden. 
(hds) 

ATLANTA 

Sabena zal dus een tweede lan
dingsplaats in de USA krijgen, 
nL te Atlanta in de staat Georgië. 
Dit is dan een opgewekt orgel
punt op een jarenlang doch 
vruchteloos aandringen vanuit 
Brussel. Stel U echter de verba
zing voor van bijna iedereen 
toen Sabena liet weten, dat « het 
bijna twee jaar zou duren voor
aleer deze nieuwe lijn zou kun
nen in gebruik genomen wor
den»! . . Geschrokken door de 
felle reakties werden de twee 
jaren herleid tot enkele maan
den. Zelfs wanneer er bij uitzon
dering iets gunstigs over Sabe
na kan gezegd worden, vindt de 
direktie een flater, om de goe
de indruk prompt weg te werken. 
Intussen weten we, dat ook in 
1977 de Sabena-balans zwaar in 
de rode cijfers zal staan. Vlamin
gen, afdokken maar! 

V L A A M S E K I N D E R E N TE 
B R U S S E L : ST IEFKINDEREN 

VU-Senator Vandezande stelde 
aan de minister van Volksge
zondheid de vraag hoeveel er 
werd uitbetaald als toelage voor 
de bouw van private kinderdag
verblijven in Brussel-Hoofdstad 
in 1975 ti jdens het regnum van 
minister De Saeger. 
Het antwoord is zeer leerr i jk: 
— Voor de Franstalige kinderen 
werd 9.751.246 fr. uitbetaald ; 
— Voor de Nederlandstalige kin
deren 21.985 f r ! 

...en zo wordt dus het nieuw gemaakt In de Londense 
'Sunday Times' schreef een bietekwiet dat Hitlers zoon op 
sterven lag. Een zeker Jean Lorret wonende ie Wavrin in 
Oost-Frankrijk, vader van negen kinderen. Verwekt door 
Hitler tijdens de Eerste Wereldoorlog, toen Adolf zijn baantje 
van huis- en postkaartenschilder geruild had voor dat van kor
poraal en toen hij nog Schickigruber heette. 
Joepie (want zo hoor je UPI uit te spreken), Joepie achtte dit 
stukje gefundenes Pressen, zette het op telex en stuurde het 
aan alle geabonneerde redakties overal ter wereld. 
De jongen van dienst bij Joepie, zelfs indien hij nog een vol
slagen blauwtje in het vak zou zijn geweest had onmiddellijk 
kunnen en moeten weten dat het verhaal nonsens was. Hitler 
heette in '14-'18 wel degelijk Hitler; over de Schicklgruber-
affaire is in honderden biografen alles te vinden. En indien de 
Joepie-knaap zich de ie bijkomende moeite had getroost om 

Aangebrande 
Schickigruber 

es effe te Wavrin té informeren naar ene meneer Jean 
Lorret dan zou hij die daar niet gevonden hebtien. Er is daar 
wel een Albert Leroy die overigens niet op sterven ligt en 
ook al geen negen kinderen heeft en die wel es zou kunnen 
stammen, niet uit de lendenen van Schickigruber, maar wel
licht toch uit die van een of andere verdwaalde Uhlaan uit 
Wereldoorlog I. 
...en zo kregen we het Lorret-Schicklgruber-Hitlerverhaal in 
de hele wereldpers, tot en met in ons eigen zich degelijk noe
mende Vlaamse krant Op de redaktie van die krant was de 
jongen van dienst al even doof als die van Joepie: het ver
haal werd gewoon van de telex gescheurd en doorgegeven 
aan de zetterij. Zonder een woord kommentaar 
Vier-vijf dagen later kreeg Joepie er lucht van, dat Hitler niet 
Schuckigruber en Leroy niet Lorret heette en dat de rest van 
het verhaal navenant is. In bloedige ernst werden deze aller
nieuwste ontdekkingen weer maar es op de telex geslingerd, 
met als eindbeschouwing «dat het verhaal van de Sunday 
Times na al deze bevindingen op het grootste voorbehoud 
wqrdt onthaald». De Joepie-jongen die deze eindzin 
brouwde, heeft waarschijnlijk niet eens gelachen. 
En weer bracht de hele wereldpers, inclusief onze eigen dege
lijke krant de Joepie-tekst zonder enig kommentaar 
Waarom wijzelf deze kwakkel nog even laten vliegen ? 
Omdat hij een perfekte illustratie is van zo-wordt-het-nieuws-
gemaakt We leven in de eeuw van de informatie, de wereld 
id een klein dorp geworden, het elektronisch nieuws flitst in 
enkele sekonden tot naar de meest afgelegen negorij De 
telexen zijn onbedaarlijke ratelslangen met een eindeloos 
papieren lijf En op de belangrijke knooppunten van de infor
matie — bij Joepie bievoortieeld of op je bloedeigen krant of 
in je geliefkoosde radio en teevee — zit er meestal helemaal 
niemand, die ook maar één oog heeft voor de ernst en de 
degelijkheid van het binnengelopen t>ericht 
Dat is de wijze waarop het nieuws maar al te vaak wordt 
gemaakt Kommentaartje op pagina één, beschouwinkje op 
pagina drie en daarnaast en daarrond de vele Joepie- en 
andere berichten, zo afgescheurd van de telex en met het
zelfde velletje doorgegeven aan de jongens van de linotype. 
Bij zon Schickigruber-verhaal kan je het al op drie kilometer 
afstand ruiken. Maar even vaak ruik je helemaal niets. En is 
het ding toch aangebrand. 

MEESTE W E R K L O Z E N 
IN V L A A N D E R E N 

De Walen schreeuwen sinds 
geruime ti jd zo luid moord en 
brand over de werkloosheid, dat 
de indruk is ontstaan, alsof 
Wallonië het zwaarst getroffen 
zou zijn door de werkloosheid. 
Niets is minder waar. Gemiddeld 
is een Vlaming op dertien aan de 
dop, terwij l dat in Wallonië een 
op t ien is. Het zwaarst getroffen 
is het gewest Oostende, waar de 
werkloosheid tussen september 
1976 en september 1977 met 
2 4 % steeg. In geen enkel ander 
Vlaams gewest werd dit cijfer 
gehaald. 
De Walen hebben dus alle 
redenen om bescheidener te zijn 
in hun eisen en kompensatie-
rnanie. 

V L A A M S E LEEUW 

Naar aanleiding van een inci
dent te Westvleteren (op het ein
de van een vaderlandse plechtig

heid verlieten oud-strijders de 
plaats bij het inzetten van de 
Vlaamse Leeuw door de plaatse
lijke harmonie), werd de vraag 
gesteld of de oud-strijders dan 
niet weten, dat dit lied bij de
kreet van de Kultuurraad het off i
ciële nationaal lied van de Ne
derlandstalige gemeenschap is. 
Luidens een reaktie van een 
Brugs oud-strijder in Het Volk 
weten de oud-strijders dat wel, 
doch achten ze zich niet ver
plicht een lied te aanhoren 
«waarvan misbruik werd ge
maakt». Dit is geen argument, 
want dan kan men stellen dat 
vermits men van alle symbolen 
soms misbruik maakt, men ze 
dan allemaal moet schrappen... 
Er werd tijdens de bezetting 
evenveel misbruik van ,de Bra-
ban^onne gemaakt. Maar we we
ten allen, dat Belgische oud-stri j
ders in Belgisch verband de 
Vlaamse symbolen haten als de 
pest. Het zou veel eerlijker zijn 
ronduit dit misprijzen te erken
nen i.p.v. met drogredenen voor 
de dag té komen ! 
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O m moor re zeggen, lid worden van de D.GJ.G. is gewoon een i<;wesrie 
von gezond versrond. Gezond "gezinsverstond" alleszins. 

Naam: DON 
I Posrnufnmer: »... Gemeenfei 

I
D Wensr iriformorie re onrvongen over de D.GJ.G. 
D Wensr bezoek von de ploorselijke afgevaardigde. 
Opresruren: D.G.JG Troonsrroor, 125-1050Brussel. 

IN 1980 WORDT IN VLAAMSE 
ARDENNEN UNITARISTISCH 
BELGIË BEGRAVEN 
OUDENAARDE. — Het onzalige plan om op de taalgrens in Ophey-
lissem — over de autoweg E 5 (Brussel-Luil<) — een trefcentrum te 
bouwen, werd nu definitief opgeborgen. Dat zei ons Maurits Coppie-
ters, die als voorzitter van de Nederlandse Kultuurraad werd uitgeno
digd om mede een advies uit te brengen voor de viering van 150 jaar 
België. De initiatiefnemers van het onwezenlijke en fabuleuze 
pracht- en praalcentrum, «Trefcentrum 150» genaamd, kropen 
geschrokken door perskritiek in hun schelp. 
Wi j vernamen dat nu twee nieuwe alternatieve projekten worden 
besproken, waarvan uiteindelijk één projekt een gunstig regeringsad
vies zal krijgen, en dat dan ook spoedig aan de Koning Boudewijn-
Stichting zal overgemaakt worden. 
Of het projekt-Coppieters een goede kans maakt is nog niet gewe
ten. « Eén kans op twee », zegt Maurits Coppieters. Zi jn projekt moet 
gesitueerd worden in de Vlaamse Ardennen en in Henegouwen. 

Maurits Coppieters denkt geens- nis als in verband met de mytolo-
zlns aan een andere versie van 
de unitaristische «pont des sou-
pirs» van Opheylissenn. 
Coppieters: «Ik heb een uitvoerig 
voorstel ingediend dat die viering 
opvat als de eerste manifestatie 
van het België der twee gemeen
schappen. Het voorgestelde pro
jekt zou uitgewerkt worden door 
de twee kultuurgemeenschap-
pen, die afzonderlijk en toch gelijk
lopende initiatieven nemen, die bij
dragen tot werkgelegenheid en 
toerisme. Ik stel dit projekt voor 
als •'KEERPUNT 150-.» 

T O E K O M S T G E R I C H T 

Zoals we vorige week reeds 
meldden, stelt Maunts Coppieters 
voor een «viering» in 1980 drie 
precieze voorwaarden: 
— Een viering van 150 jaar Bel
gië is alleen zinvol als de viering 
doelbewust toekomstgericht is. 
Er zijn in het voorbije verleden 
immers te veel feiten en toestan
den geweest die een groot ge
deelte van de bevolking bepaald 
niet tot feestvieren aanzetten. 
Met toekomstgericht wordt be
doeld . 
— De viering moet de eerste gro
te manifestatie zijn van het Bel
gië der gemeenschappen, d.i. 
van een staat die op weg is naar 
de oplossing van zijn nationalitei-
tenprobleem door het scheppen 
van een groeiende autonomie 
voor de gemeenschappen. 
— De viering moet het moment 
van de definitieve verzoening 
met Nederland zijn, o.m. door het 
van kracht worden van het Taal
unieverdrag. 
— Aan de viering kan slechts 
door allen worden meegedaan 
als er een einde is gekomen aan 
de gevolgen van de repressie. 

* * * 
Maurits Coppieters wil een pro
jekt uitwerken in het gebied 
Vlaamse Ardennen-Henegou-
wen, een regio die ver van de gro
te kultuurcentra een eigen wezen 
vertoont dat bindingen heeft die 
regionaal, nationaal en internatio
naal zijn. 

De keuze van de streek — een 
probleemgebied — wordt mede 
verantwoord door het feit dat ze, 
ook omwille van de wankele infra-
struktuur, tot nog toe onvoldoen
de aandacht heeft gekregen. De 
streek biedt fascinerende moge
lijkheden, zowel inzake geschiede-

gie, de architektuur, de literatuur, 
de plastische kunsten, de muziek, 
de film, enz... 

W E R K L O Z E N K O M M U N E 

Enkele voorbeelden: 
— Archeologie : talrijke voorwer
pen uit het steen-, brons-, ijzer- en 
Gallo-Romeins tijdperk (eertijds 
door E. Joly opgegraven in de 
streek van Ronse) bevinden zich 
in het Eeuwfeestmuseum te Ber
gen. 
— Literatuur: de streek tussen 
"Vloesberg en Drongen» werd 
reeds in het Reinaertepos afge
schilderd als een onmetelijke wil
dernis. 
— Sociale geschiedenis: in de 
19e eeuw was er, in het dorp, dat 
genoemd werd naar de eerste 
Belgische koningin, Louise-Marie, 
een werklozenkommune. 
— Geschiedenis van de Vlaam
se beweging: in het huis Nitter-
veld werd op 31 augustus 1906, 
ter gelegenheid van het I9e Ne
derlands Taal- en Letterkundig 
Kongres, een toneelvoorstelling 
gegeven waarbij onder de 700 
aanwezigen de bloem van de 
Vlaamse beweging aanwezig 
was. 
— Binding met Nederland : o.m. 
door de « geuzentempels», waar 
jaarlijks door Nederlandse protes
tanten de hagepreken en Willem I 
worden herdacht. 

Enkele voorstellen uit het plan 
dat meer dan 15 bladzijden om
vat : 
— In Oudenaarde een massale 
poging tot volledige restauratie 
betrachten, naar Pools voorbeeld. 
Dat betekent dat b.v. 5.000 ar
beiders (werklozen) in twee jaar 
tijd het restauratiewerk opknap
pen van 50 arbeiders gedurende 
100 jaar! 
— Toeristische stoomtre in: de 
trein is vroeg doorgedrongen tot 
in het donkere kolenhart van de 
Borinage. Vanuit «Arm Vlaande
ren» bracht hij de hongerlijders 
en werkzoekenden aan; in herin
nering aan dit werkelijk heroïsch 
verleden een toeristische trip Ou
denaarde - Etikhove - Ronse -
Mons - Blaton - Hornu - Quesmes 
(waar Van Gogh besloot schilder 
te worden) Eventueel met de 
hoteltrein die door Henry Van de 
Velde werd ontworpen 
— Bescherming van flora en fau
na, o.m. op de Muziekberg. 

— Renovatie van een mijnwer-
kerswijk in Henegouwen. 

— Boottochten op de Schelde 
tussen de kunststedenOudenaar-
de en Doornik. 

INJEKTIE 

Voor Maurits Coppieters is het 
een uitgemaakte zaak: indien er 
een viering in 1980 komt, dan kan 
en mag het geenszins een Brus-
sel-unitaristisch gebeuren wor
den. Wél is er de unieke gelegen
heid om de doorbraak van de 
federalistische visie te vieren. 

En ten slotte: met het « Keerpunt 
150 » zouden toerisme en werkge
legenheid bevorderd worden in 
Zuid-Oost-Vlaanderen en in Hene
gouwen ; twee gebieden die een 
ekonomische injektie reeds lang 
vruchteloos betrachten, (hds) 

KULTUURRAAD IS ATELIER WAAR 
OPEN VLAAMSE SAMENLEVING 
KAN GESCHAPEN WORDEN 
STEENOKKERZEEL — Uitgerekend in het historische kasteel Van 
Ham waar desti jds nog kommunautaire gesprekken op een nachtelij
ke klip strandden, werden door Maurits Coppieters, voorzitter van 
de Nederlandse kultuurraad, aan enkele persmensen de krachtlijnen 
van zijn beleid uiteengezet Maurits Coppieters sprak er ook wel 
over de opdracht van de toekomstige gemeenschapsraad, maar hij 
had het vooral over de federalistische werkzaamheden die onmiddel
lijk kunnen en moeten uitgevoerd worden. 
Vanuit de brandende aktualiteit drong hij aan "op een maximalisti-
sche benadering van de mogelijkheden die nu reeds In de grondwet 
van 1970 voorhanden zijn ». Daar heeft hij bij de regering op aange
drongen. 

Maurits Coppieters: 
« Deze maximalistische interpreta
tie zal naar mijn mening meteen 
een test zijn voor de bereidheid 
om de geest van het gemeen-
schapspakt waar te maken, d.w.z. 
de bereidheid om de autonomie 
van de gemeenschappen geleide
lijk maar in toenemende mate uit 
te breiden. 
Zo pleit ik tevens voor een op de 
aangekondigde staatshervorming 
afgestemde werkzaamheid van 
de kultuurraad; onder meer op 
het vlak van het jeugdbeleid.» C.J 
«Begin juni 1977 heerste in de 
hele Nederlandse kultuurgemeen-
schap ernstige bezorgdheid over 
de toekomst van het Nederlands 
onderwijs te Brussel. Die zorg 
was ontegensprekelijk levendig in 
alle frakties van de kultuurraad. In 
mijn eerste toespraak heb ik het 
probleem ruim gesteld. Aange
zien het hier een urgente zaak 
betrof heb ik er nog eens de aan
dacht van de regering voor ge
vraagd in een brief. In mijn recen
te openingstoespraak kwam ik 
op de zaak terug, om mijn voldoe
ning uit te spreken over de geno
men beslissingen, en om te wijzen 
op de noodzaak van nog meer 
maatregelen.» 
H I S T O R I S C H E STAP 
Coppieters verduidelijke ook dat 

hij in zijn toespraken een aantal 
tema's heeft aangesneden die dui
delijk in de bevoegdheidssfeer 
van de kultuurraad liggen, maar 
die er in het verleden te weinig 
aandacht hebben gekregen. Hij 
bedoelt het onderwijs, de interuni
versitaire samenwerking, de inter
nationale kulturele betrekkingen, 
de ontwikkelingssamenwerking... 
M. Coppieters: «Ik heb gepleit 
voor het indienen van de begro
ting als beleidsnota bij de Kultuur
raad. De minister van nationale 
opvoeding is op die suggestie 
ingegaan. Vreemd genoeg heeft 
de pers er nagenoeg geen aan
dacht aan gewijd dat op 18 okto
ber een historische stap is gezet 
in de geschiedenis van de kulture
le autonomie. Volgens de vooruit
zichten zal de nota besproken 
worden in de kommissie op — en 
16 november, en in openbare ver
gadering op 22 november en 6 
december. 

Ik pleit ervoor dat de regering de 
door de kultuurraad opgerichte 
Vlaamse Inter-universitaire raad 
zou inschakelen in de strukturen 
voor de organizatie van het uni
versitair onderwijs die op stapel 
staan. De internationale kulturele 
betrekkingen tenslotte werden 
door de grondwetgever aan de 
kultuurraaden toevertrouwd. Ik 

heb bij de regering aangedron
gen op een beleidsnota over haar 
inzichten terzake, en ik zal met 
minister Simonet spoedig een ge
sprek hebben omtrent zijn inzich
ten terzake.» 
In zijn Steenokkerzeel-gesprek 
verhoopte Coppieters ook nog 
de spoedige uitvoering van een 
aantal dekreten omtrent het biblio-
teekwezen en de bescherming 
van de landschappen (vóór Pa
sen 1978), de volwassenvorming 
(vóór kerstmis 1977), en ook het 
omroepdekreet geplaatst in een 
breed kaderschepfiend medium
dekreet. 
De voorzitter van de kultuurraad 
heeft ook een oproep gedaan tot 
de regering om de beslissingen 
van de kultuurraad korrekt en 
zonder voorbehoud uit te voeren. 
Dit geldt inzonderheid het «ar-
beidsgerichte septemberde-
kreet», dat door de vorige rege
ringen niet werd toegepast Het is 
zijn bedoeling daarover eerst
daags te gaan praten met de vak
bondsleiders. 
En, M. (Coppieters vindt tenslotte 
dat wij ons nog te veel blindsta
ren op een enge en voorbijge
streefde opvatting van de kuituur 
«Het Egmontpakt wijst de rich
ting aan die wij meer en meer 
moeten gaan: kuituur als bewe
ging, verandering, onrustig wer
ken naar meer schoonheid, waar
heid, rechtvaardigheid. Daarom 
vraag ik ruimer aandacht voor 
jeugdzorg en jeugdbeleid, voor 
de marginalen, voor welzijnspoli-
tiek. 
Meer nog dan in het verleden 
moet de hele kultuurraad het ate
lier zijn waar de Vlaamse open 
samenleving wordt geschapen.' 
(hds) 
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Vragen 
(met) 
en 
(zonder) 
antwoord 

• VU-kamerlid Jan Caudron 
vroeg minister Chabert (Verkeer) 
of de snelheidskontroles op het 
baanverkeer door de rijkswacht 
zich beperken tot de personenwa
gens en zo niet, welke metodes 
er aangewend worden voor kon-
trole op vrachtwagens. Hij ver
nam ook graag hoeveel kontroles 
er in 1976 werden uitgevoerd op 
personenwagens en op vrachtwa
gens boven 7,5 ton. Ten slotte 
vroeg hij hoeveel inbreuken er 
werden vastgesteld. 

• Op het niveau van onderoffi
cieren en soldaten telt het Bel
gisch leger ongeveer 60 t.h. Vla
mingen en 40 t.h. Fransspreken-
den. Bij de officieren van het 
hoger kader lijkt dat niet zo te zijn 
en wordt zelfs de pariteit niet 
door de nederlandstaligen be
reikt Minister Van den Boey-
nants (Landsverdediging), daar

over door VU-kamerlid Valcke-
niers ondervraagd, antwoordde 
dat deze vaststelling klopt wat de 
onderofficieren en soldaten be
treft, doch niet wat de hoofdoffi
cieren aangaat. Uit cijfers van 
1974, 75 en 76 blijkt dat het aantal 
voor bevordering in aanmerking 
komende officieren per taalrol on
geveer gelijk was voor 1974 en 
1975 (rond de 30 t.hJ. Pas vorig 
jaar kwam er een grotere afstand 
tussen de N. en F., nl. 150 N of 34 
t .h; en 109 F of 27 th . Hoe echter 
de taaiverhoudingen zijn vanaf de 
kolonelsgraad deelt de minister 
niet mede. 
# Op een vraag van VU-kamer
lid Emiel Van Steenkiste over de 
taaiverhoudingen bij de rijks
wacht (die nota bene van drie 
ministeries afhangt, nl. Binnenland
se Zaken, Defensie en Justitie) 
antwoordde de minister van de
fensie dat de taalwetten nauw
keurig worden toegepast (overi
gens zorgen interne nota's bij de 
rijkswacht voor de rechtzetting 
van verkeerde interpretaties en 
toestanden. Dat de situatie in het 
Brusselse «niet gemakkelijk» is 
wijt de minister aan personeels
tekort (de tweetaligen moet men 
waarschijnlijk nog steeds bij de 
Vlamingen zoeken nvdr). Tot slot 
deelt de minister mede, dat ge
streefd wordt naar het uitsturen 
van dienstploegen, waarvan ten 
minste één rijkswachter de taal 
spreekt van de persoon, met wie 
kontakt moet worden opgeno
men. 
• In het tienjarenplan van de 
NMBS wordt op enkele grote 
spoorlijnen een snelheidsverho
ging voorzien nl. 160 km/u op Ant
werpsen Brussel en op Brussel — 
Oostende. De minister van Ver
keer bevestigde zulks in ant
woord op een vraag van VU-se
nator Goemans. Daar de aanpas
sing van de spoor-infrastruktuur 
een hoge investering vergt 

Uit het Belgisch 

icuriositeitenkabinet • • • 

BELGIË HEEFT: 

•k de oudste grondwet van 
het Europees vaste
land ; 

•k veel politieke onrust, 
maar sinds 150 jaar 
geen enkele brutale wis
seling van regime; 

ir een koning met twee of
ficiële namen: Boude-
wijn en Baudouin; 

•k een koningin die vol
gens de grondwet niet 
bestaat; 

* een « Palais du roi», dal 
in het telefoonboek 
prijkt samen met het Pa
lais du Parfum en het 
Palais du Pantoufie; 

•k een eerste-minister die 
tegelijkertijd zijn ambt 
van hoogleraar uitoe
fent; 

k Karl Marx uit hot land 
gezet, maar.. 

k ...een hoge onderschei
ding verleend aan de 
dichter van het Deutsch-
landlied (' Deutschland 
über alles'); 

•k een staatsblad waarin in 
het jaar 1953 de tekst 
van het Mannheimer 
Scheepvaartverdrag uit 
1868 gepubliceerd werd, 
omdat men zulks in 
1919 n.a.v. de onderteke
ning van het Verdrag 
van Versailles vergeten 
had: 

k niet-gelijkwaardige ver
talingen : een « volksver
tegenwoordiger* is in 
het Frans een «repré
sentant » ; 

* een voorbehoud ge
maakt bij de verklaring 
van de Rechten van de 
Vrouw in de UNO: vrou
wen kunnen in België 
geen staatshoofd wor
den; 

k een leger dat voor drie
kwart sinds meer dan 
dertig jaar buiten de 
grenzen ligt; 

k De langste Europese 
spoorweg zonder tus
senstation : de snel
spoorweg Brussel-Gent 
(53 km) die in 1935 in 
gebruik werd genomen. 

wordt de eerstvolgende jaren 
voorrang gegeven aan de verde
re elektrificatie van het net 
• De jongste tijd werd melding 
gemaakt van beslaglegging op 
pensioenen of op sociale uitke
ringen van personen, die nog boe
tebedragen verschuldigd zijn aan 
het Rijk. De neiging blijkt te be
staan hierbij geen rekening te 
houden met het bestaansmini
mum van de betrokkenen. VU-se-
nator Van In vroeg de minister 
van Financiën wat de betrokke
nen te doen staat voor het geval 
dat door een radikale invordering 
hun bestaansminimum in het ge
drang wordt gebracht 
In zijn antwoordt betoogt de minis
ter, dat de diensten van Domei
nen geen bijzondere richtlijnen 
(tot drastischer inning van oude 
schulden) hebben ontvangen. In 
de mate van het mogelijke wordt 
met de sociale toestand rekening 
gehouden en worden betalingsfa
ciliteiten toegestaan, die een fat
soenlijk inkomen waarborgen. 
Schuldenaars, die elke schikking 
van de hand wijzen worden har
der aangepakt In dit verband her
inneren wij aan het voorstel tot 
wegwerking van de sociale gevol
gen van de repressie, welk voor
stel een steeds ruimere instem
ming geniet (onlangs nog vanwe
ge de overigens superpatrioti-
sche vereniging van de Belgische 
Oorlogsinvaliden). We hopen dat 
men daarmee thans spoedig op 
parlementair vlak aan het werk 
zal gaan, want in dit verband wer
den er echte schandalige praktij
ken gemeld. 

Vier verloren jaren. 

Minister Chabert 
en de taalwetten 
De taalwetten schrijven voor dat 
de Uitvoeringsbesluiten binnen 
het jaar moesten getroffen zijn, 
d.w.z. vóór 1 september 1964. 

Daarvoor was noodzakelijk .-

1. een Koninklijk Besluit waarbij 
de rangschkking wordt opge
maakt van de graden die de trap
pen van de hiërarchie uitmaken ; 
2. de taalkaders; 
3. wat de Sabena betreft, een spe
ciaal Koninklijk Bsesluit rekening 
houdend met de vereisten van 
het internationaal luchtverkeer. 

Het enige departement waar de 
taalkaders nog niet integraal wer
den vastgesteld is dat van Ver
keerswezen waar enkel taalka
ders bestaan voor de diensten 
van de sekretaris-generaal, voor 
het Bestuur van het Vervoer, 
voor het Bestuur van de Lucht
vaart en voor het Kommissariaat-
Generaal voor Toerisme. Deze 
taalkaders verschenen slechts in 
het Belgisch Staatsblad van 23 
december 1976. 

Er dienen evenwel nog taalka
ders vastgesteld te worden voor 
het Bestuur van de Zeevaart en 
van de Binnenvaart 

^[Mimm^}^ 
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Wat de Regie der Luchtwegen 
betreft is men nog steeds aan het 
studeren om deze taalkaders op 
te stellen. 
Wanneer men bedenkt dat sindö 
na de bevrijding het Departement 
van Verkeerswezen praktisch on
afgebroken in handen van de 
CVP is geweest (Seghers, Ber-
trand, Chabert), dan is het toch 
wel erg dat wij nu nog steeds zon
der taalkaders zitten zowel in het 
departement van verkeerswezen, 
althans gedeeltelijk, en in de Re
gie der Luchtwegen helemaal 
niet. Dit wil zeggen dat de CVP 
na de wet van 1963 reeds 15 jaar 
heeft laten verioren gaan. 

Nog erger is evenwel het spe
ciaal Koninklijk Besluit toepasse
lijk op de Sabena, dat nog steeds 
door de Beheerraad van de Sabe
na wordt onderzocht en dat naar 
het zeggen van de minister als 
antwoord op een parlementaire 
vraag van VU-senator Vandezan-
de eerstdaags voor advies aan 
de Raad van State zal toege
stuurd worden. 

Of dit alles wel met de werkelijk
heid strookt is nog een arxJer 
vraagteken want toen in 1973 
senator Vandezande bij wet het 
probleem van de Sabena wilde 
regelen, antwoordde dé toenmali
ge minister Delmotte dat er reeds 
een advies van de Raad van Sta
te was en dat hij de kommissie 
van Verkeerswezen zou voor
lichten over de uitslag van dit 
advies. 

Wanneer minister Chabert 4 jaar 
later hetzelfde komt verklaren, 
kan men zich afvragen wie nu 
waarheid heeft gesproken, minis
ter Delmotte of minister Chabert 
Het is toch niet aan te nemen dat 
een advies bij de Raad van State 
gedurende 4 jaar blijft hangen? 

Wie wil de macht? 
(pdb). — Demokratie in de bedrij
ven. De macht van het volk. Maar 
hoe krijgt die gestalte ? Door het 
aantal arbeidsprestaties van de 
werknemers of door het aantal 
munteenheden van de kapitaalbe
zitters ? Door het geroemde vrije 
commerciële initiatief of door de 
gespecializeerde kennis van de 
technokraten ? Wie beslist hoe 
wij gaan werken en wat wij gaan 
maken ? Hoe gaan we beslissen : 
inspraak, medezeggenschap, me
debeheer, mede-eigendom ? 
Je kan het rijtje met vragen aan
vullen zolang als je het hebben 
wil. Je kan proberen lessen te 
leren uit de lange en kronkelige 
weg van de politieke demokratie. 
Je kan de weg van de geleidelijk
heid naar het kompromis bewan
delen. Maar er zijn ook de teke
nen aan de wand. 
Ministers met ernstige gezichten 
praten voortdurend over hun 
sombere vooruitzichten. Volgen
de maand zijn we met 300.000 
werklozen, vooral vrouwen en jon
geren. Bedrijven sluiten, munten 
zweven, sektoren verkeren in kri-
sis. Die en vele andere tekenen 
wijzen op een voortdurend snelle
re verandering van o.m.' het eko-
nomische leven om ons heen. Ver
anderingen die buiten de gebaan
de paden schieten en de traditio
nele strukturen doorbreken. 
Is daarom de «demokratie in de 
bedrijven» in het nieuws geko
men? Het ABVV wil alvast een 

paar sektoren nationalizeren. 
Het ACV zoekt zijn weg naar het 
medebeheer van de arbeider via 
de vakbond in de bedrijven. De 
kristelijke werkgevers van het 
V K W wijden een kongres van 
twee dagen aan hun samenwer
kingsmodel. De voorzitters van 
de politieke partijen gaan er hun 
standpunten voorstellen. Het kom-
missariaat generaal en het Lim
burgs komitee voor de bevorde
ring van de arbeid organizeren 
een driedaags internationaal sym
posium over « de demokratizering 
van de onderneming». 

Telkens blijkt dat elke min of 
meer belanghebbende partij de 
demokratizering zoekt in de rich
ting die de macht van haar eigen 
vereniging versterkt en dit voor 
het zogenoemde algemeen be
lang, het belang van het volk dus, 
d.i. de overgrote meerderheid van 
werknemers en verbruikers, dit 
laatste is dan een nieuwe verza
melnaam voor ons allen. 

Dit algemeen belang wordt be
paald door één principe in puur 
kapitalistische, kollektivistische en 
diktatoriale staten. In de andere is 
er toch enige vorm van wisselwer
king, ook al is het verschil in de 
praktijk bijzonder groot. Denk 
maar aan de vrij bescheiden rol 
van de vakbonden in de socialisti
sche landen. Aan Japan waar 
een bevoorrecht derde van de 
bevolking leeft voor« zijn bedrijf», 

dat een feodaal veriengstuk is 
van zijn familie. 

Ook in onze vertrouwde wester
se landen zijn de verschillen en 
tegenstellingen binnen de demo
kratizering zeer groot. Veralgeme
nend kan men zeggen dat de 
werkgevers voornamelijk de ver
antwoordelijkheid willen delen, 
maar de belissingsmacht willen 
behouden. En dat de vakbonden 
macht willen verwerven in het 
ekonomisch leven. 

Op Europees vlak bestaat er 
onder de vakbonden een vaste 
wil tot solidariteit. Maar, zo heet 
het, de middelen en strukturen 
ontbreken en men heeft menselij
ke weerstanden te overwinnen 
en ideologische tegenstanden te 
overbruggen. De belangrijkste 
twistpunten zijn : de herverdeling 
van de macht in de bedrijven, 
oefent men toezicht uit of neemt 
men deel aan het beheer, welke 
macht krijgen de arbeiders in een 
raad van toezicht hoe worden 
beslissingen genomen bij staking 
van stemmen, in hoeverre loopt 
de inspraak van de arbeiders 
over de vakbonden. Achter slo
gans aanlopen zal geen uitkomst 
bieden. Het komt er op aan we
gen te zoeken naar een nieuwe 
maatschappij op wereldvlak die 
de mens de kans biedt zijn per
soonlijkheid te verwezenlijken. 

Met zoeken kunnen we alvast 
beginnen. 
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onze W€R€LD 

tussen 
volkeren 

staten Q 
Het partijbestuur van de 
Volksunie heeft zijn tevre
denheid geuit over de wijze 
waarop in België de verkie
zingen voor het Europese 
parlement zullen georgani-
zeerd worden. 
Daar is reden voor (1). Het 
grote nieuws in dit verband 
is dat België met het oog 
op die verkiezingen (die 
waarschijnlijk niet in 1978 
maar pas in 1979 zullen 
gehouden worden) in drie 
kiesomschrijvingen zal inge
deeld worden: een Vlaam
se, een Waalse en een Brus
selse. In de Brusselse kies
omschrijving zal men ech
ter niet voor Brusselse lijs
ten kunnen stemmen, alleen 
voor Waalse of Vlaamse. Er 
zijn dus slechts twee kies-
kolleges. 

Niet zo vanzelfsprekend 

Dit ligt volledig In de lijn van de 
volksnatlonale logika. Maar in 
België is niets minder vanzelf
sprekend dan dat eerste-minis-
ter Tindemans zelf al lang zijn 
voorkeur had laten blijken voor 
één enkele Belgische kiesom
schrijving. Het was de wens van 
alle unitaristen. Een unitaristi-
sche regeling is aangenomen in 
Frankrijk. Daar zullen er om 
aardrijkskundige redenen wel 
vele kiesomschrijvingen zijn, 
maar met telkens dezelfde lou
ter Franse lijsten. De zeven niet-
Franse volksgroepen zullen dus 
alleen voor Fransen kunnen 
stemmen. 

Over de regeling in andere EEG-
landen k)estaat nog geen zeker
heid. Wel is het mogelijk dat 
Groot-Brittannië, onder de toene
mende druk van de Keltische 
nationalisten, afzonderlijke kies
omschrijvingen maakt voor En
gelsen, Schotten en Welshmen. 
Wat daar ook van zij, België — 
in feite Vlaanderen — loopt hier 
voorop en laat zich — voor één
maal niet op sleeptouw nemen 
door Frankrijk of door andere 
Westerse grote buren. 
Onze vreugde om zulk belang
rijk principieel winstpunt is niet 
onverdeeld. Hierbij denken wij 
niet zozeer aan de zetelverde
ling. Van 24 zetels, die België zijn 
toebedeeld, gaan er 13 naar Vla
mingen en 11 naar Walen. Som
mige Vlamingen vinden dat te 
weinig. In wezen unitaristisch 
denkende taaiflaminganten 

(Mare Galle bijvoorbeeld) verde
digden nog niet lang geleden Bel
gische eenheidslijsten met het 
argument dat we met de hulp 
van de in het Walenland wonen
de Vlamingen misschien een ze
tel méér zouden kunnen halen. 
Ons antwoord hierop luidt dat 
de mogelijkheid van een zetel 
méér onbelangrijk is in vergelij
king met het enorme principiële 
voordeel dat de Vlaamse verko-
zenen in het Europa-pariement 
zullen zetelen als afgevaardig

den van de in België wonende 
Vlaamse gemeenschap en niet 
als toevallig nederiandstalige Bel
gen. Dit voordeel geldt niet al
leen voor ons. Het is vooral 
waardevol als een nieuw uit
gangspunt voor de betrek
kingen tussen de in Europese 
staten versnipperde of samenge-
duwde Europese volkeren; het 
is de juiste start voor een Euro
pa der volkeren. 

Schaduwzijden 

Wat is het dan wat onze vreug
de tempert? 
Vooreerst de regeling van de 
opvolging. De kandidaat-opvol
gers zouden op een afzonderiij-
ke lijst worden verkozen. Dit is 
een oude ondemokratische re
gel, die allerhande manipulaties 
vanwege partijbesturen in de 
hand werkt In dit bestek willen 
we hierop niet nader ingaan. 

gastarl3elders. Het aantal niet-
Belgische Europa-ambtenaren 
en andere tewerkgestelden blijft 
toenemen. Het past dat deze 
kwestie eens grondig onder
zocht wordt Eeriijk gezegd zijn 
wij er niet gerust in dat — vol
gens de laatste berichten — een 
beperkt ministerkomitee nu in
eens zulke knoop gaat doorhak
ken. Er bestaat veel gevaar voor 
dat de gekozen oplossing, zoals 
vaak in politicis, vooral de oppor
tuniteit zal moeten dienen. En 
het is niet denktjeeldig dat zo
doende het principiële volksna
tlonale winstpunt prijs gegeven 
wordt 
Inderdaad, indien wij als uit
gangspunt stellen dat wij een 
Europa der volkeren willen op
bouwen, indien wij het zo belang-
rijlj vinden dat wij als Vlamingen, 
niet als gezichtloze Belgen en 
nog minder als vage Europea
nen in een Europa-pariement zit-

Waalse gemeenschap wensen 
te worden en (trouwens vaak 
slechts voor een beperkte tijd in 
België wonen) het recht toe te 
kennen om te bepalen wie na
mens de Vlaamse (of de Waal
se) gemeenschap in het Europe
se pariement zal zetelen. Moe
ten ze dan zonder stemrecht blij
ven? 
Volstrekt niet Men kan hen per 
brief laten stemmen voor de kan
didaten van hun gemeenschap, 
men kan ook te Brussel en op 
enkele andere plaatsen stembu-
relen voor hen inrichten, men 
kan zoveel als men het maar 
echt wil. 
Wij vrezen dat België aan vreem
delingen stemrecht zal verienen 
omdat wij het argument van de 
wederkerigheid horen gebrui
ken. De wederkerigheid speelt 
namelijk alleen indien stemrecht 
aan vreemdelingen toegestaan 
wordt 

Europese verkiezingen 
Ten tweede de stemplicht Over 
deze schijndemokratische maat
regel ware veel te zeggen en te 
schrijven. Het is spijtig dat het in 
Vlaanderen zo zelden gebeurt 
Maar ook dit valt buiten het bes
tek van onderhavige rubriek. Be
halve één aspekt: bij vrije verkie
zingen is het aandeel van poli
tiek bewuste kiezers veel groter 
dan bij verplichte. De nationalis
ten en de Vlaamsgezinden in 
het algemeen zijn zeker politiek 
bewuste kiezers. Hun gewicht 
zou dus zwaarder uitvallen dan 
nu indien de verkiezingen vrij 
waren. Stemplicht is bijgevolg 
nadelig voor de Vlaamse zaak. 
Er is ten derde het lot dat aan 
België's Duitse gemeenschap 
beschoren wordt Volks uitge
drukt : ze worden geschoren. 
Maar dat Is stof voor een ande
re keer. 

Stemrecht voor 
vreemdelingen: een 
kwestie van 
beginselvastheid 

Er is iets dat ons méér veront
rust : het stemrecht voor vreem
delingen. Bedoeld wordt: voor 
burgers uit andere EEG-lidsta-
ten. In de openbare mening is de 
vraag naar de wenselijkheid van 
stemrecht voor zulke en andere 
vreemdelingen tot nu toe nauwe
lijks gesteld, en indien wel, dan 
nogal emotioneel. Zo in de trant 
van; wie er niet voor is, is een 
racist Gewoonlijk wordt daarbij 
gedacht aan gastarbeiders. 
Er wonen in en rond Brussel een 
twintigduizend Britten, geen 

ten naast afvaardigingen van an
dere Europese volkeren, die 
daar ook als zodanig zitten, dan 
gaat het niet op dat deze Vlaam
se pariementsleden door ande
ren dan door Vlamingen aange
wezen worden. Waarbij we niet 
eens ingaan op de biezonder-
heid dat vreemdelingen meestal 
weinig gevoelig zijn voor de wen
selijkheid, naar het Europa-parie
ment Vlamingen af te vaardigen 
die daar oog zullen hebben voor 
de belangen en de volksaard 
der Vlamingen. 

Heel deze kwestie hoeft er geen 
te zijn. Het is eigenlijk eenvou
dig : om een gemeenschap te 
vertegenwoordigen komen al
leen leden van deze gemeen
schap in aanmerking, en om ze 
aan te duiden ook I 
Willen vreemdelingen zich daar-
mpe bemoeien dan moeten ze 
eerst lid worden van die ge
meenschap. Dit kan, indien de 
gemeenschap hen aanvaardt 

Deze moet dit niet doen; ze oor
deelt zelf over de wenselijkheid 
hiervan. Het oordeel hierover t)e-
hoort aan de Belgische wetge
ver : deze is het die instemt met 
«naturalizaties». In afwachting 
dat die bevoegdheid overgedra
gen wordt naar of tenminste 
gedeeld met Vlaamse en Waal
se gezagsorganen, nemen wij 
vrede met deze regeling. 

Naturalizaties worden massaal 
en zonder strubbelingen toege
kend. Er is dus geen reden om 
vreemdelingen, die vreemdeling 
wensen te blijven, die dus geen 
lid van de Vlaamse of van de 

Wij weten dat de meeste rege
ringen niet volksnationaal den
ken doch in termen van staats
macht Het is dan ook best 
mogelijk dat velen er geen be
zwaar in zien, alle op hun gebied 
wonende burgers van EEG-sta-
ten te laten stemmen voor «Eu
ropese» kandidaten, op voor
waarde van wederkerigheid el
ders. 
En in dit •• Europese » zit precies 
de knoop. Volgens onze volksna
tlonale opvatting kiest elk Euro
pees volk zijn afgevaardigden 
om samen met de afgevaardig
den van de anderen die vraag
stukken op te lossen die van 
algemeen Europese draagwijdte 
zijn. In ons öeval zijn dit Vlamin
gen die niet ophouden Vlamin
gen te zijn omdat zij ook Euro
peanen (en blanken, en mensen) 
zijn. 
Walen zien dit heel anders; « Eu
ropeanen » betekent voor hen: 
niet meer behorend tot een ba-
paald (Europees) volk. Zij zien 
een onoverbrugbare tegenstel
ling tussen beiden en noemen 
Europa graag «een overwinning 
op het nationalisme». Zij wen
sen niet langer enig onderscheid 
te maken tussen de volkeren die 
Europa vormen. In kringen van 
de Europese volkspartij (voorzit
ter: Tindemans) wordt zelfs nu 
al gezegd dat men bij de volgen
de verkiezingen zou moeten pro
beren in heel Europa partijlijsten 
op te stellen die werkelijk « Euro
pees» zijn. De Fransen zouden 
dan kunnen stemmen voor o.m. 
Duitsers, de Belgen voor Fran
sen en dus... de Vlamingen voor 
Walen! 

Zulks gaat nog verder dan stem
recht voor vreemdelingen. Het 
geeft vreemdelingen het recht 
zich verkiest>aar te stellen. Kort
om, dit stevent recht af op een 
toestand waarin alleen nog bur
gers van niet-EEG-landen vreem
delingen kunnen zijn. 
Samengevat: wat t)aat ons een 
overwinning als het instellen van 
twee etnische kieskolleges in 
België indien zij ongedaan ge
maakt worden door kiesrecht 
daarna ook verkiesbaarheids-
recht voor vreemdelingen ? Het 
ware de zoveelste fopspeen 
voor flaminganten I 
Wij Vlamingen zijn nog helemaal 
niet gewoon, in termen van bui
tenlandse politiek te denken. Wij 
kregen er ook weinig kans toe. 
En wij beschikken nog niet eens 
over de basis voor een zelfstan
dig optreden: zelfstandigheid 
binnen België. 

Wij moeten dan ook het ene zo 
vlug mogelijk doordrukken om 
het andere te kunnen doen. En 
niet om op lauweren te rusten 
en beaat te denken dat we dan 
qered zullen zijn. 

Karel Jansegers 

(1) Zie « Europese artsen en ver
kiezingen», nummer 3 in deze 
rubriek (10 maart 1977). 

Zuid-Afrika 

in de 

branding 
Het wapenembargo dat Amerika en 
zijn bondgenoten aan de Republiek 
van Zuid-Afrika wensen op te leggen, 
heeft weinig indruk gemaakt op de 
blanke minderheid die einde deze 
maand naar de stembus trekt (wat 
een gedeeltelijke verklaring aan de 
hand doet voor Vorsters even plots 
als krachtdadig optreden tegen de 
zwarte meerderheid. 

Vooreerst is er het feit, dat ZA zelf 
voor een gedeelte van zijn wapens 
kan instaan tot en met kernwapens. 
Ten tweede is het lang niet uitgesloten 
dat het embargo door somómige leve
ranciers zal omzeild worden, want ZA 
is een gegeerde klant, wie het niet aan 
kapitaal ontbreekt (80 % van de 
wereldgoudwinning O 
Er zijn ook wapenleveranciers die 
ontsnappen aan welke druk en kontro-
le ook, terwijl bv. landen als Engeland 
en Frankrijk meer tegen dan met hun 
zin aan het embargo zullen deelnemen 
omdat ZA een van hun beste klanten 

Premier Vorster van Zuid-Afrika, die bij 
zijn ambtsaanvaarding voor een gematig
de doorging, ontpopte zich vrij spoedig 
tot een bikkelhard politicus. Zijn regering 
treedt thans drastisch op tegen de zwarte 
Zuidafrikaners. Of dat de juiste politiek is 
zal uiteraard pas later blijken. Napoleon 
Bonaparte heeft ooit eens gezegd: « Met 
bajonetten kun je van alles doen. Uitgeno
men er op gaan zitten...» 

is. Ze hebben zich dan ook verzet ver
der dan een wapenembargo te gaan 
zoals Washington het wenste (hoewel 
ook de USA in ZA een goede kliënt 
hebben). 
Anderzijds staat Carters geloofwaar
digheid op het spel. Indien hij echter 
sancties niet kan waarmaken dan zal 
de moraalpredikant Charter weinig eer
vol sneuvelen. Of de president trou
wens in de Amerikaanse UNO-ver-
tegenwoordiger Young een goede 
raadgever heeft, betwijfelen sommi
gen sterk. Young is veel te voortva
rend, kent de werkelijke verhoudingen 
niet Hoe zou hij ook vermits de Ver
enigde Staten voor/kort zelf hele
maal geen Afrika-politiek hadden! 
Ook vice-president Mondale heeft 
zich met betrekking tot Afrika herhaal
delijk vergaloppeerd. 
Een scherpe houding tegen Pretoria 
zal waarschijnlijk een vreedzame op
lossing in Rhodesië in de weg staan. 
Het is normaal dat beiden bij elkaar 
steun zullen trachten te zoeken, terwijl 
bovendien zelfs de gematigde zwarte 
leiders van Rhodesië de anglo-ameri-
kaanse voorstellen verwerpen, o.m. 
omdat deze voorstellen de voorziene 
overgangsfiguur, nl. een nieuwe gou
verneur-generaal, te veel macht toe
kennen. 
Meer dan ooit is ZA een wespennest, 
dat ook in het Westen verdeeldheid 
zaait en waarbij het de tegenstanders 
niet aan argumenten ontbreekt Inmid
dels regeert de angst en rijst het 
spookbeeld van de kommunistische in
filtratie hoger en schrikwekkender dan 
ooit op terwijl de relchten van de 
(zwarte) mens met voeten getreden 
wordt 
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Heeft 
SOS'ZoO'Antwerpen 
nog zin? 

Historiek 

In 1843 werd de Maatschappij voor Dierkunde te Antwer
pen opgericht met als eerste beheerder Jaal< Kets, natuur
liefhebber en Antwerpenaar. Onder de hoge bescherming 
van Leopold I werd ze algauw de Koninklijke Maatschappij 
voor Dierkunde. 
Leopold il, de ontdekkingsreizen in Centraal-Afrika en de 
Belgische kolonie Kongo, zijn herinneringen uit een avon
tuurlijk verleden. Uit deze nieuw ontdekte gebieden brach
ten ontdekkingsreizigers en kolonisten vreemde en weinig 
bekende diersoorten mee. Deze soorten werden in de Ant
werpse Zoo, museum van levende dieren, tentoongesteld 
vooral met edukatieve bedoelingen. Voor de bevolking was 
dit een kans om in kontakt te komen met een nieuwe, voor 
de gewone man anders met bereikbare vreemde wereld. 
Daardoor kreeg de Zoo een geestesverruimende funktie. 
Nu, een goede 130 jaar na oprichting is het voortbestaan 
van de Zoo bedreigd. Enige tijd geleden meldde de Ko
ninklijke Maatschappij voor Dierkunde een verliessaldo 
van ruim 10 miljoen. 

Wat is er nu juist aan de hand en hoe kwam het zover? 
Tot nu toe was de Zoo een op zichzelf staande instelling 
die haar kosten moest dekken deels met subsidies en 
deels met de kassainkomsten, lidgelden, opbrengsten van 
cafetaria en souvenirswinkeltjes. Ondanks deze inkomst
bronnen kan de Zoo niet meer op tegen de stijgende kos
ten van lonen, aangepaste voeding en behuizing voor de 
dieren, aankoop van nieuwe eksemplaren, enz. Daarom wer
den besprekingen aangevat met de bevoegde ministeries 
om een hogere subsidiëring te bekomen en startte de aktie 
• SO.S. Z O O . . 

Funkties en verwezenlijkingen 

De dierentuin van Antwerpen, een 
oaze in deze drukke met weinig 
groen bedeelde havenstad, heeft een 
der grootste dierenverzamelingen ter 
wereld zowel in aantal (ong 6 500 die
ren) als in soorten (meer dan 1000 

verschillende) Zoogdieren, vogels 
amfibieen, reptielen en vissen elk 
dezer dieren wordt er gehuisvest en 
gevoed op een manier die met zijn 
natuurlijk milieu en levenswijze zo 
goed mogelijk rekening houdt Getui

ge daarvan de bouw van het nieuwe 
apenverblijf dat weldra zal voltooid 
zijn 
Het Natuurhistorisch museum dagte
kent van 1843 en werd uitgebouwd 
rond de persoonlijke kollektie van 
Jaak Kets Het bevat allerlei studiema-
tenaal o a een groot aantal vlinders 
en insekten De verzamelingen wer
den in de loop der jaren aangevuld 
met in de Zoo gestorven dieren 

Een wetenschappelijk team neemt de 
verzorging van de dieren ter harte en 
levert belangrijk werk in de dierge
neeskunde een tak die op vele pun
ten nog vooruitgang kan maken 

Een lofwaardig initiatief werd geno
men met de opnchting van het plane-
tanum in mei 1971 Dit planetanum 
heeft als doel de volksmens dichter 
te brengen bij de verre en wonderlij
ke wereld van het heelal en is tevens 
een uitstekend didaktisch instrument 
voor het onderwijs, waar helaas nog 
te weinig gebruik van wordt gemaakt 

De sterrenhemel, die in de loop der 
eeuwen de mens steeds heeft ge
boeid blijft ook nu nog aktueel In het 
planetanum kan de kloof tussen een 
verleden met zijn volksverhalen en 
sagen en de moderne ruimtevaart en 
sterrenkunde op een eenvoudige wij
ze worden overbrugd Zowel struk-
tuurgeschiedenis als astronomie kun
nen er aanschouwelijk worden onder
wezen 

De innchting van het domein Plan-
ckendael te Muizen (bij Mechelen) als 
kweekstation en rustplaats voor die
ren uit de Antwerpse Zoo bewijst dat 
men anders tiegint te denken over de 
struktuur van een dierentuin In verge
lijking met de Zoo te Antwerpen is 
het dierenaantal er beperkter en le
ven de dieren er op een grotere 
oppervlakte (ong 40 ha), wat hun wel
zijn zeker bevordert Bovendien gaat 
van dit parkdomein een sfeer van 
rust uit De tussen het groen verscho
len ruime verblijven roepen bij de 
wandelaars een gevoel van vrijheid 
op en herinneren meer aan het na-

Antwerpse Zoo : Een oaze in een grootstad 

tuurlijk milieu Groepen en scholen 
worden wanneer gewenst opgevan
gen door gidsen die voor een prettige 
en deskundige begeleiding zorgen 

Met de aankoop van «De Zegge», 
een waterrijk gebied (100 ha) gele
gen te Geel, droeg de Antwerpse 
Zoo daadwerkelijk bij tot het natuur
behoud in ons land In « De Zegge » is 
de inlandse flora en ook de vögelwe-
reld op een afdoende wijze be
schermd 

Zin en onzin 

Op de vraag of dierentuinen moeten 
blijven voortbiestaan, worden tegen
woordig tegenstnjdige antwoorden 
gegeven 

Voorstanders van het behoud, wijzen 
op de edukatieve taak van dierentui
nen waar de mensen het dier kunnen 
benaderen en bestuderen en er daar
door respekt voor leren opbrengen 

Ook het kweken van fciedreigde en 
andere diersoorten is een pluspunt 
Zeldzaam geworden dieren worden 
zo behoed voor totale uitroeiing 

Bovendien worden sommige soorten 
terug in de natuur uitgezet Dit was 
onder meer het jjeval met de Wisent 
(Europese bizon), het przewalski-
paard en het Pater Davidshert 

Ook de tegenstanders hebben hun 
argumenten die eveneens het over
wegen waard zijn Volgens hen is de 
edukatieve taak van dierentuinen 
voorbijgestreefd Andere media zoals 
goed geïllustreerde boeken film en 
televisie hebben die taak overgeno
men ZIJ tonen het dier in zijn natuurlij
ke omgeving met de gedragspatro
nen, zoals die in vniheid tot uiting 
komen Kortom zij tonen het dier 
zoals het werkelijk is gezond, sterk 
vnj, met neurotisch en met zijn oerin-
stincten Dit argument gaat echter 

Hoe steun ik 

de Zoo ? 

Het apenkompleks in aanbouw. Ruimte aangepast aan het dier, een dure maar verantwoorde investering 

Men kan dit individueel of in groeps
verband doen door 1 000 fr of meer 
te storten, zo wordt men tevens 
tjeschermer van de Zoo Men kan 
hiertoe terecht in alle bankagent-
schappen van het ganse land Als 
dank voor dit gebaar ontvangt U een 
prachtige reproduktie van Alfred Ost 

met altijd op Want heelwat opnamen 
worden in dierentuinen gemaakt en in 
een natuurlijk kader gesitueerd, zodat 
wederzijdse hulp en samenwerking 
geboden is 

Zeer begnjpelijk worden uitspraken 
van bekende zooiogen, die zich ver
zetten tegen het houden van dieren 
in gevangenschap en het streven van 
orgamzaties voor dierenbescherming 
zoals «Veeweyde» die zich pnnci-
pieel kanten tegen dierentuinen, wan
neer men ziet welke uitwassen het 
houden van dieren dikwijls met zich 
meebrengen Voortieelden van die uit
wassen kan men genoeg vinden 

«Dierentuinen» zoals die van Loke-
ren, St-Niklaas Geraardsbergen en 
Waarbeke om nog met te spreken 
over de met geregistreerde dieren in 
pnve-« tuinen» getuigen hiervan 

Winsth)ejag of snobisme zijn de enige 
redenen van hun tjestaan De dieren 
worden er gehouden in te kleine en 
vervuilde kooien ofwel in luxueuze tui
nen In beide gevallen wordt er te wei
nig rekening gehouden met levenswij
ze, voeding en verzorging Daardoor 
is de sterfte groot In sommige geval
len worden gevaarlijke dieren ver
minkt Zo bij voortjeeld tijgers en lui
paarden waarvan tanden en klauwen 
worden uitgetrokken 

Diereninvoerders vinden in ons land 
een ruim afzetgebied, wegens de 
onbeperkte vrijhandel, bij gebrek aan 
een afdoende wetgeving Vrachten 
uitheemse dieren die gevangen, ver
voerd en behandeld worden op een 
«dier »onwaardige manier komen 
noch steeds zonder noemenswaardi
ge kontrole onze grenzen binnen 

Vrachten waarvan bitter weinig die
ren levend ter bestemming komen 

De tegenstelling tussen dergelijke 
wantoestanden en het streven van 
de Antwerpse Zoo is biezonder 
groot Daarom moet het gesol met 
dieren door de wet worden verbo
den, maar tegelijk moet het voortbe
staan van een grote wetenschappelij
ke dierentuin worden bevorderd Zo 
een instelling kan voor ons land vol
staan In het verleden heeft de Ant
werpse dierentuin bewezen dat hij 
die taak aankan 

Indien daarbij nog een inspanning 
wordt gedaan om het aantal soorten 
te beperken, zodat daardoor meer 
aandacht kan worden besteed aan 
de overblijvende soorten blijft een 
zoo zoals deze te Antwerpen een aan
vaardbaar kompromis, ook al zal een 
dier zich altijd het best blijven thuis-
voelen in de natuur 

Mieke Van de Velde 
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ANTWERPEN 
VU-Laakdai wil op ingeslagen weg verder 
Onze afdeling organizeerde in het verleden reeds 11 bals, met wisselend suk-
ses en meestal in kleine zaaltjes. Omdat ons laatste bal, in september 1976, 
een meevaller was (een volle zaal) zochten we deze keer naar een grotere 
zaal. Bovendien wilden we ook eens een VU-bal doen lukken in Veerie, de 
parochie van de CVP-burgemeester, waar de VU voorheen nooit vaste voet 
aan wal kreeg. De grote zaal Vinea op 22 oktober vol krijgen was dus een ech
te uitdaging voor ons. 
Ons entoesiasme was dan ook groot zaterdagavond als de zaal bomvol zat 
Zoiets hadden we nog nooit meegemaakt in onze afdeling. Voor het 
bestuur zal het een echte stimulans zijn om op de ingeslagen weg verder te 
gaan. 

Streekpers 
Sinds de verkiezingen was onze kas 
leeg en hoorden w/ij onze tering naar 
de nering te zetten dus geen huis-
aan-huis-blaadjes Nu ons bal dubbel 
zoveel opgebracht heeft als gewoon
lijk kunnen wi) echter weer de draad 

opnemen en ons populair nieuwsblad 
maandelijks of tweemaandelijks op 
4000 eksemplaren uitgeven. 

Gemeenteraad 
De VU blijft de grote boeman voor de 
CVP-meerderheid Tijdens de voorbij-

N a c h t Ie LUSTRUM BAL 

van de Vriendschap 
Feestzaal «ALPHEUSDAL» 
F, Williotstraat 22, BERCHEM 

Zaterdag 3 december 1977 te 21 uur. 
Deuren: 20.30 uur 
Dans- en Show/orkest FAIRCHILD CONNECTION 
Toegangskaart: 100 fr. 

e gemeenteraden protesteerden wij 
sterk geargumenteerd tegen de op-
nchting van een politiekommissanaat 
tegen de toekenning van een telefoon- ' 
vergoeding aan de burgemeester en 
zijn schepenen en tegen de tselasting 
op het tewerkgesteld personeel voor 
kleine bednjven 

Wij dienden ook een tiental punten in, 
gaande van milieuproblemen en we
genklachten tot een pleidooi voor een 
betere toeristische aanpak in de ge
meente. 

Onze vier gemeenteraadsleden zijn 
steeds biezonder aktief en dat zal wel 
mede een reden zijn voor het sukses 
van de VU in Laakdal 

VUJO 
Onze VUJO-afdelinq is zeer levendig. 
Naast deelneming aan het nationaal 
Vujo-weekend in Cadzand en een 
heel aktieve inzet in de milieu-aktie-
groep Zuivere Laak en Nete hebben 
de jongeren ook nog deelgenomen 
aan de betoging tegen kernenergie in 
Antwerpen en natuurlijk aan alle VU-
aktiviteiten in Laakdal Ter gelegen
heid van het bal van de burgemeester 
organizeerde de Vujo een onginele 
protestaktie tegen de schandalige te
lefoonvergoeding voor de burgemees
ter en de schepenen. Jongeren, doe 
zo voort I 

Red Adriaantje... 

Uw kunstredakteur heeft op maandag 17 oktober 
de laatste smoutebol gegeten die door Adriaantje 
gebakken werd. Of dit een kultuur-historisch feit 
van groot belang is betwijfelen we. Maar een feit is 
dat de in 1836 gebouwde en sindsdien niet wezen
lijk veranderde kermis-smultent Adriaantje niet lan
ger meer op onze foren zal te zien zijn. De Britse, te 
Antwerpen wonende ontwerper Peter Bruten kan 
dit moeilijk voor waar houden en hij vereeuwigde 
Adnaantje in een reeks foto's, tekeningen, video
films, enz. Deze zullen eerlang te Antwerpen in het 
Internationaal Kultureel Centrum aetoond worden, 
waarbij Adriaantje in de tuin nog voor één keer zal 

opgetrokken worden... tenzij Peter Bruten in zijn 
opzet slaagt om Adriaantje voor de toekomst tè 
redden. Hij ziet het kraam niet alleen als een brok 
folklore en geschiedenis, maar ook als een wezen
lijk kultuur-fenomeen. Vandaar — en terecht —• zijn 
aktie om Adriaantje van een definitief verdwijnen te 
vrijwaren. Het Rariteiten Museum nabij Hilversum 
heeft voor aankoop reeds belangstelling getoond. 
Peter Bruten en zijn medewerkers willen het kraam 
echter hier houden. Waarom zou het Antwerps 
Museum voor Folklore zich niet over Adriaantje ont
fermen, of Bokrijk waar het zelfs in zijn werkelijke 
funktie zou kunnen gebruikt worden ? 

Abonnementenslag 7 8 

Laat de telefoon 
rinkelen! 

Een telefoon is belangrijk en vaak ook een vervelende milieu
hinder... maar dat laatste is maatschappijkritiek... 

Belangrijk is hij als middel om die vriend een seintje te geven. 
Z o van : 

«Ik vernam dat je niet thuis was toen de ' WIJ»-postbode 
langskwam...» 
Of nog : 'Het is toch niet waar zeker, wil je « WIJ» niet meer 
in huis ? ga je je dan echt helemaal opsluiten in je apparte
mentje ? Wil je met meer weten wat er in Vlaanderen 
gebeurt ?» 
Of : "Dag Jan, gij hebt nog geen abonnement hé! Dés echt 
iets voor jou I' 
Laat de telefoon deze dagen nnkelen, je kunt er zo lekker 
mee in huis vallen... 

Voorlopige stand 

1. Georgette D e Kegel, Ninove 444 
2. A n n y Lenaer ts , W i l r i j k 144 
3. Erik Vandewa l le , tzegem 84 
4. M a u r i t s Passch i j n , M e i s e ^^^^Vf^. 72 
5. Jan C a u d r o n , Erpe .^T.-:..*.. 60 
6. G u i d e Ca l laer t , O p w i j k 36 
6. Jozef D e Meyer , Heverlee 36 
6. Koen Van M e n e n , Heusden (O. V L ) 36 
9. O s w a l d Van O o t e g h e m , G e n t b r u g g e 24 
9. Vo l ksun ie -Zu tendaa l 24 

11. J o h a n Beke , M a r i e k e r k e 12 
11. Jan Ri tzen, S t . -Amandsberg 12 
11. Leo Thi js , Pu lde rbos 12 
11. V o l k s u n i e - B u g g e n h o u t 12 
11. A. Van Herck , A r e n d o n k 12 
11. Kr is Ve rsyck , Gen t 12 
11. Dan ië l Denayer Aa l s t 12 

P.S. Nu gemaakte abonnenten voor 7 8 dienen er op gewe
zen dat ze « WIJ » gedurende november en december 77 gra
tis ontvangen. 
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VN J-tweedaagse te Zwijndrecht 
topper van formaat 
Het gehoopte sukses voor de twee
daagse VNJ-aktviteiten te Zwijn
drecht IS zeker niet uitgebleven 
De plaatselijke afdelingen hebben de 
naam, die zij dragen, zeker alle eer 
aangedaan 

Zowel Amedee Verbruggen, als de 
ouders van de overleden schnjfster 
Lieve Moenssens waren aanwezig op 
de dansavond en de gouwdag van 
het weekend 

De dansavond van zaterdag 8 okto
ber groeide uit tot een waar familie
feest Naast VNJ-ers en sympatizan-
ten, had de plaatselijk afdeling het 
genoegen burgemeester A Van Roey
en te mogen verwelkomen samen 
met de geestelijke overheid die voltal
lig aanwezig was Naar schatting 200 
tombolaprijzen werden op minimum 
van tijd aan de man gebracht 

Het was dan ook met te verwonderen 
dat na de dansavond die tot op de 
vroege morgen duurde, er enkele 
mensen moeilijkheden hadden om 
zondagmorgen om 7 uur reeds klaar 
te staan in het Gildenhuis om voor 
een 300-tal VNJ-ers uit verschillende 
gemeenten de gouwdag voor te berei
den 

Omstreeks 9 uur waren de eerste 
afdelingen reeds aanwezig en om 10 
u 15 startte de optocht die door de 
straten van Burcht en Zwijndrecht 
trok Op kop de befaamde VNJ-mu-
ziekkapel die voor de nodige sfeer i 
zorgde Deze manifestatie werd ge-

vu-Geel 
zoekt nieuw 
bestuur 
Nog voor nieuwjaar moeten alle afde
lingsbesturen vernieuwd worden Al
dus knjgen we vanaf 1978 ook een 
nieuwe arrondissementsraad die een 
nieuw arrondissementsbestuur zal 
verkiezen, en een nieuwe partijraad 
die voor een nieuw partijbestuur zal 
zorgen 
In de moeilijke penode die de Volks
unie doormaakt is deze vernieuwing, 
voor de statutaire penode van dne 
jaar, van het allergrootste belang 
Trouw aan een partij of een beweging 
IS een kwestie van trouw aan haar 
doelstellingen en programma Perso
nen en strukturen komen slechts op 
de tweede plaats, als middel tot dat 
doel 
W I J doen dan ook een dnngende 
oproep tot alle leden die bezorgd zijn 
om de toekomst van de Volksunie 
Ondanks alles blijft zij, of moet zij blij
ven onze enige Vlaamse waarborg 
Alle kandidaten voor het nieuwe afde
lingsbestuur moeten hun naam en 
adres opgeven bij Andre Peeters, Dr 
Vandeperrestraat 2 Geel Tel 014/ 
58 97 36 (schriftelijk mondeling of tele
fonisch) en dit voor zondag 21 novem
ber 1977 Het bestuur rekent zeker op 
enkele nieuwelingen Biezonder jonge
re krachten zijn welkom 
Alle leden worden opgeroepen om 
hun stem uit te brengen op maandag 
21 november 1977 om 20 u 30 in 
Feestzaal Het Wijnhuis, Stations
straat 44 Geel 

De kiesverrichtingen worden vooraf
gegaan door een toelichting bij, en 
een vnjmoedige diskussie over de poli
tieke toestand Het afdelingsbestuur 
zal trachten een Volksunie-minister 
voor de eerste maal naar Geel te knj
gen (het moeten altijd geen CVP-mi-
nisters zijn die Geel bezoeken) 
We verwachten er alle leden di€ 
bekommerd zijn om de Vlaamse be
langen voornaamste bestaansreden 
van de Volksunie 

Met de Volksunie naar een Vlaamse 
staat I 

leid door Ronald Stevens, leider van 
Dienst die er voor zorgde dat de 
optocht (4 km) met uit de hand liep Tij-
'Jens die optocht werd, via pamfletten, 
aan de bevolking uitleg verstrekt over 
de werking van het VNJ 

Het einde van de optocht was aan de 
hoofdkerk van Zwijndrecht waar om 
12 uur een h mis werd opgedragen 
door E H Herman Waterschoot waar
na naar de St-Paulusschool werd 
opgestapt om in de grote zaal van het 
gildenhuis de knapzak aan te spre
ken 

Na het middagmaal trokken de 300 
VNJ-ers in groepjes door Zwijndrecht 
om deel te nemen aan een toenstisch 
dorpspel, dat een enorm sukses werd, 
ondanks het drukke zondagnamiddag-
verkeer Vervolgens werd in de zaal 
van het gildenhuis de dichter Rene 
Declercq herdacht en kreeg het ma-
nonettenteater van Stefaan Ponette 
alle aandacht 

Vervolgens werd er nog gezongen 
door alle aanwezigen en kwam stilaan 
de slotformatie in het zicht Deze slot-
formatie werd, evenals het dansfeest 
en de andere aktiviteiten van die 
dagen, bijgewoond door Amedee Ver
bruggen, die de aanwezigen enkele 
ogenblikken stilte bezorgde tijdens 
zijn toespraak, die hij niettegenstaan
de zijn 91 jaar, rechtstaande voerde 

Tijdens die slotformatie kwamen er 
ook enkele bevordenngen naar voor 
Zo ondermeer voor Stefaan Cort-

vnend en Rita Van Hove, resp be
noemd tot gewestleider en gewestleid-
ster Nog andere bevordenngen wa
ren voor Koen Van De Buicke, Geert 
Van Praet, Hector De Caluwe, Guij 
Leemans en andere 
Al deze jonge mensen mochten hun 
bevordenngen in ontvangst nemen uit 
handen van de verbondsleider J Van 
Haerenborg, bijgestaan door gewest-
leider Rik De Wever 
Op het einde van de slotformatie 
kwam dan de verrassing van de afde
ling Zwijndrecht-Burcht-Melsele Door 
de heer Moenssens, vader van de 
betreurde Leve Moenssens werd, als 
schenking het vendel aan de «Meis-
jesschaar» overhandigd Het was 
Conny Stevens die voor de eerste 
maal het vendel uit de handen van de 
verbondsleider in ontvangst mocht ne
men 

De slotformatie eindigde dan met een 
uitvoering van de muziekkapel van 
het VNJ 
Tot slot alle dank aan het Jongeren-
steunkomitee o l v voorzitter Steef 
Delva en Albert Meessens Het komi-
tee had er voor gezorgd dat de voor
bereidingen en de afwerking voor en 
tijdens deze tweedaagse zo vlot mo
gelijk verliepen 
Zondagavond werd nog druk nage-
kaart en op vraag aan de plaatselijke 
leider Ronald Stevens wat hij dacht 
over de voorbije dagen, was zijn ant
woord samen met al de mensen van 
het VNJ-JSK « Het was geweldig i» 

(W Hellemont) 

CHATEAU CARAVAN 

Verkoop - Verhuur 
onderdelen - toebehoren - trekhaken 

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

& CARAVANCENTRA P V B A 

BONHEIDEN-
RIJMENAM MET 
NIEUW BESTUUR 
VAN START 
Ingevolge de partijstatuten kreeg de 
VU-afdeling Bonheiden-Rijmenam een 
nieuw bestuur 
Als voorzitter werd Frans Plaskie aan
geduid, reeds alom gekend om zijn 
efficient sociaal dienstbetoon in het 
vonge bestuur Reeds meerdere jaren 
plichtsgetrouw sekretaris, werd Piet 
De Pauw in deze funktie opnieuw 
bevestigd 
Ook de Rijmenammers Miei Pelgnms 
en Mare Ribbens zetten hun vroegere 
funktie, resp penningmeester en orga-
nizatieverantwoordelijke voort 
Nieuwkomers in het bestuur zijn, Ma-
rie-Therese De Jongh, die de zware 
taak van het sociaal dienstbetoon van 
de nieuwe voorzitter overneemt en 
Tony Huysmans die de propaganda 
voor zijn rekening neemt 
Tijdens de eerste vergadenng van het 
nieuwe bestuur werd onmiddellijk van 
start gegaan met het opstellen van 
een aktiviteitenkalender voor de ko
mende maanden Hiervoor wordt trou
wens op 7 november e k te 20 u 30 
in de zaal «Volkslust» te Bonheiden 
een perssamenkomst belegd waarop 
alle leden en sympatizanten van harte 
worden uitgenodigd Dit wordt een 
enige gelegenheid om kennis te ma
ken met het nieuwe bestuur en de 
werking van de afdeling 

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

J O KERKSTRAAT 
TeL (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

W I L R I J K 

In memoriam 
Jos Ooms 
1925-1977 

Te Wilr i jk is op 52-jarige 
leefti jd Jos O o m s overle
den. 

Hij was bestuursl id van de 
afdel ing Wilr i jk en lid van 
de arrondissementsraad. 
Vr iend Jos was nooit veel 
van zeggen (eigenlijk de 
zachtheid zelf, ook ai had 
hij zijn sporen verdiend in 
de arbeidersbeweging) 
maar hij was een man waar
op men kon rekenen, ie
mand die men nooit ver
geefs om een dienst vroeg. 
Hl] behoorde tot het gewo
ne voetvolk dat nog steeds 
de sterkte uitmaakt van de 
V laamse Beweging. . . 
Vr iend Jos, we zullen aan je 
denken telkens ons ge
vraagd wordt iets te doen. 
Je voorbeeld moge voor 
ons allen een aansporing 
zijn om ook metterdaad te 
bewijzen dat het f lamingan
t isme verder leefL. . 

Voor Jacques, Johan, Mar
leen, Ronald en Mar ina zal 
het in deze moeil i jke dagen 
misschien een troost zijn, 
dat hun vader, door zijn eer
lijkheid en zijn inzet, ook 
voor ons heel veel heeft 
betekend. 

NOVEMBER 

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

4 ANTWERPEN-STAD : Mosselavond op L O Zaal De Molen 
Inschrijven 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 Schrans, 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 

Rupetstraat Deelnemingspnjs 10 fr Prachtige prijzen 

5 HOMBEEK-LEEST: Oostennikse avond vanaf 20 uur op VU-
zoWer te Homt)eek (Bankstraat 145) Diamontage uit Tirol met 
als gastvrouw en -heer Annie en Firmin Verlinden Weense 
gastronomie aan demokratische pnjzen 

8 BORSBEEK : VU-bestuursverkiezingen op het sekretanaat 

8 ARENDONK VU-bestuursverkiezingen in cafe Vrijheid, Vnj-
heid 98 

12 LINT . « Leeuwkensbal» om 20 u in zaal Centrum Orkest «The 
Daltons » 

12 NIJLEN VU-dansfeest in zaal Nilania om 20 u, orkest The 
Twens 

12 EDEGEM: Dia-avond Rubens en bijkomend Stromtjerg om 
20 uur in zaal Dne Eiken 

19 EDEGEM kaartavond in Dne Eiken 
20 DEURNE • Bezoek aan museum Smidt-Van Gelder aan de Bel-

gielei te Antwerpen Afspraak om 14 uur in lokaal Trefpunt Inl 
bij J Hereygers 

25 EDEGEM . Algemene vergadering VNSE in Drie Eiken 
26 WESTERLO VU-afdelingsbal in het parochiecentrum, Boeren-

krijglaan (Westerlo-centrum) om 20 u 30 Orkest V V Sextet 
26 ARENDONK St-Niklaasfeest om 14 uur voorafgegaan door 

poppenkast 

26 NIJLEN bestuursverkiezingen in zaal Kempenland 

26 KESSEL ledenfeest met bestuursverkiezingen in de Parochie
zaal (Kessel station) 

30 DEURNE VU-vrouwenknng-wandeling door «Schoon Lier» 
Inlichtingen en inschrijvingen in cafe Trefpunt of bij J Herey
gers, 031-248806 Deelname onkosten 40 fr Lunchpakket 
meebrengen 

Nieuw 
afdelingsbestuur 
voor VU-Merksem 
Tijdens de installatievergadering op 
vrijdag 21 oktober II die doorging 
onder het voorzitterschap van arron
dissementsafgevaardigde E Gaublom-
me, werd het nieuwe afdelingsbestuur 
als volgt samengesteld voorzitter An
dre Rammeloo, sekretaris Alfons Brat 
penningmeester Urbaan Dubois, orga
mzatie Jan Vinken, propaganda Toon 
Dewachter 
Verder maken eveneens deel uit van 
het nieuwe bestuur de dames Nieke 
Brat-Delrue, Nieke Quick-Wellekens 
en Clara Van Dijck-Govaert en de 
heren Luk Droogmans, Theo Geus-
sens en Omer Stevens 
Op de arrondissementsraad zal afde
ling Merksem worden vertegenwoor
digd door Nieke Quick-Wellekens, 
Alfons Brat Luk Droogmans en Jan 
Vinken 

Huwelijk 
Op zaterdag 29 oktober werden Ron-
ny Poels en Simonne Goossens door 
de banden van het huwelijk verbon
den Afdelingsbestuur en mandatans-
sen wensen het jonge paar veel 
geluk Z IJ feliciteren tevens kollega 
Jan en mevrouw Poels-Van den Dnes 
en mevr Goossens-Willemsen van 
ganser harte 

Nieuw bestuur 
bij VU-Mortsel 
Doordat het aantal kandidaten gelijk 
was aan het aantal te verkiezen 
bestuursleden was de verkiezing zelf 
overbodig geworden 
Op 20 oktober werden, met eenpang-
heid van stemmen en bij handgeklap, 
de funkties toegewezen en werd het 
nieuwe bestuur geïnstalleerd 
De nieuwe ploeg, die met entoesias-
me aan de slag gaat, ziet er als volgt 
uit Willy Van Bouwel, voorzitter, Miei 
Croes, sekretans, Rik Reymen, pen
ningmeester, Roger Pelegnn, propa
ganda, Frans Dillen, orgamzatie. 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN! 

Verzorgde keuken, 
ijdfijiil demokratische pnjzen, 

uitgelezen dienstbetoon i 

2i00 nij len •> tE>l , 

Vera Veron-Veron, jongerenwerking 
Verder als gewone bestuursleden 
zonder officiële funktie Georges Bro-
sens. Staf De Ceuster, Irene Hen-
dnckx-Van Bauwel, Frans Smolders, 
Bert Veron, Bob Walscharts 
W I J zijn er van overtuigd dat deze 
ploeg goed werk zal leveren en bren
gen tevens hulde aan onze uittreden
de voorzitter Bert Veron voor zijn wij
ze en trouwe leiding in de voorbije 
jaren 

Spoedig h e r s t e l ! 

Een van onze dne VU-schepenen, de 
heer Bob Van Hoofstadt is samen 
met zijn vrouw in een verkeersonge
val betrokken geweest Beiden wer
den daarbij licht gewond Wij wensen 
Hilde en Bob een spoedig en volledig 
herstel 

Bestuurs
verkiezingen 
te Ekeren 
'Op vrijdag 4 november e k worden 
de statutaire bestuursverkiezingen ge
houden in het lokaal «Ekershof», 
Groot Hagelkruis 6/1 te Ekeren van 
20 u tot 22 u De leden worden ver
zocht hun eigen stem uit te brengen 
Inlichtingen hieromtrent steeds te be
komen op het VU-sekretanaat Gees-
tenspoor 72, Ekeren, tel 41 0441 

Verbond Vlaamse 
Kultuurverenigingen 
van Antwerpen 
achter Egmont-motie 
De raad van beheer van het Verbond 
van Vlaamse Kultuurverenigingen 
van Antwerpen — overkoepelende 
orgamzatie van 70 kulturele en socio-
kulturele verenigingen — schaart zich 
achter de motie aangenomen door de 
gemeenteraad van Antwerpen op 
5-9-77 m b t het Egmont-akkoord, 
waarvan de tekst als volgt luidt 
"De gemeenteraad van Antwerpen, 
vergaderd in zitting op 5 september 
1977 getrouw aan zijn Vlaamse tradi
tie, bevestigt zijn eis tot volledige 
gelijkberechtiging van de Vlamingen 
in de Brusselse agglomeratie en tot 
integraal behoud van Vlaams-Brabant 
als Vlaams grondgebied De raad 
rekent erop dat bij de aanstaande 
bespreking var het Egmontpakt in het 
parlement dit standpunt de overhand 
zal hebben De raad verzekert de 
Vlaamse Brusselaars en Brabanders 
dat ZIJ mogen rekenen op de Antwerp
se solidariteit » 

WIJIO 3 NOVEMBER 1977 
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BRABANT 

«Exploration», «Karsenty», Vlabric, 
Salons Georges, brouwerijmuseum... 
...of het verhaal van een lange Leuvense nacht 
Het was weer vier uur in de nachteli|ke ochtend toen we de gotische zaal van 
het Leuvense stadhuis verheten De toeschouwers kregen waar voor hun 
geld een betoging met zangstonde van V A L (Vlaams Aktiekomitee Leuven), 
een echte «coup de theatre» met als toneelhelden de schepen van financiën 
en raadslid Tobback van de BSP, een redevoering in onvervalste Max Have-
laarsti j l van Rob Vandezande over de geweigerde ongevallenverzekering van 
de raadsleden, de opposit ie die een punt van de meerderheid wegstemt en de 
Volksunie die door tegen het biermuseum te stemmen het Leuvense bierta
boe doorbreekt, tot grote ontsteltenis van de P W en de Artois-fans Waar
mee eerst beginnen ? 

Vlabric 
De overeenkomst tussen de stad en 
Vlabnc de gesofistikeerde benaming 
van een vzw die voor Vlaams-Bra-
bant de informatika van de overheids
instellingen w\\ monopoliseren vorm
de de hoofdbrok van de avond Het 
gaat trouwens om een jaarlijks be
drag van 9 miljoen Het moderne 
beheer van een stad als Groot-Leu
ven vereist een overschakeling van 
de huidige bestuurlijke werkwijze op 
de computer Het gaat om vijf dien
sten de bevolking de stedebouw de 
boekhouding de belastingen en de 
wedden lonen en pensioenen van het 
personeel (meer dan 1 000 perso
neelsleden) Het voorstel van het kolle
ge IS dat hele pakket in beheer af te 
staan althans de programmalle er
van aan een privaatrechtelijke instan
tie De vereniging wordt voorgezeten 
door CVP-volksvertegenwoordiger J 
Henckens (ACW) CVP-raadslid T 
Wouters is afgevaardigde-beheerder 
Ook de BSP-Leuven is in de raad van 
beheer vertegenwoordigd door BSP-
raadslid Van Mellaert, direkteur van 
de Waterleiding en tevens afgevaar
digde-beheerder van de G O M van 
Vlaams-Brabant Hier heb je meteen 
een voorsmaakje van de politisenng 
en machtsverdeling in het toekomsti
ge geregionaliseerde België 
In de bespreking van de overeen
komst bracht de VU die in deze zaak 
met vnje handen staat het zwaarste 
geschut in lijn Raadslid Van Itterbeek 
zei dat het onaanvaardbaar is het 
hele bevolkingsregister over te leve
ren aan een pnvaatrechtelijke vereni
ging Niemand kan waarborgen dat 
de geprogrammeerde gegevens 
langs een of ander lek bijvoorbeeld 
met commerciële of met pjolitieke pro
pagandistische doeleinden met ver
vreemd worden De burger kan aldus 
in zijn prive-levenssfeer ernstig ge
schaad worden gegevens over zijn 
persoon over zijn gezin zijn strafrech
telijk dossier berusten met meer in vei
lige handen Bovendien heeft hij, zoals 
Rob Vandezande betoogde, geen en
kele greep of toezicht op wat er in de 
computer gestopt wordt Hij heeft 
zelfs geen inkijkrecht noch bij Vlabnc 
noch bij de stad De CVP-PVV stem
de immers het amendement van Van
dezande weg dat luidde als volgt 
• Alle gegevens waarover Vlabnc be
schikt en die de burgers betreffen 
worden kosteloos en op hun aan
vraag via het gemeentebestuur ver
strekt » 

Blijkbaar zijn er indrukwekkende par
tijpolitieke belangen gemoeid bij een 
zuivere bestuurlijke aangelegenheid 

als de informatika In Vlaanderen 
heeft de CVP de zaak in handen in 
Wallonië is het de BSP allemaal vol
gens het stelsel van de vzw Er zijn 
zware financiële verhuringskontrak-
ten en aankopen van computers mee 
gemoeid Wie de informatika be
heerst, beheerst de staat de burgers 
incluis Vandaar ook de polit ieke ver-
zuil ingsmekanismen die in het be
heer van de vzw s werkzaam zijn Om 
al die redenen verwierp raadslid Van 
Itterbeek het huidige systeem dat 
geen enkele wettelijke basis heeft De 
hele zaak is onttrokken aan het parle
ment In naam van de VU-fraktie 
bracht hij het volgende alternatief 
naar voor voor de bevolkingsregis
ters en de stedebouw wordt aange
sloten op het r i jksregister en op het 
register van het kadaster Voor de 
wedden van het personeel en de 
gemeenteli jke boekhouding wordt 
een mmi-computer aangeschaft 
Voor de eerste twee matenes bepaalt 
de wetgever wat er geprogrammeerd 
wordt en volgens welke modaliteiten 
met inzagerecht van de burgers 

« Coup de theatre» 
Als om het bewijs te leveren van de 
politieke touwtrekkenj rond de infor
matika deelde BSP-raadslid L Tob
back als bij donderslag mee dat in 
tegenstrijd met de bewering van de 
schepen van financiën de vzw Vla
bnc met erkend was door het Rijk Hij 
vroeg daarom dat het punt van de 
dagorde zou afgevoerd worden wat 
door de meerderheid afgewezen 
werd De zitting diende geschorst te 
worden om met afgevaardigde-be
heerder en raadslid Woute/s en de 
CVP te overleggen wat er diende te 
gebeuren Er moet inzake de erken
ning van de informatika-vzw's op rege-
ringsvlak gezocht worden naar een 
vergelijk wat bemoeilijkt wordt door 
de jsolitieke machtsverdeling in Vlaan
deren en Wallonië W e zitten tot zelfs 
met betrekking tot het beheer van de 
Vlaamse gemeenten vast aan Wallo
nië 

Galas Karsenty-Herbert 
De akties tegen de franskiljonse ver-
fransingsmekanismen in Leuven blij
ven met beperkt tot «Exploration» 
Ook de Panjse voorstellingen van het 
toneelbedrijf «Galas Karsenty-Her
bert» zullen er moeten aan geloven 
Raadslid Van Itterbeek had het punt 
aan de dagorde geplaatst hij vraagt 
een schorsing van de voorstellingen 
en daarmee samenhangend een ern
stig schouwburgbeleid Het punt 
kwam slechts ter sprake omstreeks 2 

Kom ook eens gezellig en lekker eten in... 

B e tlDatieerne 
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. 

uur s ochtends Om 11 u gingen de 
poppen al aan het dansen de raadsle
den werden in hun besprekingen over 
Vlabnc plots opgeschrikt door kreten 
als « Karsenty naar Parijs'» « Leuven 
Vlaams » en een liedje tegen « Explora
tion » op de tonen van Piet Hem Stu
denten droegen borden met de slag
zin «Votez CVP-PVV votez bilin-
gue I" In een oogwenk waren een der
tigtal leden van het Vlaams Aktiekomi
tee Leuven de zaal binnengedrongen 
De burgemeester keek machteloos 
toe De «serenade» duurde ruim vijf 
minuten Een voor een werden de 
manifestanten door de bijgeroepen 
politie naar buiten geleid 
Van Itterbeek betoogde dat Leuven 
geen toneelbeleid heeft De program-
mate in de schouwburg wordt overge
laten aan een man de direkteur Het 
schepenkollege beperkt zich tot het 
bekrachtigen van die voorstellen « Ex
ploration » en « Karsenty» kunnen be
slag leggen op een twaalftal avonden 
Voeg daarbij de voorstellingen van 
het «Theatre national de Belgique» 
wat het aantal Franstalige avonden 
op 17 brengt 

Intussen zijn er tientallen Nederlands
talige verenigingen die jaarlijks de 
toegang tot de schouwburg gewei
gerd zien Van Itterbeek vraagt al 
sinds april naar de lijst van die weige
ringen en de redenen ervan Hij wil 
aat nu eindelijk die lijst aan de Kom
missie Kuituur voorgelegd wordt Wat 
betreft het programmeren van buiten
lands toneel staat de fraktie op het 
standpunt dat die voorstellingen in de 
allereerste plaats het Vlaams toneel 
in de stad moeten ten goede komen 
en dat de plaatselijke toneelgroepen 
bij de programmalle betrokken moe
ten worden Vergeleken met de gala
avonden van Karsenty was Van Itter
beek van oordeel dat het repertonum 
van het «Theatre national de Belgi
que» wel een bijdrage kan zijn voor 
het toneelleven in Leuven 
De CVP-schepen van Kuituur me
vrouw Roos Wouters weigerde de 
zaak «Karsenty» opnieuw te bespre
ken in de Kommissie Over de lijst van 
de geweigerde Nederlandstalige groe
pen bleef ze in het vage BSP-fraktie-
leider Louis Tobback steunde de V U 
en herhaalde zijn standpunt dat de 
galas «Karsenty-Herbert» met in de 
schouwburg thuishoren Hij nam akte 
van de verklaring dat de V U zich met 
verzette tegen buitenlands toneel 

Het bier 
Twee jaar geleden had het toenmali
ge CVP-BSP-bestuur de morele ver
bintenis aangegaan tegenover Artois 
om naar aanleiding van de ontmante
ling van twee oude brouwerijen in de 
stad een brouwenjmuseum in te rich
ten in de kelders van het stadhuis 
Daar zouden dan de museumstukken 
van Artois in ondergebracht worden 
Thans wordt de rekening aangebo
den 4,5 miljoen zonder de voorziene 
lift verwarming en elektnciteit De 
stad draagt alle kosten De museum
stukken blijven eigendom van Artois i 
Het « museum » moet klaar zijn tegen 
31 april 1978 de vooravond van de 
bierfeesten Daarvoor stelt de stad 
nog eens 3 miljoen ter beschikking 
Alles samen ongeveer 10 miljoen fr 
Omdat er haast mee gemoeid is, komt 
er ook geen openbare aanbesteding 
van de werken Aannemer Vande-
kerckhove die restauratiewerken ver
richt aan de gevels van het stadhuis, 
krijgt het museum toegewezen in de 
vorm van meerwerken Ook met de 
betoelagingen wordt een loopje geno
men Op 3-9-77 schrijft mevr De 
Backer minister van Kuituur aan de 
burgemeester dat het mimstene geen 
geld heeft om het Leuvense biermu
seum te subsidieren Net voor de zit
ting kwam de mededeling van het kol
lege dat de minister op haar beslis
sing teruggekomen was en dat er nu 
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Dansklub Terpsichore geeft haar jaarlijks Galabal 
«De Maalbeek » Hoornstraat 97 Orkest The Tor-

12 

12 

12 

12 

20 

26 

29 

ETTERBEEK 
om 20 uur in < 
nados 

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

LIEDEKERKE VU-bal in zaal Mulhof, begin 20 uur 

TREMELO-BAAL Gezellig samenzijn en dans in zaaltje onder 
de kerk te Ninde Bij die gelegenheid worden eveneens statutai
re bestuursverkiezingen gehouden 

OVERUSE VU-Vlaams etentje vanaf 12 uur in zaal «Ter Use • 
Stationsstraat Mosselen + friet 120 fr Boerenbrood 

-I- kop 60 fr 
LINT Leeuwkensbal om 20 uur zaal Centrum Orkest The Dal-

tons 
OPWIJK 10e VU-bal om 20 uur in St-Pauluszaal Orkest 
Sunshine 

BIERBEEK VU-bal in het Hof van Bierbeek met het orkest Flin-
gel-Bunt reuzetombola 

MACHELEN herfstbal van VU-Machelen, in zaal Egmont 
Dorpsstraat 
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 Inschrijven voor 17 nov bij Wyndaele Lie-
venslaan 14 3030 Heverlee Tel 229653 
MOLENSTEDE Breugeliaans feest in het Berkenhof met zelf
gemaakte pensen Ook varkenslapjes njstpap en taart 
HEKELGEM-ESSENE VU-bestuursverkiezingen om 20 u 30 
m zaal Lindenhove Bellestraat te Hekelgem Gastspreker 
Toon Van Overstraeten 

DECEMBER 

10 DIEST VU-bal m de Oude Lakenhalle 

toch een belofte van betoelaging is i 
Tenslotte maakte Van Itterbeek nog 
melding van een brief van de aanne
mer waarin hij zegt de werken alleen 
te kunnen voltooien als « deze werken 
hem onmiddellijk besteld worden » 
De VU-fraktie stond alleen om tegen 
te stemmen Ze staafde haar stand
punt nog door de 10 miljoen f r van de 
stad voor de promotie van het bier te 
plaatsen tegenover de 1 8 miljoen die 
het Rijk als subsidie toekent aan het 
N C A , het centrum voor bestrijding 
van de alkoholverslaving 

Bevolkingsregisters 
bij « Georges » 
De verstrengeling van het CVP-PVV-

stadsbestuur met de pnve-sektor 
wordt nog in het licht gesteld door de 
intrek van de dienst van de bevol
kingsregisters in de «Salons Geor
ges» te Leuven tegen een jaarlijkse 
huurpnjs van 510 000 fr V U en BSP 
achten dit «onoirbaar» Voor de uit
breiding van de stedelijke biblioteek 
werden ook twee huizen gehuurd In 
een ervan is het arrondissementeel 
CVP-sekretanaat gehuisvest Uit de 
dossiers is met op te maken of de 
stad ook met de huur voor de CVP 
betaalt Raadslid Vandezande vroeg 
hierover opheldenng wegens het ont
breken van gegevens in het dossier, 
maar kreeg daarop geen sluitend ant
woord 

VUJO's vredestocht 
op 11 november 

•^,- "' 4i 

VUJO-Nieuv*/ G r i m b e r g e n organ izeer t o p 11 n o v e m b e r e e n V r e d e s 
toch t S a m e n k o m s t o m 13 u aan het Kul tureel C e n t r u m te S t r o m b e e k -
Beve r V ia G r i m b e r g e n en Be igem naar Humbeek , meet ing in zaal Hol
le Blok S p r e k e r s p ro f Gu ido Provoost , kamer l id Paul Peeters , p rov in 
c ie raads leden Paul d e N e v e en J o h a n S a u w e n s (nat ionaal V U J O - v o o r -
z i t ter) Een bus (grat is) b reng t de dee lnemers na de meet ing via Bei-
g e m en Gr imbe rgen te rug naar S t rombeek -Beve r 
Er w o r d t t evens een bus ingelegd d ie o m 11 u aan het Barnkadenp le in 
(Brussel ) ve r t rek t en via Kraa inem, W e z e m b e e k - O p p e m , Z a v e n t e m en 
V i l voo rde naar S t rombeek -Beve r n jd t ( s avonds vanui t H u m b e e k in 
o m g e k e e r d e vo lgo rde v o o r d e terugre is) 

V o o r mee r in l icht ingen v o o r deze bus H u g o V a n H e m e i r y c k 

2 6 9 0 3 7 3 

S l o g a n s : N O O T MEER O O R L O G - S T O P B E L G I S C H E W A P E N H A N 
D E L - G E E N B E R O E P S L E G E R S - V R E D E D O O R A M N E S T I E . 

V o o r meer in l icht ingen omt ren t d e v redes toch t kan je t e rech t bi j 
V U J O - N i e u w G n m b e r g e n S tephane Rummens, Be igemse s t e e n w e g , 
146 1850 G r i m b e r g e n - 269 31 60 e n Suzie O o m s , W o l v e r t e m s e s teen
w e g 245 1850 G n m b e r g e n - 2 6 9 0 3 7 3 
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Liedekerkse Vlaamse Kring 
«Pajottenland» opent deuren 

De pas opgerichte Vlaamse Kring Pajottenland nodigt in afwachting van de plechtige opening, begin decem
ber, nu reeds iedereen uit een pint en een kijkje te komen nemen in de hernieuwde « Pajot». De overboekende 
herberg in Liedekerke en omstreken is slechts een gedeelte van het grote projekt dat de VZW « Vlaamse 
Kring-Pajottenland' deze zomer heeft opgezet 
Het complex gelegen aan de hoek OpperstraatStationsstraat te Liedekerke zal eens kant-en-klaar naast 
een gezellige herberg ruimte bieden voor sociale dienstveriening, vergaderruimte en plaats voor een kleine 
kunstgalerij 
De plaatselijke VU-afdelingzal in de aanpalende lokalen aan sociale dienstveriening doen naast ruimte voor 
een Vlaams Ziekenfonds. Zover is het echter nog niet Zeker is nu reeds dat dit complex het trefpunt van élle 
Vlamingen uit de streek van Liedekerke zal worden. En zeggen dat jaren geleden in een van de zaaltjes de 
plaateelijke CVP werd opgericht.. 
Wie de Liedekerkse Pajotten een steuntje wil geven kan dat gerust op rekening 438-2105751-92 van KB-Lie-
dekerke. Dank en welkom I 

Kortnieuws uit Kortenberg 
Toen na de verkiezingen de CVP de 
meerderheid behaalde in Kortenberg, 
beloofde zij de oppositie konstruktie-
ve samenwerking in het gemeentebe
leid. Er werden een aantal werkgroe
pen opgericht waarin de verscheide
ne partijen vertegenwoordigd waren 
en die advizerend zouden optreden. 
Van konstruktieve samenwerking ge
sproken : ofwel werken de werkgroe
pen niet, ofwel slecht, ofwel worden 
de adviezen gewoon genegeerd. 
Een voorbeeld: In de werkgroep on
derwijs werden een aantal positieve 
voorstellen gedaan door de Volksunie 
i.v.m. de gelijkschakeling van de socia
le voordelen voor de kinderen uit de 
vier deelgemeenten (busvervoer, 
zwemmen, enz.). De schepen van 
onderwijs legde deze adviezen naast 
zich neer, nam de beslissingen die 
hem wenselijk leken en waarvan 
90 % nooit in de werkgroep ter spra
ke kwamen, zoals het invoeren van 
de naschoolse Franse lessen vanaf 
het vierde studiejaar in de ganse 

gemeente Groot-Kortenberg. Een 
maatregel die zeker niet pedagogisch 
en ook niet psychologisch te verant
woorden is in een Vlaamse gemeente' 
op 10 kilometer van Brussel. De klap 
op de vuurpijl kwam op 10 oktober 
1977 toen de leden van de meerder
heid ostentatief de gemeenteraad ver
lieten als protest tegen de niet-verkie-
zing van hun kandidaat voor het 
OCMW-sekretariaat Het was eens te 
meer zoals onze VU-mandataris Paul / 
Vanden Dorpe scherp aankloeg: 

'•Persoonlijke belangen primeren op 
het algemeen t>elang, waarschijnlijk 
omriat sommige mensen t>elangrijk 
zijn. > 

Komt straks de harde strijd, onze VU-
mandatarissen zijn bereid I 

De sekretaris 
en de redakteur streekblad 

Dirk Goossens-
Jos Van Cauwenbergh 

Vic Anciaux 
spreekt te 
Bierbeek 
Op dinsdag 15 november om 20 u. 
houdt Vic Anciaux, staatssekretaris 
voor Nederlandse Kuituur en Brussel
se Zaken een voordracht over het 
Egmontpakt In zijn rede zal hij vooral 
aandacht hebben voor de Brusselse 
en de Vlaams-Brabantse situatie. 
Er is gelegenheid tot vragenstellen en 
diskussie o.l.v. de BRT-radio joemalist 
Jos Bouveroux. 

Deze informatieavond heeft plaats In 
de Molen, Dorpsstraat 14 te Bierbeek 
en wordt ingericht door de VU-afde-
ling Biertjeek, Korbeek-Lo, Lovenjoel, 
Opvelp. 
Samen met deze informatieavond zal 
een nieuw VU-afdelingsbestuur geko
zen worden ter vervanging van Chri-
sane Collaer, Roger Laurent André 
Laurent Raf Suttels, H. Van Autgaer-
den. Pol Vanden Brempt Luk Van de 
Broeck, Luk Vanhoorenbeek en Mar
cel Volkaerts. 

De Nederlandstalige 
aanwezigheid bij de 
Rijkswacht te Brussel 
Op een vraag van senator Vandezan-
de, antwoordde de minister van 
Landsverdediging dat er bij het rijks-
wachtdistrikt Brussel waaronder, hoe 
eigenaardig ook, St-Genesius-Rode 
gerangschikt is, 400 rijkswachters zijn 
waaronder 210 Franstaligen en 190 
Nederlandstal igen. 
Bij die 190 Nederlandstaligen zijn er 
46 tweetalig, en bij de 210 Fransta
ligen zijn er 31 tweetalig. 
Die tweetaligheid werd volgens de 
minister verworven, hetzij op grond 
van studie van de tweede landstaal, 
hetzij van in de praktijk opgedane ken
nis. 
Het is maar een weet ! 

Jacky Duyck: 
« hoe aarzelend 
een landschap» 
Van 12 tot 27 november loopt in de 
Westrand Galerij te Dilbeek de ten
toonstelling • Hoe aarzelend een land
schap »: schilderijen van Jacky 
Duyck. 
De vooropening heeft plaats op vrij
dag 11 november 1977, om 20 u. 30. 
De galerij is open : 's zaterdags en 's 
zondags van 10 tot 12 en van 14 tot 
21 uur; dinsdags, donderdags en vrij
dags van 18 tot 21 uur ; woensdags 
van 14 tot 21 uur; maandag gestoten. 
Bij deze gelegenheW vwjrdt het boek 
«Hoe aarzelend een larKlschap» aan 
het publiek voorgestek). 
In het kader van deze tentoonstelling 
en de Dilbeekse Boekenbeurs wor
den op zondag 13 november om 11 
uur in de Westrand Galerij uit dit boek 
gedtohten voorgedragen door Brigiet 
Tyteca, met muzikale begeleiding van 
Berrie Jacobs. 

Pieter G. Buckinx, Emile Kesteman, 
Pol Ie Roy, Willem M. Roggeman en 
Erik van Ruysbeek bekeken het werk 
van Jacky Duyck. Hieruit ontstond 
een exclusief boek: 96 bladzijden (for
maat 215 X 275) waarvan 53 reproduk-
ties, 18 in kleur, 30 in zwart-wit en van 
elke dichter de afdruk van een origi
neel handschrift 
Dit boek werd gedrukt en uitgegeven 
door Artigraph. Voor de fotografie 
zorgde Remy Jans. De platen voor de 
kleurfotogravure werden geëtst door 
Belfotop en deze voor zwart-witfoto-
gravure door Ivan Rossel. De teksten 
werden gezet door Otmar en Patricia 
Malaika die ook instonden voor de 
algemene koördinatie. 
De lay-out werd verzorgd door André 
Van Laere. 

Dit boek is te verkri jgen: op het ate
lier Oude Smidsestraat 37, 1710 Dil
beek. 

Algemene 
ledenvergadering te 
Heverlee 
Vrijdag 18 november te 20 u. in de 
zaal «Parkrust», Abdijdreef, zal Mau-
nts van Haegendoren tijdens de alge
mene ledenvergadering handelen 
«over de taak van de V U in de Leu
vense gemeenteraad». Nadien voor
stelling van het nieuwe afdelingsbe
stuur en receptie. 

VUJO: kleinschalig is mooi - integraal federaal 
P R O G R A M M A 

10 u. 0 0 : open ing e n Inleiding (p lenum) 
10 u. 30 : sess ievergader ingen nnet re fe ra ten en besprek ing . 
11 u. 30 : plenaire s t emmingen 
12 u. 30 ; m iddagpauze 
14 u. 00 : p lenaire s t emmingen 
15 u. 00 : s lotz i t t ing me t 

— s temming aktue le resolut ies 
— vo lksmuz iek 
— b o o d s c h a p p e n van b e w e g i n g e n bu i ten V laande
ren 

— ge legenhe ids toespraak d o o r kamer l id Nel ly 
M a e s 
— b o o d s c h a p van d e o u d e r e n d o o r M. V a n Hae
g e n d o r e n 
— b o o d s c h a p van par t i j voorz i t te r H u g o Schi l tz 
— k o n g r e s r e d e d o o r V U J O - y o o r z i t t e r J o h a n Sau-
wens . 

Leuven, 13 november 3de VUJO-kongres 

P R A K T I K A 

•k He t k o n g r e s gaat d o o r in d e g r o t e aula v a n he t Mar ia The-
res iakol lege van de K U L , St . -Michie lsst raat 6 (nabi j Hoge
schoo lp le in) te Leuven . D e z e g r o t e aula m o e t e l vo l z i jn ! 

* He t Hogeschoo lp le in bev ind t z ich in de o m g e v i n g van het 
s tadhuis . VUJO-w /egw i j ze rs zul len U he lpen. Indien U van 
het s ta t ion k o m t neemt U d e Bondgeno ten laan , aan het 
s tadhu is slaat U d e Naamses t raa t in. D e v i j fde s t raat l inks 
voo rb i j het s tadhu is is d e St . -Mich ie lss t raa t 

* Eten t egen d e m o k r a t i s c h e pr i jzen is in L e u v e n geen pro
b leem. U kan o.m. t e rech t in het s tuden tenres tauran t . 
In l icht ingen w o r d e n ter p lekke ve rs t rek t d o o r het onthaal -
komi tee . Er zi jn o o k b r o o d j e s en d rank t e ve rk r i j gen in de 
kongres ru imte . 

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

ven is akt ief bez ig me t d e p rak t i sche voo rbe re id ing van 
di t kongres , o n d e r koörd ina t ie van kongregvoorz i t t e r Pol
ly Raskin. 

* O p het k o n g r e s zul len in fo-s tands aanwez ig zi jn van Dos 
fe l ins t i tuu t V V M , V N S , V I C , P V V , V U J O , V U en week 
b lad - W I J - . 

Vlaamse Kruis 
richt EHBO-kursus 
in te Ternat 
De lessen (in totaal 26 uur) worden 
gespreid over 13 avonden, telkens 
van 20 tot 22 uur Ze gaan door in het 
Oud Gemeentehuis van St-Kathari-
na-Lombeek (Kerkstraaö van dinsdag 
8 november 1977 af en verder elke 
dinsdag. 
Minimum leefti jd: 17 jaar Iedereen 
welkom I 
Aan de geslaagden wordt het brevet 
helper toeoekend 
Voor nadere inlichtingen en inschrijvin-
aen zich wenden tot dh r Roger Van 
Everbroeck, telefoon 02/58224.06. 
of tot Klaartje Allaert-De Vuys t tele
foon 02/569.21.51. 

fiflnBCuoLcn 
FRITUUR EETHUIS INGRID 

Olenseweg 41, WesterIo CVoortka-
pel), tel. 014/21.36.96. 
Vraag prijzen voor uw feestmenu's. 
Specialiteiten. 

VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 
1850 Grimbergen 
Tel. 02/268.14X)2 

Dames en heren, in uw belang 
wendt U voor uw 

SCHILDER- BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 
tot mannen van 't vak 

ADOLF CLAES 
EN ZOON ANDRE 

Kerkweg 8.1760 Roosdaal-Strijtem 
TeL 054/3337.56 

DE OUDE KRING 
Café vu-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgerief 

Schilderstraat 33 - 2000 Antwerpen 
Tel. 031/37.45.72 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02/734.06.43 
Na 18 u. 425.46.42. 

PVBA J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemin
gen, Gentsestraat 238, 9500 GE-
RAARDSBERGEN. Tel. 054/ 
41.25.89. 

Wij bouwen voor u sleutel op de 
deur. (Adv. 24) 

DROOGKUIS - WASSERIJ - BE-
DRIJFSKLEDIJ ST.-PIETER 
Kollegestraat 33 - 2400 MOL - 014/ 
31.13.76 

— Jonge dame, diploma A6/A1 
- sekretariaat zoekt passende 
betrekking liefst in Hasselt S t -
Truiden, Tienen of eventueel 
Brussel. Kontakt bureel blad nr. 
(N 122) 

— In Herenthout worden 2 plaatsen 
voor politieagenten open verklaard. 
Geïnteresseerden kunnen zich be
kend maken bij Staf Driesen, Punt 
22, Herenthout Tel : 014/51.19.63. 
(N I 20) 

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. 016/22.96.42. N I 21 
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LIMBURG 
Herdenkingskoncerten 
Mark Liebrecht 
Te zijner gedachtenis — Mark Lie
brecht was ook lid van de Raad van 
Beheer van het ANZ — organizeert 
het ANZ-Limburg twee koncerten 
Hiervoor werd de medewerking ge
vraagd van dne jeugdkoren die op 
het Europees Festival te Neerpelt 
hoge ogen gooiden De jeugd heeft 
de eeuwig jonge Mark üebrecht 
steeds aan het hart gelegen 
Daarom wordt ook zijn dneledige kan-
tate «Heideland», geschreven voor 
jeugdkoor en klavier, het slotstuk van 
de twee koncerten 
De dne koren De Heidebiekes Genk, 
o lv Wim Cortleven, De Zonhovense 
Leeuweriken o lv Luc Machon en In 
dulci Jubilo Herk-de-Stad o lv Ria 
Vanwing, zingen elk een eigen reper
toire van Vlaamse meesters en eén 
werk van Mark Liebrecht 
De hele koorgroep wordt geleid door 
Leo van Esser en aan het klavier 
begeleid door Didine Geens 
De koncerten vinden plaats op vrij
dag 11 november om 15 u in het Kul-
tureel Centrum te Hasselt en op zon
dag 13 november om 15 u in de Deka-
nale Sint-Marbnuskerk te Genk 
Toegangskaarten tegen 130 f r of 100 
fr (voor CJP en -|- 3P) kunnen besteld 
worden door storting van het overeen

komstig bedrag op de rekening 453-
0029541-46 van het ANZ-Limburg te 
Genk, of een half uur vóór de uitvoe
ring ter plaatse Het programma 
wordt kosteloos verstrekt 
Beide koncerten genieten de steun 
van de Bestendige Deputatie van Lim
burg, het Noordstarfonds en van de 
BRT 2 
Algemeen Nederlands Zangverbond-
ümburg, G Gezellelaan 7, 3600 Genk 
(011/352985) 

10%vr.V.U.Ieden 
KOSTUUMS VESTONS BROEKEN PARDESSUS| 

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING VERMEESCH 
^Sleenhouwersvest, 52 Anh»«rp«n Tel 03 31 3 5 1 

- WINSTGEV SEIZOENBE-
DRIJF vr ernstig en eerl pers -
kan als bijberoep uitgeoefend 
worden - geen kapitaal vereist 
Moet streek van Deinze bewo
nen ged 3 m Wordt op de hoog
te gebracht Schnjven nr Fontey-
neplein11,(3ent (NI 23) 

FVV-kongres te Gent 

Vrouw en arbeid 
Dit IS het tema van het tweede kongres van de FVV (Federatie van 
Vlaamse Vrouwengroepen) dat op zondag 27 november 1977 te 
(Sent doorgaat 
We hebben dne luiken te bekijken 
< Het recht op arbeid buitenshuis > 
Ook in tijden van ekonomische recessie heeft de vrouw het recht 
werk te vinden en voor gelijkwaardige arbeid een gelijk loon te krij^ 
gen 
' D e herwaardering van het huishoudelijk werk» 
Als er sprake is over aktieve bevolking, dan worden de meest aktie-
ven, de huisvrouwen, vergeten Hun identiteitskaart vermeldt nog 
steeds «zonder beroep» In de berekening van het BNP is er geen 
sprake van hun arbeidsinbreng We willen met alleen dit onrecht aan
klagen, maar ook samen zoeken naar middelen ter herwaardenng 
« Vrouwenwerkloosheid > 
Is het waar dat de vrouwen wat graag stempelen ? Dat ze zich op de 
lijst laten zetten met de bedoeling alléén het geld op te strijken en 
nooit te gaan werken'!' En is het rechtvaardig dat de vrouw van de 
dokter ook gaat stempelen ' Daarover willen we samen van gedach
ten wisselen 
Vind je de behandelde onderwerpen interessant' De bij het FVV 
aangesloten groepen diskussieren voor het ogenblik over de resolu
ties in bovenstaand verband gemaakt Behoor je tot geen enkele 
groep ' Zou je willen meedoen ' Wil je aan ons kongres deelnemen ' 
Neem dan kontakt op met 

FW-sekretanaat t/a Viviane Garrels, 
Bennesteeg 2, 9000 Gent tel. 091/2338.83 
Het kongres gaat door in de VTB-zaal van de Paddenhoek. 

Nieuw VU-bestuur 
te Lummen 
Tijdens de vergadering van maandag 
24 oktober in zaal Ideal te ünkhout-
Lummen werd volgend bestuur verko
zen Voorzitter Richard Lemoine, St-
Rochusstraat 12, sekretans Treesje 
Boni-Raskin, O-L-Vrouwstraat 20 C, 
penningmeester Lucien Ckjiemont 
Stationsstraat 53, 3920 Zelem, propa
ganda Tony Jacobs, Kammestraat 
40, 3931 Linkhout organizatie Jos 
Volders, Kruisstraat 2 1 
Maken verder deel uit van het be
stuur Maunts Becue, gemeente
raadslid, Oostereindestraat 58 en Wil
ly Putzeijs, gemeenteraadslid, voorzit
ter OCMW, Groenstraat 1 
Afgevaardigde bij de arrondissemen-
tele raad wordt Richard Lemoine en 
zijn plaatsvervanger Jos Volders 

MLCnDCR 
NOVEIVIBER 

4. HELCHTEREN bestuursverkiezingen met 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: Herfstbal 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 p>er persoon Vooraf inschnjven 

Sociaal dienstbetoon VU-Limburg 
Minister R. Vandekerckhove 

Cof zijn afgevaardigde) 
Van maandag tot vrijdag van 18 uur tot 19 uur, aan 
huis, Schaapsdries 29, 3600 Genk Tel 354640 
Elke zaterdag van 17 uur tot 18 uur op het Volksunie-
sekretanaat Zuivelmarkt 38, 3500 Hasselt Tel 
221778 

ledere tweede zaterdag van de maand: 
Van 14 uur tot 15 uur Halen, bij A Vanwelckenhuy-
zen. Bloemendaalstraat 3 Tel 013/442085 - Van 
15 u 30 tot 16 u 30 Paal-Beringen bij H Poels, Klits-
bergstraat 30 Tel 436730 - Van 10 uur tot 11 uur 
Sint-Truiden, in 't Kaerthuis, Statiestraat 5 Tel 
6761 15 - Van 11 u 15 tot 12 u 15 Borgloon. - Van 
13 uur tot 14 uur Tongeren, bij P Jonssen. Blaarmo-
lenstraat 13, 3700 Tongeren Tel 012/231092 - Van 
14 u 15 tot 15 u 15 Hoeselt ABC, Tongerse Baan 3 
Tel 4122 33 - Van 15 u 30 tot 16 u 30 Maasmeche-
len, bij J Albrechts, Rijksweg 324 Tel 765406 - Van 
13 uur tot 18 uur Voeren, bij mevr Van De Perre, Wel 
op Moelingen 98, St-Graeven-Voeren - Van 13 uur tot 
14 uur Maaseik, De Knng Van Eik, Koning Albertlaan 
21 Tel 564936 - Van 14 u 15 tot 15 u 15 Bree, in 
café Het Wit Paard, Nieuwstad 28 Tel 4614 70 - Van 
15 u 30 tot 16 u 30 Peer. - Van 17 uur tot 18 uur 
Lommei, café Het Leeuwke, Dorop 65 Tel 544530 
lederde derde zaterdag van de maand: 
Van 14 uur tot 15 uur Lummen, bij W Putzeys, Groen
straat 1 Tel 013/5518 97 - Van 15 u 30 tot 16 u 30 
Heusden (Zolder), cafe De oude Knng, Willebrordus-
plein24 Tel 011/433617 

Senator Evrard Raskin 
Houdt iedere maandag van 19 u 30 tot 20 u 30 zitdag 
aan huis, Ursulastraat 1, 3745 Eigenbilzen Tel 
412454 

Volksvertegenwoordiger Willy Desaeyere 
ledere eerste zaterdag van de maand 
Van 9 uur tot 10 uur: Sint-Truiden, 't Kaerthuis, Statie
straat 5 - Van 10 uur tot 11 uur: Herk-de-Stad, Area, 
Markt 13 - Van 1 u. 30 tot 12 u. 30- Heusden-Zolder, 
Oude Knng, St-Willibrordusplein 24 - Van 13 u. 30 tot 
14 u. 30: Beringen, Thierbrau, Markt 17 - Van 15 uur 
tot 16 uur: Hasselt, Volksuniesekretariaat Zuivel
markt 38 - Van 16 u. 30 tot 17 u. 30: Genk, Majestic, 
Europalaan 68 
ledere derde maandag van de maand . 
Van 17 uur tot 18 uur: Diepenbeek, café Bijnens, 
Nieuwstraat 46 - Van 18 uur tot 19 uur: Lummen, bij 
Putzeys, Groenstraat 1. - Van 19 uur tot 20 uur: Tes-
senderlo, bij T Gobert Dreskeistraat 3 - Van 20 uur 
tot 21 uur. Koersel, cafe Het Zonneke, Dorpsstraat 
19 - Van 21 uur tot 22 uur. Opglabbeek. 
lederde derde vrijdag van de maand: 

Van >17 uur tot 18 uur: Zonhoven, café Het Posteke, 
Halveweg 83 - Van 18 uur tot 19 uur: Hasselt Volks-
uniesekretanaat Zuivelmarkt 38 - Van 19 uur tot 20 
uur: Zutendaal, Venstraat 2 
ledere tweede dinsdag van de maand: 
Van 17 uur tot 19 uur: As, bij J Truyen, Weg op As 50 

Volksvertegenwoordiger Jaak Gabriels 
ledere maandag van 17 uur tot 19 uur aan huis, Sie-
menstraat 28, 3690 Bree Telefoon 462290 
ledere vrijdag Qsehalve de eerste vnjdag van de 
maand) van 17 uur tot 18 uur op het gemeentehuis te 
Bree (zij-ingang) Telefoon 461001 
ledere eerste vrijdag van de maand : 
Van 9 u. 30 tot 10 uur: Hamont m café De Klok, Stad 
44 Tel 445050 - Van 10 u. 15 tot 10 u.45: Achel, in 
hotel Koeckhof, Michielsplein 3 Tel 6431 81 - Van 11 
uur tot 11 u. 30: Neerpelt bij Hubert üpkens, Vender-
straat 5, Sint-Huibrechts-Lille Tel 643074 - Van 
11 u. 45 tot 12 u. 15: Overpelt bij Jos Van Bree, Zavel-
straat 53 Tel 643640 - Van 12 u.45 tot 13u. 15: 
Lommei, in cafe «Het Leeuwke», Dorp 65 - Van 
13 u.30 tot 14 uur: Eksel, in dancing De Nok, Hoof-
straat 38 Tel 745999 - Van 14u. 15 tot 14 u.45: 
Hechtel, in café «De Anjer», Don Boscostraat 10 -
Van 15 uur tot 15u.30: Houthalen-Helchteren, Res
taurant « De Kempen », Baan Hasselt-Eindhoven - Van 
15 u. 45 tot 16 u. 15: Linde-Peer, bij Jaak Knevels, Lin
dedorp 38 - Van 16u.30 tot 17 uur. Peer, in café 
Jagersborg, Stwg op Wijchmaal 59 - Van 17 u. 15 tot 
17 u. 45 • Grote-Brogel, in cafe De Ranch, Dorpsstraat 
21 

ledere vierde zaterdag van de maand: 
Van 9 u 30 tot 10 uur: Kinrooi, in cafe Sport Breeer-
steenweg 116 Tel 863330 - Van 10 u. 15 tot 
10 u. 45. Maaseik, in café De Knng, Koning AlJDertlaan 
21 - Van 11 uur tot 11 u. 30 • Dilsen, in cafe De Kom-
mel. Kempenstraat 18 Tel 75 53 46 - Van 11 u. 45 tot 
12 u. 15 Opoeteren, bij dokter Kuyjsers, Bosstraat 8 
Tel 8631 68 - Van 12 u. 30 tot 13 uur: Neeroeteren, 
in het Cultureel Centrum Tel 8631 89 - Van 13 u. 15 
tot 13 u.45: Opitter, in café Sportlokaal, Maaseiker-
baan 1 - Van 14 uur tot 14 u. 30: Tongerio, in café De 
Engel, Dorp 18 Tel 864514 

Zitdagen in de gemeente Bocholt: 
Deze zitdagen worden verzorgd door provincieraads
lid Jan Latinne, Damburg 1 d, 3598 Bocholt 
Ze gaan door ondermeer iedere dinsdag van 17 uur 
tot 19 uur 
Zitdagen in de gemeente Meeuwen-Gruitrode: 
Deze zitdagen worden verzorgd door provincieraads
lid Jef Vandermeeren, Muisvenstraat 19, 3694 Meeu
wen-Gruitrode Tel 854482 
Ze gaan door ondermeer iedere maandag van 17 uur 
tot 19 uur. 

OOST-VLAANDEREN 

Minister Vandel(erckhove 
bij VNSU-Gent 
- In de toekomst kan het universitair 
onderwijs wellicht onder de be
voegdheid komen van de voorziene 
Gemeenschapsraden Voor dit onder
wijs gelden immers de levensbe
schouwelijke bezwaren niet in dezelf
de mate als voor de andere onder-
wijssektoren '. 
Dit zei minister van Wetenschapsbe
leid Rik Vandekerckhove verleden 
w êek woensdagavond tijdens een 
voordracht voor de leden van de 
« Vlaams-Nationale Studentenunie » 
aan de Rijksuniversiteit te Gent 

De matene van het onderwijs en de 
kultuurgemeenschappen wordt be
heerst door artikel 59bis, 2e para
graaf van de grondwet Dit artikel 
luidt als volgt « De kultuurraden rege
len, ieder wat hem betreft bij dekreet 
het onderwijs, met uitsluiting van wat 
betrekking heeft op de schoolvrede, 
de leerplicht de onderwijsstrukturen, 
de diplo,a's, de toelagen, de wedden 
en de schoolbevolkingsnormen » 
De term «schoolvrede» is de juridi
sche vertaling van wat het «school-
pakt» genoemd wordt Omdat de wet 
spreekt over een «schoolpakt» en de 

grondwetgever met naar een wet kan 
referenen moest immers naar een 
equivalente term gezocht worden 
Deze beperking van de kulturele auto
nomie inzake onderwijs is niet ingege
ven door kommunautaire maar wel 
door fitozofische en ideologische rede
nen Filozofiscfie en ideologische rede
nen die kunnen omschreven worden 
als de vrees voor minorisenng van 
het officieel onderwijs in Vlaanderen 
en van het vrij onderwijs in Wallonië 
Het Egmontpakt voorziet in een voet
noot dat inzake onderwijs de status 
quo in de huidige omstandigheden 
behouden blijft Hierdoor erkent men 
als het ware pnncipieel dat het onder
wijs tot de bevoegdheid van de ge
meenschapsraden zou moeten beho

ren, maar ook dat de nodige waarbor
gen op ideologisch en filozofisch vlak 
voorhanden moeten zijn 
Voor wat nu specifiek het universitair 
onderwijs betreft zijn, in tegenstelling 
tot de andere sektoren van onderwijs, 
deze waarborgen reeds grotendeels 
voorhanden 

Volgende overwegingen wijzen hier
op 

1 het numenek onevenwicht qua 
instellingen van verschillende strek
king, zoals dat bestaat op het niveau 
van lager en middelbaar onderwijs, is 
op universitair niveau veel minder uit
gesproken 
Er zijn rijksuniversiteiten (RUG, RU
CA), de vrije universiteiten (KUL, 
VUB, UFSAU UFSIA) en de pluralisti
sche universitaire instellingen (UIA, 
LUC) 

2 Het bestaan van deze pluralistische 
universitaire instellingen bewijst juist 
dat het levensbeschouwelijk pro
bleem zich op dat niveau minder stelt 
3 In de praktijk getuigt ook de samen
werking van umversiteitsrektoren in 
het kader van de VLIR van de verbon
denheid van de Vlaamse universitei

ten over de levensbeschouwingen 
heen 
Voor de toekomst is het van het aller
grootste belang dat er een klimaat 
van verdraagzaamheid en openheid 
wordt geschapen De Vlaamse ge
meenschap moet zoals de voorzitter 
van de Nederlandse Kultuurraad Mau
nts Coppieters het onlangs nog uit
drukte, een open gemeenschap wor
den in een geest van positieve waar-
denng voor ieders levensbeschou
wing 

St.-Maarten 
in Erpe-Mere 
Op 12 november start de afdeling 
Erpe-Mere met haar eerste aktiviteit 
van het nieuwe werkjaar Wij hebt)en 
in de eerste plaats aan onze kinderen 
gedacht Deze dag ontvangen wij, om 
15 uur, St-Maarten in het Hof ten 
Dale, Kerkveldstraat 31 te Mere Al 
de kinderen van onze leden en sympa-
tizanten worden vnendelijk uitgeno
digd en zullen gratis worden vergast 
op een poppenkastvertoning, een ver-
snapenng uitgereikt door de goede 
Sint en een vuurwerk 
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1 WAARSCHOOT: Bezoek aan tentoonstelling van kunstschil
der M. Van Poucke in zaal Kwaldra te Gent Samenkomst om 
10 uur aan de Notelaarstraat. 

5. HEUSDEN-DESTELBERGEN : Breugeliaans eetfestijn in zaal 
Bergine, Dendermondse Steenweg te Destelbergen om 20 uur. 
Inschrijven bij bestuursleden of tel. via Miei De Zuttere 30.51.41. 

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

9 GENT- Wij-Vrouwen-Gent nodigen uit tot een informatieavond 
onder de titel «Spanje waarheen?-. Voeren het woord Denise Got-
hy en Walter Luyten. Begin 20 u. in de Bennesteeg 2, Gent 
11 WAARSCHOOT: 10e Vlaamse vriendenbal In zaal FIësta om 

20 uur. D.J. Nand. 
DENDERLEEUW: Mosselkermis vanaf 18 uur in zaal Breugel, 

Dorp. Inkom 100 fr. Ook op zondag vanaf 12 uur. 
DENDERWINDEKE : VU-bestuursverkiezingen. 
DENDERWINDEKE. - Gezellig samenzijn met receptie voor 
alle leden en bestuursverkiezingen. Aanvang: 20 u. Kleine zaal 
Parochiaal Centrum. 

WAARSCHOOT: VU-etentje voor alle leden in café Derby, 
Zoutweg. 

BURST : De VU-afdelIng Brust-Bambrugge-Erpe-Mere richt op 
zaterdag 26 november haar 12e joeldansfeest in zaal Perfa, Sta
tionsplein 6 te Burst Orkest ; The Ignace Band. Deuren 21 u., 
eerste dans 21 u. 30. 

26 GENT : VU-Muide (Gent) organizeert gezellige avond in samen
werking met poppenteater Festival (opgevoerd wordt Baas Ganzen-
donk). Deze avond gaat door in de St.-Teresiaschool, Teresiastraat te 
Gent om 19u. 30. 

Vlaamse Ardennen verder vooruit 
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Op 14 oktober 1977 overleed in het Gentse ziekenhuis De Bijloke, 
de bekende geneesheer en gewezen hoogleraar Roger Soenen ; hij 
was in zijn vijfenzeventigste levensjaar. Geboren te Handzame dat 
ook het geboortedorp Is van Dries De Vos en van Adiel De Beu-
ckelaere, had Soenen een bewogen leven. Hij deed humaniora bij de 
jezuïeten in het St-Barbara-kollege, studeerde in de geneeskunde 
te Leuven waar hij een consilium abeundi opliep wegens zijn aktle 
ten gunste van de vernederlandsing van 't hoger onderwijs. Hij stu
deerde af te Gent in 1927. Zijn vertrek uit Leuven, en dat van vele 
anderen naar Gent, heeft ertoe bijgedragen dat Leuven, uit vrees 
voor de afvloei van de katolieke Vlaamse studenten naar de staats
universiteit, vlugger de vernederlandsing van de eigen Instelling 
ging doorvoeren. 
Te Gent was R. Soenen voorzifter van het KVHS en in 1926 voorzit
ter van het Diets studentenkongres. Hij vestigde zich eerst te Oos
tende, later te Lichtervelde. In 1928 was hij kandidaat op de VI. 
nationalistische lijst te Roeselare. Hij ging kort nadien In Duitsland 
voortstuderen, o.m. bij Sobotta te Bonn. In 1931 werd hij hoogle
raar In de anatomie te Gent benoemd en was zeer geliefd onder de 
studenten. Wanneer in 1933 A. Besseman in de plaats van F. Daeis 
tot rektor benoemd werd, hekelde hij zo erg de Belgicistlsche poli
tiek van minister M. Lippens, dat hij op 24 uur uit zijn ambt werd 
ontzet Hij vestigde zich nu als hulsarts te Oostakker. 

In memoriam 
Roger Soenen 

In 1941 meldde Soenen zich voor 't oostfront, maar hij weigerde 
het Duitse uniform aan te trekken, waarop hij op staande voet 
teruggestuurd werd. Van 1941 tot 1944 vervulde hij opnieuw zijn 
professoraat In de anatomie te Gent In de zomer van 1944 maakte 
hij deel uit van de medische wetenschappelijke kommissie voor 
onderzoek van de massagraven te Winltza (Roemenië). Over zijn 
bevindingen aldaar heeft hij ooit een uitvoerig interview toege
staan aan het weekblad - D e Post». 
In 1947 werd Soenen wegens kollaboratie tot tien jaar gewone 
gevangenisstraf veroordeeld; hij heeft ze uitgezeten. Wijlen zijn 
vrouw, Irene De Fraeyer heeft zich in die tijd voor haar man en haar 
kinderen op een heldhaftige manier te pande gesteld. Toen hij vrij 
kwam, vestigde hij zich te St-Amandsberg. Op al de plaatsen waar 
hij praktijk uitoefende, was hij een gegeerd dokter, bevoegd en 
dienstvaardig. 
Sinds een tiental jaren leefde Soenen teruggetrokken tussen zijn 
boeken in de Gentse Dampoortwijk. Hij was een groot lezer en ken
de vele talen. Deze onrustige, zeer begaafde man was een trouw 
Vlaams-nationalist, wat spotziek van aard maar met een onbewo
gen hart, standvastig In de tegenspoed die hem niet bespaard 
bleef. In de week vóór zijn overlijden zou de Orde van Geneeshe
ren van Oost-Vlaanderen hem en zijn jaargenoten die In 1927 de 
doktersbulle veroverden, gehuldigd hebben met hun vijftigjarig 
jubileum. De bloemen die voor Roger Soenen bestemd waren, wer
den op zijn graf op het Campo Santo te St-Amandsberg neerge
legd. 
Roger Soenen was een sieraad van de Vlaamse artsenstand en 
een van de staalharde pilaren van het Vlaamse nationalisme. Een 
trouw kameraad met veel humor en zijn speelse Westvlaamse tong
val, een nooit verzadigd zoeker naar kennis tot op zijn laatste 
levensdag toen zijn hart plots stilviel, een schone wispelturige ziel 
door elkeen die hem ontmoette graag gezien. 
Zijn kinderen en kleinkinderen die In de VU-rangen strijden, heb
ben aan hem een voorbeeld van Vlaamse eerlijkheid, aan wie ze 
zich kunnen spiegelen. We delen in hun leed en in hun fierheid om 
zo een vader en grootvader. L. 

Systematisch ontwikkelt zich het VU-leven in het arrondissement Oudenaar
de. 
Na de twee suksesrijke bals te Brakel en te Huise-Zmgem met telkens een 
reuzeopkomst waarbij werd vastgesteld dat het vertrouwen in de VU niet in 
de minste mate werd geschaad ondanks de lastercampagne van de anti-
Egmontgroep en snerproza kwam ook het politieke werk en het dienstbetoon 
In volle aktualiteit 

De «Wij in de Vlaamse Ardennen» 
werd op 10.000 eksemplaren ver
deeld door gans het arrondissement 

Een keurige uitgave in twee kleuren
druk met waardevolle artikels en ge
gevens uit ons arrondissement, een 
spiegel van ons leven in de Vlaamse 
Ardennen, nu in volle aktualiteit geko
men door het plan van Maurits Cop-
pieters voor de viering van «150 jaar 
Belgiè». Mocht dit plan slagen — en 
de belangstelling ervoor in onze 
streek is groeiend i — dan zou deze 
viering met alleen een keerpunt zijn 
voor Belgié maar ook voor de Vlaam
se Ardennen en het er aanpalend 
Waals gewest dat nu voot" de Waal
se gemeenschap zou kunnen worden 
ontgonnen ». 

Voor de leden werd de VU-antenne 
tot nieuw leven geroepen. Uit de inlei
ding van Germain De Rouck, voorzit
ter van de VU-Oudenaarde halen we 
volgende passus: 

« Dit ledenblad wil aan onze steeds tal
rijker wordende leden en militanten 
de gelegenheid geven het leven en 
het werk van iedere afdeling te vol
gen met de bedoeling een demokrati-
sche struktuur uit te bouwen en 
zoveel mogelijk leden op zoveel moge
lijk manifestaties te krijgen, niet enkel 
om de steeds lege kassen van de pen
ningmeesters te vullen (wat ook wel 
een eerbiedwaardige bedoeling kan 
zijn !) maar vooral om de VU van ons 
arrondissement te laten uitgroeien tot 
een harmonische en hechte familie. 

Het verleden heeft bewezen — en de 
huidige toestand bewijst het nog spre
kender — hoe noodzakelijk het Is zijn 
leden vlug te kunnen bereiken en ze 
nog vlugger voor te lichten. We moe
ten inderdaad sneller dan de leugen 

kunnen lopen, anders wordt onze 
waarheid koud nieuws. 
Maar boven de levenloze strukturen, 
die er noodzakelijkerwijze moeten zijn 
in een moderne partij, verkiezen we 
de levende banden van vrienschap en 
trouw, die ons door de moeilijkste 
omstandigheden helpen. Laat ons 
daarom hard werken om deze struktu
ren uit te bouwen. Laat ons nog har
der werken om de vriendschap en 
verstandhouding te bevorderen en te 
bewaren. Daar kan dit ledenblad toe 
bijdragen. » 

De strukturen dan... 
Naast Brakel en Oudenaarde, die op 
4 november en 10 december hun 
bestuur vernieuwen, werden in Maar-
kedal, Zingem, Wortegem-Petegem 
en Ronse reeds nieuwe besturen 
gekozen voor het volgende jaar. Kluls-
bergen, Kruishoutem, Lierde en 
Zwalm wachten nog op hun beurt. 
De Volksunie-jongeren en de FVV 
zullen zich in het arrondissement 
organizeren en hebben reeds de voor
bereidende besprekingen achter de 
rug. De VUJO begon reeds te Brakel 
en de vrouwen gaven te Oudenaarde 
het voorbeeld. (3ok te Ronse worden 
aan projekten gewerkt waarover we 
het later nog zullen hebben. Een groot 
debat over het Egmont-pakt is er in 
ieder geval reeds gepland, voor mid
den december met voorzitter Schllz. 

Sociaal dienstbetoon in 

Vlaamse Ardennen 
BRAKEL 
Volksvertegenwoordiger Lieven 
Bauwens; ten huize, alle werkda
gen tussen 14 en 16 u. 30, na 
telefonische afspraak. Tel. 055/ 
42.27.60. 
Germain De Rouck : de 2e zater
dag van de maand op het VU-se-
kretariaat Marktplein 19, dit van 
11 Lf. tot 12 u 

KLUISBERGEN 

De 4e zaterdag van de maand, 
ten huize van Gies Cosijns, Kwa-
remontplein 19 te Kluistsergen, 
zitdag door Germain De Rouck, 
dit van 11 u. 30 tot 12 u. 30. 

MAARKEDAL 

De 2e zaterdag van de maand, 
in de Visvijvers te Nukerke, zit
dag door Germain De Rouck, dit 
van 9 u. tot 10 u. 

OUDENAARDE 

Zitdag 2e zondag van de maand 
van 10 u. tot 11 u. In het «Huis 

van Parma » Markt door dr. Lie
ven Bauwens en gemeente
raadslid Frans Van den Heede. 
De 4e zaterdag van de maand 
komt Germain De Rouck even
eens van 10 tot 11 u. 

RONSE 
Ten huize van Germain De 
Rouck, Vandeputtestraat 11 op 
afspraak. Tel. 055/21.35.85. 

WORTEGEM-PETEGEM 
De 2e zondag van de maand, zit
dag door dr. Lieven Bauwens en 
gemeenteraadslid Fons De Ster-
cke In café - D e Klokke» Krau-
welstraat 3 te Petegem, dit van 
11 tot 12 u. 

ZINGEM 

De 2e zondag van de maand, 
ten huize van Jaak Janin, Malde-
gemstraat 14 te Huise, tel. 0 9 1 / 
84.24.50, zitdag van dr. Lieven 
Bauwens van 9 u. tot 10 u. 

Waarom zou de oppositie nog 
belastingen betalen? 
Teveel 
kerkfabrieken 
in Kruishoutem? 
Deze uitroep komt van gemeente
raadslid Platteau (BSP) tijdens de dis-
kussie over de oprichting van een 
vzw voor uitbating van de sporthal. 
Ondertussen was de afhandeling 
van de agenda vrijwel rimpelloos ver
lopen, dit bij een eerder geringe 
publieke belangstelling. De agenda 
vertoonde trouwens geen uitschie
ters. 
Dirk Baertsoen (OK) verdedigde uit 
veiligheidsoverwegingen de aanleg 
van twee uitwegen voor het brand
weerarsenaal: «Mocht ik het voor 
het zeggen hebben, dan zouden er 
twee uitwegen zi jn!» De h. Coolsaet 
vond het jammer dat hij het nog niet 
voor het zeggen had. Droge repliek 
van de h. Baertsoen : « De moed niet 
opgeven, wat niet is kan nog ko
men.» 
Tijdens de bespreking van de begro
tingen van de diverse kerkfabrieken 
ontstond enige diskussie, dit rond St-
Petrus en Urbanus (ex IHuise). Hier
voor werd een werkingstoelage van 
306.000 fr. gevraagd. Slechts enkele 
inwoners van Kruishoutem t>ehoren 
kerkelijk tot deze parochie. De PVV 
stelt scherp dat de kerk van Huise 
met hun kerk is. Zij vraagt dat zou 
tussengekomen worden bij de kerke
lijke en wereldlijke overheid om de 
parochiegrenzen aan te passen na 
de fuzie. De h. Tant oppert dat de h. 
Baertsoen wellicht een brief aan de 
bisschop kan richten. De h. Platteau 
vindt het jammer dat de gemeente 
wel zes kerkfabrieken doch geen 
zes fabneken rijk is. De PVV vraagt 
stemming over dit punt Dit schept 
problemen, daar niet alle raadsleden 
wisten waarover nu uiteindelijk ge
stemd was. 

Voor de uitbating van de sporthal 
stelt de burgemeester de oprichting 
van een vzw voor, waarvan de helft 
plus èèn lid, gemeenteraadsleden 
zouden zijn Dezelfde verhouding als 
deze in de gemeenteraad zou toege
past worden. Volgens de oppositie is 
dit voorstel enkel aanneembaar in
dien deze ook vertegenwoordigd is 
In de raad van tjeheer van de vzw. 
Na enige aarzeling stemt de burge
meester hiermee in en stelt een ver
houding van 4 meerderheid tegen 1 
lid oppositie voor. De h. Platteau 
vindt dit onvoldoende en haalt voor
beelden aan waar de verdeling ge
schiedde op basis van het % be
haald tijdens de jongste gemeente
raadsverkiezingen. Hij stelt dat de 
CVP slechts 53 % behaalde en vindt 
een verdeling 3 - 2 billijker. De h. Tant 
kan hier niet op Ingaan, waarop de h. 

Platteau ten overvloede verduide
lijkt dat ook de kiezers van de opposi
tie mee moeten betalen voor de pro
jekten van de meerderheid. Burge
meester Tant vindt dat zijn groep de 
meerderheid heeft en eerder een toe
geving doet indien hij één mandaat 
afstaat Dit valt In geen goede aarde 
bij de h. Platteau die boos uitroept: 
« Goed, u hebt de meerderheid, waar
om zouden wij dan nog belastingen 
moeten betalen!» De h. Baertsoen is 
eerder bekommerd dat alles terug 
met politieke weegschaaltjes moet 
worden afgewogen en stelt- voor in 
de eerste plaats sportieve mensen 
bij de uitbating te betrekken. Zijn plei
dooi vindt echter weinig gehoor, 
noch bij de meerderheid, noch bij de 
PVV en BSP-oppositie. Belangrijker 
dan een goede uitbating is wellicht 
de verdeling van enkele (Xjstjes. (jj) 

EUROPESE 
BRILLENMODE 

RODENSTOCK 
METZLER 
ESSEL LOGO 
NYLOR 
ATRIO 
BUCHMANN 
e.a «#" 

MULTIFOCLALE GLAZEN VARILUX en PROGRESSIV 

JAN DE MOOB^ 
SCHOOLDREEF 21 9219 GENTBRUGGE-GENT 
(terminus tram 21 - bushalte 9, 20 en 32) 
teL 091/30.01.22 met fotoservice - fotokopie - pasfoto's 
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Evergemse raadszitting: 

„Omdat meerderheden belangrijk zijn" 
De Evergemse raadszitt ing duurde 
andermaal tot middernacht : de 
agenda was weliswaar zwaarbela
den maar toch werd over sommige 
punten al te lang uitgeweid. Er ston
den ook enkele belangrijke en ge-
voelsgeladen punten op de agenda. 
Enkele hiervan worden hieronder 
nader bel icht 
G e m e e n t e l i j k e t o e l a g e n aan s o -
c i o - k u l t u r e l e v e r e n i g i n g e n 

Het betreft hier een pakket van ruim 
een miljoen frank te verdelen over 
95 verenigingen Schepen Vereecke 
CCVP) stelde meteen dat dit pakket 
in globo moet worden genomen en 
dat de gebruikte cnteria slechts tijde
lijk zijn daar hij voor volgend jaar 
hoopt zich te kunnen baseren op een 
door de kultuurraad uit te werken 
puntensysteem 

Alle raadsleden van de oppositie 
bekloegen zich erover dat zij slechts 
de avond voor de gemeenteraadszit
ting over de nodige stukken konden 
beschikken en drongen er op aan 
het toelatingsdebat uit te stellen 
Raadslid Van Kerckhove CVU) stelde 
bovendien vast dat de CVP-raadsle-
den reeds heel wat vroeger over de 
subsidieverdeling konden beschik
ken Raadslid De Clercq (VU) sprak 
in dezelfde zin en vond het tevens 
spijtig dat er geen vergelijking met 
vong jaar werd gegeven en dat ook 
het waarom van de diverse verdeel-
cntana (aantal leden, gelijk bedrag 
voor gelijke vereniging, sympatie, 
edelmoedigheid e d J met werd ver
meld 

Raadslid De Craene (VU) stelde 
terecht dat de verdeling met enkel 
moet worden voorgelegd aan het 
bestuur van de kulturele raad (zoals 
IS gebeurd) doch ook en vooral aan 
de algemene vergadering De meest 
fundamentele kritiek kwam van Van 
Grembergen (VU) die wees op een 
tweevoudige overtreding van het kul-
tuurdekreet enerzijds werden met al
le strekkingen bij de voorbereiding of 
uitvoering betrokken en anderzijds 
schrijft het dekreet voor dat de subsi-
dienng moet steunen op «werkelijk 
gepresteerde aktiviteiten» Als er 
één critenum is dat te Evergem niet 
werd gebruikt dan was het wel d i t 
Schepen Vereecke vond het met no
dig de aangestipte kntiek te beant
woorden maar verschool zich achter 
h^t argument «overgangsjaar» 

Ook burgemeester Parijs sloot zich 
hierbij aan en prees de objektiviteit 
van de gehanteerde cntena 

Stippen WIJ ten slotte aan dat ook 
een toelage van 200000 fr voor ont
wikkelingssamenwerking werd voor
zien 

B P A ' s 

De bespreking van een viertal biezon-
dere plannen van aanleg g3f burge
meester Panjs de gelegenheid de 
oppositie van antwoord te dienen 
inzake hun aantijgingen over onoor
deelkundige en weinig planmatige 
grond- en bouwpolitiek De anticli
max kwam evenwel toen de bevoeg
de ( ' ) schepen Bracke de vier plan
nen moest toelichten waarbij bleek 
dat hij wellicht voor het eerst een 
plan bekeek en dat hij diverse stra
ten met eens wist liggen Met steun 
van burgemeester Parijs en andere 
kollega's uit het schei^enkollege 
kwam hij tot een onduidelijke en 
daarom ook een met weinig aan
dacht beluisterde uiteenzetting Uit 
dit alles bleek alleszins weinig syste
matiek en planmatigheid doch eerder 
improvizatie Raadslid Buysse (Gem 
Beü wees er n a v dit debat op dat 
vele bouwmaatschappijen (hij gaf 
het voorbeeld van Volkshaard) aan 
grondspekulatie doen zij kopen 
gronden aan en remmen dan af Van 
Grembergen (VU) pleitte voor meer 
gemeentelijk initiatief in plaats van 
het voortdurend aanleunen bij bouw
maatschappijen, die o m bij de toewij
zing nogal dikwijls eerder politieke 
dan wel sociale cntena gebruiken 
Ins ta l la t ie K u l t u r e l e Raad 
Van Grembergen (VU) leidde dit 
punt in HIJ wees op de grote waarde 
van het in 1974 tot stand gekomen 
kultuurpakt waarbij voor de filosofi-

Minister Vande 
Kerckhove te Gent 
Op donderdag 10 november e k zal 
Rik Vande Kerckhove, minister van 
Wetenschapsbeleid als gastspreker 
fungeren op de arr raad, in Vlaams 
Huis Roeland, om 20 u 30 stipt 

VU-EekIo 
kiest nieuw 
Bestuursverkiezingen zullen door
gaan ter gelegenheid van de algeme
ne ledeUvergadenng, van maandag 7 
november om 20 u in het Midden-
standshuis, Markt te Eeklo Wij drin
gen er op aan dat zoveel ' mogelijk 
leden tegenwoordig zijn 
Een dropping met een aansluitende 
hutsepot waarna een gezellig samen
zijn, gaat door op zaterdag 12 novem
ber om 20 u in « Slependamme» De 
liefhebbers die graag de benen strek
ken, eerst in de vnje natuur, daarna 
onder tafel, dienen onverwijld in te 
schrijven, liefst bij Van Hecke Eddy, 
Deturck Jons of De Bruyckere Paul 
Deelnameprijs per persoon, 200 f r . 

Vormingscentrum 
Lodewijk Dosfel 

« De verdere weg naar zelfbestuur » 
Onder deze hoofding ncht het vormingscentrum L Dosfel een reeks 
studiedagen in Dit in elke Vlaamse provincie In een rustige atmo
sfeer van studie en bezinning wordt gepeild naar de verdere weg om 
de Vlaams-nationale eis van zelfbestuur te verwezenlijken 
Telkens op een zaterdag beginnend om 10 u, zal volgende tematiek 
behandeld worden 
EGMONTPAKT, WEG NAAR HET VLAAMSE ZELFBE-
STUR? 
— Wat kan bereikt worden via het pakt ? 
— Verdere stappen naar volwaardig zelfbestuur 

BRUSSEL EN VLAAMS-BRABANT. 
— Versterking of verzwakking "̂  
Telkens behandeld door bevoegde inleiders, o a M Vanhaegen-
doren, Y Van In, P Martens, A Monteyne, W Luyten, W Kuijpers, 
e a 
— Gespreksgroepen 
— Namiddagslotpaneel «Verdere taktische opstelling voor de 
Vlaams-nationale politieke macht » 

D A T A en P L A A T S 

— 11 november DUFFEL, Gildenhuis-Centrum 
— 12 november DRONGEN, volkshogeschool « De Cirkel » 
— 26 november HASSELT, kultureel centrum Kunstlaan 
— 3 december BRUGGE, Breydelhof, Suveestraat 
Datum BRABANT wordt later meegedeeld 

Verdere inl ichtmgen en kontakten Vormingscentrum L DOSFEL 
Tribunestraat 11, 1000 BhUSSEL Tel 02 /219120Z 

sche en ideologische minderheden 
garanties werden ingebouwd In Ever
gem werd het kultuurdekreet bij het 
opnchten van de kulturele raad met 
de voeten getreden de politieke frak-
ties werden met bij de voorbereiding 
en uitvoenng betrokken De V U 
heeft dan ook, om deze en om nog 
andere redenen, klacht neergelegd 
bij de kultuurpaktkommissie Raads
lid Van Grembergen (VU) stelt voor 
de klacht in te trekken als het 
gemeentebestuur de gemaakte fou
ten toegeeft en eraan verhelpt Sche
pen Vereecke en burgemeester Pa
rijs antwoorden in dezelfde zin zij 
geven hun fouten met toe en wach
ten het oordeel van de kultuurpakt
kommissie af Uurgemeester Panjs be
schouwt het overtreden van het kul
tuurdekreet trouwens maar als een 
« bagatel« en hij verwijt de destruktie-
ve politiek van de V U ten aanzien van 
de kulturele raad Wetten die met in 
het kraam van de CVP passen zijn 
blijkbaar uit den txize Wellicht omdat 
alleen meerderheden h>elangrijk zijn 

(W.G.) 

l\em 
2 KOSTUUMS KOPEN VOOR 

^\S^f^ DE PRIJS VAN 1 
De grootste eenmanszaak »an Btlgie 2 000 m2 oppetvlakir 

KEUS TUSSEN 5000 KOSTUUMS 
MET 3 MAAND GARANTIE 

Damesmantels, kleedjes, vesten, daim ot leder, broeken 

De grootste showroom, trouw en suiteklederen, 
meer dan 300 verschillende modellen. 

Voor ieder Irouwpaar een prettige verrassing, 

s zondags open van 9-18 u DONDERDAG GESLOTEN 

M\M 
DENDERMONDSESTEENWEG 276 

AALST TEL. 053-217973 

Gemeenteraad van Deinze stemt kommunautair 
DEINZE. — Op voorstel van VU-
raadslld Herman Maes diende de 
gemeenteraad van Deinze zich uit te 
spreken over twee <• kommunautai-
re > moties. De eerste handelde over 
het Egmontakkoord, de tweede over 
de aanstelling van de FDF-dame als 
direktnce van een VLAAMSE 
SCHOOL TE Brussel. Eerst de tekst 
van de moties, vervolgens een beeld 
van de verscheidenheid van stem
ming door leden van meerderheid en 
opposit ie. 

De gemeenteraad van Deinze. verga
derd in zitting van 27 oktober 1977 
getrouw aan zijn Vlaamse traditie, 
bevestigt zijn eis tot volledige gelijkbe
rechtiging van de Vlamingen in de 
Brusselse agglomeratie en tot inte
graal behoud van Vlaams-Brabant als 
Vlaams grondgebied De raad rekent 
erop dat bij de aanstaande bespre
king van het Egmontpakt in het parle
ment dit standpunt de overhand zal 
hebben De raad verzekert deVlaam-
se Brusselaars en de Vlaamse Bra
banders dat ZIJ mogen rekenen op de 
solidariteit van de Deinzenaars 

In het kader van de kommunautaire 
pacifikatie betreurt de gemeenteraad 
van Deinze de agressiviteit die blijkt 
uit de aanstelling van een dame die 
voor de frankofonie kiest aan het 
hoofd van een Nederlandstalige 
school Van iemand die zelf zijn/haar 
kinderen naar het Franstalig onder
wijs te Brussel stuurt, kan geen ernsti
ge inzet voor het Nederlandstalig 
onderwijs verwacht worden 

Gent (Brugse Poort), 
kiest nieuw bestuur 
Bestuursverkiezingen Daar er even
veel kandidaten waren, als vereist 
aantal bestuursleden, werden geen 
verkiezingen gehouden Wij geven 
hierna voor onze leden van de Brug
se Poort en Bloemekens wijk de 
samenstelling van het nieuwe bestuur, 
dat op de vergadering van donderdag 
20 oktober 1977 werd geïnstalleerd 
Voorzitter De heer Leon Ackerman , 
sekretans mevr Julia Lemens-De 
Pauw, penningmeester de heer Noel 
De Smet, organizatie de heer Mauri
ce Van de Woestijne propaganda 
de heer Achiel Van Vlem afgevaar
digde FVV mevr Ilse Van Vlem-Men-
kens afgevaardigde arr bestuur de 
heer Leon Lippens de heer Adnaan 
Van Praet de heer Luc Verguit 
W I J hopen op een vruchtbare samen
werking en rekenen op de steun van 
onze leden, op ons kosteloos Sinter
klaasfeest dat zal plaats hebben op 
vriidaa 9-12-77 om 18 u 30 in de zaal 
«Reinaert», Reinaertstraat te Gent 
Een persoonlijke uitnodiging met in-
schrijvingsstrook zal aan al onze le
den bezorgd worden Wij heten hun 
nu reeds hartelijk welkom 

De schepen van Kuituur, baron 't Kint 
de Roodenbeke, meende die moties 
van de hand te moeten wijzen met 
het argument Brussel gaat ons met 
aan, wij moeten ons alleen met de toe
standen te Deinze bemoeien Zowel 
raadslid Maes als raadslid Neirynck 
rep)likeerde hierop Raadslid Dobbe-
laere en schepen Van Nevel stemden 
tegen de eerste motie Schepen 't Kint 
de Roodenbeke onthield zich, evenals 

raadslid Vanderplaetsen 

Voor de tweede motie onthield zich 
Vanderplaetsen en ook Dobbelaere, 
't Kint de Roodenbeke onthield zich 
andermaal en schepen Van Nevel 
stemde weer tegen Alle andere 
raadsleden, zowel van CVP als KVB 
(Knsten-Demokraten -I- P W -I- VLD 
als BSP, steunden de motie Beide 
moties werden dus goedgekeurd 

F\A/-aktief 
F W GENTBRUGGE 

gaat naar teater « Vertikaal», Teaterstraat 33, Gentbrugge op 
11 november 1977 om 20 u 
Gespeeld wordt «Witte Nachten» van Dostojevski 
Kaarten aan 100 fr i p v 120 fr zijn te bekomen bij 
- Van de Velde, Groeningestraat 7, tel 302368 (Gentbrug
ge) 
- Robert, G Gezellelaan 20 
- De Waele, Heidestraat 12, Gentbrugge, tel. 3032.42. 

QCMW-AALST 
De Raad van het Openbaar Centrum voor Maat
schappelijk Welzijn van de stad Aalst heeft In haar 
verplegings- en verzorgingsdiensten betrekkingen 
opengesteld van : 

2 gegradueerde verple(e)g(st)ers 
2 gebrevetteerde verple(e)g(st)ers 

De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende 
bnef worden gestuurd aan de voorzitter van het 
OCMW, Gasthuisstraat 40, te Aalst, en dienen met de 
bewijsstukken uiterlijk op 21 november 1977 ter 
bestemming te zijn 
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrij
gen bij de personeelsdienst (Tel 053/21 23 93 binnen-
post 104 - Adjunkt-adviseur BARREZ Humbert) 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel 054/33105 

P V B A 

* 

AALST 

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

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

en waskussens - kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei • turnkledi) - ruiteruitrustingen - ping-
pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en ijsschaatsen -

kampingartikelen • turngerei 

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

tassen borden - tuinmeubelen - tuinschommels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -
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afdelingsbestuurs-

DIKSMUIDE: 20 u 30 bestuursverkiezing 
ICHTEGEM . 20 u 30 bestuursverkiezing 
GISTEL• vu-bal in zaal «Ten Putte» 
OOSTDUINKERKE • 20 u 30 in -Caravan» 
verkiezing met kamerlid Nelly Maes 
MENEN-LAUWE-REKKEM: VU-ledenfeest om 20 uur in zaal 
Riviera, Barakkenstraat Gastspreekster Huguette De Blee-
cker. Lid van het partijbestuur 
VEURNE • VU-avondfeest te Beauvoorde 

12 WAKKEN, MARKEGEM, OESELGEM, DENTERGEM: Jaariijks 
Vlaams vnendenfeest in zaal « Oud Wacken », Molenstraat 23 
te Wakken Orkest De Leie Krekels 
BEAUVOORDE 19 u 30 « Dnekoningen-avondfeest van afd 
Veume 
OOSTENDE: in Kursaal, jaarlijks bal VU-Oostende 

MOORSLEDE: Groot arrondissementeel VU-feest in de sport
hal te Moorslede 
MOORSLEDE-DADIZELE: Politieke avond met staatssekreta-
ris Vik Anciaux om 19 u 30 in lokaal De Vlasschaard 
KOEKELARE: 10 u bestuursverkiezing 

4 
4 
5 

10 

11 

12 

12 

18 

19 

25 

27 

Nieuw bestuur bij 
VU-Oostende-Maria-

kerke 
Op 27 oktober vond de verkiezing 
plaats van het nieuwe bestuur van 
Mariakerke dat er als volgt uitziet 
voorzitter Bert Vergote sekretans Wil-
fned Gouwy, penningmeesteres Fne-
da Pincket, propaganda Edmond 
Roose, organizatie Linda Vansteen-
kiste, sociaal dienstbetoon Jaak De-
geyter, jongeren Mark Vanmiddelem, 
politieke vorming Jaak Vandemeule-
broucke en verder de heren Ronny 

Braat en André Misslaen. 
Deze afdeling beschikt over vier ge
meenteraadsleden mevr Depoorter 
en de heren Vandemeulebroucke, De-
moen en Nagels, terwijl zij in de stede
lijke wijkraad vertegenwoordigd is 
door L Vansteenkiste, J Degeyter en 
B Vergote 
Wanneer te Zandvoorde en in de 
Vuurtorenwijk de verkiezingen plaats
gevonden hebben, wordt er voor 
Groot-Oostende een dagelijks be
stuur en een politieke raad geïnstal
leerd 
Manakerke heeft na Zandvoorde de 
grootste ledendichtheid in Groot-Oos
tende 

HET LEVENDE 
WATER 

Eeuwen geleden spraken 
de Romeinen reeds van de 
buitengewone gezond-
heidseigenschappen van 
. Tönissteiner Sprudel». 
Bij de bron vindt men 
oude inschriften als «fons 
sanitatis, effectu mirabi-
lis» (gezondheidsbron, 

wonderbaar in ha?r helen
de werking). 
Mijnheer Beylemans, on-
derpostontvanger van 
Roosbeek, is de oude Ro-
memen heel erg^ dank
baar. Daarom een leuk ver
haal, dat zelfs Asterix wat 
gunstiger tegen de Romei
nen zou s temmen. 
Een achttal jaar geleden, 
zat Mijnheer Beylemans 
aardig geplaagd met nier
stenen. Wie ooit een nier-
krisis kreeg, zal in het lij
den en de pijn van de post-
ontvanger kunnen inko
men. 

Gelukkig hoorde de held 
van dit verhaal ergens pra
ten over Sprudel Tönisstei
ner, naar samenstelling en 
smaak een waarachtig 
wonderwater. 
Naar Duitsland geschre
ven, waar de wonderbron-
nen zich bevinden, kwam 
snel een antwoord met het 
adres van de alleenverde
ler voor Benelux, Abts, 
Tiensesteenweg 128, Kor-
beek-Lo. Tel. 016/46.63.11. 
Pijn maakt echter skep-
tisch en onze onderpost-
ontvanger kocht één enkel 
flesje bij Vader Abts, en 
liet de inhoud van dat fles
je grondig analyseren. En 

waarachtig, er bleek calci
u m en magnesium en na
t r ium en al die dingen die 
op het etiket vermeld 
staan, in te zitten. 
Navraag bij een bevriend 
dokter, die overigens nu 
ook een overtuigd Tönis-
steiner-drinker is, bevestig
de da t : 

Tönissteiner Sprudel 
speciaal aanbevolen is bij 
de bestrijding v a n : 
1. ziekte der urine-afvoer-

kanalen. 
a) reinigen der nieren, 
urinewegen, blaas- en 
voorstanderklier (pros-
tatis). 
b) reinigen bij nierste
nen ; ook fosfaat- en 
karbonaatstenen. 

2. chronische maagslijm-
vliesontsteking. Herstel
len na darmontsteking. 
Zenuw- en funktionele 
storingen. 

3 chronische ontsteking 
der luchtpijpen (pharyn
gitis tracheïts, chroni
sche spastische bronchi
tis, allergische huidaf
fectie). 

4. ziekteverschijnselen bij 
de stofwisseling. Urine
zuur diathese met haar 
gevolgen. Jicht. 

Wie meer wil weten over 
Tönissteiner, het levende 
water, neemt best even 
kontakt met Abts, Tiense
steenweg 128, Korbeek-Lo. 
Deze zal er dan wel voor 
zorgen dat je dit levens
water gemakkelijk aan 
huis krijgt. 

(advertentie) 

WEST-VLAANDEREN 

Stadskernvernieuwing in Izegemse 
gezinsraad 
End september organizeerde de stedelijke gezinsraad van Izegem een gesprek 
over stadskernvernieuwing Voor de inleidingen had men uitsluitend een beroep 
gedaan op de burgemeester en een schepen Maar uit het publiek kwamen een 
aantal interessante tussenkomsten, o m van het VU-bestuurslid Wilfried Lagae 
Onze plaatselijke korrespondent vroeg hem zijn boeiende tussenkomst voor de 
Wij-lezers van Izegem op papier te zetten 

Izegem is zoals alle kleinere en grote
re steden uitgedeind over een aantal 
nieuwe wijken, die in de naoorlogse 
periode in een soort eufone zonder 
veel overleg werden aaogelegd en 
waarbij het stadscentrum als leef- en 
woonmilieu uit het oog werd verloren 
Het 18 dnngend tijd om zich te bezin
nen over de fouten die werden ge
maakt en over de manier waarop min
der gunstige aspekten van die evolu
tie verholpen kunnen worden 
Ondermeer werden bepaalde katego-
rieen van mensen bij dat alles heel 
eenvoudig over het hoofd gezien 
Ondermeer de bejaarden Ofwel kon
den ze blijven wonen in «en onher-

lustreiie 
marcdevriese 
baron ruzettelaan 
assebroek - brugge 
tel. 050/35404 

GISTEL 

HUWELIJK 
De dochter van provincieraadslid 
Zwaenepoel, Annemie, stapte in het 
huwelijksbootje met de heer Pysson 
Aan bruidspaar en ouders onze wel
gemeende gelukwensen i 

OOSTENDE 

SINTERKLAAS 
De werkgroep vrouwen organizeert 
haar jaarlijks kinderfeest in het Konin-
ginnehof op 4 december om 15 u In 
de plaatselijke Westgalm meer biezon-
derheden Doch men kan nu reeds 
terecht bij mevr DepKSorter, Epsom-
laan 38 

DE WEST 
Hier volgen wijzigingen aan de ope
ningsuren van het sekretanaat Jozef 
ll-straat Oostende 
Derhalve maandag van 9 tot 12 u, 
donderdag van 9 tot 12 u (met woens
dag), vnjdag van 15 tot 19 u 
En vooral niet vergeten aansluiten i 

Vlaamse 
vrouwen - leper 
aan slag 
— ledere dinsdag-avond, tumlessen 
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 november. Nationaal kongres 
Federatie Vlaamse Vrouwengroepen, 
tema «Vrouw en arbeid» 
— 28 november, gastvnj ontvangen 
(kookles) 20 u in de stadsmeisjes
school 
— 11 december, VVI-Kerstfeest 
14 u 30 jeugdstadion 
Dit voor 1977, voor 1978 hebben we 
een boeiende aktiviteitenkalender 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-
straat 29, tel 202468 

bergzaam geworden stadscentrum 
met verkrotting en een opdnngeng 
autoverkeer 
Ofwel kwamen ze terecht in een van 
die nieuwe wijken of nog in het bejaar
dentehuis In de laatste twee gevallen 
betekent dit dan geïsoleerd zijn van 
wat in de stadskern leeft en omgaat 
Want probeer maar eens om als 
bejaarde te voet of met de f;ets van 
de Bosmolens of de Mol over de Rijks
weg, van Emelgem via de Centrale 
Brug of van de Kasteelwijk via de 
Gentsestraat het stadscentrum te be
reiken 
En het zijn precies die mensen die 
geleefd hebben in een tijd zonder veel 
auto's en die zich daardoor voor ont
spanning en dienstverlening vooral op 
het eigen stadscentrum aangewezen 
zagen, zodat ze zich altijd meer ver
bonden hebben gevoeld met wat zich 
in de eigen stad afspeelt, veel meer 
dan de vele gemotorizeerde moderne 
gezinnen En zelfs voor een jong 
gezin kan het prettig zijn om met de 
kinderwagen eens rustig tot in de 
stad te kuieren om er te winkelen Of 
moeten de mensen nog meer wegge
jaagd worden naar de anonieme shop-
pingcentra van de omringende ste
den "̂  
Het centrum van Izegem moet gemak
kelijk en veilig te bereiken zijn, met 
alleen voor de automobilist, maar ook 
en vooral voor de voetganger en fiet
ser i 
En wanneer wordt de markt natuurlij
ke ontmoetingsplaats van de bewo
ners van de stad, teruggegeven aan 
de voetganger ' 
Het gemeentebestuur krijgt nu een 
kans om met het realizeren van het 
administratieve centrum tussen Kas

teelstraat en Goederenstation, vol
doende parkeergelegenheid aan te 
leggen in de nabijheid van de markt 
zodat de markt zelf ten minste gedeel
telijk autovrij gemaakt kan worden 
Misschien is er dan plaats voor wat 
groen en cafeterrasjes en op een 
zomerse dag kunnen we dan ook te 
Izeqem eens buiten een pint drinken 
Er werd in de stadskern door vonge 
generaties zoveel geïnvesteerd aan 
werk, energie en menselijke samenho-
ngheid dat we dat met verloren mo
gen laten gaan en zeker met ten prooi 
mogen laten vallen aan louter financië
le belangen Izegem is dan wel Brug
ge met maar we willen geen hertialing 
van wat ondermeer naast het stad
huis is gebeurd Het centrum van Ize
gem, hoe bescheiden ook, moet weer 
aantrekkelijk worden voor de mens 
Dat zullen zelfs de jongeren waarde
ren als eenmaal de roes van het auto
rijden over IS 

W. Lagae, 
VU-bestuurslld 

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

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 Béarnaise, de Smet 
de Naeyerlaan 86, bij Miei Duysters 
De leden die hun kandidatuur wensen 
te stellen dienen deze in te sturen bij 
de voorzitter RE. Ponjaert Groen
straat 37 en zulks schnftelijk vóór zon
dag 13 november 

EEN ENIG AANBOD VAN DE 

VLAAMSE 
TOERISTENBOND 
Oudejaarsavond te W e n e n 
Met bijwonen van het wereldvermaarde 

KEIZERSBAL 
In samenwerking met de SABENA 
Laat deze gelegenheid niet voorbijgaan! 
Vertrek op 29 december - terugkeer op 2 januari 
Reissom per persoon 12.800 fr. 

Inbegrepen 
— de vliegtuigreis heen en terug met de Sabena in 

ekonomische klasse, 
— verblijf in een A-klasse hotel, tweepersoons

kamer op basis van kamer + ontbijt, 
— Weense avond m Gnnzmg met kippensouper, 
— Nieuwjaarsnacht in de Hofburg te Wenen met 

het wereldberoemde Keizersbal (avondkleding 
vereist), 

— taksen en bediemngsgelden 

Dit is een bxiitenkans' 

Inlichtingen en inschrijvingen 

VLAAMSE 
TOERISTENBOND 
St-Jakobsmarkt 45-47 
2000 Antwerpen - TeL 031/31.76.80 
Vergunning Kat. A - nr. 1185 - Lidmaatschap vereist. 
Kantoren te Aalst, Brugge, Brussel, Genk, Gent, Has
selt, Herentals, Kortrijk, Leuven, Lier, Mechelen, Oos
tende, Roeselare, St -Niklaas, Turnhout en Vilvoorde 
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^*»tia^er*»^ 

MEYERSVOORMODE 
MANTELS ^̂ ^ 
PRACHTIGE ZUIVER 
WOLLEN SHETLAND 
EN TWEEDMANTELS, IN DE 
NIEUWSTE MODELLEN TAL VAN 
PRACHTIGE HERFSTKLEUREN. 
WAARDE: 3 . 9 9 5 Fr. 
NU MET UW BON: 2 . 9 9 5 Fr. 
Met 5000 gloednieuwe wintermantels 
en onderstaande superbon 
van 1.000 Fr. brengen wij onze 
promotie-verkoop dames- en heren
mantels voor het nieuwe seizoen. 

WIJ 

BON 
l\/IET1000Fr. 
WAARDE OF 

20% KORTING 
GELDIG BIJ AANKOOP 

DAMES- OF 
HERENMANTEL 
vanaf: 3.995 Fr. 

NAAM 

STRAAT 

PLAATS 

Niet geldig op Eskamprijs of „S" kaarl 

Uw nieuwe winter
mantel kiezen j 
betelcent nu naar J 
SUCCES KLEDINGJI 
rijden J -
DE RIT NAAR N IELJ 
KOMT ER WEER / 
DRIEDUBBEL UIT. | ^ 
Vanuit Antwerpen: alle twintlg**'^**^,^ 
minuten autobussen - Kleine ^**' 
Tunnelplaats - „De schelde" 
rijden tot Niel - Statiestraat -
Centraal Station: elk uur een 
trein naar Niel (Boom). 

SUCCES KLEDINC MEYERS 
DE GROOTSTE MANTELSPECIALIST 

A. DE LANGLESTRAAT 2-14 

OPEN ALLE DAGEN VAN 10 TOT 20 UUR. 
• ZATERD. VAN 9 TOT I I UUR. 

• ZON- EN FEESTDAGEN GESLOTEN. 



ARMEENS VERZET: 
voorbeeld van ondergronds 
verzet in de Sovjet-Unie 
RED. — Dr. Oganessian was direkteur van het Instituut voor Cybernetica in 
Jerevan (Sovjetunie). (De cybernetische wetenschap houdt zich vooral bezig 
met de experimenten en de toepassingen in de computerwereld). 
Hij was lid van de Stadraad van Jerevan, voorzitter van de kommissie voor 
Cybernetica van de Sovjetrepubliek Armenië en lid van de Armeense kommu-
nistische partij. Hij heeft een vrouw en drie kinderen, die nog in Jerevan wonen. 
E. Oganessian en zijn vrienden vormden een soort ondergrondse verzetskring 
van Armeense nationalisten. Met hem had VU-kamerlid Wil ly Kuijpers een 
vraaggesprek. 

Willy Kuijpers Waarom aan verzet 
beginnen 7 
Edward Oganessian Het eerste wat 
WIJ in Armenië vaststelden was dat 
geen enkel systeem, geen enkele ide
ologie van toepassing kan zijn op alle 

mensen van de hele wereld Eén 
staatsvorm of regeringsvorm is met 
universeel, besturen hangt altijd sa
men met het nationaal karakter Voor 
de meeste Perzen bv lijkt een staats
vorm als monarchie veel geschikter 

dan een andere staatsvorm, wat dan 
weer met opgaat voor andere volke
ren Wat het Marxistische systeem 
betreft, kwamen we tot het besluit dat 
het fout was omdat het zich als univer
seel voorstelt en vandaar geen reke
ning houdt met de nationale geaard
heid van de verschillende volkeren 

Volkerenmoord 
WK Kan je dat duidelijk stellen voor 
de Armeniers "^ 
E O WIJ, Armeniers, zijn zeer individu
alistisch ingesteld, en daarom was vol
gens ons het Marxisme, noch enige 
andere vorm van totalitair socialisme 
geschikt voor het Armeense volk 
De Armeense nationale kwestie is een 
tweeledig probleem Er is het overheer
sende ideologisch stelsel van de 
USSR, nl het Marxisme-Lemnisme En 
ook ten gevolge van de volkeren
moord op de Armeniers door de Tur
ken in 1915, beschikt een groot aantal 
Armeniers (zowat 2 miljoen) niet over 
een vaderland, zelfs met over een 
socialistisch vaderland wat zij wel 
hadden in Sovjet-Armeme Daardoor 
leven ze in de diaspora ook in de Bel
gische staat 
WK Dit laatste is weinig gekend in 
West-Europa 
E O Inderdaad, Hilter en de nazis wer
den internationaal veroordeeld voor 
de genocide op de Joden, terwijl de 
Turken daarentegen voor deze uitroei
ing zich noch verontschuldigd hebben, 
noch ervoor veroordeeld werden Ons 
nationaal probleem is internationaal to
taal onbekend, geen enkele internatio
nale organizatie, zoals de UNO bv, wil 
dit probleem op de internationale tnbu-
ne brengen 
WK Wat betrachten jullie binnen de 
huidige Sovjet-Republiek ? 

E O Allereerst het herenigen bij So-
vjet-Armenie van die Armeense gebie
den die op dit ogenblik behoren tot de 
Georgische en de Azerbaidzjaanse 
Sovjet-Republiek, en o m wat Azer
beidzjan aangaat het « autonome » ge
bied van Karabach 
We trachten ook anderhalf miljoen 
Armeniers die in de rest van de USSR 
wonen, te verenigen, m a w het schep
pen van die voorwaarden welke hun 
terugkeer naar Armenië zouden moge
lijk maken 
Ze verdachten me er zelfs van een 
spion te z i jn ' 
In plaats van naar ons te luisteren, in 
plaats van ons te willen steunen, kre
gen we een papier in de handen 
gestopt om te ondertekenen Daann 
stond dat we in ruil voor politiek asiel, 
zouden afzien van om het even welke 
politieke aktiviteit in het Westen i 

Internationaal 
WK Heb je daar voorbeelden van ' 
E O Op een bepaald ogenblik werd 
door de Armeniers in de Verenigde 
Staten een campagne gevoerd tegen 
Turkije, bij gelegenheid van de ver
jaardag van de volkenmoord Twee 
leden van het Amenkaanse Kongres 
ontboden de leiders van de Armeense 
groep in de Veremgde Staten, en eisten 
van hen dat ze de strijd tegen Turkije 
zouden stopzetten Ze vroegen de 
Armeniers wat zij in de eerste plaats 
waren Armeniers ofwel Amenkanen 

ZIJ moesten hun aktie tegen Turkije stop
zetten om de betrekkingen, tussen de 
Verenigde Staten en Turkije met in het 
gedrang te brengen 
Hetzelfde is overigens gebeurd in 
Franknjk waar een vreedzame beto
ging om de genocide te herdenken 
door de Franse autoriteiten verboden 
werd, onder druk van Turkije Daarna 
stelden wij vnj vlug vast dat er in het 
Westen gen krachten waren die ons 
wilden steunen in onze stnjd om de 
genocide van de Turken tegen de 
Armeniers te veroordelen en om de 
onrechtvaardigheid aan te klagen van 
het feit dat de Armeniers in Turkije uit 
hun historische centra werden ver
jaagd 
Ook stelden we vast dat er geen men
sen te vinden waren in het Westen die 
de stnjd tegen het Sovjet-systeem als 
dusdanig wilden ondersteunen, met uit-
zondenng dan van twee orgamzaties 
wat de Armeniers betreft de Das-
jnaks, een Armeens sociaal-demokrati-
sche nationalistische partij die eind 
vonge eeuw en in 1918 aan de basis 
lag van de opnchting van de Armeen
se Republiek, welke ruim twee jaar 
onafhankelijk geweest is tot zij in 1920 
door het Tweede Rode Leger onder 
de voet werd gelopen en ingelijfd 
werd bij de USSR De Dasjnaks be
staan nog steeds en zijn bereid zich in 
te zetten voor de kjevnjding van So-
vjet-Armenie De tweede organizatie is 
de NTS, het Verbond van Russische 
Solidansten, een Russische b)evrij-
dingsbeweging die aktief strijd levert 
op het qrondaebied van de USSR 
Blijft dan de strijd tegen het Sovjetsys
teem als dusdanig, met enkel in Arme
nië, maar ook in de rest van de USSR, 
de strijd dus tegen het totalitaire kom-
munistische systeem Wij kwamen ech
ter vlug tot het besluit dat dit enkel 
mogelijk was tesamen met de andere 
volkeren in de USSR 
WK Hoe ben je in het Westen 
terecht gekomen ' 
E O Samen met een vnend, heb ik 
begin 1973 politiek asiel gevraagd in 
Parijs bij de Amenkaanse ambassade 
W I J waren er in geslaagd aan een toe-
nstische groepsreis deel te nemen die 
ons o a bracht naar Marokko, Cuba 
en Panjs Vrij vlug verloren wij de 
hoop die we hadden, nl dat we in het 
Westen met open armen zouden ont
vangen worden 

E O Ons kontakt met de Westerse 
regenngen en in de eerste plaats met 
de Franse en Amenkaanse geheime 
dienst met wie we in aanraking moes
ten komen voor het bekomen van poli
tiek asiel, was zeer ontgoochelend Zij 
waren geenszins geïnteresseerd in on
ze politieke motivering 
Dat ik, als cyberneticus, die in Jerevan 
500 roebel (27500 franW per maand 
verdiende, over een dienstwagen en 
andere matenele voorrechten beschik
te, naar het Westen vluchtte om hier 
voor de bevnjding van Armenië te strij
den, konden en wilden ze met geloven 
WK Is je vluchten dan wel een inves-
tenng geweest voor de Armeense ont
voogding •? 
E O Achteraf bekeken heb ik ingezien 
dat mijn vlucht naar het Westen een 
vergissing is geweest en dat ik feitelijk 
veel meer had kunnen doen indien ik 
in Armenië zou gebleven zijn Onder
tussen ben ik daar wegens «landver
raad » ter dood veroordeeld 
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~Dat wil nochtans niet zeggen dat ik 
geloof dat er in het Westen geen eerlij
ke mensen zouden zijn. Ik geloof, en 
dat is meer dan een wens van mij, dat 
mensen van goede wil in het Westen 
een internationale organizatie zouden 
kunnen oprichten ter verdediging van 
de nationale rechten, bv. ter verdedi
ging van het zelfbeschikkingsrecht 
voor ieder volk: ieder volk heeft recht 
op zelfbeschikking en moet zelf kun
nen uitmaken welk bestuurssysteem 
het wenst 
Ik kan u zeggen dat sommige Armeen
se organizaties oproefien gericht heb
ben waarin zij hun solidanteit uitdruk
ken met de strijd van de Basken, de 
Palestijnen, enz. om gezamenlijk voor 
hun rechten op te komen. 
W.K.: Is dat geen utopie ? 
E.0.: Wanneer ik spreek over de wen
selijkheid om een dergelijke internatio
nale organizatie op te richten, dan 
bedoel ik niet zozeer een partij, maar 
eerder een beweging van mensen die 
zou ijveren voor de rechten der volke
ren. Indien ze werkelijk internationaal 
zou zijn, zou ze zeer veel gewicht in de 
schaal kunnen werpen. 

Willy Kuypers 

sprak met 

Edward 

Oganessian 

W.K.: Hoe staan de vooruitzichten, de 
mogelijkheden om het nationaliteiten
probleem in dè USSR als dusdanig op 
te lossen ? 
E.0.: In de USSR bestaan thans twee 
hoofdproblemen die binnenskamers, 
door het kommunistische partijsys
teem, als onoplosbaar worden gezien, 
nl: Het ekonomisch probleem, d.w.z. 
de onmogelijkheid om de arbeidspro-
duktiviteit te verhogen, en het nationali
teitenprobleem. Dat natioliteltgnpro-
bleem is niet op te lossen in het kader 
van het totalitair systeem. 

Het Russische volk veel meer dan de 
andere volkeren, lijdt onder de verwar
ring die gemaakt wordt tussen de 
begrippen « Russisch » en « Sovjet». In 
de niet-Russische republieken wordt 
de ontwikkeling van de nationale kui
tuur vaak toegestaan terwijl de ontwik
keling van een eigen Russische natio
nale kuituur niet aangemoedigd maar 
tegengewerkt wordt. Wanneer de Rus
sen beginnen te praten over hun eigen 
nationale waarden, worden ze dadelijk 
vanuit de Marxistische partijhoek als 
groot-Russische chauvinisten bestem
peld. 
De Russische literatuur en kuituur 
wordt gewoonweg van dag tot dag 
armer... 
W.K.: Hoe is de verhouding tussen de 
Russische en andere republieken in de 
Sovjetunie ? 
E.O.: Met de hedendaagse ontwikke
ling op technisch gebied heeft het Rus
sische volk het niet nodig of haalt er 
geen voordeel bij om, onder dwang, 
de niet-Russische republieken aan 

zich te binden. De Russen als dusda
nig halen veel minder uit de republie
ken dan wat ze er eigenlijk moeten 
insteken. Over het algemeen gelooft 
men het tegenovergestelde, men 
spreekt dan over Russische kolonisa
tie. 
Koloniseren veronderstelt echter dat 
de kolonisator, in dit geval de Russen, 
er meer zou uithalen dan omgekeerd, 
en dat hun levensstandaard hoger zou 
liggen dan in de niet-Russische Sovjet-
republiken. Dit is echter helemaal niet 
het geval. Die opvatting is o.a. het 
gevolg van allerlei statistieken die 
geen rekening houden met de bewape
ning die miljoenen verslindt en van de 
verdediging van de uitgestrekte gren
zen, die grotendeels als last op de Rus
sen drukt 
Geen enkele republiek is in staat zelf
standig die kosten te dragen om de 
eigen grenzen te verdedigen. Aan de 
grens tussen Armenië en Turkije staan 
honderden Migs-straaljagers die elk 
20 miljoen roebels (1,1 miljard fr.) kos
ten. De financiële last hiervoor drukte 
grotendeels op de Russen. 
W.K.: Men zou natuurlijk kunnen op
werpen dat dit de Russische wereld
heerschappij ten goede komt en dat 
het dus normaal is dat de Russen de 
meeste offers brengen voor de bewa
pening. 
E.O.: Niet het Russische volk wordt 
hierdoor wereldheerser, maar wel de 
Sovjetstaat Wat heeft het Russische 
volk daar zelf aan ? Wat heeft het aan 
wereldoverheersing, spoetniks en ra
ketten, klassenstrijd, aan Cuba, Viet
nam, Angola, Indien er geen Russisch 
dorp meer te vinden is met paasbro-
den en rondedansen ? Uet Russische 
volk wil leven. Het wil zijn nationale 
eigenheid bewaren, welke het in grote
re mate aan het veriiezen is met de rus
sificering van vele andere volkeren in 
de USSR. 

W.K.: Solzjenitsyn spreekt in dezelfde 
zin... 
E.0.; Ja, in zijn artikel « Berouw en zelf
beperking» heeft hij zijn Russische 
volksgenoten zeer duidelijk opgeroe
pen zich uit alle bezette gebieden 
terug te trekken. Ook in zijn Nobelprijs-
rede is hij duidelijk: «De laatste tijd is 
het mode geworden te spreken over 
de nivellering der naties, over het ver
dwijnen der volkeren in de smeltkroes 
van de beschaving. Ik ben het daar
mee niet eens, maar de beoordeling 
van deze opvatting zou een afzonderlij
ke bespreking vergen. 
Hier is het alleen de gelegenheid om te 
zeggen.- het verdwijnen van de volke
ren zou ons niet minder verarmen dan 
wanneer alle mensen tot dezelfde per
soon zouden worden met één karak
ter, één gezicht De naties vormen de 
rijkdom van de mensheid. Zij zijn haar 
maatschappelijke persoonlijkheden; 
de kleinste ervan heeft haar eigen bie-
zondere kleuren, belichaamt een afzon
derlijk facet van Gods bedoeling.» 
W.K: En de Russische ekonomie 
dan? 

E.0.: Er bestaat evenmin een Russi
sche nationale ekonomie. De bewe: 
ring dat de Russen kolonizeren zou 
juist zijn, indien hun eigen materiële 
welstand hoger lag dan die van de 
niet-Russische volkeren. Dit is hele
maal het geval niet De Russen leven 
even slecht als alle andere, om niet te 
zeggen op sommige gebieden slech
ter. Vergelijkt men bv. de arbeidspro-
duktiviteit in de verschillende republie
ken, dan zien we duidelijke verschillen 
in prestatie tussen een Russische 
arbeider en bv. een Oezbekistaanse 
of een Armeense arbeider, 
ledere Sovjet-arbeider verdient echter 
officieel hetzelfde; onafgezien de ar-
beidsproduktiviteit. Ook de Oezbekis
taanse, Armeense, en Russische ar
beider, ze ontvangen hetzelfde loon; 
ook al is de gepresteerde arbeid niet 
altijd dezelfde. Dit heeft uiteraard ook 
tot gevolg dat het Russische volk, 
zoals andere volkeren, weinig gestimu
leerd wordt om werkelijk efficiënt en 
goed te werken. 

W.K.: Hoe reageren de Armeniërs hier
op? 
E.O.: Meerdere Armeniërs gaan ervan 
uit dat zij niet alleen aan hun eigen toe
komst hoeven te denken, maar nu 
reeds moeten werken, binnen het ka
der van de USSR, voor de belangen 
van een toekomstig vrij en onafhanke
lijk Armenië. 
Hun devies is dus: voor Armenië uitha
len wat er in de huidige omstandighe
den uit te halen is, zonder zich om de 
vrijheid en de problemen van de ande
re volkeren in de USSR te bekomme
ren. Die moeten het maar zelf voor 
elkaar brengen. 
W.K.: Deze Armeense nationalisten 
zijn dus eigenlijk niet geïnteresseerd 
aan wat er buiten Armenië gebeurt ? 
E.O.: Zij redeneren dat de Armeniërs 
in het verieden al genoeg geleden heb
ben en dat zij dikwijls samen met ande
re volkeren zijn opgetrokken om hun 
tirannen omver te werpen, om daarna 
zelf uitgemoord of onderdrukt te wor
den. Als voorbeeld verwijzen ze o.a. 
naar de Armeense bijdrage aan de 
afzetting van de Turkse sultan, samen 
met de Jong-Turken (begin dezer 
eeuw) om nadien door geestesgeno-
ten van de Jong-Turken te worden uit
gemoord. Deze Armeense nationalis
ten geloven echter in de ondergagng 
van de USSR, vroeg of laat en daar
om vinden ze het verantwoord nu 
reeds van binnenuit voor het belang 
van Armenië te strijden. Hun strategie 
is ongeveer dezelfde als diegene die ik 
en mijn vrienden destijds uitstippelden, 
maar die we nadien als een mislukking 
ervaarden: binnendringen in de sleutel
posities van de Armeense partij- en 
staatsorganen. 

EO.: Andere Armeense nationalisten 
zijn van oordeel dat vrijheid voor 
Armenië onmogelijk is zonder bevrij
ding van de andere volkeren; in de eer
ste plaats van het Russische volk, van 
de Sovjet-diktatuur. Zij redeneren dat 
enkele miljoenen Armeniërs daar
tegen onmogelijk iets kunnen onderne

men. De Russen vormen binnen de 
USSR de meerderheid : ongeveer 135 
miljoen op een totale Sovjetbevolking 
van ongeveer 250 miljoen. Alle andere 
volkeren, met uitzondering dan van de 
45 miljoen Oekraïners, zijn numenek 
te weinig talrijk om alleen iets te onder
nemen. Een gemeenschapp)elijk volke-
renfront met de Russen en met alle 
andere volkeren in de USSR dringt 
zich dus voor hen op. 

Een derde bevrijdingsweg bestaat in 
Armenië gelukkig niet nl. de gezamen
lijke strijd van de niet-Russische volke
ren in de USSR tegen de Russen. Van
uit praktisch oogpunt is dit volslagen 
uitkomstloos, maar tevens ook on
rechtvaardig en immoreel. Bovendien 
is zo een gezamenlijke strijd op basis 
van anti-Russische gezindheid gewoon 
irreëel, omdat er minstens evenveel, 
om niet te zeggen meer, tegenstel
lingen en antipatieën bestaan tussen 
niet-Russische volkeren onderling als 
tussen Russen en niet-Russen (bvb. 
Armeniërs tegen Georgiérs, Osseten 
en Abchazen tegen Georgiërs, Tarta
ren tegen Oeztieken, Armeniërs tegen 
Azerbaidzjanen, Letten tegen Lithau-
ers, enz...). De volkeren in de USSR 
moeten zich niet van vijand vergissen, 
dat zou tragisch zijn: de vijand is niet 
het Russische volk, Rusland of een 
ander volk, maar de Sovjet-diktatuur. 

Ik heb zeer grote eerbied voor allen in 
de USSR die de moeilijke weg van het 
openlijk protest kozen, die moed ge
noeg hadden om niet volgens de leu
gen te leven, die zelfs vanuit de gevan
geniskerkers hun stem blijven verhef
fen voor de mensenrechten. Maar op 
deze manier zal men het systeem niet 
ondermijnen en nog minder het omver
werpen. Wat er nodig is, is een onder
grondse massa-organizatie van poli-
tiek-revolutionairen. De revolutionaire 
ondergrondse moet in de eerste 
plaats op de Russen steunen en voor 
het overige zoveel mogelijk nationalis
ten omvatten. 

Willy KUIJPERS 
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46e BOEK IN VLAANDEREN 

420 biz. - 30 Fr. 

41e boekenbeurs 
voor Vlaanderen 

Bouwcentrum, J. van Rijswijcklaan Antwerpen 
Zaterdag 29 oktober t/m zondag 13 november 

Alle dagen van 10 tot 19 uur. 
Zaterdag 29 oktober van 14 tot 19 uur. 

Vereniging ter bevordering v/h Vlaamse boekwezen 
Antwerpen. 

3TEMMEN UIT HET DORP, de 
verzamelbundel van gedich

ten, n.a.v. -Het Jaar van het 
Dorp 78» en uitgegeven door 
de Kofschipkring is een sukses 
geworden De samensteller 
mocht gedichten ontvangen van 
Jonckheere, P.G. Buckinx, Jo-
han Daisne, Bert Peleman, Ward 
Hermans, André Demedts. Bert 
Decorte, om er maar enkele te 
noemen. 
Het wordt een luxe-editie, geïllus
treerd met twintig linosneden 
van Georges Schellens (Aar
schot). 
Het ligt in de bedoeling van de 
samensteller een deklamator te 
engageren om met de gedichten 
en een dia- en muziekmontage 
de boer op te gaan, samen met 
een tentoonstelling van werk 
van Vlaamse kunstenaars over 
Vlaamse dorpen en het platte
landsleven. 
Alle inlichtingen bij de samenstel
ler Gie Luyten, Meerhoef 1 te 
3971 Heppen. 

KALENDERS. Deze weken 
rolde weer een kalender 

van de persen bij de Uitgeverij-
Drukkerij Lannoo uit TIelt. Het 
betreft hier de Keukennotitieka-
lender, een ontwerp van Luc 
Cooke, kartoonist en graficus. 
Na het sukses van de editie 77, 
wordt de uitgave 78 opnieuw in 
een uiterst verzorgde vorm uit
gebracht met 27 recpeten van 
Wina Born, volledig geïllustreerd 
door Luk Cooke. Deze kalender 
Is dan ook te koop aangeboden 
In alle betere Vlaamse boekhan
dels. Eveneens verscheen de 
kaktuskalender met teksten van 
R.H. Schoemans en tekeningen 
van Leo Fabri Alsook de week
kalender van Boudewijn. 

VLAAMSE FILMPJES zijn 
nog steeds in trek. De re-

daktie. Goede ƒers 3281 Aver-
bode, laat wéten dat gezien het 
groeiende sukses en de veelei
sendheid van de talrijke lezers, 
besloten werd het honorarium 
voor een goed handschrift van 
3.500 naar 5.000 fr. op te trek
ken en voor de illustraties van 
een voorpagina van 1.300 naar 
2.000 fr De redaktie hoopt dal 
deze wijziging velen zal aanzet
ten om degelijke manuskripter 
in te sturen I 

H E MAN DIE VAN VROU-
WEN HIELD IS de titel van 

een boek geschreven door de 
Franse kineast Frangois Truf-
faut HIJ verfilmde het achteraf 
en je hebt het gevoel dat het 
met voorbedachten rade als een 
uitgewerkt filmscenario geschre
ven werd. Het boekje, 80 bladzij
den, leest vlot is opgedeeld in 
korte stukjes en houdt niet zo
veel in. Waarover gaat het ? Ber-
trand Morane, ingenieur in Mont-
pellier, houdt van vrouwen als 

geen een. HIJ bezwijkt bij het 
zien van een mooie vrouw en hij 
doet dan ook het onmogelijke 
om ze te benaderen. De verdien
ste van Truffaut is dat hij een 
eentonig verhaal spannend 
weet te houden, geestig, zonder 
vulgair te zijn. Een t)oekje om te 
lezen en om te vergeten, of 
n iet ' Is de hoofdfiguur, die geen 
familie of vrienden had, een 
slachtoffer van de eenzaam
heid 'ï' Een uitgave van Elsevier, 
150 fr 

Malpertuis 
maakt het mooie weer 

Dolf Sedeyn, Klaar Leyre, Daniël De Cock, Lena Siau en Arnold Willemb. ccn uitgtle^en cast... 

In het nogal afgelegen stadje 
Tielt, waarover de dagbladen het 
enkel hebben als daar ééns per 
jaar Europees gefeest wordt, 
wordt er ook aan teater gedaan, 
en dat op een heel wat meer pro
fessionele manier dan er Europe
se belangen worden behartigd. 
Inderdaad, het verwondert ons 
dat Tielt met zijn Westvlaams tea-
terkollektief Malpertuis, gelegen 
in de St.-Michielsstraat, niet meer 
In het nieuws komt, want wat 
daar nu weer te beleven valt, 
staat ver boven het maar middel
matige kwaliteitspeil door onze 
doorsnee-Vlaamse teatergezel-
schappen bereikt 
Tot zaterdag 3 december 77 kan 
men er elke donderdag-, vrijdag
en zaterdagavond terecht voor 

een voorstelling van Mooi weer 
vandaag (Home) van de Engelse 
auteur David Storey. Een brok 
teater van een ontstellende (in de 
oorspronkelijke betekenis van 
het woord dan!) grootse en ont
roerende schoonheid. 
Rond wat tuinmeubeltjes spelen 
vijf mensen, elk op hun eigen 
manier, de roulette van de gek
heid, niet opgesloten als wilde die
ren zoals die in kooien te kijk 
lopen in een dierentuin, maar 
benaderd als alter ego's met niet 
eens zo'n gekke uitvluchten en 
verzinsels. Wie danst in de hevig
ste ogenblikken van zijn leven 
niet op het koord van de waan
zin ? Slechts na de voorstelling 
beseft men dat men bijna twee 
uren in de spiegel naar zich zelf 

heeft zitten kijken, geboeid als 
men nog nooit tevoren is ge
weest over het wondere van zijn 
eigen verschijningsvorm. 

De volledige cast met name Da
niël De Cock, Arnold Willems, 
Klaar Leyre, Lena Siau en Dolf 
Sedeyn leveren werkelijk subliem 
identifikatiewerk. Een prestatie 
ook voor regisseur Roger De Wil
de die het door Storey in Mooi 
weer vandaag beoefende toneel
genre met zo'n intensiviteit bij zijn 
akteurs de hele voorstelling door 
heeft weten doorleefd te houden. 

Kortom een must. 

Wat ons betreft, «wij» gaan nog 
naar teater in de Tieltse Malper-
tuiskelder, ook als het mooie 
weer niet blijft aanhouden... 

Van simpeien en machtigen... 

De grote bedriegers 
De grote bedriegers door Egon 
Larsen is een fascinerend boek 
over de bonte bente bedriegers, 
die in alle tijden rondlopen en die 
telkens weer de goegemeente bij 
de neus nemen. Of ze nu Caglios-
tro (de grote leugenaar) heten of 
John Maundy Gregory, de mens
heid wordt telkens op een bijna 
identieke wijze bedrogen, nl. door 
de leugen, die aan de basis van 
elk bedrog ligt 
In deze INFO van de bekende 
uigeverij Manteau schildert Egon 
Larsen levendig een defilee van 
wereldberuchte bedriegers, van 
Cagliostro tot J.M. Gregory met 
tussenin Sarah Wilson (pseudo 
prinses), Gregor MacGregor, J.A. 
Reavis, Wilhelm Voigt (de Haupt-
mann van Köpenich) en Harry 
Domela (pseudo prins Wilhelm 
von Hohenzollern), Walter Hub-
bell, William Roy, Thérèse Hum
bert, Marthe Hanau, A.V.A. Reis 
en Frans Tausend. Dat niet alleen 
simpele mensen door deze scha
re bedriegers om de tuin werden 
geleid doch zeer vele vooraan
staanden en machthebbers blijkt 
uit menig verhaal. Zo nam in de 
vorige eeuw de zg. baron van Ari
zona alias MacGregor niemand 
minder dan Queen Victoria in de 
maling, iets waarover ze vreselijk 
boos was toen de waarheid aan 
het licht kwam. Ze kon zich ech
ter met de gedachte troosten dat 
MacGregor zelfs het Vatikaan en 
nog enkele gekroonde hoofden 
en bewindslieden om de tuin had 
geleid, in een groot oplichters
schandaal met als inzet de koloni
sering van een niet bestaand 
land. Men vraagt zich terecht af, 
hoe doorwinterde bankiers en za
kenlui zich op zulk een onnozele 
manier lieten beetnemen. 

De lezing van deze echt gebeur
de verhalen bewijzen inmiddels 
dat een gewiekste oplichter zijn 
slachtoffers van alles kan aan
smeren : een erfenis van Sir Fran
cis Drake, een adellijke titel, goud 
vervaardigd door een alchemist 
enz. Sommige verhalen bewij
zen hoe de mensen voor een titel 
of een sg. fortuin door de knieën 
gingen (zoals in Duitsland, waar 
de hakken-klakkende onderda

nen van de Kaiser door een valse 
kapitein werden beetgenomen 
om tot spot van de grijnslachen-
de Europese en Amerikaanse sta
ten te dienen). Klap op de vuur
pijl : de auteur bekent openlijk zijn 
sympatie voor de bedriegers, die 
immers zelden slechte mensen 
zijn, maar de aloude vaststelling 
telkens opnieuw waarmaken, nl. 
dat de wereld wil bedrogen zijn. 
Manteau Brussel — Den Haag. 

Wie was hij toch? 
"Siegfried van Praag, in 1899 in 
Amsterdam geboren, schrijft boeken 
waarin tiet joodse leven van zijn tijd 
een belangrijke rol speelt Dat is ook 
in deze nieuwe roman het geval — 
Wie was hl] toch ^ Door Ruben, de 
verteller in veel van van Praags ro
mans zoais het bekende Jeruzalem 
van het westen, lezen we over van 
Praags liefde voor de mensen, voor 
de natuur, dit alles beschouwd door 
een filozofisch aangelegde geest^ 
erudiet en humaan.» 

Dat lezen we op de achterzijde van 
het boek Wie was hij toch ^ waarin 
Siegfried van Praag het verhaal ver
telt van de joodse oorlogswees Ma
nie. Vooraleer zijn moeder hem bij 
een kristelijk gezin het onderduiken, 
zei ze hem dat hij later naar de joden 
moest gaan. Of zei ze dat hij bij de 
joden moest blijven? De jongen 
weet het niet meer, maar na de oor-' 
log, waarin zovelen van zijn volk zijn 
vermoord, gaat hij op weg. Manie 
komt met allerlei joden in kontakt tra-] 
ditionalisten en mensen die zoeken 
naar vernieuwing, bekeerlingen en 
zonderlinge typen... Vrouwen wedijve
ren om zijn liefde, mannen zien in hem 
een levend voorbeeld van hun stre
ven, terwijl zijn vijanden hem liefst 
naar de andere wereld zouden willen 

helpen. Zo zijn vijanden. Maar wie is 
hij ? De beruchte hoeksteen of een 
toetssteen ? Het beste antwoord daar
op geeft van Praag op bladzijde 171 : 
Om de feiten spint zich de legende. 

Jan Van Bossuyt 

Siegfried E. van Praag Wie was 
hij toch ? - 1977 - 27,50 gulden -
175 blz. Uitgeverij Leopold, 's-Gra-
venhage. Badhuisweg 232. 

Boekenbeurs
debatten 

— Op vrijdag 4 november 
van 14 u. 30 tot 15 u. 30 zal 
een debat plaatsvinden tus
sen E. Troch en Frans Verley-
en met als tema: «Worden 
we goed geïnformeerd ?» Dit 
naar aanleiding van het ver
schijnen van het boek • 4 mil
jard gijzelaars», internatio
nale politiek 1945 tot heden, 
door E. Troch. 

(Medegedeeld) 

WIJ t e 
3 NOVEMBER 1977 
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t TlïNTOOXSTIiLLINGg 

Hugo leerden we kennen ti jdens onze dienstplicht, die we beiden sle
ten op de redaktie van Onze Macht/Nos Forces in de aftandse Geru-
zet-kazerne. De pratical jokes die we daaglijks op touw zetten, maak
ten die periode draaglijk. HugOKE was toen al een nationale figuur 
met een soliede naam als cartoonist Met de jaren is daar wat sleet 
opgekomen en zopas besliste hij definitief van zijn humor-image af 
te stappen en verder als schilder door het leven te gaan. Meteen ver
liet hij zijn pseudoniem en signeert zijn werken voortaan voluit met 
Hugo de Kempeneer. Dit feit wordt thans gevierd in de Gentse gale
rij Bekaert met een grootse overzichtstentoonstell ing met ruim 100 
nummers aan tekeningen, akwarellen, pastels en schilderijen. 

A l t i j d gev\/eest 

Voor wie het werk van Hugo de 
Kempeneer enigszins gevolgd 
heeft is de huidige metamorfoze 
zeker geen verrassing. In een arti
kel dat wij zowat 17 jaar geleden 
aan het werk van hugOKE wijd
den, noemden wij hem de groot
ste levende figuratieve Vlaamse 
schilder., een boutade welis
waar, maar tegelijk toch een voor
spelling die voor een flink deel is 
uitgekomen. Immers, De Kempe
neer IS in wezen altijd een schil
der geweest , ook in zijn car
toons die steeds opvielen door 
een grote pikturale bekommernis, 
een soliede kompositie en een 
sterk grafische tekenstijl (niet 
voor mets tekent hij veeleer met 
het penseel dan met de pen) 
Vele cartoons bouwde hij trou
wens uit tot echte schilderijen en 
zelfs beeldobjekten. De schilder 
die wij nu ontmoeten heeft zijn 

plastisch vermogen vooral toege
spitst op de traditionele plasti
sche tema's (portret landschap
pen, stadszichten, enz), dus los 
van de anekdotiek van de car
toon. Maar toch, vooral in zijn por
tretten herkennen we nog duide
lijk de rake, typerende, hier en 
daar ironizerende tekenaar. Het is 
trouwens opvallend hoezeer Hu
go de Kempeneer het tekenen en 
het schilderen vermengt en alzo 
een zeer persoonlijke stijl bereikt 
die we minder in de landschap
pen wellicht) gerust tot het ex
pressionisme mogen rekenen. 

Rondgang 

De blikvanger van de tentoonstel
ling is ongetwijfeld het grote schil
derij waar de schilder zichzelf iro-
nizerend, een beetje goedlachs 
bitter zelf afbeeldt naast onze 
dynastie. Dit doek gaat duidelijk 
terug naar de cartoon-stijl (waar

in HugOKE vooral de nationale 
symbolen op de korrel nam). Het 
schilderij vormt dan ook een idea
le overgang van de cartoonist 
naar de schilder (wellicht daarom 
kreeg het in de expositie zijn cen
trale plaats toebedeeld). Zijn te
kenkunst toont De Kempeneer 
het duidelijkst in de fraaie, beziel
de portretten. Ook natuurlijk in de 
stadszichten met hun sterke grafi
sche struktuur. Zeer aanspre
kend waren ook de ruw geschet
ste tekeningen die hij van zijn 
hond maakte Oeteen allemaal 
verkocht overigens). De schilder 
affirmeert zich het felst in de klei
ne, in Spanje gemaakte werkjes 
die hier en daar een impressionis
tisch karakter vertonen, maar 
met fauvistisch geweld hun ma
ker niet verraden. Ook de bijna 
monochrome moment-opnamen 
boeien door hun diepte en trans
parantie. Hugo de Kempeneer is 
beslist een schilder van de werke
lijkheid, maar dan een eklektische 
werkelijkheid, gekozen in funktie 
van het schilderij. De plastische 
kracht zit als het ware in het 
onderwerp zelf in, de schilder 
aksentueert ze en maakt ze zicht
baar voor iedereen. In die zin past 
Hugo de Kempeneer volkomen in 
de traditie van de Vlaamse schil
derkunst : expressief, spontaan, 
zeer kleurbewust, felheid niet vre
zend, evenmin het teatrale waar 
het nodig blijkt Deze kunst 
brengt geen boodschap, zij is 
gewoon eerlijk zichzelf. Dat we 
van HugOKE afscheid hebben ge
nomen is jammer, maar we heb
ben er Hugo de Kempeneer voor 
in de plaats gekregen. En dat is 
heel wa t 

WW 
Hugo de Kempeneer 
Bekaert Design, 
Visseri j 107, Gent 
tot 26 november, zondag ge
sloten. 

Kent u hem nog ? Een piepjonge hugOKE bij een van zijn knappe car
toons. 

Hoe lang is dat nu weeral geleden ? 

«Interieur» 
van Neerlands Hoop ingeblikt 
Van het komische en geënga
geerde tot trio aangevulde Neer
lands Hoop is ook de laatste 
show «Interieur» op band gezet 
en komt deze over een paar 
weken op de zwarte schijf. Deze 
opeenvolging van sketches 
speelt zich af binnen het inte
rieur van een doorsnee Holland
se familie, en gezien door va
ders' bril. Het geheel komt wel 
braver over dan zowat anderhalf 
jaar terug toen het ti jdens een 
uitverkochte tweedaagse in de
zelfde Beurs in soms wrange en 
cynische bewoordingen die ko
misch en al te gek op het pu
bliek werden losgelaten tot het 
allerbeste van Neerlands Hoop 
deed horen. De scherpe kantjes 
zijn mooi afgerond, en bepaalde 
uitlatingen sterk gewijzigd. Muzi
kaal is het er alleszins sterk op 
vooruitgegaan, en Bram neemt 
meer dan vroeger ook deel aan 
de komische gedeelten, zodat 
hét «one-mdn» optreden van 
Freek nu beter wordt aangevuld. 
De begeleiding en de liedjes zelf 
staan tematisch soms los van 
het gebeuren. 

Rock-koncert met 
mensen van bij ons 
Ter gelegenheid van het tienjarig" 
bestaan richt Jeugdklub Sjaloom 
van Hove volgende zaterdag 5 

november vanaf 14 u. in de Thier-
brauzaal te Kontich, op de Astrid-
laan, een doorlopend koncert in 
met de gekendste Vlaamse for
maties zoals de Leuvense Big Bill 
Krakkebaas, Steven Turcksin-
band, de Antwerpse Plazzma en 
Banzai, de groep Stamp en Tail's 
Blues. De inkom is aan de kassa 
150 fr., maar voorverkoop kan in 
de Jeugdklub te Hove, in de 
Sfinks te Boechout in de platen
winkels Brabo op de Grote Markt 
te Antwerpen, Albert's te Mortsel 
en de Muziekwinkel te Mechelen, 
waar het tiketje slechts 100 fr. 
kost 

Miek en Roel: 
«gouwe ouwe» 
Na een tijdje wat op de achter
grond te verwijlen zijn Miek en 
Roel terug. Dit keer met een ver-
zamelplaat die heel eenvoudig 
«Gouwe ouwe» (Vogue CICV-
606) is genoemd. Miek gaf bij het 
verschijnen enige toelichting. « Er 
IS een blijvende grote vraag naar 
ons vroeger werk, en men be
sloot er het beste uit te selekte-
ren. Roel zelf heeft de liedjes 
gekozen uit de eerste elpee en 
de derde plaat en het in een nieu
we hoes samengebracht.» Miek 
en Roel zijn van in het begin sterk 
sociaal geëngageerd geweest en 
het verzuim ervan wordt hen tus

sendoor verweten. Miek repliceer
de hierop: «We zijn het beu tel
kens na de optredens diezelfde 
diskussies te moeten aangaan in 
verband met het voor of tegen 
bepaalde toestanden, het pro
gressief zijn of niet, en andere 
maatschappijkritiek. We hebben 
steeds konsekwent gezongen in 
wat we geloofden, maar nu bele
ven we waar we in geloven. Voor 
ons hoeft het niet meer op de 
planken. Een vergelijking met Elly 
en Rikkert gaat helemaal niet op 
daar deze met trends hebben 
meegedaan zoals eerst de vrede 
en liefde-beweging van de Hip
pies, dan de Kabouterakties, de 
Rozenkrans en nu op de Jezus-
toer zijn. Wat natuurlijk hun vol
ste recht is.» 

Omtrent de nabije toekomst lijkt 
alles weer rooskleuriger, en is het 
voor hen begeleid door Koen aan 
de bas en Simon aan de akoesti
sche gitaar weer werken in de 
kleinteaters. Met de muziek en 
liedjes zelf veel plezier hebben en 
aan de mensen over te dragen. 
Na vorige week staan ze dit 
weekeinde weer tweemaal op de 
planken, en we zijn er erg blij om. 
Voor hen die nog niks van dit 
Vlaams zingend echtpaar koch
ten en liefhebbers van goeie klein
kunst is deze plaat een fijne keu
ze en een aanradertje. 

Sergius 

3 NOVEMBER 1977 
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3 NOVEMBER 
BRT 1 

1800 Pierrot (O 
1805 Rondomons 
1830 De vergeten eilanden (O 
1855 1111 l l -akbe 
1900 La Linea 
1905 Israeirtisch-godsdienstige 

uitzending 
1935 Kijk uit 
1945 Nieuws 
2020 De Muppet show (O 
2045 Panorama 
21 35 Lachertjes 
21 40 Standpunten 
2200 Premiere 
2240 Nieuws 

BRT 2 
1800 Pierrot (f) 
1805 Rondomons 
1830 De vergeten eilanden (O 
1855 1111 11-aktie 
1900 La Linea 

Korte Tekenfilm 
1905 israelitsch-godsdienstige 

uitzending 
1935 Kijk uit 
1945 Nieuws 
2015 Ondergaande wereld 
21 05 Een kamer in de stad 

TV-spel 

NEP. 1 

11 00 Schooltelevisie 
1815 Teleac 
1845 De Fabeltjeskrant CO 
1855 Nieuws 
1904 De man van zes miljoen (f) 
1953 Simonskoop 
2010 O moeder, wat is het heet i 

(f) 
2040 TV-prive 
21 35 Nieuws 
21 50 Den Haag vandaag 
22 05 Formule 3 plus 
2250 Nieuws 

NEP. 2 

1845 Paspoort 
1855 Nieuws 
19 04 Paddington (f) 
1910 Tom en de samenzweer

ders (f) 
1935 De dik voormekaar show 
2000 Nieuws 
2025 Blijf bij me 

TV-film 
21 30 De familie Bellamy (O 
22 20 Hier en nu 
2305 Standpunt 
2310 Nieuws 

4 NOVEMBER 

BRT 1 

1800 Beertje Colargol (f) 
1815 Open school 
1845 Dag aan dag 
1910 Trajekt 
1945 Nieuws 
2015 Wereldnatuurfonds in eigen 

land 
2040 Papa, zo'n verleider 
2230 Nieuws 

BRT 2 
1800 
1815 
1845 
1910 
1945 

Beertje Colargol (f) 
Open school 
Dag aan dag 
Trajekt 
Nieuws 

2015 John Denver 
21 05 Premiere-magazine 

NED . 1 

1030 Schooltelevisie 
1055 Open school-Teteac 
11 30 Schooltelevisie 
1815 Teleac 
1845 
1855 
1905 
1915 

De fabeltjeskrant (0 
Nieuws 
Tom & Jerry CO 
Daar vraag je me wat 
Populair wetenschappelijk 
programma 

1955 De Willem Ruis show 
2135 Nieuws 
21 50 Sanford en zoon (f) 
2215 
2245 

Applaus voor mij 
Jeugd en agressie 

NEP. 2 
1815 Paspoort 
1855 Nieuws 
1904 Vrouwenplaneet Medusa 

CO 
1930 De natuur en de mens 
Dokumentaire 
2000 Nieuws 
2025 Klaverweide CO 
21 15 Koos Postema en W L 

Brugsma prezenteren 
22 05 De dingen van het leven 

Dramatische komedie 
2330 Nieuws 

5 NOVEMBER 

BRT 
1400 Doe mee 
1430 De meisjesgek Amenkaan-

se film Cl 943) 
1605 Open school Vierde les 

«Een sociaal grondbeleid» 
1805 Pierrot Cf) 
1810 Anna, Johanna's zus Tsje

chische jeugdfilm 
1935 1111 11-Aktie 
1945 Nieuws 
2015 Wies Andersen show 
21 15 Terloops 
2200 Bert DAngelo Cf) 
2250 Nieuws 

NEP. 1 
1030 Teleac 
1530 Nieuws 
1532 Bereboot CfJ 
1545 De holle bolle boom 
1610 Wat je zegt ben je zelf 
1630 Stuif es in 
1815 Teleac 
1845 De Fabeltjeskrant CfJ 
1855 Nieuws 
1905 Wonderlijke wereld CfJ 
1930 De rechter is Imker Cf) 
1955 Tweekamp 

20 40 Teil them Willie Boy is here 
Western 

21 35 Nieuws 
22 30 U ZIJ de glone 
2310 Nieuws 

NEP. 2 
1840 Paspoort 
1855 Nieuws 
1905 De Bereboot CfJ 
1910 Avro's Toppop 
2000 Nieuws 
2025 Roots - W I J Zwarten Cf) 
21 15 Wie van de D r i e ' 
21 45 MASH CfJ 
2210 Televizier magazine 
2255 Avro's Sportpanorama 
2320 Nieuws 

6 NOVEMBER 

BRT 
900 
930 

1000 

1100 

1200 

1230 
1430 
1500 

1515 
1540 
1630 

1720 
1725 
1805 
1830 
1835 
1855 

1900 
1945 
2000 
2030 

2205 

Doe mee 
Open school 
Euchanstievienng vanuit 
Wilsele 
Konfrontatie Debat gewijd 
aan de internationale werk
loosheid 
Nieuwsoverzicht voor Ge
hoorgestoorden 
Dag aan dag 
Open school 
De gebroeders Plem-Plem 
Cf) 
Sesamstraat Cf) 
Veldloop uit Waregem 
Retroskoop Kwis rond de 
westernfilm 
Sportuitslagen 
Koper om Mozart 
111111 -Aktie 
Pierrot Cf) 
Laurel en Hardy 
La Linea Een korte anima
tiefilm 
De Warande Reportage 
Nieuws 
Sportweekend 1 
De bankiers Eerste afleve-
nng van een nieuw Ameri
kaans feuilleton 
Nieuws 

NEP. 1 
11 00 Gede Morgen ' 
1200 Ziekenverzorging Thuis 

1430 Teleac 
17 00 't Is maar een vraag 
1730 Bencht van de Wilde Gan

zen 
1815 Teleac 
1850 Paspoort 
1900 Nieuws 
1905 Jonge mensen op het kon-

certpodium 
1955 Hier Parijs 
2005 Chisum Cf) 
21 55 Zwart op wit een boeken-

programma 
2230 Uitzending Humanistisch 

Verbond 
2245 Nieuws 

NEP. 2 

1600 Nieuws 
1602 De Knstenen Een histori

sche dokumentaire reeks 
1655 Sprekershoek 
1710 Studio Sport 1 
17 50 Van Gewest tot Gewest 
1810 Kijken naar Kinderen 
1825 Sesamstraat 
1850 Cinevisie 
1920 Studio Sport 2 
2030 Nieuws 
2035 6 november 1977 
2040 All in the Family CfJ 
21 10 De Vrede van Rotterdam 

Dokumentaire 
21 50 Haus ohne Huter TV-film 

naar Heinnch Boll 
2335 Nieuws 

7 NOVEMBER 

BRT 
14CX) Schooltelevisie 
1800 Pierrot CO 
1805 Klem, klem kleutertje 
1820 Circus Rondeau CO 
1845 Open school 
1915 Sporttnbune 
1945 Nieuws 
2015 Rad der Fortuin 
21 00 Grote lui, kleine lieden (O 
21 50 Inspraak '77 
2240 Nieuws 

NEP. 1 
1030 Schooltelevisie 
1845 Fabeltjeskrant CO 
1855 Nieuws 
1904 Popparade 
2000 De mini-voetbalshow 
21 05 De rechter is Imker CO 
21 35 Nieuws 
21 50 " D e autovnje zondag» 
22 55 Eerlijk gezegd 
2305 Onderwijzen, kunst of kun

de 
2330 Symbiose 
2334 Nieuws 

NEP. 2 

1845 Paspoort 
1855 Nieuws 
1905 Wickie de Viking CO 
1925 De Kns Pusaka CO 
2000 Nieuws 
2025 De terugkeer van de wre

kers 
2115 Rondje teater 
2205 Brandpunt 
22 45 Geloven op maandag 
2310 Socutera 
2320 Nieuws 

8 NOVEMBER 

BRT 1 
1400 
1800 
1805 
1830 
1900 
1905 
1910 
1945 
2015 
2045 
2135 

2205 

Schooltelevisie 
Pierrot CO 
Sesamstraat CO 
Open school 
1111 11-Aktie 
La Linea 
Gastprogramma 

Nieuws 
Phantasma 
Verover de aarde 
De postmeester 
Eenakter van Alexander 
Poesjkin 
Nieuws 

BRT 2 

2015 Ten days that shook the 
world 
Bnts-Russische ko-produk-
tie 

21 30 Love 
Britse zedenstudie CI 969) 
naar D H Lawrence 

NEP. 1 

1000 
1845 
1855 
1904 
1910 
1930 
2020 
2030 

2100 

2120 
2135 
2150 
2205 
2250 

Schooltelevisie 
De Fabeltjeskrant 
Nieuws 
Henkies droomboom 
EO-kinderkrant 
Het kleine huis CO 
EO-metterdaad 
Een reus op lennen voeten 
Het Romeinse Rijk Eerste 
aflevenng van een 10-deli-
ge reeks 
Mensenrecht in pnkkel-
draad 
De konferentie over Europe
se Veiligheid m Belgrado 
Tenslotte 
Nieuws 
Den Haag vandaag 
Beeldspraak 
Nieuws 

NEP. 2 

1845 Paspoort 
1855 Nieuws 
1904 Calimero CO 
1917 21 
2000 Nieuws 
2025 Hitboulevard 

Prezentatie Willeke Alberti 
Regie Rene Stokvis 

21 30 De verpleegsters CO 
22,20 Aktua TV 
2310 Nieuws 

9 NOVEMBER 

BRT 1 

1530 Open school 
1630 Tip-top 
1815 Pierrot CfJ 
1820 Jonger dan je denkt 
^850 Space 1999 Cf) 
1945 Nieuws 
20 20 Beschuldigde sta op 

De zaak Kris De Buyzer 
2205 De vijfde windstreek 
2255 Nieuws en Wetstraat 

BRT 2 

1530 Open school 
1630 Tip-top 
1815 Pierrot Cf) 
1820 Jonger dan je denkt 
1855 Space 1999 CfJ 
2015 Secret Army Cf) 
21 05 De mens in wording 

Wetenschappelijke doku
mentaire 

NEP. 1 

1000 Schooltelevisie 
1530 Wat heet o u d ' 
1605 De avonturen van Peppi en 

Kokki 
1635 Maja - de bij Cf) 
1700 Wereldcircus 
1825 Sesamstraat CO 
1855 Nieuws 
19 04 Van gewest tot gewest 
19 50 Politieke partijen 
2000 Hoe Yoekong de bergen 

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

verzette 
2235 Panoramiek 
23 05 Studio Sport 
2330 Nieuws 

NEP. 2 

1815 
1845 
1855 
1904 

1929 
2000 
2025 
2030 
2033 
2057 
2105 
2126 

2210 
2300 

2325 
2330 

Telac 
Toenstische tips 
Nieuws 
Iemand zoals jij 
Dokumentaire 
Kenmerk 
Nieuws 
Socutera 
Overzicht keuze top 5 
Robins nest (O 
Popjournaal 
Informatie special 
De wonderbaarlijke wereld 
van Wil 
Starsky and Hutch CO 
Aan de grenzen 
Eerste uit een reeks kulture-
le programma's 
Veronica's agenda 
Nieuws 

TY-SELEKTIE 
VRIJDAG 4 NOVEMBER 
20 u. 40 — BRT 1 — Papa, zo'n ver-
Ielder CVSA 1961) 
Komedie van George Seaton met 
Fred Astaire, Lilli Palmer en Debbie 
Reynolds Ter gelegenheid van het 
huwelijk van haar dochter Jessica, 
inviteert Kathe haar eerste echtge
noot HIJ zal Jessica verleiden Zelfs 
Kathe kan hem moeilijk weerstaan 

22 u. 25 — ETB — Geef haar een 
kans CVSA 1953) 
Muzikale komedie met Debbie Rey
nolds, Marge en Gower Champion, 
Helen Wood Van Stanley Donen 
De hoofdvedette uit een musical 
laat het op het laatste ogenblik afwe
ten De direktie schnjft een wed-
stnjd uit en selekteert drie kandida
ten Een film vol, koreografische 
nummers 

22 u. 05 - N-2 — De dingen van 
het leven CF 1970) 
Psychotogische film Claude Sautet 
met Romy Schneider, Michel Piccoli 
en Lea Massan Een man wordt 
zwaar gewond bij een auto-ongeluk 
en herbeleeft zijn leven op deze laat
ste ogenblikken 

22 u 52 — F-2 — Het zevende 
zegel CZw. 1957) 
Symbolische fHm van Ingmar Berg
man met Gunnar Bjornstrand Een 

kruisvaarder keert weer en vindt 
zijn vaderland terug geteisterd door 
de pest Krachtig en plastisch uitzon
derlijk werk Symbolisch zeer gela
den maar ontroerend 

22 u. 45 - D-1 - De laatste kar
wei CVSA 1974) 
Harde krrbek op het strafsysteem in 
het Amenkaans leger Regie van 
Hal Ashby Met Jack Nicholson en 
Otis 'Voung Twee onderofficieren 
moeten een veroordeelde matroos 
'naar een strafkamp begeleiden On
derweg sluiten ze vnendschap 

ZATERDAG 5 NOVEMBER 
BRT - GIrl crazy CVSA 1943) 
Musical van Norman Taurog met 
Judy Garland en Mickey Rooney en 
June Allyson Een play-boy student 
wordt door zijn vader naar een 
strenge school m West-Amenka ge
stuurd Knappe musical met geslaag
de imitaties 

RTB - Patten (VSA 1970) 
Psychologische film van Franklin J 
Schaffner met George Scot t Karl 
Malden en Stephen Young In 1943 
krijgt Patton de leiding van het 
zevende leger in Noord-Afnka te
gen Rommel Kntische schets van 
een oorlogspersonage 
20 u. 40 - N-1 - Teil them Wil l ie 
Boy Is here CVSA 1969) 
Western van Abraham Polonsky 
met Kathenne Rosse en Robert 
Redford Een jonge roodhuid doodt 
uit zelfverdediging een rasgenoot 

• die hem zijn dochter weigerde Een 
aanklacht tegen de Amenkaanse 
samenleving, vooral tegen het racis
me 

Z O N D A G 6 NOVEMBER 

20 u. 30 — F-1 — De duivelachtige 
groeten (F 1967) 
Politiedrama van Julien Duvivier 
met Alain Delon en Senta Berger 
Na een auto-ongeluk lijdt Georges 
Campo aan geheugenverlies Zijn 
vermeende vrouw komt niet over
een met zijn vage herinnenngen 
Handig en vlot verteld 

21 u. 55 — D-3 — Echtgenoten 
CVSA 1970) 
Psychologische film van John Cas
savetes met Peter Falk en John Cas
savetes Fascinerende film over 
mensen die de realiteit van het 
leven willen ontsnappen 
F-3 - De rode brief CNoorw. 1926) 
Stomme film van Victor Sjostrom 
Impressionante rekonstruktie van fa
natieke intolerantie m 17e eeuw 

20 u. 05 — N-1 — Chisum 
CVSA 1970) 
Western van Andrew Mc Laglen 
Met John Wayne en Ben Johnson 
Klassieke western met de romarv 
tiek en traditonele vertiaalspatroon 

WIJ u 
3 NOVEMBER 1977 
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MAANDAG 7 NOVEMBER 

F-3 — Het hazenpad kiezen 
(F 1971) 
Tragikomedie van Philippe de Broca 
met Mariene Jobert, Michel Piccoli 
en Michael York. Vermenging van 
fantazie en realiteit, van sentimentali
teit en desillusie. Avonturenfilm in 
WOll-kader in Afnka. 

20 u. 30 — F-1 — De rust van een 
strijder (F 1962) 
Dramatische film van Vadim met Bri
gitte Bardot en Robert Hossein. 
Naar het bekende boek van Chris-
tiane Hochefort. Weinig overtuigen
de psychologie, gekunsteld geheel. 

21 u. 15 — D-2 — Storm over Azië 
(Rus. 1928) 
Stomme film over de Russische 
revolutie met nodige propaganda. 
Van Pudowkin. 

DINSDAG 8 NOVEMBER 
BRT 2 - Love (GB 1969) 
Drama van Ken Russell met Alan 
Bates en Glenda Jackson Twee 
vrienden worden verliefd op twee 
gezusters Beide koppels zullen een 
verschillend lot hebben 

F De gevangene van de woes
tijn (VSA 1956) 
Western van John Ford met John 
Wayne en Vera Miles. Een familie 
wordt uitgemoord door de indianen. 
Twee meisjes zijn ontvoerd Twee 
neven gaan hen zoeken Harde wes
tern, maar sfeervol. 

22 u. 30 — D-3 — De blauwe 
Dahlia (VSA 1946) 
Politiefilm van G Marshall met Alan 
Ladd en Veronika Lake. Twee solda
ten keren terug uit de oorlog en één 
vindt zijn vrouw in ontrouw Later 
wordt ze vermoord. Uiteindelijk kan 
hij zijn onschuld bewijzen De film 
geeft goed de verwarde atmosfeer 
na de ooriog weer 

WOENSDAG 9 NOVEMBER 

RTB 2 - Steamboat Bill 
(VSA 1935) 
Avonturenfilm van John Ford met 
Will Rogerz en Ann Shiriey. Nostal-
gieke poëzie, humor en dramatische 
elementen op goed gemixt 

F-3 — Maigret barst van woede 
(F 1963) 
Politiefilm van Gilles Grangier met 
Jean Gabin. Een man wordt door 
gangsters per auto neergekogeld. 
Een politie-insfjekteur was getuige. 
Goed in zijn genre. Logischere op
bouw dan gewoonlijk 

20 u. 30 — D-3 — Joao en het mes 
(N./Braz. 1972) 
Melodrama van Georges Sluizen 
een oude pelsjager wil hertrouwen 
met een meisje van Centraal-Brazi-
liè Met Joffre Soares en Maria 
Miranda. 

DONDERDAG 10 NOVEMBER 

21 u. 00 — D-3 — De dief van Bag
dad (VSA 1924) 
Amenkaanse stomme film met 
Douglas Fairbanks en Julia John
son. Regie Raoul Walsh De dief van 
Bagdad vecht met drie rivalen om 
de hand van een kalief-dochter. 

RTB — Afscheid van de wapens 
(VSA 1958) 
Oorlogsfilm van Georges Vidor met 
Rock Hudson en Vittona de Sica. 
ten Italiaans soldaat wordt ge
kwetst in '14-'18, en verzorgd door 
een verpleegster die zijn maitresse 
wordt 

F-3 - Ezelsvel (F 1970) 
Sprookje van Jacques Demy met 
Catherine Deneuve en Jacques Per-
rin Een koning is veriiefd op zijn 
dochter en wil haar huwen. Humor, 
elegantie en feerieke poezie. 

TV-SELERTIE 
reizen 

Verken de wereld ONTDEK Z. 
AZIË met VL KLUB v grote 
kult reizen INDIA, NEPAL THAI
LAND, CEYLON, in BESTE sei
zoen 20 tot 60 dg vanaf 20 
DEC Voordel voorw Ervaren 
reisleid Geen w oogmerk noch 
massatoensme Schr bur. •>l. 
RKS/001 

Hoe lekker mosselen wel 
zijn en hoe ze klaarmaken 

ter of een pap van tarwe
bloem, het eerste wat uw 
slachtoffers doen is hun zee
water uitspuwen I 
Was voor het koken de mos
selen tweemaal in koud wa
ter. Dat IS voldoende. 

Recept 

Mosselen spelen in het poli
tieke leven een vooraan
staande rol. Kleine vrienden
kringen van ouwe getrouwe 
flaminganten groeiden in de 
loop der jaren tot echte 
Volksunieafdelingen. 
Bij het jaarlijkse mosselsou
per — ook algemene leden
vergadering genoemd — 
verwelkomde men nieuwe le
den, verruimde men het be
stuur en werden plannen en 
vriendschappen gesmeed. 
Zeg het met mosselen is 
geen ijdele slogan voor poli-
tlekers. 
Hoe kan een verkozene be
ter uitdrukking geven aan 
zijn dankbaarheid dan door 
het aanbieden van een mos-
selmaal aan alle plakkers en 
plaksters? Politici, die laks, 
lauw en onverschillig reage
ren, lieden zonder rugge-
graat, heeft men wel eens 
mossels genoemd. Ten on
rechte. Naast hun verre ver
wanten, de autokratisch koe
le oesters zijn mosselen de 
burgers van de zee. Burgers 
van een goede soort, eerlijk 
in hun pretentieloze een
voud en toch proef je In elke 
mossel de zilte zee, een 
smaakervaring als geen an
dere. 
De Zeeuwse mosselen wor
den gevist in de Waddenzee 
(een prachtig natuurgebied, 
bedreigd door petroleumbo-
ringen, vervuiling en toeris
me). De Waddenmosselen 
die vol modder zitten, wpr-
den per boot naar de Ooster-
schelde vervoerd en daar 
gaan ze terug het zuivere 
water in. Gedurende enkele 
weken verwateren de mos
selen : ZIJ spuwen de In de 
schelp aanwezige modder 
uit en voeden zich met het rij
kelijk voorhanden zijnde 
plankton. Na verloop van tijd 
worden de zand- en modder-
vrije mosselen weer opge
vist en verzonden naar 
Vlaanderen. Hoofdstad van 
de Nederlandse mosselpro-
duktie is Yerseke gelegen 
aan de Oosterschelde. 
Yerseke is ideaal voor een 
eendagstrip: het dorp, de 
oesterputten en het land
schap zijn een bezoek 
waard. 

Mosselen en tweedehands-
auto's moet je kopen in ver
trouwen. De visboer kent de 
kwaliteit van wat hij ver
koopt ! Mosselen die met vol
ledig zandvrij zijn — en dus 
met van eerste kwaliteit zijn 
— mag je honderd keer was
sen. Het zand binnenin spoel 
je er nooit af I Schaf je voor 
4 personen 5 kg mosselen 
aan. Vermijdt alle gekuiste 
en panklare aanbiedingen. 
Het zijn mishandelde, afge-
spoten en stukgeslagen die
ren. 

Mosselen kuist men door ze 
een voor een tussen duim en 
wijsvinger te nemen en een 
licht drukkende — wrijvende 
beweging te maken (zelfde 
beweging als een geld tellen
de rentenier...). Verwijder de 
baarden. Alle gapende en be
schadigde eksemplaren 
gaan er onverbiddelijk uit! 

Gooi nu de mosselen in veel 
koud water. Roer wassend 
en geef uw ogen de kost: 
verwijder alle vlottende en 
neiging tot drijven vertonen
de mosselen. 

Wat mosselen karakteri-
zeert is het smaak- en geur-
gevende zeewater. Zet de 
diertjes dus niet in zout wa-

Leg op de bodem van een 
grote pan (of twee kleinere) 
twee gesneden uien, enkele 
takjes selder, wat peterselie, 
2 laurierblaadjes, een takje 
tijm, een kruidnagel en enke
le blaadjes lavas («doorle
vende selder»). 
Doe hierop de mosselen, wei
nig zout en verse peper 
Laat koken, wanneer de 
mosselen zich openen 
schudt men de pan op, nog 
even laten doorkoken (niet 
te lang I). 
Wij verkiezen bij mosselen 
brood en boter Drink een 
eenvoudige droge witte wijn 
van de Moezel (Riesling, Syl-
vaner, Auxerois) of een wijn 
van de t)enedenloop van de 
Loire (Muscadet, Gros plant 
Nantois) Een schuimende 
pint mag en kan ook. 
Sommigen komplikeren hun 
mosselbereidingen, voegen 
allerlei groenten en kruiden 
toe en bereiden mosselen — 
in witte wijn — op proven-
gaalse wijze — in room — 
met groene kruiden, de varia
tie is eindeloos. 
In Yerseke eet men mos
selen zoals men ze nergens 
eet Mosselen die naar mos
selen smaken. Het is de 
Zeeuwse bereiding die wij U 
voorstellen maar experimen
teren en variëren kan altijd. 
Probeer ook eens een een
voudige mosselsoep: meng 
in een kom 70 cl tot 1 liter 
zandvrij mosselkookvocht 
met 1 liter visbouillon. Laat 
samen met een puntje (let 
op) gemalen Cayenne en 20 
cl room inkoken tot 1,5 liter 
Zeef de soep; breng op 
smaak met peper en zout en 
serveer gloeiend heet in 
soeptassen. Versier met ge
knipte bieslook en eventueel 
enkele gekookte mosselen. 
Het Parijse restaurant 
«Maxims» maakte deze 
soep beroemd en serveerde 
haar als "Potage Billy By». 

Dit is 
je wereld 

BIJ Het Spectrum verscheen een 
nieuw naslagwerk: « Dit is je wereld ». 
En volgens de ondertitel « een verken
ning van alles wat we weten». Inder
daad, op de meer dan 200 over vier 
boekdelen verdeelde grote pagina's 
vindt men een enorme hoeveelheid 
kennis samengevat 
«Dit IS je wereld» is geen eigenlijke 
encyclopedie. 2000 pagina's volstaan 
daarvoor niet om te beginnen, en voor 
de rest zijn de onderwerpen ook niet 
alfabetisch gerangschikt. 
Mep» heeft getracht de 888 onderwer
pen «logisch» te rangschikken. Zo 
volgt op het onderwerp «stoom» bij 
voorbeeld niet het onderwerp « Stone-
henghe », zoals men in een encyclope
die zou zien, maar wel het onderwerp 
« elektriciteit uit stoom ». 
Dit heeft het voordeel dat men dóór 
kan lezen, en dat de informatie over 
het onderwerp op één plaats — tel
kens twee grote bladzijden — werd 
samengebracht, zodat men niet bij 
tien of twintig trefwoorden op even
veel plaatsen moet gaan zoeken om 
een overzicht van het geheel te krij
gen. 

BIJ ieder onderwerp wordt ook ver
meld — en dat is een vondst — waar 
men daarover nog meer kan lezen. 
Een register van 30.000 alfabetisch 
gerangschikte trefwoorden maakt het 
opzoeken trouwens — voor zover 
nog nodig — tot een kinderspel. 888 
onderwerpen, verdeeld over acht 
hoofdstukken. het heelal, de aarde, 
de levende natuur, de mens, verieden 
en heden, met daarin een speciale 
inlas over de Lage Landen, de onder
zoekende mens.' de verbuftige mens. 
en een uitgebreide en zeer vernuftig 
samengestelde chronologie 
Wat de illustraties betreft die kunnen 
niet genoeg geprezen worden. « Dit is 
je wereld » bevat er meer dan 10.000. 
De rijke, streng geselekteerde inhoud, 
de zorg voor een vlotte leesbaarheid, 
de prachtige prezentatie, dit alles 
maakt van « Dit is je wereld » een kost
baar boek. 
De vier delen samen — en ze zijn alle 
vier beschikbaar — kosten ongeveer 
4.800 fr. Geen kleinigheid uiteraard, 
maar o.i. een verantwoorde uitgave 
voor wie zelf wat bijleren wil of stude
rende kinderen heeft Er wordt veel 
aangeboden dat in verhouding veel 
duurder is, en veel minder (blijvende) 
waarde heeft G.M. 

Dit is je wereld — Uitgeverij Het 
Spectrum-Utrecht/Antwerpen — 
1976. 
4 delen — 2048 biz. — 1,5 miljoen 
ivoorden — 1 215 fr. per deel. 

Kokkerellen 
Van de uitgeverij Gottmer te Haariem 
mochten we kennismaken met volgen
de interessante werken 
- Proef puur natuur». — Zeer origine
le adviezen omtrent eetbare wilde 
planten, en vaak plantjes die je in de 
achtertuin vindt Recepten zijn van 
Jack Tobin, in het Nederlands be
werkt door Anne Biegel. 166 fr. 
«De kruidige keuken •. — Sheila 
Howarth — Een kruidenkookboek 
voor iedereen die graag kookt met 
kruiden U vindt er afbeelding en 
beschrijving van de meest gebruikte 
kruiden en bij welk gerecht ze het 
doen of welk ze bederven, en waar
om. 
« Salades ». — Toussie Salomonson. 
- Uit dit werk blijkt duidelijk dat de 
kombinatie met salades onbeperkt is. 
Het gaat van eenvoudige tot feestelij
ke recepten Een wegwijzer voor win
ter en zomer, vol ideeën voor iede
reen. 220 fr 
- Koken voor morgen ». — Lilly Gesin-
us/Bea Polak — Mensen met een 
beroep willen of moeten ook gasten 
ontvangen, vandaar dit op die praktijk 
ingesteld kookboek Het gaat van een
voudig origineel tot het recept voor 
gevorderden. 271 fr. 
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FREDERIK VANDEN BRANDE 
LONDERZEEL — Hof ter Winkelen, in de parochie Sint-Jozef. Daar werkt nijve
raar Frederik Vanden Brande aan een boek « Onder de boom des levens »: de 
zoveelste publikatie over de verloedering van ons leefmilieu. Met voorstellen 
om het anders én beter te doen. En, het kan. Immers, op het gebied van de tiun-
bouw bij voorbeeld geniet Frederik van het Hof ter Winkelen internationale inte
resse ; vooral vanwege mensen uit ontwikkelingslanden. Hij teelt met houtkom-
post, én met sukses. Momenteel blijft hij nochtans sant in eigen land. Hij is een 
zeer aktief lid van de vereniging voor ekologische land- en tuinbouw (VELT). En, 
hij is mede-organizator van een belangrijke milieu-manifestatie, genaamd: 
< Overleving 2 - Veranderen of verdwijnen >, die dit weekend plaatsheeft in het 
« Auditorium 44 > te Brussel. 
Twee jaar geleden werden op de eerste editie van < Overleving » 30.000 bezoe
kers geteld. Dit keer is dit milieuweekend des te belangrijker omdat naderhand 
deskundige alternatieven voor onder meer kernenergie, milieuvervuiling, verspil
ling van energie, kunstmatige meststoffen, defensiebeleid, uitbuiting van de der
de wereld... aan premier Tindemans en koning Boudewijn zullen overhandigd 
worden. 
Dank zij Vanden Brande krijgen de Vlamingen bovendien de gelegenheid om op 
deze milieumanifestatie hun stem te laten horen. De geëngageerde Vlaamse 
kleinkunstenaars Mia Grijp en Stevens Verwee verwachten groot publiek op de 
openingsavond, vrijdag 4 november. 

gebruikt worden in de land- en tuin-
tK>uw, als voor de verwarming van 
woningen en openbare gebouwen.» 

P R O E R U I N 

Het prcx;édé voor de vervaardiging 
van houtkompost Is vrij eenvoudig: 
levend struikgev\/as (geen dorre tak
ken) kleinmaken met een hakselmachi
ne of met de hand, vermengen naar 
JDelieven met spaanders, stro, groen-
teafval en allerlei plantaardig afval, in 
water drenken en dan beurtelings in 
vaste en losse hopen laten gisten, tot 
na een zestal maanden een prima 
houtkompost kan verspreid worden 
over de teeltoppervlakte. De grond 
hoeft niet geharkt en zeker niet gespit 
te worden I 

talige Brusselaar André Missal Het 
betreft een informatieweekend waar
op allerlei ekologische problemen en 
wantoestanden door deskundigen sa
men met mensen-van-de-aktie worden 
besproken.» 

VERSPERRINGEN 

« Overleving » was In 75 hoofdzakelijk 
een Franstalige aangelegenheid. Fre
derik Vanden Brande heeft er nu heel 
wat Nederlandstalige spekers bljge-
haaW: Sietz Leeflang (van « De Kleine 
Aarde»), Mr. R. De Puydt Jos Van 
Doom, Roeland Dirks (BRT), Dr. De 
Wandel, Luk Versteylen (Groene Fiet
sers). .. 
Frederik Vanden Brande: • Ik houd mij 

Frederik Vanden Brande Is een bezige 
bij, die evenwel tot nog toe ruime 
publieke belangstelling vermeed. 
Hij heeft wel reeds zeer lang Interesse 
voor ons leefmilieu. Haast dertig jaar 
geleden ging hij geregeld maanden
lang op boerderijen werken. Hij stamt 
nochtans niet uit een landbouwersge
zin. Vader was gemeente-ontvanger In 
Sint-Pleters-Jette. Maar Frederik — 
tweetalige Brusselse stadsmus — stu
deerde wél twee jaar landbouwweten
schappen. 
Voor de kost werd hij bedrijvig als 
direkteur-beheerder In een Schaar-
beekse firma die bij ons natuurbrood 
verkoopt Hij was enkele jaren redak-
teur van een tijdschrift voor natuurge
neeskunde, en hij studeerde kruiden-
kunde. 
Een keerpunt In zijn leven was de aan
koop van het Hof ter Winkelen in een 
uithoek van de Brabantse gemeente 
Londerzeel. 

J E A N PAIN 

Fredenk Vanden Brande:« De boerde
rij — drie eeuwen oud — die wij geres
taureerd hebben, kreeg zopas het 
gezelschap van een uitgebreide woon-
verkaveling. Maar goed, we hadden 
geenszins de bedoeling ons te isoleren 
op onze landelijke woonst Wel wou ik 
er rustig leven én teelten. Een ernstig 
ongeval gespte mij een halfjaar in het 
gips. Die periode heb ik niet onbenut 
laten voorbijgaan. Ik volgde een schrif-

Anders wroeten, anders Is 
de uitputting spoedig nabij 

telijke kursus agrobiologie. Biologische 
tuinbouw met koraalalgenkalk) werd 
mijn hobby.» 
Tot Frederik Vanden Brande In kon-
takt kwam met een zekere Jean Pain, 
boswachter van het aloude domein 
der « Tempeliers » In de Franse Proven
ce. Deze man vond het jammer dat 
elke dag tonnen struikgewas, snoeisel 
en houtafval In zijn streek verbrand of 
op vuilnisbelten gestort werd. 
Twee derden van wat in een bos op 
een halve eeuw tijds groeit, wordt als 
afval afgevoerd... 
Frederik Vanden Brande: -Het is 
wraakroepend dat ook bij ons duizen
den kubieke meter snoeihout en hees
ters in vlammen opgaan, terwijl wij 
onze voorraad fossielen voor bij voor
beeld energieverbruik in een versneld 
ntme opgebruiken, en de grens van uit
putting binnen 300 jaar zal bereikt zijn! 
Welnu, de Fransman Jean Pain zocht 
en vond een metode om op basis van 
houtafval en heesters een merkwaardi
ge kompost te maken, die zowel kan 

Frederik Vanden Brande voor zijn proeftuin aan het Hof ter Winkelen. 
'De kracht van onze aarde kennen en herwaarderen', zegt hij. (Foto J V-G.V.A J 

Frederik Vanden Brande: 'Het eerste 
teeltjaar boekte ik in mijn tuin met tien 
kubieke meter houtkompost reeds 
prachtige resultaten. Volgend jaar zul
len wij hier wellicht driehonderd kubie
ke meter zelfgemaakte kompost ver
werken. 
Verschillende mensen uit de omgeving 
kunnen in de proeftuin van het Hof ter 
Winkelen gratis telen met fHXJtkom-
post, maar zij moeten dan wel meehel
pen om kompost voor het volgend 
jaar te bereiden. 
Van ver uit het buitenland krijgen we 
bezoekers, vooral uit de ontwikkelings
landen, waar dikwijls de chemische 
meststoffen onbetaalbaar zijn.» 

OVERLEVING 

Terwijl de oiiesjelks « met onze voeten 
spelen», is het nochtans mogelijk om 
met grondstoffen van eigen bodem 
alternatieve energie-opwekking te be
nutten. 
De houtkompost van Jean Pain wordt 
In het zuiden van Frankrijk, nu reeds 
op beperkte schaal gebruikt voor ver
warming van woningen en openbare 
gebouwen van de Var-gemeente 
Montmeyan. 
De Chinezen hebben een gelijkaardig 
projekt op stapel staan In Zaïre. -
Frederik Vanden Brande staart zich 
inmiddels niet blind op zijn kompostho-
pen. 
Frederik Vanden Brande: 'Ik ben 
sinds een paar maanden in Vlaande
ren de kontaktman voor de belang
wekkende manifestatie «Overieving 
2'. De leefmilieurampen die wij on
langs mochten meemaken in o.m. Se-
veso en op een booreiland in de 
Noordzee (Ekofisk), hebben zeer veel 
mensen, en ook mij ernstig doen 
nadenken over onze toekomst Wij 
hebben in de loop der tijden zoveel 
prachtige technieken ontwikkeld, waar
van de toepassing nu onze ondergang 
dreigt te bevorderen. Talrijke milieu
groeperingen protesteren tegen de 
gang van zaken (denk aan kernener
gie) waarbij de demokratische spelre
gels door de machthebbers met de 
voeten getreden worden. 
Geregeld worden alternatieven voor
gesteld. Maar, de bundeling van krach
ten ontbreekt nog te veel 
Wat volgens mij kan bijdragen tot een 
integratie van onze versnipperde ak-
ties is een manifestatie zoals « Overie
ving: 
Het initiatief daartoe werd reeds twee 
jaar geleden genomen door de Frans-

niet zo onmiddellijk met politiek bezig, 
maar ik vind wel dat wij ons als Vlamin
gen ook met dergelijke manifestaties 
in Brussel kunnen én moeten manifes
teren. 
Over politiek gesproken: pluralistische 
samenwerking is broodnodig om op te 
tomen tegen andere barrières, die wor
den opgeworpen door bievoorbeeld 
de kemindustrie, defensie, vivisektie, 
chemische industrie, enzomeer Over
al wordt de weg van de milieu- en 
natuurvriend versperd! 
Er is maar één middel om het immobilis
me en de tegenkantingen te breken: 
de krachten van die ekologisch gerich
te groeperingen samenbundelen.» 
Overleving-2 start vrijdag 4 november 
in het «Auditorium 44» te Brussel 
(Kruldtuinlaan) met een franstallge toe
spraak van Jean Choisel over «De 
stad van de mens» (20 uur), gevolgd 
door een uiteenzetting van Sietz Leef
lang (20 u. 45) over «Kleinschalig
heid ». 
De avond wordt dan besloten met een 
kunstanimatie waarvoor o.m. de geën
gageerde Vlaamse zangers Mia Grijp 
en Stevens Verwee zorgen. 

(Hugo De Schuyteneer) 

MENSEN VAN BIJ ONS 

WIJ 14 
3 NOVEMBER 1977 


