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N a h e t FDF-kongres:

nu
niet
en
nooit!
Het FDF heeft met zijn jongste
kongres gezorgd voor een
politiek incident dat
buitengewoon ernstig is. Zowel
de eisen die op dit kongres
geformuleerd werden als het
ogenblik waarop dit geschiedde,
vormen een regelrechte
aantasting van de geest van
pacifikatie die nochtans ten
grondslag moet liggen aan het
Egmontpakt. Deze provocatie is,
erger dan een misdaad, een
dwaasheid. Naar de redenen van
deze dwaasheid kan men
slechts gissen. Is het FDF
minder bekommerd om de
pacifikatie van het land dan om
de pacifikatie van zijn aanhang
en kiezers, voor wie het
Egmontf»akt en het behoud van
de « carcan » ontnuchterend
heeft gewerkt ? Of leven de
Franstalige Brusselaars zodanig
op de maan, dat ze niet beseffen
dat het eens en voor goed uit is
met hun privilegiën ?
De Vlaamse voorzitters van de
meerderheidspartijen, die meer
dan tachtig procent van het
Vlaamse kiezerskorps
vertegenwoordigen, hebben
onmiddellijk kordaat ingegrepen
door nadrukkelijk te stellen, dat
het autonome Vlaanderen in de
toekomst zélf wel zal uitmaken
of het nog wil praten, met wie
het wil praten en waarover het
wil praten. Het FDF kan terzake
trouwens niet de minste illuzie
koesteren. De grenzen van
Brussel zullen grondwettelijk
slechts met een specifieke
meerderheid kunnen gewijzigd
worden, waarbij de meerderheid
in iedere taalgroep akkoord
moet gaan. Er bestaat niet de
minste kans, nu niet en nooit, dat
zulks zal gebeuren.
Er zijn twee verworvenheden
waar in Vlaanderen niemand
ooit kan van afstappen : de
ondubbelzinnige,
voorbehoudloze en definitieve
erkenning van de grenzen en de
erkenning van de reële
evenwaardigheid van de twee
gemeenschappen te Brussel.
Betekent dit, dat de uitvoering
van het Egmontpakt meteen het
einde betekent van ons
staatkundig leven ? In geen
g e v a l ! De Volksunie zal, na het

tot stand komen van de
Egmontstrukturen, blijven
ijveren voor de uitbreiding van
de autonomie en voor de
verdere uitbouw van de
Vlaamse staat. Indien daarbij
een gesprek nodig is, dan zal dit
gesprek gehouden worden op
een totaal nieuwe basis : van
staat tot staat, tussen politiek
georganizeerde
gemeenschappen waarbij de
thans geregelde grenzen,
waarborgen en
minderheidsstatuten niet meer
ter spralke kunnen komen. Wie
daarover in de toekomst nog
zou willen praten, zal het
alleszins zonder ons moeten
doen.
Wie het Egmontpakt of sommige
onderdelen ervan zou willen
gebruiken om de fundamentele
eerbied voor het Vlaams
grondgebied en de
evenwaardigheid van de
Brusselse Vlamingen te
ontkrachten, kan maar één
resultaat boeken : een keiharde
konfrontatie tussen de
gemeenschappen, waarvan
thans niemand de gevolgen kan
overzien en die de
onontkoombare
staatshervorming een richting
zou uitsturen waarbij het
princiep van de Belgische
bondsstaat zelf in diskussie zou
kunnen worden gesteld.
Alleen de doelbewuste uitbouw
van het zelfbestuur voor de
gemeenschappen kan op
vreedzame wijze de hypoteek
lichten van unitarisme,
centralisme en Franstalig
kolonialisme. Het Egmontpakt is
een poging om dat te doen door
onderhandelingen, door overleg
en — waarom zouden we het
verbergen ? — door kompromis.
De essentiële doeleinden van
dit overleg en deze
overeenkomst mogen echter
niet in het gedrang worden
gebracht door intenties en
verklaringen, die onverenigbaar
zijn met de geest ervan.
Mevrouw Spaak, de voorzitster
van het FDF, is zo voorzichtig
geweest om twee dagen na het
kongres een eind terug te
krabbelen. We wensen haar
volharding in die richting. Want
in de andere richting zal het
nooit meer gaan : er is geen
vooruit meer voor de
Franstaligen. Z i j zullen leren
leven in de strukturen, die zijzelf
met hun handtekening hebben
aanvaard en bekrachtigd. Hoe
sneller dit inzicht bij hen daagt,
hoe rapper we zullen komen tot
pacifikatie. De Vlamingen
hebben deze pacifikatie immers
nooit bedreigd. Vrede kan alleen
maar gevestigd worden op
rechtvaardigheid. Zeer konkreet
betekent deze rechtvaardigheid,
dat het amen en uit zal zijn met
alle vormen van agressie op de
Vlaamse gemeenschap, op haar
grondgebied en op haar positie
te Brussel.
TVO
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OPIfil^9
TERRORISME
Vooral de teveel-bedeelclen laten 'n
zucht van opluchting onndat enkele
«terroristen » uitgeschakeki zijn, doch
niemand durft de hiernavolgende
zeer [xangende vragen beantwoorden:
Is terrorisme niet het logisch-trouw
gevolg van het slechte voortseeld van
gewetenloze harteloosheid bij de hogere hoogsten ? Barst terrorisme niet
telkens onvermijdelijk los als de kloof
tussen te-weinig-bedeelden en teveelbedeelden te onmenselijk is geworden?

MENINGSUITING
Hierbij protesteer ik met klem tegen
de zeer subjektieve wijze waarop de
toestand in Zuid-Afrika door een V U mandataris werd voorgeschoteld aan
de AR-leden van Halle-Vilvoorde.
Er is in ons land vnjheid van vereniging, en binnen de pluralistische V U
heeft iedereen het recht zijn mening
te uiten. Maar dat leden van de nieuw
opgenchte
Vlaams-Zuidafrikaanse
« kontaktklub » PROTEA, van een V U vergadenng meteen gebruik maken
om ons hun standpunten over ZuidAfrika te laten slikken als « objektieve
informatie» is, naar mijn mening, misbruik maken van de toegestane gesprekstijd.
L L , Lembeek.

ABONNEMENT
Dat die betrokken Vlaams-Nattonalistische vriend het niet meer vermag zijn
« W U -abonnement te hernieuwen
zonder z c h te fel «zeer» te moeten
doen, moet U w voelhorens doen
rechtveren, en U doen weten dat er
ongetwijfeld nog zeer vele anderen
zijn, die ongeveer in zulk geval verkeren.
O p dit gebied dient vooral gewerkt
• in de diepte, op zoeK naar zulke niet
genoeg gekende mensen -. Hier moet
sociaal gewerkt, niet alleen om die
noodlijdenden te herontdekken, doch
ook vooral:
om na te zoeken, uit te ziften hoe, de
nood voor hen (en in de toekomsO
onmogelijk kan gemaakt worden, en
om deze mensen ook vooral binnenin
de V U biezondere luistertiereidheid te
betonen. Zijzelf, door hun ervaring,
weten beter dan wie ook wat juist
«recht» en wat juist «onrecht» is.
P.V.C. - St.-P.-Woluwe.
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TROUW AAN DE
VOLKSUNIE
De Volksunie moet versterkt worden,
willen w e Vlaanderen redden van de
ondergang. Vele onvolmaaktheden
zijn te vinden in het Egmontpakt Nu
wordt geschilderd en geplakt «Neen
aan het Egmontpakt» zoals men vroeger schilderde en plakte «Brussel
Vlaams». Wat is er van dit laatste
geworden ? Spijt de marsen van de
drukkingsgroepen
en
hun
geschreeuw !
De geschiedenis is een eeuwige herhaling !
O p de Landdag van 21 mei 1939 te
Gent zei Staf Declercq tot de Walen :
« Brussel eisen w e op voor Vlaanderen, desnoods met een voorlopig taaistatuut — laat uw aanspraak op Brussel varen wij kunnen het wellicht met
u, maar zullen het desnoods doen zonder u»
Wijlen Dr. Elias: « Er is vertraging in
de ideologie van de beweging, er is
geen tochtje frisse wind te bespeuren
in deze bezieling die teert op het geestelijk erfgoed van een oude generatie.
Het IS alsof nog steeds alleen dichters
en dwepers aan het woord zijn, alsof
de beweging met af te rekenen heeft
met nieuwe levensvoorwaarden
die
andere problemen stellen of, indien de
levensvraag dezelfde gebleven is, andere antwoorden vragen.
Beroering is er nu eindelijk gekomen
met het ondertekenen van het Egmontpakt! Vlaanderen lag te slapen
en de frankofonen met hun vrienden
van de traditionele partijen bleven
wakker, en verwezenlijkten wat ze wilden, dank zij de lamlendigheid van
vele Vlamingen.
Wetten werden gefrabnceerd aan de
lopende band, met protest van de
Volksunie (de andere gaven toe) en
zo werd de olievlek rond Brussel uitgebreid.
Nog een herhaling van de geschiedenis : O p 15 juni 1935 wet van gebruik
in gerechtszalen, toen schreef Leo
Delwaide in «De Standaard» 6 juni
1935 «De Vlamingen zullen over het
resultaat geen zegelied
aanheffen,
maar ze zullen het toch met voldoening tjegroeten. Voor geestdnft bestaat er geen reden omdat in de wet,
met name wat Brussel betreft, bepalingen voorkomen die ver van onze
wensen blijven. Dat niemand zich
inbeelde, dat thans de Vlaamse beweging ten einde loopt. De
Vlaamse
beweging t>egint thans'.
Z o ook kan men deze woorden beamen. De Strijd begint eerst na het
ondertekenen van het Egmontpakt
De Volksunie bleef paraat en streed
Maar haar stem klonk in de woestijn.
De traditionele partijen zouden het
wel doen. De ene toegeving na de
andere werd gedaan. De drukkingsgroepen lieten nu en dan een
schreeuw horen.
De C V P ging door de knieën, gedrukt
door haar frankofone vrienden. D e

BSP zag enkel het materiële, maar
had geen interesse voor het nationale
dat de bodem moet zijn, om een sterk
ekonomisch en sociaal gebouw op te
trekken.
De liberalen, plots faminganter dan de
Vlamingen, tooien zich niet meer met
de trikolore, maar vergeten toch dat
de Vlaamse leeuw het symbool is van
Vlaanderens strijd. Hoed u voor de
vos die de passie preekt!
D e Walen zijn één met hun fransgezinde vrienden: de Vlamingen zijn verdeeld over zovele partijen en drukkingsgroepen. Te veel Vlamingen
staan in de partijen mekaar te bestrijden.
Wanneer ik vernam dat er een nieuw e partij w e r d gesticht waaronder de
naam van een Gentenaar, gingen mijn
gedachten onwillekeung naar het verleden. Met name naar de periode van
Jacob van Artevelde. Hij stelde de
daad en meende het goed voor Vlaanderen en Dietsland, maar werd het
hoofd gekloofd door Geeraard Denijs. Bij de dood van de leider Jacob
van Artevelde droop Geeraard Denijs
in de massa weg. Hij was de verloren
man, want het volk dat eerst meehuilde, riep om wraak en Geeraard Denijs ging de geschiedenis in als verrader, wijl Jacob van Artevelde gestandbeeld werd te Gent. Z o begon Vlaanderens tragedie I
Een mogelijkheid tjestaat er nog, versterk de gelederen van de Volksunie,
en dan als ze sterk genoeg zijn, kunnen ze de harde strijd aangaan, ja
zelfs de ooriog tegen het onmenselijk
en ontaard Brussel, dat leven moet
van onze Vlaamse centen.
Een kapitaal middel. nationalizeren
van het Vlaams kapitaal d w z . ons
kapitaal voornamelijk gebruiken tot
versterking van onze landbouw, onze
scheepvaart onze visserij, ons onderwijs, onze nijverheid waardoor onze
mensen een bestaan vinden in eigen
streek.
Z o zal Vlaanderen herrijzen en herleven !
D.d.P., Oostende

Indien men er nu in gelukt is enkele
« avonturier-terronsten » uit te schakelen, is daarmede de hoofdoorzaak
van terrorisme weggenomen ?
Is het terrorisme niet vooriopig ondergedoken om later wellicht nog harder

ST.-L-WOLUWE EN GENT
Terwijl elkeen zich nog ergert over de
benoemingen van een FDF-bestuurster te St.-L.-Woluwe, gebeuren er ook
in het hart van Vlaanderen rare dingen. In de Rijkslagere school te GentManakerke laat zich de bestuurster
door de leeriingen « Madame la Directrice » noemen. Madame vindt het dan
ook noodzakelijk vanaf het I e lagere,
door de klastitularis Franse lessen te
laten geven — 3 maal in de week
(van 15 u. 30 tot 16 uJ — kosten 21 fr.
Wie meer wil van het goedje, kan dat
ook bekomen — natuuriijk mits opleg.
Het heet nu dat de klassen orn
15 u. 30 eindigen, maar wat dan met
de 4e fransvrije namiddag ? Niemand
komt voor 16 u. buiten — een leerrooster is op die school onbekend.
S. — het 6-jarig dochtertje van ons
VU-lid — mag van haar ouders geen
Frans aanleren. Zij zijn de mening toegedaan — en terecht — dat eerst het
Nederlands grondig moet onderwezen worden.
U zal nu denken dat S. het lokaal
o m 15 u. 30 verlaat Niks van hoor,
want daar is het busje, en dat gaat
even na 16 u en daar S. tamelijk ver
van de school gehuisvest is, volgt ze
nu braaf de Franse lessen verder —
echter kostenvrij.
Neen, er klopt iets met op de school
aan de Baron Casieriaan. Iedereen
weet het, maar niemand waagt het
met de vinger te wijzen. « Madame la
Directnce» kan ongestoord bestaande wetten verder met de voeten treden.
V.V,Gent

brief van de
redaktie
Brussel, 9 november 1977
Waarde lezeries),

Vorige week gaven we aan onze nieuwe medewerker, Joost Tienpunt, de gelegenheid om zich
op deze plaats voor te stellen. Hij heeft dat
gedaan op een wijze die bij veel « Wij ^'-lezers wat
gefrons van wenkbrauwen tot gevolg had.
Dat zal nog wel meer gebeuren; week na week.
Want, elke week zal Joost Tienpunt er op zijn
eigenwijze manier bij zijn. Met genoegen mogen
we hier vermelden dat de bekende Leuvense tekenaar Leo Fabri de geestelijke vader is van Joost
Tienpunt

EEN SPRANKEL HOOP
Eens was de Vlaamse taal rijk aan
natuurlijke woorden. Daar heb je dat
oude woord : spranke. Het betekende
ontspringen, ontluiken van nieuw leven. Met dit woord kondigde men een
nieuwe tijd aan na de gure winter,
wanneer alles weer ontluikt en alle
mensen nieuwe hoop kregen en hoge
verwachtingen stelden in het nieuwe
seizoen. De Spranke was het simbool
van de Hoop. De Engelsen namen dit
woord over als; Spring en Springtime.
En de Fransen en de Latijnen, lang
voor Julius Caesar geboren werd,
vormden dit Vlaamse woordje naar
hun zuiderse t o n g : speranza, esperance : de hoop en de verwachtingen
die zij stelden in een nieuwe en betere
tijd, de lentetijd. Hoe Vlaams klonk
toen nog het Latijn!
F. V A , Zulte
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Dialoogdag kleine en

WIJ 1

Is terrorisme niet mogelijk geworden,
omdat hogere hoogsten zich alles permitteren ? Neem bv. de Negus-keizer
die voor 500 miljard B.fr. deponeerde
in Zwitserse banken, terwijl miljoenen
volksmensen krepeerden van hong e r ; of nog zoals multimiljonaire
machtswellustige vakbondsleiders zich
mogen aanstellen als de zogenaamde
verdedigers van de kleine mensen,
die zijzelf dagelijks helpen vermorzelen ; of zoals miljardairs op wereldreis
mogen gaan terwijl zij sommige van
hun affaires schijnheilig op kosten
van de kleinen failliet laten verklaren
en daarbij tienduizenden mensen ekonomisch, financieel en sociaal totaal
kraken, of nog als de hogere hoogsten samen met enkele honderdduizenden volgelingen 5, 10, 20 of 50
maal zoveel inkomen mogen hebben
als hun gebuur, waar man noch
vrouw werk kan vinden, of wear man
of vrouw invalide is ?

toeslaand terug boven te komen, als
de zeediep-rijken zich niet Ijekeren
door te weinig-bedeeld-zijn onmogelijk te maken ?
P.V.C, St-Reters-Woluwe

Voor redakties van allerhande tijdschriften in
den lande moet hier wel duidelijk gesteld worden
dat Leo Fabri zijn Joost Tienpunt exclusief aan
« Wij-Vlaams-Nationaal» toevertrouwt. Geen sprake van kopiëren dus.
Overigens, Joost Tienpunt zal week na week in
« Wij' zijn lieve leventje leiden.
Reken maar! We wensen hem een aangename
tocht doorheen ons blad.

middelgrote ondernemingen
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Minister Riic Vandelcercichove
wil icredieten wetenschappeiijlc
onderzoelc evenwichtiger verdelen
ces dat wij pogen te realizeren.
Het is duidelijk d a t als er voor
bepaalde onderzoeksdelen — en
ik denk hier aan bepaalde vormen van technologisch onderzoek — in feite een regionalizerlng tot stand k o m t deze dan ook
haar naam moet dragen, en duidelijk en openlijk moet gebeuren.
Ik zal U dit illustreren met het
voorbeeld van het SCK-Mol. Mol
werd opgezet als een nationale
instelling, later ook met internationale opdrachten, die In de loop
van de tijd uitgroeide tot een reuze-instelling met een werkingsbudget van bij de 2 miljard, wiens aktlviteit grotendeels gericht Is op het
nucleaire terrein.

Minister Rik Vandekerckhove (Wetenschapsbeleid) heeft voor het
Verbond van Vlaamse Academici in Gent de eerste bevindingen toegelicht van de inventarizatie van het wetenschappelijk onderzoek
per taalgemeenschap.
De Volksunie heeft jarenlang en herhaaldelijk gewezen op de Vlaamse achterstand, én b'inadeling op het gebied van het wetenschappelijk onderzoek.
Zo zei hij onder meer: - Het is beangstigend te moeten vaststellen
dat, hoewel enerzijds de participatie aan het universitair onderwijs in
Vlaanderen toeneemt, de verhouding tussen de totale kredietmassa's voor Franstaligen en Nederlandstaligen terug in het nadeel van
de Vlamingen evolueert: 53,3th. voor de Franstaligen en 46,7th.
voor de Nederlandstaligen.
En hij besloot: « Zonder op dit ogenblik ook maar één uitspraak ten
gronde te willen doen inzake regionalizatie of kulturalizatie van het
wetenschappelijk onderzoek, is het anderzijds duidelijk dat de
Vlaamse gemeenschap in naar geheel op dit terrein bijzonder waakzaam zal moeten zijn en blijven.»
tiegraad van jongeren in het Universitair
onderwijs
dubbel
zo
hoog ligt als in Vlaanderen en in
Wallonië, nl. 16,9 % tav. 8,6 % in
Vlaanderen en 8,8 % in Wallonië.
Ook, en dit wil ik even onderstrepen, moet de betalende rijksoverheid, aan de fondsen die formeel
privaatrechtelijk zijn, globale oriëntaties voor onderzoeksbesteding
kunnen doorgeven; niet om hun
autonomie inzake keuze van projekten te beperken — verre van
daar — maar we\ om grote oriënteringen aan te duiden en te zorgen voor de financiële gezondheid der fondsen, die naar mijn
mening een vitale rol spelen in het
geheel van ons onderzoekssysteem.
Minister Rik Vandekerckhove:
Samenvattend kan men uit het
onderzoek besluiten dat niet zozeer het
financieringsmechanisme van de universiteiten op zichzelf nadelig is voor de Nederlandstalige
universitaire
instellingen, als wel een reeks secundaire faktoren die hierbij een doorslaggevende rol spelen.
Deze zijn:
— het studiekeuze-proces waarbij de Nederlandstaligen de voorkeur geven aan minder dure en
minder lange studierichtingen (humane wetenschappen), terwijl de
Franstaligen de duurdere en langere studierichtingen verkiezen
(exacte en geneeskundige wetenschappen, bijzondere licenties);
— de Inschrijving van Nederlandstaligen aan Franstalige universitaire instellingen.
— Ten slotte is er dan nog de situatie in Brussel waar de participa-
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REGIONALIZERING
Drie andere grote massas van
ons onderzoeksgeld gaan naar
technologisch
onderzoek
(nu
6.505 miljoen), naar onderzoek
van
openbaar
dienstbetoon
(3.707 miljoen) en naar onderzoek in internationaal verband
{3.402 miljoen), samen 13,6 miljard.
De verdeling volgens taalcriterla
ligt hier veel moeilijker. en veel
onduidelijker.
De globale verdeling gaf (cijfers
1975) voor het technologisch onderzoek ongeveer 50 % voor het
Vlaamse g e w e s t
In de budgettaire massa van de
wetenschappelijke
aktivlteiten
van openbaar dienstbetoon is de
globale situatie minder gunstig,
waar w e op grond van cijfers uit

/ 5 een N/F-verhoudIng van ongeveer 43/57 bekomen.
Ten slotte, — en U zal van mij als
VU-mInister niets anders verwachten — wil ik even reflekteren over de plaats van het onderzoek In het staatshervormingspro-

Wanneer nu, zoals de laatste tijd
meer en meer stemmen opgaan
naar kompensatie-elsen omdat
Mol nu eenmaal in het Vlaamse
land ligt wat misschien wel voordelen meebrengt maar zeker ook
heel wat nadelen, dan moet zowel voor Mol als voor de andere
centra in het land duidelijk gepreclzeerd worden wat enerzijds
een nationale ofxJracht is en wat
anderzijds een regionale opdracht Is.
In het geval van Mol is het bijvoor-

beeld duidelijk dat de afvalverwerking van de zeer toxische, nucleaire afvalstoffen van de Belgische
atoomcentrales veel meer een belangrijke dienst aan de totale Belgische gemeenschap betekent
dan wel een onderzoeksopdracht
voor dit centrum.
Het vergt dan ook geen kommentaar dat deze nationale opdracht
waarvoor wij Vlamingen niet
eens zo « happy » zijn, niet als een
geregionallzeerde materie, maar
wel als een nationale materie
moet beschouwd worden.
De regionale opxdrachten van Mol
liggen dan wellicht op een ander
terrein, nl. op het vlak van het
niet-nucleaire en milieu-gericht
technologisch onderzoek.
Het
SCK in Mol Is slechts één van de
vele en ingewikkelde voorbeelden.
Zonder op dit ogenblik ook maar
één uitspraak ten gronde te willen
doen Inzake regionalizatie of kulturalizatie van het wetenschappelijk onderzoek. Is het anderzijds
duidelijk dat de Vlaamse gemeenschap In haar geheel op dit terrein bijzonder waakzaam zal moeten zijn en blijven.

VRIJ EN VROLIJK?
Wie Belgische wetten overt r e e d t en het daarbij ook nog
klaarspeelt dat de omstreden feiten juridisch verjaren, vooraleer
de rechtbank een definitief vonnis v e l t die gaat v r i j u i t
Dat is een vaststelling. We hebben het inderdaad over de affaire van het jeugdtehuis «Vrij en
V r o l i j k » in Brasschaat die 600
naar verluidt «moeilijke kinderen» herbergt
Alle eisen van de burgerlijke partijen werden afgewezen. Joernalisten en andere waarnemers
komt het geenszins toe het vonnis van een rechter op zijn gegrondheid in twijfel te trekken...
Wél noteren w e :
1. Dat van een uitgebreid klachtenbundel (enkele
duizenden
bladzijden) uiteindelijk slechts
de overtredingen van de arbeidswetgeving bij de rechtbank werden aanhangig gemaakt omdat
voor tientallen andere grieven j u ridische bewijskracht bleek te
ontbreken;
2. Dat de vorderingen van de
arbeidsauditeur zeer lang op
rechtsbedeling moesten wachten, zodat de aangeklaagde feiten strafrechtelijk verjaard geraakten ;
3. Dat een rechter in den lande
toegeeft dat de beklaagden niet
in de mogelijkheid verkeerden
om de wetsbepalingen na te
komen. -Er was een noodtoestand ontstaan, die een macht
had gecreëerd, waaraan de betrokkenen niet hebben kunnen
weerstaan » ;
4. Dat bij de bevoorrechte getuigen in de zaak « Vrij en Vrolijk «
heel wat ongenoegen heerst
Daarover liet de werkgroep « Bijzondere Jeugdzorg» op een
perskonferentie na het Vrij en
Vrolijk-vonnis geen t w i j f e l ; een
grote ontgoocheling over de uit-

spraak van de rechter werd niet
onder Antwerpse stoelen of
Brasschaatse
banken
gestoken...

ORDE OP ZAKEN
We konden geenszins verwachten dat de huidige minister van
justitie de rechtbank over dit
vonnis ter verantwoording zou
roepen (de scheiding van machten moet immers geëerbiedigd
worden D, maar wel bevreemdde
het ons dat het departement van
Justitie (CVP-er Renaat Van Elslande is de verantwoordelijke minister) langs geen kanten toelichting geeft bij dit ophefmakend
vonnis.
Indien het immers zo is dat de
instelling «Vrij en Vrolijk» een
aantal wettelijke voorschriften
om een of andere reden niet kan
naleven, dan is het wél de zorg,
én de verantwoordelijkheid, van
de voogdijminister om voor de
toekomst orde op zaken te stellen.

Is de toestand in de tehuizen
voor biezondere jeugdzorg dan
nog niet treurig en dramatisch
genoeg om zonder verwijl ongezonde toestanden weg te werken?
Uiteraard was het niet de taak
van de Antwerpse rechter om in
zijn vonnis dit beleidsprobleem
aan te pakken.
Hij hoefde (juridisch terecht)
slechts vast te stellen dat de
aanklacht inmiddels verjaard is,
en dat er bovendien «verschonende elementen» in het dossier zitten.
Wij stellen vast dat op het gebied van de jeugdzorg vandaag
de dag zeer veel mank l o o p t
Men kan en mag direkties van
jeugdhuizen — soms, maar niet
altijd — met de vinger wijzen.
Wie vooral in gebreke blijft, dat
is op de eerste plaats het bevoegde ministerie.
In die kringen heeft men geen
enkele reden om zich over het
veelbesproken Antwerpse vonnis van vorige vrijdag vrij en vrolijk te voelen, (hds)

WIJ 3

In memoriam

En bovendien

Verleden zaterdagnacht overleed op 64-jarige leeftijd prof.
Theo Luyckx.
Professor Luyckx was een eminent historicus, wiens wetenschappelijk werk goeddeels In
het teken stond van zijn Vlaatnsnatlonale overtuiging en van de
dienst aan zijn volk. Hij publiceerde over de wordingsgeschiedenis van Vlaanderen, over
de Graven van Vlaanderen, over
de hedendaagse geschiedenis
van België, over het VEV, over
dr. A. Van de Perre, over de pers
in Vlaanderen enz. Tijdens zijn
professoraat vormde hij een
groep Vlaamsgezinde h i s t o r i c i ;
G. Provoost is jarenlang zijn
assistent geweest.
Alhoewel
steeds
overtuigd
Vlaams-nationalist, was Theo
Luyckx sinds lang uit de politiek
verdwenen. In 1934-1935 was hij
voorzitter AKVS-Gouw Limburg
geweest. In de jaren daarop, tot
1939, was hij aan de Gentse universiteit voorzitter van de VNV-

...wordt het opnieuw levensgevaarlijk om zijn schreden naar Brussel te
richten. Worden aan de afrit van de
E5 tussen Ternat en Groot-Bijgaarden immers nieuwe karabijnschoten gemeld.
...wil de rijkswacht voorlopig niet
bevestigen dat de daders in FDFkringen moeten gezocht worden.
...meldden de kranten nochtans uitvoerig : FDF aast op nieuwe veroveringen.
...kreeg premier Ti;idemans een SintLiboriusmedaille «voor eenheid en
vrede >.
...weet de aartsbisschop van Paderborn blijkbaar niet dat er in ons land
weer veel vrede en eenheid zoekgeraakt is.
...hadden de kamerleden een drukke
agenda deze week': zij vergaderden
op dinsdag, woensdag en donderdag ; telkens de gehele dag..
...wordt op 30 november een scholierenstaking georganizeerd om te protesteren tegen de verdere bouw van
kerncentrales in ons land.
...melden wij dat wegens instortingsgevaar van een huis in de Brusselse
Lakensestraat (nr. 2), de chauffeurs
en voetgangers het best oók deze
buurt vermijden.
...zijn er nog zo van die bezienswaardige straten in Brussel.
...sprak een rechter in Antwerpen
drie beklaagden vrij (in de zaak < Vrij
en vrolijk >), allereerst omdat de feiten verjaard zijn, maar hij vond ook
dat de wetgeving in dit geval niet
kon toegepast worden, en hij ^af de
' wetsovertreders - verschoning -.
...wisten wij reeds vroeger dat Belgische wetten nogal eens dikwijls
gemaakt worden om overtreden te
wordeh.
,

...kampen de petroleumraffinaderijen in ons land met overproduktie.
...zou er volgens de aloude ekonomische wétten van vraag en aanbod
een en ander moeten gebeuren met
de olieprijzen. Maar, zien wij in die
' sektor nietï gebeuren...
...noeinde P\A/-oppositieleider Willy
Déclercq de Belgische staat de
grootste ond^rneming in moeilijkheden.
'
f.', ...meldt het Amerikaanse weekblad
' ' Business Week > dat het aantal
«huismannen aan de haard > in de
VS aanzienlijk Stijgt: momenteel hebben 2,2 miljoen Amerikaanse mannen geen werk, en zoeken er ook
geen.
... zal de Dodengang in Dik^muide
dit jaar wellicht 40.000 bezoelTers tellen, als sommige mensen op 11
november nog een extra-uitstapje
voor hun rekening nemen.
... raken we er niet meer wijs uit
Lazen we immers onlangs dat de
automarkt in het slop ziL En moeten
we nu geloven dat de automarkt
weer vlot loopt
... stijgt de winst bij de Nederlandse
luchtvaartmaatschappij KLM, en
tracht onze Sabena gelijke koers te
houden : met de stijging van haar verlies. '
... vieren wij dit jaar een honderdjarige : in 1877 werd te Mechelen de
Vlaamse socialistische partij opgericht
... blijkt dat voor sommige mensen
een voldoende reden te zijn om uitgerekend dit jaar nieuwe partijtjes
op te richten.
... is voorzitter Mr. J. Klaasesz van
het genootschap « Het Turfschip» in
Breda van oordeel dat de tijd nu wel
rijp is om in Vlaanderen en in Nederland één standaardtaal in te voeren.
.. is de vader van het stachanovisme overleden.
.. leggen we er dan ook maar het
bijltje bij neer.

En bovendien

Theo Luyckx
studenten. Onder de schuilnaam
Theo Van Loon schreef hij in het
blad Volkskamp van die organizatie heel wat bijdragen. Bij de
Duitse inval in ; Tjechoslovakije
(maart 1939) titelde hij in zijn
blad : o Duitsland schiet Vlaanderen in de rug > en bezwoer hij de
Vlaams-nationalisten,
dat
ze
zich op de Angelsaksische
wereld zouden oriënteren.
Hierop
verliet hij de politiek.
Na de bevrijding tot in 1947 was
hij als redaktiesekretaris verbonden aan de Nieuwe
Standaard
van Tony Herbert.
In 1942 en 1959 werd hij bekroond door de Vlaamse Akademie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten.
Prof. Theo Luyckx heeft in het
Vlaams-nationalisme zijn eigen,
vrij eenzame weg gevolgd. Hij is
echter doorheen gans zijn leven
en gans zijn werk steeds trouw
gebleven aan zijn overtuiging en
jeugdidealen.

Jozef De Waele
'...heeft de Europese Ministerraad voor Landbouw dinsdag
te Brussel toestemming verleend aan de vissers van de Franse Westkust om 600 ton haring te vissen...»
Kort berichtje op pagina drie van je krant Verscholen tussen
het nieuws over het Nederlands formatieberaad en een korrespondentle uit Italië. Wissewasje van een tiental lijnen op
één kolom, onder het bescheiden titeltje « Vissers van Franse
Westkust mogen 600 ton haring vangen — Hebben geen
andere bestaansmogelijkheden ».
En je mijmert. Je behoort tot een generatie voor wie haring
niet alleéh een vrijdaagse versnapering was. Of een groenemet-ui bij de borrel Je moeder of jijzelf hebben tijdens de
Donkere Jaren in de rij gestaan bij de haringventer Om je
deeltje te krijgen van de wonderbare fianngvangsten uit de
oorlogswinters. Haring^was het hemelse manna, waarmee
een volk kon verderleven. Je hebt hem vers gegeten en
gebakken en gekookt en opgelegd en in gelei, tot je er pukkels van kreeg. Je kent de verhalen van je Kempense grootmoeder over de Grote Honger na de mislukte aardappeloogsten van de vorige-eeuw. Over de vaatjes haring die gratis bedeeld werden aan het kleinstadsproletariaat
en aan de
keutersboerkens
op de hei, opdat ze met zouden kreperen
gelijk de vliegen. Eeuwenlang is het zo geweest: de mirakuleuze haring waarop in zekere zin ons fysisch
volksttestaan
heeft gesteund.

Clupea harengus
Geen enkel dier is zo populair in onze taal Een massa toestanden en gemoedstoestanden
worden in de volksmond verduidelijkt door verwijzing naar de zilvergeschubde.
Opeengepakt zitten als haringen, je haring braadt niet, je overbuurman
IS een magere haring en je grootoom een zure, je zou er wel
haring willen van hebben, trouwens het tonnetje riekt altijd
naar de haring en je grootmoeder heeft je geleerd dat de
haring in het land meteen de dokter aan de kant betekent
Haring is er altijd bij de vleet geweest De Noordzee, met
haar potentiële produktie in goede jaren van meer dan
800.000 ton, heette populair de Haringvijver Uit die vleet had
je maar te scheppen naar keuze, naar smaak en naar appetijt
of honger De haringpubers, de onovertroffen
groene, de
maatjes. De paairijpe volle haring, heerlijk voor wie kuit lust
De uitgepaaide ijle. Bakharing. Bokking. Spekbokking. Opgelegde. Zure. Rolmops. Zoete. Vlinders. Kippers. Bismarck.
Zolang er haring was bij de vleet.. Helaas, sinds een dertigtal
jaren wordt er niet meer gevist met de vleet Eeuwenlang
werd het bedrijf uitgeoefend met dit voorvaderlijk
drijfnet,
door wiens mazen de onvolwassen haring kon ontsnappen.
Het jongste kwarteeuw ging het met sleepnetten en ringzegensf Echopeiling. Sleep over boord. Hele school gevangen.
Het t^ kleine grut verwerkt tot meel voor de varkens. En de
Hanngvijver op een kwarteeuw tijds zo leeg als ijle haring.
Straks, als de Westfranse vissers hun 600 ton aan land brengen, kan je in een peperdure eettent het nieuwste gesofistikeerde voorgerecht eten. Een precieuze zilveren haring op Ijssokkel, die je met goud moet beleggen voor je hem mag verorberen.
En misschien is er overmorgen een snuggere uitvinder, die
aan zijn eiwitten-uit-petroleum een subtiel haringsmaakje meegeeft Je eet dan maar me je kleinkinderen een broodje kunstharing, nadat je in de aquariumzaal van de Antwerpse Zoo je
eetlust gescherpt hebt bij de aanblik van de gegarandeerd
zes laatste eksemplaren.

O p 81-jarige leeftijd overleed te
Nijmegen de internationaal bekende classicus en kenner der
Helleense beschaving prof. Ferdinand-Jozef De Waele.
Professor De Waele was een
Waaslander (Sinaai ° 18.4.96).
Zijn vader was een kunstzinnig
autodidact die literair bedrijvig
was. Ferdinand-Jozef De Waele
werd in 1915 onderwijzer. Daarop ging hij, als een der veertig
eerste studenten, naar de vervlaamste universiteit te Gent
(de zgn. Von Bissing-universiteit). Dit werd hem in 1918, na de
oorlog, dermate kwalijk genomen dat hij zijn studies in het
buitenland — Utrecht, Würzburg, Bonn, Nijmegen — moest
voortzetten.
Na een tijdlang archeologisch
werk verricht te hebben in Griekenland, werd hij eerst lector en
nadien professor te Nijmegen.
Zijn internationale faam als
Griekenland-kenner bracht hem
een eredoctoraat aan de Atheense universiteit op. Het moet voor
hem een bekroning geweest zijn
toen hij In 1960 aan de Gentse

SNELLE GROEI
V A N RIJKSDIENSTEN
Volgens de verslaggever van de
Rijksmiddelenbegroting 1977 in
het parlement groeit het aantal
ambtenaren in overheidsdienst
gestadig aan. Het snelst groeit
het ministerie van Financiën,
vooral de diensten van de belastingen. Naar omvang is het echter Landsverdediging die de
hoogste stijging vertoont. Einde
juni 1976 bedroeg het personeelsbestand 58.917 of een vermeerdering van 2.513. Dit is een
gevolg van de overschakeling
naar een beroepsleger. De rechterlijke orde omvat 8.046 leden
of een stijging met 168. De rijkswacht telde vorig jaar 16.128
man of een stijging met 384.
Een bijzonder sterk blok in de
rijksdiensten levert het onderwijs : 88.557 eenheden in het
rijksonderwijs, 191.703 in het
gesubsidieerd onderwijs.
Het totale rijkspersoneel verhoogde in aantal met 130.000
eenheden de jongste vijf jaar
(647.240 in 1971 en 777.926 in
1976). Met de voorziene extraaanwervingen met het oog op de
werkloosheidsbestrijding zal de
stijging nog spektakulairder worden. Straks zal één op de drie

universiteit, die hem in 1918 aan
de deur had gezet, docent werd.
Professor De Waele, die getrouwd was met een Griekse,
sleet een groot deel van zijn
leven in Griekenland. Hij was
een man die zich steeds met alle
vezels verbonden bleef voelen
met het Vlaamse volk. Ook zijn
wetenschappelijk werk zag hij in
deze dimensie: hij deed — via
honderden lezingen en spreekbeurten en als reisleider — ongemeen veel om de kennis van
de Griekse beschaving in Vlaanderen te popularizeren.
Professor De Waele is steeds
een overtuigd Vlaams-nationalist gebleven, die nooit zijn overtuiging onder stoelen of banken
stak. Toen het Vlaams Pers-,
Radio- en TV-instituut werd opgericht, aarzelde hij niet om zijn
naam en faam ter beschikking te
stellen van de Raad van Beheer
van deze Vlaams-nationale organizatie die aanleunt bij de V U .
Zijn Vlaams-nationalisme was
de diepere drijfveer van een
leven, dat hij uitbouwde ais wereldburger en als ambassadeur
voor zijn volk.

aktieven in overheidsdienst werken, die moeten betaald worden
met de gelden van de produktieve bevolking. Een toestand die
op de lange duur onhoudbaar
zal zijn.
PROVINCIALE
« B E L E E F D H E I D »...
Door het provinciaal bestuur
van Brabant werd in het W o r l d
Trade Center een tentoonstelling georganizeerd o v e r « Hedendaagse Brabantse Schrijvers ».
De Vlaamse letterkundige Willem M. Roggeman trok zich echter terug uit protest tegen de wijze waarop de tentoonstelling
werd georganizeerd: «Ze getuigt van de grootste
onbevoegdheid en een misprijzen voor de
Nederlandse
literatuur».
Deze
diskriminatie noemt de schrijver
terecht een uiting • van verregaande grofheid jegens de Nederlandstalige
schrijvers ».
In een provinciaal bestuur van
Brabant weten ze waarschijnlijk
nog niet dat er een federaal België in de maak is en dat Brabant
zal opgesplitst worden ? Met
een provincie Vlaams-Brabant
zullen we stellig niet meer h ^
risico lopen met onbeschofteriken gekonfronteerd te worden.
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FDF-RESOLUTIES STRIJDIG
De voorzitters van de drie
Vlaamse meerderheidspartijen,
die meer dan tachtig procent
van de Vlaamse kiezers vertegenwoordigen,
— menen dat bepaalde intenties geformuleerd in de resoluties van het FDF-Kongres, strijdig zijn met de basisbeginselen
en de geest van pacifikatie die
het afsluiten van dit pakt hebben mogelijk gemaakt;
— bevestigen opnieuw en uitdrukkelijk dat de grenzen van
Vlaanderen, zoals ze in het Egmontpakt werden getekend, onaantastbaar zijn ;
— verklaren dat de Vlaamse gemeenschap in de toekomst, vanuit haar door het Egmontpakt
verworven autonomie, zelf zal
beslissen over de opportuniteit
van een dialoog met de Franstaligen en over het onderwerp
daarvan, waarbij het respekt
voor de integriteit van het Vlaamse land en voor de evenwaardigheid van de Vlamingen te Brus-

sel onaantastbare voorwaarden
blijven ;
— bevestigen hun wil, het Egmontpakt in die geest en zonder
dralen uit te voeren.

V U : KMO-POLITIEK
AKTIVEREN
Het Partijbestuur van de Volksunie meent dat de regering
thans bij voorrang energiek
werk moet maken van twee essentiële onderdelen van een lange termijn politiek die ertoe
moet leiden ons land beter te
wapenen to. de grote ekonomische omwenteling waarvan de
krisis het uiterlijke kenmerk is.
Deze onderdelen zijn het plan
tot sanering van de openbare
financiën en het uitwerken van
een nieuwe industriële politiek
zonder dewelke de steun aan
bedrijven in moeilijkheden een
uitzichtloze verdovingsbehandeling wordt
Gelet op de noodzaak tevens de
politiek ten aanzien van de kleine en middelgrote ondernemin-
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gen te aktiveren besliste het Partijbestuur hieraan op 11 december a.s. een dialoogdag te wijden.
Verder heeft het Partijbestuur
de besprekingen op Stuyvenberg van volgend weekeinde
voorbereid en zijn goedkeuring
gehecht aan de verklaring van
de drie Vlaamse partijvoorzitters van maandagvoormiddag j.l.

André Demedtsprijs
voor
J. VAN OVERSTRAETEN

GELIJKHEID O O K IN
ZIEKENHUIZEN
Het Verbond van Vlaamse Akademici heeft op zijn jongste algemene ledenvergadering te Gent
een motie goedgekeurd waarin
het Verbond de rektoren van de
Vlaamse universiteiten steunt in
hun eis, dat het bevolkingscijfer
de enige maatstaf moet zijn voor
het bepalen van het aantal bedden in ziekenhuizen. Een ongelijke behandeling van franssprekende en nederlandstalige patiënten is aldus nog het VVA,
strijdig met het rechtvaardigheidsgevoel.

Hoeveel zijn kleine
Vlaamse bedrijven waard?
(pdb) — De ekonomische vooruitzichten zijn onzeker, zeggen de konjunktuurspecialisten In het koffiedik zien
ZIJ zowel goed als slecht Voor wie in
het ekonomische spel een rol speelt
wordt het dan ook warm en koud blazen tegelijkertijd De overheid werkt
aan staal-, textiel en werkgelegenheidsplannen Vakbonden en patronaat ruzièn over de 36 uren-week van
de verkiezingsprogramma's Het kader mort over de belastingdruk. De
zelfstandigen komen op straat En wij
roken nog tegen 35 fr het pakje zonder gezondheidszorgen. Ondanks dit
alles, ondanks werkloosheid en sluitingen draait het bednjfsleven verder
In al zijn verscheidenheid, en verscheiden is het
Vlaanderen dat het meest inwoners
telt heeft ook het meest bednjven (*)
52,5 tot 58,8 % van het Belgische
totaal, al naargelang van de bron. In
aantal bedrijven is dat 95 OOO (voor de
RMZ) tot 310.000 (voor de BTW) ir
Vlaanderen. Dit zijn er dubbel zoveel
als in Wallonië en tot vijf keer meer
dan in Brussel
Ruim 86 % van de ondernemingen in
Vlaanderen zijn individuele bednjven.
ZIJ stellen gemiddeld 12 tot 13 personen tewerk en hebben een omzet —
volgens de BTW-aangiften althans —
van 11 miljoen fr. Dit is het doorsnee
bednjf dat door overheidsmaatregelen, patronale vindingnjkheid en vakbondseisen meer ekonomisch leven
en een deugdelijker sociale werking
moet worden ingeblazen.

De werkelijke bedrijven tussen Westouter en Lommei verschillen evenwel
nogal van deze statistische doorsnee
Onderling verschillen ze heel sterk,
van een multinational in de elektronika met 7(XX) man en een miljardenomzet tot een schilder met een knecht
die minder dan twee miljoen omzet
met zijn verfkwast Maar het Vlaamse
bedrijf lijkt wel op het statistische
beeld omdat Vlaanderen heel veel kleine en heel weiniq grote ondernemingen telt
Zo stellen, om bij de uitersten te blijven, in Vlaanderen twee bedrijven op
dne minder dan vijf mensen tewerk
Vier op vijf hebben minder dan tien
mensen in dienst Niet eens één
bedrijf op honderd telt meer dan 200
man personeel En een tewerkstelling
van meer dan 1.0(X) personen vind je
slechts in één bednjf op 1.000.
Zeven bedrijven op acht bij ons moeten maar om de drie maanden hun
BTW-aangifte doen. Dit betekent dat
slechts één bednjf op acht een omzet
heeft van ten minste 7,5 miljoen fr. De
Vlaamse bedrijfjes met minder dan
één miljoen omzet maken bijna de
helft van ons totaal aantal bedrijven
uit Maar zij verwezenlijken nog geen
twee procent van de totale omzet van
het bedrijfsleven in Vlaanderen.
Terwijl de bedrijven met een omzet
van boven de 100 miljoen fr. geen
twee procent van het aantal bednjven
vertegenwoordigen maar daarentegen nagenoeg de twee derde van
de Vlaamse bedrijfsomzet op hun

rekening schrijven. 924 miljard wat
meer is dan een derde van de totale
omzet komt van de amper 268 bedrijven in Vlaanderen met meer dan
1.000 werknemers
De uitvoer waar de jongste tijd zoveel
over gepraat wordt en die een grote
zorg is van minister de Bruyne is voor
het leeuwedeel het werk van de grote
bedrijven. De meer dan 19 000 bedrijven met een omzet tussen 7,5 en 20
miljoen fr. voerden vorig jaar samen
slechts voor 14 miljard fr. goederen
uit wat weinig meer is dan 1 % van
onze uitvoer. Terwijl de bednjven met
een omzet van meer dan een miljard
fr. samen voor 7(X) miljard fr. uitvoerden. Een groep die maar 1 % vertegenwoordigt van het aantal bednjven waarvan de omzet boven de 7,5
miljoen fr. ligt (op zijn beurt slechts
een achtste van het totale aantal
bedrijven) verwezenlijkt 60 % van
onze gehele Vlaamse uitvoer.
Ekonomische vooruitzichten opstellen
en maatregelen uitwerken, moet dus
met zeer grote omzichtigheid en soe[selheid gebeuren. Als men ten minste
rekening wil houden met die overgrote meerderheid van kleine Vlaamse
bednjven. En dit hangt dan weer af
van de ekonomische en maatschappelijke waarde die men wil hechten aan
deze talloze bedrijfjes en van de ekonomische en maatschappelijke eerlijkheid van die bedrijven zelf
(*) L Puyiaert «De onderneming in
Vlaanderen», 1977, VEV-uitgave.

Dialoogdag kleine en
middelgrote ondernemingen
10 NOVEMBER 1977

De André Demedtsprijs 1977 werd toegekend aan de heer Jozef Van
Overstraeten, voorzitter van de VTB-VAB, op uitnodiging van de
Vlaamse serviceclub Mamixring, gewest Kortrijk.
In de motivering wordt er op gewezen dat alle elementen, waaraan de
laureaat moet beantwoorden, in het leven en het werk van Jozef Van
Overstraeten terug te vinden zijn. Weinigen hebben zoveel gepresteerd op het gebied van het bevorderen van algemene kunst- en kultuurversprekling, de integratie van het Nederiands taalgebied,
de verspreiding van onze kuituur in Frans-Viaanderen en In alle
gemengde taalgebieden, en voor het bevorderen van.de kulturele kontakten met Zuid-Afrika. Verder wordt er op gewezen dat de laureaat
. in een pluralistische geest doch zonder de eigen idealistische waarden te verdoezelen heeft gewerkt aan de bewustwording van de
Vlaamse gemeenschap.»
De plechtige uitreiking zal plaatsvinden op 11 december a.s. om l O u .
ten stadhuize van Kortrijk. Naast de heer Van Overstraeten zal ook
zijn echtgenote gehuldigd worden als dank voor haar steun en de
trouw, die het werk van haar echtgenoot mogelijk maakte.

Herdenkingsdag Lodewijk De Vocht
13-11-1977
10 u.: eucharistieviering in de St-Jacobskerk, Antwerpen. Herdenking
van onze overleden Vlaamse toon- en
tekstdichters en promotoren van het
Vlaamse Volkslied,
Celebrant en homilie: Ch. De Vocht
zoon van komponist Lodewijk De
Vocht
15 u.: Handelsbeurs, Meir, Antwerpen. Luisterrijk herdenkingskoncert
Lodewijk De Vocht onder de auspiciën van het Ministerie van Nederlandse Kuituur
Verlenen hun medewerking.
Solisten: Jan Jons, bariton K.V.O.,
Antwerpen en Godelieve Monden, Gitariste.
Algemene leiding: Frans Dutxjis, Antwerpen
Regie en bindteksten: Piet Jacobs,
Mortsel.
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<UIT DE (WETSTRAAT
In het kamerdebat over de Rijksmiddelenbegroting kwam namens de
VU-fraktie VU-kamerlid Baert aan het woord, om de steun van zijn
fraktie aan het regeringsontwerp te verlenen. Slechts terloops het
kommunautaire aansnijdend stelde hij de parlementaire inspraak
voorop, het Stuivenbergkomitee kan niet belast worden met de eindredaktie, dat is alleen mogelijk door het parlement Over het amenderingsrecht is de laatste tijd veel te doen geweest. Ons tweekamerstelsel vertraagt het wetgevend werk Daarin zal het Egmontpakt wellicht met zijn ander stelsel verbetering brengen.
Vervolgens achtte spreker het elektoralisme uit den boze. De huidige regering beschikt over een grote meerderheid in het parlement,
en het regeerakkoord voorziet voor deze regering twee legislaturen.
Vermits ze zich niet zozeer om populariteit hoeft te bekommeren kan
de regering efficiënt in de krisis ingrijpen en o.a. de bevolking om
offers vragen, op voorwaarde dat het parlement het voorbeeld geeft
Dat zal moed vergen, de regering zal zelftucht aan de dag moeten
leggen en vragen. Zonder demokratisch aanvaarde soberheid zou de
roep naar een sterk gezag weleens gevaarlijk kunnen zijn.
Inmiddels moeten we ons niet achter het internationaal karakter van
de ekonomische krisis verbergen om zelf niets te doen. Tot besluit
verwachtte de VU-woordvoerder vindingrijkheid, moed en sociale
zin om onze ekonomische moeilijkheden op te lossen.
• In een vraag (nr. 15 van 30
september jl. in het Bulletin van
25 o k t jD vroeg VU-kamerlid Luk
Vansteenkiste de vice-eerste-minister en minister van het Openbaar A m b t of hem een overzicht
zou kunnen gegeven v>/orden van
het gemiddelde loon tijdens de
jongste 10 jaar in de overheidsdiensten evenals de stijging van
de lonen. Deze gegevens moesten gesplitst per niveau opgegeven worden.
In zijn antwoord moest de minister forfait geven. Hij acht het niet
mogelijk de gevraagde statistieken te bezorgen, daar het o.a. om
niet minder dan 770.000 ambtenaren gaat, daar in de departementen wel een niveau-indeling bestaat doch niet in de andere sektoren, die het begrip niveau met
kennen, zodat deze sektoren
eveneens In vier gelijkaardige
klassen zouden moeten gesplitst

Vragen
(met)
en
(zonder)
antwoord

worden. De minister acht het
opsporen van deze gegevens
zulk een zware opdracht dat ze
buiten het kader van de gewone
administratieve werkzaamheden
valt Tot besluit meende de minister dat het gevraagde eerder tot
het gebied van de toegepaste statistiek en de ekonomie behoren
dan tot het domein van de parlementaire vraag. W e kunnen grif
aanvaarden dat het een heel
werk is, maar anderzijds morst
men vaak met de gemeenschapsgelden voor studies en opzoekingea van minder belang dan de
kennis van de loonlasten in de
rijksadministratie. België
heeft
nog nooit op het vlak van de statistiek uitgeblonken, het zou echter tijd worden dat daarvan eens
ernstig werk wordt gemaakt
want een onderneming, die niet
weet wat de gemiddelde verdiensten van haar medewerkers zijn
is als een blinde, die regelrecht de
afgrond instrompelt
• In hetzelfde domein blijvend
stelde het zelfde kamerlid de
vraag (nr 16 bis) wat er terecht
gekomen is van de studie naar de
rendabiliteit van de rijksdiensten.
Het oordeel was vernietigend : de
studie kwam tot de slotsom dat
één vierde van de overheidsdiensten en uitgaven als volledig on-efficiënt en zelfs kontraproduktief
waren. Dit rapport (kost 30 miljoen) werd aan de toenmalige eerste minister overhandigd. Er werd
tot op heden niets meer over vernomen. In zijn «antwoord» verzocht de minister om nadere gegevens terwijl «wat mijn departement betreft ik van de studie
waarvan sprake, geen kennis
heb!»
• Het nieuwe militair ziekenhuis
dat te Neder-over-Heembeek zal
ingeplant worden (en niet te
Evere zoals eerst gemeld) zal wat
het gebruik van de talen betreft
onder toepassing van de wet van
30 juli 1938 vallen omdat de
gemeente deel uitmaakt van het

Wanverhouding
in icabinetten
Er werd reeds herhaaldelijk gewezen op de overbevolking
van de ministenële kabinetten. De « Libre Belgique » publiceerde kort geleden enkele cijfers, die w e hier laten volgen.
Partij

Leden

PSB
CVP
BSP
PSC
FDF
VU

30
24
16
6
2
2

Uitvoerend personeel
108
64
83
50
6
4

De V U komt uit dit statistiekje eervol te voorschijn, vergeleken bv. met de PSC die niet meer kiezers telt dan de VU. Hoewel de PSC overdreven vertegenwoordigd is klaagt ze nog
over discriminatie door de C V P en de socialisten I Deze twee
partijen hebben inderdaad de geldende (maar niet gerespekteerde) norm ruim overschreden, maar de PSC eveneens I...

WIJ 6

ül!

Brussels gewest Bijgevolg zal
het ziekenhuispersoneel voor de
ene helft Nederlandstalig moeten
zijn en voor de andere helft uit
Franstaligen moeten bestaan. De
geneesheer-direkteur en de leidende officier zullen tweetalig
moeten zijn. Aldus het antwoord
van minister Vanden Boeynants
op een vraag van VU-kamerlid
Valckeniers. Nu maar hopen dat
die tweetaligheid niet alleen in
teorie zal bestaan...
• De BTW op tweedehandswagens wordt afgeschaft en... vervangen door een «specifieke belasting met een tarief dat gelijk is
aan dat van de B T W ; deze belasting zal niet het kenmerk van een
omzetbelasting
hebben».
Het
kind krijgt dus een andere naam,
en wel om de EG ter wille te zijn,
die er op gewezen had dat de
BTW in kwestie in strijd was met
de bepalingen van de tweede
richtlijn van 11 april 1967 inzake
BTW.
Dit is de essentie van het antwoord van de minister van Financiën op een parlementaire vraag
van VU-kamerlid Luk Vansteenkiste (wiens naam als de vragenVU-kamerlld Joos Somers heeft
zopas een wetsvoorstel bij de
Kamer ingediend, dat de opnchting voorziet van een staatskommissie, belast met de opmaak
van een inventaris van alle sociale gevolgen van de repressie.
Aan de hand van deze vaststellingen zouden praktische voorstellen uitgewerkt worden. De
staatskommissie zou aan het
parlement verslag uitbrengen,
zodanig dat deze voorstellen in
wetteksten kunnen geformuleerd worden.
In de memorie van toelichting
wordt vastgesteld dat 32 jaar na
het einde van de Tweede We-

Staatskommissie
voor amnestie ?
reldoorlog het hoog tijd is de
sociale gevolgen op te ruimen,
die nog drukken op veroordeelden, hun kinderen en kleinkinderen ! Alle oorlogsslachtoffers
zouden een gelijke behandeling
moeten hebben, wat thans
geenszins het geval is, omdat
met iedereen «de weg» kende.
Het IS onaanvaardbaar, aldus de
indiener, dat ons land volgend
jaar aan de Europese verkiezingen zal deelnemen, terwijl er bij
ons nog sporen zijn van een
repressie teruglopend tot feiten,
die meer dan dertig jaar oud zijn.
Alle getroffenen moeten bevrijd
worden van blijvende sociale onrecht voortspruitend uit de repressie.

Steller in de « grote pers » eens te
meer «vergeten» werd)...
• De zes Voergemeenten zullen voortaan in alfabetische orde
onder de algemene benaming
«Voer - Fourons» elk met een
postnummer in de lijst van de
postnummers gepubliceerd worden. De postnummers werden
reeds toegekend. Een zelfde regeling zal getroffen worden voor de
19 Brusselse gemeenten, dus alfabetische volgorde, met dien verstande dat niet alle namen door
één enkel postnummer kunnen
voorafgegaan worden daar er
meerdere uitreikingskantoren per
gemeente zijn. Voor deze speciale gevallen zal het publiek verwezen worden ofwel naar de postnummerbrochure zelf ofwel naar
de lijst van de openbare wegen
van de Brusselse agglomeratie,
die het passende postnummer opgeeft.
Dit was het antwoord van de
minister van PTT op vraag van
VU-kamerlid Willy Kuijpers.

Tijdens het debat in de Kamer vorige dinsdag liet VU-voorzitter Hugo
Schiltz niet de minste twijfel bestaan nopens de houding van de V U
tegenover de jongste FDF-eisen, zoals ze geformuleerd werden op het
FDF-kongres. Hij zei o.m.: «Ik wil hier klaar en duidelijk het Volksuniestandpunt herbevestigen. Belangrijker dan de teksten zijn de intenties
(zich hierbij richtend tot FDF-voorzitter Antoinette spaak, die er zowat
moederziel alleen bijzat afgezien van twee FDF-kollega's.. J. De uitspraak van het kongres van het FDF is een fout geweest omdat de er
tot uiting gekomen intenties de idee van de pacifikatie tussen de
gemeenschappen aantasten ». De VU-voorzitter zei tot slot o.m.: « Er
zijn twee fundamentele punten voorop te stellen: de erkenning van de
begrenzing van Brussel en de randgemeenten is definitief en ten tweede : de evenwaardigheid tussen de twee gemeenschappen is reëel!
Voor de V U kan er geen sprake meer zijn van verdere of latere onderhandelingen over een verlegging van deze grenzen ».

Naar een hete winter?
Heel langzaam komt de parlementaire molen weer aan
het draaien. De kommissies
zijn al weer enkele weken
aan de slag, maar de Kamer
is vorige week slechts één
hele dag in openbare vergadering bijeengeweest
Vooral de nieuwe
parlementsleden moeten nog even wennen én lopen nog verloren
rond. Zij hadden nog niet de
gelegenheid alle deuren en
gangen te verkennen, maar
er zijn voldoende
vriendelijke bodes om hen wegwijs te
maken. Toch Is het voor
velen nog wennen aan de
gewijzigde rol van meerderheid en oppositie. Heel wat
PVV-ers lopen nog met dikke akten en bundels rond,
die nog dateren van hun
regeringsperiode
en kijken
argwanend naar de huidige
excellenties van de VU. Minister de Bruyne zit erbij als
een oude routinier, alsof hij
reeds 10 jaar ministeriële verantwoordelijkheid draagt, terwijl onze Brusselse Vik Anciaux druk doende is allerlei
andere excellenties voor zijn
vele initiatieven over te halen. Intussen zit minister Van
de Kerckhove in zijn wetenschappelijk kabinet
nieuwe
ideeën uit te broeden
en
moet hij optornen tegen vastgeroeste instellingen.
Wie er alleszins niet gelukkig
bijloopt is onze
exuberante
Jef Valkeniers. Voor hem, zoals voor niet weinige Vlaams
Brabanders, is de overgang
van oppositie naar regeringspartij en het Egmontpakt een
zwaar te verteren brok.
Alleszins zijn de bezwaren
van Jef Valkeniers heel wat
oprechter dan die van vele
Brabantse CVP-ers en PVVers die thans te elfder ure
hun " Vlaamse refleks» ontdekken. Alles steunt op de
zin voor pacifikatie van de
Franstaligen
en heel
wat

FDF-ers — en niet zomaar
de minsten — lijken helemaal geen vredelievende bedoelingen te hebben.
Op het jongste
FDF-kongres
werden enkele brisante verklaringen afgelegd.
Dergelijke uitlatingen zijn niet van
aard om de Vlamingen vertrouwen
in te
boezemen.
Daarom is het gesprek over
het Egmontpakt dat op Stuyvenberg bezig is, zo belangrijk. Daar spreken de tenoren van de partijen met elkaar zonder aan demagogie
te moeten doen. In elk geval
heeft Hugo Schiltz de grenzen reeds vastgelegd.
Wij
zullen voldoende
politieke
volwassenheid aan de dag
moeten leggen om uit te stijgen boven alle emotionele of
eenzijdige slogans en leren
inzien dat elke politieke onderhandeling een kwestie is
van geven en nemen. Gevaarlijker is echter dat een
lachende
derde
staat
te
wachten op een mislukking
om de klok 10 jaar terug te
draaien: de unitaristen, waaronder Tindemans zelf staan
te trappelen om elke faling
van de federalisten uit te buiten.
De vergadering van vorige
donderdag
was een maat
voor niets. De PVV
had
reeds weken voordien aangedrongen op een groot debat en enkele « wereldschokkende' interpellaties aangekondigd! De Clercq, Gol, Olivier en anderen deden alle
moeite om te doen vergeten
dat zij voor 6 maanden nog
minister waren en mede verantwoordelijk voor de ernstige financiële toestand van
het land. Belangrijker was de
tussenkomst
van
Frans
Baert die erop wees dat de
parlementaire
kommissies
de Egmontwetten
moeten
kunnen inkijken. Het belooft
een hete winter te zullen worden.
H.C.
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Denkend aan morgen
De Volksunie-Jongeren, die op
13 november te Leuven kongresseren, geven als het ware het enige ernstige antwoord op de twijfels die in Vlaanderen door het
zgn. Egmont-pakt werden opgeroepen.
Allicht zullen sommigen hierop
schamper reageren maar de
tijdsspanne die nu al, en misschien voorbarig, de
post-Egmont-periode
wordt genoemd
zal voor de Vlamingen méér dan
een vrijblijvende invuloefening
zijn op vragen a l s : hun aanwezigheid in Europa, hun arbeidsverhoudingen, hun relaties met
de overheid, hun gebruik van
natuurlijke rijkdommen, grond
en bodem.
Deze opsomming van tema's uit
het Leuvense VUJO-kongres is
uiteraard niet beperkend bedoeld en geldt slechts als illustratie voor het feit dat wij, Vlamingen, misschien eerder dan
verwacht de volle verantwoordelijkheid voor het uittekenen van
een beleid zullen dragen en ons
niet meer achter de onverschilligheid of de tegenwerking van
La Belgique zullen kunnen verschuilen...
Als w e de bezwaren tegen het
Egmontpakt nog eens grofweg
op een rijtje zetten: twijfel over
een federalisme met twee of met
drie, te beperkte bevoegdheden,
bedreiging met verdere verfransing van Vlaams-Brabant, yoorrechten voor de Franstaligen in
het randgebied, onduidelijkheid
over de positie van de Vlamingen
te Brussel, dan valt het op niet
enkel dat door de anti-Egmonters
voor de staatshervorming geen alternatief, tenzij dit van het volstrekt immobilisme, wordt geboden, maar ook, en dit is veel
erger, dat men zich klaarblijkelijk
niet wenst te bezinnen over de
sociaal-ekonomische
toekomst
van onze gemeenschap.
Vooreerst lijkt het nuttig hier te
beklemtonen dat enige verwijzing
naar de onzalige schikkingen van
Hertoginnedal in 1963 (inrichten
van faciliteiten in de randgemeenten) mank loopt omdat in de toekomst alleen nog een souverein
Vlaams parlement en een, alleen
dat dit parlement verantwoording
schuldige, Vlaamse regering als
behoeder en initiatiefnemer zal
optreden.
Vervolgens zal het zo zijn dat precies dit Vlaams parlement en

deze Vlaamse regering even souverein kunnen beschikken over
de begrotingskredieten waarmee
een gericht alternatief beleid kan
gevoerd. Om deze nieuwe situatie te begrijpen behoort men te
weten dat het leeuweaandeel van
wat de staat jaarlijks uitgeeft
haast onwrikbaar vastligt op basis van verplichte uitgaven zoals
rijksschuld, pensioenen en renten,
wedden en lonen, werkingskosten, landsverdediging, internationale verbintenissen. In de post-Egmont-periode zijn het precies deze vaste uitgaven die aan de
nationale instanties worden overgelaten terwijl Vlaams parlement
en regering de uitsluitende bevoegdheid krijgen met enkel om
te oordelen over het nut en de
plaats van alle grote infra-struktuurwerken maar ook om exclusief te beschikken over nagenoeg
geheel het impulsbeleid zoals inzake scholing en opleiding, gezondheidszorg, bouw- en grondbeleid,
leefmilieu, ekonomische exoansie
en investeringen, hulp aan micTdenstand en KMO's, wedertewerkstelling en strijd tegen werkloosheid, hamrraniëren van gemeentelijke en interkommunale
initiatieven en geheel de vrijetijdsen de socio-kulturele sektor.
Het kan geen twijfel laten dat precies in déze beleidsonderdelen
een spanning en onderhuidse dynamiek verscholen ligt die, zonder
daarom voor mirakels te kunnen
zorgen, bepalend is voor de opbouw van een gemeenschap.
Wanneer men daarbij bedenkt
dat deze dynamiek tenvolle op
het Brussels randgebied en voor
een niet onaanzienlijk deel ook op
Brussel zélf zal drukken, moet uitgemaakt of het dulden van, nog
altijd onrechtvaardige, voorrechten aan Franstaligen, al of niet
opweegt tegen de installatie van
een souverein Vlaams gezag.
Z o komen w e terug op ons uitgangspunt. Want het op de been
brengen
van een
souverein
Vlaams gezag, waarbij krachtens

kleinschalig is mooi
integraal federaal

3de
VUJO-kongres
PROGRAMMA
10 u. 0 0 : opening en inleiding (plenum)
10 u. 3 0 : sessievergaderingen met referaten en bespreking.
11 u. 3 0 : plenaire stemmingen
12 u. 3 0 : middagpauze
14 u. 00 : plenaire stemmingen
15 u. 00 : slotzitting met
— stemming aktuele resoluties
— volksmuziek
— boodschappen van bewegingen buiten Vlaanderen
gelegenheidstoespraak door kamerlid Nelly
Maes
— boodschap van de ouderen door M. Van Haegendoren
— boodschap van partijvoorzitter Hugo Schiltz
— kongresrede door VUJO-voorzitter Johan Sauwens.
. .

N i e u w e namen voor Egmont
In een derde mededeling aan de
pers maakt ere-advokaat Frans
Wildiers een reeks namen bekend die het manifest Elaut-Wil. diers m.b.t. het Egmontakkoord
hebben ondertekend. De personaliteiten uit de universitaire, so-

Toneel voor de Rechten van de mens

Van 14-20 november a.s. organizeert de Belgische Liga voor de mensenrechten een teaterfestival in het Kultureel Centrum van Sint-Pieters-Woluwe. Gedurende deze week zullen acht toneelstukken — vier
Nederlandstalige en vier Franstalige - - worden gespeeld die alle een
tema van de rechten van de mens behandelen. De gala-avond op 20
november wordt verzorgd door het Vlaams Jeugdorkest. Alle inlichtingen bij de Liga, Gulden Vlieslaan 1, 1060 Brussel.
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het Egmont-pakt ook de volksnationalisten moeten betrokken, betekent, door het oordeelkundig
opstellen én doordrukken van de
beleidsmiddelen waarvan hoger
sprake, het schetsen van een
visie op de toekomst van de
Vlaamse gemeenschap en het uitwerken van een dagelijkse konkrete politiek waarop o.m. de frankofone agressiviteit zich kapot
moet lopen.
Van de kwaliteit van deze visie,
van de koele aanpak van deze
politiek zal het afhangen, of de
ondertekening van het Egmontakkoord al of niet een blunder is
geweest en of de Vlamingen
eens te meer de eeuwig gedupeerde onnozelaars zullen blijven.
Aan kultuurverenigingen en andere outsiders wordt wel, en met
aandrang, gevraagd om de politieke inzichten te beïnvloeden en
het beleid mee te kontroleren,
maar de opvatting en de uitvoenng ervan is nog altijd de taak
van een politieke formatie.
W e ontveinzen ons niet dat de
Volksunie — samengaan van
vrije en ongebonden mensen —
als politieke formatie bij uitstek
gevoelig en kwetsbaar is. Onafhankelijk van de uiterste omzichtigheid waarmee op het in wetteksten brengen van het Egmontpakt moet gewaakt, zal daarom
nu reeds — zoals de Volksuniejongeren het op hun kongres aanpakken I — moeten begonnen
aan de uittekening van een beleid
waarin voor Vlaanderen openheid en sociale rechtvaardigheid,
recht op vrij initiatief en vrije
meningsuiting, beveiliging en expansiedrang liggen besloten. Wij
hebben de indruk dat kaders,
leden en kiezers van de Volksunie deze uitdaging graag en
eensgezind zullen aanvaarden.
En wie vandaag nog skeptisch
aan de rand van de weg staat, zal
allicht morgen tot andere inzichten komen.
Guido Van In,
senator

Leuven,
13 november

ciale en ekonomische kringen
van het Vlaamse land, zien In het
gesloten Egmontakkoord een
duidelijke stap naar Zelfbestuur
voor Vlaanderen. Dit wordt, voorlopig, de laatste lijst ondertekenaars.
Lieven Bockaert, bedrijfsleider;
Jos Bouveroux, BRT-journalist;
Cools-Kockx, nationale sekretaresse Vlaams Verbond Gepensioneerden ; Jan Debeuckelaer e ; Albert G.F. De Cuyper, oudvoorzltter Vlaams Komitee voor
B r u s s e l ; Albert De Mulder, voorzitter VOS-gewest D e i n z e ; Gerard De Paep, c h i r u r g ; G. De
Paep, dr. med.; G. Dirckx, prof.
emeritus K U L ; Dr. J. Gijssels,
docent U f s i a ; J. Gilbos, afgevaardigd-beheerder Gilbos N.V.;
Rik Honoré, advokaat; Julien
Hoste, rektor
rijksuniversiteit
G e n t ; André Maes, apoteker;
Mare Santens, president v.d.
Groep S a n t e n s ; Walter Soete,
professor
Rijksuniversiteit
G e n t ; Lode Ureel, voorzitter Vereniging Vlaamse Leerkrachten;
Karel Van Den Bossche, pro-president Orde van den P r i n c e ;
Omer Van Den Kerchove, oudprovincieraadslid Oost-Vlaanderen; P. Van Driessen, nationale
voorzitter Vlaams Verbond Gepensioneerden ; Jan Van Houteghem, dir. ortopedische kliniek;
Maurlts Van Lerberghe, «Vlaming te B r u s s e l . ; Hubert Verschraegen, a r t s ; Luc Wauters,
prof. dr.

Tail Toddle, een der oudste Nederlandse volkskunstgroepen
te noemen, speelt tegenwoordig hoofdzakelijk Nederlandsen wat Engelstalige traditionele muziek. De groep zorgt voor^
de muzikale noot op het a.s. VUJO-kongres.

PRAKTIKA
*

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

*

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

*

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

*

Er is ook kinderoppas tijdens het kongres.

*

Een organizatie- en onthaalkomitee van VUJO-arr. Leuven is aktief bezig met de praktische voorbereiding van
dit kongres, onder koordinatie van kongresvoorzitter Polly Raskin.

*

O p het kongres zullen info-stands aanwezig zijn van Dosfelinstituut V V M , VNS, VIC. FVV, VUJO, V U en weekblad «WU-.

J
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Gaullistische erfenis?
Frankrijk loopt dezer dagen om
drie verschillende motieven in de
kijker: het sturen van parakommando's naar Mauretanië, om zo
druk uit te oefenen op het Polisario (dat de onafhankelijkheid van
de ex-Spaanse Sahara nastreeft)
tot vrijlating van 8 ontvoerde Franse technici; de breuk tussen de
Franse kommunisten en socialisten (die Mitterand nu weer wil
overbruggen) en het bezoek van
eerste-minister Lèvesque van de
Canadese deelstaat Quebec.
De strijdende nationalist Lèvesque veroverde enkele maanden
geleden de meerderheid in het
parlement van Quebec. Hij vormde een regering en liet er geen
gras over groeien. Het Frans
werd officieel de eerste taal en
wanneer het Engels kapitaal zou
vertrekken daar heeft Lèvesque
reeds een alternatief: ekonomische en financiële hulp van «la
mère patrie» Frankrijk... Lèvesque werd tijdens zijn zopas beëindigd «staatsbezoek» aan Frankrijk met alle eerbetoon van een
staatshoofd ontvangen, bij zoverre dat Ottawa voor de tweede
keer in tien jaar tijds, boze blikken
naar Parijs werpt. De eerste keer
gebeurde dat toen de Gaulle tijdens een officieel bezoek aan
Canada vanop het balkon van
het stadhuis van Montreal uitriep
Vive Ie Quebec libre I welke kreet
de menigte in vervoering bracht.
Bijna een dekade later hebben de

De
socialisten
en
hun
oude
liefde...
(jeeveedee). — De socialisten in Nederland, die vier jaar (samen met de
kristen-demokraten) aan het bewind
zijn geweest, en het — op het moment dat wij dit schrijven — er nog
steeds moeilijk mee hebben om dat
bewind te prolongeren, hebben dit
najaar een oude liefde o n t d e k t : de
republikeinse staatsvorm. Met bijna
zesduizend stemmen tegen ruim vierduizend sprak het kongres van de
Partij van de Arbeid zich uit voor een
gekozen staatshoofd, een president
dus. « Dat is een vereiste voor een
samenleving die gebaseerd is op
demokratisch-socialistische
beginselen », aldus de motivering voor het
besluit.
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nationalisten deze gaullistische
belijdenis politiek kunnen vermunten.
Nu volgt het derde tafereel waarin tussen de Fransen van Quebec
en deze aan deze zijde van de
grote plas, meer met cijfers dan
met woorden wordt gepraat.
« Wij zullen U helpen in uw inspanningen volgens de
modaliteiten
en de politieke kontekst, die Ü
zelf zult bepalen». Daarmee valt
Lèvesque een pak van het hart,
want de ruggegraat van de ekonomie te Quebec is Engels. De
Engelse zakenlui zien uiteraard
met een kwaad oog de opmars
van het Frans in een provincie
waar ze het krachtens hun kapitaal voor het zeggen hebben,
uiteraard in het Engels. De bedreiging van terugtrekking van kapitalen en het stopzetten van elke
investering wordt nu halyelings
opgedoekt, vermits Frankrijk wil
investeren en wil helpen. Dat is
niet verwonderlijk voor wie Frankrijk en de Fransen enigszins kent
als het op de grandeur en de kuituur aankomt is elke Fransman bij
wijze van spreken een kleine de
Gaulle. Voor die waarden is
Frankrijk nog altijd bereid een
offer (en meer) te brengen.
Met dit bezoek van de arme neef
uit Quebec werd de schaduw
opgeroepen van de Gaulle, figuur
die nog velen fascineert en soms
doet vragen : Wat zou hij tegenover deze of gene situatie ge-

Het partijbestuur raakte er aardig mee in de nesten. Nog niet zo lang geleden
immers had de PvdA-eerste-minister Joop den Uyl in een radiotoespraak gezegd
dat de huidige koningin Juliana een nieuwe inhoud had gegeven aan de monarchie
waarvoor « het hele volk » dankbaar moest zijn. Het is trouwens bekend dat den Uyl
persoonlijk op zeer goede voet staat met de vorstin en onder andere elke maandag met haar koffie drinkt, terwijl ze samen de «lopende zaken» doorpraten. De
vrouwelijke voorzitter van de partij len (Ina) van den Heuvel haastte zich dan ook
om het republikeinse kongresbesluit te relativeren. Direkt na de stemming verklaarde z i j : « Koningin Juliana doet het voortreffelijk. Zij verdient onze grote achting en
wij hopen dat zij nog lang koningin blijft». En het partijbestuur deelde mee dat het
anti-monarchistische besluit niet betekent dat de Partij van de Arbeid op korte termijn tot een andere oostelling ten aanzien van het koningshuis zal komen. Dat betekent dus dat de Nederlandse socialisten in beginsel wel voorstanders zijn van de
republiek, maar in de praktijk er niet aan denken om het Huis van Oranje-Nassau af
te schaffen.
De republikeinse staatsvorm is inderdaad een oude liefde van een partij die thans in
feite evenzeer « verburgerlijkt» is als de andere grote partijen in het land. De laatste
keer dat die republikeinse gevoelens fel naar buiten kwamen, was in 1918 toen Troelstra, een der grote figuren uit de geschiedenis van het socialisme in Nederland, in
Den Haag een poging deed om de republiek uit te roepen. Het werd een daverend
fiasko. Troelstra's aanhangers werden overrompeld door de koningsgezinden, die
de toenmalige koningin Wilhelmina huldigden door de paarden uit te spannen van de
koets der vorstin en zélf het rijtuig door Den Haag tiokken.
Daarna hebben de Nederlandse socialisten het republikeinse beginsel in feite op zolder gezet. In de dertiger jaren gingen ze zelfs helemaal overstag. Toen in 1938 de huidige kroonprinses Beatrix werd geboren, verscheen er zowaar een deputatie van
het socialistische partijbestuur op het koninklijk paleis om een geschenk aan te bieden ! In diezelfde tijd kwamen de socialisten ook voor het eerst in de regering.
De oude liefde vlamde weer een beetje op toen er in 1965 wat herrie ontstond over
het huwelijk van Beatrix. De voorzitter van de Kamerfraktie van de PvdA, Nederhorst, schreef bij die gelegenheid een brief waarin hij konstateerde dat het koningschap in Nederland een betwiste zaak aan het worden was. Hij voorspelde het einde van de grondwettelijke monarchie omdat de nieuwsmedia nog maar weinig heel
zouden laten ven het «sprookje» van het koningschap. Nederhorst waagde het
overigens niet om in zijn geruchtmakende brief vóór de republiek te kiezen. Hij
schreef namelijk dat hij toch liever een Nederland had met Juliana of Beatrix als
staatshoofd dan een republiek met bijvoorbeeld Luns als president.
Afgezien van een enkele flauwe republikeinse opwelling bij voormalige « nieuwlinksers » kon men zeggen dat de Partij van de Arbeid de laatste jaren even monarchaal
was ingesteld als vrijwel alle andere partijen in het land. Maar dan moet daar wel aan
toegevoegd worden dat die monarchistische gevoelens in het algemeen vrij lauw
zijn. De verjaardag van Juliana (Koninginnedag) wordt nog wel gevierd, maar eerder
vanwege de traditie. In de afgelopen jaren, met een aantal bekritizeerde prinsessenhuwelijken en het Lockheed-schandaal rond prins Bernhard, heeft zeker de meerderheid van de bevolking wat meer afstand genomen van het koningshuis. Al zijn er
enkele groepen, met name bij de protestanten, voor wie de leuze « God, koningin en
vaderland » nog altijd volledig geldt.
In het algemeen kan men zeggen dat Nederland zich niet zo druk maakt om zijn
staatsvorm. Vandaar dat er uit andere partijen ook nauwelijks reakties kwamen op
het princiepsbesluit van het socialistische partijkongres. Iedereen weet bovendien
dat voor een wijziging van de staatsvorm een Kamermeerderheid nodig is van tweederden, dus honderd op de 150. Een dergelijke meerderheid is, zo kan men gerust
stellen, in geen tientallen jaren haalbaar. Want lauwheid ten opzichte van de monarchie wil zeker niet zeggen dat twee op de drie Nederlanders de koningin willen wegsturen. Tegen die achtergrond gezien hoeft men zich op paleis Soestdijk niet druk te
maken om de republikeinse socialisten. De liefde die zij koesteren, is niet alleen oud,
maar ongetwijfeld ook heet ver weg I
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daan hebben ? Ongetwijfeld handelt Giscard hier in de geest van
de Gaulle, die wellicht verder zou
zijn gegaan (misschien ook niet,
want de Gaulle was een uiterst
grillige natuur wat hem niet belette, zeer goed te weten wat hij wilde en een eenmaal gekozen doel
hardnekkig te blijven nastreven)
Het is intussen wel treffend vast
te stellen dat nu ook het Britse
Gemenebest
' gekonfronteerd
wordt met autonomieverzuchtingen van etnische minderheden
(Canada) terwijl Groot-Brittannië
zelf een begin moet maken mei
ontvoogding van zijn eigen gewesten (Schotland, Wales en N.lerland).
Het goede voorbeeld komt echter niet uit Parijs: de minderheden in Frankrijk wachten nog
steeds op een ernstig begin van
de vroeger met zoveel bombast
aangekondigde
regionalizering.
En dat zijn er geen twee of drie
maar z e s : Bretoenen, Basken, Elzassers, Occitanen, Corsikanen
en onze bloedeigen Frans-Vlamingen!

Katalonië
O p 29 september 1977 heeft de
Spaanse ministerraad haar goedkeuring gehecht aan het herstel
van de Katalaanse autonomie. Katalonië krijgt opnieuw een eigen
president, een eigen regering en
een eigen parlement, gekend onder de naam « Generalitat» met
bevoegdheden in gewestelijke,
met andere woorden Katalaanse
aangelegenheden.
Het Katalaanse gewest of Katalonië ligt in het noordoosten van
Spanje en omvat vier provincies
met gelijknamige hoofdsteden:
Barcelona, Gerona, Lèrida en Tarragona.
Katalonië heeft een oppervlakte
van 32.000 km2 (ongeveer zo
groot als België) en een bevolking
van 5.100.000 zielen (ongeveer
evenveel als Denemarken). Waar
Katalonië slechts 6 % van de
oppervlakte van Spanje beslaat,
herbergt het toch 15 % van de
Spaanse bevolking. Barcelona is
na Madrid de grootste stad van
het land met 1.750.000 inwoners.
De provincie Barcelona telt 4 miljoen inwoners en heeft met 500
inwoners per km2 de grootste
bevolkingsdichtheid. De drie overige Katalaanse provincies halen
niet eens het nationaal gemiddelde, wat de bevolkingsdichtheid
betreft.
Buiten Katalonië wordt nog Katalaans gesproken in het gewest
Valencia en op de Balearen, en
buiten de Spaanse grenzen, in
Andorra en in het Franse departement «Pyrenees orientates» met
als voornaamste stad Perpignan.
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Een affiche om uit te p(l)akl(en!

Melde
VOLKSUNIE
naarde
Vlaamse
Staat

Abonnementenslag 7 8
1. Georgette De Kegel, Ninove

564

2. AnnyLenaerts, Wilrijk

288

3. Joris Deprez, Tervuren

228

4. Daniel Denayer, Aalst

204

5. Erik Vandewalle, Izegem

156

6. Achiel Goderis, Oostduinkerke

120

7. Koen Van Meenen, Heusden (O.-VI.)

108

8. Maurits Passchijn, Meise
Luk Vanhorenbeek, Bierbeek

96
96

10. Guido Callaert, Opwijk
Jan Caudron, Aalst
Lieve Favoreel-Craeynest, Lauwe

72
72
72

13. Jan Peeters, Hoboken
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36
36

14. Jozef De Meyer, Heverlee
VU-Zutendaal

16. Huguette De Bleecker, Gent
Eugene Van Itterbeek, Kessel-Lo
Oswald Van Ooteghem, Gentbrugge
19. Arthur De Schrijver, Hekelgem
Cl. Moortgat, Strombeek-Bever
VU-Buggenhout
Johan Beke, Mariakerke
Jan Ritzen, St.-Amandsberg
Kris Versyck, Gent
Jef Vinex, Erps-Kwerps
Ludo Van Lent, Herent
Adhemar Vanderlinden, Mechelen
C. De Saveur, St.-Lievens-Esse
Dornez Guido, Ingelmunster
A. Van Herck, Arendonk
Jozef Dockx, Borsbeek
Leo Thijs, Pulderbos

24
24
24
£"...£'. 12
12
12
12
12
12
12
12
12
'. '12
12
12
12
12

Wij vragen ons af...
.. .of de tenoren van vroegere abonnementenslagen dit zo zullen laten ?
Wij denken van niet want reeds komen sommige klassiekers
opdagen met zware cijfers en nemen stevige stellingen in.
Het belooft I
Het idee afdelingen te laten deelnemen is niet kwaad, dat
kweekt solidariteit. De verworven prijzen kunnen dan verloot
worden of de tombola van het afdelingsbal stofferen, men
kan er alle kanten mee uit.
A propos, wij merken dat de Top 20 door twee dames aangetrokken wordt. Heren, dit Is maar een terloopse opmerking...

Inderdaad! Op het knalgele VU-geel staat
het: < Met de Volksunie naar de Vlaamse
staat! >
Een pracht van een affiche die deze week
voor onze afdelingen klaar ligt op de sekreta-
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riaten van de VU-arrondissementen.
En wie in de buurt van het Barrikadenplein
komt kan ook daar zijn voorraad halen.
Deze duidelijke slogan moet in elke Vlaamse
gemeente een plaats krijgen !

1. • * » '

P.S. Nu gemaakte abonnenten voor 78 dienen er op gewezen dat ze « WIJ » gedurende november en december 77 gratis ontvangen.
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ANTWERPEN
VU wil Niels gemeentehuis toegankelijk
voor minder-validen
BIJ aanvang van de gemeenteraad
wordt het verslag van de gemeenteraad van 8 september na enig heenen weergepraat goedgekeurd Twistpunt hierbij was de bestrating in de
Volkenbondstraat De CVP-fraktie
stelde bij name van de heer Wijckmans vast dat niet alle leden in kennis
gesteld waren van die uitbreidingswerken Dit wordt echter door de
meerderheid weerlegd Tevens stelt
de heer Van Lierde dat de dossiers
van de gemeenteraadszittingen 's
avonds met zouden beschikbaar geweest zijn Dit IS volgens burgemeester Janssens een spijtige samenloop
van omstandigheden
De heer gemeentesekretaris was wegens familiale omstandigheden met in
de mogelijkheid om de dossiers tijdig
klaar te maken De heer G Michiels
van de VU stelt echter dat hij wel in
de mogelijkheid was om de dossiers
in te zien

Nacht

Een bijzonder bestek voor de aankoop van een nieuwe vuilniswagen
wordt unaniem goedgekeurd Verder
worden de verbouwingswerken aan
het oud gemeentehuis toegewezen
aan de firma Moortgat Omtrent de
wegemswerken in Volkenbond- en
Blauwbrugstraat worden verdere mededelingen verstrekt Met deze werken zal zo spoedig mogelijk begonnen
worden
Er worden enkele kandidaturen opengesteld nl voor gemeentebediende,
bode, politieagent biblioteekbediende
Na enkele benoemingen van leraren
wordt overgegaan tot de behandeling
van de punten van de oppositie De
VU-fraktie plaatste 3 punten op het
agenda
Aan de gevaarlijke situatie sinds enige tijd ontstaan aan het kerkgebouw
zou volgens de heer Michiels moeten
verholpen worden Dit zal slechts
gebeuren op aanvraag van de kerkfa-

Ie LUSTRUM BAL

van de Vriendschap
Feestzaal « A L P H E U S D A L »
F Wilhotstraat 22, BERCHEM
Zaterdag 3 december 1977 te 21 uur
Deuren 20 30 uur
Dans- en Showorkest FAIRCHILD CONNECTION
Toegangskaart 100 fr.

bnek, de eigenaar van het gebouw
Een voorstel tot wijziging van de verkeersreglementenng in de Landbouwstraat nl het hervormen tot voorrangsweg, wordt door de raad afgekeurd
Verder zou het gemeentehuis toegankelijk moeten gemaakt worden voor
bejaarden en gehandicapten De BSP
kantte zich echter tegen het plaatserf
van een lift aan de buitenachterzijde
van het gemeentehuis De heer Michiels zei echter dat hij met bepaalde
firma's kontakt zou opnemen om de
mogelijkheid tot het plaatsen van een
lift verder uit te werken Bij de stemming omtrent dit punt onthield de
PVV zich en stemde de CVP verdeeld onthouding en goedkeunng

Nieuw bestuur te Kontich-Waarloos
- De taak van een bestuur wordt niet enkel gesitueerd op het niveau van het
zuiver partijpolitieke maar tevens en vooral op het kritisch beoordelen en stimuleren van de werking van haar mandatarissen
De partij is en zal steeds blijven de motor die de werking bestendigt, motiveert en aktiveert. De mandatarissen zijn de uitvoerders van de gedragslijnen
door haar mandaatgevers bepaald Deze tekst samen met een oproep
tot het nemen van bestuursverantwoordelijkheid, komt uit een schnjven
van onze fraktievoorzitter Mon Van
Den Hauwe, en werd toegevoegd bij
de eerste bnef (dd 810 77) aan onze
leden ivm de statutaire afdelingsbestuursverkiezing van vrijdag 28 oktober 1977
Het antwoord was klinkend Pnmo

Nelly Maes sprak voor VU-Boechout
Vrijdag 28 november had in de fusiegemeente Boechout-Vremde de bestuursverkiezingen plaats ter gelegenheid van een ledenvergadering
en een spreekbeurt van volksvertegenwoordigster mevrouw Nelly
Maes.
De uittredende voorzitter Alex Peeters schetste in 't kort de grote groei
van de VU-afdeling in BoechoutVremde Met de gemeenteraadsverkiezingen, van 1970 had de VU geen
enkele verkozene en in 1976 hadden
ze er 4 Sinds 1 januan van dit jaar zit
de VU in de bestuursmeerderheid
met 2 schepenen, de heren Etbroukx
en Schyvens Ook de twee gemeenteraadslede, de heren Peeters J en Verstrepen laten zich positief opmerken
in de gemeenteraad Ook heeft de
VU het voorzitterschap van het
OCMW in de persoon van mevrouw
Van Brussel Mevrouw Reynders zit
ook nog als lid in het OCMW
Vervolgens dankte Alex Peeters alle
mensen die zich terug kandidaat hebben gesteld en aan de nieuwe kandidaten voor het bestuur Hij sprak de

Maatschappelijk
dienstbetoon van
VU-Ekeren
Onze mandatanssen zijn bereid om u
te helpen Alfons Bollen, schepen,
Koekoeklaan 7, tel 644943 Elke zaterdag van 9 u tot 12 u of na telefonische afspraak - Dr Paul Bortels,
gemeenteraadslid, Kapelsesteenweg
-581, tel 642199 Na telefonische afspraak - Hendrik Bellens, gemeenteraadslid, Gravenlaan 25, tel 450580
Elke woensdag van 18 u tot 20 u of
na telefonische afspraak - Antoon De
Groof, OCMW-lid, Van De Weyngaertlei 8, tel 643708 Elke zaterdag
van 9 u tot 12 u of na telefonische
afspraak - Julia Franken, OCMW-lid,
Stadhouderslaan 11, tel 453845 Elke
vrijdag van 14 u tot 16 u of na telefonische afspraak - Veerie Thyssens,
OCMW-lid, Geestenspoor 72, tel
410441 Elke maandag van 19 u tot
22 u of na telefonische afspraak
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wens uit dat ook de niet-verkozenen
zich daadwerkelijk zouden inzetten
voor de partij
Onder het wakend ook van het kiesbureau werden de stemmen uitgebracht Bijna 30 % van de VU-leden
brachten hun stem uit in het stemmige
benedenzaaltje van het Gildenhuis
Vooraleer mevrouw Maes aan te kondigen verontschuldigde Alex Peeters
de heer Pol Verstrepen die in het buitenland verbleef en de heer Frans
Schyvens die een spreekbeurt moest
qeven in Oost-Vlaanderen

SPECIALIST VOOR
AL UW FEESTEN!
Verzorgde keuken,
demokratische pnjzen,
uitgelezen dienstirétoon!
kesselsteenweg 38
2260 ni|l«n — tel. (031) 81 88 41

3e Leeuwkensbal wil
Rupel doen dansen
Op zaterdag 19 november gaat het
jaarlijks Leeuwkensbal door in het Gildenhuis. Eikenstraat te Reet (Rumst)
Het sukses der vorige jaren stimuleerde de afdelingen Boom en Rumst
(Reet, Terhagen) tot deze 3e uitgave
Vooral nu is de noodzaak van zulk bal
gewettigd door de VU-propaganda
die ervan uitstraalt over de zeer moeilijke Rupelstreek In de eerste plaats
hebben de afdelingen daaraan gedacht minder aan de financiële opbrengst ervan Het propagandistisch
sukses, dat een hart onder de riem
moet steken om in de Rupelstreek
vaste voet aan de grond te knjgen zal
dan ook afhangen van de talrijke
opkomst
Ook zullen Hector De Bruyne, minister van Buitenlandse Handel, en enkele leden van het kabinet aanwezig zijn
op ons 3e Leeuwkensbal
De toegang bedraagt 60 fr, en de
danslustigen kunnen vanaf 20 u 30
aan hun trekken komen met het
orkest «The Spacelights-
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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 ST.-AMANDS Ie VU-bal in zaal De Leeuw
12 EDEGEM: Dia-avond Rubens en bijkomend Stromberg om
20 uur in zaal Drie Eiken
19 EDEGEM : kaartavond in One Eiken
20 DEURNE : Bezoek aan museum Smidt-Van Gelder aan de Belgielei te Antwerpen Afspraak om 14 uur in lokaal Trefpunt Inl
bij J Hereygers
24 BORGERHOUT. VU-ledenvergadering in de Nieuwe Carnot,
Carnotstraat 60, te Antwerpen om 20 u 3 0
25 EDEGEM: Algemene vergadenng VNSE in Dne Eiken
25 HERENTHOUT: Leeuwkensdansfeest om 20 u 30 in zaal Lux
Orkest Martine en de Prairie Boys
26 KONTICH-WAARLOOS: Bal van Vlaamse Knng met ensemble « Harry Verbi» in Magdalenazaal om 20 u 30
26 WESTERLO: VU-afdelingsbal in het parochiecentrum, Boerenkrijglaan (Westerlo-centrum) om 20 u 30 Orkest V V Sextet
26 ARENDONK St-Niklaasfeest om 14 uur poppenkast
26 KESSEL ledenfeest met bestuursverkiezingen in de Parochiezaal (Kessel station)
30 DEURNE VU-vrouwenknng-wandeling door «Schoon Lier»
Inlichtingen en inschnjvingen in cafe Trefpunt of bij J Hereygers, 031-248806 Deelname onkosten 40 fr Lunchpakket
meebrengen

Mevrouw Nelly Maes kwam spreken
over «de Volksunie in de regenng»
waar ze dan tegelijkertijd kon aan
vastknopen en de «VU in het schepenkollege in Boechout» Het was
een boeiende uiteenzetting die eindigde met een aantal vragen uit de zaal
Ondertussen werd er dapper getrakteerd met kaas en wijn
Rond half elf maakte Staf Herreygers,
arrondissementsafgevaardigde, de uitslag bekend In besloten vergadering
werden de funkties verdeeld Het nieuwe bestuur ziet er als volgt uit
Voorzitter + afgevaardigde arrondissement Alex Peeters, sekretans, Jef
Nelis, penningmeester Jan Verlinden, propaganda Koen Schyvens,
orgamzatie Louis Corens, woordvoerder Boechout op arr Marcel
Van Oytsel, reserve-arrondissementsraad Jeanmne Van Nuffele, en werden gekoopteerd Irene De Doncker
(sekretariaat), Mark Van Ouytsel
(partijblad), Jos Bellens (orgamzatie-t- Balkomitee)
Er werd nog lang nagekaart in 't Gildenhuis maar de eerste bestuursvergadering staat al gepland voor woensdag 2 november over de gemeentebegroting Er IS werk aan de winkel

Kort nieuws
Geboorte
Onze eerste schepen Fred Entbroukx
IS vader geworden van een tweede
dochter Siska heeft een zusje gekregen die naar de mooie Vlaamse naam
Nele luistert Hartelijk welkom in de
grote familie Neleke en hartelijk proficiat Chris en Fred

20 kandidaten voor 11 te verkiezen
bestuursleden Secundo 161 leden,
die hun stem kwamen uitbrengen
Nochtans menen wij, dat deze massale belangstelling (Kontich-Waarloos
betreft ten slotte toch met zo'n grote
gemeente) eerder moet gezocht worden in een aantal meningsverschillen
in eigen afdeling
Ook de hypoteek van de nog steeds
niet-herbenoeming van de Kontichse
burgemeester en met als gevolg de
met aanstelling van onze tweede VUschepen, en met name Mon Van Den
Hauwe, begint na een jaar door te
wegen
Voegt daar ten slotte nog aan toe
Een steeds en overal gestelde vraag
komt de fusiegemeente Waarloos voldoende aan haar trekken' Ook bij
zo'n bestuursverkiezing
Op het nationale vlak de pro- en de
met pro-Egmonters
Deze verschillende faktoren hebben
alleszins ook de stemming beïnvloed
en de uitslag mee bepaald

Alle lekkers
bij VU-Borgerhout
Opnieuw marsepein- en spekuloosslag bij VU-Borgerhout Te bestellen
marsepein 1 kg 160 f r Spekuloos
30 cm 20 fr op het sekretariaat 031 /
353658
— VUJO-Borgerhout heeft een afspraak met St-Niklaas Laat hem
thuiskomen Inlichtingen sekretariaat
031/353658

Nieuw bestuur
bij VU-Boechout
De bestuursverkiezingen waren voor
VU-Boechout een reden tot gezellig
samenzijn Raadslid N Maes sprak
over de toekomstperspektieven van
de regeringsdeelneming voor de
Volksunie
Volgende leden werden in hun funktie
bevestigd of nieuw verkozen A Peeters, voorzitter, J Nelis, sekretans, J
Verlinden, penningmeester, K Schyvens, propaganda , L Corens, orgamzatie , J Van Immerseel en M Van
Ouytsel, afgevaardigden bij het arrondissementsbestuur

OPTIEK
WALTER ROLAND
ANTWERPEN

-) O
KERKSTRAAT
Tel. (031)35.98.26

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN

Het nieuw bestuur, dat reeds op
woensdag 3 november aan een eerste taakverdeling toe was, is als volgt
samengesteld
Voorzitter
Frank Van Oorschot
Ooststatiestraat 236, Kontich Sekretans Ferre De Beukelaer, Duffelse
Steenweg 22, Kontich Penningmeester Jan Wambacq, Scheihagestraat
56, Kontich Propaganda
Maunts
Van Den Bergh, Kruisstraat 10, Kontich Orgamzatie (pol werking) Mare
Defosse, Vitsenveld 41 Kontich
En verder Ondervoorzitter (gemeentel werking) Enk Faes, Reepkenslei
72, Kontich Ondervoorzitter (afdelingswerking) Luc Defosse, Keizershoek 210, Kontich Orgamzatie (festiviteiten
-I- verslaggever)
Marcel
Straus, Waarloosveld 9, Waarloos
En verder John De Bock, J Charlottestraat 6 Kontich, Hugo Hugo Van
Dessel, Waarloosveld 48, Waarloos,
Rik Yperman, Hoogmolenlaan 21, Kontich
Vertegenwoordigen de afdeling in de
arrondissementsraad
Effektieven Frank Van Oorschot Ferre De Beukelaer, Marcel Straus, Maunts Van Den Bergh
Respektievelijke vervangers
Enk
Faes Jan Wambacq, Hugo Van Dessel, Mare Defosse
Nieuw in het bestuur zijn John De
Bock Marcel Straus, Maunts Van
Den Bergh, Jan Wambacq en Rik
Yperman
WIJ heten hen van harte welkom en
wensen hen een gezonde ploeggeest
en veel doorzettingsvermogen i
Ferre De Beukelaer,
sekretaris

Hoboken
koos nieuw
In onze afdeling hadden geen verkiezingen plaats omdat het aantal kandidaten het aantal bestuursleden met
overtrof Op de eerstvolgende bestuursvergadering werden de taken
als volgt verdeelt
Voorzitter Joachim Gerio, ondervoorzitter Alois Besbrugge penningmeester Clem De Ranter, orgamzatie D'Heu Leo, propaganda Van
den Nieuwenhof Jos, public-relations Crick Fonne, raadsleden Baudouin Valkaert, Lode Van Camp, Bracke-Rottiers Annie, Linda PeelemanCuyt (dd sekretans)

WESTMALLE

VU-dienstbetoon
te Westmalle
Elke 2de woensdag van de maand
staat volksvertegenwoordiger Reimond Mattheyssens te uwer beschikking bij Lieve Horn, Epicealaan 10,
Westmalle (tel 121683) Hij kan daar
geraadpleegd worden voor sociale
dienstverlening
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Nieuw bestuur
bij VUAntwerpen (stad)

Wilrijk

„CVP en BSP laten Elsdonk niet los!"
Tijdens de gemeenteraad van oktober ging de meeste aandacht naar
een voorstel van de Wilrijkse Elsdonkbewoners, om in 1982 Cbij de
samenstelling van Wilrijk met Antwerpen) in de gemeente Edegem
opgenomen te worden. Burgemeester Fabré (CVP) vond het zelfs nodig
de zitting te schorsen, om in zijn
eigen partij orde op zaken te stellen.
De BSP volgde zoals steeds slaafs
wat de heren van de CVP hen voorschrijven...
Belastingaanpassingen
Het begon allemaal met een reeks
belastingherzieningen die, om technische redenen, naar een latere datum
werden afgevoerd We weten dus
alweer waar we aan toe zijn En dat
terwijl de gemeentekas een batig saldo van 148,34 miljoen vertoont •
Een aanpassing van het verhaalbelastingreglement op onbebouwde eigendommen in landelijke zones kreeg
geen tegenstand Er zijn (helaas')
geen landelijke zones meer in Wilrijk i

Onder en boven de grond
Tom Verhoeven vroeg n a v de plaatsing van lichtpunten langsheen het
verlengde van de Mezenlaan (Elsdonk), of er nu al een akkoord bestaat
om een geplande laan door te trekken Uit het neen van de burgemeester blijkt duidelijk dat zijn kollega uit
Aartselaar (eigenaar van de grond)
nog altijd het been stijf houdt
Vanuit de gemeente komt er een verbindingsweg met de nieuwe akademische kliniek (UIA), hiertoe wordt de
Edegemsesteenweg
heraangelegd
Op vraag van Walter Decoene vernamen WIJ dat de uitvoenng van dit werk
afhankelijk wordt gemaakt van de
beloofde subsidie Raadslid Decoene
stelde ook vragen over de opzegging
van een kontrakt i v m de nolering
van de z g Zuidersektor Hieruit bleek
dat de bouw van een zuivenngsstation op het Zuid werd opgegeven,
omdat de kosten van de slibverwerking te hoog zouden uitvallen In de
toekomst zal hierbij de eigen ISVAGmstallatie ingeschakeld worden

Wilrijkse Elsdonk wil bij
Edegem
Tom Verhoeven lichtte daarna namens zijn kollega's Van Vooren-Vallaeys (VU), Castille (PVV) en Gielen
(CVP) het verzoek van de Wilnjkse
Elsdonkbewoners toe, om in 1982 bij
Edegem te worden gevoegd Motieven die hierbij spelen zijn niet eenweg-van-Wilrijk, maar wel de vrees
om in 1982 een uithoek van de stad te
worden Ook het socio-kultureel afgestemd zijn op Edegem verklaart mee
waarom 882 op 930 gezinnen zich in
een petitie voor aansluiting bij Edegem uitspraken
De VU heeft in deze zaak de wil van
kiezer willen volgen — ook al snijdt dit
in eigen vlees' — maar de meerderheid oordeekle er anders over Burgemeester Fabre vond dat in het licht
van de ontvangen instrukties enkel
kleine «technische- wijzigingen konden worden toegestaan Toen bleek
dat zijn eigen fraktie over deze zaak
een verdeeld advies zou uitbrengen,
schorste hij de zitting om zijn discipelen de levieten te lezen Bij de stem-

Ann Gysen wijst Limburgse deputees
op hun verantwoordelijkheid

An Gysen :
« WIJ moeten ernaar streven de goedgekeurde begroting zo nauwkeung en
zo volledig mogelijk uit te voeren
Maar dit veronderstelt dan op de eerste plaats dat de begroting zelf konsekwent IS opgesteld, welnu wij stellen
vast dat een aantal posten uit de
begroting worden ingeschreven zonder dat men eigenlijk weet wat er met
bedoeld krediet zal gebeuren, of zonder dat men wel degelijk de rekening
van de voorafgaande jaren heeft
gekontroleerd Op die wijze worden
bewust of onbewust een aantal uitgaven overschat en een aantal ontvangsten onderschat
Dat een krediet in de begroting ingeschreven wordt zonder dat zelfs de
deputatie weet wat ermee zal gebeuren, dat bepaalde toelagen in de
begroting worden opgenomen zonder
dat een reglement inzake verdeling
van deze sommen werd voorgelegd
(wat uit de artikelsgewijze bespreking
IS gebleken) is onaanvaardbaar »

reeds verscheidene malen in de verslagen lezen dat een studie over de
kulturele spreiding in de provincie zo
goed als klaar is, en dat we dit jaar
ook hetzelfde antwoord kregen ,
— bv een studie rond het openbaar
vervoer er wordt wel een krediet
voorzien, ondertussen wordt langs
het mmistene ook aan een dergelijke
studie gedacht en als dit met lukt zullen we de zaak nog wel eens bekijken ,
— bv we krijgen een provinciaal mijnmuseum, maar van het krediet van 3,5
miljoen voor 1976 voorzien, wordt
slechts 100 000 fr benut en nu verhuren we het gebouw voor onbeperkte
tijd aan de gemeente Genk,
— bv we besteden zoveel miljoenen
voor het aanleggen van fietspaden,
maar de goedkeunng van het reglement laat zolang op zich wachten, dat
2 jaar na de goedkeunng van dit kre-

diet nog geen enkele frank is uitgekeerd,
— bv. er IS een krediet voor vormingskursussen voor het fjersoneel, ook
vong jaar was dit voorzien, maar we
weten nog met waartoe dit precies zal
gebruikt worden
Enkele voortjeelden maar om aan te
tonen, dat men zich al te gemakkelijk
(en dit IS tot op zekere hoogte ook
juist) verschuilt achter de tekorten
van hogere overheid om het niet uitvoeren van bepaalde plannen te verklaren
Een regelmatiger kontakt met de raad
zou een betere kontrole mogelijk maken , een kontrole niet om het kontroleren zelf, maar om een betere uitvoering van de begroting te waarborgen
Ook de macht van de interkommunales moet beperkt worden, en zij moeten gedemokratizeerd worden
Ook de verschillende vzw's moeten
een grotere openheid en een meer
demokratische samenstelling krijgen,
het treft mij bv dat je als lid van zo'n
toezichtskommissie op een vzw wel
het volledige dossier ter hand gesteld
wordt tijdens de vergadering van de
toezichtskommissie — maar omwille
van wat genoemd wordt de • delikate
matene-* alle dokumenten ter plaatse moet laten

VU-nieuws uit Hasselt
REKENSCHAP GEVEN
Ik zou enkele suggesties willen voorstellen aan de bestendige deputatie
en aan de leden van de provincieraad
Niet alleen het groot aantal taken dat
de leden van de bestendige deputatie
op zich nemen is verantwoordelijk
voor het al te gemakkelijk uitstellen
van beslissingen, of het uitvoeren van
bepaalde plannen maar ook het feit
dat de deputatie vrij gemakkelijk zit
en een jaar lang geen rekening hoeft
te houden met de provincieraadsleden
Zo komt het dat men jaar na jaar
zegt
— bv in verband met onderwijs we
streven naar samenwerking met andere netten (en dat er zelfs een krediet
voorzien wordt om dit te financieren
— dat tot nog toe nog met benut
werd) maar eigenlijk verandert er
mets,
— bv in verband met kuituur kan je
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Op maandag 24 okt jl nam VU-mandatans Renaat Vanheusden officieel
ontslag als gemeenteraadslid te Hasselt HIJ wordt opgevolgd door Edgard
Forier van Stevoort
Met diepe spijt zien wij Renaat onze
VU-rangen verlaten Meer dan 20
jaren heeft hij zich volledig gegeven
en zich ingezet voor het Vlaams-nationalisme Meer dan 12 jaren was hij
VU-gemeenteraadslid te Hasselt Zijn
ganse leven was doordrenkt van het
Vlaams ideaal Over het meningsverschil heen, i v m de toekomst van ons
Vlaams-nationalistisch ideaal en zijn
realisenng langs het Egmontpakt zeggen WIJ Renaat dank voor al die jaren
totale inzet I

Tentoonstelling
Van schilderijen en tekeningen van
onze Vlaamse vnend en VÜ-propagandist Jozef Schruers, kunstschil-

alleen het Elsdonkzich, terwijl de PVV
Het verzoek van de
werd aldus verwor-

Er waren ook nog enkele andere korrekties (voorgesteld door Posterijen,
Kadaster en de gemeente Mortsel)
Ook in deze bleef de bestaande toestand — hier terecht! — behouden

Op donderdag 27 okt hadden bestuursverkiezingen plaats, de verkozenen zijn Bachot Bergers, Bogaert,
Cardinael, Codde, Coveliers,
De
Boel, De Bouvre, De Corte, De Graaf,
De Laet De Motte, De Ryck, Dienck,
Haest Hennissen, Jordens, Loete, Madereel, Moens, Neetens, Pauli, Ivo
Schiltz, Smet Van de Pas, Van Impe,
Viaene en Willockx
Dienstbetoon
Door volksvertegenwoordiger A. De
Beul, elke maandag van 16 tot 19 u
op het sekretanaat Wetstr 12, tel
368465

Verkeersveiligheid
Aansluitend bij de interpellatie van de
heer Poma (PVV) stelde Walter Decoene enkele maatregelen voor ter
Door Gerard Bergers, die het dienstbeveiliging van de schoolkinderen tusbetoon van minister De Bruyne versen Groenent)orgeriaan en Juul Morezorgt bij Bergers thuis, St-Jansvliet
tuslei Ook suggereerde hij namens
19, Antw Elke woensdag en zaterdag
de fraktie dat er in het kader van de
Tel 339165
Konferentie van Burgemeesters wel
eens aan een •< verkeerscirkulatieplan» voor Groot-Antwerpen mocht
worden gedacht Als voorbereiding
daartoe kon het kollege een deelplan KOSTUUMS VESTONS BROEKEN PARDESSUS
OOK NAAR MAAT
opmaken van de plaatselijke woongebieden en de wegen die men voor R t C O - K L E D I N G V E R M E E S C H
doorgaand verkeer wil openhouden Steenhouwersvesl, 52 Antwerpen Tel 03 31 35 83.
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LIMBURG

Bij de bespreking van de begroting 78 van de Limburgse provincieraad heeft
VU-fraktieleidster An Gysen-Demeester gewezen op een aantal grote tekorten Zi| betreurde dat de provincieraadsleden geen degelijk kontrolewerk kunnen verrichten
Met voorbeelden illustreerde zij hoe de leden van de bestendige deputatie
een jaar lang geen rekening hoeven te houden met opmerkingen, tussenkomsten of kontrole van de provincieraad.
Zij vroeg ten slotte aandacht voor de jeugd- en vrouwenwerkloosheid, voor
de achtergebleven streken, het technisch onderwijs, de zorg voor het leefmilieu en een betere vooruitstrevende huisvestingspolitiek.

ming onthield
raadslid Gielen
mee ja stemde
Elsdonkenaars
pen

der, van 4 tot en met 20 november
1977 in het Kultureel Centrum, Dekenstraat Heusden-Zolder
Open
iedere werkdag, behalve
woensdag, van 17 tot 20 u, zaterdag
van 14 tot 20 u en zondag van 10 tot
12 en van 14 tot 20 u
Bestuursverkiezing
te Hasselt
Op dond 24 nov ek in hotel «Warson », Bampslaan te Hasselt Door de
verschuiving van deze datum was
staatssekretans Vic Anciaux met
meer in de mogelijkheid te komen
spreken Waarvoor onze verontschuldigingen In zijn plaats zal onze vnend
en kamerlid Willy Desaeyere komen
spreken over «Investenngsdossier
voor Limburg ivm de Steenkool» en
«Manifest van de Vlaamse mijnwerker »
Nogmaals allen hartelijk welkom'

NOVEMBER
22 DIEPENBEEK: VU-info-avond met kamerlid Willy Desaeyere
over « Federalisme als konfliktmodel - Pacifikatie na het Egmontpakt » Om 20 u in de Orchidee, Marktplein
24 HOESELT: VU-afdelingsvergadenng in café ABC, Tongerensteenweg 3, om 20 u
25 ZUTENDAAL: Herfstbal van de Zutendaaise Volkspartij in dancing Apollo
26 MILLEN : VU-ruisende Vlaamse nacht met Jef Eibers Breugeliaanse sfeer en kost Om 21 u 30 in « Hoeve Dewalleff» aan de
kerk Onkosten 500 fr per persoon Vooraf inschnjven
29 NEEROETEREN: Kantonnale vergadering over aktiviteitenkêh
lender 1978 Om 20 u in Kultureel Centrum

Kanton Peer

Hoe een dansavond een
heel kanton op z'n kop zette
Het eerste bal van ons provincieraadslid Wilfned Wijsmans op 22 oktober II
IS meteen een voltreffer van fo'^maat
geworden Om acht uur al kwamen
de eerste belangstellenden binnendruppelen En reeds voor halftien hadden we een vol huis Het werd een
komplete overrompeling, in het verleden slechts geëvenaard door de verkiezingstraktatie van apnl dit jaar
Een sukses dat memand van ons, in
die mate althans, had durven verhopen Zowel op financieel gebied als
propagandistisch De kas is, althans
voor enige tijd weer gespijsd, want
aktiviteiten en daarmee verbonden uitgaven blijven op volle toeren draaien
Een manifestatie waardoor het entoesiasme van onze vnenden weer op
- schoon weer » staat en, waaraan de
tegenstrevers afgunstig zullen kunnen refereren Een climax na slechts
enkele maanden van werking met ons
provinaeraadslid Kortom, een feestavond waarvan we nog langere tijd
kunnen nagemeten i
We weten trouwens met wie meest
blij was die avond een bewogen Wilfned Wijsmans, aan wie dit groots eerbetoon te beurt viel Of de bestuursleden en medewerkers, die verheugd
konden konstateren dat een intense
werking nog vruchten kan afwerpen
We willen dan ook, van ganser harte
een oprecht woord van dank brengen
aan allen die het sukses van deze
avond mogelijk maakten de bestuursleden die al hun zweet ter plaatse lieten , de vele middenstanders die gul
prijzen voor onze prachtige tombola
ter beschikking stelden , de talrijke vnjwilligers die zich uitstekend van hun
taken gekweten hebben Cecile Van
Bnel, Chris Ulenaers, Eddy Vanoppen
en Suzy Helsen, Roza Knevels, Rina
Palmans, Guido en Mathieu Wellens,
Alice Eerlmgen, Paula Indekeu, Madeleine Renckens, Maunce Truyens en
mevr Gijbels-Eiesmans
Tevens dank aan de vele prominente
aanwezigen die ons bal met hun aanwezigheid vereerden minister dr Rik
Vandekerkhove, volksvertegenwoordiger Jaak Gabnels, provincieraadslid

Edgard Ballet uit Hasselt De gemeenteraadsleden Jef Iven uit Peer, Eduard
Bleyen uit Hechtel-Eksel, Jos Van
Bree uit Overpelt Mana Jacobs-Colemont uit Benngen, OCMW-lid Jaak
Soors uit Peer, VU-voorzitter Jaak
Geussens uit Bree, VU-voorzitter
Egied Verfsoorten uit Lommei, de afvaardigingen van de afdelingen Lommei, Bree en Benngen Hartelijk dank
aan allen voor de sympabe die ze hiermee voor onze werking betuigden

Hoeselts burgemeester:

„Geen bandopnemers
op raadszitting!''
Omdat onze gemeenteraadsleden al
verschillende keren hadden aangedrongen bij burgemeester Thoelen
om een verslag te krijgen van de vorige gemeenteraadszittingen en omdat
deze verslagen telkens geweigerd
werden door burgemeester Thoelen,
plaatste ons gemeenteraadslid, de
heer Willy Ramaekers, een bandopnemer op tafel en dit enkel om het verslag van de vorige gemeenteraadszitting op band vast te leggen, om zo
een beter overzicht te hebbien over
de besproken punten
Omdat de heer Ramaekers de bandopnemer met wou verwijderen,
schorste de burgemeester de vergadenng voor tien minuten Na tien minuten werd opnieuw aan de heer Ramaekers gevraagd of hij de bandop>nemer wou verwijderen Deze wou
echter eerst de toestemming van de
burgemeester om in het vervolg verslagen te knjgen van de gemeenteraadszittingen De burgemeester weigerde en dreigde zelfs de heer Ramaekers de volgende vergadenng
een proces-verbaal te maken, indien
hij de bandopnemer nog op tafel zette Hierna schorste hij de gemeenteraadszitting

WIJ II

WIJ IM D€ I^OLK9Uni€
NeeroeterenOpoeteren
kiest nieuw
bestuur
De bestuursleden van de afdeling
Neeroeteren-Opoeteren hielden hun
laatste vergadering voor de verkiezingen in het Kultureel Centrum van
Neeroeteren op 28 oktober II. De organizatie van de verkiezingen werd grondig besproken. De opkomst op de
vorige verkiezingen is steeds gering
geweest. Om iedereen beter aan te
spreken werd gekozen voor een nieu-

MiiHI

we formule. De leden worden aangeschreven en uitgenodigd hun kandWatuur in te dienen vóór 20 november
1977, bij Mathieu Meuwis, voorzitter
of bij Claude Berghmans, sekretaris.
Een lijst van de kandidaten zal dan
opgesteld worden en samen met een
stembrief opgestuurd worden naar alle leden die dan verzocht worden hun
stem uit te brengen op 2 december
1977. Een speciale vergadering zal
dan in het Kultureel Centrum van
Neeroeteren plaatsvinden. Onze voorzitter, Mathieu Meuwis zal er verslag
uitbrengen over de werking van het
vorige bestuur. Raadsleden Cuppens
en Kuipers zullen uitvoerig het gemeentebeleid bespreken.

Aktiviteitskalender
Met het oog op een efficiënte koördinatie tussen de verschillende afdelingen werden door het bestuur van
Neeroeteren-Opoeteren twee initiatieven genomen. Een schrijven werd
gericht aan de afdelingen van de
omliggende gemeenten met het verzoek alle aktiviteiten dadelijk aan mekaar bekend te maken. In dezelfde lijn
riep onze afdeling een kantonnale vergadering bijeen voor de 29ste november om 20 u. in het Kultureel Centrum
van Neeroeteren om er samen een
aktiviteitenkalender voor 1978 op te
stellen.

BRABANT

PROMOTIEREIS
PER JETFOIL
IMAAR LONDEN
Data: 10 tot 12 december

Reissom per persoon: 3.890 fr.
Inbegrepen:
— Zeebrugge-Londen en terug per Jetf oil;
— maaltijd a a n boord;
— logies en ontbijt in goed toeristenklasse
hotel;
— V.T.B.-reisleiding.
Nog 25 plaatsen vrij!

CSV-Pajottenland 15 jaar!

Voor alle inlichtingen en inschrijvingen

De kultureel sociale vereniging Pajottenland, vierde op 29 oktober zijn vijftienjarig bestaan. De viering ging door op het gemeentehuis van Dllbeek en
kende heelwat belangstelling van prominenten uit de socio-kulturele en politieke wereld.
Staatssekretaris Vic Anciaux voerde er het woord naast burgemeester Paul
Meyers, oud-minister, burgemeester Vergels en Flor Gins, de algemene voorzitter van de vierende vereniging.
overzicht over haar aktiviteiten op
Paul Meyers, die tevens voorzitter is
diverse vlakken geeft en tevens een
van de raad van Europese steden en
twintigtal van haar kunstenaars begemeenten, had het vooral over de
schrijft en illustreert met portretten en
lange weg die afgelegd werd sinds
reprodukties van kunstwerken.
hel oprichten van EGKS en EEG.
Na hem sprak staatssekretaris AnWat is CSV-Pajottenland ?
ciaux.
De kultureel-sociale vereniging PajotHij loofde het pionierswerk van de vertenland is aktief op het vlak van de
eniging die in 1962, temidden van
plastische kunsten, de muziek, de
scherpe ideologische en politieke
tegenstellingen zich diagonaal opstelde tegen de verzuiling en die als een
voorioper mag gezien worden van
ideeèn die men later ook weervond in
het koncilie onder de benaming van
de «verdraagzaamheid ta.v. andersdenkenden». Bovendien loofde hij de
vaste wil van de vereniging toch
streekgebonden te willen blijven door
zelfs haar herkomst in haar embleem
In het domein van het frankofoop te nemen, met name het « Pajottenne Brugmannziekenhuis te Jette
land ».
wil men een OCMW-kinderzieHij schetste ook de lange weg die de
kenhuis bouwen. ~
kulturele ontwikkeling van het natuur-

Internationale verbroederingen van
gemeenten, adviezen aan gemeentebesturen, internationale kulturele reizen (in 1978 van 15 tot en met 31 juli
naar het Verre Oosten), uitwisselingen met het buitenland, het uitgeven van een maandblad, toeristische
uitbouw van West-Brabant in samenwerking met andere verenigingen
enz...
Alle belangstellenden kunnen toetreden tot de vereniging op het adres
CSV-Pajottenland, Geraardsbergse
straat 85 te 1750 Schepdaal of telefoon 02/569.18.72 of gewoon door
het storten van een minimumbijdrage
van jaariijks 200 fr. op de rekening
001-0084160-40 van de vereniging.

VLAAMSE
TOERISTENBOND
St.-Jakobsmarkt 45-47
2000 Antwerpen
Tel. 031/31.76.80
Vergunning nr. 1185 - Kat. A
Lidmaatschap vereist.

Jetse kinderenbedden

11

in Brabantse provincieraad

schone Pajottenland heeft dooriopen
en feliciteerde de vereniging die daaraan een flinke bijdrage heeft geleverd
door haar kultuuruitstraling en het
geestelijk wegwerken van de grenzen
met het buitenland door de zeer aktieve uitwisselingen.
Tenslotte overiiep de voorzitter en
tevens stichter van de vereniging, Florent Gins de voornaamste aktiviteiten
van zijn vereniging sedert haar stichting en hij onderstreepte de grote rol
die door het Kasteel van Gaasbeek
en Gaston Renson, daarin werd gespeeld door het terbeschikkingstellen
van de zalen van het kasteel, in een
periode waarin kulturele centra onbestaande waren.
ledere eregast ondertekende het gulden boek van de vereniging en ontving een rijk geïllustreerde inventaris
van ongeveer 180 bladzijden, waarin
de vereniging haar doelstellingen en
standpunten kenbaar maakt — een

De provincieraad van Brabant
gaf alvast de goedkeuring voor
een toelage van 100 miljoen
frank.
Het projekt werd destijds ontworpen door de Brusselse universiteiten VUB en ULB.
De VUB liet evenwel geruime
tijd geleden reeds weten dat het
op de nieuwe campus in Jette
zelf een nieuw kinderziekenhuis
wil bouwen.
Toch werd nu het sein op groen
gezet voor een unitaristisch
tweetalig kinderziekenhuis, op
amper 1 kilometer van het VUBziekenhuls verwijderd...
Op de bijeenkomst van de provincieraad heeft VU-er André
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Monteyne daartegen geprotesteerd.

12
12

Tevergeefs echter.

12

De heer Monteyne zei dat een
nieuw projekt in de steigers
staat, waarbij V U B en ULB het
beddenaantal zouden verdelen,
en onderbrengen in hun eentalige instellingen.
Fraktieleider Staf De Doncker
beklemtoonde dat de Brusselse
Vlamingen al te veel slechte
ervaringen hebben gehad met
de vroegere KOO'S.
Staatssekretaris Vic Anciaux
heeft intussem de programmatiekommissie voor ziekenhuizen
om een dringend advies verzocht, zodat het Brugmann-projekt geen overheidstoelage kan
bekomen tenzij deze kommissie
de inplanting van dit kinderziekenhuis verantwoord vindt

12
12
16
16
19
19
26
26
29

NOVEMBER
TERALFENE : 5de Volkseetmaal van 11 u. tot 15 u. in het Natekenshof, Bredeweg. Ook op 12 en 13 november.
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM : VU-dansfeest vanaf 20 u. 30
in de •> Boating Club - te Scherpenheuvel, Diestsesteenweg.
WAMBEEK: VU-T-dansant om 20 u. in de zaal patronaat
LINT: Leeuwkensbal om 20 uur in zaal Centrum. Orkest The Daltona
OPWIJK: 10e VU-bal om 20uur in St-Pauluszaal. Orkest:
Sunshine.
BIERBEEK: VU-bal in het Hof van Bierbeek met het orkest Flingel-Bunt, reuzetomt)ola.
MACHELEN: herfstbal van VU-Machelen, in zaal Egmont
Dorpsstraat.
TERNAT: bestuursverkiezingen en algemene ledenvergadering
in zaal Uilenspiegel te St.-Katerina-Lombeek. Receptie aangeboden door het bestuur.
MACHELEN : Gespreksavond met staatssekretaris Vic ANCIAUX over « Voor en na het Egmontakkoord ». Om 20 u. 30 in
zaal Egmont, Dorpsstraat 31.
WILSELE : VU-bal om 20 u. 30 in de Parochiezaal.
HALLE: eerste Haantjeskermis in de Polyvalente Zaal, Poststraat, ook op 20 november.
MOLENSTEDE : Breugeliaans feest in het Berkenhof met zelfgemaakte pensen. Ook varkenslapjes, rijstpap en taart.
GRIMBERGEN : VU-bal in zaal Fenikshof.
HEKELGEM-ESSENE: VU-bestuursverkiezingen om 20 u. 30
in zaal Lindenhove, Bellestraat te Hekelgem. Gastspreker:
Toon Van Overstraeten.

Karel Bulsfonds
Ganshoren aktief
Op 15 november komt W. Luyten
spreken over het Baskenland. Dit
wordt een spreekbeurt, met tentoonstelling. Deze aktiviteit is georganizeerd in samenwerking met het Dosfel-vormingscentrum en de Hendrik
Conscienceklub (Brussel).
In het jeugdhuis «De Rivieren», Mathieu De Jonghelaan 1080 Ganshoren
20 u.
Op 29 november e.k. geeft de heer
Jan De Wilde een voordracht met
dia's over de problematiek van de
Brusselse Noordwijk (het Manhattanprojekt, de afbraakpolitiek, het buurtleven, de mogelijkheden tot sociale vernieuwlx)uw.. J. Eveneens in het jeugdhuis «De Rivieren», om 20 uur.
Enkele gegevens

De Raad van Beheer van CSV-Pajottenland met enkele van hun eregasten, op de eerste rij o.m. staatssekretaris Vic Anciaux en volksvertegenwoordiger dr. Jef Valkeniers. Tussen beide, op de 2de rij, Albrecht
de Schryver, beheerder-penningmeester van CSV en tevens voorzitter VU-ltterbeek. Uiterst rechts vooraan de h. Flor Gins, voorzitter van CSV.
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Het bestuur: Enk Fonteyn, voorzitter;
Jan Pirnay, sekretaris; Jan Braet, penningmeester. - Kontaktadres: De Riverendreef 193, 1080 Ganshoren.
Aktiviteiten : 23 juni 1978 : filmavond
« Sunshine » ; 26 juni 1978: filmavond :
«Cato's Land» ; 7 augustus 1978:
wandeling door de Marollenwijk; 4
januari 1979: voordracht over het
gemeenterecht.

VUJO-Brussel
zoekt nieuw
bestuur
Het huidige VUJO-agglomeratiekomitee nodigt alle leden uit om deel te
nemen aan de verkiezingen van een
nieuw arrondissementeel komitee dat
zal doorgaan in de «Waltra» (Arduinkaai 2, te 1000 Brussel) op vrijdag 2
december om 20 u. U kunt zich kandidaat stellen voor dit komitee. De kandidaturen moeten vóór 13 november
ingediend worden bij waarnemend agglomeratievoorzitter Rudi Roosens
(tel. 267.93.07), Vuurkruisenlaan 253
te 1020 Brussel. U begrijpt dat een
VUJO-werking in de agglomeratie uiterst belangrijk is, doch daarvoor hebben wij uw aktieve steun nodig!

Dienstbetoon
schepen
De Berlangeer
Alle woensdagen vanaf 17 u. staat
agglomeratieschepen Jan De Berlangeer ter beschikking voor onze mensen en dit in de Wetstraat 15,10e verdieping, zetel van de agglomeratieBrussel,
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VU vraagt schepen van gezin te Dilbeek
De gemeenteraadszitting van Dilbeek,
25 oktober, werd overheerst door
begrotingswijzigingen over begrotingen en uitvoeringsdossiers van de
kerkfabneken op het grondgebied
Het «wapen en schild» van de gemeente werd verwezen naar de kultuurraad. Deze speelde door naar de
heemkundige en histonsche groepen
De twist liep hoog op, over de punter
die door de oppositie, net voor de
gemeenteraad werden ingediend. Argumenten tegen:
— De punten die voorgelegd werden

konden niet meer onderzocht worden.
— De gemeentelijke diensten konder
niet meer ingeschakeld worden.
— Er kon geen gemeenschappelijke
houding aangenomen worden door
het schepenkollege.
Vervolgens brak ons VU-lid dokter R
Van de Vondel een lans voor een
schepen van Gezin en de waardering
van zijn ambt Na een inleiding over
de noodzaak en de evolute van het
gezin in de laatste jaren, lichtte hij zijn
punten toe. Hij schoof een tiental pun-

Nieuw VU-bestuur voor Grimbergen
Op donderdag 27 oktober werd een
nieuw VU-bestuur verkozen voor de
fusiegemeente Grimbergen (Grimbergen, Beigem, Humbeek en Strombeek-Bever). Nieuw niet alleen omdat
het een nieuw verkozen bestuur is,
maar vooral omdat bijna alle bestuursleden nieuw zijn. Wellicht ook een
nieuwe start voor de afdeling.
Hieronder de samenstelling van dat
nieuwe bestuur;
— Voorzitter: Adhemar Van Roy, Vilvoordse Steenweg 96, 1850 Grimbergen -269.11.18.
— Sekretans: Dries Poppe, Spaanse
Lindebaan 137, 1850 Grimbergen 26934.51.
— Penningmeester: Omer Geldhof,
Kasteelstraat 104, 1820 StrombeekBever-267.12.24.
— Propaganda: Lucien Drabbe.
— Organizatie Hugo Van Hemelrijck.
— VUJO: Stephane Rummens, Bei-

gemsesteenweg 146, 1850 Grimbergen, 269.31.60.
— Leden : Amand Berteloot, Gust De
Blay, Robert Demets, Paul Deneve,
Jan De Pnns, Rene De Valck, Clement Moortgat Bart Rombaut en
Kristine Schrijvers.
Fred Wiilems werd gekoopteerd ter
vervanging van Remi Robberechts
die z'n ontslag indiende.
— Mandatarissen - gemeenteraadsleden . Gaston Asselberghs, Paul Deneve (tevens provincieraadslid). Luk Laporte, Freddy Minten en Hubert Swaelens. - OCMW: Gust De Blay en René
De Valck
— Afgevaardigden voor het arrondissement : Armand Berteloot, Omer
Geldhof, Clement Moortgat, Bart Rombaut en Hugo Van Hemelrijck.
— Redaktie adres VU-blad: Freddy
Minten, Oude Schapenbaan 27, 1850
Gnmbergen, 251.63.32.

CHATEAU

CARAVAN

Verkoop - Verhuur
onderdelen - toebehoren - trekhaken
Frans Beirenslaan 278 (Krijgsbaan) Borsbeek
Tel. 031/21.98.15. Ook 's zondags o p e n .

&

CARAVANCENTRA

PVBA

ten naar voor, die in het algemeen ten
goede komen voor het groot gezin
bijstand, speciale voorwaarden, hulpverlening, voorlichting, organizerer
van gemeentelijke gezinsdagen enz
Zijn wens drukte hij als volgt uit
« Laten wij een beleid voeren, waar er
eindelijk meer aandacht gaat naar de
mensen, dan voor stenen en beton»
De meerderheid trachtte de punter
aan te vechten, af te breken, of aan te
vullen. Het lukte niet om dr. Van de
Vondels punten te weerleggen, er
hem zonder belofte, naar huis te sturen.
j.v.d.B

Algemene
ledenvergadering te
Heverlee
Vrijdag 18 november te 20 u. in de
zaal «Parkrust», Abdijdreef, zal Maunts van Haegendoren tijdens de algemene ledenvergadering handelen
-over de taak van de VU in de Leuvense gemeenteraad». Nadien voorstelling van het nieuwe afdelingsbestuur en receptie.

Vic Anciaux
spreekt te
Bierbeek
Op dinsdag 15 november om 20 u.
houdt Vic Anciaux, staatssekretaris
voor Nederiandse Kuituur en Brusselse 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-afdeling Biertieek, KortDeek-Lo, Lovenjoel,
Opvelp.
Samen met deze informatieavond zal
een nieuw VU-afdelingsbestuur gekozen worden ter vervanging van Chrisane C^llaer, Roger Laurent André
Laurent, Raf Suttels, H. Van Autgaerden. Pol Vanden Brempt, Luk Van de
Broeck, Luk Vanhoorenbeek en Marcel Volkaerts.

VUJO's vredestocht
op 11 november

— WINSTGEV SEIZOENBEDRIJF vr. ernstig en eeri. pers. kan als bijberoep uitgeoefend
worden - geen kapitaal vereist
Moet streek van Deinze bewonen ged. 3 m. Wordt op de hoogte gebracht. Schrijven nr. FonteynepleinlI.Gent
(NI 23)

Uren bus Vredestocht
11 u. Barrikadenplein (Brussel). — 12 u. Wezembeek-Oppenn (gemeentehuis). — 12 u. 1 5 : Zaventem (kerk) - 12 u. 3 0 : Vilvoorde (Heldenplein).
50 fr. kenteken inbegrepen.
Slogans : NOOT MEER O O R L O G - STOP BELGISCHE WAPENHANDEL • GEEN BEROEPSLEGERS - VREDE DOOR AMNESTIE
Voor meer inlichtingen omtrent de vredestocht kan je terecht bij
VUJO-Nieuw Grimbergen: Stephane Rummens, Beigemse steenweg,
146 1850 Grimbergen - 269.31.60 en Suzie Ooms, Wolvertemse steenweg 245 1850 Grimbergen - 269.03.73.
De BRT-radio zal het laatste deel van de Vredestocht en de meeting
bijwonen om er een programma over «Nooit meer oorlog > mee
samen te stellen.

De Jetse veertiendaagse van de Vlaamse sociaal-kulturele raad werd
plechtig geopend in het prelaatshuis van Dielegem. Onder de aanwezigen bemerkten we o.m. Vic Anciaux, Jan De Berlangeer,
voorzitter
Van Mieghem, André Monteyne, en namens het
gemeentebestuur
schepen Garcia en burgemeester Thijs.
Een avond met Urbanus van Anus lokte 750 mensen naar de gemeentelijke feestzaal, terwijl ook tal van andere aktiviteiten suksesvol verliepen.
Zaterdag 14 november wordt de 14-daagse t>esloten met een «cross
door Jette» (waarvoor reeds meer dan 500 mensen inschreven), en
met het 2de Vlaams bal in de gemeentelijke feestzaal.
De Vlaamse Bond van gepensioneerden in Jette blijft zeer aktief. Jan
De Berlangeer en staatssekretaris Anciaux mochten een driedaagse
openen, die overigens veel belangstelling genoot

Voor wie zoekt
Met pensioen gaand echtpaar
zoekt tegen december 'n huisje op de buiten met garage, voor
een 5.000 a 6.000 frank per
maand in de omgeving van het
Antwerpse of Mechelen Belangstellenden kunnen zich wenden
tot
volksvertegenwoordiger
Joos Bomers, Liersesteenweg
11 te 2580 Sint-Katelijne-Waver,
of telefoneren op nummer 015/
21.79.00.
NI 26

VUJO-Nieuw Grimbergen organizeert op 11 november een Vredestocht. Samenkomst om 13 u. aan het Kultureel Centrum te StrombeekBever. Via Grimbergen en Belgem naar Humbeek ; meeting in zaal Holle Blok. Sprekers: prof. Guido Provoost, kamerlid Paul Peeters, provincieraadsleden Paul de Neve en Johan Sauwens (nationaal VUJÓ-voorzitter). Een bus (gratis) brengt de deelnemers na de meeting via Belgem en Grimbergen terug naar Strombeek-Bever.

Feest in Jette

Wie wil er een Vlaamse weduwnaar (38 jaar, geen kinderen)
weer gelukkig maken ? Ik kan
met meer tegen de eenzaamheid. Schrijven naar Johan
Claeys, Vervèrijstraat 9, 1190
Vorst
N-125
— 23-jarige ongehuwde jongeman, vrij van legerdienst kandidaat op 'n VU-lijst bij de laatste
gemeenteraadsverkiezingen, diploma graduaat industriële scheikunde en 2 jaar ervanng in de
foto-industne, zoekt passende
betrekking.
— Dame in het bezit van diploma A6/A2 handel, zoekt administratieve betrekking: kennis NedeHand, Frans, Engels, dactyki
en steno.
— 19-jange jongeman, vrij van
legerdienst diploma A2 Mechanika, zoekt passende job.

— 21-jarige medische sekretaresse A1, kennis Nederlands,
Frans, noties Engels, Duits,
zoekt gepaste betrekking.
— Kinesiste zoekt betrekking,
desnoods 1/2 time, ma., woe.,
vr.. voormiddag ; di., do.: namiddag.
— 20-jarige jongeman, A2 electronica, vrij van legerdienst
zoekt betrekking.
— 19-jarige jongedame, studieattest
en
kwalifikatiegetuigschnft
BSO
bureelwerken,
zoekt passende job.
— 29-jange dokter- en tandartsassistente met 4 jaar ervaring bij een tandarts, zoekt nieuwe werkkring.
— 22-jange jongeman, diploma
hoger secundair onderwijs, afd.:
ekonomische zoekt werk als bediende ; ook job als chauffeur (rijbewijs C) of vertegenwoordiger
interesseert hem.
— 21-jange jongedame, diploma
handel, kennis dactylo, vertrouwd met boekhouding, kennis NL, F, Eng., Duits, zoekt
betrekking
— Logopedist(e), die bereid is te
werken in Nederiand, gelieve
zich te wenden tot Dr J. Valkeniers, Ninoofsesteenwg. 11,
1750
Schepdaal.
Tel.
02/56916.04.
—- Jong onderwijzer, legerdienst
volbracht deed verschillende intenms in het lager onderwijs,
zoekt een betrekking; is eveneens bereid 'n job als bureaubediende te aanvaarden
— 21-jarige laborante Al zoekt
een betrekking in een gezondheidsinstelling, bij voorkeur in
Brabant

— 21-jarige medische sekretaresse met ruime ervaring, zoekt
gepaste betrekking.
— 20-jange jongeman uit Lebbeke, met 'n diploma van automecanicien (leerkontrakt) die thans
'n herscholing volgt als plaatslager, zoekt 'n passende betrekking om na 28.2.78 te beginnen,
liefst in de streek van Dendermonde, Mechelen, Aalst of Brussel.
— Kinesitherapeute zoekt halftijdse betrekking.
— Kleuteronderwijzeres zoekt
passende betrekking, liefst in de
omgeving
van
Sint-PietersLeeuw
— Dame met 20 jaar ervaring
als hulpboekhoudster, met kennis van dactylo en volstrekt
tweetalig, zoekt 'n halftimebetrekking vanaf 1.1.78 in het Brusselse of op de as Brussel-Ninove.
— 20-jarige jongeman, diploma
electronica A2, zoekt betrekking
in de sektor electronica of elektriciteit
— 20-jang ongehuwd meisje uit
Tienen, diploma hoger sec. ond,
kennis steno-dactylo in beide
landstalen, zoekt 'n betrekking
als bediende in de omgeving
van Leuven of Brussel.
— 52-jarige man zoekt 'n betrekking als auto-geleider in de
streek van Brussel. Zeer betrouwbaar en uit een van oudsher Vlaams-nationaal midden.
Voor verdere inlichtingen Volksvertegenwoordiger Dr. J. Valkeniers, Ninoofsesteenweg 11,
1750
Schepdaal,
tel.
02/56916.04.
N-124
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VU wil meerjarig beleidsplan
voor Oudenaarde
Om een beleid te voeren aangepast aan de behoeften en de financiële mogelijkheden is een meerjaren-plan onontbeerlijk.
Dit schreef de VU-Oudenaarde in haar verkiezingsbrochure van oktober
1976. Dit idee werd reeds door VU-raadslid Frans Van Den Heede verdedigd
in de gemeenteraad van 1 februari 1971. Hij deed het opnieuw in de zitting
van 17 oktober 1977. Het VU-voorstel wordt thans onderzocht en kreeg gunstige weerklank in de pers, o.m. in « Het Laatste Nieuws • (dagblad van 29 en
30 oktober 1977):
'De Oudenaardse burgemeester
beloofde de inhoud van het voorgestelde t>eleidsprogramma samen met de
betrokken
schepenen ernstig in te
zien om er een waardige
bespreking
te kunnen aan wijden
De voorstellen van de h Van Den
Heede inzake een beleidsplan getuigen van ernstige overweging en doen
vermoeden dat hij als ontwikkelde jongere en enige verkozene van zijn partij emsbg bij het
gemeentet)eleid
wenst betrokken te worden
In de eerste plaats stelt hij dat zijn
inzet voor een 'ZO goed
mogelijk'
gemeentebeleid, geïnspireerd is door
een humanistische visie op mens en
maatschappij Er dient gestreefd naar
volledige ontplooiingskansen
voor elk
individu en naar een rechtvaardige en
menswaardige
samenleving
De h Van Den Heede drukt de wens
uit dat ieders persoonlijke
filosofische
en ideohgische overtuiging zou geeer-

biedigd worden om een pluralistische
samenwerking te bevorderen
HIJ drukt erop dat het zijn bekommernis blijft een open, demokratisch
en
sociaal-vooruitstrevend
gemeentebeleid te helpen voeren, gencht op het
welzijn van alle inwoners en op de
logische uittiouw van een stad waar
het goed is om te wonen, te werken
en te leven
Het raadslid meent dat bij dit beleid
naast de gemeenteraad
ook
het
OCMW, het stadspersoneel, de diverse adviesraden, de verenigingen en
de inwoners van de stad
moeten
tjetrokken
worden

— 18 mosselsouper en bestuursverkiezing Zingem

Er moet gepoogd worden met de
beperkte
middelen maximaal
tegemoet te komen aan de
verwachtingen
van de Oudenaardenaars
Alsdan is
een wetenschappelijke
en deskundige aanpak noodzakelijk
De survey
'Oudenaarde,
stad van 30000 mensen ', opgemaakt in 1966, dient geaktualizeerd te worden om te komen tot
een
aangepast
ontwikkelingsplan
voor Oudenaarde, in het ruimere kader van de Vlaamse Ardennen
Daarom moet fiet
gemeentek>eleid
voor de volgende 5 jaar ernstig gepland worden door een uit te werken
'Beleidsplan
1978-82' Dit vereist in
de eerste plaats, aldus de h Van Den
Heede, dat er per sektor
(openbare
werken,
kultuurtteleid,
sociaal
beleid J duidelijke inventarissen
worden opgemaakt, onder meer van de
bestaande mfrastruktuur en plannen,
van de huidige en toekomstige
behoeften, van de alternatieve
oplossingen e a
Gans de bevolking zou over dit beleidsplan moeten geïnformeerd
worden Daartoe zouden in alle sektoren
hoorzittingen
worden
georganizeerd
Wat het schepenkollege en de andere raadsleden denken over het Van
Den Heede-plan weten we wellicht
over een maand '

— 22 november
politieke debatavond Kruishoutem
10 december ledenf eest en bestuursverkiezing te Oudenaarde

Ondertussen blijkt de h Vossaert
schepen voor kuituur, reeds gewonnen te zijn voor een 5-jarenplan voor
het kultuurbeleid, voor het opmaken

EREMBODEGEMAALST
DIENSTBETOON
SCHEPEN H ROELS
1 e en 3e donderdag van de maand in
lokaal «Etekeriyc» aan de kerk van
Tejoden van 20 tot 21 u
2e donderdag van de maand Vlaams
Dienstbetoon, Hopmarkt 36 te Aalst

Bestuursyerkiezingen
in het Oudenaardse
— 11 november
ledenvergadenng
en bestuursverkieztng Ronse

Vrouw en arbeid
De F\A/ houdt haar tweede kongres
W e maken moeilijke tijden door, ook op sociaal-ekonomisch gebied
De werkloosheid gnjpt steeds sterker om zich heen
W I J staan voor een aantal problemen waarvoor w e soms moeilijk een
oplossing weten, bij ons njzen vragen waarop w e een antwoord zoeken en waarvoor wij dikwijls geen vinden
Na de geestdnftige vrouwenemancipatiebeweging van de laren
zeventig, blijven w e met een uitdeinende, zelfs wegstervende contestatie Heeft vrouwenbeweging, vrouwenbevnjding nog zin '
En indien wel, welke nchting moeten w e u i t '
Moeten alle vrouwen best terug naar de huiselijke haard '
En IS dat huishoudelijk werk iets waard '
En kost de vrouwenwerkloosheid niet te veel geld aan de staat ">
Samen trachten w e daarover te spreken Het is een aktueeel onderw e r p en w e hebben er allemaal mee te maken
O p 27 november e k spreken w e 's morgens over de artjeid van de
vrouw in dne sekties
's Namiddags komen w e allen samen en kunnen w e luisteren naar
Nimia Reintjes van Veersen, Nelly Maes en Huguette De Bleecker,
die het elk over een ander onderwerp in verband met vrouw en
arbeid en de verdere evolutie van de vrouwenbeweging zullen hebben
De P / V werkt voor het ogenblik in ruim tachtig groepen, verspreid
over de vijf Vlaamse provincies.
Wil je iets meer over de federatie weten '
Wil ie aan het konqres deelnemen '
Wil je publikates, affiches, uitnodigingen ">
Dan kun je altjd terecht op ons sekretanaat Bennesteeg 2, 9000
Gent, en je kan telefonisch bij Viviane Garrels terecht die de FVVvnjgesteWe is Haar bereik je op het nummer 091/25.64.87 (van 9 tot
12 en van 2 tot 5 elke dag, vnjdagnamiddag en weekend uitgezonderd)

WIJ 14

van een inventans van de socio-kulturele mfrastruktuur en voor het houden
van een behoeftenonderzoek
Er
wordt tevens gedacht aan de bouw
van een kultureel centrum voor de
centrale stadsbiblioteek, voor film en
toneel
Raadslid Frans Van Den Heede heeft
ook de nodige stappen gezet om de
Gemeenteraad vervroegd te laten bijeenkomen, teneinde het voorstel van
senator Maunts Coppieters
ivm
150 jaar België (Keerpunt 150) te
bespreken en namens de (hopelijk)
ganse Gemeenteraad positief te kunnen reageren Het zou een enorme
steun zijn voor het behoud van het
bouwkundig patrimonium van de stad
en voor de toeristische uitbouw van
de Vlaamse Ardennen

12

W A A R S C H O O T : 10e Vlaamse vnendenbal in zaal Fiesta om
20 uur D J Nand
DENDERLEEUW: Mosselkermis vanaf 18 uur in zaal Breugel,
Dorp Inkom 100 fr Ook op zondag vanaf 12 uur

16
16

D E N D E R W I N D E K E : VU-bestuursverkiezingen
ST.-NIKLAAS: Info-avond georganizeerd door F V V in samenwerking met Amnesty International met diamontage om 20 u in
de Stedelijke Biblioteek

18

DENDERWINDEKE. — Gezellig samenzijn met receptie voor
alle leden en bestuursverkiezingen Aanvang 20 u Kleine zaal
Parochiaal Centrum
DESTELBERGEN : Informatieavond over De Brusselse Vlamingen met als spreker Staatssekretans Vic Anciaux O m 20 u in
het Gemeentehuis Organizatie Goossenaertskring
MERELBEKE : FVV op stap naar Brussel Belangstellenden kunnen terecht op het sekretanaat Vredestraat 3, Bottelare-Merelbeke, tel 0 9 1 / 6 2 7 0 3 5 Programma 's voormiddags bezoek
aan het Parlement o I v kamerlid Willy Kuijpers, 's namiddags
rondgang door Brussel o l v Jef Van den Bossche

18

18

23

BEVEREN-WAAS . Vlaamse Vrouwenbeweging Nele koffietafel in de bovenzaal van de Centrumschool, Bosdamlaan Spreker joernalist Emiel Ramoudt « Telepatie als kommunikatiemiddel tussen levenden en doden - Aanvang stipt om 19 u 30

25

W A A R S C H O O T : VU-etentje voor alle leden in café Derby,
Zoutweg

26

BURST- De VU-afdeling Brust-Bambrugge-Erpe-Mere ncht op
zaterdag 26 november haar 12e joeldansfeest in zaal Perfa, Stationsplein 6 te B u r s t Orkest t h e Ignace Band Deuren 21 u ,
eerste dans 21 u 30

Dienstbetoon VU Groot-Gent
D e gemeenteraadsleden van de
Volksuniefraktie Groot-Gent zijn ter
beschikking van de Groot-Gentse bevolking
Frans BAERT
volksvertegenwoordiger,
gemeenteraadslid, Koningin Astndlaan 123,
9000 G e n t tel 2 2 5 2 0 6
— Ten huize elke 1 e zaterdag om 11
uur of na telefonische afspraak
— Oostakker elke 1 e zondag om 11
uur, afwisselend Holstraat 51 (Dr De

Nieuw bestuur
te Wetteren
Voorzitter Paul Lelièvre, Bloemluststraat 62, tel 6 9 1 9 6 8 , ondervoorzitter
August Van Imschoot Moerstraat55 tel 6901 9 0 , sekretaris Herman Dieu, Gemoedsveld 6, tel
69 05 7 0 , penningmeester
Robert
Moens, Laarnesteenweg
22, tel
69 46 0 8 , propaganda en organizatie
Rafael Van Hoecke, Oordegemsteenw e g 193, tel 6 9 0 2 8 4 , pers Willy
Hoogewijs, Warandelaan 38. en Luc
Verbraeken, Meersstraat 2 6 / 1 , tel
69 2 3 1 4 . leden van het bestuur Etienne Van Laeken, schepen, Ck)oppallaan 54, tel 6 9 0 9 8 5 , Emiel Debruycker, Mellepontweg 4. tel 5 2 1 4 0 5 ,
Hugo Oosterlinck, K Astndlaan 27,
tel 6 9 2 8 8 1 en Mark Wijmeersch, Kasteeldreef 68, tel 6 9 3 6 7 5 leden van
de arrondissementsraad Paul Lelièvre en Herman Dieu
Ledenhernieuwing
Met het oog op de ledenhemieuwing
werden door het bestuur de volgende
schikkingen getroffen
1 De leden worden verzocht voor 4
december 1977 hun bijdrage (120 fr
voor hoofdleden, 60 fr voor bijleden)
te storten op rekening 444-158764130 van Volksunie Wetteren
2 O p de zondagen 27 november
1977 en 4 december 1977 wordt van
10 u 30 tot 12 u 30 een speciale zitdag georganizeerd in het lokaal - D e
Klokke », K Astndlaan 27, met het oog
op de ledenhemieuwing
3 Eventuele achterblijvers worden na
6 december 1977 aan huis bezocht
Het bestuur rekent echter op de goede wil van iedereen, zodat het aantal
achterblijvers genng zal zijn
Sociaal dienstbetoon
D e heer Etienne Van Laeken, schepen, houdt elke eerste en vierde
maandag van de maand van 17 u tot
19 u zitdag in het lokaal « De Klokke »,
K Astndlaan 27
Tevens kan steeds telefonisch een
afspraak gemaakt worden met de
heer Etienne Van Laeken, schepen,
tel 69 09 85, en met de heer Paul Lelièvre, gemeenteraadslid, tel 6919 68

Pillecijn) en café -'t Smisken -, Groenstraat 265
— Brugsepoort
elke I e maandag
om 20 uur. Peerstraat 129, Gent (K
Rigo)
Oswald VAN OOTEGHEM,
senator gemeenteraadslid
— Rode Kruisstraat 7, 9219 Gentbrugge, tel 3 0 7 2 8 7
— Ten huize na telefonische afspraak
— «Roeland»
Korte
Kruisstraat
Gent elke I e en 3e donderdag van
20 u 30 tot 21 u 30
— Gentbrugge Dienstencentrum elke 3e woensdag van 19 u 30 tot 20 u
30
Guido DEROO,
gemeenteraadslid,
Rijsenbergstraat
264, 9000 G e n t tel 22 68 83 - 25 50 53
— Ten huize na telefonische afspraak
— Brugse Poort elke laatste maandag van 20 tot 21 uur, Dahliastraat 95,
Gent (Clem Sleurs)
— Gent-Zuid elke laatste maandag
van 21 tot 22 u, cafe «Monopole»,
Kon Elisabethlaan 6 1 , G e n t
— Sint-Denijs-Westrem
(Afsnee)
Dienstencentrum elke I e zaterdag
van 9 u 30 tot 10 u 30
— Zwijnaarde Dienstencentrum elke I e dinsdag van 17 tot 18 uur
Lucien DESPRIET,
gemeenteraadslid,
Roodborstjesstraat 175, 9030 Wondelgem, tel
539187
— Ten huize na telefonische afspraak tussen 8 en 9 u en 12 en 13 u
30
— Manakerke Dienstencentrum elke 3e maandag van 10 tot 12 uur
— Wondelgem Dienstencentrum elke I e maarKiag van 10 tot 12 uur

Aimé VERPAELE,
gemeenteraadslid, A Van Laethemstraat 3 1 , 9219 Gentbrugge, tel
307357
— Ten huize na telefonische afspraak
— Ledeberg Dienstencentrum elke
I e donderdag van 19 tot 20 uur
Kris VERSYCK.
gemeenteraadslid. Lange Boomgaardstraat 32, 9000 G e n t tel 2 5 4 8 0 4
— Ten huize na telefonische afspraak (voor 8 uur)
— «Roeland».
Korte
Kruisstraat
9000 Gent elke dinsdag van 19 tot
20 uur en elke vrijdag van 19 tot 20
uur
— Drongen Dienstencentrum elke
I e en 3e donderdag van 17 tot 18 uur
— Ziekenfonds Flandna, Keizer Karelstraat 80 G e n t , tel 2 3 5 2 2 7 elke
dinsdagnamiddag van 14 tot 16 uur,
elke donderdagnamiddag van 14 tot
16 uur, elke zaterdagvoormiddag van
I I tot 12 uur
Hugo WAETERLOOS,
gemeenteraadslid, Isidoor de Vosstraat 29, 9110 St-Amandsberg, tel
204299
— Ten huize na telefonische afspraak
— Sint-Amandsberg
dienstencentrum elke I e vnjdag van 14 tot 15
uur
— Oostakker
(Desteldonk,
Mendonk. Winkel St-Kruis) dienstencentrum elke I e vnjdag van 15 tot 16
uur
De O C M W - l e d e n Groot-Gent zijn ter
beschikking van de tievolking
Liesbet V A N C A M P E N H O U T .
OCMW-lid, Apostelhulzen 24, (Sent
Olga DE PILLECIJN-GEERS.
OCMW-lid, Holstraat 51,9040 Oostakker, tel 51.00.99.

DIRK MARTENS

AALST

NINOVE

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

Beverstraat 24-26
Tel 054/33105

*
KINDERARTIKELEN plooi- en wandelwagens bedjes en wiegen stoelen en looprekken schommels - kamerversienngen - wastnfels
en waskussens - kinderkleding
SPORTARTIKELEN allerlei - turnkledij - riiiteruitrustingen - pingpongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol en ijsschaatsen kanipingartikelen - turngerei
SPEELGOED
uitgebreide keus m merkartikelen
autobanen •
elektr treinen der beste merken - autoz go carts - trakteren - poppen - poppenwagens en -wiegjes - burelen - lesbenaars - borden fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken schooltassen borden - tuinmeubelen - tuinschonimels
-

ZEER VOORDELIGE PRIJZEN

-
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Kongres van Oudervereniging voor de moraal te Ronse
Te Ronse had op zaterdag 5 november jl het kongres plaats van de
Oudervereniging voor de moraal onder het tema « Met de kursus zedenleer naar een pluralistisch Vlaanderen»
Na verwelkoming door de plaatselijke overheid en bestuursverantwoordelijken, waann de toestand van de
textielindustrie en de overbodige faciliteiten werden aangeklaagd Ceen V U standpunt dat reeds jaren geleden
w e r d beklemtoond en op de laatste
verkiezingen door de V U als enige
partij werd aangeklaagd), zou de algemene sekretaris Gaston Steurs een
scherp rekwisitoir houden in verband
met de normale ontplooiingsmogelijkheden van de vrijzinnigheid in Vlaanderen
O p politiek vlak wees hij op de bestendige vooruitgang van de C V P in
Vlaanderen en de achteruitgang van
de andere partijen, die «zouden kunnen verondersteld worden» om de
vrijzinnigheid te verdedigen, wat jammer genoeg met (altijd) het geval is
De BSP en P V V doen toegevingen
aan de kristenen terwijl de V U zich
enkel zou bezig houden met Vlaamsnationale standpunten (hierop een antw o o r d in de kommentaar)
Over
Vlaanderen heerst «de zwarte schaduw van de Guimardstraat >« Ons
alternatief moet erin bestaan onze

«vnenden parlementsleden» zodanig
te beïnvloeden, dat ze bereid zijn een
dam op te werpen tegen de « klenkale
overspoeling »
Na erop gewezen te hebben dat deze
standpxjnten wel eens zouden kunnen
leiden tot nieuwe schoolstnjd, stelde
hij vast dat de ministers van onderwijs hun benoemingen niet steeds
deden op basis van gehechtheid aan
het officieel ondervvijs, zeker met op
basis van vnjzinnigheid daar waar het
bisdom als eerste cntenum de gelovigheid vooropstelt
Minister Ramaekers, minister van Nationale Opvoeding, verdedigde het
schoolpakt als basis voor de schoolvrede in België en wees erop dat zonder schoolpakt er misschien ook geen
rijksonderwijs meer zou geweest zijn
in Vlaanderen
HIJ wil een politiek voeren van openheid en informatie, zoals hij dat in zijn
beleidsnota voor de Nederlandstalige
Kultuurraad heeft bepaald Daartoe
kan ook het O V M veel bijdragen Met
onze jeugd loopt iets mis, maar kan
dat anders in een maatschappij, die
werkloosheid laat heersen, de rijkdommen onrechtvaardig verdeelt en de
TV-intoxikatie van het geweld programmeert
Als
het
Egmontpakt
slaagt zullen w e een grotere zelfstandigheid voor Vlaanderen veroveren
maar « We staan nog ver af van een

pluralistisch Vlaanderen, dat geruststellende waarborgen kan bieden
aan de vrijzinnige minderheid. Want
het IS een illuzie te geloven dat met
een zelfstandig Vlaanderen het dogmatisch denken zal verdwijnen om
plaats te maken voor een geesteshouding van verdraagzaamheid en
pluralisme.»
Onze kommentaar
W e hebben als afgevaardigde van de
« W I J » en de V U dit kongres met veel
belangstelling bijgewoond En veel gedachten zijn aan ons voorbijgegaan
Vooreerst moeten w e de uiting van
de algemene sekretans weerleggen
waar hij beweert dat de V U slechts
belangstelling
zou
hebben
voor
Vlaams-nationale problemen In het
partijprogramma van de V U wijzen
w e op het zeer belangnjk hoofdstuk
van «Welzijn en verdraagzaamheid»,
waarin zeer konkreet gelijke kansen
voor iedereen bepleit worden
Het IS dus met waar, zoals jammer
genoeg de algemene sekretans verkondigde, dat de V U slechts belangstelling zou hebben voor Vlaams-nationale motieven
In onze eigen verkiezingspropaganda
hebben w e het standpunt van de V U
als volgt samengevat
«Levensbeschouwelijk stelt de V U zich pluralistisch op en voert de strijd tegen de
verzuiling en voor de verdraagzaam-

held »
Tussen woord en daad liggen soms
heel wat «praktische t)ezwaren-,
waarop de algemene sekretaris, wat
de andere partijen in Vlaanderen betreft, heeft gewezen Verdraagzaamheid op levensbeschouwelijk vlak —
en het leidt wel geen twijfel dat de V U
die wil en ook na het verwezenlijken
van een federaal België in Vlaanderen wil in stand houden — moet van
twee kanten komen Aan de ene kant
moet zeker de minderheidsgroep worden beschermd (wat w e een zeer
slechte term vinden), beter nog naar
de letter en vooral naar de geest worden geëerbiedigd, ook tot in de verste
uithoeken in Vlaanderen (En er werd
in dit kongres voldoende op gewezen
welk groot verschil er bestaat tussen
de mentaliteit van de grootstad en het
Vlaamse plattelandJ
Aan de andere kant mag deze eerbied voor eikaars mening met leiden
tot verzuiling Als iedereen zich in zijn
« geëerbiedigd en gesubsidieerd » getto opsluit zal Vlaanderen ook met
naar een pluralistische maatschappij
groeien Vrijzinnigen en gelovigen
moeten over en boven het levensbeschouwelijke heen mekaar kunnen
ontmoeten en waarderen in hun dagelijks en hoger streven
Uit ervaring weten w e hoe moeilijk dit
IS op kultureel gebied, zeker in de klei-

nere gemeenten en steden, zelfs in de
grootstad
W e werden in de laatste maanden
ook getroffen door de onverdraagzaamheid, die nog heerst inzake repressie Meer dan derbg jaar na de
oorlog zijn er in België en ook in Vlaanderen nog mensen, die met kunnen
aanvaarden dat de morele en sociale
gevolgen van de repressie worden
opgeruimd Ook dat «voorbeeld van
verdraagzaamheid» wensen w e met
ingevoerd te zien in onze nieuwe
Vlaamse maatschappij Ook hier kunnen de vnjzinnigen in Vlaanderen een
positieve bijdrage leveren
Ten slotte kan de pluralistische maatschappij er met komen als de politizering van de kuituur, van de massamedia, van het onderwijs zo verder
schnjdt W e groeien naar een onverdraagzaamheid, waann
beknotting
van de meningsuiting, vervolging van
de nieuwe gedachte en zelfs broodroof zullen heersen, en dit met enkel
aan katolieke zijde Ook in de knngen
van de humanistische jongeren en
van het O V M schijnt men te beseffen
welke druk soms van BSP- en PVV-organizaties op de vrije meningsuiting is
uitgegaan en hoe sterk ook daar de
politizenng van de kuituur wordt doorgevoerd Ook dat werd trouwens in
het VU-programma aangeklaagd
Germain De Rouck

Ronse en Maarkedal opnieuw aan de start
BIJ de V U in de Vlaamse Ardennen is
er in de laatste maanden altijd wat te
doen Na druk bijgewoonde bals en
aktievergadenngen van de afdelingen
Brakel Oudenaarde
Huise-Zingem
en Wortegem-Petegem gaan nu de
afdelingen Maarkedal en Ronse van
start
Dat zal gebeuren op 11 november
met een smulpartij in de Visvijvers te
Nukerke O p dit ogenblik zijn reeds
meer dan 100 ingeschrevenen Wie
van Ronse, Maarkedal, van het arrondissement of van buiten het arrondis-

sement nog zou willen meeeten, die
verwittige het restaurant «Visvijvers
Nukerke»(tel 0 5 5 / 2 1 4 6 1 7 ) ten laatste donderdagavond O p het menu
Vlaamse hutsepot met boeretaart
(prijs 200 f r )
Maar ook voor wie niet wil meeeten
's middags, is een programma voorzien
O m 15 u start een wandeling door de
mooie landschappen van de Vlaamse
Ardennen en 's avonds is er een
gezellig samenzijn, waarop «Geute-

Gent Brugse Poort In rouw
O p 24 o k t o b e r ontvingen
wij het ontstellende bericht
dat ons getrouw lid, de heer
J u u l RIgo, v a d e r van onze
gew/ezen v o o r z i t t e r d h r . K a r e l R I g o in h e t r u s t h u i s S t Eligius te Z e v e n e k e n w a s
overleden. De begrafenisplechtigheid had plaats o p
z a t e r d a g 2 9 o k t o b e r in d e
p a r o c h i e k e r k te Z e v e n e k e n .
D e k e r k w a s b i j n a te klein

o m o n z e l e d e n een p l a a t s te
geven, onder de personaliteiten merkten wij o p : de
s e n a t o r e n Baert en V a n O o teghem, de provincieraadsleden C h r i s V e r s y c k en H u gette De Bleecker. Wij bieden langs deze weg nogmaals onze diepe gevoelens van innige deelneming
aan de d i e p b e d r o e f d e familie R i g o .

Iingen» kunnen worden gegeten met
goeie punch uit grootmoeders tijd
En alles zal natuurlijk eindigen met
een gezellig samenzijn, dat gans de
avond zal duren Daarbij komen nog
allerlei verrassingen W e hopen dus
ook op deze 11-novemberdag V U vnenden uit de provincies Oost- en
West-Vlaandet-en te ontmoeten
en
waarom ook met uit A n t w e r p e n '
Langs de E3 ligt Ronse op juist éen
uur rijden van de Grote Markt van
Antwerpen (Juist over Gent neemt u
de afnt naar Oudenaarde — te Zevergem opgepast, er zijn juist werken
aan gang op de autostrade — rijdt
langs Oudenaarde tot boven op de
Kruisstraat slaat daar links in nchting
Muziekbos — Schonsse, Louise-Marie In Louise-Mane neemt u richting
Etikhove en slaat een 300 m verder
links in 500 m verder, juist over een
kruispunt liggen de rustige en wondermooie visvijvers van NukerkeJ

Voorzitter Jan Lefere (Roeselare)
Sekretaris Ene Werbrouck (Rumbeke)
Penningmeester
Lionel Vanovertjerghe (Rumbeke)
Public Relations Tony Soete (Roeselare)
Propaganda Roger Latere (Roeselare) en Remi Buyse (Rumbeke)
Organizatie
Stef Dewandel
(Ardooie) en Antoon Masscho (Roeselare) Etienne Vergote (Rumtjeke), Gust
Jacobs (Roeselare) en Hugo Descamps (Roeselare), vormen momenteel onze para's ze kunnen in elke
sektor gedropt worden, ter versterking
TER HERINNERING
ONZE MANDATARISSEN
Patnck Allewaert gemeenteraadslid.
Ooststraat
46,
Roeselare
Tel
201473
Mik Babyion, fraktieleider, gemeenteraadslid
volksvertegenwoordiger,
Westlaan
145,
Roeselare
Tel
200208
Annie Kindt, gemeenteraadslid, provincieraadslid. Kasteelstraat 2, Roe-
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selare Tel 2 0 4 1 6 8
Enk Lamsens, gemeenteraadslid, lepersestraat
110, Roeselare
Tel
2001 21
Gerard
Noterdaeme,
gemeenteraadslid, lepersestraat 56, Rumbeke
Tel 2 0 7 1 0 6
Maunts Seunnck, gemeenteraadslid,
Pr Boudewijnstraat 3 1 , Roeselare
Tel 2 0 1 8 5 1
Raymond Vandemaele, gemeenteraadslid, St-Eloois-Winkelstr
55A,
Oekene Tel 2 0 5 6 0 9
Dirk Vanleuven, gemeenteraadslid,
bureelhoofd
ziekenbond, Hoogledestwg
263A,
Roeselare
Tel
2 0 5 5 6 3 of 2 0 8 3 4 5
Lut Vermeersch, gemeenteraadslid,
OCMW-lid, Begoniastraat 18, Roeselare Tel 2 0 2 6 6 3
Gerda Viaene, gemeenteraadslid, Platanenstraat
45,
Roeselare
Tel
209232
Jan Lefere, OCMW-lid, afdelingsvoorzitter, J Mahieustraat 23, Roeselare
Tel 2 0 8 0 8 8
Roger Latere, OCMW-lid, Leiestraat
20, Roeselare Tel 2 0 8 3 4 5

2 KOSTUUMS KOPEN VOOR
9 \ J t 4 ^ DE PRIJS VAN 1
De grootste eenmanszaak van België

En daar zullen de afdelingen Maarkedal en Ronse op 11 november feestvieren, een feest waarop alle VU-leden zijn uitgenodigd
Geef eens 11 november uw zin, en
kom naar het VU-feest van twee nieuw e afdelingen

O p r o e p v o o r 19 n o v e m b e r
O p 10 oktober stuurden wij een uitnodiging voor ons jaarlijks feest dat
zou doorgaan op 25 november
Daar het arrondissementeel VU-bestuur een groots feest gepland heeft
op 19 november, hebben wij besloten ons feest te verzetten tot in
het voorjaar van '78
Hierbij doen wij echter een vriendschappelijke oproep kom met zovelen als mogelijk naar het arrondissementeel VU-feest zaterdag 19 november op 20 u, gemeentelijke sportzaal te Moorslede
De inschrijvingspnjs bedraagt 150 fr
per p e r s o o n , daarvoor krijgt U een
mooi gevaneerde koude schotel
fwijn inbegrepen O, een reuze f e e s t
en
Hoe schrijft U in ' (met meer uitstellen a u b ) Door, hetzij giraal te betalen en meteen het u toegestuurde
kaartje terug te s t u r e n , hetzij door
een van bovengemelde bestuursleden telefonisch of schriftelijk te kontakteren
De afdeling Roeselare rekent op een
massale aanwezigheid van Roeselaarse leden en sympatisanten > 11

2.000 m2 oppervlakte

KEUS TUSSEN 5000 KOSTUUMS
MET 3 MAAND GARANTIE
Damesmantels, kleedjes, vestea daim of leder, broeken

De grootste showroom, trouw en suiteklederen,
meer dan 300 verschillende modellen.
Voor ieder trouwpaar een prettige verrassing,
s zondags open van 9-18 u

WEST-VLAANDEREN
Wie is wie bij VU-Roeselare ?

Viem

DONDERDAG GESLOTEN

nfAM

DENDERMONDSESTEENWEG 276
AALST TEL. 053-217973

Bij een eeuwfeest
Maandag 14 november as. zal het precies honderd jaar geleden zijn
dat de Vlaamse stnjddichter te Deerlijk (West-Vlaanderen) geboren
werd HIJ was een geëngageerd dichter, die vooral opvalt door een
gebalde zeggingskracht, wat meteen zijn populariteit verklaart Wie
kent er Klokke Roeland met, dat tot een prachtig lied getoondicht werd.
Of het bijna snijdende gedicht « Gent, vol klinkt Uw naam » ? Een zeer
begaafd dichter dus naast een strijdend flamingant die tot de hele groten van ons volk behoort
De herdenking wordt reeds vandaag 10 november ingezet te Deerlijk
in het ontmoetingscentrum aldaar met een sfeerfilm over de dichter en
de voorstelling door zijn dochter Elza van het gedenkboek, geschreven

René De Clercq wordt herdacht
door Gilbert Depamelaere
Dit gaat gepaard
met een De
Clercq-tentoonstelling
en wordt morgen vrijdag 11 november
om 18 u 30 in het
VTB-centrum
voortgezet
met« Elza De Clercq vertelt over haar
vader»
om 18u 30 Zaterdag
12 november
gaat van 20 u af in de
Gaverhalle
te Deerlijk een volksavond
door Zondag
13 november
wordt de dichter herdacht met een plechtige
mis in de kerk van Deerlijk
Het
kinderkoor «Het mezennestje»
zingt liederen naar gedichten
van René
De
Clercq
Het hoogtepunt
komt dinsdagavond
15 november
van 18 u af in de
zaal Groeninge,
nabij de St-Maartenskerk
te Kortrijk
Voor de
tweede
keer
wordt
daar de Nationale
René
Declerq-voordrachtwedstrijd
gehouden
Iedereen
mag deelnemen,
mits inschrijving
RDC-voOrdrachtwedstrijd,
Bertensnest
3, St-Jorisstraat
31 te Kortrijk
(8500), tel.
056/21 69 07 De jury is samengesteld
uit mevrouw
Elza De Clercq, de
hh Enk Verstraete,
Herman Bruggen, Guido Vander Meersch
en Remi
Van
Duyn
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OCMW-verkiezingen
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Oostduinkerkse VU
heeft wind in de zeilen
Het lang uitblijven van de beslissingen
van de Raad van State i.v.m. de goedkeuring van de aprilse herverkiezingen te Koksijde, had tot gevolg dat
het gemeentebestuur pas op 17 oktober haar OCMW-leden verkoos. Onder de 9 verkozenen vinden we de
naam terug van het VU-bestuurslid M.
Boucquez Maurits woont aan de Konterdijk 19 in het Bachten-de-Kupe dorpje Wulpen, kleinste entiteit van de
nieuwe fusiegemeente Koksijde.
Het dorpje heeft geen openbaar vervoer. De dichtsbijgelegen bushalte situeert zich op 3,5 kilometer van de
dorpskern Bejaarden en gehandicapten kunnen alleen rekenen op een üft
van de buren, om de nabije winkel- en
administrratieve centra Oostduinkerke, Veurne en Nieuwpoort te bereieken. Over een openbare telefooncel
blijkt men er al evenmin te beschikken. Werk op de plank dus voor ons
nieuw OCMW-lid.
Velen kennen Maurits als de inrichter
van tal van fiets- en autozoektochten.
Bij honderden sportvissers in de
Westhoek staat hij bekend als de
man van de petitie-aktie tegen het
kruisnetvissen (dit is een onsportieve
vis-wijze, waarbij massa's paling
wordt bovengehaald, om een illegaal
vishandeltje op te zetten, zodat er
voor de amateur-hengelaar mets
meer te vangen valt in de eens zo rijke viswateren).
Het VU'bestuur is biezonder verheugd met de verkiezing van Maurits
tot OCMWer. Het samengaan met de
lijst « Ter Duinen » leverde voor de VU
onverwachte politieke resultaten op.
Ondanks het behaalde «pwlitiek » sukses, steekt ons nieuw OCMW-lid zijn
voorkeur om onder partij-politieke
vlag op te komen, niet onder stoelen
of banken. Maurits Boucquez verdedigt zijn stellingname als volgt:
«Neutraal > opkomen — zoals o.a.
schepen Desaever CTD) dat pleegt te
doen — biedt ongehwijfeld enorme
elektorale voordelen. Eens dergelijke
kandkiaten verkozen worden, blijkt
dat ze winnaar zijn geworden van een
soort populariteitspool, en dat ze het
forse stemmenaantal dat ze achter
hun naam kregen, niet eens kunnen
ombuigen in reële politieke macht
Ze voelen zich vaak geïsoleerd en
machteloos. Hun Weeën of plannen
worden door hogere instanties of
door de administratieve staatsmachine gedwarsboomd. Hoe vaak komt
het niet voor dat lokale politieke afdelingen vlugger de Brusselse «politieke » deuren openkrijgen dan een onafhankelijk raadslkl. Ik denk hier nu
meer bepaald aan de aangehaalde
problemen van het op)enbaar vervoer,
en de telefooncel...
Wie aan politiek wil doen moet zich
ten dienste stellen van zijn medemensen. Politiek is een sociaal gebeuren.
Het is een spel dat je niet in je dooie
eentje kunt spelen. Een mandataris
die alleen staat is een erg zwakke
figuur. Daardoor bewijst hij alleen
maar dat hij het meest elementaire
van de demokratie met kan verwezenlijken, nl. optreden voor, samen met
en namens een bepaalde groep uit de
gemeenschap; niet alleen volgens eigen inzicht maar rekening houdend
met de verzuchtingen van de mensen
die hij vertegenwoordigt Als VUkameriid wil ik graag van mijn bestuur
adviezen en suggesties ontvangen, zodat ik beter en in overeenstemming
met de wensen van de afdelingsleden
kan optreden. Sommige bestuursleden kunnen voor mij wellicht nuttige
dokumentatie verzamelen i.v.m. kleine
dagelijkse fjroblemen van onze t)evolking. Anderen kunnen mij behulp)zaam zijn bij het organizeren, doorvoeren en afwerken van het dienstljetoon. Ook de maandelijkse zitdagen
van ons kameriid E. Vansteenkiste
moeten geherwaardeerd worden. Het
gaat met op dat enkel de VU-leden

daar weet van hebben, de ganse
bevolking moet daarvan op de hoogte
gesteld worden (via een pamfleO zodat iedereen er terecht kan met zijn
problemen.
Daarenboven biedt de Volksunie haar
kaderieden en mandatarissen, via studiedagen, vormingsweekends, kursussen en (OCMW)-kongressen heel
wat mogelijkheden om zich « politiek »
op een hoger peil te hijsen.
Er heerst een prettige werksfeer in
het Oostduinkerks VU-bestuur en
een regelrechte samenwerking tussen mandatarissen en bestuursleden
kan niet anders dan vruchtbaar zijn.
Veel tijd wordt er niet verspild rond
de bestuurstafel. -Ik onderschat de
waarde van de informatie met», aldus
Maunts Boucquez «maar de aktie is
zoveel t)elangrijker».
We gaan echt nog plezier beleven
aan ons nieuw OCMW-lid — een politieker die het nu eens niet gaat doen,
boven de hoofden van de gewone

NOVEMBER
11 MENEN-LAUWE-REKKEM: VU-ledenfeest om 20 uur in zaal
Rivièra, Barakkenstraat Gastspreekster: Huguette De Bleecker. Lid van het partijbestuur.
12 VEURNE: VU-avondfeest te Beauvoorde.
12 WAKKEN, MARKEGEM, OESELGEM, DENTERGEM: Jaariijks
Vlaams vriendenfeest in zaal - Oud Wacken », Molenstraat 23
te Wakken. Orkest De Leie Krekels.
12 BEAUVOORDE : 19 u. 30 « Driekoningen -avondfeest van afd.
Veurne.
14 HOOGLEDE-GITS: VU-bestuursveri<iezingen bij J.P. Dillaert
Kasteelstraat 27.
18 OOSTENDE: in Kursaal, jaariijks bal VU-Oostende.
19 MOORSLEDE : Groot arrondissementeel VU-feest in de sporthal te Moorslede.
25 MOORSLEDE-DADIZELE: Politieke avond met staatssekretaris Vik Anciaux om 19 u. 30 in lokaal De Vlasschaard.
27 KOEKELARE: 10 u. bestuursverkiezing.

Verder vermeldt het programma: een
boeiende spreekbeurt over de aktualiteit rond het Egmont-pakt door kamerlid Nelly Maes.
De kwaliteit van onze spreekster
geldt als een zeer dnngende aansporing aan al onze vrouwelijke leden, jongeren, vriendinnen en vrienden uit de
omliggende afdeling om dit Egmontavondje-uit bij te wonen.
Na de voordracht knjgt iedereen de
gelegenheid tot vragen stellen.

WIJ

16

Afdeling Deerlijk en Waregem
De soldatenvergadering van de VU
gaat door op zondag 20 november in
zaal Poseidon om 10 u. (BeverenLeie). Alle kandidaat-miliciens werden
persoonlijk uitgenodigd door de kommandant van W.-VI. en door Luk Vansteenkiste.
Geïnteresseerde leden
zijn eveneens hartelijk welkom.

Onze VU-soldatenvergadering gaat
door op 27 november om 10 u. in
1302. Iedereen welkom.

Nieuw VU-bestuur
te Ichtegem

Staatssekretaris Anciaux
op Vrije Tijd 7 7
KORTRUK - Van 5 tot en met 13
november loopt in de Hallen te Kortrijk de tweede festival-tentoonstelling
voor kreatief vrijetijdsbeleven.
Onze staatssekretaris voor Nederlandse Kuituur en Sociale Zaken Vic
Anciaux kwam deze tentoonstelling
openen. Tijdens zijn toespraak haalde
* de staatssekretaris enkele belangrijke
aspekten van het vrije tijd-beleven
aan. Zo onderstreepte hij dat de twee
polen van deze vrijetijdsbeurs, de
commerciële tentoonstelling en het
edukatieve festival niet tegenstrijdig
zijn maar komplemengair: de profitsektoren in kombinatie met non-profit
werkvelden, hand in hand gericht
naar eenzelfde doelstelling.
Misschien wilde de staatssekretaris fitozoferen over zijn drukke ambtsbezigheden toen hij op volgende wijze
beskx)t: -Hef ts mijn overtuiging dat

Minister Hektor de Bruyne te gast bij OVD

ate Vlaamse kreatievelingen 675 jaar
later gulden vrijetjdsporen zullen komen rapen in de prachtige Kortrijkse
Kouters ».
Binnen deze tentoonstelling is de tentoonstelling van de organizaties voor
sociaal-kultureel vormingswerk voor
Volwassenen in West-Vlaanderen ingewerkt. Ook het Dosfelinstituut
fieeft daar een stand. De staatssekretans werd in deze stand verwelkomd
door de direkteur voor West-Vlaanderen, de heer Roger Rancke, een
belangnjke
Volksunie-afvaardiging,
was er aanwezig om de staatssekretaris te begroeten, namelijk onze twee
vrouwelijke
gemeenteraadsleden
Magda Verbieke en Lut Comeyne
samen met provincieraadslid Vandewattijne.
Op^-de stand van de «Kunstkring
Joost Declercq » werd aan de staatssekretaris een catalogus overhandigd
van de tentoonstelling -Expressionisme in Vlaanderen » door de voorzitter
Guido Verreth. Wie op bezoek wil
gaan in dit vrijetijdsdoolhof doet er
goed aan er minstens een halve dag
voor uit te trekken. Bijna elk aspekt
van handvaardigheden, hobby's, doe
het zelf, komt in de hallen aan bod
Elke vorm van artistieke en sportieve
bedrijvigheid, voor elke leeftijdskategorie, kreeg ruimte toegewezen. Ook
de afzonderiijke tentoonstelling -Textielvormgeving» loont de moeite
waard. Veel sukses aan Vrijetijd 77.
Roger A. Vandewattijne
Provincieraadslid

Op 4 november werd overgegaan tot
de installatie van het nieuwe VU-bestuur van Ichtegem in aanwezigheid
van Ir Huyghebaert arr. voorzitter, J.
Nagels, arr. sekretaris en kameriid
Vansteenkiste.
Het nieuwe bestuur ziet er als volgt
uit: voorzitter: Hugo Martens, sekretaris : Maunts Hindryckx: penningmeester : Herman Martens; propaganda : André Meulemeester; organizatie: Werner Becue, jongeren : Roza
Maeckelbergh en vrouwen: Liliane
Margodt-Vanroose.
Voor sociaal dienstbetoon kunnen alle belangstellenden terecht bij Lydia
Dekeyser, Engelstraat 84, waar volksvertegenwoordiger Emiel Vansteenkiste zijn zitdagen houdt Wanneer in
een later stadium het nieuwe bestuur
van Eemegem-Bekegem klaarkomt
dan wordt er voor beide afdelingen in
de éne gemeente een overkoepelend
politiek kollege geïnstalleerd om de
politieke werking te koördineren.

VU-Poperinge
koos nieuw bestuur
Zoals overal in den lande heeft ook
onze afdeling haar nieuw bestuur verkozen. Deze maal hadden we meer
kandidaten dan vroeger het geval
was met het gevolg dat er enkele zouden ontgoocheld worden. Hieraan
werd er dan ook door de rechtstreeks verkozenen een schoentje
aangepast de anderen werden als
gewoon lid in het bestuur opgenomen.
Het nieuwe bestuur ziet er nu als
volgt uit: voorzitter Paul Recour; sekretaris Guillaume Malesijs; penningmeester Robert Vandenbergfie; propaganda Paul Dfiondt; organizatie
Joel Goudeseune en Femand Vertieyde; VUJO Henri Devos; leden mevr.
Gheyssens, Gilbert Deroo, Albert Duerinck en André Willems. Deze mensen
worden dan nog aangevuld met onze
drie gemeentemandatarissen: Werner Claeys, Hendnk Sohier en Henri
Vert)iese.
Nadien trad senator Van In op als
gastspreker en legde op een klare en
voor iedereen verstaanbare taal uit
waarom de Volksunie in de regenng
getreden was. Het was reeds het spokenuur voorbij wanneer de meesten
van elkaar afscheid genomen hebben
in de hoop elkaar zo vlug mogelijk
terug te ontmoeten

20 JAAR VOLKSUNIE TE
OOSTENDE
Groot B A L in het K U R S A A L te Oostende.
O r k e s t : « Dirky Band -.

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

De eerste vergadering te Menen-Wevelgem ingericht door de VU-soldatendienst Ic Dien werd bijgewoond door
120 kandidaat-miliciens Het werd een
boeiende voormiddag met dia's. Kommandant Alleyn en onze volksvertegenwoordiger Luk Vansteenkiste
wisten de aanwezigen gedurende
drie uur te interesseren voor het
leger... of hoe men er kan van afgeraken.

Afdeling Kortrijk-Kuurne

Algemene
ledenvergadering
te Oostduinkerke
In lokaal «Caravan», Vanmaldegemstraat 44, te Oostduinkerke wordt op
donderdag 10 november om 20 u. die
eerste algemene statutaire ledenvergadenng van onze VU-afd. gehouden.
Gezien het aantal kandidaten, het aantal te begeven bestuursfunkties niet
zal overtreffen, zullen er geen bestuursverkiezingen plaatsvinden. Om
19 u. 30 verwachten we de arr. afgevaardigden, onze mandatarissen, het
uittredend bestuur en de twee nieuwe
kandidaten André Cavijn en Gilbert
Devriendt om over te gaan tot een
gedeeltelijke herverdeling der taken.
Wij maken van de gelegenfieki gebruik om de heren Claus Edmond
(gezondheidsredenen), en Ramman
Freddy (tjeroepsbezigheden), beiden
ontslagnemend, te danken voor hun
toewijding, hun onderiinge verstandhouding, waarmee zij anderhalf jaar
met ons hebben samengewerkt
Verder zal de hukJige sekretaris Luc
Vanmassenhove instaan voor een
kort evaluatie-verslag over anderhalf
jaar afdelingswerking, terwijl het kasverslag wordt uiteengezet door de
penningmeester.

Soldatendienst
«Ie Dien »
ten dienste van
kandidaatmiliciens

Op 30 oktober sprak minister de Bruyne tot de arr raad van OVD in 't
Vlaams Huis te Diksmuide. Zijn biezonder goed en fel opgemerkte rede
zal in het arr. ledenblad opgenomen worden. Er kwam weliswaar een
uitgebreid debat na de toespraak, die echter tot gevolg had dat onze
kaders steeds beter een helder Inzicht krijgen in het Egmontpakt

In aanwezigheid van minister Vandekerckhove.
Vrijdag 18 november 1977 om 20 u. 30.
Stadskledij. - Tombola: 1 e prijs een Renault R5.
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Bij Succes Kleding Meyers is de herfst
begonnen en vindt U nu reeds de totale

WINTERMODE
voor gans het gezin
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Om uw ritje gezellig te maken koopt u natuurlijk aan Meyers
fabrieksprijzen zodat het uitstapje naar Niel er wel dubbel
uitkomt.

^Mn
uw
kwaliteitskleding
in vele grote
merken aan prijzen
die je echt
graag betaald
en zeker met
deze bon van

grote
kledingszaak
waar je nog
de service van
een meesterkleermaker en
een couturenaaister geniet
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WAARDE
1000 FR.

BON

Naam

of

20% korting
bij aankoop van een
dames- of herenmantel
vanaf 3.995 Fr.

straat

P'aa^s

Niet geldig op Eskamprijs of „ 8 " kaart.

DE BELANGRIJKSTE MODESPECIALIST IN BELGIË

SUCCES KLEDING MEYERS
A. DELANGLESTRAAT 2-18

. OPEN ALLE a«GEN V«N 10 TOT 20 UUR.
. ZATERn. VAN 9 TOT I I UUR
. ZON-, EN FEESTDAGEN GESLOTEN.

DE BELANORIJKSTE MANTELVERKOPER IN BELGIË

OP ALLERHEILIGEN IS SKM GESLOTEN MAAR SKM IS WEL OPEN OP
VRIJDAG 11 NOVEMBER VAN 10 TOT 18 U.

Wie zijn de regisseurs van
het «Belgisch feest» in 1980?
BRUSSEL — Als de ekonomische redakteurs van onze kranten zo'n
trieste verhalen moeten blijven schrijven over afdankingen, sluiting
van ondernemingen, dan ziet het er niet naar uit dat we veel goede
redenen zullen hebben om feest te vieren in 1980; festiviteiten omwille van 150 jaar onafhankelijk België...
Overigens maken we met voorzitter Maurits Coppieters van de
Nederlandse kultuurraad de bedenking dat de viering van het achterhaalde unitaristische België vandaag de dag door niemand nog ernstig kan genomen worden. En dat er hoe dan ook geen enkele reden
tot feestvieren kan zijn indien niet o.m. eerst de sociale gevolgen van
de repressie weggewerkt zijn. Toch wordt in direktiebureaus van het
Paleis voor Schone Kunsten, de Brusselse Munt, het Paleis van de
Koning, en elders ijverig gewerkt aan de regie van grootse festiviteiten. Bij de Koning Boudewijnstichting beweert men van niets op de
hoogte te zijn.
In het voorjaar geraakte toevallig
bekend dat in alle stilte werd
gewerkt aan plannen voor de
bouw van een prestigieus Belgicistisch stadscentrum, midden
een waardevol landbouwgebied
even bezuiden Tienen, in Opheylissem.
(In ons nummer van 12 mei j.l.
brachten w e het eerste geïllustreerde reiaas van het fameuze
«Trefcentrum 150».)

TOCH OPHEYLISSEM
De initiatiefnemers (de heren Liebaers, Huisman en Willems) trokken zich geschrokken terug In
hun schelp toen hun projekt door
perskritieken
haast
unaniem
werd afgewezen.
Intussen werd nochtans verder
g e w e r k t Bij de Koning Boudewijnstichting ^ w e e r d e men wel niets
van de initiatieven van h e t « Nationaal feestkomitee » te weten.
Nochtans vindt men in beide instellingen enkele zelfde gezichten

Herman Liebaers (KBS en grootmaarschalk van het HoD
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terug, zoals pud-minister
de Voghel bijvoorbeeld.

waar de heer P. Willems algemeen direkteur is).

door de volksvertegenwoordiging
dient besproken te worden».

lems, baron De Voghel laten het
niet afweten...

Ten slotte was er nog sprake van
een groots projekt dat met goedkeuring van premier Tindemans
zou gerealizeerd worden.
Feestprojekten dus ten overvloede...

(We herinneren ons nochtans dat
de regering precies in volle politieke krisisperiode — op 25 maart j.l.
— haar zegen gaf aan het Trefcentrum 150, zonder voorafgaande openbare debatten.

Z o zou er in Opheylissem een
soortement ekologisch park ingericht worden... Dus toch Opheylissem, hoe dan o o k !

Met de val van de vorige regering
werden de feestprojekten wat
met rust gelaten; alleszins officieel in de schoot van het nationaal feestkomitee, waarvan de
voorzitters van Kamer en Senaat
deel uitmaken.

baron

Intussen zorgde voorzitter Maurits Coppieters van de Nederlandse Kultuurraad voor een alternatief projekt «Keerpunt 150» genaamd (zie «Wij» van 3 november).

De Koning Boudewijnstichting
zelf zou naar verluidt slechts 1
projekt hebben dat met 150 jaar
België iets te maken heeft: een
campagne om het leefmilieu te
verfraaien, goed voor jaarlijks 15
miljoen frank.

... en zal er dan nog w e l e e n
reden ziin om t e vieren...?

Vorige maand lekte dan uit d a t
hoe dan ook, aan de initiële feestprojekten van Liebaers, Huisman
en anderen niet zo heel veel zou
gewijzigd w o r d e n : een lichtvloot
op Schelde en Maas zou behouden blijven, evenals een campagne om van België «het mooiste land ter wereld» te maken.
Het «Trefcentrum
150» zou
slechts gedeeltelijk op de taalgrens in Opheylissem gerealizeerd
worden.

Maar w e kunnen ons niet van de
alsmaar groeiende indruk ontdoen dat een aantal gewichtige
mensen die het politiek establishment vormen alles op alles zetten
om hun pracht- en praalprojekten, onder meer in Brusselse
(frankofone)
kultuurpaleizen,
door te drukken.
Van een onhandige aanpak voor
een nationaal feest gesproken!

De heren Liebaers, Huisman, Wil-

(hugo de schuyteneer)

Staatssekretaris Mark Eyskens,
die tot voor kort in het feestkomitee zetelde verklaarde geruststellend « dat de feestviering uiteindelijk een regenngszaak is, en ook

P. Willems (direkteur PSHD

Jean-Marie
Piret
(kabinetschef
van de Koning)

M.

Marcel Van Audenhove
(direkteur
Gemeentekrediet)

J. Grauls (kabinetschef
mans)

Didisheim
(kabinetschef
Prins Albert).

W e zijn benieuwd voor de definitieve keuze.

Hij verklaarde ook dat in de
schoot van het Nationaal Feestkomitee het «Trefcentrum» «werd
afgeschoten» en dat alle projekten gek'ulturalizeerd werden.
Wij menen te weten dat het komitee met zijn «werkzaamheden»
zo goed als klaar is, en dat spoedig het feestgebeuren op de kabinetsraad van de regenng zal besproken worden.
Er is het waardevolle projekt Coppieters, maar er zijn ook nog verschillende andere voorstellen.

Konf>t daar nog b i j : een Europalia
in het teken van België... (Men
weet dat Europalia hoofdzakelijk
een aangelegenheid is van het
Paleis voor Schone Kunsten,

Michel

Aangezien men bij de Koning
Boudewijnstichting beweert geen
geld te hebben voor feestprojekten, zal de regering in deze «tijd
van besparingen» voor elk prolekt van het nationaal feestkomitee extra-geld van de belastingbetaler moeten vrijmaken.

Huisman
(direkteur
schouwburg)

Munt-

L Tinde-

Baron Snoy et

d'Oppuers
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KOMM^MT/I/IR
Bij koninklijk besluit van 29 december 1975 werden de statuten van
de Koning Boudewijnstichting (KBS), goedgekeurd en < werd het
voorwerp van deze stichting omschreven als volgt: het nemen van
initiatieven, hoegenaamd, ter verbetering van de levensomstandigheden van de Belgische bevolking, met inachtneming van de faktoren
van ekonomische, maatschappelijke, wetenschappelijke en kulturele
aard, die de ontwikkeling van het land zullen beïnvloeden.»
Onduidelijker kan het niet
In een brief (gedateerd op 8 oktober 1975) gericht aan eerste minister Tindemans, voegde koning Boudewijn daaraan toe: < Uiteraard
zal de Stichting, omwille van de gedachte zelf waaraan zij ontsproten is, in een uitgesproken nationale geest handelen, wars van iedere
filosofische of politieke optie.»
Over de precieze aktiviteiten van de KBS tastten de waarde landgenoten tot nog toe in het duister.
Behoudens een summiere persmededeling van 4 bladzijden in juni
van dit jaar, werd over de aktiviteiten van de KBS nog niets publiek
gemaakt.
Nochtans werd de belofte gedaan : «de publieke opinie zal regelmatig van de uitvoering op de hoogte gebracht worden.» In één streek
van Wallonië (Hoei) is dit inmiddels wél gebeurd, omtrent 1 projekt
voor landinrichting.
In Vlaanderen is nog steeds bijster weinig geweten over de inzichten
van de KBS, die uiteindelijk haar aktiviteiten dankt aan 1 miljard ingezamelde gelden van partikulieren, ondernemingen én van de belastingbetalers. Het KBS-sekretariaat spreekt zelf over « een niet te vermijden periode van aanloop.»
Die faze blijkt nu nog steeds niet voorbij te zijn... Intussen konden
we wel eindelijk een interview lospeuteren van de KBS-stafleden:
sekretaris Michel Didisheim, de heren Neuhuys en Picquet en
mevrouw Bernaerts...
Vooraleer we op pad gingen naar
het sekretariaat van de Koning
Boudewijnstichting, tien hoog in
de wolkenkrabber van het Gemeentekrediet aan de Kruidtuinlaan, herlazen we in de schaarse
KBS-literatuur die vrijgegeven
werd: «de publieke opinie heeft
het recht een vlugge start te
eisen ».
50 M I U O E N
De heer Michel Didisheim, die
ons overigens zeer voorkomend
én in het Nederlands ontving: 'Ik
hoop dat u wil meehelpen om de
verwarring op te heffen die is ontstaan tussen de initiatieven van
de KBS, en deze van het nationaal feestkomitee, waarin naast
de voorzitters van kamer, senaat
en kultuurraden ook onder meer
de provinciegoeverneurs zitting
hebben. Sinds de ontbinding van
de vorige regering zijn er tussen
dat nationaal komitee en de Koning Boudewijnstichting geen kontakten meer geweest
Wij kunnen dan ook geen verantwoordeliikheid dragen voor feestprojekten om in 1980 honderdvijftig jaar Belgiè te vieren. Wij hebben trouwens geen weet van de
projekten die momenteel zouden
uitgewerkt worden in dat nationaal komitee ».
Dat klinkt wel zeer eigenaardig in
onze oren, aangezien immers
KBS-voorzltter baron de Voghel
«toevallig» eveneens raadslid is
van dat nationaal komitee... Dat
geldt ook nog voor een man als
Herman LIebaers, hofmaarschalk
in Laken.
Wat presteert de Koning Boudewijnstichting dan wél ?
Hier gaan we: de KBS beschikte
dit jaar over 50 miljoen frank voor
de voorbereiding van 6 projekten : verbetering van het leefmilieu (10 miljoen). OCMW (10 miljoen), plattelandontwikkeltng (8
miljoen), tewerkstelling en verbetering van de arbeidsomstandigheden (5 miljoen), gezondheidszorg (10 miljoen) en ten slotte
«voluntariaat» (4 miljoen)... Rest
nog : 3 miljoen frank.
Mevrouw Bernaerts: «We hebben reeds hard gewerkt om de
verschillende projekten van start
te laten gaan. Maar men moet
weten dat de Koning Boudewijnstichting uiteindelijk liefst traag,
maar zeker werkt»
6 PROJEKTEN
De KBS werkt jaarlijks met enkele tientallen miljoenen, maar heeft
toch nog te weinig geld...
Maar goed, hier volgt de toelichting over de 6 projekten, door de
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KBS-mensen (Picquet Neuhuys
en mevrouw Bernaerts), die er
voltijds aan werken.
Een eerste belangrijk projekt van
de KBS betreft de 'plattelandontwikkeling ».
Er werden twee zogenaamde piloot-projekten uitgekozen : één in
Vlaanderen, en één in Wallonië
(in Clavier, nabij Hoei).
Mevrouw Bernaerts: « We besteden aan elk van beide projekten
jaarlijks 4 miljoen frank. In Wallonië is men reeds ver gevorderd.
Wat Vlaanderen betreft, werken
we aan een piloot-projekt voor
herwaardering van het gebied
rond de Bellebeek in het Pajottenland. Wel zijn we nog niet rond
met onze bezoeken aan de betrokken gemeentebesturen. Daarom blijven we met informatie
liefst nog wat diskreet; dat moet
u begrijpen.
De bedoeling van dit KBS-projekt
is een 'handleiding voor plattelandinrichting» uit te werken;
dus veel studie, maar geen korv
krete aktie.
In een bnef van de Gentse professor J. Hublé (gedateerd op 6 juni
1977), en gencht aan de KBS,
lezen we dat « de pluridisciplinaire
metodologische studie de landinrichting omvat van een relatief
beperkt gebied (ong. 5.000 ha),
met een grote diversiteit in bestemmingen. »
Aan het projekt-Bellebeek zouden 5 mensen werken, gedurende twee jaar (een botanicus, zoöloog, geograaf, hydrobiologen.. J.
De biologen zouden op.1 maart
(1978?) aan de slag gaan, en
veertien maanden werken.

DE KONING BOUDEWIJN
STICHTING
WERKT TRAAG.
MAAR OOK HARD?
EN HOE ?

Opheylièsem
STUDIES...

• Weinig woorden worden bij
de KBS momenteel verspild aan
het projekt «voor een betere
strukturering van het voluntariaat-.
Budget: 4 miljoen in 1977.
• Evenmin zijn momenteel konkrete gegevens beschikbaar omtrent het KBS-dossier over gezondheidszorg. (Budget in 1977;
10 miljoen frank). ' Het budget zal
besteed worden in funktie van
aantjevelingen, uitgaande van
een wetenschappelijke kommissie. »
• Een mogelijk belangrijk KBS• Een tweede KBS-projekt be- projekt op het gebied van tewerkstelling en arbeidsvoorwaarden
oogt de werking van de nieuwe
blijkt geenszins veel aarde aan
Openbare Centra voor Maatonze ekonomische dijkbreuken te
schappelijk Welzijn (OCMW's)
zullen brengen...
aan te passen aan de huidige
De heer Neuhuys; «De bevordesociale noden.
ring van de tewerkstelling; daar
Mevrouw Bernaerts «Op vier
kunnen we jammer genoeg niets
jaar tijd willen we niet alleen een
aan doen. Het vijfde projekt van
aantal OCMW-centra, met experten die wij tietalen, tot een optima- de Koning Boudewijnstichting bele werking brengen, maar uiteinde- treft wél de herwaardering van
de handenarbeid. We betrekken,
lijk willen we voor al de OCMW's
via de nationale arbeidsraad, alle
een goede metodologie ontwikkesociale partners hierbij. Ik geef
len. «Daarvoor werken we samen met de Vereniging van Belgi- toe: momenteel weten we echt
nog niet hoe wij precies tewerk
sche Steden en Gemeenten.»
zullen gaan.
Mevrouw Bernaerts: «Op 15 no- We zullen alleszins met een metovember wordt een eerste selektie dologische studie aanvatten, in
gehouden van de 150 kandidaten samenwerking met universitaire
sociale werkers; per taalgroep is
centra.»
er een jury met mensen van uni- — Op 7 november werd een disversiteiten en OCMW's. De kussievergadering met universitaiOCMW-centra zelf zullen door re studiecentra gehouden.
onze KBS-werkgroep in het be- Budget '77 voor dit projekt: 5 milgin van volgend jaar gekozen joen frank.
worden, op basis van o.m. hun
• De heer Charles Picquet (die
specifiek karakter »
aanvankelijk de belangrijkste uitBudget: reeds 10 miljoen fr. in voerder was van de KBS-projek19771
ten) houdt zich onder meer, maar

vooral, bezig met het projekt 'onmiddellijk leef milieu o. (Budget '77;
10 miljoen frank).
Deze campagne moet naar het
heet in 1980 een hoogtepunt
bereiken.

helft van het budget dat de KBS
momenteel aan het projekt «leefmilieu» besteedt..
De Koning Boudewijnstichting inspireerde zich duidelijk op voorstellen van de Bond Beter Leefmilieu, plaatste deze organizatie buiten spel, en wees twee waardevolle projekten van de hand:
'lawaaibestrijding-, en 'meer inspraak van de bevolking:
Dat gebeurde blijkbaar ook met
115 andere projekten van allerhande instellingen en komitees.
KBS-sekretaris Michel Didisheim;
«Momenteel onderzoeken wij
nog 70 projekten die ons ongevraagd werden toegezonden,
maar die ons wel als waardevol
voorkomen.

Daarover de heer Ch. Picquet;
«We werken aan een soort opvoedkundig programma, een zgn.
piloot-aktie én een wedstrijd. Ik
som bij wijze van voorbeeld enkele aktiepunten op: verfraaiing van
gevels in de steden, opknappen
van openbare gebouwen, aanleg
van paden voor voetgangers, fietsers, ruiters, publikatie van een
kaart voor wandelingen, openbare besturen aanmoedigen om
meer banken op pleinen en in parken te plaatsen, de zindelijkheid
Maar, men moet begrijpen dat wij
bevorderen, speelterreinen aanjuist dié projekten zoeken die nog,
leggen, enzomeer .
nergens anders overwogen werMet TV-filmpjes zullen we de
den. Wij willen een leemte opvulbevolking ook aanmoedigen om
len.energieverspilling en geluidshinIntussen kunnen wij ons toch niet
der in te dijken.
van de indruk ontdoen dat de
We hebben nog andere projekKBS graag met andermans pluiten in ons hoofd.»
men gaat lopen, en dat de KBS
bij nader toezien haar doel dreigt
voorbij te schieten!
ANDERMANS PLUIMEN
Studaxen en wetenschapslui zulEén van de drie projekten die de len aan de KBS zonder twijfel proKoning Boudewijnstichting ruim fijt doen; jaarlijks zijn miljoenen
een jaar geleden door de Bond subsidies voor onderzoeksprojekBeter Leefmilieu (BBL) toegezon- ten voorzien.
den kreeg droeg toevallig (?) als Maar, wat zal er verholpen worden aan de verbetering van da
titel 'houd Belgiè schoon: Daarkwaliteit van het leven van de
in was onder meer sprake van
een campagne voor schone ste- arbeiders in de fabriek, de werkden, dorpen, parken, groene zo- lozen, de slecht gehuisveste banes... Ook werden aktiepunten jaarden, de minder-validen... ?
voorgesteld om huizen en tuinen Het wordt nu wel hoog tijd dat
de KBS haar werking op het
te verfraaien. De BBL stelde voor
deze projekten (samen met de publieke forum, en wars van
verwerking, op verantwoorde wij- elke geheimdoenerij, gaat toeze, van onze ontzagwekkende lichten en verdedigen. Voor wanafvalberg) te realizeren met de neer een perskonferentie ? (hds)
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Geeraerts' schrijven kent geen grenzen
de kleinburgeriijke gevoelens en
zelfs berekeningen die er deel
van uitmaakten, volkomen binnen
het levenspatroon zoals dat binnen het toen (in 1951) overwegend kristelijke Vlaamse normenstelsel scherp afgebakend was.
Die leefregels vonden hun uitdrukking in de vraag van het meisje
aan de jonge Geeraerts: «zijt gij
wel overtuigd katoliek». Geeraerts antwoort trouwens zelf met
dezelfde argumenten : - Ik schrok,
maar antwoordde zogenaamd
tuur. Met haar had de jonge GeerZijn ix)ek, dat naar bouw en stijl
luchtig, dat ik mijn studies op een
aerts
een
aantal
psychische
grenop een hoog literair peil staat is
jezuïetenkollege had gedaan, de
zen en maatschappelijke taboes
een genadetoze afrekening met
beste waarborg op dat gebied»
doorbroken die het hem — dat is
een levenspartner die hem diep
(p. 60). Dat normenbesef uit zich
later gebleken — onmogelijk zougefrustreerd heeft Hij koos haar
in vele details, die de auteur nauwden maken, door eigen afkomst
om -geborgen» te zijn: «Een
keurig beschrijft en waaraan hij
opvoeding en de heersende maatidioot verlangen naar geborgentoen en meer nog achteraf zwaar
heid had me naar het huwelijk
schappelijke zeden, de weg terug
aanstoot nam. Dat er een onovergedreven» (p. 44). Ze was toen
af te leggen in de richting van een
brugbare kloof gaapte tussen de
bij de scouts. Geeraerts schildert
huwelijk dat gebouwd is op stoffevroegtijdig ontwaakte en tot onthaar in de periode van de eerste
lijke zekerheid en een aan banwikkeling gebrachte seksuele erkennismaking af als een zeer
den gelegde liefdesrelatie («Sex
varing van Heiena's jonge minvroom, wereldvreemd, in een
zonder totale fc>ewegingsvrijheid
naar en de van angst vervulde
kleinburgerlijk
midden
opgeis een pover bedrijf», p. 87).
kuisheid en onervarenheid van
groeid en uiterst naïef meisje. Een
Niet zozeer de vrouw of dat
het zedige scoutsmeisje (al was
jonge vrouw was ze geenszins. In
bepaalde meisje plaatste Geerze vijfentwintig jaar en vier jaar
diezelfde periode had Geeraerts
aerts voor een muur, maar de psyouder dan Geeraerts), hoeft wel
een hartstochtelijke relatie met
chische en morele toestand waargeen betoog meer. Ten slotte
de joodse vrouw, Helena, de
in hij zich toen bevond. Menselijbotst Jef Geeraerts op vroegere
hoofdfiguur uit Gangreen 3. Wekerwijze gesproken, is het fout
rechtsregels uit het huwelijks- en
gens het grote leeftijdsverschil
alle mislukkingen op rekening van
was vooral Helena zich bewust
het
huwelijksvermogensrecht,
het meisje te schuiven. Haar levan het uitzichtloze van dat avonwaarin nu met de wet Vermeylenvensverwachtingen lagen, met al
Calewaert op de versoepeling
van de echtscheiding, een opening gekomen is. Die rechtsbeginsels uit de traditionele huwelijkswetgeving ervaart Geeraerts als
zeer hinderlijk omdat ze de echtgenote en de kinderen in bescherming nemen en een repressief
karakter hebben : «Een typisch
trekje van het verziekte land
waar ik nog altijd staatsburger
van ben » (p. 53).
Een aan die psychische en maatschappelijke voorwaarden gebonden liefdes- of huwelijksrelatie
kon Geeraerts, volgens zijn als
een rekwisitoor opgesteld getuigenis, niet bevredigen. De zwarte
vrouw en de Afrikaanse wildernis
bieden hem een onverwacht ontsnappingsmiddel. In de lyrisch-verhalende gedeelten van zijn boek,
die in het vroegere Belgisch-Kongo spelen, vindt de schrijver de
stijl terug uit Gangreen 1. In prachtige oerwoudscènes met als
hoofdfiguur de zwarte Mbala
grijpt Geeraerts terug naar de
oermenselijke
ervaringen
van
dood en liefde, van tederheid en
geweld, van nietigheid en machtsdrift kortom naar een wereld die
in scherpe tegenstelling staat met
de beklemmende sfeer van de
westerse overvolle steden en ontkrachte beschaving. Het hele
boek van Geeraerts is gebouwd
op tegenstellingen die in de kronologie
weergegeven
worden:
1977, jaar van het echtscheidingsgeding, tegenover 1951, jaar van
de eerste kennismaking; 1956
(Kongo), tegenover 1953 (Helena) ; 1956, het jaar van de olifantejacht tegenover de ellendige
winter van 1962-1963 te AntwerEven aandacht vcx>r de nieuwste plaat van Amerlka's topzangeres van vorig
pen. Die tegenstellingen zijn ook
jaar, die in het rijtje van Dolly Parton en Emmylou Harris tot het Engelstalig allertoegespitst op de verschillende
beste behoort en na Carole King's «Simple things- houdt Linda het eerder bij
vrouwen met wie Geeraerts voor
«Simple dreams». Onlangs nog was ze bij onze noorderburen op de televisie
zijn huwelijk en na zijn terugkeer
met een zestal liedjes uit haar repertoire waarmee we haar rond Pasen zagen
optreden in het Londense New Victoria Theatre, met prachtnummers als • Heart
uit Kongo betrekkingen heeft.
like a wheel» en «Silver treads and golden needles» plus de twee Buddy HollyMbala en Julie krijgen Antwerpse
hits «That'll be the day» en het door Paul Anka geschreven «It doesn't matter
opvolgsters, maar dan verzeilen
anymore ». Ze is niet enkel een lieftallige verschijning maar heeft daarenboven
w e in de achterbuurten. Geernog een voortreffelijke stem die ook voor deze negende elpee zeer degelijk is
aerts geraakt er aan lager wal.
aangewend. Reeds met het inleidende (alweer) Buddy Holly-nummer «It's so
easy» trekt ze entoesiast van leer waarna het voor haar nog een peulschil is
Het contrapuntisch verwerken
zich door de liedjes van haar vrienden Warren Zevon en John David Souther
van de verschillende tema's en
heen te werken. Na het even tedere « Sorrow lives here » van Eric Kaz het erg
mooie traditioneel -1 never will mary » dat zoals het afrondende « Old paint» op
ervaringen geven aan Geeraerts'
fijne wijze door Linda zelf is bewerkt vokaal in duet met Dolly Parton zelf. Dat
autobiografisch geschrift een gro(jnda veef aankan hoeft niet meer betwijfeki maar om Roy Ortjtson's « Blue bayte rijkdom aan spanningen, beou • nog maar eens erbij te halen. Het - poor poor pityful me » van Zevon is een
schrijvingen, gevoelens, gaande
goede keuze en «Tumbling dee» geschreven door de Stones' Jagger en Keith
van de vertedering tot de meest
Richard lijkt wel het beste nummer van de flipkant die uiteindelijk niet zo dendehardvochtige agressie. De levensrend overkomt Al bij al een met zo sterke plaat in vergelijking bij haar voorgaankroniek speelt zich af op verschilde « Hasten down the wind » en « Heart like a wheel».
lende ogenblikken en op verre
Sergius

In het Menselijk tekort van André Malraux zegt Kyo over May, zijn
minnares, dat haar omhelzing geen hulp bracht aan de mens, • maar
aan de gek, aan het onvergelijkbare monster, verkieslijk boven alles,
dat ieder wezen voor zichzelf is en dat hij in z'n hart koestert > Cvert
Eddy du Perron). Het monster dat in Jef Geeraerts woont en dat in
het Zevende zegel als het ware aan het woord komt, doet me teruggrijpen naar een van de zeldzame passussen uit het werk van Malraux, waarin de schrijver een venster opent op het schrikbarende
wezen in de man dat alleen door de vrouw in liefde bedwongen
w o r d t Zo'n bondgenote of medeplichtige, zoals de schrijver van La
Condition humaine de vrouw noemt, heeft Jef Geeraerts blijkens zijn
onmeedogend getuigenis over zijn eerste vrouw niet gevonden.

Linda Ronstadt:
goed en lief
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afstanden. Er is binnen de beperkte levensperiode, tussen 1960 en
1963, zeer veel afwisseling in
toon en feiten. Het blijft een rusteloos zwerven van het ene avontuur in het andere, van de ene
ervaring in de andere en nergens
is er een definitief rustpunt te vinden, tenzij in de kortstondige
bevrediging van de geslachtsdriften. Tegenover de hoofdfiguur
staat de wanhopige «Winnetoe»,
zoals Geeraerts zijn vroegere
echtgenote dikwijls noemt Zij is
de weerloze schietschijf waarop
Geeraerts zijn haatgevoelens botviert.

„terwijl in mij

de honden aan hun
Icetting rukten..."
Een belangrijke stijlmiddel waarmee de auteur afstand neemt van
zijn vroegere vrouw en van haar
leefmidden, is het soort «gekuiste» Westvlaamse dialekt waarin
hij haar laat spreken. Zijn eigen
ervaringen verwoordt hij in een
literaire taal, hij plaatst zich op
een hoger vlak. Die taalkeuze is
ideologisch. De met Franse woorden en uitdrukkingen doorspekte
streektaal weerspiegelt de kleinburgerlijke bekrompenheid van
geest en zeden, waarmee bijvoorbeeld de krachtige volkstaal van
grootvader Van der Heiden kontrasteert. Geeraerts hekelt niet zozeer de volkse taal als wel het
halfslachtige Vlaams dat tussen
het algemeen beschaafd en het
dialekt zweeft. Datzelfde midden
of
diezelfde
bevolkingsgroep,
waartoe Geeraerts zijn vroegere

vrouw rekent, veracht ook de literatuur. In dat verband doet de
schrijver ook uitvallen in de richting van 't Pallieterke. Geeraerts
is aan het schrijven gegaan na
zijn terugkeer uit Belgisch-Kongo,
het was voor hem in de eerste
plaats een psychisch middel om
zijn geruïneerd bestaan opnieuw
op te b o u w e n : «Schrijven leek
me het enige middel om het besef
van eigen waardeloosheid verre
te houden, waarvan ik bij zonsopgang telkens weer wakker werd
na dezelfde godvergeten nachtmerries» (p. 88). Nu Kongo weggevallen was, diende er naar een
surrogaat gezocht van de verioren gegane vrijheid en van de
myte van de menselijke oerkracht. In het intellektuele Westen
was dat slechts te vinden in het
schrijverschap. Het heldendom
en het avontuur dat hij in de Afrikaanse wildernis kon nastreven
komt nu in een verzwakte vorm
terug in het soort autobiografische schrijven dat Jef Geeraerts
beoefent, namelijk te pogen de
zelfonthulling zover te drijven dat
alle bestaande artistieke en maatschappelijke taboes overschreden worden. Met het soort naakte, zich tot aan de grenzen van
het mogelijke en toelaatbare wagende schrijverschap, wil Geeraerts een verschuiving in de literaire moraal teweegbrengen. Dat
is het nieuwe heldendom dat hij
nastreeft, daarbij het niet te onderschatten risico lopend slechts
gelezen te worden door een op
sensatie belust lezerspubliek.
Eugene V A N ITTERBEEK

Jef GEERAERTS, Het Zevende
Zegel. Gangreen 4. Brussel, Manteau, 1977, 200 blz., 325 fr.

van H.
O NKRUIDENSTRIP
Werdman en W. Overme-

MET VRUCHTEN
K OKEN
van Wina Bom. — Ter inlei-

ding een kort stukje geschiedenis van de vrucht en welke fsenode van het jaar ze te verkrijgen
IS met vermelding van het land
van herkomst. Vruchten, als
drank, in ijs, in gebak, bij salades,
bij hoofdschotejs, bij het ontbijt., en nóg veel meer. ((Sottmeer te Haarlem).
BLIJF GEZOND
E ETENGOED,
FIT van A. Davis. De

schrijfster vertelt ons dat onze
voeding bepaalt hoe wij eruitzien, hoe wij ons voelen en hoe
wij ons gedragen. Frappante
voorbeelden tonen aan dat een
bepaald gebrek met een juiste
voeding is op te lossen. Een
overzicht van de voedingsstoffen leert ons hoe wij gezond en
fit kunnen blijven. 406 fr.

re. Uitg. Kluwer, Deurne, 1976,
88 blz., 205 fr. Een vervolg van
de door dezelfde auteurs reeds
verschenen
gepubliceerde
«Kruidenstrip»
Een verhaal
over wilde groenten, bessen ed.
dat iedere natuuriiefhebber zal
boeien.
Een humoristische voorstelling
toont hoe eenvoudig het is er
gebruik van te maken bij de
dagelijkse kookpot.
van
K RUIDENKOOKBOEK
E. Linnich is een kruiden-

ABC met tekeningen van planten en adviezen voor het zelf
kweken van kruiden in tuin of op
het balkon. 144 blz., 320 fr. (Elsevier)

ben zo boos dat ik bijna niet
IKméér
weet wat ik doe. Een
eigenaardig kindertxsekje over
een klem meisje dat kwaad en

WERELDBEROEMDE
100 RECEPTEN
van Roland Gööck, een boek waaraan
men niet kan voorbijgaan. Een
prachtig geïllustreerd kookboek
waarin men alle gastronomische
« bestsellers » uit zowat alle landen terugvindt Een must in de
keuken van iedere fijnproever.
(Uitg C. de Vries-Brouwers, 295
fr.)
EN... KRUIDIG
WANDELEN
GENEZEN van Fik Sey-

mus bij De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1976. Uitgestippelde wandelwegen laten ervaren waar talrijke kruiden groeien en hoe men ze doeltreffend
kan gebruiken bij ziekten of kwalen.

ongelukkig is en dus niet meer
weet wat ze doet Een vertaling
uit het Deens, uitgegeven bij
Leopold. Voor Vlaanderen de
Vries-Brouwers/Antwerpen.
Een geschenkje voor kinderen
die zich al eens durven kwaad
maken en eigenlijk niet goed
weten waarom...
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41 e boekenbeurs
voor Vlaanderen
ANTWERPEN. — Het grote boekenfeest van Vlaanderen is dus weer
aan de gang. Ruim, komfortabel als nooit En vooral clean is die
beurs: kleurige boekenstands met veel «wit», uitgevers die jaar na
jaar beter de nuance tussen reklame en informatie aanvoelen; tienduizend bezoekers per dag, meestal met zichtbare tevredenheid
omdat Antwerpen en de Boekenbeurs nu eindelijk wat ruimte, allure
en prezentatie hebben ingezet
Zoals wij hier in een vorige uitgave reeds schreven: er werd net op
tijd ingegrepen in de kronische ademnood van de Boekenbeurs. De
toestand waaraan vandaag verholpen werd had het voor velen als
onzinnig laten voorkomen nog langer naar de beurs te trekken. Die
houding was te betreuren, maar ze was alleszins begrijpelijk: in de
voorbije jaren had het bezoek aan de Boekenbeurs evenveel zin als
het bezoek aan de Rubenstentoonstelling tijdens de laatste weken
van de openstelling....

Het geluk
van het lezen
De
Boekenbeurs
(29 okt
13 novJ loopt dit jaar onder het
tema Wef geluk van het lezen
Kunnen lezen is inderdaad een
geluk, een diep geluk dat een
wereld van kennis, gevoelens en
houdingen opent Neem het boek
weg uit onze maatschappij en
WIJ verpauperen, zowel mateneel
als geestelijk Karel de Grote, een
der vaders van onze westerse
maatschappij — maar vaders opsporen IS een delikate aangelegenheid I —, kon zelf nauwelijks
of helemaal met lezen en schnjven, maar hij wist wat hij miste en
het daarom de boekenschat van
de klassieke oudheid stelselmatig
kompileren Een historisch geluk
met een ongeluk dus, die geringe
schoolse kennis van Karel de
Grote Want wat zouden wij arm
geweest zijn zonder de geestelijke nalatenschap van de klassieke
oudheid'
En vóór dit historisch argument
komt nog het zuiver menselijk
aspekt van het boeken lezen Er
zijn tientallen mensen die in het
boek geen leer en geen belering
zoeken, geen tesis en geen antitesis, maar gewoon zichzelf, de
bevestiging of de ontkenning van
liefde of haat in hun hart van eenvoudige of ingewikkelder gevoelens Een boekenlezer is immers
een individualist, maar geen eenzame '

Bittere noot
Zoals een volk de politieke en religieuze stuurlui krijgt die het verdient knjgt het ook het boek dat
het verdient Of beter zoveel
boeken als het verdient te heb-

ben van het soort dat het verdient
Dat klinkt als een bittere noot
Juist Maar laat ons de zaken
eens bij hun ware naam noemen
het echte literaire boek verdwijnt
naar de achterste planken van de
boekenstands Die trend is waar
te nemen in Frankfurt — waar
alle uitgevers ter wereld komen
—, maar is vooral in Vlaanderen
zeer sterk Moet men voor dat
feit de verwijtende vinger uitsteken naar de uitgevers en boekenwinkels •? Neen i Het is stil in de
schnjverswereld, het is stil in de
lezerswereld van het literaire
boek Op het moment dat Vlaanderen een onooglijk deeltje zelfstandigheid kan grijpen van het
deel dat het terecht verwachtte,
blijken de Vlamingen kultureel
moe en alleen nog geïnteresseerd in hobbyboeken, love-story's, kookboeken en plaatsjesboeken Ach, Pater Stracke heeft de
Vlamingen ooit eens met eenzeer lelijk wooro op hun nummer
gezet Wij zullen het hier maar
niet herhalen .

Een enkele blik op de tekening is voldoende om te zien, dat Italië de
meeste wijn voortbrengt en dat Frankrijk de meeste wijn verbruikt
Nederland en België produceren geen wijn, maar het verbruik van
deze twee landen tezamen (23 miljoen inwoners) is gelijk aan het verbruik van Groot-Brittannië (56 miljoen inwoners). Het is overigens
pas de laatste jaren, dat de Nederlanders de wijn hebben ontdekt
Het wijnverbruik in Nederland beliep in 1969-70 slechts 700.000 hl,
maar in 1975-76 was dit verdubbeld, dus tot 1,4 miljoen hl.

Het vooruitzicht op een snelle
groei van de produktie en een blijvende stagnatie van het verbruik
in de wijnsektor maakt een nieuwe reeks maatregelen van strukturele aard noodzakelijk

door er voor te zorgen, dat de
wijnbouw wordt uitgeoefend in
de gebieden die het meest voor
wijnbouw geschikt zijn, door een
beter beleid inzake selektie van
de wijnstokrassen en door een
betere samenwerking tussen de
nationale diensten voor fraudebestnjding

Volgens de Kommissie van de
Europese Gemeenschap moet
het fundamenteel streven gericht
blijven op een kwaliteitsproduktie
Deze kan worden verkregen

Om de verlegging van de wijnbouw naar de meest geschikte
gebieden te stimuleren, dient het
algemene verbod op de nieuwe
aanplant dat in 1976 bij wijze van

vraag en aanbod

h

10 NOVEMBER 1977

De wijnspecialisten van Colruyt zijn er steeds op uit om voor u
de beste wijnen uit te zoeken. U weet dat de grote wijnen van
1975 en '76 nog betrekkelijk jong zijn om nu reeds ten volle
te savoureren. Dat u nu nog die prachtige, in 1974 op het
kasteel gebottelde wijnen tegen de laagste prijzen kunt kopen,
is een bewijs van de beste tradities die Colruyt heeft in
wijnverkoop.
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En de moraal ?
Dat WIJ van de Boekenbeurs gebruik moeten maken om ons erover te bezinnen of wij het gelukvan-het-boek nog ambiëren.
En als het antwoord ja is, dan vragen WIJ de politici de ekonomie
van het boek evengoed te beschermen als die van staal en textiel Want het boek voelt zich in
de steek gelaten én door. lezer en
door regenng Méér dan terecht'
Frans-Jos Verdoodt

Wijn in de EEG

W a n v e r h o u d i n g tussen

Colruyt
verkoopt niet alle \A/ijnen
\Ne\ de beste...

Colruyt... als u werkelijk over wijnen spreekt

CaiRUVT
laagste prijzen | ^ ™ |

irTli

Aalst, Alsemberg, Anderlecht, AsSe, Ath, Ben Ahin, Boncelles, Bornem, Brugge, Dampremy. Deinze Astene, Dendermonde, Oeume, Edingen,
Eekio, Eisene, Evere, Ganshoren, Gent, Geraardsbergen, Gossehes, Halle, Hamme', Heverlee, Hoboken, Jambes, Jemeppe s S , Jette, Kortnjk,
Kraainem, Kuurne, Ledet)erg, Leuven, Lokeren, Marbais, Marcmelte, Mechelen Merksem Middelkerke, Moeskroen, Molent>eek, Ninove,
Nivelles, Nossegem, Ottignies, Oudergem, Oud Turnhout, Overi|sse, Roeselare, Schaarbeek St Niklaas, St Pieters Woluwe, St Truiden,
Tournai, Ukkel, Vilvoorde, Vorst, Waregem, Wavre, Wetteren^ Zedelgem, Zottegem
'nieuwe openingen in 1977

noodmaatregel was afgekondigd,
te worden opgeheven Dit verbod
zal moeten worden vervangen
door een programma voor de
aanplant van de wijngaarden in
de meest geschikte gebieden, gepaard met een rooiaktie, in gebieden waar de produktie kwalitatief
ontoereikend is, zullen geen wijnstokken mogen worden aangeplant , in de heuvelachtige gebieden en in de droge vlakten waar
traditioneel wijndruiven worden
verbouwd moet de wijnbouw wor-

den aangemoedigd terwijl de aanplant moet worden afgeremd in
vruchtbare en koele vlakten met
hoog rendement waar andere
teelten goede resultaten kunnen
opleveren
De diagnose van de Kommissie
berust op de vaststelling dat de
wijnproduktie een tendens tot stijgen vertoont en gemiddeld met
2,25 % per jaar toeneemt Het
totale gebruik (konsumptie en verwerking) IS daarentegen slechts

gestegen met 0,89 % per jaar.
Deze stagnatie is het resultaat
van een geleidelijke daling van
het verbruik in Italië en in Frankrijk, gecompenseerd door een toeneming in de andere lidstaten De
stijging van de produktie is in de
eerste plaats toe te schnjven aan
een betere opbrengst per hectare, want het totale areaal is de
laatste vijf jaar vrijwel ongewijzigd gebleven (ongeveer 2,5 miljoen ha).
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TP'-PROGR/IMMKS
NED. 1

10 NOVEMBER
BRT 1
1800
1805
1830
1900
1905
1935
1945
2015
2040
2130
2135
2155
2225

Pierrot (f)
Rondomons
Van horen en zien
111111-Aktie
FVemiere
Kijk uit
Nieuws
De Muppet-show
Panorama
Lachertjes
Standpunten
Premiere +
Nieuws

BRT 2
1800
1805
1830
1905
1935
1945
2015
21 05

Pien-ot (f)
Rondomons
Van horen en zien
Premiere
Ki)k uit
Nieuws
De ondergaande wereld
De komst van Joachim Stiller
TV-spel naar Hubert Lampo
onder regie van Harry Kumei

1030
1055
11 30
1815
1845
1855
1905
1950
21 35
21 50
2300
2310
2335

Schooltelevisie
Teleac
Schooltelevisie
Teleac
Fabeltjeskrant
Nieuws
Julie Andrews special my
favonte things
Bij de beesten af
Dokumentaire van Bert
Haanstra (1972)
Nieuws
Voor de vuist weg
(jesprek met de ministerpresident
Jeugd en agressie
Nieuws

NED. 2
1845 Paspoort
1855 Nieuws
Medusa
1904 Vrouwenplaneet
(f)
1930 De natuur en de mens
Dokumentaire
2 0 0 0 Nieuws
2 0 2 5 Klaverweide (f)
2 1 1 5 Vara-visie
2205 Gevaarlijk spel met de liefde
Franse film
2350 Nieuws

10 30 Allemaat beestjes
11 00 Konfrontatie debat
1200 Nieuwsoverzicht voor gehoorgestoorden
12 30 Dag aan dag
1430 Open School
1500 De gebroeders Rem-Rem
(fJ
1515 Sesamstraat (fJ
1540 Massa-veldloop voor dames en meisjes te Wervik
16 20 De ware Houdini
Dokumentaire
1710 111111 aktie
1715 Sportuitslagen
17 20 Beethoven septet
1830 Pierrot (fJ
1835 Van Pool tot Evenaar
1945 Nieuws
2000 Sportweekend 1
2 0 3 0 De Bankiers ( f )
21 40 Zen Temple
Reeks dokumentaires over
de Zen-filozofie
2 2 3 0 Nieuws

NED. 1
11 00
1415
17 00
1815
1850
1900
1905
1955

Omroepparochie
Teleac
t Is maar een vraag
Teleac
Paspoort
Nieuws
All you need
Het land waar de koning
een kind is
21 40 Peel de mens
2 2 0 5 Zingenderwijs
2 2 2 0 Nieuws

NED. 1
NED. 2
1030
1815
1845
1855
19 04
1920
2000
2035
21 35
21 50
2205
2255

SchooJtetevwe
Teteac
De fabeltjeskrant
Nieuws
Meneer Pomtu
2 voor 12 kwis
Koning klant
Konsumentenrubnek
Lord Peter Wimsey (f)
Nieuws
Den Haag vandaag
Panoramiek-special
Pompen of verzuipen
Nieuws

NED. 2
1845
1855
1904
1910
1930
2000
2025
21 35
2225
2305
2320

Paspoort
Nieuws
Paddington
Tom en de samenzweerders (O
De Dik voor mekaarshow
Nieuws
De «Ted show»
De family Bellamy (O
Hier en nu
Den Haag vandaag
Nieuv»«

11 NOVEMBER
BRT 1
1530 Sneeuwwitje jeugdfilm
1645 111111 Aktie
1800 Beertje Colargol (f)
1815 Open school
1845 Dag aan dag
1910 Protestants-godsdiensbge
uitzending
1945 Nieuws
2015 Dierenparadijs
Dokumentaire
2040 Van het westelijke front
geen nieuws
_
VS-oor1ogsfilm (1930) naar
De gekende roman van
Ench Mana Remarque
2 2 3 0 KTRC-programma
- E e n stem uit de derde
wereW»
2300 Nieuws

12 NOVEMBER
BRT
1400 Doe mee
1430 Klein Duimpje
Sprookjesfilm (1958)
1600 Open school
1800 Pien-ot (fJ
1805 Disneyland
De speloiikkat
Dokumentaire van W Disney
18 55 Morgen wordt het beter
Dokumentaire
1945 Nieuws
2015 Wies Andersen show
21 10 Peter Alexander in Disneyland
2240 Nieuvi«

NED. 1
1030 Teleac
1530 Nieuws
1532 De Amerikaanse adelaar
Dokumentaire
1555 Speelplaats
1625 Ren je rot
1700 Tros penalty bokaal
1815 Teleac
1845 Fabeltjeskrant
1855 Nieuws
19 04 Walt Disney prezenteert
Varda, de valk
1955 Lm Chung (fJ
21 35 Nieuws
2150 Gast-vrij
2240 Tros Sport
2300 W o r d t U al g e h o l p e n '
23 30 Tros Sport
2350 Nieuws

NEP. 2
1840
1855
1905
1910
2000
2025
21 15
2215
2300
2325

Paspoort
Nieuws
Bereboot
De nationale hitparade
Nieuws
W I J zwarten (fJ
Avro's puzzeluur
Televizier magazine
A v r o s sportpanorama
Nieuws

It

13 NOVEMBER
BRT
9 0 0 Doe mee
9 30 Open school
1000 Jugendstil
Herhaling dokumentaire

21 00

BRT 1

21 35
21 50
2205
22 35
2300

1800
1805
1830
1900
1945
2015
21 15

Pien-ot (fJ
Sesamstraat (fJ
Open school
Jong V l a a n d e r e n '
Nieuws
Horen zien en zingen
Kijk mensen
want dieren
zijn precies als mensen
2 2 0 5 Gastprogramma
Het vrije w o o r d
2 2 3 5 Nieuws

BRT 2
1800
1805
1830
1900
1945
2015

Pien-ot
Sesamstraat
Open school
Jong V l a a n d e r e n '
Nieuws
Dagtaak van een koning
Herhaling
21 10 Het genadeschot
Duitse speelfilm (1976)

NED. 1
1000
1815
1845
1855
1904
1930
19 50
2015
2030
21 00
21 35
21 50
22 05
2250

Schooltelevisie
Teleac
De Fabeltjeskrant (fJ
Nieuws
Windkracht 16
Euphonian Singers
Noach s dierenpark
Dokumentaire
Jan Zwart (1877-1937)
Dokumentaire
De Middeleeuwen
Dokumentaire
Nader bekeken
Nieuws
Den Haag vandaag
Vier letzte L e d e r
Ballet
Nieuws

1800
18 05
1820
1845
1915
1945
2015
2055
21 45
2220
2240

Rerrot (fJ
Klein klem kleutertje
Circus Rondau (fJ
Open school
Sporttnbune
Nieuws
Mikro-makro
Grote lui kleine lieden (fJ
Van klassiek tot jazz
Nieuws
Open school
K M O vandaag en morgen

1030
1815
1845
1355
1904
1957
21 35
21 50
2240
2244

Schooltelevisie
Teleac
De fabeltjeskrant (fJ
Nieuws
Ontdekkingsreizen
onder
water
Storm over Jamaica
Avonturenfilm ( V S 1965)
Nieuws
Van beroep
operazangeres
Uitzending van Symbiose
Nieuws

1845
1855
1905
1925
2000
2025
21 15
21 45
2210
2250
2315

Paspoort
Nieuws
Wickie de Viking (fJ
De Kris Pusaka (fJ
Nieuws
De terugkeer der wrekers
(fJ
The Muppet show
Sanford en zoon (fJ
Brandpunt
t Zand 33
Nieuws

Nieuws
Van gewest tot gewest
Toenstische tips
Politieke partijen
Nachtdienst
Duits tv-spel
Het programma met de
map
Nieuws
Den Haag vandaag
Panoramiek
Studio Sport
Nieuws

NED. 2
1815
1855
1905
1930
2000
2025
' O 30
2055
21 20

Teleac
Nieuws
Iemand zoals jij
Kenmerk
Nieuws
Socutera
De Lucy Steymel band
Televizier - Supplement
(Gelukszoekers
Duits televisiespel
2 3 1 5 Nieuws

flfinBCüOLcn
FRITUUR EETHUIS INGRID
Olenseweg 41 Wesferio CVoortka
pel) tel 014/213696
Vraag prijzen voor uw feestmenus
Specialiteiten
VERVOER-VERHUIZINGEN
Laadruimte van 30 tot 50 m3
VERCOVEN Jozef
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen
Tel 02/2681402
Dames en heren in uw belang
wendt u voor uw
SCHILDER-BEHANGWERKEN en
VLOERBEKLEDINGEN
tot mannen van t vak
ADOLF CLAES EN ZOON ANDRE
Kerkweg8 1760 Roosdaal Strijtem
Tel 054/33 37 56
DE OUDE KRING
Cafe VU lokaal
Dorpsplein Heusden Limburg

NED. 2
1845
1855
1904
2000
2025

Paspoort
Nieuvire
Charlies angels (fJ
Nieuws
Udo Live 7 7
Show
21 25 Uit de wereld van Guy de
Maupassant
2 2 2 0 Aktua T V
2 3 1 0 Nieuws

BRT

NED. 2

1530 Sneeuwwitje
Duitse jeugdfilm
1645 11 1111-Aktie
1800 Beertje Colargol (O
1815 Open school
1845 Dag aan dag
1810 Protestants-godsdienstge
uitzending
1945 Nieuws
2015 Ook deze handen willen
werken
Programma
over
de
11 11 11-Aktie

15 NOVEMBER

14 NOVEMBER

NED. 1

BRT 2

WIJ

1800 Nieuws
1602 Geboorte in Europa
Dokumentaire
1655 Sprekershoek
1710 Studio Sport 1
1755 Van gewest tot gewest
1810 Kijken naar kinderen
1825 Sesamstraat (f J
1850 Artsenij
Medische rubnek
1920 Studio Sport 2
2 0 3 0 Nieuws
2035 13 november 1977
2040 All in the family (f J
Amerikaanse humonsbsche
reeks
2 1 1 0 Hollands spoor
2 1 4 0 The Collection
TV-spel van Harold Rnter
2 2 4 5 Nieuws

1855
19 04
19 45
1950
2000

16 NOVEMBER
BRT 1
1530
1630
1815
1820

1850
1945
2020
2040
2225

Open school
Tip-top
Ren-ot (f J
Vuur over Heimaey
Dokumentaire over de aardbevingen op IJsland
Luchtschippers (f J
Nieuws
Rhoda (f J
Voetbal
Engeland—Italië
Nieuws

FEESTZALEN-SALONS
DE LANDSKNECHT
Aannemer van alle feesten
Ook verhuring van tafelgenef
Schildersiraat 33 2000 Antwerpen
Tel 031/37 4572
KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN
Tandheelkundig Laboratorium
VAN DER KLEUN
Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)
02/734 0643
Na18u 4254642
PVBA J BORREMANS COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 GERAARDSBERGEN
Tel 054/412589
Wi| bouwen voor u sleutel op de
deur
(Adv 24)

DROOGKUIS WASSERIJ
BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER
Kollegestraat 33 2400 MOL
014/311376

RESTAURANT TUL
Grote Steenweg 71
9260 Oordegem
Tel 091/69 2874
Specialiteit ribstuk op hout
Dinsdagavond en woensdag ge
sloten

BRT 2
1530 Overname BRT-1
2 0 1 5 Secret A n n y (fJ
21 05 D e mens in wording
Wetenschappelijke
dokumentaire
2 2 0 0 Fundamenten
Reportage over mei '68 jongerenbeweging

NED. 1
1000
1515
1530
1600
1625

Schooltelevisie
Open school
De film van ome Willem
Addams family (fJ
Een wereld vol truujcs
Dokumentaire
1650 De kleine zeemeermin
Film voor de jeugd
1715 R p o en de waterlanders (f J
1825 Sesamstraat (fJ

DRUKKERU PAPIERHANDEL
J TRUYEN
Stationsstraat 58
2440 Geel
Tel 014/58.85.81
Alle dag en weekbladen

Drankhuis WALTRA, Arduinkaai
1000 Brussel zoekt een aktief echt
paar om mede de zaak uit te bou
wen
en
uit te
baten
Tel
02/2176036

lustreiie
marcdevriese
baron ruzatteiaan
assebroek - brugge
tel. 0 5 0 / 3 5 4 0 4
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ViftlJ€ TIJD

M A A N D A G : In Ü e d e k e r k e w o u m e n een z w e m b a d naar
het schijnt, en krijgt m e n e e n s c h a a t s b a a n . M è t d e B r u s s e l se « p a t i n e u r s a r t i s t i q u e s » ? •
D I N S D A G : A l w e e r een
w e r k l o z e minder. M e r c k x heeft w e r k g e v o n d e n . H e t s p o o k
v a n d e h o n g e r w a a r t niet langer r o n d zijn n e d e r i g e w o o n s t
•
W O E N S D A G : Een g o e i e v o n d e n w i j die van M o l l e t : d e
o r g a n i z a t i e van de o l y m p i s c h e s p e l e n in België zou een stim u l a n s zijn v o o r d e e k o n o m i e . M e t dertig miljard verlies.
•
D O N D E R D A G . - O f dit o o k sport is w e t e n wij n i e t M a a r
n e g e n t i g v o n n i s s e n vellen in één v o o r m i d d a g is toch straffe « t o e b a k » . •
V R I J D A G : En in L o n d e r z e e l h e b b e n z e
F r a n s V e r h e l e n — d e l a n g s t e d r u m m e r op a a r d e — nog
maar eens gevierd. Scholl, mannen. •
Z A T E R D A G : Wij
blijven onszelf. Een g e w e z e n m u z i k a n t zette e e n d o p i n g m e t o d e , g e b a s e e r d o p m u z i e k b e l u i s t e r e n , o p p o t e n . En
M e r c k x wil er g e d o m m e niet van w e t e n .

JA
Uit een interview met prof. Bollaert in
Het Laatste Nieuws • (jikken » wij een
paar uittreksels. «Vermits er een onvermijdelijke verschuiving aan de
gang Is van welvaart naar welzijn, kan
nu misschien ook de kk)of gedicht
worden tussen arioeid en vnje tijd,
want de mens kan zichzelf niet zinvol
realizeren in zijn vnje tijd als hij zichzelf met terugvindt in zijn werk.» E n :
«Een betuttelende houding in de vrijetijdssektor is bepaald uit den boze».
Wie ons de eer aandoet af en toe een
blik te werpen op deze bladzijde,
weet dat deze twee dingen, arbeid die
vreugde schenkt en persoonlijke vrijetijdsbesteding, ons al jaren nauw
aan het hart liggen. Het doet ons blozen van fierheid dat daarop nu ook de
stempiel van de wetenschap gedrukt
wordt

EUROPEES
Woensdag hadden wij dus weer een
Europees en afwasloos voetbaldagje,
en de gelegenheid om zowat een hele
dag potstampende knapen over het
TV-schermpje te zien hollen. A propos, kunnen die programma's niet een
beetje beter gekoördineerd worden ?
V o o r ons, Belgen, waren er nog vier
ploegen in kompetitie: Brugge, Anderlecht R W D M en Standard. Eén deed
het wat minder goed, R W D M , want
het werd met de onnozele schiftingsproei van het fjenalty-trappen gew i p t Maar Anderiecht, Brugge, en
Standard gaan alweer een rondje verd e r Een eigenaardigheid: Standard
krijgt daarbij als tegenstrever de
ploeg die zopas R W D M wipte, Carl
Zeiss Jena namelijk. Formatie die
Standard normaal aan moet kunnen.

NIKS G O E D AAN

•

ZONDAG:

Achter deze banier
rukken wij
e e n d r a c h t i g op naar
de Belgische
olympische spelen
v a n 1988.

CRUYFF
D e Hollanders dringen, dank zij hun
overwinning op de dapfjerste aller
Galliërs, dus door tot de eindronde
van de voetbal-wereldbeker, volgend
jaar In Argentinië. De ganse natie was
natuurlijk dol van vreugde, dat ziet ge
van hier. Over die grote vreugde
hangt echter een zware schaduw. De
sterspeler van Oranje, Johan Cruyff,
heeft al maanden gezegd en verzekerd dat hij in géén geval naar Argentinië gaat Nu maakt men 'n inventaris van alle mogelijke middelen waarmee men Cruyff toch naar ginds zou
krijgen. Smeekbeden, geld, bedreigingen. Zelfs de ontvoering van Caransa w e r d er even dwaasweg mee
irv verband gebracht. Cruyff zegt nog
altijd neen, en de Nederlandse voetbalbond moest zich maar ineens en
definitief aan dat «neen» houden,
dachten wij. En zelf zeker geen (financiële) toegevingen doen.

«HET. NIEUWS
Hét nieuws van deze week was ongetwijfeld dat Mollet besloten heeft dat
België zich kandidaat zal stellen voor
de organizatie van de Olympische
zomerspelen in 1988. Eerst gaan w e
nog eens naar Moskou en Los Angeles, maar dan zijn wij aan de feest.
Ticketjes moeten echter nog met besteld worden, want vermoedelijk rijzen er hier en daar nog wel enkele
t>ezwaren van praktische aard tegen
Mollets stoutste dromen. Eén van die

•

bezwaren zal waarschijnlijk zijn dat
daaraan niet zoveel centen moeten
«vergosseld» en verloren worden.
Een ander bezwaar waaraan Mollet
zelf misschien nog met gedacht heeft:
welke gemeenschap of gewest zal
moeten opdraaien ? In Vlaanderen zal
men wellicht «merci» zeggen. Voor
wie zou men het in Wallonië moeten
doen, met één deelnemer aan de spel e n ? En in Brussel wonen daarentegen geen blanken m e e r

DURE GRAP
Dirk Baert is terug thuis. Voor de allerechtsten onder o n s : Dirk is wielrenner, en hij was naar Mexico gereisd
om er een nieuw wereldrekord over 5
en 20 km te vestigen. Dat schijnt
namelijk alleen in Mexico te kunnen.
Er is echter niks van in huis gekomen.

Net als iedere andere federatie moest
de boksbond in het afgelopen weekend beslissen of er nu ging gesplitst
worden in taaivleugels (mét subsklies).
of verder geboerd in een unitaire
struktuur (zonder subsidies). Wat beslist werd, weet u ondertussen wel uit
de kranten. (Deze kopij moest te
vroeg «binnen»). Interessant lijkt ons
wel dat de boksbond meteen ook
over een andere soort splitsing dacht
te praten. Die tussen professionelen
en amateurs namelijk. Dat lijkt ons
min of meer logisch. Rijkssubsidies zullen alleen naar de amateurs gaan, en
de sportfederaties zijn in pnnciep
amateursverenigingen. Is het dan niet
normaal dat de beroepsmensen proberen hun eigen boontjes te doppen,
liever dan schijnbaar of werkelijk afhankelijk te blijven van amateurs, met
vaak afwijkende opvattingen en/of
belangen. Eigenlijk zou die «tweede
splitsing» best in alle federaties worden toegepast om de situatie duidelijk te maken.

W a t de vele kompetities betreft gaat alles zo een beetje het gebruikelijke gezapige gangetje.
In het voetbal delen de grote dne blijkbaar weer de lakens uit Anderlecht Standard en Club Brugge staan aan de leiding in de rangschikking, en dringen ook
door tot een volgende ronde in de Europese kompetities. Als wij langs deze weg
nog een berichtje mogen s t u r e n : onze ouwe jonge maat Windelen heeft van
ons een fles geuze te goed als hij Boom in eerste afdeling helpt houden.
De wielrennerij is niet zoveel zaaks. De nationale veldritkampioenschappen
voor nieuwelingen en- junioren werden gereden. Voor zover dat nog rijden is. Bij
de grotere broers zien wij altijd dezelfde namen, en voor de rest wordt er nog
wat op de piste getoerd, als omlijsting van show en biergehijs.
Wie met op de piste kwam, is Dirk Baert. Hij kwam onverrichterzake terug uit
Mexico. Hopelijk moest hij met zijn eigen centen aanspreken. Het veldloopseizoen komt ook stilaan op gang, maar Is nog lang. Tijd genoeg dus om In Seville
rap een Europees atletiekkongres te versieren, waarop wij volgende week
terugkomen.
En tot slot twee berichtjes van uiteenlopende aard •
D e Luikse zakenman en sportdirekteur Albert Tilkin kwam om het leven in een
verkeersongeval.
^ monde van R. Mollet kan het bijna niet anders of België organizeert in 1988
de Olympische spelen. Als de spelen én België dan nog bestaan.

In het verleden w e r d er dikwijls over
geklaagd dat atleten naar de olympische spelen werden gezonden die
pas op het laatste nippertje verwittigd
waren, en die dus geen tijd hadden
gehad voor een grondige vooriaereiding. In de moderne s p o r t met de typische wetenschappelijke voortjereiding, gespreid over een lange periode,
kan dat natuuriijk niet m e e r Z o komt
het dat er in België, drie jaar vóór de
spelen in Moskou, al voorgeselekteerd werd. In vier kategorieën. A de
mannen die er heel waarschijnlijk bij
zullen zijn. B de mogelijken. C de beloftevolle jongeren, en D degenen die nu
nog goed genoeg zijn, maar het in
1980 waarschijnlijk niet meer zullen
zijn. En deze lijst wordt een keer of
drie per jaar aangepast Wij vinden
het prima natuurlijk, maar wij vragen
ons toch het nut van die kategorieën
af, als ze om de haverklap door elkaar
worden gegooid.

GUY

SPLITSEN

Zachtjes aan

10 NOVEMBER 1977

D e Belgische sportpers is niet erg
tevreden met wat de Hollandse kranten zoal schreven na de wedstrijd Holland—België. De Hollanders noemden ons voetbal o m . «laf» en «schijterig». Daar waar onze jongens, zoals
dat heet, gedaan hebben wat ze kunnen. Laten de «specialisten» het uitmaken Ons komt het nochtans onbegrijpelijk voor dat een ploeg die moét
winnen — enige voorwaarde voor België om nog naar de eindronde van de
wereldbeker te kunnen — zich negentig minuten lang defensief gaat opstellen, als ze al na een paar minuten met
verlies staat In onze ondeskundige
ogen had België resoluut de aanval
moeten spelen. En als het dan met
6—4 verloren had, of met 8 — 1 , dan
had het zijn best gedaan. Nu heeft
h e t met dat defensief geknoei, én zijn
kansen én het spektakel bedorven. In
één w o o r d : alles.

Eerst was het weer te slecht Dan
mocht hij de piste niet gebruiken,
omdat die eerst moest hersteld worden. Daarenboven schijnt de wielerbond de nodige formaliteiten te laat te
hebben vervuld. En ten slotte zouden
in Mexico een stel extra-sportieve jongens boos zijn geweest omdat er
voor hen geen brood zat in een mogelijke poging van Baert. Probeer dat
allemaal aan elkaar te knopen, tel er
het vele geld bij dat volkomen zinloos
w e r d uitgegeven, en men krijgt een
weinig verheugend beeld van de wielersport vandaag. En de vraag wat
het woordje « sport » daarbij nog staat
te doen.

D e talentrijke maar toch zo wispelturige hoogspnnger Guy Moreau gaat
van klub veranderen Tot dusver was
hij aktief bij Excelsior, de klub die in
het Heizelstadion thuis is. En nu gaat
hij naar R.A.C. Waver. O p het eerste
gezicht lijkt dat een degradatie, want
hij kan in Waver zeker niet de faciliteiten vinden die hij in Brussel vindt.
Maar er schijnt volgens sommige
kranten, een andere reden te zijn.
Waver is namelijk een moderne, serieus gesteunde en dus njke klub. En
Moreau zou daar met alleen als atleet
aktief zijn, maar hij zou er zogezegd
ook als trainer werkzaam zijn. Hij
moet er de jonge knapen leren hoogspringen. Wat eigenlijk ook moeilijk
moet zijn voor iemand die, als topatleet zo vaak in het buitenland verblijft
Maar ja...

O p 3 november was het precies twintig jaar geleden dat de Russen hun
tweede ruimtetuig, dus de Spoetnik
2, lanceerden. En meteen het eerste
levende wezen in de kosmos brachten. Nog geen mens — dat pas in
1961 —, maar het hondje Lailca.
O o k op deze derde november, maar
dan in 1963, trouwden de Russische
ruimtevaarders Nikolajev en Valentina Teresjkowa. Valentina was de eerste en tot dusver ook de enige vrouwelijke astronaute. Of zoals de Russen zeggen: kosmonaute.
Lezers die belang mochten stellen in
het fotograferen van hemellichamen
e n / o f de allernieuwste technieken in
de fotografie kunnen op 19 november om 15 u. in het planetarium (vlakbij het atomium te Brussel) gratis de
vergadering bijwonen die daaraan
wordt gewijd door de Brabantse
afdeling van de Vereniging voor Sterrenkunde.

^

Vrij algemeen wordt aanvaard dat
leven een kosmisch verschijnsel is,
in die zin dat door inwerking van verschillende vormen van energie (bliksem bij voorbeeld) op de oeratmosfeer, die ongeveer drie miljard jaar
geleden de aarde omringde, organische molekulen ontstonden. Dat dit
mogelijk is bewezen de beroemde
proeven van Fox en Miller. Wat nog
ontbrak was de omschrijving van de
katalysator, d.w.z. de stof die heel
het scheikundig proces op gang
b r e n g t De Amerikanen — meer bepaald vorsers van de NASA —
menen nu dat die gezochte katalysator doodgewoon klei was, en dan
vooral nikkel en zink bevattende
klei.
In verband met het ontstaan van
leven komt uit Amerika ook een
ander b e r i c h t Men denkt daar een
tot dusver ongekende bakterie te
hebben ontdekt, die « metaan-bakterie» werd gedoopt Z i j leeft zonder
zuurstof, voedt zich met waterstof
en koolzuur, en scheidt metaangas
a f Niets zou haar beletten te leven
in omstandigheden zoals die op aarde heersten kort na het ontstaan
ervan. Men denkt dat het wel eens
zou kunnen zijn dat de metaan-bakerie de eerste vorm van leven op aarde was. En als dat zo is, moeten de
stukjes van de puzzel van de evolutie wellicht maar weer herlegd worden.

RONDE VAN BELGIË VOOR TWEEDE MAAL TE MOL

HOE?
O p het ogenblik dat Mollet ietwat
voorbarig de ware Belgen doet lekkerbekken om de Olympische Spelen te
organizeren vraagt Jaak Lecoq zich
in Les Sports zaliger af hoe het nu, na
1984, moet met die spelen. Z e zijn zo
gigantisch, zo duur. zo veriieslatend
geworden dat weldra geen enkele
staat — laat staan stad — nog voor
de organizatie zal kunnen of willen
instaan. Er zijn teoretische oplossingen. De spelen vereenvoudigen. Z e
toevertrouwen aan ekonomische blokken, zoals de EEG. Z e permanent
ergens onderbrengen, zodat de installaties kunnen blijven dienen. Z e spreiden : zwemmen hier en lopen daar
Het zijn echter allemaal oplossingen
die een essentieel aspekt van de spelen uit het oog veriiezen : de nationale
s t o e t En die daarom naar onze ondeskundige mening geen kans maken.

Na de grote bijval in 1976, met de ritaankomst van de Ronde van België,
vroegen de plaatselijke organizatoren van M o l een nieuwe
ritaankomst.
Het wordt het eindpunt van de etappe : Waarschoot-Mol. De overeenkomst werd enkele dagen geleden door de beide partijen onderschreven. Voor het plaatselijke organizatlekomitee waren hierop aanwezig:
senator Cario Van Eisen, schepen van de sport, die namens het gemeentebestuur tekende, notaris Jansens, voorzitter van de Molse wielerklub,
August Sas, sekretaris van de wielerklub, de leden Karel Cools, André
Delafontaine en Louis Peickmans.
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ANDRE MONTEYNE:
„Binding met Franse
Icultuurlcommissie
JETTE. — « Men mag de situatie van de Nederlandse kultuurkommissie voor de
Brusselse agglomeratie niet dramatizeren. De N C C zal zeker niet failliet gaan.
Wat niet wegneemt dat de toestand op dit ogenblik wél zeer ernstig is.
Er zullen zware beleidsbeslissingen moeten genomen worden. We staan nu als
het ware met onze rug tegen de muur; de situatie is in de voorbije jaren alsmaar
scheefgegroeid.
O p de eerste plaats is een reddingsoperatie dringend n o d i g ; en die zal er hoe
dan ook komen. Maar, uiteindelijk verwachten we dat samen met de realizatie
van het Egmontpakt de werkingsmiddelen van de N C C worden uitgebreid. En,
dat kan slechts als de binding met de Franse kultuurkommissie wordt doorbroken.»
Aan het woord is André
Monteyne,
beleidsverantwoordelijke
kulturele uitstraling van de NCC, en momenteel
ook werkzaam als ekonomisch advizeur bij minister voor Wetenschapsbeleid, Rik Vandekerckhove, André Monteyne is honderd procent
Vlaamse
Brusselaar Als hij spreekt over de toekomst van de
NCC-kultuurkommissie
en van de Brusselse Vlamingen in het
algemeen, dan weet hij maar al te
goed waarover hij spreekt Hij is niet,
zoals nog al te veel andere woordvoerders van Vlaams-Brusselse
instellingen, werkzaam in de stad, en woon- •
achtig ergens kilometers ver van Brussel vandaan.
De toekomst van de NCC is voor
André Monteyne een grote zorg. Over
de benarde financiële situatie, die de
aktiemogelijkheden van de NCC én de
tewerkstelling van 120 mensen in gevaar heeft gebracht wou André Monteyne ons het volgende kwijt:
« Zoals een gemeente en een stad op
de rand van het bankroet kan geraken, nnaar hoe dan ook geenszins de
boeken kan toedoen, zo ook kan met
financiële miserie geen punt gezet v»/orden achter de werking van de Nederlandse kultuurkommissie.
Wél is er dit belangrijk verschil: een
stadsbestuur bijvoorbeeld kan belastingen heffen. De N C C moet leven van
de dotaties die jaarlijks schoorvoetend
v^/orden toegekend.
Wij hebben het moeten meemaken
dat een goedgekeurde
begroting
achteraf slechts gedeeltelijk met een
dotatie bedacht v^>erd. Zodat onvermijdelijk de schuldenlast pijlsnel de hoogte inging.»

HARTVERSCHEUREND
André Monteyne is zeker niet een
emotioneel man,- hij is erg beheerst in
zijn uitspraken. Toch zegt hij:
«Er zullen hartverscheurende maatregelen nodig zijn. W a n t men heeft ons
nog maar eens gevraagd onze begroting voor volgend jaar te herzien. Van
de gevraagde 165 miljoen frank zou er
volgens de regering slechts 120 miljoen frank door de beugel kunnen.
Dat betekent eenvoudigweg dat wij
het beleid van de voorbije twee jaren
zullen moeten doortrekken : geen nieuwe Initiatieven meer nemen...!»
— En wat met de gevreesde afdankingen ?
André Monteyne: « Dat zal niet gebeuren. Het is duidelijk dat op de eerste
plaats de miljoenenschulden moeten
weggewerkt worden. Die mogelijkheid
zou naar verluidt geschapen worden.
En meteen ook moeten de sociale problemen een goede oplossing krijgen;
de tewerkstelling van onze mensen
moet verzekerd blijven.»

— Welke zullen dan de hartverscheurende maatregelen zijn ?
André Monteyne : « Dat er echt veel te
weinig geld zal overblijven om nog
grootse dingen te doen.
Ik geef een voorbeeld. De kultuurkommissie beschikte reeds over 100 miljoen frank voor de sektoren kuituur en
onderwijs. Daarmee moet een beleid
gevoerd worden ten bate van 250.000
Vlamingen in Brussel. Welnu, de gemeente Schaarbeek beschikte reeds
drie jaar geleden over... ongeveer 1
rfiiljard frank voor het gemeentelijk
onderwijs en kulturele initiatieven. Die
vergelijking is toch wel sprekend. Wij
komen dus gedwongen tot de vaststelling dat zelfs al worden de levenskansen van de N C C verzekerd, wij niet
over de nodige middelen zullen beschikken om kreatief werk te verrichten.

verbrelcen'
— De Franse kultuurkommissie
kent
niet dezelfde
financiële
moeilijkheden. ..

ONTMANTELING ?
André Monteyne: «Uiteraard niet, en
hier leg je de vinger op de zere wonde.
De franstalige kommissie krijgt evenveel geld als wij, maar hoeft slechts te
zorgen voor supplementaire diensten
en initiatieven aangezien de Brusselse
gemeentebesturen de Franse inwoners op allerlei gebied voldoende sociaal-kulturele voorzieningen aanbiedt.
Die koppeling van ons budget aan dat
van de Franse kultuurkommissie is
kompleet zinloos, ja onverantwoord.
Het was de overeenkomst Van Mechelen-Parisis. Het is nu het moment
om dat ongedaan te maken, te zamen
met de uitvoering van het Egmontpakt »
— Wordt

daar werk

van

gemaakt?

André Monteyne: «Er zijn natuurlijk
allerlei truukjes. En, daar zullen we het
op de allereerste plaats moeten mee
doen.
Een aantal begrotingsposten bijvoorbeeld langs het ministerie van Nederlandse kuituur optrekken is mogelijk.

Maar, dan komt er meteen ook weer
een gevaar opduiken: wij zijn een
onafhankelijk beleidsorgaan en zeker
geen filiaal van Nederlandse kultuurministerie. Een mogelijkheid is er ook om
gespijsd te worden door nog andere
ministeries
(bijvoorbeeld
middenstand), zodat we uiteindelijk niet van 1
ministerie moeten leven.
Maar, al deze technische ingrepen hebben dan weer als gevolg dat ons
beleid dreigt versnipperd te geraken.
Er is dan inderdaad het gevaar van
ontmanteling van de NCC.»
— Toch wordt nu precies in die richting gedacht om de benarde financiële
situatie te verhelpen...
André Monteyne: «Wel, ik zie voor
ons beleid geen hinder indien ministeries tijdelijk financieel bijspringen, om
deze tijd te overbruggen, tot de nietgrondwettelijke bepalingen van het Egmontpakt uitgevoerd worden.
O p dat moment is de kans schoon om
uiteindelijk de binding met de Franse
kultuurkommissie definitief te verbreken.
Wij moeten meer geld krijgen dan de
franstaligen; het Egmontjaakt maakt
dit in potentie mogelijk. O p dat ogenblik moet precies de goede politieke
wil blijken, niet zozeer van de franstaligen, maar wel van de Vlamingen die
beweren Brussel niet los te willen
laten.»
— Krijgen de Brusselse Vlamingen na
sociaal-kulturele
werkers
en trefcentra nu ook eindelijk een groot ontmoetingscentrum ?
André M o n t e y n e : «Ik wil er allereerst op wijzen dat de sociaal-kulturele werkers reeds zeer veel en zeer
goed werk gepresteerd hebben. Ze
zijn beter op mekaar afgestemd dan
hun kollega's in Vlaanderen. Dat heeft
natuurlijk te maken met de speciale
situatie van de Vlamingen in Brussel.
En, wat dat Vlaams centrum betreft:
ja, ik wacht ook ongeduldig. Mijn persoonlijke wens is dat het Paleis voor
Schone Kunsten dienstig blijft voor de
twee kultuurgemeenschappen. Maar,
er moeten dan ook dringend maatregelen genomen worden om dat paleis
tweeledig te besturen. Er is een degelijk protokol nodig tussen de twee
gemeenschappen voor het gebruik
van het paleis.
Anderzijds hebben de franstaligen
vroeger het pershuis aan de Beurs toegewezen gekregen, en doen zij nu een
bod van een slordige 1,2 miljard frank
op het grote Glaverbel-gebouw. Het is
dan ook niet meer dan redelijk dat de
Brusselse Vlamingen de Kruidtuin kunnen inpalmen. Maar ik heb gehoord
dat er nog andere gegadigden zijn,
zoals het sekretariaat voor toerisme
van Brussel.»
flids)

J

WIJ 14

MENSEN VAN BIJ ONS
10 NOVEMBER 1977

