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Simonet 
en het overheidsinitiatief 

Er is dezer dagen in de l<ranten 
en de politieke l<ringen heel wat 
te doen over de verklaring, die 
ministervan Buitenlandse 
Zaken Henri Simonet (BSP) 
afgelegd heeft op de Europese 
Dagen van de Jonge 
Bedrijfsleiders te Brussel. 
Simonet heeft bij die 
gelegenheid een vermanende 
vinger opgestoken naar 
degenen die alle heil in de 
ekonomische sektor verwachten 
van de Staat. Hij nam het op 
tegen de groeiende polit izering 
van het ekonomisch gebeuren 
en hij bepleitte voorzichtigheid 
en zakelijkheid bij het nemen 
van nieuwe 

overheidsinitiatieven. Hij zegde 
dit allemaal nogal behoedzaam, 
er zorg voor dragend om 
principieel geen brokken te 
maken en toch essentiële 
dingen onder de aandacht van 
de publieke opinie te brengen. 
De Belgische politieke wereld is 

niet g root ; een kleine kei 
volstaat reeds om in dit 
kikkerpoeltje voor behoorli jke 
beroering te zorgen. De 
liberalen wierpen zich op de 
tekst van Simonet, citeerden 
daaruit wat hen beviel, 
verzwegen zedig de rest en 
konden zich zodoende 
verheugen in hetzgn. 
neo-liberaal standpunt van een 
socialistisch minister. 
BSP-voorzit terVan Miert, 
bekommerd om de eendracht in 
zijn partij, tikte zijn parti jgenoot 
voorzichtig en onrechtstreeks 
op de vingers. Het grote protest 
kwam echter uit de extreme 
vleugel van de Waalse PSB, 
waar Simonet al vanzelf geen 
goede beurt maakt 
Het protest uit de Waalse 
extreme hoek hoeft 
hoegenaamd niet te verbazen. In 
Vlaanderen stellen de 
socialisten zich heel wat 
realistischer op. Dat is de 

jongste t i jd ten overvloede 
gebleken uit de 
behoedzaamheid waarmee Willy 
Claes zich op het departement 
van Ekonomische Zaken 
beweegt. Men mag overigens 
niet uit het oog verliezen dat de 
verschillende benadering in 
Vlaanderen en in Wallonië van 
de rol die de Staat te spelen 
heeft in het ekonomische 
gebeuren, een permanent 
politiek gegeven is, dat o.m. zijn 
stempel drukt op de 
gewestvorming en de 
uiteindelijke hervorming van de 
Belgische politieke strukturen. 
De toespraak van Simonet heeft 
het voordeel, dat het probleem 
dan toch weer eens gesteld 
wordt voor de publieke opinie. 
Het wordt trouwens hoog t i jd, 
dat orde op zaken gesteld wordt 
in de gedachten omtrent het 
overheidsinitiatief. Het gaat niet 
op de Staat de rol van 
brandweer te doen spelen m alle 

bedrijven waar de rode cijfers 
beginnen te gloeien, het gaat 
niet op om hem te zien als de 
laatste en eeuwige bron van 
sociale en ekonomische 
veiligheid voor enkelingen en 
bedrijven. Zeker gaat het niet op 
dat de Staat de last van 
stervende of ten dode 
opgeschreven bedrijven op zich 
moet nemen. Wél is het zijn taak 
tussenbeide te komen bij de 
heroriëntering en bij het 
aanvaardbaar en dragelijk 
maken van de sociale gevolgen. 

Een gemeenschap en een 
ekonomie die alles verwachten 
van overheidsinmenging, 
verliezen de zin voor risico en 
initiatief zonder welke er 
nochtans geen toekomst is. 

Uiteraard heeft de Staat 
opdrachten in de ekonomische 
sektor, tot en met het nemen van 
overheidsinitiatieven. Dit mag 

echter niet betekenen het 
nationalizeren van verliezen, 
tekortkomingen en verkeerde 
spekulaties. Daar waar de 
traditionele Belgische holdings 
te weinig initiatief nemen, waar 
het privé-kapitaal duidelijk te 
kort schiet heeft de Staat niet 
alleen het recht, maar ook de 

•plicht om zélf de zaken ter hand 
te nemen. Essentieel daarbij is 
een totale doorzichtigheid van 
dit beleid en een sluitende 
kontrole erop. Naast de 
traditionele ekonomische 
sektoren heeft de Staat 
daarenboven de mogelijkheid, 
het recht en de plicht van 
initiatief in de non-profit-sektor, 
waar het bedrijfsleven geen 
kaas in ziet, die echter voor de 
gemeenschap uiterst belangrijk 
is en die een steeds groeiende 
rol kan spelen bij de 
werkverschaffing. 
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Ti jdens het (u i teraard o m pro fess ione le redenen) d o o r n e m e n van een 
v r o u w e n b l a d viel mij deze rek lame op Z o horen w e ook eens van een 
ander hoe b e d w e l m e n d onze part i j we l is 
Maa r dat ze zo g o e d k o o p is, dat ge loof ik t och met 

J B , Brusse l 
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Graag zou ik de lezers willen laten 
opmerken dat — naar mijn gevoelen 
— het meest essentiële in mijn brief 
opgenomen in «Wij» van 25 oktober 
weggevallen is 
Na de zin « En wat gezegd van de dis-
cnminaties die de VU nu nog helpt 
bestendigen met de ongehoorde on
rechtstreekse belastingen» moet 
men lezen «of men maandelijks 25 
50 of 100000 fr verdient de sigaret
ten en de benzine kosten voor ieder
een evenveel Zodus betaalt — pro
centueel — de kleine man het 
meestI» E D S Gent 

TWEELEDIG 

Egmont er komt geen einde aan Als
of gans de wereld draait rond het 
inschnjvingsrecht Niet dat ik zo 
gelukkig ben met dat inschnjvings
recht integendeel maar er is meer 
De Europese verkiezingen staan voor 
de deur De Vlaamse Egmont-onder 
handelaars — waar de Volksunie zich 
met onbetuigd laat — hebben hun 
slag thuisgehaald 
Tegen Tindemans die een omschnj-
ving eiste (hij is immers een «vedet
te» in Antwerpen en Wallonië) 
Tegen de Brusselaars die in Europees 
perspektief zichzelf als derde Belgi
sche entiteit zagen Het Belgisch kie
zerskorps wordt ingedeeld in een 
Nederlandse en Franse kiesomschrij
ving In Brussel zullen er zowel Neder

landse als Franse lijsten worden voor
gesteld 
In Verenigd Europa wordt de Vlaam
se volksgemeenschap erkend België 
treedt naar buiten als een tweeledig 
gefederalizeerd land 

H V Leuven 

GEACHTE HEER MINISTER. 

Heden morgen ontving ik als Vlaams 
filatelist van de Regie der Posterijen 
de aankondigingen nrs 18 en 19 over 
de kortelings te verschijnen zegels, 
vergezeld echter van een in de Fran
se taal gestelde omzendbrief uitgaan
de van de « A S B L PRO POST» 
onder auspiciën van de « REGIE DES 
POSTES » hetzij verzonden onder uw 
uiteindelijke verantwoordelijkheid 

Ik weet bij voorbaat dat de verzen
ding van dit franstalig dokument zal 
weggewuifd worden als de zoveelste 
<' administratieve vergissing» en dat 
binnenkamers mijn brief zal be
schouwd worden als het zoveelste 
«lachedingetje van een onnozele fla
mingant » die hiervoor nog 6 50 fr 
postzegels over heeft Mijn brief geldt 
dus ook in naam van alle Vlaamse fila
telisten die hiervoor geen 6 50 fr over 
hadden 

Ik verzoek U bovendien mijn schrijven 
te beschouwen als « open brief» waar
van ik de kopij aan de pers zal over
maken Inderdaad ik meen dat de tijd 
van de «administratieve vergissin
gen » ( I ' ) thans definitief voorbij 
moet zijn 

Het Egmont-pakt is bij de Vlamingen 
bepaald met zo populair dat zij boven
dien verder met verachtende onver
schilligheid dienen behandeld 

Red — Eugeen Devos uit Borger
hout stuurde deze brief naar minis
ter Defosset (PTT) En of hij groot 
geli jk heeft Het moet nu maar eens 
ophouden met die «vergissingen» 
Het IS toch eigenaardig dat men zich 
in Wallonië nooit eens vergist 

AMNESTIE 

Naar Hugo Schiltz op TV vertelde zal 
Jean Bascour PVV burgemeester 
van Sint-Kwintens-Lenmk een wets 
voorstel indienen tot splitsing van het 
kiesarrondissement Halle-Vilvoorde 
waar diezelfde PVVers voor enkele 
jaren tegen stemden 

Zal nu diezelfde PVV ook een wets
voorstel indienen voor algemene am
nesty ' 

J V , Erps-Kwerps 

I B M - r e i s b e u r z e n 

De firma IBM financiert 
reisbeurzen om Belgische 
navorsers toe te laten m het 
buitenland korte studiever
blijven m het gevorderd ge
bruik van computers door 
te voeren, en kent 4 mforma-
ticapnjzen toe 2 per taal
stelsel voor respektievehjk 
licentiaten en doctors 
De kandidaturen dienen op 
speciale formulieren uiter
lijk tegen 1 maart 1978 op 
het N F W O toe te komen 
(NFWOEgmontstraat 5 te 
1050 Brussel, 02/51291 10) 

ROEP UIT DE WOESTIJN! 

De Overmaasaktie valt in duigen om
dat Vlaanderen 4 /5 van Overmaas 
vergeet en de meer dan 20000 Lim
burgers uit de Platdietse streek ne
geert Dat overgangsgebied tussen 
't Nederlands (Voeren) en t Duits 
(Oostkantons) had een schakel kun
nen zijn, nu IS het een wig die de taal
grens in Oost-Belgie breekt met bar-
sten-effekt in nabije Voer- en Eupener 
gemeenten 

Limburgse jongeren die beloofd had
den de vlag van de ouderen over te 
nemen hebben ons werk in steek 
gelaten Wij ouderen die 25 en meer 
jaren onze beste krachten aan Over
maas gaven lijden onder die Vlaamse 

zwakheid Bedroefd zien we ons werk 
van vele jaren meer en meer verdwij
nen 'n Vlaamse Overmaas-Pers be
staat met meer Wij hadden enkele flin
ke stellingen in het Montzener gewest 
(Vlaamse biblioteek in Welkenraedt en 
Gemmenich, studiekring in Moresnet 
dienstbetoon in alle dorpen), maar we 
vonden geen jonge krachten die weg
vallende ouderen konden vervangen 

De Voerstreek werd aan Limburg 
gegeven en Overmaas werd nog
maals in twee gehakt en verzwakt De 
strijd om Voeren is nog met gewon
nen (oh die dwaze faciliteiten om 
Vlaamse mensen te verfransen O en 
zal men met winnen als men de Plat-
dietsers negeert 

Duitstaligen van de Oostkantons met 
de Overmazers door geschiedenis en 
volkstaal verbonden zochten langs 
ons een sterkere band met Vlaande
ren n Verdwijning van onze aktie 
wordt voor hen minstens een tegen
slag Hun redding ligt in een sterkere 
band met Vlaanderen 
Laat de Overmaasaktie met in steek 

Na de Voerstreek dient u ook de Rat-
dietse te helpen, want Overmaas blijft 
spijt alles een geheel 

Wanneer komt er een regering die de 
kreet van velen in Oost-Belgie be
grijpt «ruk Overmaas en Oostkan
tons los van Wallonië i» ' Ja taalstrijd 
IS machtsstrijd en die macht moet nu 
veroverd 

Alle inlicntingen omtrent het gebied 
Overmaas worden graag verstrekt 
door J Gouverneur Bond der Vlamin
gen in Oost-Belgie Putstraat 33 3700 
Tongeren 

Aanbieding 

"Zijn dromen bedrog» is 
boek over het frankofone 
vaar geschreven door een 

een 
ge-
ge-

broodroofd arbeider Te beko
men door stort van 150 fr plus 
25 fr portonk op rek 
0420212-78 van Jansen A 

320 
Ba-

len met vermelding titel (Adv 28) 

brief van de 
redaktie 

Brussel,12 november 1977 

Waarde lezer(es). 

Sinds begin dit jaar liggen in ons 
redaktiekantoor diverse tijd
schriften ter inzage van de 
redaktieleden, partijmensen en 
bezoekers allerhande. 
Sinds wij op het Barrikadenplein 
gehuisvest zijn lopen er meer 
mensen even aan bij wat sommigen 
'het kollektief' van de Wij-
redaktie noemen of Komitee van 
Redakteurs . 
Dat de tijdschriftenkollektie 
sukses heeft blijkt uit twee 
verschijnselen : soms vinden 
we duidelijk sporen van een 
haastige inzage, en daarom 
hebben we boven de verzameling 
volgend bericht aangeplakt : 
"Deze tijdschriften mogen inge
keken worden, gelieve ze echter 
te laten liggen. Dankjewel". 
We hebben straks volledige jaar
gangen van 't Pallieterke, Pan, 
De Rode Vaan, Links, De Nieuwe, 
Raak enz... 
We zullen pogen deze kollekties 
gaaf te houden en een aparte 
bergplaats zoeken. Gelukkig is 
er op nr.12 nog ruimte voor een 
archief. Intussen genieten we 
regelmatig van de verwondering 
van vele bezoekers "Ik wist niet 
dat er hier zoveel week- en 
maandbladen waren"... 

WIJ ï 17 NOVEMBER 1977 
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De inkomensverdeling 
en het milieu 

De Programmawet 
1978 

De programmawet die het bud
get van 1978 vergezelt is een kri-
siswet De diepte van de knsis 
mag echter geen voorwendsel 
worden om alle andere prioritei
ten te laten vallen 
De huidige ekonomische depres
sie in België houdt vooral grote 
gevaren in wat betreft de sociale 
en milieu-objektieven Tot 1973 
kon men een groeiende — zij het 
nog zeer bescheiden — aan
dacht voor de inkomensverdeling 
en voor de milieuzuivering vast
stellen 
Sinds de petroleumknsis zien wij 
echter steeds meer stemmen op
gaan om het milieu en de herver
deling « voorlopig » maar te verge
ten Als de ekonomische weten
schap ons iets leert dan is het wel 
dat in het algemeen randoplossin-
gen met optimaal zijn maar dat 
integendeel moet gezocht wor
den naar een kompromis waarbij 
de som van alle kosten, zowel de 
ekonomische als de milieukosten 
als de sociale kosten minimaal is 
Het IS dan ook van het grootste 
belang de programmawet 1978 
kritisch te bekijken ten einde te 
verifiëren of niet te veel op korte 
termijn wordt prijsgegeven waar
van WIJ op de lange termijn spijt 
zullen hebben 
Vandaar vooral aandacht in deze 
uiteenzetting aan deze « secundai
re» doelstellingen met name de 
inkomensherverdeling en het mi
lieu 
De meeste ministers van finan
ciën hebben de neiging zich te 
koncentreren op de primaire funk-
tie van de belastingen met name 
het bijeenbrengen van geld voor 
de overheid 
Deze pnmaire funktie is natuurlijk 
essentieel 
Het IS echter verkeerd zich op 
deze boekhoudkundige funktie 
van de belastingen blind te staren 
en geen aandacht te hebben 
voor de secundaire funkties van 
de belastingen Belastingen bren
gen met alleen geld op maar zij 
beïnvloeden ook de konsumen-
ten en de firma's en kunnen dus 
korrigerend werken 

EFFEKT VAN BELASTINGEN 
OP INKOMENSVERDELING 
Wat het eerste secundair effekt 
van de belastingen betreft het 
inkomensherverdelend effekt 
heeft de Volksunie zich op het 
kongres van 1971 als eerste poli
tieke partij uitgesproken voor een 
zo uniform mogelijk belastingstel
sel met een gewaarborgd mini
muminkomen en een negatieve in
komstenbelasting 
In het eerste deel van deze uiteen
zetting wordt nagegaan in hoever
re de programmawet 1978 aan 
de Volksume-eisen tegemoet is 
gekomen 

De huidige fiskale en sociale wet
geving mag men gerust een Sm 
terklaas-wetgeving noemen, een 
verzameling van uitzondenngen 
Door het spel van verschillende 
drukkingsgroepen werden steeds 
maar partiele toegevingen ge
daan aan bepaalde groepen en 
sub-groepen die dan tegen elkaar 
konden uitgespeeld worden Uit
eindelijk IS niemand nog tevreden 
omdat in onze belastingwetge

ving een klare lijn en een duidelij 
ke optie ontbreekt 
Het grote voordeel van de huidi 
ge grote koalitie is met alleen dat 
eindelijk de achterhaalde unitaris-
tische strukturen kunnen doorbro 
ken worden maar dat ook op het 
gebied van de fiskaliteit de 
scheefgegroeide toestanden kun 
nen gesaneerd worden, zelfs in 
dien dit minder populaire maatre 
gelen vergt 

Onze fiskale wetgeving bevat 
vier fundamentele fouten die 
een rechtvaardige belastingwet
geving in de weg staan een te 
laag gewaarborgd minimuminko
men , een discriminerend stelsel 
van allerlei af t rekken, een te 
plotse sprong bij de middenklas
se en een daling van de belas
tingdruk op de zeer grote inko
mens 

De twee laatste fouten worden 
gedeeltelijk weggewerkt door de 
programmawet de twee eerste 
met Hierop zal het eerst worden 
ingegaan 

De laagste inkomens 

Zowel onderaan als bovenaan 
klopt er iets met Als men de 

belastingkurve naar onder na
gaat dan zou het belastingvrij 
inkomen voor 1976 110000 fr 
moeten bedragen of voor 1978 
ongeveer 125 000 fr daar waar in 
de programmawet slechts 75 000 
fr voorzien is Het belastingvrij 
inkomen zou dus met ongeveer 
50000 fr moeten verhoogd wor
den 
Bovendien is er geen enkele re
den waarom het nulpunt een 
strukturele breuk zou moeten be
tekenen M a w in feite zou men 
negatieve inkomstenbelastingen 
moeten doorvoeren waarbij de 
personen onder de 125000 fr 
subsidies zouden ontvangen 

De hoogste inkomens 
Ook boven aan de inkomensver
deling bestaat er een strukturele 
breuk die met in overeenstem
ming IS met de algemene lang
zaam stijgende progressiviteit 
van ons belastingsysteem met na
me de bovenlimiet op de gemid
delde belastingdruk 
Op dit gebied echter mag men de 
programmawet voor 1978 een 
belangrijke zij het dan gedeeltelij
ke stap in de goede richting noe
men Inderdaad, met alleen wer
den de opdecimes in de algeme
ne stijgende progressiviteit gein-
korporeerd maar bovendien 
werd de bovenlimiet verhoogd tot 
67,5 % Dit blijft echter een partie
le maatregel 

Zie verder biz. 7 

VU-kamerlid Willy Desaeyere (Zutendaal) voor wie het debat over 
de programmawet aanleiding was tot een belangrijke tussenkomst, 

meteen een fel opgemerkte maidenspeech 

Prof. Verhulst spelt ons de les 
In een zoveelste « Vnje Tribune >• 
over het Egmontpakt heeft prof 
Verhulst verleden week in «De 
Standaard» zijn visie gegeven 
over de Grondwetsherziening 
ven 1970 over de rol die de 
Volksunie daarbij heeft ge
speeld en over het zgn « beroep 
van de Fondsen op de VU » van 
28 juni 1970 
Tussen haakjes men kan bijna 
zijn uurwerk regelen op de regel
maat waarmee in een bepaald 
deel v/d Vlaamse pers «Vrije 
Tnbunes» tegen het Egmont
pakt verschijnen Verleden 
week Verhulst in «De Stan
daard» deze week woensdag 
Derine in hetzelfde blad een 
niet aflatende stroom van anti 
Egmontverklaringen ternauwer 
nood onderbroken door af en 
toe en met mondjesmaat ook 
eens een standpunt voor Ons 
zijn gevallen bekend van promi 
nente Vlaamsgezinden die aan 
hetzelfde blad een «Vrije Tribu 
ne» pro bezorgden die deze 
tekst nu al wekenlang niet zien 
verschijnen die zich afge 
scheept zien met dooddoeners 
Prof Verhulst is niet alleen voor 
zitter van het Willemsfonds en 
van het Overlegcentrum hij is 
daarenboven historicus Men 
zou van deze man mogen ver 
wachten dat hij zijn historische 
dossiers kent Dat blijkt echter 
helemaal niet het geval te zijn 
Het verhaal dat hij m zijn « Vnje 
Tribune» heeft opgehangen 
klopt van geen kanten of zijden 
Professor Verhulst herinnert 
aan de voetstappen die de drie 
Fondsen op 28 juni 1970 deden 
om de Volksunie ertoe te tjewe-
gen haar verzet tegen de gren
delgrondwet in de Kamer op te 
geven en er zodoende mede 
voor te zorgen dat bielangnjke 

en voor Vlaanderen uiterst gun
stige Czo oordeelden de Fond
sen ) bepalingen konden wor
den goedgekeurd 
Prof Verhulst zet daarbij een 
aantal beweringen voorop die 
mijlenver van de histonsche 
waarheid verwijderd zijn Zo be
weert hij ten eerste dat de 
Volksunie haar verzet in de Ka
mer maar moest staken omdat 
ZIJ in de Senaat toch al had mee 
gestemd met de regeringspartij
en Ten tweede dat de Fondsen 
op 28 juni 1970 een beroep in 
die zin op de Volksunie deden 
opdat in de Kamer zou kunnen 
worden aoedaekeurd wat reeds 
in de Senaat verworven was nl 
de waarborgen voor de Vlamin
gen in en rond Brussel de zgn 
pariteit te Brussel de kultuur-
kommissies en de beperking 
van Brussel tot de 19 gemeen 
ten Ten derde dat de regering 
haar tweederde-meerderheid 
verloor Ten vierde dat de rege
ring aldus verplicht was steun te 
zoeken bij de Brusselse socialis
ten die hun steun gaven mits 
wedennvoenng van de lilierte 
du pere de familie 

Alle vier deze beweringen zijn 
pertinent onjuist, wat zeer ge
makkelijk aanwijsbaar is 
Ten eerste de VU had in de 
Senaat niet meegestemd met de 
regeringspartijen Zij had in 
tegendeel wekenlang in de kom
missie en dagenlang in openba 
re vergadenng amendement na 
amendement, de stnjd gevoerd 
tegen de grondwetsherziening 
geen enkele van haar amende 
menten werden aanvaard Ze 
stemden tegen de belangnjkste 
artikelen 

Ten tweede toen de Fondsen 
op 28 juni 1970 hun beroep 

deden op de VU was er in de 
Senaat nog helemaal niets « ver
worven» van wat prof Verhulst 
ons vandaag wil wijsmaken De 
door prof Verhulst aangestipte 
materies waren zelfs niet eens 
in behandeling in de Senaat i 
Ten derde de regenng verloor 
nooit haar tweederde-meerder 
heid doodgewoon omdat ze die 
nooit gehad heeft Het weggaan 
van de VU uit de vergaderingen 
nadien gevolgd door het weg 
gaan van PVV-PLP en FDF RW 
bracht mee dat men niet meer in 
aantal was om te stemmen 

Ten » 3rde de regering zocht 
met de steun van de Brusselse 
socialisten maar ze kreeg de 
steun van de politieke vnenden 
van prof Verhulst nl de libera
len De grondwetsherziening 
werd in de Kamer gedeblok
keerd op 8 december 1970 
door de goedkeunng van de 
resolutie Hannotte (PVV-PLP) 
In deze resolutie werd de onmid
dellijke en onvoorwaardelijke 
herinvoering van de «liberte du 
pere de familie» gesteld Ze 
werd goedgekeurd door alle 
Vlaamse Kamerleden behalve 
de VU-ers 

Dit zijn niet de enige en zelfs 
met de grofste onjuistheden in 
de « Vrije Tribune » van prof Ver
hulst Uit deze grove onwaarhe
den distilleert hij het recht om de 
Volksunie de les te spellen Zo 
stelt hij onder meer dat de kul 
tuurveremgingen thans met kun 
nen ingaan op het aanbod van 
partijvoorzitter Hugo Schiltz om 
overleg te plegen zolang de his 
tonsche waarheid over 28 juni 
1970 met is rechtgetrokken Met 
deze rechttrekking bedoelt hij 
dan, dat de Volksunie zijn gemak
kelijk aanwijsbare en weerlegba 

re onwaarheden zou bijtreden 
Dit is wel een toppunt de Volks 
unie zou slechts toegelaten wor
den tot een gesprek met prof 
Adnaan Verhulst voor zover ze 
bereid is om aan geschiedenis
vervalsing te doen i 
We beklagen van harte de stu 
denten die hun vak leren bij een 
dergelijke historicus Welke ga 
rantie geeft prof Verhulst daar
enboven dat zijn huidige visie 
op het Egmontpakt juister is dan 
zijn historische visie op de grond
wetsherziening ' 

Men doet geen afbreuk aan de 
grote verdiensten van de Fond
sen wanneer men vaststelt dat 
ZIJ zich in 1970 vergist hebben 
De feiten hebben sindsdien de 
Volksunie en haar verzet tegen 
de grondwetsherziening gelijk 
gegeven Want wat heeft deze 
grondwetsherziening ons ge
bracht ' Naast een zeer beperk
te kulturele autonomie de gren
dels en het verkwanselen van 
onze meerderheid de «liberte 
du pere de familie » het speciaal 
statuut voor de Voer en het zgn 
statuut voor Brussel met schijn-
panteit en zonder waarborgen 

Uit deze histonsche vergissing 
zou prof Verhulst kunnen leren 
dat ook kuituur- en strijdvereni 
gingen niet onfeilbaar zijn Hij 
zou er kunnen uit lerer dat eni 
ge bescheidenheid past en dat 
de Vlaams-nationale partij vroe
ger al eens volkomen ten on 
rechte als hoofd van Jut heeft 
gediend 
Blijkbaar wil prof Verhulst ech 
ter niet leren En omdat hij dat 
niet wil moet de geschiedenis 
dan maar wezen wat hij ervan 
maakt een spinneweb van ver 
dichtsels onjuistheden en on
waarheden 

17 NOVEMBER 1977 WIJ 3 



KOMM^MT/I/̂ R 

SCHELDELAND, 
VERDRONKEN 
IN PAPERASSEN 
EN DOSSIERS 
WAASLAND, RUPELSTREEK, 
KLEIN-BRABANT. - Het 
Scheldeland geraakte eens te 
meer verzopen... De 
natuurkrachten hebben weer 
onheil gebracht. Reeds 
jarenlang wordt er In deze 
streek gesmeekt om hogere en 
sterkere dijken, én... een betere 
hulpverlening. 

De geteisterden van januari 
1976 wachten nog steeds 
ongeduldig op een vergoeding 
van de staat voor de geleden 
waterschade. 
En, de hulpverlening kwam ook 
dit keer op vele plaatsen zeer 
traag op gang, omdat toevallig 
het feest van de Dynastie werd 
gevierd... 

Heeds in 1966 verklaarde de toen
malige minister van Openbare 
Werken, Jos De Saeger «Bin
nen vijf jaar zullen geen overstro
mingen meer mogelijk zijn. In het 
vijfjarenplan '66-70 is alles voor
zien. » 
Er mag met gezegd v\/orden dat 
er sinds januan 1976 geen aan
dacht v>/erd besteed aan dijkver-
beteringen Vrij veel aanbestedin
gen voor dijkwerken werden in
middels uitgeschreven. Maar, nu 

blijkt dat de bevoegde administra
tie op het ministerie van Openba
re Werken de dossiers slechts 
zeer traag behandelt Gebrek aan 

- mankracht is het • ekskuus. 
Toch Zijn er enkele kredieten 
voorhanden waarmee hier en 
daar een steviger dijk kan ge
bouwd worden. Voor volgend 
jaar bijvoorbeeld is er 1,5 miljard 
frank voorzien; vergeleken met 
andere openbare werken een 
peulschil weliswaar. 
Ingenieurs stellen vast dat het 
waterpeil in het Scheldebekken 
van jaar tot jaar stijgt, met telkens 
zowat 1,5 cm. De verklanng zou 
kunnen zijn dat dit veroorzaakt 
wordt door atmosferische invloe
den, of nog, doordat het noord-
poolijs zou smelten... 
Mensen van aktiekomitees in de 
Rupelstreek zeggen daarentegen 
dat de oorzaak voor de aanhou
dende stijging van het waterpeil 
moet gezocht worden bij de bag-
gerwerken en zandwinningen in 
het Antwerpse, de kanalizenngen 
en de waterwerken in Nederland. 
De huidige maximumstand van 
het waterpeil in het Scheldeland 
beloopt 7,3 m 

Overstromingen zouden verhol
pen worden indien alle dijken tot 

Antwerpen 11 december 1977 

Dialoogdag kleine en 
middelgrote ondernemingen 

-I- 8 m zouden opgetrokken wor
den. 
En, dat zou de ministeriele bedoe
ling zijn. Maar het land van Saef-
tinge zal zolang hinder ondervin
den van wateroverlast tot op het 
kabinet van Openbare Werken 
de vloed van paperassen voor 
aanbestedingen weggewerkt is. 
En de administratieve molen 
maalt ook hier zeer langzaam; 
onverantwoord traag. 
Senator Van Ooteghem: «Met 
het verhogen van dijken alleen 
zullen we de problemen nog niet 
helemaal opgelost krijgen. Er 
moet voorzien worden in over-
stroombare en toch stevige dij
ken op daartoe geschikte plaat
sen. Ook met potpolders kan de 
wateroverlast zodanig opgevan
gen worden, dat onze woongebie
den van overstromingen gevrij
waard blijven. Maar, zover is men 
op het bevoegde minister nog 
niet gaan denken.» 
Inmiddels blijkt men wel verder te 
werken aan het projekt om in 

Oosterweel een gigantische 
stormstuw (100 meter hoog) te 
bouwen... Voor dit miljardenpro-
jekt zou spoedig een internationa
le ideeenwedstrijd uitgeschreven 
worden. 
Zou de minister van Openbare 
Werken die miljardenopslorpen-
de investering niet beter met één 
pennetrek ongaan maken, en met 
de miljarden die daardoor wor
den bespaard op zijn budget 
grootse aanbestedingen voor dijk-
verbeteringen en aanleg van pot
polders uitschrijven ? 
En terloops ook nog di t : wat is er 
geworden van het met veel brio 
(en veel geld) gerealizeerde «ma-
tematisch model voor de Noord
zee en het Scheldebekken», 
waardoor een computer onder 
meer overstromingen zou kunnen 
voorspellen...? 

Minister Gaston Geens en staats-
sekretans Karel Poma maakten 
er in '75 veel publiciteit rond, maar 
over dat model horen we niets 
meer... (hds) 

BREL EN DE 
V L A M I N G E N 

Zaterdagnamiddag achter de dijken. In de kleine Zeeuwse 
haventjes tussen Terneuzen en Doel werden de stalen of 
houten keerdeuren in de doorgangen aangebracht Zandzak-
jes daarachter, voor het geval dat.. De vrouw die ons te Krui-
beke een pakje sigaretten over de toog reikte, hoopte dat de 
zuidwester met naar het noorden zou schuiven « want dan 
staan we weer allemaal kniehoog in het water». Bij hoge tij 
stonden aan het havenhoofd van Doel enkele oude schip
pers bezorgd de wind te proeven: «als hij naar het noorden 
ruimt, zal het hier beginnen te spoken ». Het Verdronken Land 
van Saeftinge één reusachtige vlakte met aan de einder, 
torenhoog op het hoge Scheldewater, de uitvarende en bin
nenkomende schepen. 
In de nacht van zondag op maandag deed de wind wat hij 
met had mogen doen. Hij kwam keihard aanzetten uit het 
noordwesten, hij stuwde de hele Noordzee op naar de trech-
terhals van het Kanaal, hij joeg het water door de Wester-
schelde landinwaarts, tussen de wankele dijken en kreupele 
waterkeringen Het bang vermoeden van de winkelierster te 
Kruibeke bleek, wat haarzelf betreft, ongegrond • ze bracht 
het er droogvoets van af Maar elders stonden weer heel wat 
mensen kniehoog in het water Het is geen ramp geworden 
op grote schaal, maar het scheelde geen haartje. En voor wie 
zijn meubelen ziet dobberen op de troebele brei die uit het 
dijkgat stroomt, is het een magere troost te weten dat er 
geen duizenden in hetzelfde geval verkeren. 

Noordwester 
in de Wetstraat 

Januari '76. De koning met gummilaarzen in een bootje door 
Ruisbroek. De Antwerpse provinciegoeverneur met de belof
te over een Rampenfonds. Wekenlange direkte ellende in 
honderden en honderden gezinnen. Jarenlange indirekte 
ellende in honderden en honderden gezinnen: te Ruisbroek 
wacht men nog altijd op centen. 
En Defraigne, Waalse minister van Openbare Werken, die 
zegde dat de Vlamingen zélf maar financieel moeten opdraai
en voor hun dijken. Vandaag lijkt het er op, dat het scenario 
Defraigne stipt werd gevolgd. Van januari '76 tot november 
'77 is er aan onze dijken slechts geknoeid met lapwerk. Zand-
zakjes, vaderlanderkes. Voor autosnelwegen wordt het 
beton dik over het land gesmeerd, ook daar waar men het 
niet vraagt en met wil Maar achter de dijken mogen de men
sen voortdoen zoals het knaapje uit het oude verhaal: de 
gaatjes stoppen met hun vinger En als de gaatjes toch uitge
spoeld worden: een vaderlanderke in de bres. En maar wach
ten. Op de koning die misschien wéér zal komen. Met gummi
laarzen. Op de centen Die in ieder geval véél later zullen 
komen. Als ze komen! 
Tot diep achterwaarts is Vlaanderen een zeeland. De harte-
klop van de getijden kan gevoeld worden tot in Gent, tot 
tegen Mechelen en Lier, bijna tot aan de poorten van Brussel 
Bijna tot aan de poorten... Spijtig, spijtig dat het modderwater 
nooit over de Wetstraat loopt nooit klimt tot tegen de trap
pen van het parlement Want alleen zo, alleen zo zou men 
kunnen hopen dat er iets aan gedaan wordt 
November, december, januan, februari, maart Een lange win
ter onder grijze luchten. Een kreupele waterkering en gevaar 
voor bressen tot diep in het land. En mensen achter de dijk, 
die weer maandenlang de wind zullen proeven. In de hoop 
dat hij met naar het noordwesten zal draaien. 

Jaren geleden zong de Brussel
se zanger (van Vlaamse af
komst) in tamelijk sympatieke 
en kleurrijke akkoorden over 
«les Flamandes» die zijn hart 
gestolen hadden. Na vier jaar 
«ondergedoken» te zijn ge
weest komt Jacques thans met 
een nieuwe lp op de markt, met 
12 chansons. Eén daarvan is aan 
de Vlamingen gewijd, niet meer 
sympatiek maar bitter en on
rechtvaardig. Hij sleurt er deze 
keer de flaminganten bij, vooral 
de katolieke, en de ... kollabora-
tie en de nazi 's! 
Onze kollega's van de Gazet 
citeerden als kommentaar «Oh 
courbes méandres, secret du 
menteur» van Paul Valéry. Is de 
Jaak soms lid geworden van het 
FDF? 

K U L T U U R F L A M I N G A N T E N 

Links en rechts schoten sinds 
Egmont bepaalde zoetwaterfla
minganten wakker na jarenlang 
de Vlaamse stri jd aan de Volks
unie en enkele groepen te heb
ben overgelaten. Noch in de 
stri jd tegen de grendels (die 
ons de macht van het getal kost
ten en waardoor thans de 
Vlaamse onderhandelaars fel 
gehandicapt zijn) noch in het 
verzet tegen de vri jheid van de 
huisvader (waardoor het Neder
landstalig onderwijs in Brussel-
hoofdstad, reeds zo al be
dreigd, nu nog meer in het 
gedrang komt) hebben ze ook 
maar iets gedaan om de VU-op-
positie te versterken (we noe
men maar twee akties op uit de 
vele die de VU jarenlang alleen 
heeft moeten voeren). Om hun 
falen te dekken laten ze thans 
de hellehonden tegen dé 
Vlaamsnationale partij los, o.m. 
via hun plaatselijke afdelingen. 
Een lezer stuurde ons het DF-
kontaktblad te Meise toe met 
een oproep tot anti-Egmontak-
tie. Hij stipt daarbij aan dat de 
leden niet werden geraad
pleegd (wat een vrij algemeen 
verschijnsel schijnt te zijn) en 
dat de «toelichting > zich be
perkte tot één mededeling. Aan 
akties evenwel als «spreek 
steeds uw eigen taal te Brus
sel >, « Mallemunt en Brussele-
ment«,« Nederlandstalig onder
wijs » enz. besteedden ze plaat
selijk niet de minste aandacht 
(evenmin de afdelingen van het 
WF en het VF). En hij beslui t : 
« En zo doen ze aan voorl ich
ting. Voor wie houden deze 
« kultuurverenigingen » onze 
Vlaamse mensen ? Arm Vlaan
deren, pater Stracke heeft nog 
steeds ge l i jk !» 

700.000 FR. D A N K Z IJ 
DEKREET VANDEZANDE 

Het gebeurt niet vaak dat een 
franstalige een beroep doet op 
de taalwet, om voldoening te kri j
gen voor een rechtbank. Een 
totaal nederlandsonkundige 
Fransman, te werk gesteld in 
een Gentse metaalbedrijf, kreeg 
onlangs zijn ontslagbrief opge
steld in het Frans, op grond van 
«zwaarwichtige redenen» 
(scheldwoorden en bedrei
gingen van de direktie). De stel
ling van de direktie werd door 
de arbeidsgerecht bijgetreden, 
maar de Fransman ging in hoger 
beroep. Nu heeft het Arbeidshof 
de man in het gelijk geste ld ' 
wegens «een zware fout» van 
de direkt ie: ze had de ontslag
brief in het Nederlands moeten 
opstellen, zoals dat blijkt uit het 
taaidekreet Van de Zande. 
Bovendien moet het (inmiddels 
failliete) bedrijf 700.000 fr. scha
devergoeding betalen. 
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Ant i -Egmontkomitee; 
eskalat ie, en ook wel wat in format ie 
BRUSSEL — Drankhuis Graaf van Egmont. Het Anti-Egmontkomitee 
heeft nieuwe aktieplannen bekendgemaakt: een handtekeningenak-
tle («om de 70.000 protesterende Vlamingen bij de Vlaamse partij-
voorzitterg kenbaar te maken »), een stuntaktie in de buurt van het 
parlement op het ogenblik dat de ontwerpen van wetteksten — voor 
uitvoering van het Egmontpakt — aan de parlementsleden worden 
overhandigd, en een nationale betoging als de Egmontwetten de 
zegen hebben gekregen van één van beide parlementaire assem
blees. Het belangrijkste nieuws was de voorlezing door professor 
Raymond Derine (CVP-er) van een brief die Dr. Elaut, gewezen VU-
senator, aan hem persoonlijk toezond. 

Derine zei dat met deze brief het 
bewijs werd geleverd dat de on
dertekenaars van het verzoe
ningsmanifest Wildiers-Elaut mis
leid werden «door zegebulletins 
die zo werden geschreven om de 
indruk te wekken dat deze men
sen tegen het anti-Egmontkomi-
tee zouden gekant zijn » 

Jammer genoeg werd de bnef 
van Dr Elaut slechts eenzijdig 
aangehaald Vooral Piet van Bra
bant van «Het Laatste Nieuws» 
schitterde door misleidende infor
matie Wat schreef Dr Elaut im
mers aan Derine *? 

Dat hij de betoging in Dilbeek 
positief vond voor de Vlaamse 

beweging (En dit werd door de 
«goede pers» bijzonder in de 
verf gezet) Maar, Dr Elaut voeg
de daar aan toe «Men moet 
weten dat het tweeledig federalis
me door CVP en BSP, zonder de 
Volksunie, nooit naderbij zou ge
bracht worden 

En, de parodie die de PVV op dit 
ogenblik opvoert, doet mij la
chen >' 

Het Egmontkomitee, heeft de 
brief van Dr Elaut bij monde van 
professor Derine nu zodanig geïn
terpreteerd alsof deze achter de 
eis «Egmontpakt-nooit» zou 
staan 
Op dezelfde perskonferentie van 

het anti-Egmontkomitee werd 
trouwens onomwonden toegege
ven «Heel wat ondertekenaars 
van de brief van het Eqmontkomi-
tee (meer dan 300 handtekenin
gen werden ingezameld) zouden 
zeker met ondertekend hebben, 
indien in de brief van het anti-Eg-
montkomitee zou gestaan heb
ben weg met het Egmontpakt I» 
Het nu zo voorstellen dat alle 
ondertekenaars lid zouden gewor
den zijn van het anti-Egmontkomi-
tee, IS toch wel een kras staaltje 
van politieke demagogie 
De vier volzinnen die ter onderte
kening werden voorgelegd vor
men immers een verklanng die 
alle flaminganten kan bekoren 
voorstander van een ruim 
Vlaams front, pleiten voor een vol
waardige autonomie, verbetering 
van het Egmontpakt Maar, dat 
deze eisen s'echts mogelijk zijn 
door de politieke opstelling van 
de Volksunie, en dat de PVV-pa-
rodie ons luidop doet lachen, (zo
als Dr Elaut schreef) klonk bij de 
nieuwbakken anti-Egmontflamin-
gant, professor Verhuist, in dove
mansoren 

VOORLICHTING 

Vermelden we nog dat het anti-
Egmontkomitee erop uit is om het 
Egmontpakt hoe dan ook te doen 
mislukken 

Wat de inhoud van de Stuyven-
bergteksten ook moge zijn het 
anti-Egmontkomitee kondigde nu 
reeds aan ertegen te zullen pro
testeren Wat ook de stemmin
gen in de Kamer over het Egmont
pakt als resultaat mogen hebben 
het anti-Egmontkomitee zal tegen 
deze wetteksten een betoging or-
ganizeren 

Tenslotte het Egmontkomitee — 
dat anti is en zal blijven — kondig
de maandag aan een voorlich
tingsbrochure over het Egmont-

.pakt (beknopt en volks) te zullen 
verspreiden Eerst ageren en dan 
informatie (met slogans"?) 

(WIJ brachten reeds de moeite 
op om op 2 juni de tekst van het 
Egmontpakt te publiceren, en te 
zorgen voor toelichtingen op 23 
juni en 29 september) (hds) 

FORSE W I N S T BIJ 
DE GAZET 

Vanuit de huidige krantenwereld 
komt doorgaans maar slecht 
nieuws. Gevestigde kranten wor
stelen ondanks regeringshulp 
en goede verkoop toch met fi
nanciële moeilijkheden, vooral 
een gevolg van de forse stijging 
van de grondstofprijzen van de 
energie, en van de hallucinante 
prijs die men moet betalen voor 
de « technologisering » van de 
drukmetodes, die thans een revo
lutie doormaken. 

De «Gazet van Antwerpen» 
maakt intussen de klassieke uit
zondering, die de regel beves
tigt : voor het eerste halfjaar 
1977 boekte ze een winst van 44 
miljoen! Terwijl ze jaarlijks 13 
miljoen regeringssteun inkas-
seert (net als de overige grote 
kranten, uitgenomen de V U M — 
Standaardgroep — die de jong
ste inspuiting weigerde «omdat 
beïnvloeding van de nieuwsga
ring en -verstrekking moet ver
meden worden» terwijl de ont
slagen personeelsleden nog 
steeds op hun < afscheidsge-
schenk» wachten) koestert ze 
grote uitbreidingsplannen (o.m. 

•:2efasg^. 

de bouw van een zgn. admlnistra-
tietoren). 
Daar we thans niet nader op dit 
tema kunnen ingaan toch twee 
bedenkingen: de staatsteun is 
dringend aan een herziening (en 
uitbreiding naar de weekbladen) 
toe en ten tweede wat zal er 
gebeuren met de loonstop, resp. 
vermindering sinds 1 januari 
1976, waarmee de 500 werkne
mers van de Gazet moesten 
instemmen. Om van de tientallen 
afgedankten maar te zwijgen. 

REPRESSIE 
EN A M N E S T I E 

Bij de Keurreeks Davidsfonds 
verscheen zopas een boek van 
professor Derine «Repressie 
zonder maat of einde?». De 
« Gazet van Antwerpen » noemt 
dit boek een standaardwerk en 
dat zal wel het geval zijn, gezien 
de persoonlijkheid en de kennis 
van de auteur. Zelf hebben we 
het boek niet, maar de bespre
king die de Gazet er aan wijdde 
eindigde met een zin, die we niet 
zomaar voorbij kunnen gaan. 
Wij citeren : «Wat nu van belang 
is — en prof. Derine blijft het her
halen — is de sociale gevolgen 
van de repressie wegnemen. Het 
gaat daarbij meestal om de nede-

rigsten en minst schuldigen. Dit 
moet nu doenbaar zijn. A pro
pos, er zitten nu toch Vlaams-na
tionalisten in de Belgische rege
ring ?» 
Inderdaad, er zitten VI. Nationa
listen in de regering, net zoals er 
Vlaamse kristen-demokraten in 
zitten en Vlaamse humanisten 
(BSP) en zelfs Franstaligen wier 
groep of partij niet meer gekant 
schijnen te zijn tegen de oprui
ming van deze schandelijke res
tanten van de repressie. Als men 
diegenen moet geloven die over 
de Vlaamsnationale regerings
deelneming handelen, zouden 
de gevolgen van de redeloze 
bestraffing thans cito presto 
moeten opgeruimd worden op 
een Vlaamsnationale vingerknip. 
Schrijft men dan de Vlaamsnatio
nalisten toverkracht toe, eens 
dat ze aan een regering deelne
men, toverkracht die de katolie-
ken en socialisten (en liberalen) 
zelf niet bezitten, al hebben ze 
als regerende partijen nu al ja
ren tijd gehad om de repressie 
én haar gevolgen op te ruimen. 
Waarom over die lange en vele 
jaren van lafheid en immobilis
me zwijgen en luidkeels roepen 
op enkele maanden wachttijd 
voor de flaminganten-in-de-rege
ring ? 

We kunnen de recensent gerust 
stellen : de VU maakt werk van 
de opruiming en dringt steeds 
nadrukkelijker aan bij premier 
Tindemans (toch ook een Vla
ming, of niet ?) en bij de partijlei
ders. Dat zulks tijd vraagt kun
nen wij niet verhelpen, daar 
waar reeds zoveel kostbare tijd 
verloren ging door de schuld 
van de oude partijen. 

W E G MET DE ADELAAR 

Omdat het door de gemeente
raad van Kinrooi goedgekeurde 
ontwerp voor een nieuw ge-

meentewapen (Kinrooi is een fu-
siegemeente) een adelaar ver
toonde vond het ontwerp on
danks het gunstig advies van 
het Rijksarchief te Hasselt 
geen genade in hun ogen, want 
«te Duits». Dat het gekozen 
wapen heraldisch in orde was 
kon de heren niet vermurwen. 
Dat de adelaar ook in het wa
pen van de Verenigde Staten 
van Amerika voorkomt schijnen 
ze ook al niet te weten. Geluk
kig land dat met zulke «proble
men » opgescheept zit. 

K A P W E E K B L A D E N . 

Na zeer lange onderhandelingen 
tussen de Beroepsunie van de 
Pers en de Federatie van de 
Informatieweekbladen kwam de
ze week een eerste Kollektieve 
Arbeidsovereenkomst uit de 
startblokken. Deze KAO bevatte 
o.m. een gedetailleerde tabel 
van wedden en lonen al naarge
lang het om nationale of regiona
le bladen gaat, alsmede nieuwe 
beschikkingen in pensioen, ont
slag, aanwerving, werk door ge
pensioneerden, enz. Het was 
hoog tijd dat hier orde op zaken 
werd gesteld, vooral ook omdat 
dit resultaat de fusie met de 
Algemene Belgische Persbond 
gunstig kan beïnvloeden, afge
zien van de nakende federalize-
ring van de ABP. 

Z E V E N EN HALF 

Tussen Sinterklaas en Kerstmis 
— en wel op 15 december — ver
hoogt het briefport met 1 fr. Op 
een brief zal dus 7,50 fr. port 
moeten kleven. Brieven buiten 
gewoon formaat zullen 15 fr. kos
ten. FDF-minister Defosset 
hoopt daarmee de schatkist 1 
miljard extra te bezorgen. Een 
niet te versmaden maar jammer 
genoeg averechts eindejaarsge-
schenk .. 

„Leuvens \ 

bestuur: veel 

Peter maar 

weinig man I" 
LEUVEN. - Tijdens het kon-
gres van de Volksuniejonge
ren, vorige zondag, was er 
een ontvangst voorzien op 
het stadhuis. Talrijke manda
tarissen uit de streek en 
ook Maurits Coppieters, 
voorzitter van de Neder
landse Kuituurraad, waren 
uitgenodigd. 

Tot stomme verbazing van 
de genodigden kwam geen 
enkel vertegenwoordiger 
van het stadsbestuur opda
gen om naar de toespraak 
van de voorzitter van de 
Nederlandse Kuituurraad te 
luisteren... 

Burgemeester Vansina liet 
weten dat die dag een zoon 
van hem trouwde (op zon
dag ' ) 

Schepen Sprockeels stuur
de zonder meer zijn kat. 
Alleen CVP-raadslid Bart 
Massart was namens de 
CVP-jongeren aanwezig... 

Het hoeft geen betoog dat 
deze handelwijze van de 
Leuvense CVP en PVV 
door politieke waarnemers 
opgevat wordt als een ont
kenning van het belang van 
de Nederlandse Kuituur
raad. 

Dit incident is van nationaal 
politiek belang, en het 
minst wat verwacht mag 
worden is dat het betrok
ken CVP-PVV-kollege zijn 
verontschuldigingen bij 
Maurits Coppieters aan
biedt. 

VU-raadslld Eugeen Van 
Itterbeek zei achteraf lako-
niek : . Blijkbaar geldt voor 
het Leuvens stadsbestuur 
les excuses sont faites 
pour sen servir. Ik breng dit 
incident op de raadszitting 
van 21 november ter spra
ke!» 
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Ons parlement is plots uit 
zijn zomerse letargie wekker-
geworden. Vorige week ver
gaderde het maar even drie 
volle dagen, zelfs tot een 
stuk in de nacht Op de agen
da stonden de zgn. Rijksmid
delenbegroting en de budget
taire voorstellen, of in norma
le bewoordingen de inkom
sten en uitgaven van de 
staat Traditioneel is dat het 
grote debat over de rege-
ringspolitiek, maar in de jong
ste jaren verwaterde dit de
bat meer en meer: de oppo
sitie mocht wel komen om 
zijn kritiek uit te spuwen 
maar dat leverde geen resul
taat op. De meerderheid te
kende de blancocheck die 
de regering haar voorlegde. 
Deze trend is niet zo vlug te 
doorbreken en hangt samen 
met de broodnodige revalorl-
zatie van het parlement 
Daarvoor zullen nog heel 
wat slechte gewoonten en 
heilige huisjes moeten uit de 
weg worden geruimd. Toch 
konden reeds enkele nieuwe 

zelfs maar 66 % voor de 
BSP en 50 % voor het FDF! 
Belangrijker dan dergelijke 
vitterijen was de kwaliteit 
van de tussenkomsten en 
hier moeten we de merk
waardige tussenkomsten 
van Nelly Maes en van Willy 
Desaeyere vermelden. Het 
is hun niet-geringe verdien
ste ook politieke tegenstre
vers te boeien. 
Toch werd ook dit debat 
overschaduwd door de rede
voeringen over het Egmont-
pakt, en de reakties op het 
FDF-kongres. De rede van 
Jan Verroken werd door de 
Vlaamse pers voldoende in 
het licht gesteld. Jan Verro
ken is altijd een buitenbeen
tje geweest Hij wees erop 
dat de Franstaligen door hun 
eisen op inschrijvingsrech-
ten en faciliteiten in tegen
spraak zijn met de akkoor
den van 1932 op de eentalig
heid van de 2 grote gewes
ten en dat het hier om eisen 
van een Herrenvolk gaat 
Diezelfde Vlaamse kranten 

<UITDE 
(WETSTRAAT 
geluiden worden gehoord. 
Zo « waagden » enkele leden 
van de meerderheid het om 
enige kritische bemerkingen 
te laten horen en kon de — 
overigens zwakke — PVV-
oppositie haar amendemen
ten één na één verdedigen. 
Vroeger werden deze vrij
wel globaal door de meerder
heid verworpen. Zelfs enke
le leden van de meerderheid 
keurden de amendementen 
van de oppositie goed. Hope
lijk zijn dit alles tekenen van 
een nieuwe revalorizatie van 
het parlement 
Dat het absenteïsme ook 
voor de herwaardering een 
struikelblok vormt, is duide
lijk. Toch waren vorige week 
bepaalde kommentaren, 
vooral aan het adres van de 
VU niet gerechtvaardigd. Tij
dens de debatten blijven 
heel wat parlementsleden af
wezig, o.m. omdat ze in de 

kommissie vergaderingen 
zijn, maar onze VU-vertegen-
woordigers treft hier aller
minst kritiek. Het gebeurt 
niet zelden, vooral in late 
uren dat de VU de volstrek
te meerderheid heeft van de 
aanwezigen. Een Vlaamse 
krant meende echter een 
«leegte» te zien op de VU-
banken. Dat is op zijn 
zachtst uitgedrukt een over
drijving. Tijdens het debat 
van vorige week kwamen 5 
CVP-ers en 3 VU-ers tussen
beide, terwijl bij de stemmin
gen 80 % van de VU-ers 
aanwezig waren, tegenover 
79 % van de CVP-ers en 

vergeten echter erbij te zeg
gen dat Jan Verroken in zijn 
oartij volledig geïsoleerd 
werd en dat de toegevingen 
die sedert 1932 werden ge
daan een nog veel ernstiger 
inbreuk op de eentaligheid 
van Vlaanderen vormen. 
Wilfried Martens veroordeel
de de kongresbesluiten van 
het FDF, die in strijd zijn met 
de pacifikatiebedoelingen 
van het Egmontpakt 
Hugo Schiltz was nog dui
delijker : Volgens hem is ̂  
het FDF-kongres fout en 
worden de FDF-bedoe-
lingen in Vlaanderen niet 
aanvaard. De VU wenst niet 
meer te diskussirëen over 
grenskorrektie of facilitei
ten. Een onjuiste interpreta
tie van het Egmontakkoord 
brengt het pakt en het Bel
gisch staatsbestel in ge
vaar. 

Het FDF zat aandachtig 
(naar de vertaling) te luiste
ren. Hoewel enkele FDF-ers 
kennelijk niet akkoord waren 
met de visie van Schiltz, 
kwam Antoinette Spaak, de 
kersverse nieuwe voorzitter 
van het FDF, bij Schiltz 
schoorvoetend olie op de 
golven gieten. Vele Vlamin
gen ergerden zich terecht 
over de agressieve FDF-uit-
spraken. Misschien kan men 
echter net zo goed hierin 
een bewijs vinden dat het 
FDF zich thans realizeert, 
dat het in Egmont toch niet 
heeft gekregen wat het had 
gehoopt 

H.C. 

Nelly Maes : 

uHongerwereld één 
schreeuw om hulp.» 
Nelly Maes hield namens de 
Volksunie in het debat over de 
programmawet een opmerkelijke 
tussenkomst. 
Deze tussenkomst handelde voor
al over de sociale aspekten van 
het regeringsbeleid en het tewerk
stellingsbeleid. Mevrouw Maes 
wees erop dat de sociaal-ekono-
mische toestand zo ernstig is dat 
diepgaande wijzigingen noodza
kelijk zijn. Wat via het Egmont-
plan kan voor het nationaliteiten-
konflikt moet deze regering met 
haar ruime meerderheid in de toe
komst ook tot stand brengen op 
het vlak van de sociaal-ekonomi-
sche problemen: een nieuw plan 
van de arbeid moet worden tot 
stand gebracht, vanuit een onbe
vooroordeelde en niet korporatis-
tische geest, 
Het plan-Spitaels wordt door de 
Volksunie niet met groot entoe-
siasme onthaald, maar wordt 
door haar als positief behandeld 
omdat er op korte termijn gunsti
ge effekten en daling van de 
werkloosheidscijfers mag wor
den verwacht. 

Alle Belgen zijn gelijk, 
maar.. . 

Nelly Maes stelde wel een aantal 
kritische vragen bij de regelingen 
voor de aanwerving van tewerk
gestelde werklozen, en bij het 
regime van. de verplichte aanwer
ving waarvan wel het loon wordt 
verhoogd maar de begeleiding 
niet verbeterd, zodat het vooral in 
overheidsdiensten een mislukking 
moet genoemd worden. Zij wees 
erop dat er tweemaal meer vrij
stellingen zijn van aanwervingsp
licht voor bedrijven in Wallortlë 
dan in Vlaanderen. 
Zij vroeg een meer positieve en 
aktuele benadering van de toe
passing van de wet op de kredie
turen, o.a. voor de oudere werkne
mers die hun pensioenleeftijd na
deren 
Ook in een krisistijd moeten de 
krisismaatregelen ingepast wor
den in een globaal welzijnsbeleid. 
Zij ging ook in op de maatregelen 

inzake het derde arbeidscircuit. 
Ze betreurde het centralistisch 
en bureaukratisch karakter van 
de regeling zodat er te weinig 
plaats is voor kreatieve inbreng 
van de basis. Zij waarschuwde 
tevens voor een al te groot ver
trouwen in overheidstewerkstel-
ling indien het bedrijfsleven niet 
opnieuw rendabel kan worden. 
Maar een derde arbeidscircuit zal 
wellicht in de toekomst nodig blij
ven om het recht op arbeid te ver
zekeren, ook als de ekonomische 
krisis voorbij is Zij pleitte er voor 
om ook andere maatregelen in 
overweging te nemen en ze te 
ontdoen van de dogmatische 
waarderingen die het gesprek er
over bemoeilijken, zoals 't part-ti
me werk en de arbeidsduurver
korting zoals de Volksunie deze 
ziet. 

Inkomensherverdeling ? 

Een aantal fiskale maatregelen 
werken lichtelijk herverdelend, 
maar komen anderzijds te zwaar 
over voor gezinnen met een ge
middeld inkomen zoals gezinnen 
waarin beide partners werken. 
Nelly Maes bekeurde anderszins 
dat aan alle gezinnen dezelfde 
kleine welvaartsaanpassing 
wordt gegeven en dezelfde aan
passing aan alle gepensioneerde 
werknemers, ook al hebben ze 
een hoog pensioen. Ze bepleitte 
het optrekken van alle lage pen
sioenen en van het gewaarborgd 
inkomen. Zij wees er tevens op 
dat de lonen van de vrouwen en 
mannen niet dichter naar elkaar 
toegroeien. In 1974 waren de 
gemiddelde vrouwenionen 71,7% 
van het gemiddeld loon van de 
mannelijke arbeiders. Nu is dat 
nog maar 71,5%. Het verschil ver
groot dus.Vrouwelijke bedienden 
verdienden toen gemiddeld 
57,6 % van hun mannelijke kolle
ga's. Nu is dat opgelopen tot 
58,9 %. 

Internationale 
arbeidsverdeling 

Op korte termijn is het voor ons 

een kans op werkloosheid, maar 
het is ook en vooral een morele 
plicht. Ik stel mij alleen de vraag 
of wij kunnen doorgaan met de 
internationale arbeidsverdeling 
over te laten aan het willekeurig 
spel van de multinationals en in 
het algemeen van ondernemin
gen met winstbejag. Die zullen 
daar ongetwijfeld een plaats vin
den. Ze zullen op ons trouwens 
niet wachten om hun plaats daar 
in te nemen, maar het is tevens 
naar een doeltreffende ontwikke
lingssamenwerking, gericht op 
zelfhulp en zelfontwikkeling van 
de Derde Wereld dat moet wor
den gestreefd. Kameriid Nelly 
Maes besloot haar tussenkomst 
ais volgt; 

«Wij klagen dat de vraag van 
onze bevolking daalt, maar de 
schande van de honger is één 
grote schreeuw om hulp. Daar is 
geen koopkracht maar wel een 
enorme behoefte. Ik kan het 
moreel ten opzichte van mezelf 
niet verantwoorden te spreken 
over het stimuleren van de 
vraag in dit land, in deze rijke 
wereld, wanneer ik de schreeuw 
om hulp in de Derde Wereld kon-
stateer. Wanneer ik de baby's 
van de Sahel zie, ben ik be
schaamd : daar moet iets aan 
worden gedaan. 

Daartegenover wil ik een ander 
perspektief stellen. Gesteld dat 
de gehele wereldbevolking over 
echte koopkracht zou beschik
ken, dan meen ik dat dit een bie-
zonder mooie ekonomische toe
komst voorspelt. Ik stel mij de 
vraag of wij niet méér zouden 
kunnen doen om onze bevolking 
te stimuleren en aktief te laten 
deelnemen aan die ontwikkeling 
van de Derde Wereld. Misschien 
is het te ver gegrepen, maar een 
derde arbeidscircuit in de Sahel 
is misschien op sommige mo
menten nuttiger dan bepaalde 
vormen van een derde arbeids
circuit in een land dat het, hoe 
dan ook en ondanks de krisis, 
hier veel beter heeft.» 

Gentse noodsituatie in parlement 
ging en door diversifikatie en ver
edeling van de produktie. De inter-
pellant stelde hierbij verscheide
ne vragen, o.m. over de resultaten 
van het MacKinsey rapport, wel
ke konklusies de regering uit dit 
rapport zal trekken en of zij de 
Vlaamse staalnijverheid zal veilig 
stellen op de Europese konferen-
tie van 24 november as. 
De h. Van Ooteghem ging dan de 
toestand van verscheidene grote 
en middelgrote bedrijven in het 
Gentse na en vroeg nationale en 
internationale inspanningen voor 
de redding van beide belangrijke 
bedrijfstakken. 

Tot slot vroeg hij dat Gent het 
normaal aandeel zou krijgen van 
de rijkstoelagen voor de moderni-
zering van het openbaar vervoer. 
Staatssekretaris Eyskens ant
woordde zeer uitvoerig en gaf 
een overzicht van de toestand 
van de reeds getroffen maatrege
len en van de maatregelen die 
nog zullen volgen (o m. de kanali-
zering van de wilde invoer naar 
eigen producenten). Op aan
dringen van de interpellant zei de 
h. Eyskens dat Gent bij de verde
ling van de kredieten in openbaar 
vervoer zijn rechtmatig aandeel 
zal krijgen. 

Een delegatie van staalarbeiders 
uit Sidmar en VU-mensen uit het 
arrondissement Gent-Eekio brach
ten verieden week woensdag 
een bezoek aan de staatssekreta
ris Eyskens (Vlaamse Streekeko-
nomie). Zij overhandigden hem 
het Manifest van de Vlaamse 
staalarbeider dat reeds eerder in 
de Gentse Kanaalzone verspreid 
was en voor heel wat opschud
ding zorgde. Het manifest was 
reeds door 1.000 arbeiders on
dertekend toen de direktie van 
Sidmar tussenbeide kwam omdat 
politieke aktie binnen de be
drijf smuren verboden is... 

Vervolgens trok de delegatie 
naar het EEG-gebouw om er 
EEG-kommissaris Davignon te 
ontmoeten. Deze verblijft echter 
in de VSA zodat de Gentenaars 
het dienden te stellen met twee 
naaste medewerkers 

's Anderendaags donderdag 10 
november interpelleerde VU-se-
nator Oswald Van Ooteghem de 
minister van Ekonomische Zaken 
en de staatssekretaris voor 
Vlaamse Streekekonomie over 
de sociaal-ekonomische toestand 
in de streek van Gent en in de 
kanaalzone. De financiële moeilijk

heden van sommige bedrijven be
dreigen ca 25.000 arbeids
plaatsen en derhalve de bestaans
zekerheid van zowat 100.000 in
woners van de streek. Een der 
voornaamste werkverschaffers 
in het Gentse is de textielnijver
heid. Deze moet worden gevrij
waard want Oost-Vlaanderen 
neemt niet minder dan een derde 
van de totale textielproduktie in 
ons land voor haar rekening. De 
h. Van Ooteghem noemde het 
voorstel, de textielnijverheid ge
woon op te doeken ekonomische 
nonsens. Waar zou men ove
rigens de 55.000 nieuwe arbeids
plaatsen vinden. Na zich over de 
gunstige politieke wending ver
heugd te hebben pleitte de sena
tor voor nog ingrijpender hulp
maatregelen. België moet in het 
kad«?r van de EG de belangen 
van deze nijverheid hardnekkig 
verdedigen en vooral waakzaam 
zijn tegenover de invoer van tex
tiel. 
Senator Van Ooteghem vergat 
de staalnijverheid met, die in Sid
mar een modern en vooruitstre
vend bedrijf heeft in het Gentse. 
Het is derhalve een dwingende 
noodzaak, Sidmar nog sterker te 
maken door produktiviteitsverho-

' s ' r j^.: 
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Inkomensverdeling 

en het milieu SPAREN 
Vervolg v&n blz. 3 

Inderdaad, zelfs nu Is het zo dat 
de belastingdruk vermindert bij 
de hoogste inkomens. Indien ie
mand zijn inkomen verhoogt van 
4 tot 5 miljoen dan zal hij op dit 
meer-inkomen 760320 fr belas
ting betalen daar waar iemand 
die zijn inkomen verhoogt van 15 
tot 16 miljoen hierop ongeveer 
50000 fr minder belasting zal 
betalen, nl 710 550 fr Het is duide
lijk dat deze afname m de belas
tingdruk bij de hoogste inkomens 
in tegenspraak is met het basis
principe van de geleidelijk stij
gende progressiviteit In teorie is 
er geen enkele reden waarom de 
gemiddelde belastingdruk gepla-
foneerd zou worden Dit kan zelfs 
op een zeer eenvoudige manier 
gebeuren door de gemiddelde be
lastingdruk gelijk te maken aan 
de marginale belastingdruk voor 
de topinkomens M a w de boven-
limiet zou minstens 76,32 % i p v 
71,55 % moeten bedragen 
Het zou meer in de lijn liggen van 
het basispnncipe van onze fiskale 
wetgeving, de geleidelijk stijgen
de progressiviteit, indien de margi
nale belastingdruk voortdurend 
zou stijgen De opwerping dat 
zo'n systeem uiteindelijk zal lei
den tot een belastingpercentage 
dat 100 % zal bedragen is 'n bela
chelijk en louter teoretisch argu' 
ment want dit zou slechts kunnen 
gebeuren bij een oneindig groot 
inkomen De opwerping dat zo'n 
systeem weinig extra overheids
geld zal opbrengen gezien het 
aantal miljonairs houdt ook geen 
steek Het is met omdat een meer 
rechtvaardige belastingwetge
ving bovenaan met zoveel op
brengt als een afroming van de 
middengroepen dat deze maatre
gel moet nagelaten worden Een 
voortdurend stijgende belasting
druk zou dus moeten ingevoerd 
worden voor de hoogste inko-
mensschalen 

Het A-sociaal regressief 
karakter van aftrekken 

Het Sinterklaas-karakter van on
ze fiskale wetgeving komt het 
sterkst tot uiting in het bestaan 
van een gans discnminerend stel
sel van allerlei aftrekken en uit-
zondenngen Deze aftrekken blij
ken volgens de «Simulatiemodel
len van de Belgische fiskaliteit» 
van de Professoren Boelaert en 
Van Rijckeghem regressief te 
werken en vooral de hoogste 
inkomens ten goede te komen 
ZIJ druisen dus eveneens in tegen 
het pnncipe van de geleidelijk stij
gende progressiviteit Het zou 
veel beter zijn een meer doorzich
tig systeem te creëren zonder 
aftrekken, doch met een lagere 
progressiviteit voor de midden
klassen 

De te grote sprong bij de 
middenklassen 

Uit de Simulatiemodellen van de 
Belgische fiskaliteit blijkt even
eens dat de curve van de margi
nale belastingdruk erg onregelma
tig IS bij de middenklasse Dit over
treedt eens te meer het principe 
van de geleidelijk stijgende pro
gressiviteit 

DE P R O G R A M M A W E T 1978 
EN DE 
M I L I E U V E R O N T R E I N I G I N G 

Afwezigheid van milieuplan en 
een milieuminister 

De grote kritiek in de programma
wet IS de afwezigheid van een 
leefmilieuplan naar analogie van 
het plan Spitaels Het is duidelijk 
dat op dit ogenblik het probleem 
van de werkloosheid belangrijker 
IS dan alle andere problemen het 
gaat met op een belangrijk gedeel
te van onze aktieve bevolking, en 
vooral van de meest dynamische 
klasse, de jongeren, het recht op 
arbeid en initiatief te ontzeggen 
Op de eerste plaats moeten alle 
krachten ingezet worden om zin
volle taken te creëren bv via het 
derde arbeidscircuit, dat door de 
Volksunie werd voorgesteld 
Juist echter met het oog op dit 
derde arbeidscircuit had een pro
gramma leefmilieu zeer goede 
diensten kunnen bewijzen Het is 
dan ook zeer spijtig dat geen 
afzonderlijke minister voor leefmi
lieu werd aangesteld die voor het 
nodige tegengewicht had kunnen 
zorgen bij het tegen elkaar afwe
gen van de ekonomische en de 
ekologische aspekten. 

Verschuiving van « harde » naar 
« zachte » Infrastruktuurwerken 

Het budget 1978 markeert onge
twijfeld hetzij het schuchtere be
gin van ee heroriëntatie van het 
mimstene van openbare werken 
naar meer milieu-vnendelijke pu
blieke investenngen 
Zes punten kunnen in dit verband 
geciteerd worden 

1 Minder autowegen en meer 
snelverkeerswegen en gewone 
wegen : In 1976 was het autowe
genbudget 20 miljard op de 30 mil
jard of 66 % daar waar het in 
1978 slechts 15,8 miljard op 29 
miljard of 54,4 % bedraagt De A 
24 bv werd praktisch geschrapt 
over de gehele lengte 

2 De "eerste substantiële in
spanning op het gebied van de 
f ietspaden: 0,5 miljard 

3 Meer aandacht voor onder
houdswerken : 8,87 miljard of 
14,8 % meer dan vorig jaar, wat 
kadert in een algemene benadruk
king van het recyclage-idee 

4 Een biezonder krediet voor 
het wegenfonds op het stuk van 
de beplantingen. 

5 Aanzienlijke kredieten voor 
de kustverdediging. 

6 Meer arbeidsintensieve inves
teringen, de zogenaamde socio-
kulturele en administratieve in
vesteringen die stijgen van 
43,2 % naar 52,4 % Bv open
baar vervoer, verzorgingsinstel
lingen, socio-kulturele instellingen 

Besluit 
Men mag nog met spreken van 
een belangrijke vermindenng van 
de openbare werken en een fun
damentele andere prioriteitenkeu
ze aangezien het budget nog 
stijgt met 8,3 miljard of 16,6 % 
Vele van deze werken hebben 
echter een sterk anti-cyclisch ka
rakter en beogen door hun grote 

SPAREN... 
IS NrET ALLEEN 

^ EEN KWESTIE VAN INTREST! 
Het is ook dè sleutel tot het ver
krijgen van een voordelige lening 
om een huis te bouwen, te ko
pen of te veranderen. Of om een 
wagen, meubelen, of huishoud-
apparaten te kopen. En ook om 
persoonlijke kosten te dekken 

zoals belastingen, en noem maar 
' op. 

Dus zeker bij de ASLK sparen, 
wan t : 
• uw spaargeld brengt er een hoge 

k- intrest op en 
als trouwe spaarder kunt u er een 

voorkeurtarief krijgen als u een lening 
nodig hebt. 

Alle bi jkomende inlichtingen worden u 
graag verstrekt op het ASLK-contact-
punt in uw buurt. 

sleutel 
voor een 
voordelig 
krediet 

Ml 
ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS 

arbeidsintensiteit vooral het werk
loosheidsprobleem te bekampen 
versnelde uitvoering van reeds 
voorziene werken (2 miljard) en 
voltooiing van het Rijksadministra-
tief Centrum (1,7 miljard) Trekt 
men deze bedragen af dan krijgt 
men een stijging met 2,6 miljard 
of slechts 5,2 % 
Voor de eerste maal ziet men ech
ter een aanzet naar een meer 
milieu-vnendelijke politiek zonder 
dan daarom van een beslissende 
doorbraak te spreken 

Effekt van de belastingen op 
leefmilieu 

De voornaamste gevolgen van 
de programmawet op het leefmi
lieu situeren zich op het vlak van 
de belastingen 
In het algemeen wordt het milieu-
effekt van de belastingen door de 
ministers sterk onderschat 
Weliswaar wordt de belasting op 
de sigaretten verantwoord door 
te wijzen op het gevaar voor kan
ker, doch de hoogte van deze 
belasting schijnt eerder te zijn 
ingegeven door de behoeften 
van de schatkist 
Wat de andere belastingen be
treft ontbreekt meestal een analy
se van de eventuele gevolgen op 
het milieu volledig daar waar vele 
handboeken over overheidsfinan
ciën met nalaten te wijzen op het 
korrigerend effekt dat van belas
tingen kan uitgaan Erger, bepaal
de belastingen hebben zelfs een 
tegenovergesteld effekt 

Het verlagen van de BTW op de 
garagekosten van 18 % naar 
16 % zal ongetwijfeld de levens
duur van de auto's verlengen Het 
afschaffen echter van de vermin
dering van 25 % op de BTW bij 
de verkoop van tweedehandsau-
to's zal de levensduur verkorten 
Het recyclage-idee dat eindelijk 
door het ministerie van openbare 
werken wordt aanvaard is blijk
baar nog met doorgedrongen tot 
het mimstene van financiën 
De opwerping dat een verlenging 
van de levensduur van de kapi
taalgoederen en van de duurza
me konsumptiegoederen tot een 
grote milieuverontreiniging zal lei
den bewijst dat de regering aar
zelt om voldoende kontrolemaat-
regelen te nemen Via een aange
paste milieu-wetgeving kan een 
langere levensduur en een veral
gemeende recyclage wel degelijk 
in overeenstemming gebracht 
worden met lagere emissies 

De opwerping dat de levensduur 
van de wagens moet verkort wor
den om een nieuw impuls te 
geven aan de fabrikatie van nieu
we wagens behoort tot de tradi
tionele wegwerp-filosofie die leidt 
tot grotere vervuiling en tot schijn-
welvaart 

De grootste kritiek die men kan 
formuleren betreffende de fiskale 
maatregelen uit de programma
wet 1978 IS echter de overdreven 
uniformisatie van de BTW-tane-
ven Volgens de milieu-teone is er 
slechts eén rechtvaardige indirek-
te belasting mogelijk, nl een indi-

rekte belasting gelijk aan de socia
le kost van de betreffende goede
ren 
Door het samensmelten van de 
BTW-tarieven van 14 % en 18 % 
tot 16 % gaat men precies de 
andere kant op Zo diverse goe
deren als meubelen, elektrische 
toestellen, enz, enz met sterk ver
schillende milieu-kosten worden 
door de programmawet 1978 on
derworpen aan hetzelfde belas-
tingtanef Een echte milieupolitiek 
wordt aldus in steeds grotere 
mate bemoeilijkt 

ALGEMEEN BESLUIT 
Men kan in verband met de pro
grammawet 1978 besluiten dat 
deze enkel aanvaardbaar is in 
de mate dat het om een krisis-
wet gaat. De budgettaire moei
lijkheden geven op dit ogenblik 
weinig maneuvreerruimte. 
Toch moet men besluiten dat 
weinig aandacht werd besteed 
aan de secundaire effekten van 
de belastingen op de inkomens
verdeling en op het leefmilieu. 
Bij de volgende programmawet 
moeten zonder verder aarzelen 
deze effekten mede in de analy
se worden betrokken. Meer in 
het biezonder zou moeten ge
streefd worden naar een geleide
lijk stijgende progressiviteit van 
de direkte belastingen ook vQor 
de zeer hoge inkomens en naar 
een voldoende differentiëring 
van de indirekte belastingen ten 
einde met de sociale kosten van 
het leefmilieu rekening te hou
den. 
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FRITUUR EETHUIS INGRID 
Olenseweg 41 Westerio CVoortka 
peO tel 014/213696 
Vraag pri|zen voor uw feestmenus 
Specialiteiten 

VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VERCOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen 

Tel 02/268 14 02 

Dames en heren in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 
tot mannen van t vak 

ADOLF CLAES EN ZOON ANDRE 
Kerkweg 8 1760 Roosdaal Strijtem 

Tel 054/33 37 56 

DE OUDE KRING 
Cafe vu-lokaal 

Dorpsplein Heusden Limburg 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgerief 

Schilderstraat 33 2000 Antwerpen 
Tel 031/37 45 72 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaand 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02/7340643 
Na 18 u 4254642 

PVBAJ BORREMANS COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel 054/412589 

WIJ bouwen voor u sleutel op de 
deur (Adv 24) 

DROOGKUIS-WASSERIJ 
BEDRIJFSKLEDU ST-PIFTER 
Kollegestraat 33 2400 MOL 

014/31 1376 

RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel 091/692874 

Specialiteit ribstuk op hout 
Dinsdagavond en woensdag 

sloten 
ge 

DRUKKERIJ PAPIERHANDEL 
J TRUYEN 

Stationsstraat 58 
2440 Geel 

Tel 014/588581 
Alle dag- en weekbladen 

IDEL - Tel 011/534349 
Gelegenheidsgrafiek Huwelijk -
Geboorte Zelfklevende plak
band en etiketten Houten druk 
letters - Reklamekalenders 

Vlaamse winkeliers bedrijfslei
ders herberg en restaurant-uit-
baters weet dat een AANBEVO
LEN HUIS in « W I J . altijd ren
deert 

Vraag eens naar onze speciale 
voorwaarden als een door 
« W I J » aanbevolen huis 
02/2194930 of 02/3567844 

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

KOSTUUMS VESTONS BROEKEN PAROESSUS 
OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H 
^ teenhouwersves l 52 Antwerpen Tel 03 31 35 8X 

lustrerie 
marcdevriese 
baron ruzcttdaan 
assebroek - brugge 
tel. 050/35404 

Historische wending? 
Blijkbaar net op tijd nodigde de 
Egyptishe president Sadat zich 
zelf te Jeruzalem onn er van nnan 
tot man rnet premier Begin te pra
ten over de mogelijkheid van een 
vredesverdrag in het Nabije Oos
ten Net op tijd omdat de binnen
landse oppositie snel aan kracht 
toeneemt terwijl de regering de 
binnenlandse vraagstukken niet 
schijnt aan te kunnen Zonder 
Amenkaanse hulp (wo ook die 
van de joden in de USA en van 
de joden in de diaspora) zou 
Israel reeds geruime tijd bankroet 
zijn, ten prooi aan sociale onlus
ten en een scherpe politieke kon-
frontatie 

Begin is er ijveng op ingegaan en 
vermits Sadat (door de eerste 
stap) vragende partij is, kon hij 
het voorstel van Sadat (een Ame
rikaans professor als vertegen
woordiger van de Palestijnen) 
zonder meer afwijzen Begins 
tegenvoorstel was logischer de 
Palestijnen (uit het bezette Trans-
jordanie dus) moeten zelf hun 
afgevaardigden aanduiden Ze 
mogen echter te Geneve met als 
aparte delegatie optreden, maar 
wel gewoon lid zijn van de Arabi
sche delegatie Een soort« duikbo
ten» 
Sadat heeft met aangedrongen 
Zijn geste getuigt inmiddels van 
verbeeldingskracht en van moed, 
van realiteitszin en van het af
stand nemen van een feitelijk 
reeds geruime tijd voorbijge
streefde rassenhaat Maar ook 

de binnenlandse politieke situatie 
in Egypte noopte Sadat tot een ini
tiatief Deze toestand is allesbe
halve rooskleung zonder de hulp 
van Saoedi-Arabie zou ook Egyp
te reeds failliet zijn gegaan De 
nationalist en gewezen terrorist 
Begin is dus voor Sadat een red
plank Het voorstel van Begin, 
bereid te zijn naar Kaïro te gaan 
verschaft inmiddels aan Sadat 
een zwaar argument tegenover 
de Arabische staten die de geste 
van Sadat vernederend vinden 
Als de joodse vijand bereid is 
naar ons toe te komen waarom 
zouden we een zelfde gebaar 
met kunnen doen luidt Sadats 
vraag tot zijn aanvankelijk verbij
sterde bondgenoten De tijd blijkt 
in ieder geval rijp te zijn geweest 
voor deze ongebruikelijke manier 
om staatszaken af te handelen en 
resoluut de platgetreden klassiek-
diplomatieke paden (die in het 
Oosten nog gnlliger door het poli
tieke landschap slingeren dan in 
het Westen) te verlaten voor een 
«new look» Begins positie was 
trouwens sinds enkele weken ver
sterkt door de toetreding van de 
populaire generaal-archeoloog Ji-
gal Jadin, wiens partij (opgencht 
door Jadin na zijn breuk met de 
sociaal-demokraten) enkele flinke 
koppen in de regering bracht die 
deze «egg heads» maar al te 
goed kan gebruiken Van zijn 
kant besloot Sadat ook een begin 
te maken met een eventuele 
vreedzame regeling van het ge-

Spanningen 
in Noord west-Afrika 

ALGERIJE 

Néma 

Noordwest Afrika is een gebied vol problemen 
De grens tussen Algerije en Marokko is nooit op definitieve wijze afgebakend 
De voorlopige grens (Varnier-lijn genaamd) werd bepaald in 1912 maar had een 
zuiver administratief karakter en werd nimmer bij een internationale overeen
komst bekrachtigd 
Zolang deze twee landen door Franknjk werden bestuurd, deden zich uiteraard 
nauwelijks moeilijkheden voor Na het onafhankelijk worden van Marokko bleef 
het vraagstuk aan de grenzen voorlopig sluimeren maar vrijwel op hetzelfde 
ogenblik dat Algenje onafhankelijk werd, deed Marokko zijn aanspraken op het 
betwiste gebied gelden 
De voormalige Spaanse Sahara is thans in feite opgedeeld tussen Marokko en 
Mauretanie Het voor de fosfaatwinning zo belangrijke Boe Craa ligt in het 
Marokkaanse gedeelte Internationale erkenning heeft die toestand nog met 
gekregen 
De aanhangers van het zogenaamde Polisanofront daarentegen hebben de Ara
bische Saharaanse Demokratische Republiek geproklameerd die het gehele 
grondgebied van de voormalige Spaanse Sahara moet omvatten Enkele Afn-
kaanse landen, onder meer Algerije, hebben die Saharaanse republiek erkend 

schil met Libie waar het enfant 
ternble van de Arabische wereld 
kononel Moeamar Khadafi nog 
steeds de (streng ortodoxe) plak 
zwaait Ook Soedan blijkt bereid 
Khadafi weer broederlijk te omar
men (ondanks het vaststaande 
feit, dat Libies meester herhaalde
lijk betrokken is geweest in — 
bloedig neergeslagen — po
gingen tot omverwerping van 
Soedans leider Noemen) 
W I J moeten intussen met al te opti
mistisch zijn over de vredeskan-
sen mekaar aan een groene 
tafel uitnodigen is een zaak, een 
akkoord bereiken is een andere 
zaak En dat zal met zonder zeer 
grote moeilijkheden gaan Vooral 
de kwestie der veroverde gebie
den en de daarmee ten nauwste 
verbonden toekomst van de Pa
lestijnen, zijn nu van die aard dat 
men geen enkele verwachting 
kan formuleren Terwijl we mis
schien binnen enkele dagen een 
dan toch uniek gebeuren zullen 
meemaken — alle reserves ten 
gronde overwogen — ja een his-
tonsche wending zouden kunnen 
beleven, tekenen zich zuidelijker 
in Afnka nieuwe brandhaarden 
af Rhodesie, Zuid-Afnka, Angola, 
maar met het minst in de zoge

naamde « hoorn van Afnka » dicht 
bij de Perzische golf, waarover 
Iran steeds krachtiger het «eigen
domsrecht » opeist Ethiopië waar
van de nieuwe leiding reeds aan 
haar derde zuivenng toe is strijdt 
op twee fronten Eritrea en Oga-
den, dit laatste openlijk gesteund 
door Somalia dat feitelijk in een 
geregelde oorlog met Addis Abe
ba gewikkeld is Zopas verbrak 
Somalia's president Bane de di
plomatieke betrekkingen met Cu
ba en zegde hij ook het vriend
schapsverdrag met de Sovjet
unie op Reden Moskous steun 
aan Ethiopië en schorsing van 
steun aan Somalia Dit is dan de 
zoveelste Afnkaanse tegenslag 
voor Moskou dat ter zake inder
daad met beschikt over de kolo
niale ervanng van de voormalige 
Westeuropese heersers van Afri
ka Indien Somalia nu nog zijn mili
taire druk op Addis Abeba ver
hoogt ziet het er voor de militaire 
machthebbers alles behalve 
rooskleung uit 

Inmiddels is het nu wachten op 
de histonsche ontmoeting van Sa
dat en Begin te Jeruzalem on
danks de Arabische weigenng, 
deze heilige stad als Israels hoofd
stad te erkennen 
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Minister de Bruyne huldigt 
VU-sekretariaat in te Borsbeek 
BORSBEEK — Na maanden plannen, organizeren, onderhandelen, timmeren, 
schilderen en hard werken, was het zaterdag 29 oktober II. dan eindelijk het 
grote moment voor de VU-afd. Borsbeek: de officiële inhuldiging van haar 
sekretariaat door minister H. de Bruyne. De viering van deze heuglijke gebeur
tenis was voor de Borsbeekse VU-mensen de bekroning van een langdurige 
en volgehouden inspanning en we bemerkten op de openstelling dan ook 
maar alleen blije en glunderende gezichten. Deze vreugde was meer dan 
gerechtvaardigd want het lokaal dat nu in gebruik genomen werd — gelegen 
in het centrum van Borsbeek-dorp — is zowel buiten als binnen een juweeltje 
geworden waarop de VU-Borsbeek terecht fier mag zijn. 

de blij te zijn in zijn geboortedorp — 
hij werd inderdaad slechts enkele hui
zen verder dan hét sekretanaat gebo
ren — te kunnen komen om dit lokaal 
mede in te huldigen Hij loofde de 
inspanningen van onze mensen en 
stelde vast dat de ligging en de inrich
ting werkelijk buitengewoon zijn Hij 
zegde eveneens het politieke door
zicht van de afdeling te waarderen en 

S»4^N^SiS^ï"-?»«H^^<s^' ^klv-SSo <.NV?~^^¥?TSXS?*SS 

In zijn welkomstwoord zei afdelings
voorzitter Jef Demi fier te zijn minister 
H de Bruyne, partijvoorzitter H 
Schiltz en de volksvertegenwoor
digers A De Beul en R Mattheyssens 
te mogen verwelkomen in Borsbeek 
Het feit dat de minister tijdens zijn 
drukke bezigheden nog de tijd vindt 
om naar Borsbeek te komen voor de 
opening van een sekretariaat vond hij 
een waardevolle blijk van waardenng 
voor het gepresteerde werk Mevr de 
Bruyne werd in de hulde betrokken 
en haar werden bloemen aangebo
den 

Kotmadam 
Dat algemeen partijvoorzitter Hugo 
Schiltz eraan gehouden had deze klei
ne plechtigheid in zijn geboortedorp 
bij te wonen en dan nog uitgerekend 
op zijn verjaardag — werd ten zeer
ste op pnjs gesteld Verder wees J 
Demi op de spektakulaire verkiezings-
suksessen die de VU in Borsbeek 
heeft geboekt, ondanks de ernstige 
moeilijkheden waarmee de afdeling 
de laatste jaren te kampen had « Wij 
staan hier in het hart van Borsbeek, 
maar het politieke hart van Borsbeek 
wensen wij te zijn en dat wensen wij 
te blijven, voor een t>eter Borsbeek en 
een beter Vlaanderen» aldus besloot 
J Demi 
In zijn toespraak belichtte ondervoor

zitter Staf Kiebooms het ontstaan van 
het sekretariaat Een lang gekoester
de droom is nu in vervulling gegaan, 
dank zij de hulp en de medewerking 
van velen Vooreerst ging zijn dank 
naar de eigenaars van het pand, die 
bereid gevonden werden het lokaal 
aan ons af te êtaan, evenals naar 
mevr Pauwels, de huidige bewoon
ster ervan, die zorgt voor het onder
houd en die we studentikoos onze kot
madam zouden kunnen noemen 
Haar werden bloemen aangeboden 
voor de goede zorgen die ze dagelijks 
aan het sekretanaat besteedt Verder 
dankte St Kiebooms al de mensen 
die hun morele en financiële steun ver
leenden en al degenen die met hard 
werken van het lokaal maakten wat 
het nu geworden is In het bijzonder 
werden de heren R Aerts en R Mar
tens vermeld, die respektievelijk de 
muurbekleding en lichtreklame gele
verd en ook geplaatst hebben De 
grootste pluim ging echter naar ons 
aller vriend Herwig Van Genegen, die 
door zijn wekenlange belangloze in
zet, van dit sekretanaat een echt 
pareltje van binnenhuisinrichting wist 
te maken Aan deze 3 mensen werd 
èen klem geschenk aangeboden en 
een gul applaus viel hun te beurt 

Ons aller huls 
Partijvoorzitter Hugo Schiltz verklaar-

was fier dat Borsbeek over mensen 
beschikt waarop de VU kan bouwen 
met alleen om een sekretanaat in te 
richten maar ook om te helpen bou
wen aan ons aller huis dat Vlaande
ren heet 

Minister H. De Bruyne prees de 
inspanningen en de werking van de 
Borsbeekse afdeling. «Indien hij 
moest bestaan zou de prijs van uit
muntendheid voor goede werking in 
ieder geval aan VU-afdeling Bors
beek worden toegekend, en dat in 
omstandigheden die zeer ongunstig 
en zeer nadelig waren» De minister 
verklaarde daarop het sekretariaat of
ficieel voor geopend waarna door alle 
aanwezigen een daverende Vlaamse 
Leeuw werd gezongen Een verzorg
de receptie besloot deze plechtigheid 
De meeste dar aanwezigen vonden 
we een half uurtje later terug op het 
jaarlijkse VU-bal In een bomvolle zaal 
werd gevierd, gedanst en gefeest tot 
in de vroege uurtjes 

De overgrote belangstelling voor dit 
bal bewijst dat de VU-Borsbeek nog 
steeds op de simpatie van het publiek 
kan blijven rekenen Wij danken dan 
ook langs deze weg al degenen die 
— door hun werk of door hun aanwe
zigheid — bijgedragen hebben tot het 
welslagen van deze feestelijke avond 

F.V.L 

Abonnementenslag 7 8 
Onze Georgette De Kegel loopt scherp afgetekend op kop 
van de abonnementenslag. Inderdaad ze totallzeert het dub
bel van het aantal punten, behaald door nummer twee, Joris 
Deprez, onze lezers zeker niet onbekend, gezien zijn presta
ties in vorige werfakties voor het weekblad «WIJ». 

Nu pas komt de abonnementenslag op dreef. Het schijnt 
wel een ongeschreven wet te zijn, dat dergelijke «onderne
mingen » pas in november-december starten. Wi j zijn nu de 
eerste schermutselingen voorbi j . Nu wordt het menens ook 
omdat de trend positief is. 

Na de grote winst van vorig jaar bli jkt het abonneebestand 
flink overeind te bli jven, alle chagrijnigheden ten spijt. 

Dank zij o.m. onze top-twintigers en top-vijftigers, onver-
vangbcar en onvermoeibaar werfbataljon. 

Top 50 
1. Georgette DE KEGEL, Ninove 708 
2. Joris DEPREZ, Tervuren 372 
3. Anny LENAERTS, Wilrijk 312 
4. Enk VANDEWALLE, Izegem 276 
5. Daniel DENAYER, Aalst . , 264 
6. Maurits PASSCHIJN, Meise MSMM^. 192 
7. Guidó CALLAERT, Opwijk 168 

Lieve FAVOREEL-CR AEYNEST, Lauwe 168 
9. Frans JANSEGERS, Herdersem 138 

10. AchielGODERIS,Oostduinkerke 120 

11. Lutgard DECOSTER, Macheien 108 
Koen V A N MEENEN, Heusden (O.-VD 108 

13.'Luk VANHORENBEEK, Korbeek-Lo 96 
H. V A N HERF, Zutendaal 96 
Jan CAUDRON, Aalst 72 
Eugene VAN ITTERBEEK, Kessel-Lo 60 
Jan PEETERS, Hoboken 60 
Jozef DE MEYER, Heverlee 36 
HuguetteDEBLEECKER.Gent 24 
Jozef LABAERE, Kortrijk 24 
Roland V A N HEDDEGEM, Oudenaarde 24 
Oswald V A N OOTEGHEM, Gentbrugge 24 
Onner LAGA, Oostende 12 
Theo ThJUS, Pulderbos 12 
Arthur DE SCHRIJVER, Hekelgem 12 
Jozef DOCKX, Borsbeek 12 
Cl. MOORTGAT, Strombeek-Bever 12 
VU-BUGGENHOUT 12 
Johan BEKE, Mariakerke . . . . 12 
Jan RITZEN, St-Amandsberg 12 
Kris V£RSYCK, Gent 12 
Jef VINCX, Erps-Kwerps 12 
Ludo V A N LENT Herent 12 
Adhemar VANDERLINDEN, Mechelen 12 
Jozef NAGELS, Oostende 12 
C. DESAVEUR,St-Lievens-Esse 12 
Guido DORNEZ, Ingelmunster 12 
A, V A N HERCK, Arendonk 12 

14. 
16. 

18. 
19. 

23. 

P.S. Nu gemaakte abonnenten voor '78 dienen er op gewe
zen dat ze « WIJ » gedurende november en decemb«»r '77 gra
tis ontvangen. 
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ANTWERPEN 
Openbaar 

Centrum voor 
Maatschappe

lijk Welzijn 
van Antwerpen 
De bediening van autobe
stuurder wordt openver-
klaard 
Huidige bruto-aanvangs-
wedde per maand 25 175 fr 
of 26006 fr naargelang de 
kandidaten gerechtigd zijn 
op standplaatsvergoeding 
of op haardtoelage 
Een vergelijkend eksamen 
zal afgenomen worden, 
waarna een werfreserve zal 
worden aangelegd met een 
geldigheidsduur van 3 jaar, 
die zal aanvang nemen bii 
de benoeming van eerst 
in aanmerking komende 
kandidaat 
De kandidaten moeten een 
getuigschrift van goed zede
lijk gedrag, dienstig voor 
openbaar bestuur en een 
militieattest inleveren 
Leeftijdsvoorwaarden de 
leeftijd van 21 jaar bereiken 
en deze van 40 jaar niet 
overschreden hebben op 2-
12-1977 Toepassing der wet
ten van 3-8-1919, 27-5-1947 
en 27-7-1961 
Een bijzondere reglemente
ring op de standplaatsver-
plichtmg IS van toepassing 
De kandidaten moeten een 
geldig rijbewijs C voorleg
gen en een bewijs van 3 jaar 
praktijk als autobestuurder 
Inschnjvingsrecht 120 fr 
Volledige voorwaarden en 
verplicht inschrijvingsfor
mulier te bekomen op de 7e 
Afdeling, Personeelszaken, 
Lange Gasthuisstraat 39, 
Antwerpen (tel 3109 70 -
3298 35) 

De aanvragen dienen op 
het Sekretariaat, Lange 
Gasthuisstraat 33, Antwer
pen toegekomen te zijn ui
terlijk op 2-12-1977 

Adv. 30 

Koningshooikt 
naar de 
VU-stembus 
Na ons ledenfeest van voor enige 
weken dat eens te meer een geweldig 
sukses kende, hebben wij voor dit 
jaar nog twee gebeurtenissen van 
belang de bestuursverkiezingen 
waarvoor wij nog steeds uitkijken 
naar kandidaten, graag zouden wij die 
nog deze week binnenknjgen bij Jos 
Gons, Mechelbaan 19 
Ons jaarlijks Vlaams Volksbal dat dit 
jaar weer plaatsgrijpt in de Parochie
zaal op zaterdag 3 december — 
Andre Romano en zijn Sioux spelen 
ons ten dans — gezien het sukses 
van vorig jaar deze maal ook weer 
een bodega voorzien op «den uil» 
WIJ verwachten alle leden en vnen-
den, ook van de omliggende afde
lingen, wees dus op tijd i» 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN! 

Verzorgde keuken, 
demokratische pnjzen, 
uitgelezen dienstbetoon i 

22M ni j l^n — tel lUoij c l 83 41 

Onrechtmatig gebruik 
van schoolgebouw 
te St-Katelijne-Waver 
Te St.-Kat-Waver maakt de CVP-meerderheid op georganizeerde wijze 
gebruik van een gemeentellik schoolgebouw voor zittingen van partijpolitiek 
dienstbetoon Dit dienstbetoon wordt in de streekbladen aangekondigd als 
zitdagen van een politieke partij. Tussenkomsten in de gemeenteraad om dit 
stop te zetten, mochten niet baten. Het Kollege van Burgemeester en Schepe
nen weigerde immers iets te ondernemen om dit onrechtmatig gebruik van 
het gemeentelijk patrimoi.'um, dat louter voor openbaar nut kan bestemd zijn, 
te beëindigen. Ten einde de gewraakte praktijken te doen ophouden, stelde 
volksvertegenwoordiger Jooi^ Somers hierover een parlementaire vraag aan 
de minister van nationale opvueding. 
In zijn antwoord verwees de minister 
ondermeer naar de Omzendbrief van 
6 december 1962 van de h Sekreta-
ris-Generaal van het departement van 
Nationale Opvoeding, waaruit blijkt 
dat elk gebruik van schoollokalen 
voor doeleinden met een uitgespro
ken politiek karakter, met wenselijk 
wordt geacht 
Het houden van zittingen voor partij
politiek dienstbetoon in lokalen van 
een gemeentelijk schoolgebouw is 
bovendien in strijd met het School-
pakt De wet van 29 mei 1959 verwijst 
daarbij in hoofdstuk IX, artikel 41 naar 
een verbod van elke politieke aktivi-
teit en propaganda in de onderwijsin
richtingen Jn deze wet wordt onder 
de hoofding «Verbod van laakbare 
praktijken» de procedure uitgestip
peld om zulke politieke gebruiken 
stop te zetten 
Omdat de verwijzing naar deze wet
geving tijdens gemeenteraadszit
tingen zonder gevolg bleef, heeft 
Volksvertegenwoordiger Joos So 
mers de minister van nationale opvoe
ding verzocht de nodige maatregelen 
te treffen om aan dit onrechtmatig 
gebruik van de schoolgebouwen te 
St-Kat-Waver een einde te stellen 

Tuchtmaatregelen ? 

Indien de CVP-meerderheidsgroep te 
St-Kat-Waver haar houding terzake 
niet wijzigt na tussenkomst van de 
minister van Nationale Opvoeding, 
kan iedere verdere overtreding van 
het verbod op laakbare praktijken 
aanleiding geven tot het treffen van 
tuchtmaatregelen, die kunnen leiden 
tot gedeeltelijke of gehele tijdelijke of 
definitieve afschaffing van toelagen 
aan de betrokken onderwijsinnchting 
Iedereen hoopt natuurlijk te St-Kat-
Waver dat de meerderheid met ver
der de wet zal blijven negeren, zodat 
men met tot zulke maatregelen moet 
overgaan Het neutraal karakter van 
het gemeentelijk onderwijs op partij
politiek vlak moet gewaarborgd blij
ven Een gemeentelijk schoolgebouw 
kan onmogelijk gebruikt worden als 
partijlokaal, ook al gebeurt dat onder 
de dekmantel van de gemeentelijke 
overheid De leerlingen en de leer
krachten mogen daarbij met het 
slachtoffer worden van een duidelijk 
onrechtmatig gebruik van een school
gebouw Politieke stijfhoofdigheid 
schijnt op dit vlak totaal misplaatst 

Nacht Ie LUSTRUM BAL 

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

Zaterdag 3 december 1977 te 21 uur. 
Deuren 20 30 uur 
Dans- en Showorkest FAIRCHILD CONNECTION 
Toegangskaart 100 fr. 

Egmontavond te 
Hoboken 
Op vrijdag 2 december 1.977 om 20 
uur houdt onze afdeling in het Vlaams 
Nationaal Centrum aan de Steyn-
straat 85 een gespreks- en informatie
avond Het gesprek met als tema 
«Egmontakkoord Vlaamse neder
laag of overwinning» wordt ingeleid 
door de arrondissementele voorzitter, 
Oktaaf Meyntjes Bovendien zal de 
heer Leo Neels, assistent aan de Kato-
lieke Universiteit Leuven, ons hierom
trent deskundige uitleg verschaffen 
Op 2 december mag u beslist met ont
breken I 

vu-Geel zoekt 
nieuw bestuur 
Bestuursverkiezing van VU-Geel 
heeft plaats op maandag 21 novem
ber om 20 u 30 in feestzaal « Het Wijn
huis », Stationstraat 44, met als erege-
nodigde staatssekretaris Vic Anciaux 
Het bestuur doet een dnngende op
roep tot alle leden die bezorgd zijn om 
de toekomst van de Volksunie On
danks alles blijft ZIJ, of moet zij blijven 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 58 KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

Onze enige Vlaamse waarborg 
Alle kandidaten voor het nieuwe afde
lingsbestuur moeten hun naam en 
adres opgeven bij Andre Peeters, Dr 
Vandeperrestraat 2 te Geel Tel 014/ 
589736 hetzij schriftelijk of telefo
nisch en dit voor zondag 20 novem
ber 
Het bestuur rekent zeker op enkele 
nieuwelingen Alle leden worden opge
roepen om hun stem uit te brengen 
op maandag 21 november om 20 u 
30 in feestzaal Het Wijnhuis Onze ere-
genodigde Vic Anciaux houdt de ope
ningstoespraak WIJ verwachten er al
le leden die bekommerd zijn om de 
Vlaamse belangen, voornaamste be
staansreden van de Volksunie 

MilieukontestatJe 
in Zuiderkempen 
Reeds enige tijd wordt door diverse 
aktiegroepen in de Zuiderkempen 
strijd gevoerd om de rivieren weer zui
ver te krijgen De ergst vervuilde rivier 
IS de Grote Laak, die heel de Grote 
Nete voor 100 % vervuilt 
De Aktiegroep Zuivere Laak en Nete 
(onder leiding van Rob Geeraerts) 
heeft reeds verscheidene protestak-
ties gevoerd, en bereidt momenteel 
een gerechtelijke aktie voor, in samen
werking met advokaat Johan Sau-
wens 
Ook andere organizaties stellen meer 
en meer belang in deze zaak, o a de 
milieugroep « De Groene Steenvreter-
t]es» uit Westerio 

CHATEAU CARAVAN 

Verkoop - Verhuur 
onderdelen - toebehoren - trekhaken 

Frans Beirenslaan 278 (Krijgsbaan) Borsbeek 
Tel. 031/21.98.15. Ook 's zondags open. 
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18 

19 

19 
20 

24 

25 
25 

26 

26 

26 
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HOVE: VU-etentje om 20 uur in zaal Altena Kontich, Antwerp
sesteenweg 73 Aan het hammondorgel Pol Van de Voorde 
Leden 20 fr , met-leden 300 fr 
WIEKEVORST Eerste Vlaamse nacht vanaf 20 u 30 in de paro
chiezaal Orkest The Old Timers 
EDEGEM kaartavond in Dne Eiken 
DEURNE . Bezoek aan museum Smidt-Van Gelder aan de Bel-
gielei te Antwerpen Afspraak om 14 uur in lokaal Trefpunt Inl 
bij J Hereygers 
BORGERHOUT: VU-ledenvergadenng in de Nieuwe Carnot 
Carnotstraat 60, te Antwerpen om 20 u 30 
EDEGEM • Algemene vergadenng VNSE in Dne Eiken 
HERENTHOUT Leeuwkensdansfeest om 20 u 30 in zaal Lux 
Orkest Martine en de Prairie Boys 
KONTICH-WAARLOOS: Bal van Vlaamse Knng met ensem
ble « Harry Verbi» in Magdalenazaal om 20 u 30 
WESTERLO • VU-afdelingsbal in het parochiecentrum, Boeren-
krijglaan (Westerlo-centrum) om 20 u 30 Orkest V V Sextet 
ARENDONK St-Niklaasfeest om 14 uur poppenkast 
KESSEL ledenfeest met bestuursverkiezingen in de Parochie
zaal (Kessel station) 

DECEMBER 
2 LAAKDAL VU-spreekbeurt door kamerlid Willy Kuijpers over 

« De noodzaak van het bestaan van de Volksunie » Om 20 u in 
zaal cafe Rili, Meerlaarstraat te Klem-Vorst Tevens VU-be-
stuursverkiezingen 

3 HOUTVENNE St-Maartenfonds Joelf eest om 16 u in het res
taurant «De Ritten» Aan het orgel Stonne Wauters Regie 
Renaat Bauweraerts en Bert Van den Brande 

Nieuw bestuur te 
Kaimthout 
Voorzitter Dr Bauwens Frank, on
dervoorzitter Mr Kalhofer Frank se-
kretans Vlietinck Dirk, schatbe-
waaraer Smout Frank propaganda 
Van den Broeck Herman , organizatie 
Dalving Magda, jongerenwerking 
Hendenckx Jan en Sterckx Leo 

Afgevaardigden voor het arrondisse
ment Van Nerum Oscar en Vlietinck 
Dirk Plaatsvervangers Sterckx Leo 
en Dalving Magda 

Kerstfeest voor 
eenzamen te Ekeren 
Een gelegenheidskomitee ncht, met 
de medewerking van de Bejaarden-
raad, het koordinatiekomitee voor Ge
handicaptenzorg en met de steun van 
de burgemeester en het gemeentebe
stuur, een kerstfeest in voor alle Eke-
renaars, ouder dan 35 jaar, die op 
kerstdag de gezellige feestvreugde in 
familiekring om de een of andere 
reden moeten missen 
Voor de gezelligheid van het samen
zijn wordt een vieruurtje met gebak 
en koffie en een licht avondmaal met 
belegde broodjes aangeboden terwijl 
enkele plaatselijke verenigingen en ve
detten zullen zorgen voor de nodige 
ontspanning 

Voor hen die zich moeilijk kunnen ver
plaatsen of geen vervoermiddel heb
ben, zal een autobus ter beschikking 
staan om ze op te halen en terug te 
brengen 
Inschnjven kan geschieden tot uiter
lijk 30 november 1977 bij de verschil
lende bejaarden- en gehandicapten
bonden, op het gemeentehuis dienst 
Bevolking (vragen naar mevr Leunis), 
en op de wijkzittingen op woensdag
namiddag, waar eveneens verdere in-
lichtingeii kunnen bekomen worden 

Medegedeeld 

HOVE 

Gelukwensen 
We wensen onze voorzitter Jenne 
Hoogstoel en mevrouw van harte 
geluk bij het huwelijk van hun dochter 
Christel en Guido Baccaert Aan de 
jonggehuwden «Vaert wel ende le-
vet scone » 

Openbaar 
Centrum voor 
Maatschappe

lijk Welzijn 
van Antwerpen 
De bedieningen van lood
gieter en van metser wor
den openverklaard 
Huidige bruto-aanvangs-
wedde per maand 25 175 fr 
of 26 006 f r naargelang de 
kandidaten gerechtigd zijn 
op standplaatsvergoedmg 
of op haardtoelage 
Een vergelijkend eksamen 
zal afgenomen worden, 
waarna een werfreserve zal 
worden aangelegd met een 
geldigheidsduur van 3 jaar, 
die zal aanvang nemen bij 
de benoeming van de eerst 
m aanmerking komende 
kandidaat 

De kandidaten moeten een 
getuigschrift van goed zede
lijk gedrag, dienstig voor 
openbaar bestuur en een 
militieattest inleveren 
Leeftijdsvoorwaarden de 
leeftijd van 21 jaar bereiken 
en deze van 40 jaar met 
overschreden hebben op 2-
12-1977 Toepassing der wet
ten van 3-8-1919, 27-5-1947 
en 27-7-1961 

Een bijzondere reglemente
ring op de standplaatsver-
plichtmg 18 van toepassing 
Studievereisten A3 of A4-1 
of B6-B2 over het betrokn^en 
beroep, ofwel 5 jaar praktijk 
m de betreffende stiel 
Inschnjvingsrecht 120 fr 
Volledige voorwaarden en 
verplicht inschrijvingsfor
mulier te bekomen op de 7e 
Afdeling, Personeelszaken, 
Lange Gasthuisstraat 39, 
Antwerpen (tel 310970 -
329835) 
De aanvragen dienen op 
het Sekretariaat, Lange 
Gasthuisstraat 33, Antwer
pen toegekomen te zijn ui
terlijk op 2-12-1977 

Adv. 29 
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Toerisme-budget opgebruikt 
voor verkiezingspropaganda 

i 

Deurne 
Tijdens de laatste gemeenteraadszit
ting werd de gemeenterekening 1976 
besproken Ons raadslid Staf Herey-
gers, deskundig op dit gebied analy-
zeerde de grote verliescijfers De pro-
jekten als dusdanig zijn niet de oor
zaak van de rode (O cijfers, eerder de 
politiek die daarbij gevolgd wordt De 
Deurnese VU-fraktie hekelde in het 
verleden reeds meermaals de bar-
num-politiek van het BSP-kollege met 
de CVP IS het ondertussen met beter 
geworden maar nogmaals alle argu
menten naar voren brengen is over
bodig Wat baten kaars en bril, als de 
uil met zien wil i 

Staf Hereygers beperkte zich tot en
kele voorbeelden, o a het toensmebe-
leid 

Van het ganse budget werd er 
8 000 fr gebruikt voor kulturele uitwis
seling, het overschot (om en bij het mil
joen) werd opgebruikt voor «Vade 
Mecum», een brochure waarin de 
Deurnese inwoner allerlei nuttige in
lichtingen kon vinden, ware het met 
dat deze brochure 6 dagen voor de 
verkiezingen bij iedereen gratis in de 
bus kwam Zulk «Vade Mecum» 
zou 6 jaren kunnen dienst doen indien 
men hem opstelde na de verkiezin
gen Dan zwijgen we nog van de toe
ristische waarde van het boekje, eer
stens komt het slechts terecht bij de 
Deurnese inwoner zelf en kan men 
dus moeilijk over toerisme praten, 
tweedens is het van generlei nut voor 

inwoners van andere gemeenten, die 
zijn eerder geïnteresseerd in de poli
tieke samenstelling en de werking van 
de diensten in hun eigen gemeente 
In naam van de gehele VU-fraktie 
besloot Staf Hereygers met de woor
den -Deze gemeenterekening kan 
door ons niet goed gestemd worden 
omdat ze de balans is van een politiek 
die wij met kunnen aanvaarden ster
ker nog waarvan wij ons distantie
ren» 

Zoals gewoonlijk geen antwoord 
van het schepenkollege' 

Sinterklaas bij u thuis 

Op vrijdagavond 2 december, zater
dag 3 en zondag 4 december kan Sin
terklaas bij U thuis Uw kinderen een 
bezoek brengen 
Onkosten 150 fr per bezoek Inlich
tingen en inschrijvingen bij mevr 
Noels (tel 243581), voorzitster van 
de kulturele vrouwenkring VU-Deur-
ne 

Rechtzett ing 

De VU-Vrouwenknng-wandeling 
"Schoon Lier» gaat met door op 30 
november zoals in de kalender ver
meld was 
ZIJ vond plaats 30 oktober jongstle
den en kende zelfs een groot sukses 
De zon, enkele gemeenteraadsleden 
en vele VU-Vrouwenkringgezinnen 
waren van de partij voor een zeer 
leerrijke en gezonde wandeling door 
de stad van Felix Timmermans en Zim-

Marcel Van Roy overleden 
Te Lier over leed op 14 no
vember de heer Marce l Van 
Roy. Hij w a s de gekende en 
gel iefde uitbater van de 
feestzaal « H o f van Ara-
gon» te Lier. Marce l van 
Roy was gemeenteraadsl id 
en arrondissementeel V U -
bestuurslld. De afscheidsl i -
turgie heeft plaats nu zater

dag 19 november om 11 u. 
In de St . -Gummaruskerk te 
Lier. Gelegenheid tot groe
ten vanaf 10 u. in « Hof van 
Aragon» 

« W i j » biedt aan de familie 
Van Roy zijn medeleven 
aan in de rouw die haar 
treft. 

V.Z.W. « GEZINSZORG » TE 
WILLEBROEK 
De v z w «GEZINSZORG» heeft een vakature voor 
- 1 HALF-TIME MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT(E) 

Voor haar diensten van gezins- en bejaardenhulp en 
thuisverzorging 
(Deze betrekking kan mogehjk worden gekoppeld aan 
een half-time betrekking welke vakant is, in tussentijdig 
verband, m het personeelskader van de gemeente WiUe-
broek) 

- 2 tIALF-TIME VERPLEGERSA^ERPLEEGSTERS A2 
Voor haar diensten van thuisverzorging 

De kandidaturen kunnen worden ingezonden tot uiterlijk 
10 december 1977, gericht aan de heer Wilfned Leemans, 
Srhepen-Voorzitter, Westzavelland 40 te 2660 WiUebroek 

Kortnieuws uit Merksem 
Voor de kinderen 

Sint-Niklaas en Zwarte Piet gaan 
weer op ronde en zullen graag een 
bezoek brengen aan alle brave kinde
ren op vrijdag 2 dec 's avonds, zater
dag 3 dec en zondag 4 dec telkens in 
de namiddag en op maandag 5 dec 's 
avonds Voor afspraak met de Goede 
Sint telefoneer op het nr 460279 of 
loop even binnen op het VU-sekreta-
riaat, Trammezandlei 11 te Merksem 

V o o r d e snoepers 
Niet alleen de kinderen, maar alle 
snoepers zullen zich weer te goed 
kunnen doen aan de lekkere marse
pein die we dit jaar aan de uitzonder
lijk lage prijs van 130 f r / k g kunnen 
aanbieden Levering werd voorzien 
rond 2 dec en de bestellingen worden 
opgenomen door het VU-sekretanaat 
Trammezandlei 11 en door mevr 
Quick-Wellekens, Ijsvogelstraat 50 
(tel 45 34 95) evenals bij onze manda
tarissen en bestuursleden 

Kernvergaderingen 

Voortaan zullen de kernvergaderin-
qen, waarop alle geïnteresseerde le
den steeds welkom zijn, elke maand 
op de 4e donderdag doorgaan, zoals 
steeds in het VU-Ontmoetingscen-
trum Voor deze maand is dat dus 
donderdag 24 november om 20 u 30 

Nacht van de Vr iendschap 
Het 1 e lustrum van dit arrondissemen
teel VU-bal gaat door op zaterdag 3 
december om 21 u in zaal Alpheus-
dal, Fr Williotstraat te Berchem In-

komkaarten voor dit enig dansfeest 
zijn ter beschikking op het VU-sekre
tanaat Trammezandlei 11 tegen de 
prijs van 100 fr We kunnen onze 
leden en sympatizanten ten zeerste 
aanraden hun kaarten op voorhand in 
de afdeling aan te schaffen, zo vermij
den ZIJ overbodig wachten aan de 
ingang en helpen zij tevens het afde
lingsbestuur hun verplichtingen na te 
komen We hopen ook dit jaar weer 
vele bekende Merksemse gezichten 
te zien op 3 december te Berchem 

GEMEENTE 
EKEREN 

Bij het gemeentebestuur 
van Ekeren zal een werfre-
serve worden aangelegd 
voor part-time assistent 
aan de gemeentelijke biblio-
teek 
Inlichtingen en voor
waarden te bekomen op de 
gemeentesekretane, Velt-
wycklaan 27, Ekeren of op 
de gemeentelijke biblioteek, 
Driehoekstraat 43, Ekeren 
Aanvragen met de nodige 
bewijsstukken te richten 
aan de heer Burgemeester 
der gemeente Ekeren uiter-
hjk op 23 december 1977 

Kortnieuws uit 
Edegem 
Blauwvoetvendels 

— Jaarlijkse zielemis voor al de afge
storven leden en steunende leden 
van De Blauwvoetvendels Zannekin 
en Adelheid op zaterdag 19 novem
ber e k te 16 u 30 in de kerk van de 
H Familie te Edegem-Elsdonk De 
eucharistievienng wordt voorgegaan 
door Z E P Bouquillon o p 
— St-Niklaasfeest voor de allerklein
sten in de namiddag van 4 december 
e k en voor de groten 's avonds te 20 
uur in de zaal De Schrans, Molenveld-
laan te Edegem U wordt allen uitgeno
digd onze jeugd te steunen met dit 
gezellig samenzijn bij te wonen 

Bestuursverkiezing 

Als gevolg van de bestuursverkiezin-
gen van 27 oktober II kwam volgend 
bestuur van de afdeling uit de bus 
Miei De Bondt, voorzitter. Greet Ceu-
lemans, sekretaresse. Dirk Vergau-
wen, penningmeester, Renaat De Key-
ser, organizatie, Norbert Vandendnes-
sche, propaganda, Karel De Gryse, 
Jef Geukens, Joost Gons, Josée Pop-
pelaars, Wilfned Schiltz, Frangois 
Spiessens, Jons Van Soom, leden 
W I J wensen hen een vruchtbaar man
daat 

Rouw 

Op 27 oktober II hebben wij ten grave 
gedragen Jef Engelen, Vlaamsnationa-
list van voor, tijdens en na de oorlog, 
trouw lid van onze VU-afdeling en 
vele andere Vlaams-nationale vereni
gingen Slechts 66 jaar oud, was Jef 
tot de laatste dagen aktief Kempe
naar, een Vlaams-nationale Kempe
naar, IS hij altijd gebleven, ook in moei
lijke tijden 

W I J willen langs deze weg nogmaals 
ons oprecht medeleven betuigen aan 
Julia Saenen, zijn echtgenote, en aan 
heel de familie 

Voska-bal 

Het Voska-bal, voetbal en tennis was 
een overdonderend sukses Moge uit 
dit sukses nog een grotere bloei voort-
groeien 

Kulturele kring 

Dnngend worden, voor de kulturele 
knng, een paar mensen gezocht die 
willen aktief zijn in deze, voor ons, zo 
belangrijke vereniging 

LIMBURG 

Genkse gemeenteraad: 
komedie in vier bedrijven 
GENK. — Om 19 uur kwam de jong
ste gemeenteraad samen en ging om 
3 u 's morgens uit mekaar Een hoop 
politieverordeningen, aannemings-
voorwaarden van leningen, intrekking 
en aanpassing van alle mogelijke 
belastingen, OCMW-begrotingswijzi-
gingen, werken aan het slachthuis, 
overeenkomst van een nieuw brugont
werp, slipway-aanleg, wegovername 
tuinwijk Waterschei grondaankoop 
NV Dumont, grondverkopen, vesti
ging erfdienstbaarheid, Stiemerbeek-
procedure BPA-wijziging en verbre
ding van wegen 

En nog was dit met genoeg voor de 
innchters en zonder enig applaus 
gaven ze bisnummers onder de vorm 
van begrotingsvoorstellen dienstjaar 
1978 En van het Sportcentrumbedrijf 
en van het Slachthuisbednjf en van 
het Grondbedrijf en van het Gemeen
tebedrijf zelf U merkt het meteen de 
begrotingsgoedkeunngen werden 
een komedie in vier bedrijven 
Iets verderop verklaarde de voorzitter 
van met drie dagen het zotteke uit te 
hangen 

Plichtsbewust 

W I J hebben er ons met aan gestoord 
en WIJ hebben plichtsbewust onze tus
senkomsten uitgevoerd volgens dat 
we ze op menig voorbereidende ver-
gadenng gepland hadden 
Jef Olaerts vroeg de opcentiemen te 
beperken en de Lange Boes drong 
aan op een betere logementskontro-

le Jos Geussens stelde voor fietspla-
tenvnjstelling tot 16 jaar en de fietspla-
tenopbrengst te gebruiken voor de 
fietspaden Hugo Olaerts hekelde de 
zware belastingverhoging ten laste 
van de middenstand 
An Gysen nam VZW-Sportcentrum 
onder de loep De werkingstoelage 
kent een forse stijging tot ongeveer 6 
miljoen en dit buiten de aflossing en 
intresten op leningen die ook meer 
dan 20 miljoen bedragen Verdere 
sportakkommodaties dienen dan ook 
sober en funktioneel te gebeuren 
Aansluitend hierbij vindt ze dat er 
terecht deining is ontstaan rond inter-
kommunales en VZW's daar men al 
te gemakkelijk het beheer van bepaal
de diensten er naar overhevelt, waar
door de financiële kontrole moeilijker 
wordt, terwijl de gemeente de exploita
tiekosten moet dekken 
BIJ de begroting van het Slachthuisbe
dnjf legde zij dezelfde deskundigheid 
aan de dag 

Ondertussen had Jef Olaerts met stil
gezeten en hij maakte de rekening 
van het Grondbednjf Hij vroeg ver
der aandacht voor bouwrijpe perce
len en deed voorstellen aangaande 
het toekomstig grondbeleid 

Gemeentebegrot ing 1978 

Fraktieleidster An Gysen had een uit
voerig dokument opgesteld waarin de 
begroting kritisch ontleed werd en 
waarbij de afwijzingen voorzien wa
ren van alternatieven In een andere 

uitgave zal deze basistekst wellicht 
grondig uitgediept worden 

«Zak» 
Aanvullend kunnen nog even enkele 
tussenkomsten vermeld worden Jan 
Roux haalde bij zijn tussenkomst over 
de aankoop van de zetellift aan de 
Kattevennen de schepen uit haar 
sprookjes Door Vandeuren had het 
over het probleem van de Stiemer-
beek en iedereen dacht aan zijn vroe
ger meegebrachte ratten Anita Wel
lens stelde vast dat de Genker biblio
teek met haar zoveel filialen met eens 
beschikt over een deskundig leesko-
mitee dat beslist over de aankoop 
van leesboeken Jos Geussens meld
de dat de buswachthuisjes zelf al een 
jaar wachten op herstelling Lange 
Boes won de match op de sportsche-
pen en Hugo Olaerts interpelleerde 
zodanig over de plastiekzakken dat 
de meerderheid zich als zak voelde 
aangesproker 

Hugo Schiltz te 
Herk-de-Stad 
VU-voorzitter Hugo Schiltz zal van
daag 17 november om 20 u in zaal 
Area te Herk-de-Stad het woord voe
ren 
De meeting die georganizeerd werd 
door VU-kanton Herk-de-Stad zal han
delen over het Egmontakkoord en de 
tewerkstelling in Limburg 

NOVEMBER 

19 GENK Om 9 u 30 in zaal Rembrandt, Weg naar As 1, Arbeids
raad Limburg over «Staal, steenkolen en ALZ Om 12 u pers-
konferentie 

22 DIEPENBEEK: VU-info-avond met kamerlid Willy Desaeyere 
^ over '• Federalisme als konfliktmodel - Pacifikatie na het Egmont-

pakt» Om 20 u in de Orchidee, Marktplein 
24 HOESELT- VU-afdelingsvergadenng in café ABC, Tongeren-

steenweg 3, om 20 u 
25 ZUTENDAAL : Herfstbal van de Zutendaalse Volkspartij in dan

cing Apollo 
26 MILLEN : VU-ruisende Vlaamse nacht met Jef Eibers Breuge-

liaanse sfeer en kost Om 21 u 30 in «Hoeve Dewalleff» aan de 
kerk Onkosten 500 fr per persoon Vooraf inschrijven 

29 NEEROETEREN - Kantonnale vergadenng over aktiviteitenka-
lender 1978 Om 20 u in Kultureel Centrum. 

DECEMBER 
3 HOESELT. VU-bestuursverkiezingen van 18 uur tot 22 uur in 

cafe ABC, Tongerensteenweg 3 

Arrondissementeel bestuur Hasselt 
kwam bijeen 
Op donderdag 10 november verga
derde het arrondissementsestuur in 
hotel Warson te Hasselt 
Er werd uitvoerig gepraat over de 
bestuursverkiezingen, die overal een 

Nieuw VU-bestuur 
te Herk-de-Stad 
Na de bestuursverkiezing, enige tijd 
geleden, begint de afdeling met veel 
entoesiasme en geloof in de Volks
unie, een nieuw werkjaar De be-
stuursfunkties werden als volgt ver
deeld voorzitter en organizatie Ludo 
Droogmans, Jodestraat 8 A, 3910 
Herk-de-Stad, t 013-551769 
Ar r - en VUJO-afgevaardigde Gerda 
Raskin , sekretans Jo Cools, sociaal 
dienstbetoon Jos Daenen, penning
meester Hendnk Gevers, propagan
da Victor Torbeyns, gemeenteraads
lid Wilfned Uten 

zeer vlot verloop kenden In Halen, 
Heppen, Leopoldsburg, Paal en Zon
hoven moet het bestuur nog verko
zen worden Als dat gebeurd is, knj-
gen alle afdelingen een mapje toege
zonden met de samenstelling van het 
bestuur van iedere afdeling uit het 
arrondissement 
Lidmaatschapskaarten, arrondisse
menteel bal (januari), verkoop van sti
ckers en sociaal dienstbetoon waren 
de volgende agendapunten 
Tot slot had voorzitter Jos Truyen 
nog een interessant bencht Volks-
ume-Limburg heeft een eigen druk
pers aangekocht Geïnteresseerde af
delingen kunnen kontakt opnemen 
met Jos Truyen (011/657432) of 
Yvan Van Bocknjck (011/412713) 
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De VU in het kanton Peer 
VU-INFO-Blad 
Het volgende nummer van ons infor
matieblad (nr 6 op bijna 1 000 eksem-
plaren) verschijnt over twee weken 
Alle leden mogen hiervoor teksten 
schnjven ze worden ook nog gepubli
ceerd I Wend u hiervoor tot ons sekre-
tanaat Voor dit nummer moeten de 
teksten uiterlijk op 20 november in 
ons bezit zijn 

A 24 
De CVP-meerderheid in Hechtel-Ek-
sel IS nu ook eindelijk contra de A 24 
Maar alleen omdat na de ovengens 
nog steeds onverantwoorde beslis
sing van Mathot, de express-A24 nu 
kort bij het centrum van Hechte! komt 
Schijnheiligheid en boerenbedrog in 
de hoogste graad Het is de CVP die 
de A24 plant die de A24 verdedigt 
tegen alle gezond verstand in Tegen 
de voorgenomen milieuverwoesting, 
ook in Hechtel-Eksel, werd nooit ge
protesteerd 
En nu willen ze heiliger zijn dan de 
paus, uit elektorale berekening Wij 
waren het met die een A24 wilden, het 
was de CVP die dit wou En nu moe
ten ook ZIJ maar voor de funeste 
gevolgen instaan Ook de nu nog 
geplande expressweg (nutteloos, zin
loos, milieu- en landbouwgrond nog 
verwoestend), komt volledig op hun 
passief 
Wie een A24 zaait zal een express
weg oogsten i 
We zullen uiteraard met nalaten deze 
hypoknete houding van de CVP Cen 
Boerenbond) scherp aan te klagen i 

Meeting 
Op vrijdag 9 december orgamzeren 
de afdelingen Peer en Hechtel-Eksel 
een volksvergadenng Gastspreker is 
volksvertegenwoordiger-burgemees

ter Jaak Gabriels, samen met provin
cieraadslid Wilfried Wijsmans 
Vanaf half negen in de zalen van 
Hotel-Estancia, aan de kerk in Peer-
Centrum 

Uitwijkplaatsen autobussen 
In Linde-Peer en Wauberg gaven we 
vorige week een pamflet uit naar aan
leiding van onze aktie voor uitwijk
plaatsen voor autobussen Na een 
handtekeningenaktie van de bevol
king, en een interpellatie van volksver
tegenwoordiger Jaak Gabnels, zullen 
binnenkort eindelijk de nodige aanbe
stedingen gedaan worden Het lakse 
gemeentebestuur van Peer moet erg 
lang aangepord worden vooraleer er 
iets gebeurt i 

Afdelingssekretariaten 
Voor lidmaatschap (120 frank), een 
abonnement op dit blad, uw steen 
voor onze kas, inlichtingen en aktieve 
medewerking, kunt u zich wenden tot 
onze afdelingssekretanaten Wilfried 
Heylen, Bremstraat 10, Eksel, tel 
7351 68, Jaak Indekeu, Grotstraat 18, 
Peer-ünde, tel 735509 

Dienstbetoon 
Het mimsteneel kabinet van dr Vande-
kerckhove zal vanaf december, iede
re tweede zaterdag, van 15 u 30 tot 

Dank na ongeval 
Op 17 september hadden 
WIJ een auto-ongeval waarbij 
mijn vrouw Jeanne Nulens 
ernstig gekwetst werd Nu 
mijn vrouw weer thuis is, wil
len WIJ met nalaten alle vrien
den uit Zutendaal te danken 
voor de vriendschap en 
spontane hulp die wij van 
velen maar speciaal van on
ze VU-vrienden mochten on
dervinden Vnenden, dank zij 
u zijn WIJ in moeilijke ogen
blikken toch gelukkig ge
weest want IS er een groter 
geluk dan zich omnngd te 
voelen door trouwe vrien
den'? 

Nieuwe VU-besturen 
in Zolder en Heusden 

16 u 30 een zitdag van sociaal dienst
betoon houden in cafe Aeroport bij 
Hubert Palmans, op het kruispunt in 
Kleine-Brogel 

Public-relations 
Een volgende stap in de realizatie van 
ons «aktief» dienstbetoon is nu ook 
gezet Aan ons bekende personen, 
die een heuglijke gebeurtenis vieren, 
sturen we gelukwensen namens ons 
provincieraadslid, met op de keerzijde 
onze tabel van dienstbetoon Een ini
tiatief dat navolging verdient (Inlich
tingen hierover verstrekken we 
graag) 

Naar aanleiding van de afdelingsbe-
stuursverkiezing sprak VU-volksver-
tegenwoordiger prof Willy Desaeye-
re over de onderwerpen « Herwaarde-
nng van de steenkoolenergie» en 
«Tewerkstelling in Vlaanderen en in 
Limburg » 

In een algemeen beeld schetste hij de 
moeilijkheden in de verschillende sek
toren BIJ ons in Limburg is de werk
loosheid zeer sterk merkbaar bij de 
jongeren en de vrouwen Kamerlid 
Desaeyere bleef kort stilstaan bij de 
oorzaken en gevolgen Wanneer hij 
sprak over de steenkoolenergie maak
te hij bekend dat de VU-Limburg een 
dossier voorbereidt dat binnenkort 
aan de pers zal voorgesteld worden 
Het heeft betrekking op het steenko' 
lenbeleid, behelst een reeks voorstel
len tot herwaardering, maar gaat ver
der met betrekking tot de staalmjver-
heid en de Carbo-chemie Geboeid 
volgde de vergadering deze uiteenzet
ting, want een groot deel aanwezigen 
zijn van ver of dichtbij betrokken bij 
deze evolutie in de steenkoolmijnen 
De voorzitter bedankte de volksver
tegenwoordiger en leidde de tweede 
spreker in De heer Dnessens van het 
« Algemeen Vlaams Ziekenfonds Lim
burg» Op een rustige, overtuigende 
toon maakte de heer Dnessens ons 
vertrouwd met de mogelijkheden van 
het «Algemeen Vlaams Ziekenfonds 
Limburg » 

Ook de verscheidene voordelen wer
den onderstreept en één hiervan 
kwam sterk op de voorgrond De 
plaatselijke sekretans onderhoudt 
een persoonlijk kontakt met de leden 
Minimum eenmaal per maand worden 
de leden bezocht zodat alle hande
lingen kunnen plaatsvinden in een ver
trouwelijke huiselijke knng 
Na een woord van dank aan de heer 
Dnessens nodigde de voorzitter de 
vergadering uit om over te gaan tot 
de verkiezing van de nieuwe afdelings
besturen Deze verkiezingen gaven 
ons de volgende uitslagen 

Afdeling Heusden 
Voorzitter Jaak Vandenwijngaert, 
sekretans Frans Vanstipelen , pen
ningmeester Germain Balcaen, pro
paganda Marcel Schepers, orgamza-
tie Elk Vandenwijngaert 

Afdeling Zolder 
Voorzitter Willy Janssens, sekreta
ns Tonny Beerten, penningmeester 
LOUIS Raymaeckers, propaganda Hu
go Croux, organizatie Gustin Ray
maeckers 
Als verdere bestuursleden werden 
verkozen Hilde Lemmens-Weidt Wil
ly Weyens, Louis Daniels, Albert Bij-
loos, Romain Beerten, Francis Ke-
nens, Leon Steenbergs en Alfons Van-
devoort (fv) 

BRABANT 
VU-afdelingen in konflikt met Havi-TV 
De werking van vele interkommunales, privé, gemengde of openbare, laat 
veel te wensen over. Zelfs minister Tlndemans gaf vorig jaar het weinig demo-
kratisch karakter van de interkommunales toe, en kondigde een hervorming 
terzake aan. Ook de Vereniging voor Vlaamse Mandatarissen sprak zich voor 
enkele maanden nog uit voor een meer open beleid van de interkommunales 
Een voorbeeld van de misbruiken vinden wij o.m. bij Haviland en de zusteror-
ganizatie Havi-TV. Deze interkommunale die Halle-Vilvoorde bestrijkt werd 
een tiental jaar geleden opgericht en leverde aanvankelijk geen onverdienste
lijk werk Sedert enkele jaren echter glijdt zij af naar een bedenkelijk peil, wat 
reeds zo dikwijls aanleiding was tot klachten. 
Sedert 1974 begon Haviland met de 
aanleg van kabeltelevisie in Vlaams-
Brabant o m omdat de vele Brussel
se prive-maatschappijen hierin geen 
brood zagen Haviland beloofde dan 
ook — zoals het trouwens door de 
wet verplicht is — alle woningen van 
de aangesloten gemeenten aan te 
sluiten, wat echter met gebeurt Dat 
is dus al een eerste wetsovertreding 
Volledig overbodig en een geldver
spilling was het oprichten van een 
aparte interkommunale, nl Havi-TV 
om de kabeltelevisie te beheren Het 
gaat hier nochtans om een puur tech
nische aangelegenheid die gemakke
lijk door Haviland had kunnen gere
geld worden Voor Havi-TV werd dan 
ook maar een eigen raad van beheer 
opgencht met liefst 27 beheerders die 
eik ± 2000 fr per zitting ontvangen 
Daarnaast is er een direktiekomitee 
van acht leden, voorgezeten door 
CVP-parlementslid en burgemeester 
van Asse, de h De Keersmaeker die 
hiervoor ± 400000 fr per jaar ont
vangt Ondervoorzitter is de h Bom-
baeit PVV-provincieraadslid (300000 
fr) en afgevaardigde-beheerder, de h 
De Wulf BSP-pariementslid (400000 
frJ Dat 13 reeds samen meer dan 
1 000 000, zonder nog van de zitpen-
ningen te gewagen Is het dan verwon
derlijk dat Havi-TV een kromsch geld
tekort kent en hiervoor de konsumen-
ten laat opdraaien ' 
Sedert enkele jaren probeert Havi-
TV nu een waarborg van 1 000 fr 
per abonnee op te eisen en zelfs van 
2500 fr voor de konvertor Wat die 
waarborg betreft, zijn er zeer tegen-
stnjdige opvattingen Zelfs minister 
Chabert en de RTT hebben hierover 
een onstandvastige mening Op 
16 juni van vorig jaar schrijft «Het 
Laatste Nieuws» dat minister Cha
bert aan Havi-TV verbod heeft opge
legd deze waarborg nog verder op 
te eisen, zoals bleek uit een ministe-
nele bnef aan een abonnee uit Groot-
Bijgaarden Enkele maanden later, in 
antwoord op een interpellatie van 

VU-kamerlid Valkeniers antwoordt 
minister Chabert echter dat het « met 
verboden» is een waarborg te vra
gen I De minister werd hierbij bijge
staan door twee parlementsleden de 
h Diegenant (CVP) en De Wulf 
(BSP), beiden beheerders van Havi-
TV i 
Zo meende de h Diegenant o m dat 
het strikt gezien misschien wel met in 
orde was, maar dat men moest 
begnp hebben voor de moeilijke 
financiële toestand van Havi-TV Ga 
dat morgen maar eens aan uw werk
gever vertellen i 
Maar wat is nu de ware toedracht' 
Vooreerst is er het Koninklijk Besluit 
van 1966 dat duidelijk zegt dat de 
verdeler — dus Havi-TV — verplicht 
IS te zijnen laste de uitvoering van de 
aansluiting tot aan het ontvangsttoes
tel te leveren (art 12) en dat koste
loos alle benodigdheden ter beschik
king van de abonnee moeten wor
den gesteld Dat is toch wel duide
lijk ' Verder kondigde Haviland in 
1974 in zijn reklame aan dat het bin
nenkort tot 6 tot 8 en later 20 pro
gramma's zou leveren en gratis een 
konvertor zou plaatsen i 
Wat zeggen nu de konsumentenor-
ganizaties' De konsumentenbond 
van de BGJG schnjft op 12 maart 
1976 dat volgens het KB van 1966 
de konvertor gratis moet ter beschik
king worden gesteld 

«Testaankoop» schrijft in apnl 1976 
over de « niet in het kontrakt voorbe
houden tariefverhoging als waarborg 
gecamoufleerd bij Haviland', en ver
der dat het KB van 1966 duidelijk 
genoeg is, nl dat de maatschappij 
ertoe gehouden is kosteloos de even
tuele benodigdheden te verschaffen 
voor het omschakelen van de fre-
kwenties Wij staan dus duidelijk met 
alleen «Testaankoop» vindt nog dat 
de overheid en de voogdijminister 
van de PTT de kabel-TV-maatschap-
pijen moet dwingen om het KB na te 
leven Dat getjeurt echter met 

Aangezien Havi-TV doorgaat met 
het zenden van aanmaningen om 
die waarborg te betalen hebben 
enkele personen beslist de zaak bij 
de rechtbank aanhangig te maken 
Dit deed de PVV van Vilvoorde de 
VU van Grimbergen en die van Mei-
se Het ware stellig positief indien 
andere afdelingen van Halle-Vilvoor-
de zich hierbij zouden aansluiten en 
hun inwoners zouden verwittigen dat 
ze de waarborg met moeten betalen 

H.C. 

VU-Hofstade in 't 
nieuw 
Na de jongste statutaire bestuursver-
kiezingen ziet het VU-bestuur van Hof-
stade eruit als volgt voorzitter A Mar-
coen Tervurensteenweg 368, -tel 
015/613455 sekretans H Casteels, 
Pontstraat 34 tel 015/610057 pen
ningmeester N Jeunssen Europa
laan 23 tel 015/61 01 36 orgamzatie-
verantw mej E Vanhorenbeeck, Ter
vurensteenweg 52 en W Cauwen-
bergh, Muizenstraat 55 
Als afgevaardigde in de arrondisse-
mentsraad van Halle-Vilvoorde werd 
H Casteels aangeduid 
De bestuursvergaderingen zullen 
doorgaan de Ie dinsdag van elke 
maand 

Wie was dr. Borms ? 
* Op zondag 20 november 1977 
spreekt voor «Broederband» - Leu-

NOVEMBER 
19 WILSELE : VU-bal om 20 u 30 in de Parochiezaal 
19 HALLE: eerste Haantjeskermis in de Polyvalente Zaal, Post-

straat ook op 20 november 

22 ST.-AGATHA-BERCHEM VU-bestuursverkiezingen van 18 tot 
22 uur in zaal «Zavelput», Gr Bijgaardenstraat 245, jaarover
zicht en planning 77-78 

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

26 GRIMBERGEN • VU-bal in zaal Fenikshof 

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

DECEMBER 

3 HOFSTADE: VU-Rubensbal in zaal (Ilentrum om 21 u Tombo
la 14-daagse reis naar Spanje, enz. 

10 DIEST VU-bal in de Oude Lakenhalle 

ven Dries Bogaert «Wie was dr 
August Borms'» 
* Op vnjdag 25 november om 20 u 
in lokaal «Waltra» te Brussel dr 
Bormsherdenking Voordracht met 
dia's door Dries Bogaert 
• Het nieuwe Borms-lied « Treur met 
om mij, arm Vlaanderen » Muziek A L 
Webber-T Rice «Dont cry for me, 
Argentina» Tekst Andries Bogaert 
3 min 45 sek Zanger Jacques Ray
mond met het J R sextet Uitg Zenith 
Disco Sound 
De plaat kan besteld worden bij 
B D A C , Kreeftstraat 24 2000 Ant
werpen 

Spoedig herstel, Staf 
Ons aktief provincieraadslid en sche
pen van Openbare Werken Staf Kie-
sekoms (Liedekerke) werd verleden 
week in de kliniek te Aalst i (Mijlbeek) 
opgenomen 
WIJ wensen Staf een volledig herstel 
toe en vlugge terugkeer tussen zijn 
mensen i 

Kom ook eens gezellig en lekker eten in... 

®e ^aUttnt 
BAR RESTAURANT 

NU IN EEN NIEUW KLEEDJE 
EN MET NIEUWE FORMULE ! 

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

Wie is wie 
bij 
VUJO-Grimbergen ? 
VUJO Nieuw-Gnmbergen kende na 
drie jaar werking enige wijziging bin
nen de kern Op 16 juli werd een nieu
we kemvoorzitter verkozen, waarna 
tijdens de daarop volgende vergade
ringen de organizatie binnen de kern 
werd gewijzigd 
De kern ziet er nu als volgt uit voorzit
ter Hugo Van Hemeinjck kernvoor
zitter Stephane Rummens (Beigem-
se stwg 146, 1850 Gnmbergen (t 
2693160) sekretaresse Suzie 
Ooms penningmeester Dirk Smitz 
administratief sekretaresse Marie-
Rose Moerhout organizatie «aksie» 
Bout Rombout, organizatie «kuituur 
en ontspanning» Frans Hauwaerts, 
propaganda Dirk Deboeck, studie 
en vorming Etienne Van Lindt redak-
tiesekretaris « Megaton » Dirk Smitz 
voorzitter VUJO-raad Bout Rom
bout , andere leden Geert De Wit 
Luk Robberechts, Luk Laporte, Fred
dy Minten, Uit Carlier 

« Megaton » 
Tweemaandelijks tijdschrift van VU
JO Nieuw-Gnmbergen Een ledenblad 
met breed spektrum om het ideeën 
goed van VUJO te laten doorstromen 
naar een bredere knng van geïnteres
seerden Gratis in je bus als je een 
bnefje stuurt naar Dirk Smitz, redaktie-
sekretans. Kerkplein 2, 1850 Grimber
gen (waar ook je bneven of bijdragen 
welkom zijn) 
We rekenen wel op enkele steunabon-
nementen (vanaf 100 fr op KB rek nr 
436-6193031-28 van VUJO-Gnmber-
gen) 
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Openbare gebouwen toegankelijk maken voor iedereen: 
erezaak voor VU! 
Nieuwe openbare gebouwen moeten in ons land voor iedereen toe
gankelijk zijn, ook voor rolstoelgebruikers (wet van 17 juli 1975, Belg. 
Staatsblad van 19 augustus 1975). 
Het Koninklijk Besluit van 9 mei 1977 (Belg. Staatsblad van 8 juni 77) 
bepaalt nauwkeurig aan welke normen toegangs- en binnendeuren, 
nooduitgangen, liften, toiletten, toegangswegen, parkeerplaatsen, 
enz. moeten beantwoorden, om de bewegingsvrijheid van de minder
valide optimaal te bevorderen. 

LEEMTEN 
IN DE WET: 
BESTAANDE 
GEBOUWEN 
De wettelijke voorschriften zijn 
slechts van toepassing op nieuw
bouw en verbouwingswerken, 
die de inrichting van het gebouw 
veranderen. 

Over de bestaande ontoegankelijk 
ke gebouwen zegt de wet niets. 
Het is nochtans duidelijk, dat de 
integratie van de minder-validen 

slechts dan mogelijk wordt, indien 
ook hierin wordt voorzien. Een 
openliggend aktieterrein dus voor 
de gemeentebesturen. 
Welke strategie kunnen we hier
bij ontplooien ? 

1. Stichting van een gemeentelij
ke werkgroep voor toegankelijk
heid. 
Vraag alle socio-kulturele vereni
gingen (vergeet de gehandicap
ten niet!) een afgevaardigde te 
willen sturen naar deze werk
groep. * 

Het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel organizeert i.s.m. het Oecumenisch 
Vormingscentrum « Hedenesse » een Studiereis voor gemeentemandataris
sen 

PROBLEMEN NA DE FUSIES 
Donderdag 1 december: « Van klein- naar grootschaligheid », theoretische uit
eenzetting over de problemen van schaalvergroting, gemeentelijke herindeling 
en fusie — Inventarisatie van typisch Vlaamse kernproblemen rond de fusie. 
Vrijdag 2 december: bezoek aan de gemeente Oostburg: aandachtspunten: 
de veranderingen in de afstand tussen bestuur en bestuurden, de verande
ringen in de infrastruktuur van de gemeentelijke dienstverlening — konfrontatie 
met een groep Nederlandse gemeenteraadsleden. 
Zaterdag 3 december: bespreking van de politieke konsekwenties voor het 
gemeenteraadslid. 
Plaats : Oecumenisch Vormingscentrum « Hedenesse », Vierhonderdpolderdijk 
10, 4506 Cadzand. 
Aanvang: donderdag 1 december 1977 om 10 u. 30. 
Inschrijvingen : (vóór 28 nov. 1977) door storting van het kursusgeld op bankgi
ro : 068-0638900-85 van Vormingscentrum Ld. Dosfel, Bennesteeg 4, 9000 Gent 
Kosten: ± 1.300 fr. deelnemersbijdrage (maaltijden, overnachting, ekskursie-
kosten, dokumentatie inbegrepen). 
Kursusleiding : Nico Petersen, Johan Beke, Mark De Jaeger. 

VU-provincieraadslid Fons Van 
Holderbeke in de Oostvlaamse 
raad 

Op provinciaal 
vlak 
Over het Koninklijk Besluit van 
9 mei 1977 genomen in uitvoe
ring van de wef van 17 juli 1975 
betreffende de toegang van ge
handicapten tot gebouwen toe
gankelijk voor het publiek en 
de gevolgen daarvan voor het 
provinciaal beleid. 

Sedert 9 mei 77 weten wij aan 
welke normen een gebouw 
moet beantwoorden, wil men 
het officieel kunnen erkennen 
als toegankelijk voor personen, 
die gehandicapt zijn in hun bewe
gingsvrijheid. 

Bedoeld K.B. legt de voor
waarden vast waaraan toe
gangs- en binnendeuren, nood
uitgangen, liften, toiletten, toe

gangswegen, parkeerplaatsen 
e.a. moeten beantwoorden, om 
de bewegingsvrijheid van de 
minder-valide optimaal te bevor
deren. 

De hier vroeger gerezen me
ningsverschillen omtrent het al 
of niet toegankelijk zijn van een 
gebouw kunnen dus met gerust 
gemoed worden opgeborgen. 
De provincieraad kan zich met 
des te meer eensgezindheid be
kommeren om de gebouwen, 
waarvoor hij zelf verantwoorde
lijk is. 

Echter, zoals bestendig afge
vaardigde Herreman in 1974 
zei: " Niet een reglement (een 
wet of een koninl<lijl< t>esluiO zal 
de toegankelijkheid van de pro
vinciale gebouwen bevorderen, 
doch de bestendige zorg en 
bezorgdheid, voor onze gehan
dicapten. ' 

Naar aanleiding van het verschij
nen van bovenvermeld uitvoe

ringsbesluit meen ik dat deze 
bestendige zorg en bezorgd
heid, waarover de bestendig af
gevaardigde getuigde, zich mo
menteel zeer konsekwent zou
den kunnen uiten op volgende 
wijze. 

1. De provincieraad geeft op
dracht aan de bestendige af
vaardiging te laten onderzoeken 
welke provinciale gebouwen 
beantwoorden aan de thans offi
ciële normen. 
2. Op gebouwen, die aan de 
gestelde voorwaarden beant
woorden, wordt het internatio
naal toegankelijkheidssymbool 
aangebracht 
3. Van de gebouwen, die niet 
aan de normen voldoen, worden 
de afwijkingen vastgesteld. De 
bestendige afvaardiging zal aan 
de provincieraad voorstellen op 
welke wijze die gebouwen aan
gepast kunnen worden, en wel
ke termijnen ze daarvoor nodig 
acht 

Omschrijf in de .uitnodigingsbrief 
duidelijk de doelstellingen. Indien 
de verenigingen niet wensen mee 
te doen, kan men zelf enkele 
medewerkers verzamelen om de 
volgende taken uit te voeren. 
2. In de gemeenten, die een eigen 
reglement hebben omtrent deze 
materie, dient dit reglement her
schreven te worden na weglating 
van al hetgeen door het K.B. van 
9 mei 77 geregeld wordt. Neem 
hiervoor kontakt met leden van 
de gemeenteraad. 
3. Probeer een omschrijving op 
te stellen, van wat dient verstaan 
te worden door een «toegankelijk 
gebouw ». 
Gebruik hiervoor art. 4-5-6 van 
vermeld K.B. 

4. Maak eer» li jst op van de toe
gankelijke gebouwen in uw ge
meente en publiceer ze. 

Laat die gebouwen voorzien van 
het internationaal toegankelijk-
heidssimbool: de witte silhouet 
van een rolstoelgebruiker op blau
we achtergrond (art. 7). 

5. Maak een lijst op van de niet-
toegankelijke gebouwen. 
Probeer aan te tonen hoe deze 
gebouwen met een minimum aan 
kosten aangepast kunnen wor
den. 

Begin met de gebouwen die ei
gendom zijn van openbare bestu
ren : gemeente, provincie, rijk, pa-
rastatalen. Oefen op deze bestu
ren doelmatige druk uit, opdat ze 
tot toegankelijkheidswerken zou
den overgaan. Maak geregeld de 
resultaten van uw aktie bekend 
via de streekpers. 

Volksunie-mandatarissen lagen 
aan de basis van de thans gelden

de nationale wetgeving ter bevor
dering van de toegankelijkheid. 
Wetten en voorschriften beteke
nen echter niets, als ze niet ge
schraagd worden door de vaste 
wil van de bestuurders en de inge
zetenen om het gestelde doel te 
verwezenlijken. 

Het doel van deze wetgeving is 
bekend: in Vlaanderen moeten 
de minder-valide medemensen in 
alle openbare gebouwen binnen 
kunnen, om volwaardig medebur
ger te zijn. 

Dat blijft voor de VU een ere
zaak! 

Welke afdelingen nemen de hand
schoen op ? 

Fons Van Holderbeke, 
provinciaal raadslid 

9950 Waarschoot 

Eind 1978 verhuist 

Succes Kleding Meyers 

naar nieuwbouw 

aan de Boomsesteenweg 

te Aartselaar 

— Grote parking: voor min
stens 100 wagens. 

— Meer tentoonstellings
ruimte — alles gelijk
vloers. 

— Makkelijker te bereiken, 
— Dampende koffiebar. 
— Showroom en inkoop

kamer voor winkeliers. 
— Eigen produktie-ateliers. 
— Vestiging te Niel wordt 

naar alle waarschijnlijk
heid . DISCOUNT . 

— Na vijftig jaar... een nieu
we start. 

— De klant blijft meer dan 
ooit koning. 

Voor Redy Meyers is het geen 
gemakkelijke beslissing ge
weest. Niel ligt hem immers 
nauw aan het hart, hetgeen 
o.a. kan gemerkt worden aan 
het boek, opgedragen aan Niel 
. Zoeklicht op Niel», door VZW 
Meyers Succes Club uitgege
ven. Dit bleek uit de druk bijge
woonde perskonferentie waar 
de heer Meyers meedeelde dat 
na vijftig jaar in Niel gevestigd 
geweest te zijn een nieuwe vesti
gingsplaats gezocht en gevon

den werd. Redy Meyers : « Er is 
dringend behoefte aan uitbrei
ding, aan wat meer ruimte om 
het de klant aangenamer te 
maken.. . onze keuze is zo uitge
breid dat we hier in Niel wel 
verplicht zijn om de rekken uit 
te meten. Ik wil dat de klant 
overzichtelijker kan kiezen en 
daarom verhuis ik naar de 
Boomsesteenweg te Aartse
laar. 
Als alles goed gaat wordt de 
nieuwe vestiging van SUCCES 
KLEDING MEYERS nog in okto
ber van volgend jaar een reali
teit ». 

— Alles is klaar voor de grote 
operat ie: de grond (Boomses-
teenweg-Leugstraat), de plan
nen (4.600 m2 en gevel van 46 m) 
en de vaste wil van de dynami
sche zaakvoerder Redy Mey
ers, om met zijn kwaliteitskle-
ding nog dichter bij de mensen 
te staan. In Niel heeft men een 
reputatie opgebouwd en die 
neemt men mee naar Aartse
laar. 
— In de eerste plaats moet de 
klant het makkelijk hebben. 

Wel, de nieuwe vestiging van 
SUCCES KLEDING MEYERS, 
ligt op nog geen vijf km. van 
«de tank». Wie dus met de 
wagen komt is er op een zucht 
en rijdt zo de grote parkeerga
rage binnen! Kan dus rustig 
zijn keuze maken uit de da
mes- en herenkleding, kinder
kleding, avondkledij, rouwkle-
dij, sportkledij, boutiqueafde-
ling, enz. Wie niet onmiddellijk 
tussen de gangbare maten 
valt, hoeft geen schrik te heb
ben. Meyers heeft zo'n 100 ma
ten ter beschikking. Hier kun
nen de zwaargewichten zeker 
iets gepast vinden. 

Koffie... lekkere koffie 
Klanten van SUCCES KLE
DING MEYERS weten dat er 
vroeger te Niel een koffiebar 
was. De ruimte moest er he
laas aan geloven... maar in 
Aartselaar komt die er weer. 
En dat is toch wel handig want 
terwijl er een - retouche » uitge
voerd wordt, smaakt een bakje 
verse koffie dubbel. 
De heer Meyers is ook een 
groot kunstliefhebber, en liet 
zich al ontvallen dat er ook een 
tentoonstellingsruimte komt 

waar vooral plaatselijke talen
ten een kans zullen krijgen. 
Modeshows komen er ook. Zo
wel voor het publiek als voor 
de winkeliers die hun aanko
pen doen bij de .MEYERS 

HANDELSONDERNEMING ., 
een dochterfirma die belangrij
ke Europese fabrikanten in Bel
gië vertegenwoordigt. 

Voetgangersbrug 
Redy Meyers heeft ook een 
groothandel, en als zoveelste 
nieuwigheid kunnen we ook 
nog kwijt dat er in het nieuwe 
gebouw een produktie-atelier 
voorzien is. Maar het grootste 
deel van de aankopen blijft 
over heel Europa verspreid lig
gen. Over heel de wereld kun
nen we wel zeggen. Overal 
waar kwaliteit tegen een rede
lijke prijs wordt geboden, 
duikt er iemand van «MEY
ERS » op. De slagzin « kwaliteit 
tegen redelijke prijs » gebruikt 
iedereen maar weinigen kun
nen uitpakken met een zaken-
cijfer van 100 miljoen per jaar! 
Diegenen die het precies pret
tig vonden om in het landelijke 
Niel hun aankopen te verrich
ten, zullen in de toekomst nog 
meer vreugde aan hun aanko

pen beleven. In de nieuwbouw 
heeft men zeker dezelfde facili
teiten maar dan nog uitgebrei
der. Wie met schrik in het hart 
denkt aan de razende drukke 
Boomsesteenweg, kunnen we 
alvast verklappen, dat er in de 
nabije toekomst een voetgan
gersbrug voorzien is die vlak 
naast SUCCES KLEDING MEY
ERS zal komen. Plus dat er een 
bus stopt vlak naast de hoofd
ingang. Auto, openbaar ver
voer of te voet... bij SUCCES 
KLEDING MEYERS komt men 
altijd terecht zonder proble
men. 
En... denk erom: « Kwaliteits-
kleding van hoog niveau aan 
MEYERS FABRIEKSPRIJZEN » 
is en blijft de leuze en tevens de 
reden van bestaan voor MEY
ERS SUCCES KLEDING. 

En wat met Niel 
ondertussen ? 
Veel, maar niet alle aandacht 
gaat naar Aartselaar. Momen
teel wordt druk overleg ge
pleegd met nieuwe fabrikan
ten voor de zomerkollektie, 
want dit wordt de laatste kol-
lektie te Niel. Vanzelfsprekend 
wordt Jeze extra verzorgd. Vol
gend jaar prezenteren de 
S.K.M.-verkopers U een kollek-
tie die werkelijk weergaloos 
wordt, en een punt zet achter 
praktisch vijftig jaren winkel-
magazijn te Niel. Het vormt 
meteen een staaltje van wat er 
te Aartselaar zal komen! Ie
dereen die S.K.M, te Niel nog 
niet bezocht heeft wordt dan 
ook uitgenodigd om even bin
nen te wippen. Misschien 
wordt hij, samen met zoveel 
tienduizenden anderen, nog 
een «goeie klant van S.K.M, te 
Aartselaar». Het zal immers 
prettig vergelijken worden: 
ons tweede doel, na het bren
gen van fabrieksprijzen, wordt 
immers het zo aangenaam mo
gelijk maken voor onze klan
ten in een gezellige, ruime 
nieuwbouw. 

(Publicitaire mededeling) 
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WIJ in De i^oLK^ume 

Vie Anciaux: 

«Eindelijk de volkse Vlaamse 
Brusselaar de hand reiken.» 
BIERBEEK - Staatssekretans Vic Anciaux beklemtoonde dinsdagavond op 
een bijeenkomst van de VU-afdeling Bierbeek dat de pnjs die de Vlamingen 
moeten betalen voor de geboorte van de Vlaamse deelstaat met aan de lage 

kant IS L j ( * 
Vooral het inschnjvingsrecht - dat een uitschnjvingsrecht moet v/orden - ligt 
VIC Anciaux zwaar op zijn maag , , ^ 
Maar hij beklemtoonde dat het geenszins op welke wijze ook mogelijk is de 
Franstaligen in Vlaams-Brabant van de kaart te vegen zij wonen er immers 
Het enige middel zou zijn nogmaals wijken of deelgemeenten bij Brussel te voe-

Maar aangezien er geen zuiver frankofone wijken rond Brussel bestaan, kan 
van gebiedsafstand nu met en ook morgen geen sprake zijn 
VIC Anciaux is gelukkig om het Egmontpakt omdat dit een goed politiek middel is 
om de Vlaamse gemeenschap autonome politieke strukturen te geven dn een 
tweeledig federaal België) en omdat het nu ook eindelijk mogelijk is om 80 th 
van de Vlaamse Brusselaars te bereiken — de volksmensen - die van het 
Nederlands sociaal-kultureel leven in de hoofdstad tot nog toe afzijdig bleven 
Vic Anciaux «Ik heb reeds vroeger gezegd dat de Vlaamse gemeenschaps
kommissie in de Brusselse gemeenten er onder meer kan voor zorgen dal 
geenszins afbreuk wordt^gedaan aan de uitbouw van Vlaamge centra voor 
maatschappelijk welzijn (OCf^Ws) Deze interpretatie van een belangrijke pas 
sus in het Egmontpakt is inmiddels door geen enkel frankofoon politicus omstre 
den ook met in de schoot van het Brussels ministerieel komitee'» (hds) 

Verkiezingen 

arrondissementele 

VUJO-komitees 
Brussel 
en 
Halle-Vllvoorde 

Alle VUJO-kernen en VUJO-verant-
woordelijken uit het arrondissement 
Brussel - Halle-Vilvoorde worden er
aan herinnerd dat tot uiterlijk 22 no
vember as de kandidaturen voor de 
te verkiezen arrondissementele komi 
tees Brussel en Halle Vilvoorde 
schriftelijk kunnen ingediend worden 
op het arrond VUJO-sekretariaat 
Kongresstraat 53 1000 Brussel 

Op 22 november houdt het A K Brus
sel - Halle-Vllvoorde een laatste ver
gadering waarop de kandidaturen ge
rangschikt zullen worden 

De verkiezingen zelf worden op vrij
dag 2 december 1977 gehouden in 
het bovenzaaltje van de -Waltra» 
Arduinkaai 2 te Brussel (naast de 
KVS) 

OOST-VLAANDEREN 
CVP-oppositie 
verlaat Merelbeekse raadszitting 
Zelfs de CVP-kranten verhelen met 
hoe onbeholpen de CVP fraktie in 
haar oppositie tewerk gaat 

Zo stemde de gemeenteraad van 4 
november een aantal belastingen en 
taksen zelfs diegenen die letterlijk 
waren overgenomen uit hun vorig 
bewind werden bedacht met de 
CVP-tegenstemmen Vermeldens
waardig IS wel dat het CLM-VU sche-
penkollege de belasting op tewerkge
steld personeel heeft afgeschaft 
Precies op het ogenblik dat de h De 
Belie CVU) het vorig bewind ter verant
woording wilde roepen voor hun 
zwembadpolitiek verlieten alle 
CVPers de zaal om zich naar een 
CVP-vergadenng te begeven' In een 
uitvoerig betoog wees de h De Belie 
op de miljoenenverkwisting bij de 
bouw van het zwembadcomplex en 
de talrijke tekorten De rekening 
wordt nu aangeboden meer dan tien 
miljoen verlies per jaar i Hij stelde 
drastische maatregelen voor tot sane
ring Ten slotte vroeg hij de toeganke
lijkheid van het zwembad voor gehan
dicapten te onderzoeken ondanks 
het verzoek van de gehandicapten 
had het CVP-bestuur daar geen oog 
voor gehad 

Dr Van Renterghem (VU-Milieubelan-
gen) vroeg daarop hoe het mogelijk 
was dat een bouwvergunning was 
afgeleverd in de groene zone en daar
bij tientallen bomen moesten sneuve
len Schepen Martens (VU) antwoord
de dat het hier om een opdracht ging 
van de dienst Bruggen en Wegen 
waarbij de gemeente machteloos 
staat HIJ klaagde aan dat een hogere 
overheid een groene zone oplegt die 
ZIJ zelf met respekteert i Ook stelde 
dr Van Renterghem vast dat elders in 
de gemeente een groene zone plots 
op het gewestplan in landbouwzone 
was veranderd alhoewel geen enkel 
advies of bezwaar in die zin was inge
bracht Ook hier stelde schepen Mar
tens vast dat achter de rug van 
gemeentebestuur en inwoners een 
maneuver is gebeurd en stelde dit 
scherp aan de kaak 

Rechtzetting 
In het telefoonnummer van de 
Gentse VU-mandatans Hugo 
Waeterloos is een foutje geslo
pen Hier de rechtzetting 
Hugo WAETERLOOS, 
gemeenteraadslid Isidoor de 
Vosstraat 29 9110 St-Amands-
berg tel 2842 99 Ten huize na 
telefonische afspraak 

L e d e n v e r g a d e r i n g 

Op vnjdag 2 december tussen 20 u 
en 22 u kunnen al onze leden hun 
stem uitbrengen voor het aanduiden 
van het nieuw bestuur Bij deze gele
genheid zullen onze schepenen uitleg 
verstrekken over hun beleid en alle 
vragen en suggesties beantwoorden 
Niet alleen de leden maar ook alle 
sympatisanten worden die avond in 
zaal Driekoningen verwacht Een re 
ceptie wordt u aangeboden door het 

afdelingsbestuur 

A f d e l i n g s b a l 

Een massale opkomst en een geweldi
ge ambiance mede dank zij het uitste
kend orkest van Roland Keeremans 
maakte van ons jaarlijks bal een groot 
sukses De put van de verkiezingen is 
definitief opgevuld Dank aan allen die 
hebben meegewerkt een extra pluim 
voor Ene Hebbelynck en de VUJO 
voor de prachtige versiering van de 
zaal 

Kortnieuws uit Groot-Aalst 

Hofstade 
Zondagvoormiddag 13 november 
werd in de zaal « Welkom » een alge
mene ledenvergadenng gehouden 
van de plaatselijke afdeling en dit in 
aanwezigheid van kamerlid Jan Cau-
dron en arrondissementssekretaris 
Danny Denayer Er werd een nieuw 
bestuur verkozen en het ziet er zo uit 
voorzitter William Vaadecauter se-
kretans Herwig De Bruyn penning
meester Mariene De Swaef organi-
zatie Pons Vinck propaganda Gus-
taaf Redant bestuurslid Pierre Van 
Liedekerke Later zal Filip De Smet 
gekoopteerd worden 
Volksvertegenwoordiger Jan Cau-
dron wenste in zijn toespraak het nieu
we bestuur onder kundige leiding van 
William Vandecauter veel geluk en 
Ijver en schetste de taak van dergelij
ke ploeg 

Van groot belang achtte hij de regel
matige huisbezoeken om het kontakt 
met de basis te bewaren en het wer
ven van nieuwe leden en abonnemen
ten mogelijk te maken Een goedge-
smeerde VU-afdeling is de onmisbare 
schakel in het grote geheel van de 
partijstruktuur 
Aansluitend bij de aktualiteit verstrek
te Jan Caudron uitleg over de Stuy-
venbergbesprekingen en vermeldde 
de positieve winstpunten die onze 
onderhandelaars wisten te boeken 
wat ons vertrouwen in onze leiders 
moet versterken 
Ten slotte deed onze verkozene een 
warme oproep tot de aanwezigen om 
met nieuwe moed en geloof in de 
Vlaamse volkskracht te blijven ijveren 
voor de ontvoogding van ons volk 

Aalst 
Op 11 november kwam in ons lokaal 
" Het Gulden Vlies » Sint Maarten bij 
na honderd kinderen van onze leden 
verrassen met een guitige Zwarte 
Piet en prachtige geschenken 
Er komt weer leven in de brouwerij 
van Groot-Aalst i 

Moorsel 
Zondagnamiddag werd op het plein 
van Sp Dressel te Moorsel een spor
tieve voetbalmatch gespeeld tussen 
de VU-afdelingen Klem Aalst en Moor
sel Uitslag 6 —2 De doelpunten wer 
den gemaakt door Gunter Schollaert 
(3) Willy Alloo (2) en zoon Tonny (1) 
voor Aalst en door Marcel Van Dam
me en Jan Arijs voor Moorsel Het feit 
dat het sportveld overlangs door
kruist werd door een bereden veld-
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DESTELBERGEN Informatieavond over De Brusselse Vlamin
gen met als spreker Staatssekretans Vic Anciaux Om 20 u in 
het Gemeentehuis Orgamzatie Goossenaertskring 
MERELBEKE PVV op stap naar Brussel Belangstellenden kun
nen terecht op het sekretariaat Vredestraat 3 Bottelare-Merel-
beke tel 091/62 7035 Programma s voormiddags bezoek 
aan het Parlement o l v kamerlid Willy Kuijpers 's namiddags 
rondgang door Brussel o I v Jef Van den Bossche 

DENDERWINDEKE — Gezellig samenzijn met receptie voor 
alle leden en bestuursverkiezingen Aanvang 20 u Kleine zaal 
Parochiaal Centrum 

BEVEREN-WAAS Vlaamse Vrouwenbeweging Nele koffieta 
fel in de bovenzaal van de Centrumschool Bosdamlaan Spre
ker joernalist Emiel Ramoudt « Telepatie als kommunikatiemid-
del tussen levenden en doden» Aanvang stipt om 19 u 30 
WAARSCHOOT VU-etentje voor alle leden in cafe Derby, 

ZOTTEGEM Om 20 u in de ridderzaal van het kasteel Egmont 
spreekt M Coppieters over - Een open samenleving m Vlaan
deren » Organisatie Zottegems Kultureel Kontakt 

ST-NIKLAAS Ledenfeest met koud buffet om 20 u in zaal 
Vandenberghe Dnekoningenstraat 16 te St-Niklaas 
BURST De VU-afdeling Brust-Bambrugge-Erpe-Mere richt op 
zaterdag 26 november haar 12e joeldansfeest in zaal Perfa. Sta
tionsplein 6 te Burst Orkest The Ignace Band Deuren 21 u 

weg waardoor de match nu en dan 
moest worden onderbroken deed 
mets af aan de vurigheid van de spe-

Nadien werd in de kantine gezel
lig nagekaart en het plan gesmeed 
om een VU-voetbalvereniging op te 
richten die later in kompetitie zou spe
len met andere jeugdploegen Wie 
daar iets voor voelt kan bellen naar ini
tiatiefnemer Willy Alloo (053/ 
218660) 

Vicm 
2 KOSTUUMS KOPEN VOOR 

^\S^f^ DE PRIJS VAN 1 
Oe grootste eenmanszaak van lelgie 2.000 m2 oppervlakte 

KEUS TUSSEN 5000 KOSTUUMS 
MET 3 MAAND GARANTIE 

Damesmantels, kleedjes, vesten, daim ot ledef, broeken 

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

Voor ieder trouwpaar een prettige verrassing, 

s zondags open van 9-18 u DONDERDAG GESLOTEN 

ÏÏtL\M 
DENDERMONDSESTEENWEG 276 

AALST TEL. 053-217973 

VU-weetjes uit 
Gent-Muide 
GENT MUIDE houdt op zaterdag 26 
november zijn ledenfeest We wonen 
een opvoering bij verzorgd door het 
poppenteater «Festival» getiteld 
« Baas Gansendonck» naar de roman 
van Hendrik Conscience Onze 
vnend Maurice Dick is een van de 
medespelers m dit bekend Gents 
manonettenteater Na de voorstelling 
IS er gelegenheid tot kennismaking 
met het bestuur en de leden in een 
gezellige bar 

Het bestuur ziet er nu uit als volgt 
voorzitter Edgard Naeyaert o-voor
zitter Willy Vande Kerckhove pen
ningmeester Walter Naeyaert secre
taresse Simonne De Pleurquin orga
mzatie Maurice Dick propaganda 
Jozef Vanden Bussche kommissa-
ns Julien Prove VUJO Knstina Nae
yaert 
Verdere komiteeleden zijn Maria-Lui-
sa Daveyne Betty Van de Caspeele 
Mane Jeanne Bourguillioen Jacques 
De Bleecker Jeanne Prove Jeanine 
Dick 
Afgevaardigde in de arr raad Mauri
ce Dick en Willy Vande Kerckhove 

« H e t W e e t j e van de M u i d e » 

Indien jullie nadere inlichtingen wilt 
over ons ledenfeest dat doorgaat in 
de voormalige jongensschool van 
Sint-Theresia-Muide Theresiastraat 
(Meulestedesteenweg) dan kunnen 
jullie terecht bij Simonne De Pleur
quin Sleepstraat 143 9000 Gent Het 
feest begint om 19 u 30 De volwas
senen betalen 75 frank de kinderen 
30 frank entree 
De opbrengst van dit feest dient om 
onze werking te bekostigen vooral 
voor het verder uitgeven van ons 
blad •• Het Weetje van de Muide » dat 
we iedere keer op 1 080 eksemplareni 
verspreiden Nu dit blad een begnp in 
de buurt is geworden kan geldgebrek 
toch met de oorzaak zijn dat we het 
niet verder kunnen uitgeven i 
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Huguette De Bleecker: 
«Heeft het vandaag nog zin over d^ 
ontvoogding van de vrouw te spre
ken ? Is het tema niet op een zeurplaat 
gaan staan ? En Is de vrouw dan nog 
niet voldoende ontvoogd ? Ik denk dat 
meer dan ooit de vrouwenemancipatie 
een aktueel gegeven is en een opga
ve. Je ziet vandaag hoezeer wij voor 
gewoon-essentiéle dingen moeten plei
ten: voor het feit dat huishoudelijk 
werk ook waardevol is; dat de vrouw 
niét voor haar genoegen gaat stempe
len : dat zij evengoed als de man recht 
heeft op buitenshuiswerk, ook in tijden 
van ekonomische knsis. De vrouw is in 
de geesten van velen niét evenwaar
dig: haar arbeid Is een vanzelfspre
kendheid of een luxeverschijnsel, haar 
werkloosheldeen «profiteren» En van
daag staan we op de drempel van een 
nieuwe toekomst voor Vlaanderen: 
maar hoe wil je het dan over een 
bewust volk hebben als de mensen 
van dat volk onbewust tegenover hun 
maatschappij staan, of egocentrisch ? 
En waar is dat vrije volk als sommige 
leden ervan nog steeds als ongelljk-
waardigen worden behandeld?» 

FVV houdt op 27 november haar tweede kongres 

«Vrouw 
en Arbeid» 
Lieve Jolie: 
«'t Is niet omdat de vrouw buitenshuis 
werkt dat ze automatisch geëmanci
peerd IS. Maar de ekonomische onaf
hankelijkheid die ze erdoor verwerft, 
kan in hoge mate bijdragen tot haar 
ontplooiing en in knsissltuatle een red
plank zijn. Het zou verkeerd zijn dat de 
vrouw in haar drang naar emancipatie 
zoveel mogelijk de man zou willen 
evenaren op beroepsniveau. We moe
ten de fouten van de man niet overne
men I Liever samenwerking, verstand
houding, werk naar maat propageren 
dan konkurrentle, kompetitie en carriè-
rezucht» ' 

PROGRAMMA 
Start om 10 u., VTB, Paddenhoek Gent. 
Sektievergadenngen ; 1. Herwaardering van het huishoudelijk werk ; 2. Recht op 
buitenshuiswerk; 3. Vrouwenwerkloosheid. 
Middagpauze (gelegenheid tot middagmaal 125 fr., ter plaatse betalen). 
Om 14 u. 30, plenaire zitting. Referaat: Nimia Reyntjes Van Veerssen ; Nelly Maes; 
Huguette De Bleecker. 
Het gehele gezin is welkom. Kinderoppas wordt voorzien. 

Viviane Garrels: 
«Formeel gelijke kansen voor vrou
wen en mannen nemen de ongelijk
heid niet weg. Slechts algehele her
waardering van de rollen van beide 
seksen in de maatschappij leidt wezen
lijk tot emancipatie van de vrouw. Eman
cipatie is een proces van verandering 
en groei, van bewustwording en mentali
teitsverandering. 

Nimia R van Veerssen : 
« Vrouwen moeten nu de moed op
brengen zich los te wringen uit voorbij
gestreefde vooroordelen, uit hun door 
mannen aangekweekte complexen 
om hun persoonlijke waarden even
eens ten dienste te stellen van de gro
te gemeenschap waarvan zij deel uit
maken en dat op alle niveaus van het 
maatschappelijke leven.» 

'iiti^KT: 

Vrouwendag te leper in het teken 
van de werktijdverkorting 
Op vrijdag 11 november ging in 
de Lakenhalle van leper de zesde 
Vrouwendag door, ingericht door 
het VOK (Vrouwenoverlegkomi-
tee) Aan de Vrouwendag namen 
een aantal verenigingen deel, — 
met altijd « vrouwenorganizaties » 
— de klassieke vrouwenvereni
gingen waren er wel, maar op
nieuw deden de kleine groepjes 
van een bepaalde strekking zich 
luidruchtig gelden. 
Het tema van de manifestaties 
was « Arbeidsduurvermindering », 
in concreto ging het over de werk
tijdverkorting per dag en de zes
endertig-urenweek Het was van
zelfsprekend dat de arbeid van 
de vrouw aan bod kwam, maar 

Vanavond 

21 u. 35 BRT 1 

Vlaams-nationale 

Standpunten 

«De VU in 

de branding» 

uiteindelijk hoorde je alleen over 
het buitenhuiswerk. De vrouwen
werkloosheid bijvoorbeeld werd 
's morgens geïllustreerd door een 
(goed gespeeld) toneeltje: een 
zestal vrouwen zaten op de be
klaagdenbank, voor een drietal 
Oannelijke) rechters, terwijl een 
vrouwelijke verdedigster trachtte 
aan te tonen dat de «beklaag
den» werkloos waren ten gevol
ge van een gebrekkige scholing, 
een eenzijdige beroepsopleiding, 
een gemis aan waardering voor 
de arbeid van de vrouw en de 
ekonomische krisis (te wijten aan 
de tijd en het patronaat...). 
Elk van de podiumdames toonde 
aan dat ze wel móésten uit wer
ken gaan. Een aantal paneelges-
prekken trachtten aan het gebeu
ren meer diepgang te geven: 
vrouwelijke deskundigen (ver
tegenwoordigers van ACV, RVA, 
het ministerie van Arbeid) beant
woordden de opmerkingen uit de 
zaal. 

Aanwezigen hadden het over de 
middenstandsvrouw en de KMO, 
en ook 's namiddags, toen de 
-deelnemende groepen hun zeg 
deden, klonken andere geluiden. 
Over de landbouwersvrouw, die 
toch nooit op zesendertig-uren
werkweek rekenen mag.. dit zet
te de aanwezige leden van de 
aktiegroep ter herwaardering van 
het gezin aan om duidelijk en 
soms hartstochtelijk te demon
streren dat^de huismoeders ook 
géén arbeidsduurvermindering 
krijgen. N.a.v. een aantal tussen

komsten ging een deel van de 
tweeduizend aanwezigen (noch
tans een minderheid) over de 
« zesen/dertig uren » zingen, zodat 
de minderheid alweer de grootste 
mond openzette. 
Minister De Backer luisterde on
bewogen naar het lawaai. Onze 
vertegenwoordigsters lieten zich 
horen : An Ghijsen had het 's mor
gens over de beroepsopleiding, 's 
namiddags verduidelijkte Huguet
te De Bleecker voor de mikro de 
zienswijze van FVV omtrent het 
vrouwendagonderwerp: akkoord 
met de werktijdvermindenng per 
dag, maar mits een paar voor
waarden en bemerkingen. Zullen 
de mannen hun nieuwe vrije tijd 
wel aan het gezin besteden ? Zul
len ze met van het ene werk naar 
het andere (sluik)werk hollen ? 
Hoe wordt de opleiding tot vrij
etijdsbesteding aangepakt ? 
Nelly Maes hield een degelijke 
tussenkomst (gestaafd door cij
fermateriaal) over de feitelijke 
achteruitstelling van de arbeiden
de vrouw. 

Laten we tenslotte een hele grote 
pluim geyen aan de VVI (Vlaam
se Vrouwen leper, aangesloten 
bij FVV), die onder leiding van 
voorzitster Cécile Vanden Bilcke 
(bijgestaan door onversaagde 
echtgenoot Roger) voor de prakti
sche orgamzatie van de hele 
Vrouwendag instonden. Michel 
Capoen steunde door zijn aanwe
zigheid de werking van zijn gees-
tesgenoten. 

Huguette De Bleecker 

Een waarborg 

voor kwaliteit 

Een wereldreis met de 
VLAAMSE 

TOERISTENBOND 

MET V.T.B.-REISLEIDING! 
vertrek-reis- bestemming reis
datum duur som 
21 dec. 15 d. Zuid-Indië 46.570,-
21 dec. 15 d. Sri Lanka, met Z.-Indië 39.875,-. 
21 dec. 15 d. Thailand en Birma 56.530,-
21 dec. 13 d. Mexico, met Yucatan 45.830,-
14 jan. 21 d. Zuid-Indië en Sri Lanka 52.150,-
21 jan. 21 d. Mexico, met Yucatan 66.640,-
18 febr. 23 d. Gans Indië, met Nepal 67.180,-

Programma's op verzoek te bekomen! 
Voor alle inlichtingen en inschrijvingen: V.t.B-
VAB.-sekretariaat, St.-Jakobsmarkt 45-47, Antwer
pen. Tel. 031/31.76.80 (20 lijnen). Vergunaing nr. 1185 
kat. A; en de V.T.B.-VA.B.-kantoren te Aalst, Brugge, 
Brussel, Genk, Gent, Hasselt, Herentals, Kortrijk, Leu
ven, Lier, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Ni-
klaas, Turnhout en Vilvoorde. 
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WEST-VLAANDEREN 

DEERLIJK 

In memoriam 
O p 9 november jl. over leed 
te Kortrijk onze goede 
vriend Alo is-Maur ice Van-
denberghe, echtg. van Irene 
Debaere , in de leeftijd van 
67 jaar. Maur ice was één 
van die zovele stille wer
kers die de Volksunie telt. 
Een stille werker waarop 
men nooit tevergeefs een 
beroep deed. Alti jd aanwe
zig op de Vlaams-nat ionale 
hoogdagen als IJzerbede
vaart of A N Z , of op de beto
gingen te Antwerpen, Brus
sel of Halle. In Maur ice ver
liest de VU-a fde lmg Deer
lijk een trouwe getuige voor 
het V laams nationalisme. 
M o g e zijn leven en zijn 
strijd voor een zelfstandig 
Vlaanderen niet tevergeefs 
zijn g e w e e s t ! 

Langs deze weg bieden wij 
de familie Vandenberghe-
Oebaere onze oprechte blij
ken van kristelijke deelne
ming aan. 

FVV 
MENEN-LAUWE-REKKEM 

Geslaagde 
kruidenavond 

Op 18 oktober II, in het kultureel cen
trum te Lauwe kwam mevr Wivina 
Clement uit Torhout ons spreken over 
« gezond met kruiden >• De talrijke aan
wezigen konden bij de inleiding met
een al vaststellen dat wij met onze 
voeding het verkeerde pad zijn opge
gaan 

Mens en natuur moeten harmonisch 
samenleven Zo moeten wij in de win
ter geen zomervruchten eten Wij zijn 
bereid om de duurste prijs te betalen, 
om maar de eerste aardbeien of 
tomaten te kunnen eten De mens 
heeft die vruchten pas nodig wanneer 
de natuur ze op normale wijze voort
brengt De magische kruidenwereld 
ging voor ons open De meegebrach
te verse kruiden gingen van hand tot 
hand in de zaal en iedereen kon de 
heerlijke geuren opsnuiven van de 
vele soorten muntplantjes, de wilde 
thijm, salie citroenkruid, enz Sommi
gen gewaagden het de vele kruiden, 
met hun smaakzin uit te testen Het 
was verrassend te horen hoeveel 
kwaaltjes er kunnen verholpen wor
den met een kruidentee Velen zullen 
het in het komende voorjaar eens 
wagen enkele verse brandnetels te 
gebruiken in de soep Het weekein
de daarop trokken wij naar de bossen 
en plots ontdekten wij een schat van 
de natuur wilde waterkers lekker 
hoor i 

Wie weet hoeveel van die schatten uit 
de natuur hebben wij reeds argeloos 
vertrapt op onze zondagse wande
lingen -^ 
Als inrichters zijn we werkelijK geluk
kig met de opkomst (40 dames en 
heren) en de belangstelling van onze 
mensen We kregen zo een stimulans 
om in die zin verder en nog beter te 
werken 

VU-Koksijde denkt aan de toekomst 
Na de gemeenteraadsverkiezingen, 
die voor de plaatselijke VU-afd één 
zetel opleverden, ging men over to l 
het samenstellen van het nieuw be
stuur. Dit werd als volgt geïnstal
leerd • 
Voorzitster mevr B Van Eecke, 
sekretans Schakman, penningmees
ter J Carroen , propaganda W Ar-
noys, organizatie E Saubain , jonge
ren F Merlevede, soc dienstbetoon 
F Wybo bestuurslid W Steenkiste 
Een verheugend feit is de komst van 
drie nieuwe Cjonge) bestuursleden 
Met hen werd de verjonging ingezet 
Men hoopt dat zij te Koksijde een 
nieuwe wind in de Vlaams-nationalisti-
sche rangen zullen laten waaien 
De man op wie alle VU-ogen zijn 
gencht, is uiteraard ons gemeente
raadslid Filiep Wybo Als jong en 
nieuwbakken gemeenteraadslid 

wacht hem een zware en niet te 
onderschatten taak leder te nemen 
beslissing zal hij biezonder goed moe
ten overwegen De politieke weg in 
de fusiegemeente Koksijde-Oostduin 
kerke is met wolfijzers en schietgewe 
ren bezaaid en enkele diepe kuilen als 
afwisseling Het is dan ook de plicht 
van het nieuwe bestuur, hem met 
raad en daad bij te staan De VU-afd 
IS ervan overtuigd dat hij deze op
dracht tot een goed einde zal bren-
, gen Hij geniet dan ook het volste ver
trouwen 

Een betrachting van het nieuwe be
stuur IS een nauwere samenwerking 
met onze vnenden in Oostduinkerke 
dit op een politieke, sociale en kulture-
le basis Het hoopt hiermede bij de vol
gende gemeenteraadsverkiezingen 
een sterke en homogene lijst te kun
nen voordragen 
Verder zal er intens aan leden- en 
« W I J "-lezerswerving worden gedaan 
Daarvoor rekent het op de onbaat-

Nieuw VU-bestuur 
te Oostduinkerke 
Tijdens een flink bijgewoonde samen
komst werd op 10 november overge
gaan tot de installatie van het nieuwe 
afdelingsbestuur van Oostduinkerke-
Wulpen 
Voorzitter Willy Cavyn , ondervoorzit
ter Fernand Vandenberghe, sekreta
ns Gilbert Devnendt, propaganda 
Achiel "Goderis, organizatie Maurits 
Boucquez, penningmeester Palmer 
Ruysschaert, VU-jongeren Luk Van-
massenhove 
De afdeling beschikt over een ge
meenteraadslid te Koksijde, de h 
Patnck Stockelynck en over een lid in 
het O C M W de h Boucquez 
In de arr raad wordt ze vertegen
woordigd door de heren Godens en 
Vanmassenhove Een boeiende uit
eenzetting over het Egmontplan door 
kamerlid Nelly Maes zette de kroon 
op deze geslaagde vergadering 

VUJO-arr. leper 
danst te Langemark 
Leden en sympatisanten en hun vrien
den van het arrondissement leper 
dansen op zaterdag 26 november in 
zaal Westland te Sint-Juliaan, Lange
mark Het dansfeest gaat van start 
om 20 u en de centen zijn ten voorde
le van de VUJO arrondissement le
per 

20 JAAR VOLKSUNIE TE 
OOSTENDE 

G r o o t B A L in het K U R S A A L te O o s t e n d e 

O r k e s t « D i r ky Band » 

In aanwezigheid van minister Vandekerckhove. 

V n j d a g 18 n o v e m b e r 1977 o m 20 u 30 
Stadsk led i j - Tombo la I e pr i js een Renaul t R5 

zuchtige inzet en medewerking van 
alle VU-leden in Koksijde 
Tot slot richt het plaatselijk VU-be
stuur een oproep tot de VUJO-afde-
lingen Koksijde en Oostduinkerke, om 
met hen te bouwen aan een jonge en 
dynamische VU in de fusiegemeente 
Koksijde-Oostduinkerke 

vu-Kortrijk-Stad 
kreeg nieuw bestuur 
Op zaterdag 5 november hadden de 
verkiezingen plaats voor het VU-be
stuur van de afdeling Kortrijk-Stad 
De volgende personen werden verko
zen W Bogaerts, J Bol, R Deblaere-
Vinquier, E Debusschere W Deco-
ninck, J De Schaepmeester, J Hinne-
kens. R Honore, J Labaere, W Stock 
J Vanbiervliet W Vandenberghe, E 
Verbeke-Van Opstal 
De taakverdeling van de bestuursle
den zal vastgelegd worden in januan 
1978 

Informatieavond over wijn en 
kaas 

De Volksunievrouwen, afdeling Kort
rijk, richten op 25 november om 20 
uur een informatieavond in over het 
gebruik van kaas en wijn bij het 
samenstellen van een menu Deze 
avond gaat door in het lokaal 1302 
Burg Reynaertstraat 9 te Kortrijk De 
deelneming in de kosten kan op de 
avond zelf betaald worden Iedereen 
hartelijk welkom 

O O S T E N D E - Z A N D V O O R D E 

Geboorte 

BIJ Fernand Oenys en Annemie Se-
gers kwam een dochtertje bij Anne-
leen Onze hartelijke gelukwensen 

K O E K E L A R E - O O S T E N D E 

Overl i jden 

Op 9 november overleed te Torhout 
de vader van Klare D'Hulster (echtge
note Michel Logghe, bestuurslid) en 
van Marcel D'Hulster trouw lid uit de 
eerste dagen van Oostende de heer 
Hendnk D'Hulster gewezen onderwij
zer en Vlaams-nationalist uit een stuk 
W I J bieden alle naastbestaanden onze 
innige deelneming aan 

Wij waren met zijn 
honderd te Menen 
Op 11 november II hield de VU-afde-
ling Menen een geslaagd ledenfeest 
Ongeveer 100 leden kwamen gezellig 
bij mekaar om demokratisch te eten 
en gezellig te keuvelen 
Het was gewoon de bedoeling eens 
nader kennis te maken met elkaar 
want zoals onze voorzitter het zei 
«De afdeling groeit, en velen blijven 
onbekend Het gevaar bestaat dat wij 
onze eigen mensen met eens meer 
kennen » 

De inrichters, het FVV (onder de dyna
mische leiding van ons gemeente
raadslid Lieve Favoreel-Craeynest) 
hadden H Debleecker, lid van het par
tijbestuur uitgenodigd om een korte 
tafelrede te houden 
Kort, maar duidelijk schetste zij de 
opgang doorheen de geschiedenis 
van ons volk Haar toespraak werd 
sterk geapprecieerd ook door de 
mannen die af en toe glimlachten bij 
elk feministisch steekje 
Een avond die door ztjn ongekun-
steldheid en vrijmoedige atmosfeer, 
door zijn tainjke opkomst zeker ge
slaagd kan genoemd worden 

Eddie Couvreur 

V U - b a l afdeling Lauwe 

VU-Lauwe nodigt iedere Vlaamsgezin-
de uit op zaterdag 10 december van
af 21 u in zaai « Qub » voor haar jaar
lijks bal 
Voor de negende keer wordt het 
weer iets gezellig — als ook jij er bij 
bent 
Deelname in de onkosten 60 fr 

u 
18 OOSTENDE . Groot bal in het Kursaal met Mm Vandekerckho

ve 
18 GISTEL 20 u 30 afdelingsbestuursverkiezing 
19 KOKSIJDE 14 u « K Loppens-wandelpad », samenkomst Soil 

Cress, Zeelaan 225 

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

21 DIKSMUIDE • Debat Egmontpakt met Willy Kuijpers en Walter 
Luyten, 20 u in Kultureel Centrum 

25 KOKSIJDE 20 u Zaal «Soil Cress» gevarieerde dia-avond 
door ons lid Jaak Van Rompaey (inkom 25 f r ) 

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

27 KOEKELARE-10 u bestuursverkiezing 

DECEMBER 
3 POPERINGE VU-bal in zaal Het Belfort, Grote Markt Om 20 u 

met het orkest « Quintet Rico Marino Inkom 80 fr 

KORTEMARK 
steenkiste 

Afdelingsbestuursverkiezing met Emiel Van-

KANTON DIKSMUIDE EN EGMONT 
Ingaand op een aanbod in « Nieuw Vlaanderen » organizeert het Diks-
muidse Davidsfonds, met medewerking van het Dosfelinstituut, een 
Debat over het Egmontpakt 
tussen 
Willy Kuijpers, VU-volksvertegenwoordiger uit Leuven en 
Walter Luyten, histoncus en stafmedewerker aan het D I 
« Nieuw Vlaanderen » schrijft « Beide figuren zijn vrienden en zijn het 
gebleven ondanks hun verschillende opvattingen over het Egmont
pakt » Wellicht wordt dit dan een eerste « vriendelijk» Egmontdebat 
Alle WIJ-lezers worden van harte uitgenodigd 
Het debat vindt plaats op maandag 21 november om 20 uur in het 
Kultureel Centrum te Diksmuide (bij de verkeerslichten op het kruis
punt van de wegen Gent-Veurne en leper-Oostende) 

Welvaart en welzijn 
in Kortrijk-Tielt 

Het Politiek Kadercentrum van het Vormingscentrum Lodewiik Dos
fel organizeert in samenwerking met het VVM-arrondissement Kort-
rijk-leper een algemene basiskursus voor gemeenteraadsleden 
Welvaart en welzijn in de gemeente 
1 DE GEMEENTE EN DE ECONOMISCHE EXPANSIE Datum 
woensdag 2311 1977 
Themata economische planning — samenwerking met economi
sche raden, GOM's — intercommunales — industrieterreinen — 
land- en tuinbouwbedrijven — handel- en dienstensektor — tewerk
stellingsbeleid 
2 SOCIAAL WELZIJN IN DE GEMEENTE Datum woensdag 
7121977 
Themata gemeentelijk sociaal beleid - traditioneel subsidienngsbe-
leid — gezinsbeleid — gehandicaptenbeleid — bejaardenbeleid — 
samenlevingsopbouw — gezondheidszorg 
3 GEMEENTELUK KULTUURBELEID Datum woensdag 21 121977 
Themata kultuurspreiding — kultuurbeleving — lokaal subsidiebe-
eid — biblioteekwezen — gemeentelijke kutturele infrastruktuur — 
culturele raden — gemeentelijk sportbeleid — sportraden — 
gemeentelijke sportinfrastruktuur 
Plaats: Lokaal V.V.Z, Veldstraat 170, 8500 Kortr i jk 
Aanvang • 19 u. 30 
Inschrijvingen telefonisch of schriftelijk op volgend adres Willy 
Gevaert (051/61 1490), Zeswegestraat 15, 8060 Zwevezele 
Kosten : 100 fr deelnemersbijdrage VVM-leden 75 fr (inbegrepen 
koffie en dokumentatie) 
Kursusleiding . Mark De Jaeger 

Welvaart en welzijn 
in Roeselare-Tielt 

Het Politek Kadercentrum van het Vormingscentrum Lodewijk Dos
fel organizeert in samenwerking met het VVM-arrondissement Roe 
selare-Tielt een algemene basiskursus voor gemeenteraadsleden 
Welvaart en welzijn in de gemeente 
1 DE GEMEENTE EN DE ECONOMISCHE EXPANSIE Datum zater
dag 2611 1977 
Themata economische planning — samenwerking met economi
sche raden GOM's — intercommunales — industrieterreinen — 
land- en tuinbouwbedrijven — handel- en dienstensektor — tewerk
stellingsbeleid 
2 SOCIAAL WELZIJN IN DE GEMEENTE Datum zaterdag 
17121977 
Themata gemeentelijk sociaal beleid — traditioneel subsidienngsbe-
leid — gezinsbeleid — gehandicaptenbeleid — bejaardenbeleid — 
samenlevingsopbouw — gezondheidszorg 
3 GEMEENTELIJK KULTUURBELEID Datum zaterdag 71 1978 
Themata kultuurspreiding — kultuurbeleving — lokaal subsidienngs-
beleid — biblioteekwezen — gemeentelijke kulturele infrastruktuur 
— kulturele raden — gemeentelijk sportbeleid — sportraden — 
gemeentelijke sportinfrastruktuur 
Plaats Cafe «Au Damier» Stationsplein 13, 8800 Roeselare 
Aanvang 9 uur 's morgens 
Inschrijvingen — telefonisch of schriftelijk op volgend adres Willy 
Gevaert (051/61 14 90), Zeswegestraat 15, 8060 Zwevezele 
Kosten 100 fr deelnemersbijdrage VVM-leden 75 fr Onbegrepen 
koffie en dokumentatie) 
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kijken 
kleedjes vanaf 895 F 
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DE GROTE MODESPECIAUST IN BELGIË 
A. DE LANGLESTRAAT 2-14 

OKN AUE DAGEN VAN1t TOT M UUR 
• ZATEnOAG VAN » TOT I I UUK. 
• ZON- EN FEESTDAGEN GESLOTEN 
• RUIME EIGEN M H K I N G 
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3de VUJO-KONGRES: 
LEUVEN, Maria-Teresiakollege. 
Vorige zondag werd bet derde kongres van de Volksunie
jongeren in Leuven gehouden, onder grote belangstelling 
(400 aanv^ezigen). 
Het tweeledig tema 'kleinschalig is mooi' en -integraal 
federaal' werd er in vier werkgroepen en evenveel namid
dagtoespraken toegelicht en gekonkretizeerd. 
Het werd een belangrijk kongres, aan de vooravond van de 
uitvoering van het Egmontpakt. Over dat omstreden pakt 
zei VUJO-voorzitter Johan Sauwens nadrukkelijk: «dit 
pakt Is met zijn onvolkomenheden de beslissende stap 
naar zelfbestuur voor Vlaanderen, maar het is slechts een 
eerste stap, een eerste federalistische faze.» 
Dat Egmontpakt was trouwens onvermijdelijk veruit het 
belangrijkste diskussietema in de wandelgangen van de 
Leuvense aula. 
Maar, de VUJO nam nog andere principiële standpunten in 
die vooral van belang zijn om de toekomstige deelstaat 
Vlaanderen een sociaal-federaal uitzicht te geven. 
Zo werd onder meer scherp stelling genomen tegen de hui
dige bureaukratizering en verzuiling in het nog unitaire Bel
gië. 
De VUJO kantte zich, wat de omroep betreft, tegen zendge
machtigde verenigingen, maar pleitte voor beter werkings-
mogelijkheden van de gastprogramma's op radio en tv. 
Ook over - Europa », de sociaal-ekonomische strukturen en 
het grondbeleid werden precieze en progressieve stand
punten ingenomen. 
De diskussies waren zo diepgaand, dat de slotzitting met 
heel wat vertraging moest aanvangen. Van de resoluties 
over de politieke aktualiteit verdienden vooral de aandacht, 
zij die betrekking hebben op het wegwerken, van de 
gevolgen van de repressie, de herverdeling van de arbeid, 
de vrijwaring van de staal- en textielnijverheid, een uitge
breid energiedebat in het parlement Co.m voor de kerncen
trales), en de eerbiediging van de mensenrechten in de 
wereld. 
Ophef maakte de strenge VUJO-veroordeling van het nieu
we statuut in het katoliek onderwijs. Boursma van de Frie
se nationale partij en L Parsch uit de Oostkantons brach
ten een groet, terwijl de kunstgroep Tail Toddle de lichte 
toets bespeelde . 
Twee journalisten (een radioman en een WIJ-redakteur) 
zorgden met hun baby's van nog geen zes maand voor de 
jongste VUJO-aanwezigheid. (hds) 

Over 
Egmont, 
staal 
en textiel, 
kernenergie 
repressie, 
mensen
rechten 

Nelly Maes: 

niet pessimistisch zijn! 

De generatie van '68 heeft niet 
de grote omwenteling gebracht 
waarvan wij droomden. 
— Niet op maatschappelijk ge
bied : de overlegekonomie hield 
stand, met weliswaar meer wilde 
stakingen en overheidskontrole 
in ruil voor de socializering van 
de toenemende verliezen. 
— Niet op gebied van Belgi
sche politiek: in België geen 
nieuwe politieke krachten, maar 
stagnatie van de Volksunie en 
het RW, geen doorgedreven fe
deralisme, maar restauratie van 
de oude politieke krachten met 
een begin van federalisme, wat 
meer aandacht voor de 3° we
reld, voor milieu enz... 

— De sociaal-ekonomische kri-
sis die WIJ thans meemaken ver
oorzaakt een beschavingsknsis 
Een van de belangrijkste as-
pekten van een kuituur is het 
scheppen van instellingen en nor--
men nl. het werkterrein van oa. 
de politici 

W I J stellen vandaag een teloor
gang vast van de normen, op het 
persoonlijke terrein en op het kol-
lektieve terrein Men kan zich de 
vraag stellen welke normen nog 
als algemeen geldend worden be
schouwd Zo bv de norm van eer
bied voor het leven 

Een nieuw normbesef moet zich 
ontwikkelen vanuit het beleven 

De gevestigde machten zijn enkel 
in staat om hun normen op te dnn-

* gen op een autoritaire wijze (niet 
alleen in het Westen maar ook in 
de kommunistische wereld). 

Aan dit zich ontwikkelend nieuw 
normbesef aan de basis moeten 
de instellingen worden aange
past 

Daaruit moet de ontwikkeling vol
gen van een nieuw staatsherstel 
in België en nieuwe instellingen 
voor Vlaanderen, van een nieuw 

soort onderneming, van een Euro
pese politieke gemeenschap 
(eerst een beter eéngemaakt Eu
ropa, dan een groter Europa dat 
nog moeilijk eén te maken is), van 
een nieuwe ordening op wereld
vlak, enz . 

De wijze waarop de huidige so
ciaal-ekonomische krisis wordt 
opgelost, bepaalt de samenleving 
van morgen 
De huidige samenleving is per se 
autontair, ondanks onze demokra-

tische idealen, want gebaseerd 
op de macht van het groot-kapi
taal en de afhankelijkheid van 
velen 
De oplossing van de sociaal-eko
nomische krisis overlaten aan de 
wetmatigheden van het groot-ka
pitaal kan alleen een meer gecen-
tralizeerde en meer autoritaire 
samenleving opleveren 

De sociaal-ekonomische knsis 
moet worden opgelost op een 
inclusieve manier, ( d w z ermee 
rekening houdend dat alles met 
alles te maken heeft) door alle 
demokratische krachten in de 
samenleving, met het oog op de 
samenleving die wij voor morgen 
wensen 

De oplossingen die het groot-kapi
taal voor de huidige knsis heeft 
zijn voor ons onaanvaardbaar, 
omdat uitbuiting, onderdrukking 
en oorlog daarin telkens weer 
onvermijdelijk blijken Dit geldt 
evenzeer wanneer het staatskapi-
taal zich van dezelfde logika be
dient 

Met dit kongres maakt de VUJO 
duidelijk een andere keuze, met 
vanuit de angst maar vanuit de 
tederheid, het nestgevoel van er
gens bij te horen, te behoren tot 
knngen, zinvolle verbanden 
Het kiezen voor integraal federa
lisme IS duidelijk kiezen voor een 
andere samenleving dan de auto
ritaire 

— het IS kiezen voor een herver
deling van de macht, in dit land, in 
Europa, in de wereld, zowel op 
politiek gebied als op ekonomisch 
gebied Kleinschalig is met alleen 
mooi, het is beter 
— het IS kiezen voor een herver
deling van de rijkdommen 
— Integraal federalisme is kie
zen voor een herverdeling van de 
arbeid, die met alleen een plicht is 
maar ook een recht 

De keuze voor het integraal fede
ralisme als metode is meer dan 
een pragmatische keuze Het is 
kiezen voor een nieuwe orgamza-
tie van de samenleving, voor een 
andere samenleving Deze keuze 
IS niet ingegeven door een nefast 
kultuurpessimisme 

W I J weigeren de pessimisten te 
volgen die ons nu komen zeggen 
dat het allemaal zo hopeloos en 
zo slecht IS W I J aanvaarden dit 
zeker met van een generatie die 
toch met kan vergeten zijn dat de 
waarden van toen niet verhin
derd hebben dat er oorlog was, 
koncentratiekampen, kolonialis
me, racisme, vernietiging van het 
leefmilieu, grondspekulatie, ver
vreemding, onderdrukking en 
apartheid 
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De open, verdraagzame en zelfbeherende 
samenleving waaraan wij werken loopt 
voortdurend te pletter op gevestigde 
machtsposities die niet uit handen gegeven 
worden: 
Ik wil in dit verband ten zeerste waarschu
wen voor de zelfgenoegzame arrogantie 
waarmede Vlaanderen op dit ogenblik 
wordt uitgebouwd tot een CVP-staat 
De agressiviteit en de onverdraagzaam
heid waarmee deze partij vooral in de lage
re besturen haar machtsposities misbruikt 
en andersdenkenden opzij zet, neemt met 
de dag toe. 
Eenzelfde evolutie merken wij in de ons 
omringende landen, waar een duidelijke ver-
rechtsing van de Kristen-Demokratische 
stellingen zich voordoet 
Als pluralisten en volksverbonden demo-
kraten is het onze taak dit te blijven bekam
pen. In plaats van het « Belgique de Papa » 
willen wij geen Vlaanderen van de CVP! 

ste kring. Het centralistische België mag niet 
vervangen worden door een even centralis
tisch bestuurd Vlaanderen. 
Vlaanderen is er niet wanneer de franskiljon
se bonzen van de Société Générale vervan
gen worden door even volksvreemde — zij 
het dan Nederlands — of Engelssprekende 
petroleumbazen uit het Antwerpse. 

Egmont 
Wat betreft het gemeenschapsakkoord 
wens ik te verwijzen naar de motie van het 
Dagelijks Bestuur, die in junie door de natio
nale Vujo-raad met grote meerderheid werd 
bekrachtigd. Wij hebben nog steeds dezelf
de overtuiging: de positieve punten, de poli
tieke verwezenlijkingen van dit pakt wegen 
ruimschoots op tegen de negatieve punten. 
Wij ontkennen niet dat er minder gunstige 
aspekten zijn, maar deze zijn er zeker ook 
aan franstalige zijde. 
Het Egmont-pakt is de beslissende stap naar 

JOHAN SAUWENS : 
INTEGRAAL FEDERAAL 
Een andere, ongunstige vaststelling is de 
groeiende invloed van de syndikaten, die ver
der en verder vervreemden van hun eerste 
taak, nl de verdediging van de werknemers-
belangen en zich zozeer hebben verstren
geld in de macht dat hun optreden er nog 
enkel in bestaat hun eigen positie te besten
digen. 
Dit heeft enerzijds een ontwrichting van het 
pociaal-ekonomisch systeem tot gevolg en 
laat anderzijds de brede groep werknemers 
in de kou staan met hun werkelijke proble-
men.C.) 

Werkloosheid 

Het recht op arbeid blijft een dode letter; de 
werkloosheidscijfers stijgen onrustwekkend! 
Vooral de jeugdwerkloosheid groeit alarme
rend. 
Ik wil de overheid waarschuwen • de huidige 
afwachtende houding, onverschilligheid en 
moedeloosheid bij de jongeren zal gaan om
slaan in een golf van verzet tegen de bestaan
de maatschappijstrukturen, indien niet spoe
dig efficiënte maatregelen worden getroffen: 
een betere verdeling van de beschikbare 
arbeid, o.m. door arbeidsduurverkorting 
dringt zich op. Het derde arbeidscircuit dient 
nuttig te worden uitgebouwd en het hogere 
onderwijs moet worden afgestemd op de 
behoeften van de arbeidsmarkt, evenwel zon
der het algemeen recht op vorming aan te 
tasten. 

Integraal federaal 

Het integraal-federalisme als maatschappij-
ordening beantwoordt volledig aan de roep 
om kleinschaligheid, een samenleving op 
mensenmaat De wijkraden, de arbeiders- en 
scholierenkomitees en de talrijke aktiegroe-
pen overal in Vlaanderen, verwoorden de eis 
om zelfbeheer, inspraak en participatie van 
de bevolking. 
Daar ligt de taak van ons Volksuniejongeren, 
de werking aan de basis moet onze voortdu
rende bekommernis zijn. De politieke besluit
vorming dient te vertrekken vanuit de klein-

zelfbestuur voor Vlaanderen, maar het is 
slechts een eerste stap, een eerste federalis
tische faze. 
Het gemeenschapsakkoord schiet immers 
duidelijk te kort waar het belangrijke mate
ries blijft voorbehouden voor het nationale 
niveau. 
De onvolkomenheden mochten ons er ech
ter niet van weerhouden deze beslissende 
stap van Egmont te zetten. De onomkeerba
re evolutie naar een gewestvorming met drie 
tengevolge van de nefaste grondwetsherzie
ning 1970-1971 moest nu worden afgebogen 
in federalistische zin; zeker nu dat de socialis
tische partij voor het eerst bereid was haar 
traditioneel-unitaire stellingen te laten varen. 

Er is echter ook een andere regeringspart
ner, het FDF. Het fanatiek vlaamshatend 
optreden van deze franskiljonse Brusselse 
kaste heeft de pacificatie-clausule in het 
gemeenschapsakkoord van alle inhoud be
roofd. 
Wij voelen er ons in elk geval niet meer door 
gebonden. Ik durf deze heren dan ook van 
hieruit aankondigen dat wij na een spoedige 
uitvoering van het Egmont-pakt, in de tweede 
federaliserende faze met kracht de federali
sering opeisen van de sociale zekerheid, justi
tie en het ekonomisch beleid, nu nog nationa
le bevoegdheden. 
In elk geval roepen wij nu reeds op tot een 
administratieve en ekonomische ontvetting 
van Brussel dit waterhoofd dat ten onrechte 
meent met de meerderheid in dit land de 
spot te kunnen blijven drijven. 

De aanwezigheid van de Volksunie in de 
regering is echter een waarborg zoals de 
Vlaamse gemeenschap er nooit te voren een 
heeft gehad, in een Belgische regering. In dit 
verband kan er nu reeds wórden gewezen 
op het stille maar efficiënte werk van Staats-
sekretaris Anciaux voor de Vlamingen tè 
Brussel en het radikale optreden van de bei
de VU-ministers toen zij als eersten op rege
ringsniveau de noodsituatie van de Vlaamse 
textielindustrie aansneden. 

Tail Toddle zorgde voor volksmuziek 

M. Coppieters waarschuwde 
'Sfoor valse profeten 

Beste vrienden van de VUJO, 
Ik houd eraan u een kleine bood
schap mee te geven in nage
noeg dezelfde bewoordigen als 
daarnet tijdens een korte recep
tie op hel Leuvens stadhuis 
(overigens werd het een ont
vangst waarop niemand van het 
schepenkollege zich gewaardig-
de aanwezig te zijn...!) 
Ik wil u waarschuwen tegen 
twee valse profeten : de konser-
vatieven die alles bij het oude 
willen houden én tegen diege
nen die de revolutie prediken en 

geen steen meer op een ander 
willen laten staan. Wij moeten 
zoeken naar nieuwe vormen om 
beter mens te zijn, wat betekent 
meer vrij zijn. Voor ons betekent 
dit o.m. dat wij nu spoedig moe
ten bouwen aan een deelstaat 
Vlaanderen, met een homogeen 
taalgebied en met perfekte in
stellingen. 
Als die deelstaat het levenslicht 
ziet, dan pas begint onze grote 
taak. 
Want, wij zitten onder meer met 
de erfenis dat in dit ongelukkig 

land alles is opgedeeld in kriste-
lijke en vrijzinnige kampen. 
Het is precies de opdracht van 
de VUJO oni er voor te ijveren 
dat de deelstaat Vlaanderen een 
samenleving wordt waar de kris
telijken de bergrede voor ogen 
houden, en de vrijzinnigen hun 
trauma van zich kunnen afschud
den. 
Vlaanderen moet een staat wor
den, waar niemand om zijn over
tuiging van, de straat wordt ge
ranseld. 
(Langdurig applaus) 

Mourits Van Haegendoren: 

Van buiten af bekeken was onze generatie een generatie van de taal
strijd. Oudere taalflaminganten voelen zich tegenwoordig wat gege
neerd en jongeren menen al te gemakkelijk dat taalstrijd uit de tijd is in 
de ruimere kontekst vaa een konsekwent volksnationalisme. Daarbij 
komt dat het taaifront niet meer in binnen-Vlaanderen ligt, wel in Bra
bant Het zijn echter socio-kulturele analfabeten die de eigenlijke taal
strijd te min achtenC..) 
In Brussel en Vlaams-Brabant verkankert de verfransingsdruk verder 
het sociale leven maar de bewuste Vlamingen en langzaam aan ook de 
massa, produceren de nodige afweerstoffen. Deze vitaliteit moet ons 
verheugen. Zij verdient aanmoediging. 
Wij kennen het gevleugeld woord Vlaanderen een natie in wording van 
een bekend Vlaams politiek journalist 
Inderdaad vele tekenen wijzen erop dat Vlaanderen nog geen natie is. 
Evenveel tekenen dat Vlaanderen een natie aan het worden is. 
Tijdens en na Wereldoorlog I betitelden de nationalisteri van mijn gene
ratie zich niet als « nationalisten », maar ik meen dat zij het van bij de 
aanvang waren. Als te verwaarlozen kleine minderheid ambieerden zij 
alleen de desem te zijn in de logge Vlaamse deeg - als ik dat versle
ten beeld mag gebruiken De contouren van de Vlaamse zelfstandig
heid bleven vaag en tot slogans-hartekreten beperkt Uw generatie 
heeft het voorrecht reeds over de vormgeving van Vlaanderen te 
debatteren en verantwoordelijkheid op te eisen om uit te maken - welk 
Vlaanderen » het zou moeten worden. 
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Wim De Craene: 
nieuwe e lpee! 
Hij was ongetwijfeld een der topfi
guren op het jongste Nekka-festi-
val te Antwerpen na een klem 
jaar rusteloos rondtrekken en in 
stilte te werken aan nieuwe lied
jes En hier is hij dan weer, met 
een nieuwe elpee, en een kop 
boordevol ideeën voor volgend 
seizoen Hij was vorige week tus
sen een smakelijke knek en lam
biek in het decor van het 17e 
eeuwse Spinnekopke te strikken 
voor een praatje, in de stille wijk 
tussen de Beurs en het Klem Kas
teeltje Het IS met de eerste keer 
dat hijzelf op opmerkelijke wijze 
ingrijpt en zijn loopbaan een nieu
we wending geeft Zo besloot hij 
drie jaar terug zijn tweede elpee 
zelf te produceren En de derde 
Tim ging zoals zoete broodjes 
van de hand Waarom een nieuw 
keerpunt, waarom al deze wijzi
gingen 'f 
Ik ben al te lang blijven rondhan
gen in kroegen en kleine zaal
tjes», verduidelijkt hij meteen, «en 
nu wil ik een heel andere toer op 
Ik besloot ondermeer mijn groep 
Brussel te ontbinden bij het einde 
van deze optredenreeks De el
pee IS met enkel met hen maar 
grotendeels ook met de Keulse 
rock-jazzgroep Headband opge
nomen, en met hen ook wil ik in 
het voorjaar met een nieuw pro-
jekt de Wim de Craene Totaal, 

de schouwburgplanken op. Het is 
wellicht een dure zaak, maar met 
een beetje inzicht zal het wel vlot
ten >> 
Voornoemde groep trad tussen 
haakjes tijdens verschillende jazz
festivals, ook hier te lande op, en 

begeleidde de Duitse protestzan
ger-Franz Jozef Degenhardt In 
het najaar werken ze ondermeer 
verder aan een eigen elpee 
«Maar ik wil de mensen waar 
geven voor hun geld, en daar 
komt het er op aan», verduide
lijkte hij entoesiast, «ik wil de men
sen inlichten hoe ze het op elk 
vlak best aanpakken, om efficient 
te werken, en de subsidies die ze 
van links en rechts kunnen mee
pikken, welke zaal beter is en 
waarom, en zo verder En ik hoop 
vast dat het me zal lukken » 
Op de nieuwe elpee « Is ook 
nooit weg» (Fonior 143 009) een 
fijne keuze uit zijn volgend reper
toire, met natuurlijk het veelge-
draaide Marcellino, en ook het 
raak verwoorde Mensen van 18, 
dat hij zoals op Nekka ook bracht 
samen met Delia Bosiers Er staat 
geen specifiek singelnummer op 
voor de rest dat met Tim of nog 
Rosanne kan evenaren, maar een 
erg leuk nummer is ongetwijfeld 
Bongo boetiek dat voor ons tot 
het allerbeste hoort dat hij ooit 
schreef Wim De Craene Rosanne en Tim overtroffen 

Luk 
Appermont-
singel 
Luc Appermont hoeft echt met 
meer voorgesteld Heel televisie
kijkend Vlaanderen kent hem als 
proper gewassen, geschoren en 
gekamde prezentator van zowat 
drie jaar Binnen en Buiten, de 
voorselekties van het Eurovisie
festival, Labyrint en andere 
shows op de beeldbuis Hij is ech
ter ook disc-jockey, prezentator 
en entertainer voor de 3e leeftijd, 
en animator-zanger met een or
kest In deze hoedanigheid nam 
hij inmiddels twee jaar terug een 
singeltje op en vorig jaar de elpee 
L A geeft je raad Het nieuwe sin
geltje Waar ik van hou is dus dui
delijk bestemd voor zijn kijkend 
en zaalpubliek, zonder veel pre
tentie maar begeleid van een kin
derkoor goed m het gehoor lig
gend In het ommekantje Een 
beetje regen kan geen kwaad 
klinkt zijn stem beheerster en 
leunt bij het Tura-geluid aan Voor 
liefhebbers 
Van groep Magenta verwachten 
we volgende week de LP De Lif
ter Belangrijke optredens zijn de
ze week de dnedaagse (vanaf 21 
nov) van Hauser Orkater m de 
Brusselse Beurs, en Al Jarreau 
met jazz-rock m het Kon Circus 
Het Mmgus/Coryellkoncert van 
20 november m zelfde zaal gaat 
niet door i 

Sergius 

Schriift Ward Ruyslinck 
wel tegen het geluid? 
De titel die ik boven dit opstel plaats, is licht ironisch. Ik 
bedoel er niet mee dat het geen zin heeft tegen het geluld te 
schrijven. Het gaat alleen over de wijze waarop dat gebeurt. 
Ruyslinck schrijft het verhaal van een personage van onge
veer veertig jaar, Rembert Cox, voetenverzorger van beroep. 
Om wat bij te verdienen verhuurt hij kamers aan studenten, 
de socioloog Victor Tytgat en Annie Bertels, tweedejaars sla-
vistiek. Hij is gehuwd met Tina. Kinderen hebben ze niet, een 
gelukkig huwelijk kan je het niet noemen. Het beroep van 
Rembert Cox is ook al niet erg opwekkend. Het gebeuren 
speelt in een vrij grote stad. Dat merk je aan het verkeer en 
de winkelstraten, maar een echt konkreet beeld heb je niet. 

Cox IS bezeten door het lawaai 
dat allerlei vormen aanneemt 
het getoeter van auto's, het ge
raas van motoren, het geroep 
van de feestvierende Witte-
broodts, het gejoel van de fui
vende studenten, het gekres 
van Gogol, de symbolische blau
we papegaai die Rembert ten 
geschenke gekregen heeft van 
wijnhandelaar Goldberg, het ge
ratel van Victor Tytgats schnjf-
machine kortom het onophou
dende lawaai dat van alle kan
ten op de neurotische Rembert 
Cox komt afgestormd en dat 
hem als een sloper volledig on
dermijnt Van die geleidelijke af
takeling brengt Ward Ruyslinck 
het dramatische verhaal 
Cox zoekt op doktersadvies 
een afgelegen hotelletje op 
waar hij op adem probeert te 
komen Maar ook het oude dorp 
van weleer bestaat met meer, 
overal wordt Rembert belaagd 

door het lawaai Hij knoopt er 
vriendschap aan met een oude 
heer. Monsieur Laurent Dat is 
zijn enige troost in een omge 
ving die hij als vijandig ervaart 
Terug thuisgekomen moet hij 
meemaken hoe zijn ontvluchte 
papegaai, tijdens een nachtelijke 
fuifpartij bij de buren, door een 
dronkaard doodgeschoten 
wordt In de lawine van tegen
slagen en prikkels die hem over
vallen, grijpt hij naar een fles 
waarmee hij Victor Tytgat ach
ter diens schrijfmachine genade
loos neerslaat net op het ogen
blik waarop de jonge socioloog 
bedenkingen neerschreef over 
het lawaai in de wereld Dat is 
natuurlijk te mooi om waar te 
zijn In die moord schuilt ook een 
bepaalde vorm van jaloersheid 
Rembert Cox had evenzeer een 
boek willen schrijven Cox lijkl 
tegenover universitairen aan 
een fel minderwaardigheidsge
voel te lijden Dat kun je ook 
afleiden uit zijn troebele houding 
tegenover Annie Bertels, die 
hem daags voor haar verhuis in 
een potsierlijke scene tracht te 
verleiden om hem te kompromit-
teren Waarschijnlijk voelt ze 
Remberts zwak voor vrouwen 
aan Het boek vertelt hoe Rem
bert Cox, uit zuivere zwakheid, 
met de hoer Sarah Meeus de 
liefde bedrijft Na zon avontuur 
voelt hij zich altijd bedrogen, wat 
ook zijn hele psychologie tegen
over het vrouwelijk geslacht 
overhoop gooit Op vele gebie
den van het leven verliest de 
hooidpersoon kontakt met zijn 
omgeving Het gaat met alleen 

v ^ ^ 

om het lawaai Het hele boek 
baadt trouwens in een sfeer van 
mistroostigheid, door Ruyslinck 
het •< vreemde verdriet» ge
noemd 
Wat IS dat verdnet' Een gevoel 
van vervreemding en heimat-
loosheid, een zich met meer 
thuis voelen in de wereld Nu is 
het de hele vraag of het tema 
van het lawaai niet het uitvloei
sel IS van een dieper liggende 
psychische kwaal bij Rembert 
Cox Daarmee wijs ik op het 
gevaar een beschavingsziekte 
als het lawaai uitsluitend te be
schrijven vanuit de hoek van 
een psychisch ondermijnde fi
guur De andere mensen uit zijn 
omgeving lijden met onder die 
ziekte ze brengen zelfs het 
lawaai voort en blijken er im
muun tegenover te zijn Met dat 
g9luid trachten ze hun verveling 
te verdrijven Natuurlijk, zal 
Ruyslinck zeggen, ik wilde juist 
laten zien hoe een modern ver
schijnsel als het lawaai een ge
stel psychisch kan ondermijnen 
Het blijft echter de vraag of zo'n 
standpunt haalbaar is Ik voel er 
veeleer voor de plaag van het 
lawaai in de wereld te behande
len vanuit het oogpunt van de 
lawaaimakers Ik zou laten zien 
hoe deze mensen aan de opper
vlakte van het gebeuren leven 
en eraan tenondergaan Tegelij
kertijd zou ik proberen binnen te 
dringen in de wereld van de 
kerels die motorwedstrijden en 
pop-festivals organizeren, van de 
lui die de bulldozers en de dnl-
boren bevelen Ik zou naar de 
maatschappelijke en ekonomi-
sche bronnen van het lawaai 
gaan en aldus zou ik wel eens in 
de buurt kunnen komen van de 
makers van de kanonnen en de 
bommen Ruyslinck ziet de we
reld doOr het oog van een weer
loze van iemand die letterlijk 
kotst van onze moderne bescha
ving Als verweer lijkt me dat 
nogal slapjes 

In Ruyslincks verhaal vind ik een 
gemoedsstemming terug die 
een gevoel weergeeft van luste
loosheid Oie indruk van een 

malaise en van een algemene 
moeheid doe je in vele kringen 
in Vlaanderen op Hangt dat kli
maat samen met de ekonomi-
sche stilstand "̂  Tina, Monsieur 
Laurent, Rembert Cox de kno-
penfabrikant Swaen, ze doen 
zich allemaal ouder voor dan ze 
zijn Amper veertig, gedragen ze 
zich als grijsaards Swaen speelt 
met een speelgoedmuis als Rem
bert Cox de kamer binnenstapt 
om zijn voeten te verzorgen De 
studenten worden voorgesteld 
als een stelletje halve garen De 
erotiek wordt beleefd en bedre
ven als een beestig zinloos ge
doe Je hebt te maken met een 
wereld in verval De jonge Vic
tor Tytgat die nog probeert ak-
tief te zijn en na te denken 
wordt door de hopeloze, vergrij
zende Rembert neergeslagen 
De «mooiste» of treffendste 
bladzijden uit de roman zijn aan 
de dood van Cox vader gewijd 
Kortom alle gegevens wijzen in 
een en dezelfde richting van lus
teloosheid moedeloosheid en 
ontkrachte revolte Dat levens
gevoel wordt door Ruyslinck ge-
tematizeerd in talloze uitspraken 
en morele beschouwingen als 
de volgende «Zoals miljoenen 
andere mensen zit hij machte
loos en weerloos opgesloten in 
een huis zonder brandladders 
De dingen hebben hun fataal 
verloop en de vrijmaking van 
het individu is een stuk dat op 
de planken van alle teaters ter 
wereld wordt opgevoerd en toe
gejuicht, maar dat gedoemd is 
om in de gedempte gloed van 
de voetlichten te sterven» U 
79) In zo'n sfeer krijgt de doods
gedachte verzinnebeeld in de fi
guur van de stervende vader 
Cox, een zware betekenis 
Een sociale of politieke roman 
kan ik De sloper in het slakke-
huis met noemen Van de ik-fi-
guur gaat geen enkele bewe
ging uit strijd tegen het geluid is 
er evenmin, alleen een passief 
ondergaan van een tragische le
venstoestand en van een be
schavingsziekte Om die sfeer 
van fataliteit weer te geven 
heeft RuyslincK een taal gevon
den die met uitblinkt door oor
spronkelijkheid, maar die een 
beeld geeft van het fraai opge
poetste koper aan een oud he
renhuis E.V.I. 
Ward RUYSLINCK De sloper 
en het slakkehuis, Manteau 
Brussel, 1977, 189 biz, 295 F 

De Vlaamse Schouwburg, aan de 
Lakensestraat te Brussel, bestaat 
honderd jaar Van verschillende 
zijden wordt dit eeuwfeest pas
send herdacht en ook de Vlaam
se Toenstenbond liet zich met 
onbetuigd Door de uitgave van 
de brochure met bovenstaande ti
tel, nr 222 in de Vlaamse Toeristi
sche Biblioteek, werd de geschie
denis van dit wapen m de Vlaam
se kultuurstrijd uitvoeng verhaald 
Aan de start staat ongetwijfeld 
de figuur van Karel Buis, van 
1881 tot 1899, burgemeester van 
Brussel, de «eerste en laatste» 
vlaamsgezmde burgervader van 
de hoofdstad 

Karel Buis 
en 

de Vlaamse 
Schouwburg 
te Brussel 
In deze brochure, zeer deskundig 
samengesteld door licentiaat Ivo 
Peeters, uit Jette, leren we voor
eerst grondig kennen, de in Vlaan
deren minder bekende Karel 
Buis, die de hoofdstad ook op 
ander gebied grote diensten be
wees 
Verder vernemen we hoe m een 
oud legerarsenaal de huidige 
Vlaamse Schouwburg terecht 
kwam, hoe m korte tijd door 
mschnjving onder de Vlamingen, 
een voor die tijd enorme som 
werd bijeengebracht enz 
Losse nummers van de Vlaamse 
Toeristische Biblioteek zijn, zo
lang de voorraad strekt verkrijg
baar in al de VTB-boekhandels 
tegen 30 fr per exemplaar C32 fr 
als over de post moet worden toe
gezonden) Men kan daar ook 
inschrijven op een abonnement 
voor twaalf achtereenvolgende 
nummers tegen slechts 300 fr, 
verzendingskosten inbegrepen 
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elke week een 

TIÏNIOONSTELLIMÏS 

3 X foto's 
Een foto-tentoonstell ing is altijd iets vreemds. Nooit kom je aan de 
vraag onderuit of fotografie nu ai dan niet kunst is. Niet dat die vraag 
op zich zo belangrijk is, maar toch. Want zij is tegelijk de vraag naar 
de betrokkenheid van de maker van de foto. Wie was uiteindelijk 
dominant in het maken van de foto, de fotograaf of het onderwerp? 
In het eerste geval zou men misschien van kunst kunnen spreken 
(als natuurlijk ook nog aan een aantal andere faktoren voldaan werd), 
in het tweede geval is de fotograaf slechts een ambachtelijk waarne
mer, hooguit een vertolker. Het zal wel zo'n kwestie blijven a la «Wie 
wa$ er het eerst, de kip of het ei ? » Deze week zagen we drie tentoon
stellingen van foto's. Ze waren leerzaam. 

Jfy0//ii& 

PaulAusloos, studio-fotograaf bij uitstek. 

A r m a n d Ve rspee ten 

Eèn zekerheid alleszins: Ver
speeten Is, zijn niet onaanzienlijk 
palmares ten spijt, nog lang geen 
kunstenaar. Hij werd in 1933 te 
Gent geboren en doceert in zijn 
vaderstad fotografie aan de aka-
demie. Verder werkte hij aan een 
aantal industriële opdrachten 
waarvan enkele invloeden nog 
wel aanwijsbaar zijn. Deze foto
graaf kent zijn vak en zal beslist 
een flinke dosis professioneel 
werk van goed allooi afleveren. 

Zelden bemeestert hij zijn onder
werp in die mate dat hij erin 
slaagt er ook iets aan toe te voe
gen. Vooral in de portretten is dat 
voelbaar, verder dan een interpre
teren komt het allemaal niet. Wat 
voor ons niet per se hoeft, maar 
dan is er ook geen reden om 
deze foto's te gaan exposeren. 

Op de momenten dat Verspeeten 
zich toch artistiek gaat opstellen 
Cvormwijzigingen, lichtingrepen, re-
flekties, monochromie, trompe-
l'oeil), blijft de hang naar effekt te 
nadrukkelijk aanwezig, zodoende 
dat de bedoeling te doorzichtig is 
en een echt aansprekend effekt 
nooit bereikt wordt. 

Jean loup S ie f f 

Deze in 1940 te Parijs geboren 
Pool is al een klassieke waarde in 
de moderne fotografie. Hij debu
teerde als modefotograaf voor El-
le, later voor gereputeerder bla
den als Vogue, Look, Esquire, Har-
Qers Bazaar, enz. Zijn tentoonstel
lingen en portfolio's behoren tel
kens tot de seizoengebeurtenis
sen. Daarom is de huidige exposi
tie een beetje 'n teleurstelling. We 
zagen ze verleden jaar in Parijs 
al. Maar ze is er natuurlijk niet min
der om. Opvallend bij Sieff is zijn 
grote zorg voor gaafheid en este-
tiek (de modefotograaf blijft voel
baar), maar hij slaagt er steeds in 
deze estetiek een dramatische di
mensie te geven. Niet zozeer op 
menselijk of emotioneel vlak, dan 
wel zuiver plastisch en ruimtelijk 
ook. Hij is vooral een fotograaf 
van gecreëerde situaties waarbij 

Endives de Bruxelles 
of hoe lekker 
ons Vlaams 
witloof wel is! 
Men poogde Zaventem om te dopen tot Brussel A/a//onaa/; Vlaamse 
geuze werd na ingrijpende kommercializatie verkocht als autentiek 
Brussels bier; zelfs de spruitjes ontsnappen niet aan de Brusselse 
ekspansie-politiek, deze ongekompliceerde groente werd gean
nexeerd als Choux de Bruxelles; de ver van de hoofdstad uitgebroe
de kuikens worden met vis- en ander meel opgefokt tot « Poularde 
de Bruxelles >. Laten wij wel wezen en zetten wij het puntje op de culi
naire i : Tussen de ontmenselijkte Brusselse torengebouwen scharre
len geen kakelende kippen, gedijen geen groene spruitjes en de 
ondergrond is geen ideale kweekbodem voor witloof. 

Endives de Bruxelles. ons goed 
Vlaams witloof heeft niets te maken 
met Brussel en evenmin met endives ,• 
Welk hoofdstedelijk warhoofd, welk 
tuinbouwkundig stuk onbenul, is ooit 
in staat geweest het witloof, produkt-
van de bitterpee, te laten doorgaan 

voor een soort ontspoorde andijvie? 
Asperges, hopscheuten, kampernoe
lies en witloof danken paradoksaal 
hun witte kleur en maagdelijke blank
heid aan de nacht en de duisternis. Dit 
fenomeen komt niet enkel voor in de 
tuinbouw. Ook in de politiek is het ver
schijnsel bekend. Uit nachtelijke ver
gaderingen, uit politieke gesprekken 
op zeer gevorderde uren, worden 
meer dan eens lichtende ideeën en 
schitterende programma's geboren, 
die achteraf het daglicht niet hoeven 
te schuwen. 
De bitterpee of chicorei wordt hier te 
lande reeds lang geteeld. De jonge 
wortels kunnen bereid worden als 

schorseneren. De gedroogde en ge
malen wortels worden gebrand en 
gebruikt als koffiesurrogaat. De ge
brande cikorei werd eertijds aan de 
vrouw gebracht onder illustere na
men als Chicorei, Roem der Vlaam-
ders. Rond 1850 ontstond in Vlaams-
Brabant de commerciële witloofteelt 
Er Is voor hem geen standbeeld opge
richt en geen straat of laan draagt de 
naam van de onbekende Brabander 
die méér zag In de bitterpee dan een 
zwart koffiesurrogaat en die besloot 
het witte loof te telen en te verkopen. 
Hij ligt aan de basis van de huidige mil
jardenomzet en de werkgelegenheid 
voor vele gezinnen. 
Witloof eet je gestoofd, gebakken of 
rauw. 

Gemengd met veldsla (ook muizen
oren genaamd) en al of niet met rau
we wortelen, venkel of knolselder, 
vormt witloof een heerlijke winterse 
sla. 

Witloof vergezeld alle soorten vlees, 
eieren en zelfs vis. (Tartjot of griet 
met witloof Is een onvermoede dellka-
tesse). Klassiek is de bereiding van 
witloof gegratineerd met ham en kaas-
saus. 
Deze winterse groente vormt met 
wild een ideale kombinatie. Het samen
gaan van de smaken en geuren van 
bossen en velden met het licht-bittere 
witloof van goede grond, brengt ons 
tot culinaire lyriek- en dit mede onder 
Invloed van een goedgekozen fraaie 
wijn, die zich beter thuis voelt bij het 
witloof dan bij de zoete mikmak van 
pruimen, krieken, appelen en andere 
fruitigheden. 

Recept 
Strooi In een mooie, wilde fazant ver
se peper en zout en bak de vogel 
goudbruin in een pan la boter waarin 
150 gr. zout spek werd gefruit Raats 
de fazant in een ovenschotel en om
ring hem met enkele stevige aardap
pelen. Haal per persoon 3—4 stronk
jes witloof door de braadboter en 
schik ze rond de fazant. Bestrooi met 
peper en een weinig zout en verdeel 
de stukjes spek over de schotel. Bak 
alles gaar in een warme oven (in circa 
50-60 minuten). 
Drink hierbij een echte onvervalste 
«Fond »-geuze, die even Brabants Is 
als de witlooffazant 
Niet eenieder beschikt over de enige 
ware geuze. Gewone stervelingen 
moeten zich tevreden stellen met 
wijn, en dit Is geen moeilijke opgave. 
Kies een mooie volle wijn uit Boergon-
dië, een Bordelese aristokraat of een 
stoere Rhóne-wijn. 
Wij verkiezen een grote Beaujolals... 
Uit de negen grote crus van Beaujo-
lais, kiezen wij een Cóte de Broullly, 
een Broullly of de rasechte Morgon. 
Indien de witloofstreek het hart Is van 
Brabant, dan Is Beaujolals het hart 
van Frankrijk. Een voortreffelijke kom
binatie. 

hij de pose en de werkelijkheid 
tot een osmose brengt. Hierdoor 
ontstaat dan een vervreemdende 
dramatiek ^an een heel eigen 
tonaliteit. Zij fascineert meer dan 
ze werkelijk ontroert maar de 
aantrekkingskracht is onontkoom
baar. Een zeer grote rol in dit 
puur op het medium gerichte 
werk spelen de zwart-wit kontras
ten, en meer nog het uitspelen 
van de daartussen liggende grij-

' zen. Voor wie dit werk nog niet 
kent, is een bezoekje een 
«must». In dezelfde galerij zijn 
trouwens ook foto's te bekijken 
van Max Waldman, een joodse 
Amerikaan en wellicht de beste 
teater-fotograaf aller tijden (die er 
zelfs in slaagt de beroemdste 
akteurs en hele gezelschappen 
niet op het podium te fotografe
ren, maar ze hun «act» te laten 
heropvoeren in zijn studio). 

Paul A u s l o o s 

Deze Antwerpenaar debuteerde 
als schilder in de inmiddels be
faamd geworden G58 Hessen-
huis-groep. Zijn talent was echter 
te zeer op verfijnde intimiteit afge
stemd om de onstuimige golfslag 
van die wereld tot de zijne te 
maken. Nu is hij professor foto
grafie aan de Antwerpse akade-
mie en legt zich voor het overige 
volledig toe op de vrije fotografie. 
Op dit ogenblik toont hij twee 
fotoreeksen: portretten en stille
vens. De portretten betreffen een 
aantal Antwerpse dichters: zeer 
mooie, verstilde, bijna vervoeren
de prenten... maar ondanks hun 
voortreffelijkheid toch niet overtui
gend. De wil van de fotograaf om 
de persoonlijkheid van elke au
teur tot zijn recht te laten komen, 
heeft het niet gehaald tegen de 
fotografische bekommernissen. 
Het mooie licht, de precieze invals
hoek, de geregisseerde pose... ze 
drukken de dichter het té gepolijs
te in. De stillevens zijn met «ob-
jets trouvés» samengestelde 
komposities, zeer geraffineerd, 
over-nostalgisch. De weemoed 
van de weemoed eigenlijk, en 
daardoor zeker niet vrij van iro
nie. Plastisch ook volkomen en 

feilloos gekomponeerd... pictures 
om niet over het paard te tillen, 
maar wel om « wat geaffekteerd » 
van te houden. Als dat mag 
natuurlijk. 

€* 
Armand Verspeeten, Akademisch 
Ziekenhuis VUB, Bosstraat, Jatte. 
Jeanloup Sieff, Fotogalerij Paule Pia, 
Kammenstraat 57 Antwerpen. 
Paul Ausloos, Galerij Vecu vzw. Mo
riaanstraat 10, Antwerpen. 

Zangfeest '78 

«Vlaanderen 
een» 

Het 41^ Vlaams-Nationaal Zang
feest zal op zondag 23 april 1978 
plaatsvinden in het Sportpaleis te 
Antwerpen. 
De Raad van Beheer van het 
A N Z heeft tot motto van dit Zang
feest «Vlaanderen één» geko
zen. 
Daarmee wil de Raad van Be
heer duidelijk stellen dat op dit 
ogenblik Vlaamse eendracht over 
alle partijpolitieke, ideologische 
en filosofische tegenstellingen 
heen meer dan geboden is. Het 
zou een onvergeeflijke fout zijn 
de eenheid onder de Vlamingen 
te verbreken, omdat er bepaalde 
meningsverschillen bestaan t.a.v. 
bepaalde konkrete politieke pro
blemen. 

Daarom heeft het ANZ gemeend 
het 41 ® Zangfeest in het teken te 
moeten stellen van deze Vlaamse 
eendracht. 
De taktische inzichten en de vi
sies over de te volgen methodiek 
kunnen en mogen verschillen 
maar wil men een volwaardig zelf
bestuur voor Vlaanderen realize-
ren, dan is het vereist dat alle Vla
mingen hiervoor eensgezind ijve
ren. 

Q E MAN IN DE CHACRA of 
een zoektocht naar dr, Jo

sef Mengele is een verslag van 
de tocht die de Vlaamse journa
list Stan Laui^ssens ondernam 
in Paraguay. Lauryssens die 
zich blijkbaar begint te speciali-
zeren in het opsporen van oud-
nazi's is aan zijn derde boek in 
die zin toe. Iets eigenaardigs: tel
kens worden die dokumenten 
als onthullend, schokkend enz. 
aangekondigd. Achteraf blijkt 
het doorgaans veel minder te 
zijn. Voor de op dat soort sensa
tie beluste lezers een plaatsje 
meer bezet In de biblioteek. Bij 
uitgeverij Manteau te Brussel uit
gegeven. 

• •*• • 

QHINA, VERMOED IK Is het 
gebundelde reisverslag van 

de Standaard-journalist (Kuituur-
redaktie) Marcel Van Nleuwen-
borgh die voor zijn dagblad drie 
weken In het onmetelijke China 
rondtoerde. De uitgeverij De 
Clauwaert (Leuven) liet de arti
kelenreeks door de auteur aan
passen en aanvullen en gaf het 
uit als nr. 60 van haar novellenbi-
blloteek. Een lezenswaardige 
bundel en een gelukkige poging 
om ons, westerlingen, wat bij te 
brengen over dat raadselachti
ge China. 

• • • 

MENUET VOOR TWEE 
NACHTVOGELS heet de 

nieuwe dichtbundel van Gie Luy-

ten. Jan Vercammen schreef 
over Luytens gedichten:« De ge-, 
dichten van Gie Luyten treffen 
mij door een essentieel beeld 
waarrond hij het gedicht op
bouwt — of door een pregnant 
uitgedrukte ervaring die de kern 
van het gedicht uitmaakt» De 
bundel kan bekomen worden 
door overschrijving van 120 fr. 
op postrekening nr. 000-
1024344-24 van Gie Luyten te 
3971 Heppen. In de boekhandel 
150 fr. 

• * • 

T KOFSCHIP nr 4/5 van de 
vijfde jaargang rolde van 

de pers. Het nummer bevat 
weer een portie gedichten, een 
kort verhaal en veel randinfor-
matie, een goede tijdschriftenru
briek en wijdloopse kommen-
taar over plastische kunsten 
waaruit een llnosnede van Moni 

De Cteulaer. Wie interesse heeft 
in een abonnement of een ge
dicht/verhaal kwijt wil: 't Kof
schip, Ninoofsesteenweg 284, 
1680 Lennik 
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BRT 1 

1400 
1800 
1805 
1830 
1855 

1905 
1935 
1945 
2015 
2040 
2130 
2135 

2155 

2225 

Schooltelevisie 
Bereboot (O 
Rondomons 
De vergeten eilanden (O 
De Noorderkant 
Dokumentaire 
Premiere 
Kijk uit 
Nieuws 
De Muppet-show 
Panorama 
Lachertjes 
Standpunten 
Vandaag een standpunt 
van het Vlaams Pers-, Ra
dio- en Televisie-Instituut 
(VPRTI . Volksunie) 
Pe>sona 
Willem Fredenk Hermans 
(1921) 
Nieuws 

BRT 2 

1400 Schooltelevisie 
1800 Bereboot 
1805 Rondomons 
1855 De Noorderkant 

Dokumentaire 
1905 Premiere 
1935 Kijk uit 
1945 Nieuws 
2015 De Masai-vrouwen 

Dokumentaire 
2105 Nord-nng 10 

NED. 1 

11 00 Schooltelevisie 
1815 Teleac 
1845 De Fabeltjeskrant ( f ) 
1855 Nieuws 
1905 Avro's 3 x 2 0 
2005 Europese kampioenschap

pen formationdance 1977 
21 05 Kunstnjden op de schaats 
21 35 Nieuws 
21 50 Den Haag vandaag 
2205 Uitgelicht 
2255 Nieuws 

NED. 2 

1845 Paspoort 
1855 Nieuws 
1904 Paddington ( f j 
1910 Tom en de samenzweer

ders Cf) 
19 35 De dik voor mekaar show 
2000 Nieuws 
2025 Minivoetbalshow 
21 30 De familie Bellamy ( f ) 
2220 Hier en nu 
2300 Standpunt 
2310 Van wil zus jet naar video-

kasset 
2330 Nieuws 

18 NOVEMBER 

BRT 1 

1400 Schooltelevisie 
1800 Beertje Colargol If} 
1815 Open school 
1845 Dag aan dag 
1910 Sportportret 
1945 Nieuws 
2015 Allemaal beestjes 
2040 De tijger van Eschnapoer 
2215 K T R C 
2245 Nieuws 

BRT 2 

1400 Overname BRT-1 
1700 Overname BRT-1 
2015 Superstars 
21 05 Ten huize van 

Geert Van Oorschot een 
uitgever met een gezicht 
(deel 2) 

NED. 1 

1030 Schooltelevisie 
11 30 Open school 
1815 Teleac 

1845 De fabeltjeskrant ( f ) 
1855 Nieuws 

1904 Pommetje Horlepiep 
Kinderprogramma 

1955 Wonderlijke wereld 
2020 KojakCf) 
21 05 De rechter is Imker ( f ) 
21 35 Nieuws 
2150 Filippijnen front tussen 

kerk en staat 
22 35 Tot besluit 
2245 Praten met de minister-pre

sident 
2255 Jeugd en agressief gedrag 
2320 Nieuws 

NED. 2 

1845 Paspoort 
1855 Nieuws 
1904 Vrouwenplaneet Medusa 

( f ) 
19 30 De natuur en de mens 
2000 Nieuws 
2025 Sonja's goed nieuws show 
21 30 Vara-visie 
2215 Wan Pipel 

Surinaamse speelfilm 
0000 Nieuws 

wm M i 

19 NOVEMBER 

BRT 

11 30 Aankomst van sinterklaas 
14 00 Doe mee 
14 30 Bonnie Scotland 

VS-film Cl 935) Met Stan 
Laurel en Oliver Hardy 

1600 Open School 
1800 Bereboot Cf) 
1805 Mr Forbusch en de Pin

guïns 
Jeugdfilm 

1945 Nieuws 
2015 Wies Andersen show 
21 15 Terloops 
22 00 De oplichters 

VS-weekendfilm 

NED. 1 

1000 Teleac 
1530 Nieuws 
1532 Bo lkede beer Cf) 
1540 Zolder 
1650 Zo vrij als een vogel Cf) 
1815 Teleac 
1845 De Fabeltjeskrant Cf) 
1955 Spion aan de muur 

Britse spionagefilm Cl 965) 
21 35 Nieuws 
21 50 Spion aan de muur 

Vervolg 
2210 De alles is anders show 
2310 Nieuws 

NED. 2 

11 30 Intocht van Sint-Nikolaas 
1840 Paspoort 
1850 Nieuws 
1905 De Bereboot Cf) 
1910 Avro s toppop 
2000 Nieuws 
2025 Avro's wie-kent-kwis 
21 30 Er IS meer 
21 55 Wie van de drie ' 
2230 Televizier magazine 
2315 Avro s sportpanorama 
2355 Nieuws 

20 NOVEMBER 

BRT 

9 00 Doe mee 
930 Open school 

1000 Euchanstievienng vanuit 
Tielt 

11 00 Konfrontatie 
1200 Nieuwsoverzicht voor ge

hoorgestoorden 
12 30 Dag aan dag 
1430 Open school 
15 00 Veldrijden voor beroepsren

ners te Overijse 
1520 De gebroeders Plem-Plem 

Cf) 
15 35 Veldrijden voor beroepsren

ners te Overijse 
16 00 Sesamstraat Cf) 
1625 Retroskoop 
1715 Sportuitslagen 
1720 Vara-brass-band festival 

1977 
18 33 Bereboot Cf) 
1835 Junior Jr wordt verwacht 

Hongaarse jeugdfilm 

1945 Nieuws 
2000 Sportweekend 
2030 De Bankiers Cf) 
21 40 Ommekaar 
22 20 Nieuws 

NED. 1 

11 00 Eucharistieviering 
1415 Teleac 
15 30 Open school - Teleac 
17 00 t Is maar een vraag 
1730 Bericht van de wilde gan

zen 
1815 Teleac 
1850 Paspoort 
1900 McCloud Cf) 
2020 2 voor 12-kwis 
21 00 Dave Brubeck 

Portret van een muzikale fa
milie 

21 50 Lord Peter Wimsey Cf) 
2240 Humanistisch Verbond 
2305 Nieuws 

NED. 1 

1600 
1602 

1655 
1710 
1755 
1810 
1825 
1850 
1920 
2030 
2035 
2040 

21 15 

2220 
2300 

Nieuws 
De Kristenen CThe Chris
tians) 
Dokumentaire serie 
Sprekershoek 
Studio Sport 
Van gewest tot gewest 
Kijken naar kinderen 
Sesamstraat Cf) 
Cinevisie 
Studio Sport 2 
Nieuws 

20 november 1977 
Mary Hartman, Mary Hart
man Cf) 
Van tsaar tot Lenin - en ver
der 
Dokumentaire 
Het doel en de middelen 
Nieuws 

21 NOVEMBER 

BRT 

1400 
1800 
1805 
1820 
1845 
1915 
1945 
2015 
2100 
2150 

2240 

Schooltelevisie 
De Bereboot Cf) 
Klem klem kleutertje 
Circus Rondau Cf) 
Open school 
Sporttnbune 
Nieuws 
Rad der fortuin 
Grote lui, kleine lieden CfJ 
Op weg naar Wigan Pier 
Sociale dokumentaire 
(1973) over de industriege
bieden van Engeland 
Nieuws 

NED. 1 

1000 Schooltelevisie 
1815 Teleac 
1845 De Fabeltjeskrant Cf) 
1855 Nieuws 
1905 Geef om de natuur 
1910 De Wolkenvegers Cf) 
1935 Tekenfilms 
1940 Dit IS mijn zoon 

Engels tv-spel 
2040 Geef om de natuur 

Dokumentaire 
21 35 Nieuws 
21 50 Metropole orkest •< Music 

Gallery » 
2250 Uitzendmg van symbiose 
2254 Nieuws 

NED. 2 

1855 
1905 
1925 
2000 
2025 

21 15 

2205 
2245 
2325 

Nieuws 
Wickie de Viking Cf) 
De Kris Pusaka Cf) 
Nieuws 
De terugkeer van de Wre
kers Cf) 
Voor een briefkaart op de 
eerste rang 
Spelprogramma 
Brandpunt 
Paraguay 
Nieuws 

22 NOVEMBER 

BRT 1 
1400 Schooltelevisie 
1800 Bereboot Cf) 

1805 Sesamstraat Cf) 
1830 Open School 
1900 Muzieksien Special jazz in 

de schuur 
1945 Nieuws 
2015 Music-hall 
20 55 Verover de aarde 
21 45 Cathy Berberian 

Klassieke muziek 
22 30 Nieuws en Wetstraat 

BRT 2 

1400 Schooltelevisie 
1800 Bereboot Cf) 
1805 Sesamstraat Cf) 
18 30 Open school 
1900 Muzieksien Special 
1945 Nieuws 
2015 Jeruzalem de stad van de 

vrede 
Dokumentaire 

21 10 Lucky Luciano 
Frans-Italiaanse biografie 
van Francesco Rosi Cl 973) 

NED. 1 

11 30 Schooltelevisie 
1400 Schooltelevisie 
1815 Teleac 
1845 Fabeltjeskrant Cf) 
1855 Nieuws 
1904 Henkie's droomboom 

Tekenfilm 
1910 E O kinderkrant 
1930 Het kleine huis (fJ 
2020 Bolivia 
20 30 De mens op de troon 

Dokumentaire serie 
21 00 Supertanker 

Dokumentaire 
21 20 Tenslotte 
21 35 Nieuws 
21 50 D^n Haag vandaag 
2205 Beeldspraak 
2250 Nieuws 

NED. 2 
8 3 * 1845 Paspoort 
1855 Nieuws 
1904 Matchpoint 

Spelprogramma 
2000 Nieuws 
20 25 De verpleegsters ( f ) 

(Angels) 
21 15 Theo Olof prezenteert 
2210 A k t u a T V 
23 00 Nieuws 

m 

s 
23 NOVEMBER 

BRT 1 

1530 Open school 
1630 Tip-Top 
1815 Bereboot ( f ) 
18 20 Jonger dan je denkt 
1850 Space 1999 Cf) 
1945 Nieuws 
2020 Het meisje van de TV Cf) 
2045 Het mirakel van St-Antoni-

us 
TV-spel van Maeterlinck 

21 40 Nieuws 

BRT 2 

1530 Overname BRT 1 
2015 Secret Army Cf) 
21 10 De mens in wording (f) 

NED. 1 

1030 Schooltelevisie 
1515 Teleac 
1530 Berebios 
1825 Sesamstraat ( f ) 
1855 Nieuws 
19 04 Van gewest tot gewest 
1945 Toeristische tips 
1950 Politieke partijen 
2000 Wat zou u d o e n ' 
21 00 Hoe Yoekong de bergen 

verzette 
21 35 Nieuws 
21 50 Den Haag vandaag 
2205 Panoramiek 
22 35 Studio Sport 
2300 Nieuws 

NED. 2 
1815 Teleac 
1855 Nieuws 
1904 Familiaal programma 
1929 Kenmerk 
2000 Nieuws 
2025 Socutera 
20 30 Informatie op woensdag 
22 10 Margriet Show 
2235 Nieuws 

TV-SELERTIE 
DONDERDAG 17 NOVEMBER 
1977 

15 u. - F-2 - De rivier (VSA 1951) 
Poëtische dokumentaire speelfilm 
van Jean Renoir et Nora Swinbur
ne 

20 u - RTB - C O M M E UN 
BOOMERANG (Fr 1976) 
Politiefilm van José Giovanni met 
Alain Delon en Charles Vanel 
20 u 30 — F-3 — De zigeuner (Fr.-
It 1975) 

Sociale gangsterfilm van José Gio
vanni met Alain Delon en Annie 
Girardot 

20 u 35 — F-2 — De tedere beken
tenis (Fr.-Alg.-lt. 1971) 
Kritiek op het politiesysteem van 
Edouard Molinaro met Philippe Noi-
ret en Mare Porel Doeltreffende 
regie en uitstekende vertolking 

VRIJDAG 18 NOVEMBER 
BRT 1 - 2040 — De ti jger van Esch
napoer CD 1958) 

Avonturenfilm van Fritz Lang met 
Debra Paget en Paul Hubschmidt 
Harald die de verloofde van de 
Maharadjah bemint wordt eerst op
gesloten in een onderaardse gevan
genis Als straf moet hij zich meten 
met de wreedste der tijgers Ver
zorgd senewerk met spannende mo
menten en mooie decors 

N-1 - 22 15 -
me (N 1976) 

Wan Pipel - Surina-

Leerdicht van Pim de la Parra met 
Borger Breeveld, Diana Gangarem 
Panday en Willeke van Ammelrooy 
Stuntelige maar beminnelijke film, 
die ingaat tegen de rassentegenstel
lingen m Suriname en hen oproept 
een land op te bouwen 

RTB 1 - 22 15 - Het middelpunt 
van de wereld (Zw 1974) 

Psychologisch drama van Alain Tan
ner met Olimpia Carlisi, Philippe Leo
tard en Juliet Berto Een vierender-
tigjange ingenieur en kandidaat bij 
dp wetgevende verkiezingen is ge

huwd en vader van een zoon Hij 
ontmoet de achtentwintigjarige Ita
liaanse arbeidster Adriana Geslaag
de poging om de man-vrouw-ontle-
ding een filmische gestalte te geven 
Het uiteengroeien wordt aangrij
pend gebracht 

D-1 - 22.25 — Het geheim gesprek 
(USA 1974) 

Maatschappij-kritische thnller van 
Francis Ford Coppola Met Gene 
Hackman en John Cazale Perfekt 
gemaakte en ritmisch gemonteerde 
psychologische triller Vooral fasci
nerend door het klimaat van waaruit 
het gebeuren puzzelgewijs over
komt 

F-2 - 22.52 — De ware natuur van 
Bernadette (Can 1972) 

Tragi-komische zedenschets van Gil
les Carle, met Michelme Lanctot en 
Donald Pilon Een fabel over het fail
liet van een ideaal de illustratie van 
de droom van een burgervrouwtje 

ZATERDAG 19 NOVEMBER 
BRT 1 - 1430 - Bonnie Scotland 
(USA 1953) 

Komische film met Laurel en Hardy, 
van Jimmy Home Stan erfgenaam 
van een Schotse lord, gaat met Ollie 
naar Schotland om kennis te nemen 
van het testament 
N-1 - 1955 — Spion aan de muur 
(GB 1965) 

Spionagefilm van Martin Ritt, met 
Richard Burton Claire Bloom en 
Rod Steiger Sobere intelligente film, 
die de traditie van het sensationele 
spionagegenre ontmaskert Volko
men geslaagd 

RTB - 20 10 - Alexander de Geluk
kige (Fr 1967) 

Komedie van Yves Robert met Phi
lippe Noiret en Mariene Jobert Ge
zellige film met knap scenano 
Meestal verbale kluchtigheid met 
hier en daar enkele visuele en fanta-
zievolle vondsten 

ts-^ 
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D-1 - 20.15 — Sacco en Vanzetti ( I t 
1971) 
Aanklacht tegen de onverdraag
zaamheid van Giuliano Montaldo, 
met Gian Maria Volonte en Riccar-
do Cucciola. Het tragisch proces 
van twee Italiaanse emigranten die 
van moord beschuldigd werden op 
zeer zwakke gronden en op de elek
trische stoel stierven. Krachtige mili
tante kinema, het proces is in repor
tagestijl opgenomen. 

F-1 - 16.55 — Schietparti jen in de 
fijne wereld (Fr. 1970) 
Kolderkomedie van Raoul André 
met Francis Blanche en Annie Cor-
dy. Banale kolderkomedie met een 
te ingewikkeld scenario. Vlotte aktie 
maar traag ritme. Veel gepraat en 
weinig visuele gags. 
D-2 - 20.15 — Storm over Washing
ton (USA 1962) 

Zedenstudie van Otto Preminger 
met Henry Fonda en Ch. Laughton. 
Interessant dokument over wat er 
zich achter de schermen van de poli
tiek afspeelt. De ontwikkeling ver
loopt niet zonder logheid en eento
nigheid. 
F-1 - 20.30 — The cowboy and the 
lady (VSA 1938) 
Western van H.C. Potter met Gary 
Cooper en Merle Oberon. Ongeloof
waardig gegeven met veel humor 
en gevoelen uitgewerkt. 
Lux. - 21.00 — Leonor (Fr. 1974) 
Fantastische film van Jean Bunuel 
met Liv Ullmann en Michel Piccoli. 
Een kasteelheer wordt na her
trouwd te zijn door het beeld van 
zijn eerste vrouw achtervolgd. 
F-3 - 22.30 — China is nabij ( I t 
1967) 

Socio-psychologische film van Mar
co Bellocchio met Glauco Mauri en 
Elda Tattoli. Aanklacht tegen de klei
ne en grote lafheden van de «bur
ger», met veel temperament in 
beeld gezet en met sprankelende 
dialoog. 
. M A A N D A G 21 NOVEMBER 
RTB 1 - 19.50 — Schokbehandeling 
(Fr. 1972) 
Dramatische film van Alain Jessua 
met Alain Delon en Annie Girardot. 
Mengsel van zedenstudie, thriller en 
sociale allegorie. 

D INSDAG 22 NOVEMBER 
F-3 - 20.30 — Vier voor Texas (VSA 
1963) 
Westernparodie verwezenlijkt door 
Robert Aldrich met Frank Sinatra 
en Dean Martin. Een pittige pastiche 
met een denderend brio. Volge
houden spanning. Juiste dosering 
humor en aktie. 
Lux. - 21.00 — Liefde en brunetten 
(Fr. 1960) 

Vrolijke komedie van Robert Lamou-
reux en Frangoise Fabian en Michè-
le Mercier. Vernuftig verhaal, pittig 
verteld en goede vertolking. 
BRT - 21.10 — Lucky Luciano ( I t -
Fr. 1973) 
Politiek, dramatische biografie van 
Francesco Rosi, met Gian Maria 
Volonte en Rod Steiger. Een ernsti-

Nee, laat maar 
Voor de voetbalklubs uit de eerste 
afdeling was er zondag een rustdag. 
Alle aandacht — zo noemt 'men dat 
toch ? — ging dus naar de tweede 
afdeling, waar Waterschei periode
kampioen werd, en dus na het sei
zoen, en afgezien van alle verdere 
resultaten, mag meedoen in de eind
ronde die beslist over het al dan niet 
overgaan naar eerste afdeling. 

De grote klubs mochten rusten omdat 
hun beste kinderen moeten uitgerust 
zijn tegen woensdag. Dan moeten zij 
immers de strijd aanbinden tegen 
Noord-lerland. Een kompleet zinloze 
strijd overigens, want het betreft nog 
een wedstrijd behorend tot de voor
ronde van het wereldkampioenschap 
1978, en daarvoor zijn zowel Belgié 
als Noord-lerland al lang uitgescha
keld door Nederland. De wedstrijd 
wordt niettemin uitgezonden door de 
TV. Een hap kuituur is altijd graag 
meegepakt 

De atletiekleiders hebben in Sevilla 
besloten een eind te maken aan het 
overdadig gebruik dat hun horigen 

ge studie van een dossier in een rea
listische stijl. Flash-back en toe
komst worden door het heden ge
monteerd. 
D-3 - D-3 - 22.30 —Phantom Lady 
(VSA 1944) 
Speurdersfilm van Robert Siodmark 
met Franchot Tone en Alan Curtis. 

WOENSDAG 23 NOVEMBER 
RTB 2 - 19.50 — Hurricane (VSA 
1937) 
Dramatische avonturenfilm van 
John Ford met Dorothy Lamour en 
Jon Hall. Een vreselijke storm teis
tert een eiland en zijn bewoners. 

D-3 - 20.30 — Het proces van Jean
ne d'Arc (Fr. 1961) 

l'Godsdienstig drama van Robert 
Bresson met Florence Carrez en 

•J.C. Fourneau. Streng en uiterst 
r sobere historische dokumentaire 
jd ie erin slaagt het bovennatuurlijke 
f te vatten. 

• • • 
maken van anabole steroïden. Over 
de wijze waarop zij dat zullen doen, is 
men het nog niet eens, maar in ieder 
geval met strenge kontroles en straf
fen die doornijpen. Of om het korter 
te zeggen: er komt helemaal niets 
van. 
Overal in Europa, en zeker in België, 
beginnen de jury's te hoop te lopen 
om uit te maken wie er deze keer 
recht heeft op hun trofeeën, bekers, 
medailles, onderscheidingen, erelin-
ten, omhelzingen, speeches en hand
drukken. Wat met de besehikbare 
champagne moet gebeuren, stelt 
doorgaans niet zo'n groot probleem. 
Wie aan sport doet mijde alkohol, en 
bestuursleden moeten zich dan maar 
opofferen. 
Hier te lande beginnen al heel wat 
bonden in te zien dat zij niet sterker 
zijn dan de natie, en dus moeten split
sen wanneer de natie splitst Maar het 
aantal patriotten menende dat opsplit
sing in taalvleugels een incivieke daad 
is. blijft groot Is er nu echt geen minis
ter beschikbaar om dat allemaal eens 
klaar en duidelijk... Nee. laat maar 

DE BELGISCHE 
OLYMPISMURF 

'« Olympismurf stapt uit de stripverha
len om een -hoofdrol" te spelen in de 
Olympische Spelen 1980 in Moskou. 
Hij draagt de kleuren van het Belgisch 

Argentinië kleurenteevee hebben. De 
verkeerswegen zullen volledig wor
den vernieuwd en uitgebreid. Toeris
ten zullen de weg naar Argentinië heb
ben leren kennen. Kortom, de voetbal
lerij schijnt uiteindelijk bijzaak te zijn, 
en de uitrusting van het land de 
belangrijkste verwezenlijking. Wij heb
ben maar een klein boers verstand. 
Daarom begrijpen wij niet welk ver
schil het voor de Argentijnen maakt 
of zij dat alles moeten betalen ter gele
genheid van enige voetballerij of zon
der die aanleiding. 

Olympisch Komitee en treedt op als 
bemiddelaar met het publiek ter voor
bereiding van de O.S.» (De kranten) 

Z E G E N 

Uit Argentinië bereiken ons kreten 
van gelukzaligheid, omdat volgend 
jaar eindelijk de wereldkampioen
schappen voetbal beginnen, die een 
zegen zullen zijn voor de hele natie. Er 
zullen weer zoveel prachtige nieuwe 
stadion zijn, nietwaar, die ook na de 
W K nog kunnen gebruikt worden. Het 
communicatinet zal over heel het land 
uitgebouwd en vernieuwd worden. 
Vanaf volgend jaar zal men overal in 

W E D E R U I T G A V E 

Eén van de eerste grote voetbalwed
strijden die wij destijds zagen was de 
slag der slagen; Racing Mechelen — 
Klub Mechelen. Lang geleden al,"toen 
bij « Malinwa » Bert Decleyn en Torre 
Lembrechts n o g ' het schoon weer* 
maakten en bij «de Racing» Jan van 
der Auwera en Rik de Saedeleer. De 
uitslag was toen 4 — 4. Wij zijn nu ook 
nog eens naar de derby gaan kijken. 
Nu was de uitslag 1 — 1. Na de wed
strijd die ons eigenlijk een beetje ont
goocheld heeft. Niet omdat er zoveel 
harder werd gespeeld dan voor twin
tig en zoveel jaar. W e zouden bijna 
zeggen: integendeel. Want de jon
gens uit die tijd waren ook potige 
kerels, en iemand als Bert Decleyn bij 
voorbeeld was ook niet gewoon zijn 
voet terug te trekken. Het grote ver
schil zat hem echter hierin, dachten 
wij, dat de mannen van toen meer 
artiest waren, en meer de gelegen
heid kregen iets te vertonen. Of spe
len de jaren ons parten, en vergissen 
wij ons ? 

O R G A N I Z A T I E 

derhalve verschoven naar het afgelo
pen weekend. Men heeft het echter 
klaargespeeld eerst de leden op te 
roepen voor zaterdag, en dan op het 
laatste nippertje een aantal leden te 
verwittigen dat de vergadering ver
plaatst was naar zondag, en een aan
tal leden daar niet van te verwittigen. 
Resultaat: zaterdag waren een aantal 
mensen prezent, en zondag ook. 
Maar noch zaterdag noch zondag in 
voldoende aantal om te kunnen beslis
sen. Heel logisch wordt er nu aan 
gedacht om binnenkort nog maar 
eens in algemene vergadering samen 
te komen. Waarom niet tenslotte ? 

W E L K V E R S C H I L ? 

Erweedeejem is dus nogal vroeg uit 
de Europese bekerkompetitie gebon-
joerd en het ziet er niet naar uit dat er 
veel sprake zal zijn volgend jaar 
opnieuw Europees te sjotten. Voor 
een klub die het nogal breed laat han
gen, maar het daarom altijd nog niet 
zo breed heeft, stelt zich dus het pro
bleem van een heel pak geld waarop 
gerekend werd, en dat er niet komen 
zal. Onze oud-gebuur Michel Ver-
schueren (die opklom tot de hoogste 
regionen van de Brusselse sjotterij ter
wijl wij ter plaatse bleven trappelen) 
heeft echter de oplossing gevonden. 
R W D M zal vóór het volgende sei
zoen begint in het buitenland even
veel gaan verdienen als het door niet 
Europees te spelen kan verdienen. 
Fijn dat de poen in het buitenland 
gezocht wordt. Maar gaat men daar 
niet hetzelfde bedenken, en welk ver
schil zal het dan uiteindelijk maken ? . 

P O L I T I E K ? 

De zwembond heeft van zijn hart een 
steen gemaakt, en besloten de admini
stratieve splitsing in taalvleugels door 
te voeren. Enkel en alleen omdat er 
anders geen subsidies meer komen 
natuurlijk. Bondspresident Leeuw 
heeft echter meteen een motie doen 
goedkeuren. Daarin lezen wij twee 
dingen waarmee wij het niet eens zijn. 
Ten eerste dat het dekreet een politie
ke inmenging in de sport zou zijn. Ten 
tweede dat het een aanslag is op het 
recht zich te verenigen. Het dekreet 
lijkt ons veel meer de logische konklu-
sie uit een kultureel feit Konklusie die 
de Vlamingen volgens ons al veel 
vroeger hadden moeten trekken. En 
het dekreet tast niet het recht zich te 
verenigen aan. Wel het recht (?) de 
taalwetten te omzeilen. 

Verleden week verscheen in sommi
ge bladen het bericht dat er een nieu
we — tiende — planeet zou ontdekt 
zijn in ons zonnestelsel 
Dergeli jke berichten duiken regelma
tig op. Noö steeds geloven bij voor
beeld veel mensen dat er voorbi j Plu
to nog een reusachtige planeet Po
seidon om de zon wentel t , 
Of deze keer inderdaad een nieuwe 
planeet werd ontdekt is niet zo 
onmiddell i jk te zeggen natuurlijk. 
Daarvoor moet het objekt eerst lan
ge t i jd waargenomen worden, en de 
baan, afstand e.d.m. berekend. Dit 
kan echter al gezegd worden : de 
kans dat het werkeli jk om een tiende 
planeet gaat >s klein. 
Men kan immers, op grond van de 
wetten van Newton en Kepler, bere
kenen waar zich een eventuele t ien
de planeet zou bevinden. Voor zover 
bekend zijn er geen gegevens die 
daarop zouden wijzen. 

V E R A L G E M E N E N M A A R 

In Duitsland- is een voetbalarbiter uit 
zijn sloffen geschoten, en hij heeft 
voor de TV een boel stoute dingen 
verteld over de scheidsrectiterij. De 
man in kwestie is Dieter Berner, en 
volgens hem zijn 80 procent van de 
scheidsrechters home-referees, dus 
scheidsrechters die de ploegen die 
thuis spelen bevoordelen. Berner 
staaft dat o.m. met volgende ci j fers: 
op 1272 gefloten strafschoppen wer
den er 942 toegekend aan thuisspe-
lende ploegen, en 330 aan bezoeken
de ploegen. Wij weten niet of Berner 
gelijk heeft, maar als het zo is, hoeft 
dat toch geen bezwaar te zijn. Waar
om zelfs niet ineens het systeem uit
bouwen tot 100 procent en stellen 
dat bezoekers het moeten opnemen 
tegen éèn ploeg en één arbiter. Om 
de supporters wijs te maken dat het 
zo hoort zal men niet eens veel moei
te moeten -doen. Men heeft ze al 
zoveel wijsgemaakt 

De boksbond is onlangs samengeko
men om te beslissen over al dan niet 
splitsen in taalvleugels. Statutair moe-
ten-echter 2/3 van de stemhebbende 
leden aanwezig zijn om dergelijke 
beslissingen te kunnen nemen, en die 
waren er. niet De vergadering werd 

Toerisme, folklore, show: 
een prachtig drieluik 

MAANDAG: Ongelooflijke volkstoeloop voor de Zwitserse 
zwemkampioenschappen... van de nudisten. Sportlef volk, de 
Zwitsers. • DINSDAG : Er zijn weer twee nieuwe wereldre-
kords gevestigd. Die van ruiten wassen en van puzzelen. 
Triomf van de geest over de materie zeggen wij maar. 
• WOENSDAG: Ontreddering in de BRT bij gebrek aan 
voetbal ? Moest big boss Hemmerechts daarom zelf de are
na in? • DONDERDAG: Hoe de trofee nu precies heet 
die Freddy Maertens kreeg weten wij niet, maar het is er een 
super-kolossale. • VRIJDAG : Die van de atletlekbond zijn 
wat minder, maar er zijn er meer. Zo is alleman kontent. 
• ZATERDAG: Die twee wielertoeristen die naast ons 
zowat verzopen met velosloeffen en al, dat zijn sportmannen. 
Maar met zo'n weer drinken wij ons pilsken thuis. • ZON
DAG: Raar maar waar: Europees omniumkampioen (een 
soort velorijden) is de Australiër Clark, 't Moet iemand op zich 
nemen. • 

26, 27, 28, 29 n o v e m b e r 1 9 7 7 : 
M e d i a - C e n t e r , O o s t e n d e . 
1, 2, 3, 4 d e c e m b e r 1 9 7 7 : Pa la is 
d e s C o n g r e s , L iège. 
T e l k e n s v a n 10 t o t 19 uur. 
Voor het expogedeelte werden reeds 
160 standen vanuit 77 verschillende 
vakantiebestemmingen gereserveerd, 
100 hotels, 12 luchtvaartmaatschappij
en, 15. toeristische diensten, 15 «local 
agents» en vele andere takken van 
de toeristische sektor zegden hun 
medewerking toe. 

Deze ruime deelname houdt meteen 
de belofte in dat de bezoekers zich in 
deze Holidayshow een volledig beeld 
kunnen vormen van alles wat het 
Sunair-programma inhoudt En dat is 
heel wat ! De nieuwe Sunair Zomer-
brochure 1978 zal op deze show gra
tis verkrijgbaar zijn. 
Het animatiegedeelte van de Holiday
show kondigt zich buitengewoon aan

trekkelijk aan. Naast de folkloristische 
groepen uit Turkije, Roemenië, Tune
sië, Las Palmas, Costa del Sol, Gran 
Canaria en Sicilië staan tal van beken
de showformaties op het programma, 
waaronder Dream Express, M. Croix, 
het Ensemble Popovski, Cindy, Paul 
Severs, Salim Seghers, Corry, Marva, 
Samantlja, Albert West, Vivi, Mieke, 
Micha Marah, Hush, Willy Sommers, 
Joe Harris, Bertice Reading, Leo Mar
tin te Oostende en te Luik: Timothy, 
Pascale Amory, Mare Farell, Claude 
Michel, Alain Clair, Baldo, Michel Vale-
ry, Gloria Nils, F. Amoury, Nicky Nata
le. De prezentatie in Oostende wordt 
verzorgd door Luc Appermont en in 
Luik wordt dit in handen genomen 
door Georges Pradez. 
Permanent worden toeristische films 
vertoond en menig bezoeker zal door 
een geestdriftig «gekwis» een gratis 
prachtreis in de wacht kunnen slepen. 
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AALST 

Lange Zoulstr. 30. 29-33. 36-38 
Tel. 053/240.60 

KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwngens - bedjes en wiegen -
stoelen en looprekken - schommels - knmerversieringen - wastafels 

en waskussens - kinderkleding. 

SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij - ruiteruitriistingen .- ping-
pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en ijsschaatsen -

kampingartikelen - turngerei. 

SPEELGOED: uitgebreide keus in merkart ikelen: autobanen -
elektr. treinen der beste merken - autoz - go-carts - traktoren - pop
pen - poppenwagens en -wiegjes - burelen - lessenaars - borden -
fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten niekanieken - school

tassen - borden - tuinmeubelen - tuinschommels. 
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BRUSSELAAR PIERRE PLECK: 
ANDERLECHT. — Pierre Pleck is terug van ver-weg-geweest. Een 
Vlaamse Brusselaar verbleef 12 jaar lang in Los Angeles (Verenigde 
Staten). Hij vertrok naar de « States > omdat hij zich in zijn geboorte
stad niet goed thuisvoelde; ook omdat hij over de grote plas eën 
beter werk en een aangenamer leven meende te kunnen vinden. Toch 
kwam hij zopas terug, om familiale redenen; een beetje uit heimwie 
ook. 
Maar, de landing in Oostende werd voor hem meteen een koude dou
che : deze Vlaamse stad diende zich vanaan de horizon aan als een 
frankofoon mini-Brussel: al die buildings met veel Franstalige 
opschriften. Zi jn aankomst in Brussel was nog bedroevender. 
Pierre Pleck : «Ik had zin om meteen terug te keren naar de VS. Brus
sel maakte op mij de indruk van een vreemde stad. Ik voelde mij niet 
welkom in mijn geboortestad. Bovendien is de stad in al die jaren er 
zienderogen op vervuild. Echt, de terugkeer v/as voor mij een ontgoo
cheling!' 

Pierre Pleck is een geboren en geto
gen Vlaamse Brusselaar. Een flamin
gant zelfs. Hij werkte in een metaaifa-
brlek van zijn grootvader. Toen hij 25 
jaar was kon hij die zaak overnemen. 
Het werd hard zwoegen. Hij maakte 
met 10 arbeiders metalen onderdelen 
voor machines, meubelen, sanitair... 
De konkurrentie werd hardnekkig, en 
hij stond voor een zware keuze: een 
investering van niet minder dan 25 mil
joen frank in zijn kleine onderneming, 
of de fabriek mettertijd sluiten. 
XModernizeren met zware risico's of 
verdwijnen»... Pierre Pleck verkoos 
wijselijk letterlijk en ffguurlijk het laat
ste. Hij week uit naar de' Verenigde 
Staten. Zeker, omdat hij van een 
vriend bij Boeing vernam dat hij in 
Amerika veel beter aan de kost kon 
komen. Maar, ook omdat hij het als 
Vlaming in Brussel moeilijk om leven 
begon te vinden. . 
Pierre Pleck : «Ik pakte met vrouw en 
dochter de valiezen. We scheepten in 
Rotterdam in voor Washington. (Ter
loops, vanals we uit 'de Midi» met de 
trein vertrokken, hoefden we geen 
woord Frans meer te spreken). 
Het werd een boeiende tocht In Wash
ington zijn we uiteindelijk amper twee 
weken gebleven. Die stad was niet dat 
wat wij zochten. We trokken dan maar 
dwars door Amerika naar Los Ange
les • mijn vrouw met de trein, en ikzelf 
met de busdiensten. Ik zat 52 uren 
ononderbroken op de bus, maar ik 
heb heel wat prachtige landschappen 
gezien. Ik heb meer dan één glimp 

opgevangen van dit uitgestrekte land 
van kontrasten.» 

TERRASJE 

Los Angeles werd dus de eindbestem
ming, voor twaalf jaar. Het was er niet 
zo gemakkelijk om werk te vinden, 
omdat de Brusselaar Pleck zijn identi
teitskaart van Belg wou behouden. 
Toch vond hij degelijk en lonend werk 
in het hotelwezen. 

Pierre Pleck: «Ik werkte in twee hotels 
van Beveriy HUI, nabij Hollywood Ik 
heb er veel filmsterren bediend: Doris 
Day, Bing Crosby, Frank Sinatra. Duke 
Powell,... 

Wat mij opviel: zelfs de beroemde 
sterren, grote artiesten, hebben geen 
last van veel hoogmoed, jaloezie... 
Men leeft er en laat er anderen leven. 
In ons land wordt er zo graag en zo 
veel over de buren uit de biecht 
geklapt, wanneer iemand een nieuwe 
auto koopt bijvoorbeeld. 
In Amerika heb je dat niet De slagzin 
luidt er: It's good for you. En ook nog: 
Who cares 7 (Wat kan het mij schelen, 
diegene die de rijkaard speelt, moet 
ook het gelag betalen). Trouwens, ik 
heb ondervonden dat precies de Ame
rikaanse werkgevers in het hotelwe
zen het meest respekt opbrengen 
voor vreemde werkkrachten, zoals ik. 
Overgewaaide Europeanen die er een 
zaak openen zijn meer op profijt uit, 
ten koste van hun personeel» 
Pierre Pleck heeft alles bij mekaar een 

«Ik heb de 

getto's gezien,» 

goede indruk aan Californiè overge
houden. 
Pierre Pleck : « Vooral het ontbreken 
van de naijver tussen de standen 
heeft me getroffen. Het uiterlijk ver
toon is er geen doel op zichzelf. Wél 
moet ik toegeven dat de konsumptie 
er tot in het extreme toe aangemoe
digd wordt; ze smijten er de krediet
kaarten naar uw hoofd. Op en rond de 
Western Avenue waar ik woonde zag 
je heel veel grasperken en kleine tui
nen tussen de buildings, maar wande
laars werden als het ware met de vin
ger gewezen. Iedereen neemt er de 
auto. Een lekkere pint bier drinken op 
een terrasje (in de zengende hitte) 
was er ook niet bij » 
Na twaalf jaar voelde de Vlaamse 
Brusselaar Pierre Pleck zich goed 
thuis in Californië. 

Maar het heimwee naar zijn geboorte
streek begon te knagen. En, er waren 
ook goede familiale redenen om op
nieuw Brussel op te zoeken. 
Pierre kreeg getrouw het le^denblad 
van VAB — de Autotoerist — en ook 
het weekblad Wij toegestuurd. Hij 
begon te dromen van een nieuw leven 
in de Vlaamse deelstaat. Vanuit Brus
sel waaiden immers geruchten over 
dat de gemeenschappen een toenade
ring tot mekaar zochten... 
Pierre Pleck stapte dan maar opnieuw 
in een Trans-Atlantieker... 
Pierre Pleck; «Echt, ik voelde mij bij 
mijn aankomst als een vreemdeling. 
Het viel mij wél op dat in de hoofdstad 
meer tweetalige opschriften aange
bracht zijn, vergeleken met 12 jaar 
geleden. Maar, wat mij nog veel meer 
in het oog sprong: Brussel is in al die 
jaren biezonder veranderd (buildings, 
metro, enz.), maar tevens erg vervuild. 
De volksbuurten, voor zover die nog 
overeind staan, zijn niet meer aange
naam om in te gaan wonen. Tever
geefs ook heb ik gezocht naar die 20 
procent Vlamingen. In de Wayezstraat 
van Anderlecht hoor ik haast geen 
Nederlands spreken, en nauwelijks 
nog Brussels-Vloms. 
Indien mijn vrouw mij met zou tegenge
houden hebben, dan zou ik Brussel en 
ons land reeds opnieuw verlaten heb
ben. Ik ben een Brusselse Vlaming, ik 
heb in de hoofdstad van dit land altijd 
Nederlands gesproken. Ik volgde jaren 
geleden reeds de Vlaamse school 
Welnu, het was voor mij een ontgoo
cheling dat ik, na twaalf jaar Amerika, 
nu opnieuw in mijn geboortestad ge-
konfronteerd werd met die Franse 
bevoogding. Ik voel mij hier niet 
thuis !" 

SFEER 

Pierre Pleck zei ons nog dat hij in Los • 
Angeles niet als een tweederangsbur
ger behandeld we rd ; in Brussel wél. 
Dat grieft hem. Behalve die taalkwes
ties heeft hij ook nog last van een 
andere zware handicap. 
Pierre Pleck: «Ik weet zeker dat ik 
teruggekomen ben op een ongunstig 
moment: de grote werkloosheid 
speelt ook mij parten. Ik ben een veer

tiger, en dat maakt het mij niet gemak
kelijk om een nieuwe job te vinden. Er 
wordt ten overvloede gezegd dat ik 
«te oud» ben... 
Die last heb je niet in de VS. Daar 
heeft de werkgever niet het recht naar 
de leeftijd van zijn sollicitanten te vra
gen. Alle werkzoekenden zeggen er 
solidair: ik ben ouder dan 21«... 
Terug in Brussel zocht Pierre Pleck 
spoedig de Vlaamse trefcentra in zijn 
geboortestreek op. Hij zocht er op
nieuw goede vrienden. Maar, dat was 
niet zo gemakkelijk. 
Pierre Pleck: «In deze nieuwe zoge
naamde trefcentra vind je vooral jon
ge mensen; tieners en zo. Mijn doch
ter is daar niet kwaad om. Maar men
sen van mijn leeftijd komen er te wei
nig aan bod. De Anderlechtse jaar
markt bv. /seen feestgebeuren van for
maat, maar het is mij opgevallen dat in 
Amerika de mensen mekaar sneller 
aanspreken.» 

Het verheugde Pierre biezonder dat 
• hij bij zijn terugkeer aan het Ander-
lechts trefcentrum de «Vlaamse 
leeuw» zag wapperen. Maar de fran-
kofone sfeer, die in de officiële gebou
wen, in de winkels, in de straten nog 
bedrukkend heerst, grieft hem. 
Pierre Pleck : « Een groep Vlamingen in 
Brussel blijkt zich nu veel meer dan 
vroeger op te stellen als flaminganten, 
maar van de eerste dag dat ik op
nieuw door Brussel wandelde voelde 
ik mij als tweederangsburger Na 
twaalf jaar geleefd te hebben zonder 
Franse bevoogding doet dat je wel 
iets!» 
Het oordeel van Pierre Pleck over 
Brussel is vli jmscherp: « de hoofdstad 
is vreemder en vuiler dan weleer». 
Pierre Pleck: «Er is geen stadsleven 
meer te bespeuren in de volkswijken. 
De vreemdelingen beheersen het 
stadsbeeld. Ik heb uiteraard hoege
naamd niets tegen die mensen, die bij 
ons werk komen zoeken. Ik heb im
mers zelf 12 jaar in een vreemd land 
gewerkt en geleefd. Maar, in die getto
vorming dreigt Brussel spoedig te ver
stikken. Ik heb de getto's van Amerika 
gezien... Nu kan ik in mijn geboorte
stad de trieste vergelijking maken. De 
politici moeten twee dingen dringend, 
zéér dringend, aanpakken: de getto
vorming tegengaan, én de Franse 
bevoogding van de Vlaamse Brusse
laars ongedaan maken. Mijn vrouw, 
die van afkomst een Waalse is, denkt 
er net eender over!» 

(hugo de schuyteneer) 
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