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Ulaams nationaal Uleekblaii 

VLAANDEREN 
EN DUITS 
OOST-BELGIE 
Men kan de demokratische 
eerli jkheid en ri jpheid van een 
natie meten aan de eerbied en 
de zorg die zij opbrengt voor 
minderheden. Tot nog toe 
hebben onze 60.000 landgenoten 
in Duits Oost-België weinig of 
geen gelegenheid gehad om 
bewonderend op te kijken naar 
het Belgisch demokratisch 
model. Een generatie lang 
lagen de repressie en haar 
gevolgen als een loden gewicht 
op wat toen nog de 
Oostkantons heetten. En toen 
men geleidelijk begon te denken 
aan de nieuwe strukturen die het 
unitaire België moesten 
aflossen, bleek de vre'^s 
gewettigd dat Duits Oost-België 
gewoonweg bij het Waalse 
gebied zou worden gerekend, 
met als doekje voor het bloeden 
de schijn van de schim van een 
kultureel autonomietje. 
In het Egmontpakt worden de 
Duitstaligen slechts even 
gememoreerd. Er wordt in 
gezegd, dat zij moeten gehoord 
worden vooraleer over hun lot 
zal worden besl is t 
Vri j algemeen werd gevreesd, 
dat in het debat tussen 
Vlamingen en Franstaligen de 
Duitstaligen helemaal over het 
hoofd zouden worden gezien. In 
polit ieke kringen te Eupen en 
Sankt-Vith stelde men echter 
vast, dat het Egmontpakt de 
deur open liet voor een 
definitieve regeling. En dat een 
gemeenschap slechts kan 
gehoord worden, wanneer zij de 
stem verheft. 

Dit is deze week dan gebeurd. 
Kort na het belangrijke 
PDB-kongres heeft de Kulturrat 
eenparig en onder applaus een 
voorstel van resolutie 
goedgekeurd, dat iedere twijfel 
wegneemt over de eisen en de 
diepere verlangens van de 
bevolking in.Duits Oost-België. 
Onder deze resolutie staat het 
akkoord niet alleen van de PDB, 
maar ook van de drie zgn. 
traditionele partijen uit de 
streek. 

Uit deze resolutie bli jkt 
duidelijk, dat'de Duitstaligen 
niet bij Wallonië willen worden 
gevoegd of gerekend. Zi j eisen 
een eigen Gemeenschapsraad 
met dekretale bevoegdheid 

inzake kui tuuren 
persoonsgebonden materies, zij 
willen een korrekte toepassing 
van de taalwetten. Dit alles 
verwachten zij samen met de 
installatie van de Nederlandse 
en Franse Gemeenschapsraden. 

Aan deze eensgezinde eis, die 
een strikt minimumprogramma 
omvat, kan voortaan niet meer 
worden voorbijgegaan. De 
traditionele partijen kunnen niet 
anders dan kennis nemen van 
het standpunt hunner 
parti jvrienden in Duits 
Oost-België. Speciaal in 
Vlaanderen zal men — naar wij 
hopen en geloven — méér dan 
gewone aandacht en uiterste 
welwil lendheid opbrengen voor 
de standpunten van de 
Duitstaligen. Deze kleine 
minderheidsgroep staat voor 
een zeer delikate opgave : de 
aandacht te krijgen van de 
polit ieke woordvoerders in de 
twee grote gemeenschappen. Zi j 
vrezen voortdurend, daarbij 
bl i jkt te geven van eenzijdige 
sympatic. Maar open of 
heimelijk wordt in Duits 
Oost-België vooral gerekend op 
steun langs Vlaamse kant. 
Vlaanderen mag hen deze steun 
niet onthouden. Nu wij op weg 
zijn ons statuut van polit ieke en 
sociologische minderheid te 
ruilen voorjdat van een Vlaamse 
staat, nu de federale strukturen 
eindelijk binnen ons bereik 
komen mag het nieuwe België in 
geen geval gebouwd worden op 
de tergende onrechtvaardigheid 
van de verdrukking der 
Duitstaligen. 

We hopen uit de grond van ons 
hart, dat de Volksunie niet alleen 
zal staan voor de opdracht, aan 
de Duitstaligen te geven waarop 
zij recht hebben. Wi j hopen 
hartsgrondig dat er aan Vlaamse 
kant een brede consensus zal 
bestaan om, als het moet ook 
met de nodige stemverheffing, 
uitdrukking te geven aan de 
algemene wil van Duits 
Oost-België. 

De demokratische eerli jkheid en 
rijpheid ook van Vlaanderen zal 
gemeten worden aan de wijze, 
waarop hel eerbied en zorg kan 
opbrengen en doen opbrengen 
voor een andere machteloze 
minderheid, (tvp) 
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Tweetalige liefdadigheid 
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Ik k w a m in he t bezi t van e e n twee ta l i ge u i tnodig ing v o o r de gehand icap
ten , inger icht d o o r d e g o e v e r n e u r van Wes t -V laande ren te B rugge . 
Daar ik e lke d a g de baan d o e en van de kus t ben , w e e t ik per t inen t 
zeke r dat er hier s o m s méé r faci l i te i ten g e g e v e n w o r d e n aan de Frans-
tal igen, dan de V lam ingen h e b b e n te Brusse l . D u s is het d r i ngend nod ig 
da t he t E g m o n t p a k t gerea l i zeerd w o r d t . En w i j dan maar g e v e n v o o r d e 
gehand icap ten , z i jn o n z e m e n s e n daa rvan o p d e h o o g t e ? 

(J.D.B., B rugge ) 

B R A B A N T S E 

O M W E N T E L I N G 

Na de Brabantse Omwenteling van 
1789 kwamen de Staten-Generaal op 
10 januari 1790 bijeen. En wat beslis
ten deze Staten-Generaal ? Zij beslis
ten, dat enkel de landsverdediging, bui
tenlandse zaken en de munt onder de 
bevoegdheid der centrale macht zou
den vallen. Alle andere bevoegdhe
den werden toevertrouwd aan de 
Gewesten. 
Waarom zouden wij nu in 1977 deze 
staatsvorm niet overdoen ? Of al-
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thans tegen 1980 operationeel ma
ken... om daarmede de Belgische 
Staat feestelijk te begraven i.p.v. te 
vieren ? J.E., Eke 

Red. - Heimwee naar de eenvoudige 
struktuur van de staat in de 18e en 
19e eeuw? Heimwee naar een parle
ment, samengesteld door kiezers, 
dat een paar keer per jaar bijeen
kwam « om de rekeningen te kontro-
leren • ? Voor de rest : overschot van 
gelijk. Het Egmontpakt is een begin. 
Na het Egmontpakt heeft de Vlaam
se Beweging één grote opdracht : de 
veroverde autonomie te verruimen. 

PACIFIKATIE? 

Alweer werd het Aug. Vermeylenmo-' 
nument aan de Gebr. Legrainlaan te 
St.-Pieters-Woluwe beschadigd. Ftode 
verf werd er overheen gegoten en 
een rood hakenkruis opgeschilderd. 

K.P., Brussel 

VERANTWOORDING 

Ik zal niet zeggen dat bepaalde toege
vingen in het Egmontpakt goed te keu
ren zijn, maar evenmin kan ik goed
keuren dat de Vlaamse verenigingen, 
die nu het anti-Egmontpakt uitmaken, 
Vlaanderens zo moeilijk veroverde 
macht willen halveren met een nieu
we Vlaamse partij te stichten. Hadden 
deze groeperingen zich in het verie-
den achter de alleenstaande Volks
unie geplaatst in haar nooit aflatende 
strijd voor Vlaanderen, dan was er 
nooit een Egmontpakt geboren, noch 
sprake geweest van de zes Brusselse 
randgemeenten, laat staan van een 
inschrijvingsrecht 

Waar bleef hun protest toen de drie 
traditionele partijen in 1957 Evere, St -
Agatha-Berchem en Ganshoren aan 
Brussel schonk? 
Waar bleef hun afweergeschut toen 
de Franstaligen in 1962, bij het vastleg
gen van de taalgrens, de Platdietse 
streek, Edingen. Komen en Moes-
kroen kregen om maar te zwijgen van 
andere Vlaamse gehuchten zoals 
D'Hoppe, Marken, enz...? 
Wie brulde als een leeuw in het parie-
ment, kwam onophoudelijk op straat 
en leverde het gros van de beto
gingen, toen in 1963 (Hertoginnedal) 

de imperialisten binnen drongen in de 
zes Brusselse randgemeenten en 
Vlaanderen nieuwe taalwetten kreeg 
die de zoveelste definitieve oplossing 
moest brengen, waar wij tot op heden 
nog altijd op de toepassing wachten ? 
En waarom kwam hun vulkaan niet 
tot uitbarsting toen wij de grondwets
herziening kregen, waardoor tege
moet gekomen werd aan de Waalse 
vrees voor minoriaztie met invoering 
van de pariteit in de regering ? Waar 
de demokratie, waar ons unitair Bel
gië zo prat op ging, werd verkracht 
door invoering van de dubbele en 
twee-derde meerderheden en de 
alarmprocedure. Voor Brussel de «li
berie de familie» en voor de Vlamin
gen het fameuze statuut dat ons de 
waarborgen moest geven, en dat een 
ware ramp geworden is. Wij kregen 
alleen beloften die nooit in vervulling 
zijn gegaan. 

Het is toch duidelijk dat de CVP-BSP-
PVV verantwoordelijk zijn voor de 
besluiten die ze inzake Vlaams beleid 
genomen hebben. Wanneer nu blijkt 
dat ze zich als dommeriken om de 
tuin hebben laten leiden door de 
Walen en Franskiljons, moeten ze ter 
verantwoording geroepen worden en 
zeker met de Volksunie. 
Het is verheugend te zien dat het 
zolang slapende Vlaanderen als door 
een reuzenhand wakker geschud 
werd, maar dan moet het verenigd in 
één sterk leger ten strijde trekken en 
niet in twee kampen verdeeld elkan
der bevechten en verminkt te gronde 
gaan! J.V.P., Blankenberge 

EEN SLECHT GERAAMTE 

In de 4 arrondissementen waar de 
V U bij de verkiezingen van 1977 ten 
opzichte van 1971 licht vooruitging, 
staat Brussel-Halle-Vilvoorde op kop. 
Uitgerekend hier werd door de arron-
dissementsraad op 27 mei '77, na toe
lichting door Frans Van der Eist en 
Vic. Anciaux en met de tekst van het 
pakt in handen, het pakt verworpen 
met 102 stemmen tegen 27. 
Ik heb het pakt gelezen en heriezen. 
Het is een softenongeval; het belooft 
ons een gehandicapt Vlaanderen 
Er zitten wel ernstige winstpunten in 
het pakt. Dat wil zeggen: wij knjgen 
voor sommige zaken bij ons evenveel 
te zeggen als de Walen bij hen. Maar 
het pakt verspert elke weg naar het 
echte zelfbestuur Met dit pakt krijgen 
de Walen (ik zeg niet de Franstaligen^ 
zonder enige toegeving wat zij wen
sen. Zij behoeven geen kulturele auto
nomie. Bovendien speelt het unitair 
blijven van Financiën in hun voordeel. 
Zij zullen dus bij uitvoering van dit 
pakt geen enkele reden meer hebben 
om nog een dialoog aan te gaan. 
De noodzakelijke Vlaamse eendracht 
waartoe opgeroepen werd, gaat mij 
zeer ter harte. Ik stel vast dat zowel 
bij voorstanders als bij tegenstanders 
van het pakt eeriijke Vlaams-nationa
listen staan. Uiteindelijk moet elke 
nationalist de keuze doen. Wat mij 
betref t trouw aan de partij CM.iddel) 
moet ondergeschikt blijven aan het 
doe l : de uiteindelijke uitbouw van het 
onverminkt zelfbestuur met wetgeven
de, uitvoerende en rechteriijke macht; 
dus ook met Justitie en Binnenland
se Zaken. Daarvoor zie ik (nog) geen 
heil in nieuwe Vlaams-nationale partij
en. Het Egmontpakt is nog niet ge
stemd. F.O., Wemmei 

VAL-SAINT-LAMBERT 

Bij het lezen van «Wij» zag ik aen 
spotprent met daarop een gelijmde 
vaas van Val-Saint-Lambert. 
Ik was enkele daqen geleden bij een 
klant die juist artikelen aan het uitpak
ken was van V.S.L 
Daardoor kwam het gesprek op de 
fabriek , i , kwestie. Deze mevrouw' 
maakte haar fcieklag over op de ma-, 
nier waarop deze haar klanten ver
zorgt. 
Voorbeeld: een kliënt komt een be
stelling afhalen om 10 vóór drie. De 
chef zegt haar dat het te laat is, men 
werkt slechts tot 3 u. 30. Het enige 
wat de klant rest is onverrichterzake 
terug te keren... tot boven Kortrijk. 
Op een receptie voor de klanten 
werd de verkoop (procentueel) be
kendgemaakt Voor Vlaanderen: 
35 % ; Wallonië : 25 % ; Bnjssel : 
3 0 % ; Uitvoer: 1 0 % . 
Val-Saint-Lamber bezit een reiziger 
voor gans Belg die enkel Frans 
spreekt Daardoor komt het dat er in 
Vlaanderen enkel een paar franskiljon
se winkeliers bezocht worden. Mijn 
klant zei ook letteriijk: Moest die 
fabriek in Vlaanderen liggen dan werk
te ze met winst want er bestaat een 
kiiëriteel voor Maar waarom zou 
V.S.L zich zorgen maken: de staat 
springt toch b i j ! 

E.D., Machelen. 

WILHELMUS 

Ik ben het met U helemaal eens dat 
de reaktie van een Brugs oud-strijder, 
in «Het Volk», niet steekhoudend is. 
U haait er -misbruik» van de Braban-
conne bij, ik denk eerder aan het 
georuik voor partij-doeleinden van er
kende volksliederen : het Wilhelmus 
door de NSB in Nederiand en het 

Duitslandlied, als slot van de (NS-par-
tijdige) Neurenbergse « Tagungen ». 
Ondanks deze «misbruiken» zijn bei
de liederen nog altijd de volksliederen 
van Nederiand en de DBR gebleven. 
Terloops wil ik even opmerken dat het 
woord «volkslied» niet helemaal het
zelfde betekent als «National ant
hem » of « hymne national». Een beter 
Nederlands woord heb ik echter niet 
gevonden. 
Wanneer we het dan toch over 
« volkslied » versus » national anthem » 
hebben, dan moet ik bekennen dat ik 
met het dekreet van de Kultuurraad, 
om de Vlaamse Leeuw als nationaal 
lied van de Nederlandstalige gemeen
schap in België te kiezen, niet zo 
gelukkig ben. 
Als strijdlied van een bevrijdingsbewe
ging (moderne woordkeuze), vind ik 
de Vlaamse Leeuw uitstekend. Maar 
daarom is de Vlaamse Leeuw niet 
noodzakelijkerwijze een uitstekende 
«national anthem». Tekst en muziek 
dateren uit de romantische tijd. Van, 
een «national anthem» verwacht je 
iets anders dan romantiek, nl. plechtig
heid, statigheid. T«kst en muziek (voor
al) om van te rillen, en dat eerbied 
afdwingt 

Voor mij komt de Vlaamse Leeuw 
hiervoor niet in aanmerking, noch de 
Brabangonne, noch de Marseillaise. 
Van alle «national anthems» die ik 
ken, geloof ik dat de Wilhelmus, het 
Deutschland über alles en (vooral) de 
God save the... (hangt er van af), ech
te, waardevolle «national anthems» 
zijn, in tekst en muziek. 
Daarom had ik liever de Wilhelmus 
als nationaal lied van de Nederlandsta
lige gemeenschap gekozen gezien. 
Begrijp al de bezwaren . té Hollands I 
Is het dat? Algemeen wordt erkend 
dat de tekst geschreven werd door 
Philips van Marnix van St Aldegonde, 
burgemeester van Antwerpen. Een 
Hollander ? 

N.E.P., Overijse-Maleizer 

brief van de 
redaktie 

Brussel,23 november 1977 

Waarde lezer (es), 

Vorige week hadden we het over de 
verzameling weekbladen en tijd
schriften, die we sinds nieuwjaar 
1977 aanleggen op de redaktie. 
We willen nog even voortboren over 
dit onderwerp. 
Want het is toch boeiend van 
overal in de wereld tijdschriften 
te ontvangen, zoals bv. "Echos de la 
RépuBlique de Chine" waarmee dan 
Taiwan of Formosa bedoeld is, het 
laatste bastion van de Chinese na
tionalisten. Het blad telt 6 blz., 
is gedrukt op rijstpapier en uiter
aard scherp anti-kommunistisch. 
Een ander "kurieus" blad is het 
orgaan van de Bond van de Belgische 
... Duivenmelkers, die net als ieder 
blad, dat zich zelf respekteert in 
vuur en vlam staat om de belangen 
van de lezers-leden te verdedigen. 
Een totaal andere kategorie maken 
de talloze streekbladen van de 
Volksunie uit. Er is daarover een 
hele verhandeling apart te schrijven, 
We krijgen zelfs "bladen" die 
alleen bestaan uit een aantal 
doorslagen en waarvan de uitgever 
tevens redakteur,propagandist 
en verzender is. 

WIJ 1 24 NOVEMBER 1977 
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Schippers-binnenvaart 

geraken niet uit vicieuze cirlcel 
Na de ophefmakende staking van de schippers van de binnenvaart 
(in 1975) bli jkt er aan de dramatische situatie niet zo heel veel veran
derd te zijn. Er is nog steeds voldoende reden om de alarmklok te lui
den : op 10 jaar t i jd is de vervoerkapaciteit van de binnenvaart met 
niet minder dan 30 t.h. verminderd. 
Deze schippers (voor 85 % zelfstandigen) verdienen zeer slecht hun 
kos t ; ekonomisten zeggen dat de rendabiliteit van de binnenvaart 
meer dan bedenkelijk is, en blijft. Het gevolg is dan ook dat zonen en 
dochters van schippers — die nochtans het avontuurli jk leven niet 
kunnen laten — onvermijdeli jk het schippersberoep vaarwel zeggen. 
Niet alleen de vrachtschepen van de binnenvaart, maar de schippers 
zelf hebben last van een knagend verouderingsproces... 

Het vervoer te water kent niet 
meer beterschap dan de ekono-
nriie in haar geheel. De binnen
vaart heeft onophoudend last 
van konkurrentie van het baan-
vervoer en van de spoorwegen. 
Daar moet de naijver van buiten
landse bevrachters aan toege
voegd worden. En, maand na 
maand blijft de toestand van de 
basisindustrie in onze gewesten 
verslechteren, zodat de transpor
teurs te land en te water bekvech
ten onr^ steeds minder opdrach
ten. .. 

PESSIMISME 

Momenteel hoeft geen nieuwe 
staking van de binnenvaart ge
vreesd te worden: er wordt im
mers druk overleg gepleegd op 
ministerieel niveau én in Europe
se salons. 
Maar, dat neemt met weg dat 
onze schippers dag-na-dag als
maar meer ontmoedigd geraken. 
Woordvoerders van het «Fonds 

van de Belgische Rijnvaart» we
zen er vorige maandag in Brussel 
op dat de krisis in de binnenvaart 
ronduit dramatisch mag genoemd 
worden. 
We vermelden reeds dat de be-
vrachtingskapaciteit sinds 1967 
op één derde terugviel. Bij een 
(momenteel utopische) heropflak-
kenng van onze ekonomie zou de 
binnenvaart hoegenaamd niet 
meer kunnen beantwoorden aan 
verhoogde bevrachtingsopdrach
ten. .. 
Het schippersberoep kent onstuit
baar veel afvalligen : van de ruim 
13.000 zelfstandigen blijven er mo
menteel nauwelijks 8.000 over! 
En, het aantal werknemers in de 
binnenvaart liep bijna met de helft 
terug tot iets meer dan 2.000. 
Op een internationaal colloquium 
van het Fonds der Belgische Rijn
vaart, op 3 december in Antwer
pen, zullen de toekomstkansen 
van de binnenvaart en de Rijn
vaart uitvoerig besproken wor
den. Reden tot pessimisme is er 

alleszins. Vakbekwame schippers 
trachten het roer stevig in han
den te houden, maar ze slagen er 
steeds minder in om een goede 
koers te varen. En, in hun zog 
zien zij haast geen nieuwkomers 
meer opduiken. 
Of een colloquium de sluizen 
voor de binnenvaart plots wijdo
pen kan stellen is zeer onzeker. 
De harde realiteit is immers dat 
het kleinste schip voor de binnen
vaart (38 meter lang), en dat door 
weldenkende ekonomisten reeds 

als onrendabel werd afgeschre
ven, momenteel zowat 9 miljoen 
frank kost... Zonen en dochters 
van schippers kunnen niet meer 
de bruidschat bijeenbrengen, die 
toelaat hypotekaire schulden te 
onderschrijven én ook zonder 
kleerscheuren af te betalen. Komt 
daarbij het gevaar vanuit de Oost
bloklanden . als de nieuwe Do-
nau-Rijnverbinding spoedig gerea-
lizeerd word t dan ziet het er naar 
uit dat onze binnenschippers hele
maal in een dode vaart gedreven 

worden, als gevolg van dumping-
prijzen. 
Het enige wat de binnenschip
pers van de overheid momenteel 
kunnen krijgen is een slopingspre-
mie: ze worden aangemoedigd 
om definitief voet aan wal te zet
ten. Het wordt meer dan dnngend 
tijd, dat de binnenvaart toekomst
kansen krijgt door investerings-
premies en -tegemoetkomingen. 
Enige andere uitweg is er voor 
onze binnenvaartschippers niet 
meer. (hds) 

Onmiddell i jk na de stichtingsver
gadering van de zgn. Vlaamse 
Volkspart i j (zo erg volks zagen 
de deelnemers er niet uit) wer
den Lode Claes en gezellen 
streng gekapitteld door de ge
zaghebbende Vlaming mr. Rik 
Borginon. 

Hij zegt o.m. in een vraagge
sprek met « De Standaard » het 
volgende : « Niet zozeer bekam-
ping (van buiten uit nvdr) maar 
verdeeldheid in eigen rangen 

Lode Claes: 
verbazing of ergernis? 

Borginon 

tegen 

scheurmakers 

heeft tussen de twee wereldoor
logen het Vlaams nationalisme 
verlamd en velen onder de bes
ten ontgoocheld. - Na verwezen 
te hebben naar de konfessionele 
tegenstell ingen, die de verdeeld
heid nog meer in de hand werk
ten en naar de dissidentie o.l.v. 
Jor is Van Severen volgt de on
dubbelzinnige veroordeling van 
het noodlott ig besluit van een 
Lode Claes, een Daniel De Co-
ninck, een Karel Dillen en kon
soorten. 

'Aan de oprechtheid van al de
ze dissidenten uit het verleden 
hebben wij nooit getwijfeld ook 
al konden wij hun standpunt niet 
bijtreden. Ik waarschuw dus te
gen een heruitgave van dit onza
lig gedoe naar aanleiding van 
het Egmontpakt: 

Verleden zaterdag heeft Lode 
Claes, samen met zowat 200 vol
gelingen, in het Kultuurcentrum te 
Dilbeek de Vlaamse Volkspartij 
boven de doopvont gehouden. Er 
gaat de laatste tijd in Vlaanderen 
bijna geen weekend meer voorbij, 
zonder dat er een nieuwe partij 
gesticht wordt. De jongste weken 
zagen we de oprichting van een 
VNP, van een Partij Radikalen in 
het spoor van de Deense anti-be-
lastingpartij, en nu dus van de 
VVP. 
Eén ding moet men de VVP 
alvast laten: zelden zag men in 
het Dilbeeks Kultuurcentrum een 
dergelijk uitgelezen gezelschap 
goedgeklede en weldoorvoede 
heren en dames bijeen. Lode 
Claes heeft nooit de bedoeling 
onder stoelen of banken gesto
ken die zijn partij heeft, de Vlaam
se elite te groeperen. Dat de VVP 
een geestelijke elite aanspreekt, 
zal nog moeten bli jken; ze is er 
alvast toe gekomen een aantal 
mensen, die alle uiterlijke as-
pekten van het geslaagd-zijn ver
tonen, een zaterdag bijeen te 
brengen. Er lag een nogal mat eli
tair tintje over dit stichtingskon-
gres, waar een paar verdwaalde 
zielen m de wandelgangen ver
geefs op zoek waren naar de toe
komstige plakkers, propagandis
ten en aktivisten van de partij. . 
Hoe dan ook is gebleken dat men 
hier niet te doen heeft met een 
verontwaardigingspartij, geboren 

uit de grote kreet van afschuw 
tegen het vermeende onrecht 
van het Egmontpakt. Enkele anti-
Egmonters, waaronder ook een 
paar VU-mensen, hebben een 
(voorlopig?) onderdak gevonden 
in de VVP. Er is, verwarder dan 
ooit, de eenzaat Daniël De Co-
ninck, zo mogelijk nog méér cava
lier seul dan Lode Claes zelf, die 
in de VVP een middel ziet om een 
oude persoonlijke vete met de 
Volksunie uit te vechten. Het is 
beslist geen elitair toneeltje, deze 
gewezen JVV'er, gewezen VU'er, 
gewezen Vlaamse Demokraat, 
gewezen Rode Leeuw thans in 
dit neo-liberaal gezelschap te 
zien fungeren als een van de vleu
geladjudanten van Lode Claes. 
Wij hebben Lode Claes vaak 
gewaardeerd als een origineel 
man met soms frisse ideeën, door
gaans briljant in de analyse maar 
minder briljant als het er op aan 
kwam, de analyse om te zetten in 
politieke konklusies, in een samen
hangende strategie of in beleids
opties. De Volksunie heeft zich
zelf en hem onbewust een slech
te dienst bewezen, de dag dat zij 
hem een senaatszetel aanbood. 
W e geloven niet dat we hem 
achteraf te kort doen, wanneer 
we stellen dat zijn roeping niet in 
de partijpolitiek ligt Hij is al vaker 
— en niet alleen door ons — een 
cavalier seul genoemd; hij heeft 
de vrijheid om dat te zijn in de 
Volksunie jarenlang gekregen en 

genomen. Daarbij bleek reeds 
lang vóór het Egmontpakt, dat er 
tussen hem en de partij een kloof 
groeide. 

De « vrijheid » om binnen de partij 
een soort eenmanspartij te vor
men, kon de V U vanzelfsprekend 
met geven. Zelfs niet aan een 
man die deze vrijheid beschouw
de als een soort elitair voorrecht. 
Ook zonder Egmontpakt — of 
zonder akkoord Moreau-Claes i 
— zou de uiteindelijke breuk er 
gekomen zijn. Claes heeft de 
bocht niet sierlijk genomen. We 
hadden verwacht dat een man 
van zijn gehalte het mandaat, dat 
hij zo moeiteloos van de partij 
had gekregen, zou hebben neer
gelegd. We hadden zeker niet ver
wacht dat hij dit mandaat zou 
gebruikt hebben als de startbasis 
van een onderneming die ook en 
vooral de vijanden van het 
Vlaams-nationalisme ten zeerste 
moet verheugen. 

Wat verleden zaterdag te Dilbeek 
programmatisch uit de bus is 
gekomen, was vaag en onduide
lijk. Slechts op één vlak is de VVP 
duidelijker geweest haar flamin-
gantische opvattingen werden 
wél neergeschreveh in termen 
die aan het Vlaams-nationale 
spraakgebruik ontleend zijn, maar 
op de keper beschouwd beteke
nen ze een terugkeer naar de 
opvattingen van het Van Cauwe-
laertisme. De valorizatie van de 

Vlaamse meerderheid in dit land 
is het oude slagschip van Van 
Cauwelaert voor de gelegenheid 
varend onder een bedrieglijke 
Vlaams-nationale vlag. Hoe de 
Realpoliticus Claes daarbij denkt 
de grondwet van 1970 ongedaan 
te maken, is slechts één van de 
onbeantwoorde vraagtekens die 
men kon schrijven in de rand van 
het VVP-programma. 

We hadden — zowel voor ons 
als voor hemzelf — gehoopt dat 
Lode Claes uit zijn ervaring met 
en in de Volksunie het wijze 
besluit zou getrokken hebben, 
afscheid te nemen van de partij
politiek. We zagen hem graag ver
der aktief in een soort Vlaams-na
tionale Fabian Society waar hij 
vrij zou zijn, te denken en te zeg
gen wat hem beliefde, ongebon
den door enige groepssolidariteit 

Het zou steeds boeiend, en af en 
toe zelfs nuttig, geweest zijn om 
naar hem te luisteren. 

De onderneming die hij thans op 
touw heeft gezet, is noch boeiend 
noch nuttig. Men heeft niet alleen 
het recht zich er over te verba
zen dat dit initiatief genomen 
wordt door een man die, krach
tens zijn lange aanwezigheid in 
het Vlaams-nationale kamp, de 
doem van tweedracht en ver
deeldheid moet kennen. Men 
heeft zelfs het recht, zich daar
over te ergeren. 
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< Une chanson, c'est un petit truc écrit, plus ou moins habi
le, plus OU moins adroit, plus ou moins rate...» 

Jacques Brei 

Weet je wat paster Van Haeck antwoordde, of was het pas
ter Fonteyne, ik wil er van af zijn, tiet was in ieder geval een 
Brugse pastoor, op de uitdagende uitlating van een vrijzinni
ge die zegde «op al de pasters te schijten» ? «Dat is erg», 
antwoordde paster Van Haeck, of was het paster Fonteyne, 
« maar het zou nog veel erger zip moesten al de pasters op u 
schijten.» 
Zie je, daaraan heb ik gedacht toen ik hoorde dat Jacques 
Brei daarginds op zijn boot onder het Zuiderkruis zijn gevoeg 
deed op mijn arme hoofd. Kwaad geweest? Van wakker 
gelegen ? Vuisten gebald ? Geknarsetand ? Ach wat: moes
ten alle flaminganten op Brei schijten, dat zou nogal een ande
re hoop zijn dan de magere Brusselse drol, platgewalst door 
de naald van de pick-up. 
En « Madeleine qui ne viendra pas » zal ik mooi blijven vinden. 
En «Ie plat pays» zal ik een héél groot Vlaams miniatuurtje 
blijven vinden. Gemaakt door een klein manneke. Maar dat 
heeft het leven me al lang geleerd: dat je in de kunst, in de 
wetenschap, in de politiek, en noem maar op héél grote din
gen kan ontmoeten die gedaan zijn of gemaakt of geschil
derd of geschreven door ventjes, die je beter nooit persoon
lijk had leren kennen. 

De graaf van 
Luxemburg 

Het IS met van vandaag of van sinds een paar jaren dat Brei 
ziek is. Brei is altijd ziek geweest, ziek van zijn eigen, ziek van 
een te makke jeugd in een katolieke petit-bourgeoisfamilie.'Hij 
heeft er de ziekelijke neiging aan over gehouden om te morali
seren, om neer te kijken op, te verachten en te haten. Op een 
artistiek verfijnde manier Vaak Platvloers en boers. Soms. 
Toen hij zijn carrière op de Bühne begon, uiterlijk een alle
daags Zinneke met een smal Gable-snorretje op de beven
de bovenlip, lachte men af en toe in de zaal «l'abbé Brei». 
Moraliseren. En neerkijken op. Óp de vrouwen. Hoe ongena
dig komen de vrouwen er van af in menig chanson van Brei! 
En de cure s, die hij vreet met een ijver die zo uit de negentien
de eeuw stamt.. Opentrapper van veel deuren die al héél 
lang open stonden. Maar even vaak ontroerend mooi en 
warm en menselijk, wanneer hij de vriendschap bezingt 
Kwaad op Brei ? Eerder kompassie met de sukkelaar die zijn 
ziekte warmt in de zon van «les Marquises ou par manque 
de brise Ie temps s'immobilise». De tijd die stilstaat sinds de 
nooit-verteerde jeugd van Brei Frankofoon in het spoor van 
een aantal frankofone artiesten, verliefd op een Vlaanderen 
dat slechts bestaat in hun verbeelding, een Vlaanderen van 
onder de kaasstolp, lief en folkloristisch en béte, natuurlijk 
béte, maar met de charmante domheid die men verwacht van 
exoten en autochtonen. Dat Vlaanderen hebben de flamin
ganten hem ontstolen, hem, en Verhaeren, en Georges 
Rodenbach, en de anderen. «lis nous ont volé la Flandre »: de 
oude klacht 
Vlaming — ondanks alles naar zijn genie een Vlaming, Brus
selaar van mentaliteit en Luxemburger van keuze, zouden we 
hem willen zeggen in de taal die hij het liefst hoort en die ook 
Baudelaire hanteerde, toen die schreef: «Bruxelles, une capi-
tale de singes », toen hij oordeelde « que Ie Bruxellois est béte 
maïs resistant comme les mollusques.» 
...en dan zou ik het nog moeten hebben over Eddy Barclay, 
die centen verdient aan de kanker van Brei en aan de sche
ten van Brei Hij mag gerust zijn: van mij krijgt hij geen cen
tiem. Ik tap zijn hele 33-toeren, behalve dat éne lied, gewoon
weg over op cassette. Met het prettig gevoel, «eine kleine 
Schadenfreude », dat ik mijn éigen Brei kies en dat ik er geen 
cent voor betaal 
Maitre Jacques zélf kan er maar wél bij varen, dat ik van hem 
alleen onthou wat het onthouden waard is... 

HECTOR DE BRUYNE: 
BUITENLANDSE HANDEL 
VERNIEUWEN 

Dat ons land, en zeker Vlaande
ren voor een aanzienlijk deel 
leeft van de handel met het bui
tenland weet stilaan Iedereen. In 
Vlaanderen werken momenteel 
40.000 werknemers voor de uit
voer. 

Dat is bijna 40 t.h. In de industrie 
werkt zelfs één werknemer op 
twee voor de uitvoer. Onze uit
voer groeit nog steeds, maar is 
en blijft zeer kwetsbaar. Metaal 
is ons belangrijkste uitvoerpro-
dukt. (Deze en andere gegevens 
heeft de studiedienst van het 
Vlaams Ekonomisch Verbond zo
pas samengevat in een brochure 
met veel cijfers en tabellen over 
de buitenlandse handel). 

We moeten vaststellen dat de 
handelsbalans momenteel nega
tief is. In een toespraak voor het 
VEV heeft minister van Buiten
landse Handel Hector De Bruy-
ne enkele konkrete problemen 
van de buitenlandse handel be
licht. Hij besprak daarbij onder 
meer een paar facetten van de 
problematiek waarmee de kleine 
en middelgrote ondernemingen 
af te rekenen hebben. 

Op korte termijn moet het beleid 
van de Buitenlandse Handel ge
zien worden In de kontekst van 
de huidige ekonomische reces
sie, die gekenmerkt wordt door 
een hoge werkloosheidsgraad, 
een nog niet in voldoende mate 
bedwongen inflatie en door een 

Meer en meer jonge boefjes 
in de nor. 

Antwerpen 11 december 

DIaloogdag kleine en 
middelgrote ondernemingen 

vertraging van de ekonomische 
groei. De tragere groei manifes
teert zich in een stagnatie van 
het bruto nationaal produkt en 
het zeer lage peil van de indus
triële investeringen. De buiten
landse handelspolit iek moet 
zich integreren jn het algemeen 
beleid, waarmee de regering 
poogt de gevolgen van de reces
sie op te vangen. 

Op langere termijn dient een 
beleid van de handel met het bui
tenland uitgestippeld te worden 
in funktie van de nieuwe interna
tionale arbeidsverdeling en van 
de ekonomische veranderingen 
die het gevolg zijn van de ener-
giekrisis van einde 1973, begin 

1974, alsook van het aantreden 
van een aantal onafhankelijk ge
worden landen op de wereld
markten. 

Dat noopt ons tot de hernieu
wing van onze industriële struk-
turen, die o.m. een energiebespa
ring, specializatie en de vri jwa
ring van het leefmilieu omvat 

De traditionele industrielanden 
— West-Europa, VS en Japan — 
zien zich nu reeds voor de nood
zaak geplaatst met duurdere 
grondstoffen en energie, alsook 
met hoge loonkosten produkten 
te vervaardigen die rechtstreeks 
de mededinging moeten opvan
gen van goederen uit landen met 
lage loonkosten. 

1 0 M I U O E N ? 

We kunnen een nieuw rekord op 
onze naam zetten. Na de uitzon
derlijke prestaties van paalzit-
ten, grafl iggen, en blauvirdrukken 
voor staatshervorming, bli jken 
we nu ook erkende rekord-
houders van de laagste geboor-
tencijfers ter wereld. Samen met 
Oostenri jk en West-Duitsland. 
Wat betekent dat we in ons land
je de 10 miljoen inwoners al
licht nooit of te nooit zullen 
bereiken. 
Omdat we kosmopol i t isch wil
len zijn en ook zijn, lopen er in 
den lande wel veel meer dan 
tien miljoen mensen r o n d : 
vreemde gasten waarvoor wij 
gastheer spelen. 
Maar, ons geboortencij fer bli jft 
jaar na jaar aan de zeer lage 
kant. Eind vorig jaar waren er in 
ons land maar een goede 10.000 
inwoners méér dan het jaar voor
dien. 
Een bemoedigend cijfer is dan 
wel dat in deze mannenmaat
schappij — zeggen de feminis
ten — toch veel meer vrouwen 
dan mannen rondlopen : ruim 5 
miljoen tegen 4,8 miljoen man
nen. 
Vlaanderen vertegenwoordigt 
nu 56,66 t.h. van het totaal aantal 
landgenoten. En zowat al de gro
te steden blijven in versneld tem
po ontvolken... 

GEEN BUS VOOR 
VLAAMSE KINDEREN 

In België's tiende provincie 
(Bondsrepubliek) wonen 60.000 
Belgische militairen met hun ge
zin. In de meeste garnizoenste
den zijn er voor die kinderen 
lagere scholen, vier ri jksmiddel
bare scholen, twee atenea en 
twee instellingen voor gehandi
capten. Om betere onderwijskan
sen te hebben sturen nogal wat 
ouders hun kinderen naar Bel
gië. Zo rijden alle dagen bussen 
met franstalige kinderen naar Eu-
pej). De Vlaamse kinderen zijn 

VVM pleit 
voor herwaardering 
van de 
gemeentelijke 
autonomie 
De nationale stuurgroep van de Ver
eniging van Vlaamse Mandatarissen 
IS van mening dat het Egmontpakt vol
doende strukturele opbouw/ en 
machtsverwerving waarborgt om het 
voortbestaan en de ontwikkeling van 
de Vlaamse volksgemeenschap veilig 
te stellen. 

daarvan uitgesloten. VU-kamer-
lid Emiel Van Steenkiste vestig
de de aandacht van de minister 
van Landsverdediging op deze 
discriminatie. In zijn antwoord 
verwees de minister naar zijn 
antwoord op een zelfde vraag 
van een ander kamerlid. Intus
sen kunnen we ons een idee van 
de houding van de overheid 
maken als men leest wat een 
hoger officier op de klachten 
van de Vlaamse ouders ant
woordt. Het is een rond de pot 
draaien met als «groot» argu
ment dat er «er moet bezuinigd 
worden ». Als men weet dat het 
leger dagelijks 270 bussen met 
11.000 kinderen transport van en 
naar school verzekert en dat er 
slechts 8 bussen nodig zouden 
zijn om ook Vlaamse kinderen 
naar België te sturen, dan vraagt 
men zich toch af, waar dan de 
bezuiniging ligt, ten ware de wei
gering de voorbode zou zijn van 
een afschaffing van de franstali
ge bussen. Ook het argument 
« U kunt uw kinderen toch in een 
internaat in België laten stude
ren » gaat niet op, want dat bete
kent voor de ouders een zware 
financiële inspanning. Het gelijk
heidsbeginsel moet hier prime
ren : ofwel helemaal geen bus
sen naar Eupen, ofwel bussen 
voor alle k inderen! 

VUJO niet 
tevreden met 
BRT-berichtgeving 

Het Dagelijks Bestuur van de Volks-
uniejongeren protesteert tegen de 
gebrekkige berichtgeving van de 
BRT-nieuwsdienst over het kongres 
van de VU-Jongeren van zondag 13 
november te Leuven. 
Terwijl het voorbije CVP-jongeren-
kongres een uitgebreid filmverslag 
kreeg in de tv-nieuwsuitzendingen 
van 16 oktober, bleef de BRT-televisie 
volledig afwezig te Leuven op het 
VUJO-kongres 
De aktualiteitswaarde van het 
VUJO-kongres kan nochtans moeilijk 
kjetwist worden in de huidige Egmont-
situatie 

Inzake de vernieuwing op subregio
naal vlak stelt de stuurgroep dat de in 
het Egmontpakt voorziene subgewes
ten derwijze dienen te worden opge
vat dat ZIJ de taken van de bestaande 
interkommunales kunnen overnemen. 

Tevens dringt de stuurgroep er op 
aan dat de subregionale struktuurver-
nieuwing gepaard zou gaan met 'n 
herwaardering van de gemeentelijke 
autonomie onder meer door het her
denken van de voogdijregeling en 
door het verstrekken van ruimere 
financiële middelen voor gemeentebe
sturen en OCMW's 
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METKONTRAKTEN... 

Tijdens een toespraak voor 
« Band », de vereniging van Vla
mingen in Wallonië, maakte Mau-
rits Coppieters ophef met zijn 
voorstel om na de uitvoering 
van het Egmontpakt een kultu-
reel verdrag tussen Vlaanderen 
en Wallonië te sluiten. 
Maurits Coppieters : "Ik stel 
voor dat er nu reeds, na goed
keuring door de kultuurraden, 
tussen onze kultuurgemeen-
schappen kontrak ten worden af
gesloten. 
— Een kontrakt tussen de BRT 
en de RTB inzake de informatie 
over onze gemeenschappen. 
— Een kontrakt tussen de minis
ters van nationale opvoeding 
over het taalonderwijs. 
— Een kontrakt tussen de minis
ters van kuituur over kulturele 
uitwisseling. 
De uitvoermg van deze kontrak-
ten kan geschieden door ge

mengde kommissies, benoemd 
door de kultuurraden.^ 

ONBEGRIP WEGWERKEN 

Onze Vlaamse kijk op de Frans
talige kultuurgemeenschap is 
waarschijnli jk al te zeer beperkt 
door het image dat de Brusselse 
media ervan scheppen. 
Anderzijds is het zeer de vraag 
of de meerderheid van onze 
Franstalige medeburgers wel 
enig zicht hebben op de Neder
landse kuituur in België. 
In het België der gemeenschap
pen dat uit het revolutionaire 
Egmontakkoord kan groeien zou 
een kultureel verdrag tussen 
Vlaanderen en Wallonië bakens 
verzetten, muren van onbegrip 
slopen en de weg openen naar 
een betere samenleving. 
Zo bereiden wij ook ons optre
den in Europa voor waar wij 
voor dezelfde problemen zullen 
staan. 

91.327 jongeren werkloos! 

Vragen 
(met) 
en 
(zonder) 
antwoord 

• In het Bulletin van Vragen en 
Antwoorden van de Nederlandse 
Kultuurraad verscheen een reeks 
vragen van VU-kamerlid Willy Kuij-
pers over de niet-toepassing van 
de taalv\/etgeving door de Natio
nale Maatschappij van Belgische 
Spoorwegen o m met meer toege
laten tweetaligheid van medede
lingen in de stations te Buda en te 
Machelen, tweetalige brochures 
in het Nederlands taalgebied , ver
der het gebruik van tweetalige 
stempels, eentalig Franse mede
delingen Cte Hasselt O , aandui
ding in het Westduitse station te 
Soest van de bestemming Brus
sel in het Frans alleen In de vol
gende stations ontdekte de h. 
Kuijpers nog schoonheidsvlekjes 
op taalvlak. Herentals, Leuven, 
Kortenberg, Geel, Turnhout, Tie
nen, Bilzen, Nijlen, Zaventem, Her
ent, Deinze, Waregem, De Pinte, 
Wetteren en Kappellen-op-den-
Bos In de meeste gevallen deel
de de minister in zijn antwoord 
mede, dat hij het nodige zou doen 
tot verwijdenng van de gewraak
te teksten 

• VU-senator Maes vroeg de 
minister van Financien waarom 
de wettelijke tweetaligheid m de 
kantoren van de ASLK met wordt 

toegepast, waarom de ASLK in 
eentalig Nederlandse gemeenten 
franstalige spaarboekjes uit
geeft , en waarom aan deze boek
jes een franstalig reeksnummer 
wordt gegeven zodanig dat zij in 
de binnendienst in het Frans afge
handeld worden (waardoor er val
se cijfers ontstaan en de franstali
ge bedienden meer betrekkingen 
eisen dan hun toekomt Nvdr) Op 
deze nochtans belangrijke vraag 
kwam er geen antwoord 

• VU-senator Vandezanc/e dien
de verscheidene wetsvoorstellen 
m o m tot wijziging van de wetten 
op het gebruik van talen in be
stuurszaken, een reeks voorstel
len iz verplichte inlijving bij het 
Duitse leger, sommige pensioen
regelingen voor de overheidssek-
tor, het statuut van weerstander, 
oorlogs- en rustpensioenen en 
renten, dit alles steeds in de over-
heidssektor 

• In hetzelfde bulletin (NKR) 
vraagt VU-senator O Van Oote-
ghem wat de minister van Kuituur 
zinnens is te doen om een einde 
te stellen aan de ergerlijke discri
minatie waarvan zowel de Vlaam
se personeelsleden als bezoe
kers het slachtoffer zijn van de 
politiek, gevolgd door de overwe
gend Brussels-frankofone leiding 
van het zgn Paleis voor Schone 
Kunsten De senator hennnert 
aan de herhaaldelijk geformuleer
de voorkeur van de Nederlandse 
Kultuurraad voor de radikale split
sing van alle unitaire kulturele 
instellingen Tevens dringt hij aan 
opdat de minister zou aansturen 
op een versmelting van alle 
Vlaamse afdelingen van het 
PVSK tot een enkele autonome 
Nederlandstalige V Z W 
De minister wijst er in haar ant
woord op dat einde februan jl de 
toenmalige regering besloot dat 
het wetsontwerp betreffende de 
goedkeuring van de statuten als 
een instelling van openbaar nut 
IC het PVSK na ondertekening 
door de koning aan het parlement 
zou voorgelegd worden De parle-
mentsontbinding verhinderde dat 
zodat een nieuw ontwerp aan het 
parlement zal moeten voorgelegd 
worden We hopen dat er nu 
spoed zal gezet worden achter 
een radikale oplossing in afwach
ting van nog andere mogelijkhe
den ter zake 

Werkloosheidsci j fers : ze zijn de 
trieste barometer van de ekono-
mische konjunktuur. 

Het aantal volledig werklozen 
die stempelgeld ontvangen is nu 
opgelopen tot meer dan 272.000. 
Wat betekent dat haast 7 t.h. 
van de aktieve bevolking volle
dig werkloos is. Op een jaar t i jd 
is dat cijfer gestegen met bijna 
20 procent. Een nieuw belangrijk 
feit is de forse groei van de 
werkloze jongeren : 91.327 jonge
ren van minder dan 25 jaar die in 
de rij staan voor het stempello
kaal. 

Het aantal jongeren dat geen 
werk vindt is evenwel nog bedui
dend meer: velen zitten nog niet 
in de werkloosheidsci j fers om
dat ze momenteel nog een 
wachtt i jd doormaken. 

Men heeft berekend dat het aan
tal afgestudeerden dat op 1 no
vember nog steeds geen werk 
vond, om en bij de 40.000 moet 
liggen... 

En daarbij hoort een aanzienlijk 
aantal werklozen, jonger dan 18 
jaar. 

Er zijn bovendien nog 50.000 
gedeeltelijk werklozen, en jonge
ren die stage lopen... 

Er is werk op de plank om de 
werklozenstatistieken om te bui

gen ; niet door manipulatie van 
de cijfers, maar door effektief 
nieuwe arbeidsplaatsen vrij te 
maken voor de jonge generatie, 
die ongeduldig wacht om aan de 
slag te gaan. 

(pdb) — De ongelijkheid- m de 
inkomens vermindert Tijdens de 
afgelopen veertig jaar is het ver
schil tussen de hoogste en de 
laagste inkomens een vierde klei
ner geworden Door verhoging 
van belastingen en verbetering 
van de sociale voorzieningen is 
het verschil in netto-inkomen 
zelfs op de helft teruggevallen 
De inkomens uit kapitalen die 100 
jaar geleden nog 40 % van het 
totale nationale inkomen voor 
zich namen, zien hun aandeel een 
eeuw later beperkt tot 20 % Is 
de inkomensverdeling minder on
gelijk geworden, rechtvaardig is 
ZIJ nog niet 

mensverdeling is voor hen dan 
gerechtvaardigd als zij de kom-
pensatie is voor de verschillen in 
inspanning, verantwoordelijkheid 
ea 
Nu vertonen die verschillende 
groepen een verschillende mate 
van bevrediging Elke groep en 
organizatie overtrekt de eigen be
hoeften Een objektiviteit daarin 
kan benaderd worden door het 
demokratisch spel waarin de ver
schillende groepen naar een kom-
promis streven en een meerder
heidsbesluit treffen en door we
tenschappelijk onderzoek dat ob-
jektieve maatstaven nastreeft 
Duidelijk onrechtvaardig is dan 

door Zweden, Noorwegen en Ne
derland bereikt Niet door België, 
al zijn WIJ daar met zo heel ver 
meer vanaf, maar onze bijdrage 
gaat sterk eenzijdig naar de voor
malige kolonie Voor Tinbergen 
moet die 0,7 % ongeveer 2 % 
worden Dit kan best zegt hij, als 
de wil er maar is Alleen al met 
ons oververbruik aan vlees, alko-
hol tabak en drugs te beperken 
zouden we een flinke stap in die 
richting zetten 
Dat de inkomensverdeling thans 
minder onrechtvaardig is dan een 
kwarteeuw geleden schrijft Tin
bergen in de eerste plaats toe 
aan de invloed van de vakbewe-

Inkomens 
rechtvaardiger verdelen 

Dit zijn de besluiten die de Neder
landse professor en Nobelprijs
winnaar voor ekonomie Jan Tin
bergen trok uit zijn boek «Naar 
een rechtvaardiger inkomensver
deling» (Elsevier, 210 biz, 385 fr) 
dat hij voorstelde op de boeken
beurs in Antwerpen Dit boek is 
een bewerking in het Nederlands 
van een twee jaar eerder ver
schenen Engels werk van dezelf
de auteur Dit nieuwe boek werd 
geschreven samen met Jan Pen 
(eveneens een Nederlands pro
fessor ekonomie) en is bedoeld 
voor een brede kring van belang
stellenden 

Omtrent wat een rechtvaardige 
inkomensverdeling is, lopen de 
meningen sterk uiteen Dit blijkt 
zowel uit ideologieën, bv liberalis
me en kommunisme, als in dage
lijkse gesprekken, bv over de 
werkloosheidsvergoeding Tinber
gen en Pen stellen dat de verschil
lende sociale groepen zich onge
veer even bevredigd moeten voe
len met hun inkomen Een inko-

bv het feit dat de 500 grootste 
Amerikaanse ondernemers na 25 
jaar nog tevreden zijn met hun 
inkomen, hoewel zij nu in werke
lijkheid 30 % minder verdienen 
dan voorheen Even onrechtvaar
dig IS dat iemand met een friet
kraam miljonair wordt alleen om
dat hij de beste standplaats heeft 
van de hele stad In Nederland, 
zegt Tinbergen, verdienen de me
dische groep (dokters, tand
artsen e d), de advokatuur en de 
accountancy als groep onrecht
vaardig veel te veel 
Ook het inkomensverschil tussen 
ons en de derde wereld is on
rechtvaardig Daar moet de mas
sa der mensen met een schrome
lijk onrechtvaardig klem deel van 
het inkomen pogen te leven Wij 
moeten een groter deel van ons 
inkomen ter beschikking stellen 
van de derde wereld De 0,7 % 
van het bruto nationaal produkt 
dat vooropgezet werd als open
bare hulp in de ontwikkelings
samenwerking wordt slechts 

ging Dank zij de vakbonden is de 
sociale zekerheid tot stand geko
men En die verklaart voor de 
helft de verminderde ongelijkheid 
De andere helft van het geringere 
verschil in schaarste spruit voort 
uit de hogere scholing van de 
mensen Door dat er een groter 
aanbod van hoger gekwalificeer
de arbeidskrachten ontstaan is, is 
de ongelijkheid in beloning vermin
derd 
Deze wet van vraag en aanbod 
acht Tinbergen dan ook van be
lang voor de rechtvaardiger inko
mensverdeling in de toekomst 
Hoe groter het aantal mensen 
wordt met een hogere opleiding, 
hoe makkelijker een loonnivelle-
ring totstandkomt Maaruiteinde-
lijli, zo besluit hij, mogen we niet 
vergeten dat een rechtvaardiger 
inkomensverdeling slechts éen ui
tingsvorm IS van onze bescha
ving Al onze maatschappelijke 
normen en waarden samen moe
ten een goede samenleving moge
lijk maken 
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Water, water 

„ l „ ' '^'' ' ,. '/i'-//y,", ', 

Wat de regering op enkele tientallen jaren niet kan, kunnen de natuurkrachten op 1 nacht: dijken drastisch 
van uitzicht doen veranderen. 

Reeds jaren wordt er gejammerd over de afv»/ezigheid van een samenhangend dijkenbeleid. Er blijkt van 
overheidswege een gebrek aan bestendige zorg om de wateroverlast in Vlaanderen tegen te gaan. 
De besluitvorming heeft last van immobilisme; de dijken jammer genoeg niet . . 
Begin 77 kon uiteindelijk op het kabinet van openbare werken dan toch een tienjarenplan aangevat worden. 
Het zogenaamde Sigmaplan zou de waterellende bestnjden, met stormvloedkering op de Schelde, verbre
ding en verhoging van de hoofddijken, inrichten van overstromingsbekkens, afdamming van de Durme. 
Er wordt aan gewerkt zeker, maar veel te traag. 

Bovendien wordt de meest zwakke plek onaangeroerd gelaten: het onder één beheer brengen van alle dij
ken. Daartoe is een wet en veel, zéér veel, politieke moed nodig. Zolang dat echter niet gebeurt zullen die-
varvde-waterkant bijwijlen nattigheid blijven voelen. , 

PDP-kongres: 
applaus voor 
parlementair 
VU-werk 
De Parte! der Deutschsprachi-
gen Belgier hield zondag 19 nov. 
1977 — na 6 jaar bestaan — een 
eerste openbaar partijkongres. In 
het al besneeuwde Bütgenbach 
waren een 150-tal kaderleden 
samengekomen om er een ganse 
dag te vergaderen rond een 6-tal 
tema's, die de PDB in het duitsta-
lig gebied beter verzorgd wil z ien: 
1. Jeugdbescherming ; slechts 'n 
duitstaNge maatschappelijke as
sistente voor het hele gebied...; 

2. De erkenning van buitenland
se duitstalige diploma's, behaald 
door inwoners uit Duits Oost-Bel-
gië. Inderdaad het nabije Aken 
biedt een volledige duitstalige on-
derwijswaaier... maar de met de 
afgeleverde Duitse diploma's kan 
je geen weg in de Belgische 
onderwijsdiensten ; 3. Radio en te
levisie : de oprichting van een 

< eigen studio in Sankt-Vith en de 
opvoering van de duitstalige zend
tijd ; 4. De Hoge Venen-Eifel: 
oprichting van een bestuursraad 
voor dit natuurpark met medewer
king v.d. duitstalige bewoners van 
dit gebied; 5. De Muziekoplei
ding — zo belangrijk voor de 

jeugd — en volwassenenvorming 
van de duitstaligen verdient een 
geplande uitbouw; 6. Geli jkheid 
van opleidings- en herscholings
kansen voor de duitstaligen ; het
zelfde voor de RVA-diensten en 
de werkverschaffing. Al deze 
diensten en instellingen blijven be
voogd vanuit Luik en Verviers. 

In het raam van het Egmontak-
koord bracht het PBD-partijbe-
stuur een stevige nota waarin zij 
een gewestelijke zelfstandigheid 
voor Duits Oost-België opeisten 
onder voogdij van het centraal 
bestuur. Namens de Volksunie 
brachten wij hen de groet van 
onze partijraad, op hetzelfde tijd
stip vergaderd te Brussel. Het par
lementair werk van Senator Rob 
Vandezande en senator Wim 
Jorissen kreeg een stevige ova
tie. Bert Anciaux was er namens 
VUJO druk in de weer om met de 
pas opgerichte PDB-jongeren 
kontakten aan te knofjen. De 
PDB met haar nieuw-gekozen 
partijbestuur heeft de wind in de 
zeilen I 

Wil ly Kuijpers 
Kamerlid 

Aanbevolen huizen 

FRITUUR EETHUIS INGRID 
Olenseweg 41 Westerio tVoortka-
pel). tel 014 /213696 
Vraag prijzen voor uw feestmenu's 
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 Z O O N ANDRE 
Kerkweg 8.1760 Roosdaal-Stri item 

Tel. 054/33.37.56 

DE OUDE KRING 
Cafe vu- lokaa l 

Dorpsplein. Heusden-Limburg 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgerief 

Schilderstraat 33, 2000 Antwerpen 
Tel 031/37 45.72 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02/734 0643 
Na 18 u 4254642 

P V B A J BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen, 
Gentsestraat 238 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel 054/412589 

V\/ij bouwen voor u sleutel op de 
deur (Adv. 24) 

DROOGKUIS - WASSERIJ 
BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 M O L 
014/31.13.76 

DRUKKERIJ-PAPIERHANDEL 
J.TRUYEN 

Stationsstraat 58 
2440 Geel 

Tel. 014/58.85.81 
Alle dag- en weekbladen 
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RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
TeL 091/69.28.74 

Specialiteit ribstuk op hout 
Dinsdagavond en woensdag ge

sloten 

Steeds welkom in 
KREKELHOF 

Drankhuis met sfeer 
Brusselbaan I I . G O O I K 

Tel 054 /334857 
Uw tweede thu is ! 

ETN. BERT 
Assesteenweg 117, TERNAT 

Tel 02 /5821312 
VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

MALPERTUUS 
Vlaams Ontmoetingscentrum 

(nabij station) 
Turnhoutsebaan 15, M O L 

Voor feesten 
zaal ter beschikking 

Dinsdag gesloten 
Tel 014/3164 72 

K E U K E N S - S A N I T A I R -
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65. TERNAT 

Tel 58214 41 
Toonzaal alle dagen open van 9-
19 u Zondag gesloten 

Vlaamse winkeliers, bedrijfsleiders, 
herberg- en restaurant-uitbaters 
weet dat een 

AANBEVOLEN HUIS 
in <. W I J » altijd rendeert 
Vraag eens naar onze speciale voor
waarden als een door « Wi j» aanbe
volen huis 02/219.49.30 of 
02 /3567844 

IDEL -TeL 011/53.43.49 

Gelegenheidsgrafiek huwelijk ge
boorte Zelfklevende plakband en eti
ketten Houten drukletters - Reklame-
kalenders 

lustrerie 
mare de vriese 
baron ruzettelaan 
assebroek - brugge 
tel. 050/35404 

brief uit 
de oostkantons 
De enige werkelijk volop bevredigende oplos
sing in het raam van de Belgische staat is er 
voor het Duitse taalgebied slechts dan, wanneer 
het een eigen regio wou zorden of tenminste 
toch een gebied met een eigen statuut dat de 
wezenlijke kenmerken van de regionale auto
nomie bevat Daarom werd zelfbeslissing geelst 
op alle gebieden, waar dat zinvol en verdedig
baar is. Waar dat niet het geval kan zijn moet 
een heelbelgische bevoegdheid in de plaats tre
den van de eigen bevoegdheid; deze heelbelgi
sche bevoegdheid dient te steunen op een pari
taire Vlaams-W aalse verantwoordelijkheid. Het 
vooruitzicht echter dat dit ooit zal worden verwe
zenlijkt, wordt kleiner en kleiner 
De ontleding van het Egmontpakt toont een weg 
die leidt naar een weliswaar met even goede, 
maar dan toch een voor Duits Oost-België aan
neembare regeling. De « Rat der hochdeutschen -
Volksgruppe», een VZW die ijvert voor het 
behoud van de eigen volksaard, heeft reeds 
enkele maanden geleden een oplossing uitge
werkt die aanleunt bij de partijenovereenkomst 
van 24 mei. Deze oplossing werd voorgelegd 
met alleen aan de publieke opinie, maar vooraf 
ook aan de regering, de voorzitters van de 
Vlaamse regeringspartijen en de partijpolitie-
kers uit de streek. Ziehier de krachtlijnen ervan. 

A. Het a r r o n d i s s e m e n t 
1 De gemeenten van het Duitse taalgebied val
len onder de voogdij van de centrale staatsbe
sturen ; 
2. Ze vormen een politieke en administratieve 
eenheid (arrondissement) buiten de gewesten. 

B. De G e m e e n s c h a p s r a a d 
/. In de taal- en kultuuraangelegenheden en in 
de persoonsgebonden materies treedt de be
staande «Rat der Deutschen Kulturgemein-
schaft» op als Gemeenschapsraad 
2. Aan de Gemeenschapsraad wordt in taal- en , 
kultuuraangelegenheden dekreterende be
voegdheid verleend; 
3. HIJ neemt de dekreten van de Nederlandse 
Gemeenschapsraad inzake persoonsgebonden 
materies over; 

4. Tegen deze overname heeft hij het recht van 
weigering, wanneer hij een bedreiging voor de 
eenheid van de gemeenschap zou vaststellen. 

C. De a r r o n d i s s e m e n t s r a a d 

1. In de gewestelijke materies treedt de bestaan
de «Rat der deutschen Kulturgemeinschaft» op 
als arrondissementsraad; 
2. De Arrondissementsraad neemt de ordonnan
ties van de Waalse Gewestraad over, 

3. Tegen deze overname heeft hij het recht van 
weigering, wanneer hij een bedreiging tegen de 
etnische eenheid van het arrondissement zou 
vaststellen. 

D. De execu t i eve ~ 

1. Met de uitvoering van zijn eigen dekreten 
belast de Gemeenschapsraad een zijner leden; 
2. Met de uitvoering van de overgenomen dekre
ten en ordonnanties zijn de respektievelijke exe
cutieven van de Nederlandse Gemeenschaps
raad en van de Waalse Gewestraad belast 

E. De b e t w i s t i n g e n 

De centrale staatsmacht behandelt de betwis
tingen van de Gemeenschaps- en arrondisse
mentsraad en beslist over hun gegrondheid. 

De billijkheid van deze voorgestelde oplossing is 
niet van de hand te wijzen. Haar verwezenlijking 
zou meteen betekenen dat de drie belangrijkste 
streefdoelen worden bereikt: de kulturele auto
nomie, de slechts gemiddelde afhankelijkheid in 
de overige materies, het vermijden van de eenzij
dige aansluiting bij Wallonië en de even eenzijdi
ge uitschakeling van Vlaanderen. 

Er kunnen tegen de verwezenlijking van dit voor
stel geen grote technische moeilijkheden inge
roepen worden. Maar het zal Vlaanderen moe
ten zijn, dat zorgt voor de politieke verwezenlij
king. Spoedig zal blijken op de hoop, die men 
hier ondanks alle slechte voortekenen toch niet 
helemaal wil opgeven, niet de plaats zal moeten 
ruimen voor ontgoocheling. Deze ontgoocheling 
zou beslist niet van voorbijgaande aard zijn 

He. Sch. 
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brengt de Feestweken 
van de echte 

Oostenrgkse Lodens! 

SUCCES KLEDING MEYERS 
DE GROTE MODESPECIALIST IN BELGIË 

A. DE LANGLESTRAAT 2-14 

Voor dames- heren en kinde
ren in alle denkbare maten, In 
groen, beige, marine en grijs. 
Voor dames en heren 
vanaf 

2250 F. 
ESKAMPRIJS 

Voor kinderen vanaf 

1395 F. 
ESKAMPRIJS 

Tot de meest luxe merken' 
maar steeds betaalt u die 
prettige MEYERS FABRIEKS
PRIJS, die uw ritje naar Niel 
tot een pretje maakt. 

BON 
VAN 1000 F of 20% 
KORTING. 
op alle dames of herenman
tels vanaf 3995 fr. 

Naam 

Straat 

Plaats 

OPEN ALLE DAGEN VAN 10 TOT 20 UUR 

• ZATERDAG VAN 9 TOT IS UUR 
• ZON EN FEESTDAGEN GESLOTEN 
• RUIME EIGEN PARKING 

27 november 

Tweede kongres 
van de Federatie 
van 
Vlaamse 
Vrouwengroepen 

in de VTB-zaal , Paddenhoek te Gent 

De Paddenhoek ligt bij de Kalandenberg, en die ligt bij Kou
ter. Wegwijzers tonen je waar je wezen moet. 
We starten om 10 u. 
In de hal kan je inschrijven bij Trees Rigo. 
Na een inleidingswoord verdelen we ons in dne diskussie-
groepen. 
De eerste heeft het over « De Herwaardering van het huis
houdelijk werk». 
De tweede over « Recht op buitenshuiswerk » 
De derde over «Vrouwenwerkloosheit l ». 
In deze diskussiegroepen worden de resoluties bekeken, deze 
resoluties werden vroeger naar alle groepen doorgestuurd, een 
aantal formuleerden opmerkingen. In de sektievergaderingen 
worden de teksten bekeken en vergeleken. 
Om 12 u. 30 zijn de sektievergaderingen ten einde. 
— Huguette De Bleecker leidt de eerste groep. 
— Lieve Jolie leidt de tweede groep. 
— VIviane Garrels 
We kunnen eten in het naast-gelegen Vlaams Huis «Roe

land » (125 fr. 's morgens aan Trees te betalen). 
Om 14 u. 30 ten laatste start dan de plenaire vergadering. 
Het programma ziet eruit als volgt: 
— gastspreekster Nimia Relntjes van Veerssen 
— resolutiestemmingen 
— toespraak door Nelly Maes 
— slottoespraak door Huguette De Bleecker. 
Het hele gezin is welkom. Voor de kinderen is kinderoppas 
Wil je meer over onze ontmoetings- en diskussiedag weten ? 

Dan kan je bij vrijgestelde Viviane Garrels terecht, op tele

foonnummer 0 9 1 / 2 3 . 3 o . o 3 . 
Je kan Viviane steeds bereiken van 9 u. tot 12 u. en van 14 
tot 16 u. en daarna thuis op nummer 091/62.78.98. 
's Avonds kan je ook tussen 18 en 19 u. telefonisch terecht bij 
Huguette De Bleecker op nummer 091/25.6487 of bij Lieve 
Baert op nummer 091/22.52.06. 
En... 
Maurits Coppieters en Vic Anciaux komen ook naar ons kon
gres I 
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OMZ€ W€R€LD 

Geen mirakel, maar toch • • • 

Het bezoek van president Sadat aan Israel heet een de facto erken
ning van de staat Israël te zijn, des te meer daar deze historische ont
moeting plaatshad in Jeruzalem, door beide partijen in het Nabije-
Oostenkonflikt als de eigen (hoofa)stad opgeëist. In feite dateert die 
de facto erkenning van vroeger, om precies te zijn van bijna vier jaar 
geleden, toen Israël en Egypte onder Amerikaanse (Kissinger) voog
dij een troepenakkoord afsloten, waarbij de Israëli's een groot 
gedeelte van de Sinaï ontruimden, zich vanover het Suezkanaal 
terugtrokken (het scheelde geen haar of het verrassend oversteken 
van het Suezkanaal door de Israeli's zou uitgelopen zijn op de totale 
vernietiging van het Egyptische leger) en zelfs enkele «strategi
sche » punten prijs gaven. Dit is het begin geweest van een ontspan
ning, die vorig weekend een historisch geacht hoogtepunt bereikte, 
ook al was het wantrouwen nog niet helemaal overwonnen, cfr. de 
geruchten over een - nakende Egyptisch-Syrische inval in Israël», 
vlak vóór Sadats aankomst). 

JA EN NEEN! 
De reakties in de Arabische we
reld zijn zeer verschillend, van 
woede tot volmondige of gedeel
telijke voldoening Het spijt ons 
eens te meer te moeten vaststel
len, dat het «verenigd » Europa 
andermaal met meetelde hoezeer 
zowel Israel als de Arabische lan
den van het Brussel-Europa een 
verklaring hadden verwacht De 
ellendige slakkengang waarmee 
het Europees integratieproces 
zich voortbeweegt — laten we lie
ver van een stilstand, dus van 
een achteruitgang spreken — is 
er oorzaak van, dat de EG met tij
dig haar standpunt kon bekend 
maken Frankrijk was tegen een 
communique gekant, waarvan de 
balans lichtjes naar Israel door
boog Tevens moesten de EG-mi-

nisters van Buitenlandse Zaken 
daarover nog van gedachten wis
selen zodat de EG kommissie 
zwijgend getuige was van een 
gebeurtenis, die ook alle Europea
nen raakt Al was het maar via de 
ekonomische krisis die o a werd 
ingeluid door de oliekrisis, die zelf 
nauw samenhangt met het inter-
semitisch konflikt Alleen de (de
missionaire) Nederlandse rege-
nng gaf een positieve verklaring 
uit, als spreekbuis van een natie, 
die nog steeds doktert aan een 
schuldgevoel tegenover de joden 
(meer bepaald met genoeg te heb
ben gedaan om de wegvoering 
naar de koncentratiekampen van 
de Nederlandse joden zoniet te 
voorkomen dan toch te bemoei
lijken) Intussen zijn er merkwaar
dige dingen gebeurd in Jeruza
lem Een Egyptisch premier die 

een land bezoekt waarmee zijn 
land zich officieel in een toestand 
van oorlog bevindt en welke land 
hij en zijn volk als staat zelfs met 
eens erkennen Ook tijdens dit 
bezoek staan Joden en Arabie
ren als kat en hond tegenover 
mekaar aan de Libanese en Syn-
sche grenzen Nauwelijks een 
week voor Sadats bezoek had
den Israeli's en Palestijnen me
kaar met granaten en raketten 
beschoten Na de rede van Sadat 
in de knesset, waar hij het keihar
de Arabische standpunt en dito 
eisen met klem verdedigde ver
wachtte iedereen minstens een 
stilte bij zijn gehoor Integendeel 
het applaus van de knesset was 
met minder dan toen de knessetle-
den de Egyptische president bij 
zijn intrede hadden begroet, zo
wel de regeringsmeerderheid als 
de oppositie Eens te meer bleek, 
dat waar men zich op een mense
lijk standpunt stelt, de kloof die 
tussen staten en volken bestaat 
met zo onoverbrugbaar is als 
door de propaganda wordt be
weerd Het IS in ieder geval begrij
pelijk dat de man in de straat, hij 
wone nu in Kaïro of in Tel Aviv, 
vandaag min of meer ontgoo
cheld IS, omdat er geen vredesak
koord (of iets dat er aan gelijkt) 
uit de bus kwam Deze euforie 
was echter het rechtstreeks ge
volg van de nu al meer dan twin
tig jaar durende oorlogstoestand, 
met al de angst en de ontbenng 
die daaraan verbonden zijn De 
gewone man, hij weze Arabier of 
jood, snakt naar een rechtvaardi
ge vrede, waar ieder zich zelf kan 
zijn en een menswaardig bestaan 
kan veroveren Het volk denkt 
met in de schakeringen van de 
diplomatie, het is wit of zwart 
Voorlopig is het nog zwart in het 
Nabije Oosten, of laten we zeg
gen donkergrijs 
Want Sadats gebaar kan met zon
der gevolgen blijven Sadat blijkt 
een zeer sterk charisma te bezit
ten, dat zowel de Israeli's als de 
Egyptenaren bekoort Hij is zo 
stilaan maar zeker de vaderfiguur 

geworden in de Arabische we
reld, waar hij om zijn wijsheid 
maar ook om zijn kordaatheid 
geprezen wordt De man waar
van iedereen na Nassers dood 
zei, dat hij slechts een overgangs
figuur zou zijn (Nasser zelf zou 
ooit sprekende over Sadat ge
zegd hebben, het enige waann hij 
belang stelt is de vraag of hij als 
lid van de revolutionaire raad 
over een auto met chauffeur zou 
beschikken) ontpopte zich als 
een vriendelijk maar tevens door
tastend leider, die met lang aarzel
de om regering, parlement en 
volk naar zijn hand te zetten, 
waarbij hij voor het ontslaan en 
desnoods bestraffen van hen, die 
hem in de weg stonden, met terug
deinsde Met Sadat belanden we 
bv bij Johannes XXIII die men 
ook voor een overgangspaus zon
der veel invloed versleet, doch 
die de Kerk een concilie op de 
nek schoof, dat in zijn gevolgen 
zowel heilvol als «lastig» wordt 
aangevoeld Ook tegenover de 
overige Arabische staten ge
droeg de nieuwe heerser zich 
tamelijk onafhankelijk, terwijl hij 
Egypte van de Russische voogdij 
bevrijdde en aldus in het zgn kon-
servatieve kamp terecht kwam 

Met de terugzending van de Rus
sische advizeurs begon voor 
Moskou tevens een reeks Afn-
kaanse ontgoochelingen De 
meeste last ondervond Sadat 
van de even vurige liefdesverkla
ringen als donderende vermaledij-
dingen van de blijkbaar oneven
wichtige fanaticus Khadafi 
Intussen was de impasse volko
men Sadat zou de Verzoendag
oorlog beschouwd hebben als 
een begin van ontspanning, 
waarvan het gevolg — met ande
re middelen — het bezoek aan 
Israel IS geweest 
Dit bezoek kpnsakreerde intus
sen ook de Israëlische eerste 
minister Menachem Begin tot poli
tieke ster van eerste grootte De 
voormalige terroristenleider en 
harde opponent van de <• al te toe
geeflijke politiek van de socialisti
sche regenngen» ontpopte zich 
nu tot een beminnelijke gastheer 
en bezadigd politicus 
Zijn dit geen grote mirakels — 
het grootste zou een vredesver
drag zijn — het zijn dan toch klei
ne mirakels Andere kleine mira
kels het herstel van de telexver
bindingen tussen Kaïro en Tel 
AV IV , een cadeautje van Golda 
Meir voor de jongste kleindoch
ter van Sadat, vriendschappelijk 
onderhoud tussen voormalige mili
taire bevelhebbers uit beide kam
pen die mekaar vroeger al ont
moetten ZIJ het dan op het slag
veld , de vele bloemen voor Sa
dat , het nationaal lied van Egyp
te, aangeleerd in éen dag (met 
vele anderen kregen Sadat en 
Begin er de tranen in de ogen 
van ( 

We kunnen zo voortbomen, maar 
het zijn soms de details die een 
sfeer bepalen Welnu de sfeer tus
sen beide landen is thans goed 
Aan Sadat die sfeer uit te breiden 
in de Arabische wereld, met o m 
de hulp van Begin Het voornaam
ste struikelblok zijn de Palestijnen 
(de Brusselaars van het N O ) 
ZIJ hebben recht op een vader
land en dat zal slechts mogelijk 
zijn wanneer Israel voor die Pales
tijnse staat het huidige Transjor-
dame afstaat Op dit vlak zal de 
Likoed-partijleider Begin de 
plaats moeten ruimen voor de 
staatsman Begin 
Velen hebben op zekere ogenblik
ken even de adem ingehouden, 
want hoe dan ook, te Jeruzalem 
werd met over details gesproken 
doch werd geschiedenis geschre
ven Negentien, 20 en 21 novem
ber 1977 werd een grote hoop 
geboren Het is waarschijnlijk de 
laatste kans met alleen voor het 
politiek bestaan van Sadat en 
Begin, maar ook voor beide partij
en, de Palestijnen (PLO en de 
gematigden) inbegrepen, waar
van de militante vleugel toch met 
te eeuwigen dage tot de onder
grondse strijd verplicht kan wor
den Het wederwoord is nu aan 
Israel, dat een wezenlijke toege
ving moet doen, ook wanneer die 
toegeving regelrecht indruist te
gen het partij- en regeerprogram
ma 

Oliesjeiks willen olieprijs opnieuw aanpassen. 
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Kamerlid Joos Somers hekelt 
scherp de dijkenverwaarlozing! 
» De bressen, die in de dijken van het Westerscheldebekken werden 
geslagen, zijn geen verrassing. De waterellende die we vandaag 
opnieuw in het Mechelse kennen, is immers het resultaat van jaren 
verwaarlozing en het ontbreken van een fundamentele aanpak Elke 
minister van Openbare Werken — van De Saeger over Defraigne en 
Olivier tot Mathot — draagt terzake een grote politieke verantwoor
delijkheid, omdat ze de waarschuwingen niet ernstig namen en dach
ten dat beloften en 'goede voornemens het water zouden tegen
houden. De ministers kwamen en gingen, de dijken bleven even 
slecht en gevaarlijk... ze lagen immers maar in Vlaanderen ! Als men 
het dijkenbeleid niet prioritair aanpakt en men niet bereid is onmid
dellijk aanzienlijke geldbedragen aan de vernieuwing van de dijken 
in Vlaanderen te besteden, dan zal de lijdensweg van de watermise
rie verder duren en moeten tragische gevolgen niet langer uitge
sloten worden.' 
Met deze woorden hekelde volksvertegenwoordiger Joos Somers t i j 
dens de maandelijkse samenkomst van de arrondissementsraad van 
de Volksunie op scherpe wijze de dijkenverwaarlozing. 

De l i j d e n s w e g e inde l i j k 
s t o p z e t t e n 

Iedereen die de lijdensweg van 
de oeverbewoners van de water
lopen van het Westerscheldebek
ken kent, begrijpt niet waarom 
men jaren wacht om «rotte» dij
ken te vervangen, die te dikwijls 
slechts zandmuurtjes zijn zonder 
de minste beschermingswaarde. 
Sommige ervan werden aange
legd tijdens het Oostenrijks tijd
perk en werden sindsdien niet 
meer grondig vernieuwd. 
Volksvertegenwoordiger Joos 
Somers herinnerde eraan dat zijn 
kollega senator Wim Jorissen 
reeds meer dan acht jaar geleden 
bij de minister van Openbare 
Werken, de h. De Seaeger, sterk 
aandrong de passende maatrege
len te treffen om het overstro
mingsgevaar tegen te gaan. Joos 
Somers zelf heeft én minister 
Defraigne én minister Olivier gere
geld bestookt met vragen en inter
pellaties over de toestand van de 
dijken in het Westerscheldebek
ken. De ramp van Ruisbroek en 
Walem had als resultaat, dat men 
miljoenen voor dijkherstellings-
werken beloofde en dat de her
stellingswerken ook langzaam op 
gang kwamen... Te langzaam ech
ter om in te halen wat men jaren 
had verwaarloosd. 
Juist voor de nieuwe watermoei-
lijkheden had volksvertegenwoor
diger Joos Somers tijdens de 
Openbare Zitting van de Kamer 
bij de h. Mathot, minister van 

Openbare Werken, hoogdrin
gend navraag gedaan over de dij-
kenproblematiek naar aanleiding 
van de verzakkingen van de Brug 
Zandpoortvest over de Dijle, de 
dwingende fundamentele aanpak 
van de Mechelse Dijledijken en 
de Mechelse wegeninfrastruk-
tuur. In zijn antwoord somde de 
minister onder meer een reeks 
maatregelen op die in het kader 
van de bescherming tegen storm
vloeden in uitvoering zijn aan de 
Beneden-Dijle. Verder deelde mi
nister Mathot mee dat er voor 
1978 een programma met de vol
gende werken voorzien is : 

1. Versterking van de linkeroever 
tussen het Zennegat en de mon
ding voor 14 miljoen ; 
2. Versterking tussen de El O en 
het Zennegat voor 35 miljoen ; 
3. Versterking van de rechteroe
ver tussen de El O en het Water
sportcentrum te Walem voor 14 
miljoen. 
Na de uitvoering van deze wer
ken zouden al de dijken van de 
Beneden-Dijle het hoogtecijfer 
8.00 hebben, hoogtecijfer dat in 
het plan voor de bescherming 
van het Scheldebekken tegen 
stormvloeden uit de Noordzee 
wordt voorzien. 
In uitvoering zijn de volgende wer
ken : 
1. De dijkversterkingswerken af-
waarts de benedensluis te Me-
chelen (tot aan Intercom) voor 
een bedrag van 28 miljoen frank. 
Deze werken begonnen in augus-
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tus 1977 en zullen één jaar du
ren ; 
2. De vernieuwing en verhoging 
van de deuren en het sluisplateau 
van het benedensluis voor een 
bedrag van 12 miljoen frank. De
ze werken begonnen in april 1977 
en zulten duren tot april 1978. Ver
der werden de dijkversterkingen 
tussen de firma Intercom en de 
El O in oktober 1977 aanbesteed 
voor een bedrag van 23 miljoen 
frank. 
Wat het afleidingskanaal van de 
Dijle betreft, stelt zich nog het pro
bleem van de stuwmuur op som
mige plaatsen en het probleem 
van de bruggen. Deze bruggen 
zijn werkelijk te laag zodanig dat 
men het verkeer moet verbieden 
bij het wassen van het water. Een 
studie is aan gang om die brug
gen te vervangen en met stad 
Mechelen werd kontakt gelegd in 
verband hiermee. Volksvertegen
woordiger Joos Somers liet ech
ter in verband met deze bruggen 
opmerken dat hem door minister 
Defraigne een gelijkaardig ant
woord werd gegeven. Hij wil ech
ter aan de nieuwe minister van 
Openbare Werken de kans ge
ven zijn beloften na te komen. 
Het zou niet te rechtvaardigen 
zijn minister Mathot verantwoor
delijk te stellen voor de huidige 
watermiserie, daar hij slechts en
kele maanden zijn departement 
beheert. Volksvertegenwoordiger 
Joos Somers gelooft dat minister 
Mathot de ernst van het gestelde 
probleem inziet en een andere 
aanpak wil doorvoeren. Het zal 
echter de taak zijn van alle Me
chelse parlementsleden deze 
maal de minister zo ver te bren
gen dat hij de dijkenverster-
kingen en -vernieuwingen priori
tair laat uitvoeren. Volksvertegen
woordiger Joos Somers meent 
dat het arrondissement Mechelen 
nu al lang genoeg kennis ge
maakt heeft met de watermiserie 
en dat alle parlementsleden hier 
een medeverantwoordelijkheid 
dragen indien men nu niet tot een 
fundamentele aanpak op korte 
termijn kan komen. Deze prioritai
re behandeling mag natuurlijk niet 
alleen gelden voor het Mechelse, 
maar ook voor het «Vaartland» 
en « Klein-Brabant» en het gehele 
Westerscheldebekken. 
Kamerlid Joos Somers heeft dan 
ook samen met senator Wim 
Jorissen aanstaande woensdag 
tijdens een onderhoud met de 
minister van Openbare Werken 
op zijn kabinet onder meer deze 
problematiek ter sprake gebracht 
en de h. Mathot gewezen op de 
noodzakelijkheid van deze priori
taire behandeling. 

Abonnementenslag 7 8 

Top 50 
Kijk eens aan, hoe fel gaan deze cijfers de hoogte in. Beste 
lezer-werver ook al zit je naam niet tussen deze « elite » weet 
dan dat je met één abonnement-plus kans hebt op een kleu-
renteevee. Toch eens om over na te denken ! 

1. Georgette De Kegel, Ninove 876 
2. Joris Depré, Tervuren 432 
3. Erik Vandewaiie, Izegem 360 
4. Anny Lenaerts, Wilr i jk 324 
5. Daniël Denayer, Aalst 276 
6. Lieve Favoreel-Craeynest, Lauwe 228 
7. GuidoCal laert , Opwijk 216 
8. Maurits Passchijn, Meise 192 
9. Achiel Goderis, Oostduinkerke 144 

10. Frans Jansegers, Herdersem 138 
11. Harry Van Herf, Zutendaal 132 
12. Lutgard DeCoster , Machelen(BT) 108 

Koen Van Meenen, Heusden (O.-VI.) 108 
14. Luk Vanhorenbeek, Korbeek-Lo 96 

Jan Caudron, Erpe 96 
16. Eugene Van Itterbeek, Kessel-Lo 84 
17. Jan Peelers, Hoboken 60 
18. Jozef De Meyer, Heverlee 36 
19. Piet Severins, Zwi jndrecht 24 

Mare De Vr ies*, Assebroek 24 
Huguette De Bleecker, Gent 24 
Oswald Van Ooteghem, Gentbrugge 24 
Jozef Labaere, Kortri jk 24 
Roland Van Heddegem, Oudenaarde 24 

25. Jozef Doek, Borsbeek 12 
Leo Thijs, Pulderbos • 12 
Eugeen De Knop, Asse 12 
Arthur De Schrijver, Hekelgem 12 
Cl. Moortgat, Strombeek-Bever 12 
VU-Buggenhout, Buggenhout 12 
Johan Beke, Mariakerke 12 
Jan Ritzen, St.-Amandsberg 12 
Kris Versyck, Gent 12 
Leo De Bruyn, Tessenderio 12 
Jan Goetshouwers, Diepenbeek 12 
Hervé Vandamme, Wervik 12 
Ludo Van Lent, Herent 12 
Jef Vinckx, Erps-Kwerps 12 
AdhemarVanderl inden, Mechelen 12 
C. De Saveur, St.-Lievens-Esse 12 
Omer Laga, Oostende y.i 12 
Jozef Nagels, Oostende : ^ ^ | ^ l ^ - 12 
Guido Dornez, Ingelmunster .. . . l ^ l ^ ^ ^ ^ » . . . . . 12 
A. Van Herck, Arendonk Tf-^.J..:.'..•:'.: 12 

P.S. Nu gemaakte abonnenten voor '78 dienen er op gewe
zen dat ze « WIJ » gedurende november en december '77 gra
tis ontvangen. 
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VU-Ranst-Broechem-Emblem- Oeiegem 
onder één vlag 

Al was het dan eerder toevallig, maar 
onder een dreunend klokkengelui ver
trok om 17 u te Broechem de optocht 
van de feestvierende Volksunie van 
Nieuw-Ranst opgeluisterd door de 
VU-fanfare Kempenland uit Nijlen en 
St-Cecilia uit Broechem Aanleiding 
was de samenvoeging van de 4 afde
lingen en de inhuldiging van de nieu
we vlag 

In de optocht werden de kamerleden 
Mattheyssens De Beule de heer 
Meyntjens, voorzitter van het arron
dissementeel bestuur, Vital Peeters 
en Paul Cautereeis opgemerkt 

Om 18 u werden de aanwezigen 
muzikaal verwend door het optreden 
van de twee drumbands en een muzi
kaal koncert door hogervermelde fan
fares 
In treffende bewoordingen schetste 
vervolgens Jan De Zaeger voorzitter 
van de politieke raad de geschiedenis 
van de twee jaar samenwerking die 
ontstaan was naar aanleiding van de 
jongste gemeenteraadsverkiezingen 
Vervolgens kwam volksvertegen
woordiger Matthijsens aan het woord 
en hij overhandigde de nieuwe vlag aan 
de vier afgevaardigden van de deelge
meenten 

Vaandrig Crombez op kop van de lange feestelijke optocht met de 
nieuwe vlag 

Volksvertegenwoordiger Matthyssens overhandigt de nieuwe vlag aan 
de afgevaardigden van de 4 deelgemeenten 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 5 O KERKSTRAAT 
TeL (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

Na het officieel gedeelte volgde dan 
het bal met Eddy Smets en zijn orkest 
in de prachtig versierde veilig Tot in 
de vroege uurtjes dansten de honder
den aanwezigen 
Deze onvergetelijke dag was voor de 
VU-Ranst, nu onder een vlag, een 
groot sukses ook dank zij de aanwe
zigheid van verschillende afdelingen 
uit de omgeving waarvoor wij hen bie-
zonder erkentelijk zijn 

G E B O O R T E 

Er werd ons de geboorte gemeld van 
een jongen genaamd «Kris» bij het 
VU-lid Barbier-Somers op 6 oktober 
1977 
De Volksunie wenst de familie van 
harte proficiat 

MLinD€R 
NOVEMBER 

25 HERENTHOUT Leeuwkensdansfeest om 20 u 30 in zaal Lux 
EDEGEM Algemene vergadenng VNSE in Dne Eiken 

26 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 

MORTSEL Bal VU 20 j 30 Centrum St-Lodewijk, Osylei 43 
KESSEL ledenfeest met bestuursverkiezingen in de Parochie
zaal (Kessel station) 

30 DUFFEL VUJO-informatieavond met onderwerp Het Europa 
der Volkeren Spreker Walter Luyten Om 20 u in lokaal St -
Joris 

DECEMBER 

2 HOBOKEN Gespreksavond «Egmontakkoord» Vlaamse ne
derlaag of overwinning ' » Om 20 u in het Vlaams Nationaal 
Centrum, Neynstraat 85 Deskundige uitleg door Leo Neels» 
assistent aan de K U -Leuven Inleiding Oktaaf Meyntjens 

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 Joelfeest om 16 u in het res
taurant «De Ritten» Aan het orgel Stonne Wauters Regie 
Renaat Bauweraerts en Bert Van den Brgnde 

9 WESTERLO Informatieavond over de verontreiniging van de 
rivieren in de Zuiderkempen Spreker provincieraadslid Rob 
Geeraerts Om 20 u in de parochiezaal 

VU-nieuws uit Borgerhóut 
B e s t u u r s v e r k i e z i n g e n 

Op donderdag 27 september ji ging 
de eerste bestuursvergaderipg door 
van het nieuwe bestuur Aangezien 
op die avond de voorgeschreven ver
kiezingen niet doorgingen (gelijk aan
tal kandidaten voor de te begeven 
plaatsen) werd de avond benut om de 
verschillende taken te vendelen Wat 
de verscheidene bestuursfunkties be
trof diende geen enkele stemming 
verricht te worden 

Voorzitter Bert Raets ondervoorzit
ter Dirk Stappaerts sekretaresse 
mevr Van Geert-Vogels penning
meesteres mevr De Coninck-De 
Smet propaganda Hugo Van Loon 
organizatie Frans Dirks VUJO 
Paul Thys bestuursleden Hugo An
dnes Broeckx Ene Jack Geerfs Rom-
baut Liliane Jozef Toen Lambert Van 
de Wal Verbeelen-Verschroeven, 
Wim Verdonck 

A f g e v a a r d i g d e n 
a r r o n d i s s e m e n t s r a a d 

Zeven kandidaten zodat na stem
ming volgende vijf kandidaten weer
houden werden Jack Geerts (12 
stemmen) mevr Van Geert-Vogels (11 
stemmen), Hugo Andries (10 stem
men) mevr De Coninck-De Smet (9 
stemmen), Lambert Van de Wal (8 
stemmen) 
In identieke volgorde werden volgen
de bestuursleden aangeduid als 
plaatsvervanger Paul Thys (7 stem
men) Jozef Toen (3 stemmen), Wim 
Verdonck Hugo Van Loon Ene 
Broeckx 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN! 

Verzorgde keuken, 
demokraflsche prijzen, 
uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel 031/818841 

W e r k i n g en v o o r u i t z i c h t e n 

Uiteindelijk hebben wij een nieuw ver
gaderlokaal gevonden en wel in de 
Nieuwe Carnot Carnotstraat 60 t© 
Antwerpen Voor velen zal het een 
gelukkige keuze zijn om terug in het 
«oude vertrouwde» lokaal van vroe
ger te kunnen vergaderen 
Ledenvergadering op donderdag 24 
november om 20 u 30 gaat onze eer
ste ledenvergadenng door in de 
«Nieuwe Carnot» Voorstelling van 
het nieuwe bestuur werking en ver 
slag van O C M W (vroegere KOO) 
politiek Borgerhout tijdens de voor
bije maanden algemene vragen en 
diskussie 

St-Nik laas wenst U St-Niklaas thuis 
bij u te ontvangen om uw kleine kinde
ren en die van geburen en kennis het 
feest «levendig» te laten beleven 
neem dan kontakt met ons sekreta-
naat (35 36 58 op dinsdag donderdag 
of zaterdag van 10 tot 16 u ) VUJO 
verzorgt dit enig kinderfeest Bijdrage 
in de onkosten 200 fr 

Marsepeinslag ook dit jaar is het 
weer mogelijk om onze lekkere marse
pein te bestellen (160 f r / kg ) Helpt 
hiermee de kas te spijzen 
Spekulaas op de eerstkomende le
denvergadering kan u een dertig cm 
grote «man» bestellen aan de luttele 
prijs van 20 fr Ook dit komt onze wer
king ten goede 

Wijnavond van VUJO onze kersver
se jonge afdeling wil een degelijke 
werking uitbouwen Maar koken kost 
geld Daarom een ludieke start Deze 
wijnavond gaat door op 10 december 
in zaal «Hand in Hand» Onderwijs-
straat 44 te Antwerpen om 20 u 30 
Aangename sfeer en prachtige dans 
en luistermuziek gegarandeerd 
Breng vnenden en kennissen mee en 
vergeet «als de wijn is in de man » 
Kerstfeest Houd nu reeds die da
tum vnj 23 december in de Nieuwe 
Carnot om 20 u 30 Stemmingsvolle 
avond met verzorgde «koude» scho
tel Deelname vooraf te melden (plaat
sen beperkO 150 fr 
Hernieuwina l idkaarten Gedurende 
deze periode komen onze bestuursle
den opnieuw bij u aanbellen om de lid
kaarten te hernieuwen Geen verho
ging van de bijdrage Leg ze tijdig 
klaar 

Abonnementen op Wi) Elkeen die 
begaan is met de algemene werking 
van de Volksunie en op de hoogte wil 
blijven van wat er leeft en «roert» 
moet in het bezit zijn van een abonne
ment op Wij Vraag inlichtingen bij de 
bestuursleden tijdens de hern.euwing 
van de lidkaarten 
Gemeenteli jke tentoonstel l ing Van 
25 november tot en met 6 december 
werk van kunstschilder Remold Seg-

hers Deze jonge kunstenaar staat 
nog aan het begin van zijn loopbaan 
Zijn werk dat ongetwijfeld een eigen 
stijl heeft sluit aan bij de Vlaamse 
schildertraditie van het expressionis
me maar zonder de misvormingen die 
de grote voorlopers in hun werk toe
pasten Vrij toegankelijk op zaterda
gen en zondagen van 10 tot 13 u en 
van 15 tot 19 u en op weekdagen van 
16 tot 18 u in de Gemeentelijke Ten
toonstellingszaal Turnhoutsebaan 92 

Dr. Herman 
Lecompte 
komt naar Mechelen 
Op maandag 28 november om 20 u 
in het kultureel centrum Meiaan te 
Mechelen One manshow Dr Her
man Lecompte 
De beroemde geriater zal er twee 
uren lang het woord voeren en over 
zijn metode en over zijn ervanngen 
met de « orde van de geneesheren » en 
de Belgische rechtsspraak 
Goedele Lecompte oudste dochter 
van de dokter en Begga D Haese zijn 
echtgenote spelen gitaar Andnes Bo-
gaert leidt de genater m 
Daar zeer velen er zullen aan houden 
het «fenomeen» Lecompte zelf te 
zien en te horen geven wij u de raad 
tijdig uw kaarten te bemachtigen 
Boekhandel Salvator Grote Mark t te 
Mechelen 

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

OOK NAAR MAAT 

R I C O - K L E D I N G V E R M E E S C H 
^ teenhouwersves t , 52 Antwerpen Tel 03 31 35 83 , 

v.z.w. .̂GEZINSZORG:' 
TE WILLEBROEK 

De V.ZW «GEZINSZORG, heeft een vakature 
voor-

2 Gezins- en 
bejaardenhelpsters . 
voor haar dienst 
gezins- en bejaardenhulp 

De kandidaturen kunnen worden ingezonden 
tot uiterhjk 10 december 1977, gericht aan 

de h Wüfried Leemans, schepen-voorzitter, 
Westzavelland 40,2660 WiUebroek Adv 3^ 
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Kortnieuws uit 
Merksem 
Over l i jden 
Op 7 november overleed de heer 
Andre Van Vynckt op de leeftijd van 
76 jaar Als gew/ezen gemeentearbei
der en lid van het Werk der Volkstui
nen was hij zeker geen onbekende, 
vooral in de Tuinwijk Afdelingsbe
stuur en mandatarissen van VU-Merk-
sem betuigen langs deze weg hun 
diep medevoelen met mw Van 
Vynckt-Van Acker zijn echtgenote 
met kollega Luk en Diane Droog-
mans-Van Vynckt, met Bob en Maria 
Van Vynckt-Van Aert en met al de kin
deren, schoon-, klein- en achterklein
kinderen van-de overledene 
V r o u w e n van Vandaag 
Op 8 november II werd ook het 
bestuur van'onze Damesafdeling her
nieuwd en IS nu als volgt samenge
steld voorzitster Nieke Qi^ick-Welle-
kens» ondervoorzitster Irene Leysen-
Arnould» sekretaresse Paula Kaeses 
penningmeesteres Gilberte Dewach-
ter-De Bie en feestbestuurster Clara 
Van Dijck-Govaert We wensen het 
nieuwe bestuur veel sukses en werk
lust voor deze nieuwe bestuursperio
de 

VI. Kring Groeninghe 
Voor de residenten van het rusthuis 
Melgeshof ncht de VI Kring Groening
he aldaar een dia-avond in op maan
dag 5 december a s om 19 u Geïnte
resseerden, gepensioneerden en alle 
sympatisanten zijn eveneens welkom 
doch worden vriendelijk verzocht 
stipt aanwezig te zijn ten einde de resi
denten niet van hun nachtrust te'ber-

Nieuw VU-bestuur 
te Ekeren 
Werden rechtstreeks verkozen als be
stuurslid Voorzitter Walter De 
Boeck Sekretaresse Veerie Thys-
sens, Penningmeesteres Julia Fran
ken , Propaganda en organizatie Jo
ns Reding Raadsleden Alfons Bol
len Paul Bortels Antoon De Groof, 
Josee Henckens Ludo Madereel en 
Dirk Van Putten Werd gekoopteerd 
als verantwoordelijke voor de jonge
renwerking Hendrik Bellens Werden 
aangeduid als effektieve arrondisse-
ments-raadsleden Alfons Bollen, Ju
lia Franken en Veerie Thyssens 
Plaatsvervanger zijn Antoon De 
Groof, Josee Henckens en Ludo Ma
dereel 

Ledenhernieuwing 

In de loop van de volgende weken zul
len bestuursleden de lidmaatschaps-
kaarten 1978 komen aanbieden Met 
medewerking van de leden zal die 
ledenhernieuwing vlot verlopen Harte
lijk dank i 

Sinterklaas 
komt naar 
Hulshout 
Op 4 december komt Sinterklaas 
voor de vierde maal naar de Volks
unie van Hulshout 
Het feest heeft plaats in de parochie
zaal te Hulshout Jullie moeten stellig 
komen, want er is ook nog poppen
kast, enig mooi i 
Het feest begint om 2 uur en om 
2 u 10 komt de Sint met lekkernij en 
speelgoed voor de kinderen tot 12 
jaar De pappenkast begint om 2 u 15 
en IS voor klem en groot 
Jullie moeten wel vooraf inschrijven 
bij Van Loo Leon, Grote Baan 130, 
Peeters Georges, Waterstraat 11, 
Houtvenne, Cams Jos, Grote Baan 
299 , Van den Eynde Jos, Grote Baan 
164 Van den Bruel Frans, Booischot-
seweg 13 , Meurrens Mark, Booischot-
seweg 87a 

TOTALE 
UITVERKOOP 
Tan 2.500 m̂  meubelen 

kortingen tot 60% 
wegens verbouwing en reorganisatie 

DE PRIJSBREKER GROENSTRAAT 84-2000ANTWERPEN (nabij Carnotstraat)Tel.031-364531. 
Open van 9.30-12.30 en van 13.30-19.30, zondag van 10-12.30 en van14-17uur. 

Wie was 
Joris Van Severen ? 
Zaterdag 3 december in lokaal « Kern-
penland» Gemeentestraat 41 te Nij-
ien om 20 u kan een toespraak 
beluisterd Wie was Jor is Van Seve
ren ? — door A Van Opstal, oud-Dina-
so-militant en huidig VU-gemeente-
raadslid te Schilde 

Balen-Olmen 
in het VU-nieuw 
Op 28 oktober hielden wij onze 
bestuursverkiezing er waren 10 kan
didaten voor 8 te begeven funkties, 
50 kiezers kwamen hun stem uitbren
gen 
Werden verkozen Marcel Deckers, 
Jean Aubroeck, Roger Kenis, Geor
ges Vaes Mane-Therese Mol, Mevr 
An Peters-Michiels Alfons Van Ges
tel en Jos Verbist 
Ter gelegenheid van deze bestuurs
verkiezing richten wij voor al onze 
leden een Kien-avond in Er was 
gezelligheid en plezier En of er 
gezongen werd 
Op 6 november hielden wij dan een 
speciale vergadering om de funkties 
in ons nieuw bestuur te verkiezen 
Hiervan in bijlage een verslag 
Voorzitter Marcel Deckers, Rosse-
laar 7 2490 Balen 
Sekretaris Jos Verbist, Markt 13, 
2491 Olmen, tel 014/3092 54 
Penningmeester Jean Aubroeck, 
Kromstraat 7 2490 Balen 
Organizatie Georges Vaes, Brede 

•Els 42 2490 Balen tel 014/31 3720 
Propaganda Roger Kenis, Hulsen 
37 2490 Balen, tel 014/300761 
Afgevaardigde Arrondissement 
Marcel Deckers en Roger Kenis 
Ledenbeweging en abonnementen 
Mane-Therese Mol 
Andere bestuursleden Mevr An Pe-
ters-Michiels, Zwarte Dreef 24, 2490 
Balen (014/31 49 56> Alfons Van 
Gestel, Molenstraat 79, 2490 Balen 
Aan te merken hierbij dat wij be
sloten de 2 bestuurskandidaten die 
niet verkozen werden, toch op onze 
maandelijkse vergaderingen uit te no
digen, dit zijn Viktor Vandecraen, 
Sinterveld 39a, 2490 Balen (014/ 
315283), Frans Camps, Huipens-
puist 32, 2490 Balen (014-312485) 
Evenals Ivo Dillen, Zandstraat 7 
2490 Balen (014/313201) als ge
meenteraadslid en Albert Geuens, 
Schoorstraat 13, 2490 Balen als 
OCMW-l id 

CHATEAU CARAVAN 

Verkoop - Verhuur 
onderdelen - toebehoren - trekhaken 

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

& CARAVANCENTRA P V B A 

Strangers en Ed. 
Kooyman 
te Wilrijk 
Vrijdag 9 december organizeert de 
Oudervereniging van de Centrale Jon
gensschool St-Camillusstraat i s m 
het Noordstarfonds in de Aula Major 
van de UIA een optreden van de 
Strangers met Ed Kooyman Kaarten 
voor deze liefdadigheidsavond aan 
200 en 250 frank bij Tekstiel Bisschop, 
Heistraat 46 dn voorverkoop 150 en 
200 frank) of de avond zelf aan de 
ingang van de zaal (maar dan aan de 
volle pot I) Warm aanbevolen i 

Na het« Belgique 
de papa », geen 
«Vlaanderen de 
papa » ! 
H u g o Schi l tz, voo rz i t t e r van 
d e Vo lksun ie , deba t t ee r t hier
o v e r me t U o p d o n d e r d a g 
1 d e c e m b e r o m 20 uur in 
het k lein aud i to r ium van 
U.I.A te Wi l r i j k Gesp reks le i 
d e r . J o h a n Sauwens, V U J O -
voo rz i t t e r 

Vik Anciaux 
te Berchem 
Op vrijdag 16 december 1977 om 
20 u 30 komt Volksunie-staatsekreta-
ris Vik Anciaux naar Berchem Hij zal 
spreken over het Egmontpakt en over 
zijn ervaringen en vooruitzichten als 
staatssekretaris 
De vergadering gaat door in het 
KOV, Grote Steenweg 66 te Ber
chem W I J rekenen op een talrijke 
opkomst, ook van onze vrienden bui
ten onze afdeling 

VUJO in het 
arr. Turnhout 
De eerstvolgende vergadering van 
het arr komitee zal plaatshebben op 
17 december 1977 om 20 uur 
Op deze vergadering zal een algeme
ne beschouwing van de aktuele poli
tiek gegeven worden door Rob Geer-
aerts, provincieraadslid 
Eveneens zal een gesprek plaatsvin
den over de struktuur van VUJO, 
zowel plaatselijk, arrondissementeel 
als nationaal 

Op deze vergadering zal ook getracht 
worden een nieuw arr komitee sa
men te stellen Deze samenstelling 
moet statutair gebeurd zijn voor het 
einde van dit jaar De statuten van de 
partij en van de VUJO zijn van toe
passing bij deze samenstelling 
Wij hebben de beschikking over ver
gaderlokaal nummer twee in de Wa
rande (Kultureel centrum) te Turn
hout Dit lokaal bevindt zich in de kel
derverdieping van het gebouw 

Vlaams-nationale 
studiegroep te 
Deurne opgericht 
Op 28 september jongstleden be
sloten enkele mensen een studie
groep op te richten die tot doel heeft 
de Volksontwikkeling vanuit Vlaams-
nationaal standpunt te bevorderen 
door socio-kultureel vormingswerk in 
samenwerking met het Dosfelinsti-
tuut 
Op een eerste vergadering werden er 
reeds konkrete plannen gemaakt 
voor de toekomst Er werd besloten 
dat Piens Michel, technisch-direkteur 
en advizeur bij BLOSO, lid van de 
Vlaams-nationale studiedienst, de lei
ding van deze studiegroep te geven 
Hij zal ook de vertegenwoordiging in 
de Kulturele Raad van Deurne zijn 
Nadere gegevens te bekomen bij 
Piens Michel, Eyendijckstraat 25, 
Deurne (tel 2411 14) 

Algemeen V laams Z iekenfonds 

De plaatselijke afgevaardigde D De 
Knijf houdt speciale zitdagen in drank-
huis Trefpunt, Turnhoutsebaan 28 te 
Deurne, elke eerste, derde en vijfde 
dinsdag van de maand van 19 u tot 
21 u U kunt met hem telefonisch 
afspreken op het nummer 253760 

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, M^chelbaan 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 vong jaar, deze maal ook weer 
een bodega voorzien op «den uil» 
W I J verwachten alle leden en vrien
den, ook van de omliggende afde
lingen, wees dus op tijd i» 

Milieukontestatie 
in Zuiderkempen 
Reeds enige tijd wordt door diverse 
aktiegroepen in de Zuiderkempen 
strijd gevoerd om de nvieren 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-
tjes» uit Westerio 

Egmontavond te 
Hoboken 
Op vrijdag 2 december 1977 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 niet ont
breken I 

Hulshout 
naar de 
VU-stembus 
Op vrijdag 8 december 1977 om 20 u, 
worden de statutaire verkiezingen ge
houden die het nieuwe afdelingsbe
stuur moeten aanduiden 
Kandidaturen schriftelijk bij de uittre
dende sekretaris de heer Achiel De 
Cleyn of bij voorziter Frans Van den 
Bruel 
Een algemene vergadenng zal er in 
elk geval gehouden worden Jo Bel-
mans, onze volksvertegenwoordiger, 
zal ons toespreken in ons lokaal bij 
Jules Vranckx, Grote Baan 135 

Dienstbetoon in 
Antwerpen-Stad 
Door volksvertegenwoordiger A De 
Beul, elke maandag van 16 tot 19 u 
op het sekretariaat Wetstraat 12, tel 
368465 
Door Gerard Bergers, die het dienst
betoon van minister de Bruyne ver
zorgt bij Bergers thuis, St-Jansvliet 
19 Antw Elke woensdag en zaterdag 
Tel 339165 

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 vnjdag 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 

Vobr de 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 453495) evenals bij onze manda-
tanssen en bestuursleden 
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BRABANT 

1 jaar PVV-BSP-beleid: negatieve balans 
Enkde maanden geleden verweet Mr 
Reynders PVV-raadslid aan Dirk Van 
de Weyer lid te zijn van een partij die 
het Egmontakkoord goedkeurde En
kele dagen later kviam burgemeester 
Van Audenhove datzelfde akkoord 
voor de radio verdedigen Aan deze 
zoveelste dubbelzinnigheid in de 
PVV-knngen willen wij met zwaar til
len 

Maar aan Mr Reynders zouden wij 
toch in al onze bescheidenheid de 
raad willen geven in de toekomst zijn 
woorden te wikken en te wegen 
Zeker wanneer het gaat om lessen in 
vlaamsgezindheid die de PVV zeker 
niet te geven heeft Dat de liberalen 
echt niet zo vlaamsgezind zijn als ze 
zich voordoen bewijst wel de weige
ring om de subsidie voor de Vlaamse 
Oudstnjders in Diest te handhaven 

Ook het feit dat de heren van het 
schepenkollege dit jaar gewoonweg 
njet zegden op de vraag om in naam 
van Diest een krans neer te leggen 
aan het IJzermonument is een duide
lijk vingerwijzing voor diegenen, die 
vandaag in de mening zouden verke
ren te doen te hebben met een 
« Vlaamse PVV » Dat de BSP dit spel
letje meespeelt is erg, wanneer men 
weet dat deze parbj met beide hoger-
genoemde punten wel instemde in het 
verleden Is het dan toch zo dat de 
BSP zich laat leiden door de partij van 
een man, die zichzelf misschien dan 
wel de grootste schoenfabnkant mag 
noemen maar op politiek gebied zich 
al meermaals langs zijn kleinste zijde 
heeft getoond 

Kleine politiek werd en wordt in 
Nieuw Diest trouwens bij herhaling 
bedreven Dat kon men nog onlangs 
meemaken toen een definitieve be
noeming voor stadssekretans moest 
gebeuren Bij de bespreking van dit 
punt waren de barsten in de koalitie 
meer dan ooit zichtbaar Vooral bin
nen de liberale knngen werd de twee
spalt duidelijk 

Het IS niet aan ons om uit te maken 
wie nu eigenlijk gelijk heeft Maar het 
Siert alleszins de beleidsmensen van 
onze gemeente niet dat zij zich laten 
verleiden tot stenele diskussies ja 
zelfs wederkenge verdachtmakingen 
waarbij de sterkste verwijten naar 
eikaars hoofd worden geslingerd Het 
wordt nog bedenkelijker wanneer 
men weet dat de inzet twee mensen 

Nieuw-Diest 

zijn, die elkaar wellicht best kunnen 
verdragen maar door deze feiten 
tegen elkaar worden opgezet Het 
zou goed zijn indien de publieke opi
nie de ware -toedracht over de sekre-
tanskwestie zou kennen Maar daar
over zal de redaktie van het inmiddels 
berucht geworden gemeenteblad wel 
angstvallig zwijgen 

G e h e i m z i n n i g h e i d 

Graag zoii'den we nu eens een posi
tief geluid laten horen Daarvoor geeft 
de PVV-BSP-koalitie ons echter wei
nig of geen kans De verwezenlij
kingen tot hiertoe zijn gewoon uitvoe
ringen van beslissingen welke door 
de vorige CVP-VU-BSP-koalitie wer
den genomen De huidige schepenen 
beperken zich tot het knippen van lint
jes met de glimlach uit de grote 
dagen De burgemeester komt hier 
met al te veel aan te pas Die zit veelal 
in het buitenland Dingen die de vonge 
koalitie op haar naam mag zetten 
maar in het verleden met veel geblaas 
werden afgekeurd door de PVV wor
den nu door dezelfde partij als helden-
feiten ingekaderd Het is gewoonweg 
belachelijk op welke wijze sommige 
meerderheidsleden zichzelf in hef zon
netje laten zetten terwijl zij heel goed 
zouden moeten weten dat ze bij velen 
ongeloofwaardig overkomen 

Voor de rest heerst er binnen de 
muren van het stadhuis de grootste 
geheimzinnigheid Zelfs leden van de 
meerderheid beklagen zich hierover 

De gemeenteraadsleden worden zo
wat behandeld als onmondige we
zens die mogen knikken als robotten 
Zelfs die kans krijgen ze met veelvul
dig 

Wanneer men moet vaststellen dat 
het op 13 oktober dne maanden gele
den was dat de gemeenteraad werd 
samengeroepen dan kan men dat met 
ernstig noemen Sommige schepenen 
beweren dan dat er mets te bespre
ken was Maar op 13 oktober zetten 
ZIJ dan toch maar 49 punten op de 
dagorde Een onmogelijke zaak inder
daad Het zoveelste bewijs dat de 

Gemeenteblad is partijblad 
Het gemeenteblad waarmee wij 
hoger genoemd hoofdstuk be 
sloten heet «Samen bouwen» 

Enkele weken geleden viel dit 
luxueus en duur gedrocht weer 
eens in de bussen Reeds bij de 
vorige uitgave werd door de VU 
hevig en scherp geprotesteerd 
tegen de verdoken partijpolitie 
ke propaganda als inhoud Ook 
heel wat Diestenaars snapten 
met waarom de gemeente zon 
luxueuse uitgave rondzendt ter
wijl de gelden voor zoveel ande
re en betere doeleinden kunnen 
gebruikt worden Dat er een 
gemeentelijk informatieblad be
staat is goed Trouwens de VU 
heeft dat steeds vooropgesteld 

Maar dient dat echt allemaal zo 
te glitteren Over de kostprijs 
hebben wij helaas geen reële cij
fers Ondanks het feit dat Dirk 
Van de Weyer hierover reeds 
meermaals vragen heeft ge
steld blijft het schepenkollege 
halstarng het antwoord schul
dig W I J trekken "daar alvast on
ze konklusies uit 

Wanneer we nu het jongste 
nummer bekijken dan stellen we 
vast dat onze waarschuwingen 
en deze van meerdere Dieste
naars gewoon in de wind wor
den geslagen Eens te meer en 
nog veelvuldiger dan voorheen 

treffen we heel het blad rond 
reuzefoto s aan van BSP en 
PVV-politici De artikels zijn in 
verhouding Zonder dat men 
ook maar een enkele keer ver
wezenlijkingen kan vermelden 
worden deze politici als afgoden 
afgeschilderd en worden zij zo
als dat met artiesten gebeurt 
opgefokt tot idolen Of de Dies
tenaars daar zullen intrappen is 
wat anders 

Toppunt IS dat manifestaties als 
Skom Molenstede een nietszeg
gend artikeltje toegewezen krij
gen Wanneer men vaststelt dat 
tijdens hogergenoemde feesten 
een prachtige tentoonstelling 
wordt georganizeerd door plaat
selijke kunstenaars dat de boe
kenbeurs met medewerking van 
het Davidsfonds een reusachti 
ge belangstelling genoot met 
opening door Joos Florquin als 
650 gepensioneerden geduren
de een hele namiddag in een reu 
zetent samenkomen dan is dat 
voor Samen Bouwen slechts 
een vierde bladzijde waard Het 
zelfde geldt ook voor de prachti 
ge jubileumfeesten van Jeugd-
klub In Memoriam 
Kortom, voor de betrokken re
daktie telt op de eerste plaats 
de partij Dan komt de bevol
king die langs de belastingen 
om het qelaq maq betalen 

BSP-PVV koalitie de demokratie op 
haar eigen manier hanteert De oppo
sitie wordt gewoon terzijde gescho
ven De leden van de meerderheid die
nen zich te houden aan de partijtucht 
Sommigen van hen lopen soms wel 
uit het gareel maar leggen zich meest
al vlug neer bij bevel van de hoofd
man Ook de werkgroepen adviesra
den en anctere juist na de verkiezin
gen in het leven geroepen organen 
worden aan hun lot overgelaten en 
hebben mets te vertellen Ondanks 
alle BSP-PVVkiesbeloften inzake ver-
nieu\4gng, verjonging, open beleid in
spraak e d m wordt er in nieuw Diest 
een konservatief beleid gevoerd, uit
gestippeld door enkelen, die met hun 
machtspositie geen blijf weten en 
bovendien menert de wijsheid in 
pacht te hebben Gevolg daarvan is 
echter dat de Diestenaar er het slacht
offer van IS Voorlopig voelt men dat 
misschien nog met zo scherp aan 
Maar na een jaar PVV-BSP-beleid 
voelt iedereen toch wel aan dat Diest 
op de terugweg is Wij herhalen, wat 
we vroeger reeds schreven De vroe
gere CVP-VU-BSP koalitie heeft 
prachtige dingen gedaan en werd 
door de hoogste instanties om zijn 
beleid geprezen Wat gedurende zes 
jaar werd opgebouwd dreigt vandaag 
beetje bij beetje verloren te gaan 
Omwille van de macht ging de BSP 
scheep met haar aartsvijand de PVV 
Zelfs de Jong-Socialisten hebben blijk
baar hartpijn van deze situatie Ook 
ZIJ zien dingen gebeuren waarmee ze 
met gelukkig zijn Ook zij zien in dat 
hun oudere politieke vnenden een ver
gissing begingen In hun geschriften 
laten ze duidelijk 'hun afkeunng blij
ken Welnu ZIJ staan niet alleen Vele 
Diestse kiezers staan vandaag aan 
de grond genageld omwille van een 
beleid dat zij op 10 oktober 1976 dan 
misschien te goeder trouw voor een 
stuk zelf hebben gewild Thans echter 
beseffen velen dat zij met het rode 
potlood het verkeerde bolletje vulden 

Wil ly Bomers 

Wie wil Megaton ? 
De kernen die Megaton het explosief 
tijdschnft voor Vlaamse jonge-en van 
VUJO-Nieuw Gnmbergen wensen te 
ontvangen worden vriendelijk ver
zocht een tweetal adressen op te 
geven aan Dirk Smitz redaktiesekre-
taris Kerkplein 2 1850 Gnmbergen 
Het abonnement is in dit^geval gratis 
Zaterdag 26 november 1977 Feniks
hof Gnmbergen VU-bal met VUJO-
kelder 

;flL€nD€R 
NOVEMBER 

25 HALLE-VILVOORDE (Arr ) Arrondissementsraad om 20 u in 
zaal Egmond, Dorpsstraat 31 1830 Machelen 

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

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 Centrum om 21 u Tombo
la 14-daagse reis naar Spanje enz 

8 DILBEEK VU-bestuursverkiezingen in lokaal «In 't Wit Paard », 
Spanjeberg, van 20 u tot 22 u 

8 TIENEN VUJO-gespreksavond om 20 u met volksvertegen
woordiger Willy Kuijpers over het Egmontpakt 
In het « Vlaams Heem » Grote Markt 24 

10 TERNAT St-Niklaas T-dansant in zaal Uilenspiegel om 1 9 u 
met Discobar Norbert Orgamzatie van VUJO 

17 WOLVERTEM VU-bal in zaal St-Cecilia 

LEUVEN An- VU-bal om 21 u in ThierbrSu Orkest The Blue 
Stars Inkom 75 fr 

Nooit meer oorlog! 
te Nieuw-Grimbergen 
Met de stralende zon als goedkeu-
ring-van-boven wandelden een hon
derdtal jongeren op vrijdag 11 novem
ber in een tocht voor de vrede van 
Strombeek-Bever naar Humbeek, via 
Gnmbergen-dorp en Beigem (alle deel
gemeenten van Nieuw-Gnmbergen) 

Met dit « nooit meer oor log » willen 
de jongeren terug aansluiten bij de 
idealen van de Fronters gebeiteld in 
de IJzertoren Als optie voor de toe
komst ' Want 11 november is met 
alleen het «einde van een oorlog», 
maar ook en nog veel meer een bede 
om vrede om «Nooit meer oorlog» 

Alleen door deze nieuwe dimensie 
aan 11 november te geven kan die 
dag echt zinvol zijn voor jongeren 

Verder werden slogans meegedragen 
als Geen beroepslegers - Stop (Bel
gische) wapenhandel - Vrede door 
amnestie 

Op de slotmeeting voerden VU-
kamerlid Paul Peeters VU-provincie-
raadslid Paul Deneve en nationaal 
VUJO-voorzitter Johan Sauwens het 
woord 

Paul Peeters wees erop dat de vrede 
begint in de gemeente als kleine 
gemeenschap Daarna kan je over 
vrede in ons land spreken Hierbij stel
de hij dat het Egmontpakt voor vrede 
in dit land kan zorgen maar wanneer 
de dreiging die uitging van het FDF-
kongres met zou wegebben zou de 
vrede in dit land niet mogelijk ziin 

Ook de vrede in de wereld kwam aan 
bod Zo zijn de 111111 -vignetten er 
nog steeds nodig omdat er geen vre
de in de wereld heerst 

Maar de vrede begint vooral bij 
iedereen afzonderlijk. 
Paul Deneve dankte de jongeren 
omdat ZIJ het Nooit meer oorlog van 
de Fronters aktualizeren als optie 
voor de toekomst 

Voor de vrede zullen we moeten vecfi-
ten en we zullen daarbij eerst bij ons 
zelf moeten beginnen Dit zal het 
zwaarste gevecht worden 

De vredesboodschap is geen eendags-
aangelegenheid Het nnoet een be
stendige opdracht zijn voor het leven 
van alledag 

Alleen dan is er nog hoop het nooit 
meer oorlog ooit eens te kunnen waar
maken 

Johan Sauwens handekie in zijn stnjd-
rede over de wapenhandel in de 
wereld en de rol van Vlaanderen en 
Europa 

Europa sleepte de hele wereld mee in 
zijn oost-west-tegenstellingen De be
wapeningswedloop is er een gevolg 
van In deze wedloop speelt België 
een belangrijke rol het levert aan alle 
regimes die bereid zijn harde dollars 
neer te leggen voor wapens 

Tegenover deze handel namen V U en 
VUJO steeds een duidelijk standpunt 
in nationalizatie van de wapenpro-
duktie als enig middel tot kontrole 
door het parlement Dit is van zeer 
groot belang 

Voor de vrede in de wereld stelt 
VUJO vanuit de federale en nationa
le visie als enige oplossing het volledi
ge zelfbeschikkingsrecht voor alle vol
keren, en het Europa der volkeren 

(Fotos STERR) 
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„Exploration", 
Galas Karsenty-Herbert 
und kein ende 
Het Leuvense stadsbestuur is zich 
hopeloos aan het blameren Op zon
dag 13 november jl hebben we mo
gen beleven hoe geen enkel lid van 
het stadsbestuur kwam opdagen 
voor een ontvangst op het stadhuis, 
waatóp de voorzitter van de Kultuur-
raad voor de Nederlandse Kultuurge-
meenschap aanwezig was Op kwis
tig gepubliceerde foto's in de plaatselij
ke bladen waarop jubilerende be
jaarden afgebeeld staan, vind je 
steeds drie of meer schepenen De 
bejaarden worden hier duidelijk ge
bruikt door de CVP-PVV om er hun 
«public relations» mee te verzorgen 
Als voorzitter Maunts Coppieters op 
een door de stad aangeboden recep
tie verschijnt is er niemand van het 
stadsbestuur om hem te verwelko
men Het ligt er vingerdik op de Leu
vense CVP-PVV heeft het grootste 
misprijzen voor de V U Alleen ze ver
staat de kunst met dat gevoel weg te 
steken Meer nog dat misprijzen is zo 
groot dat het kollege de moeite met 
doen de schijn te redden Zelfs dat is 
de V U met waard 

Intussen gaat de stnjd om het Neder
landse karakter van de stad voort Op 
3 november jl vroeg raadslid Van 
lttert)eek in een schnjven aan de bur
gemeester of de orgamzator van de 
Franse voorstellingen van «Ontdek 
de Were ld - voor de afgelaste voor
stelling van 6 oktober de helft van de 
huurpnjs van de schouwburg, die 
7 500 fr bedraagt ging terugbetaald 
knjgen Volgens Van Itterbeek had de 
innchter daar geen recht op, vermits 
hij enkele uren voor de vertoning de 
zaak afgelastte De burgemeester ant
woordt nu pas (de bnef was zoek 
geraakü dat hij om 16 u 45 het be

richt ontving dat de voorstelling met 
doorging en dat de stad mets terugbe
taalt 
In hetzelfde schnjven vroeg Van Itter
beek dat de eentalige Franse aanplak-
bneven met de aankondiging van de 
voorstellingen van Karsenty-Herbert 
zouden verwijderd worden De Leu
vense schouwburg is geen Franse 
schouwburg (ja, in Leuven moet zo 
nog geargumenteerd worden O De 
burgemeester antwoordt nu aan het 
raadslid dat de bewuste aanplakbne-
ven inderdaad volledig in het Frans 
opgesteld zijn, dus met alleen de titels 
van de stukken, maar ook de prakti
sche informaties voor de schouwburg
bezoekers De aanplakbneven wor
den immers in Parijs opgesteld en 
gedrukt en door het Panjse toneelbe-
drijf aan de Leuvense aanplakkers uit
gedeeld De stad komt daann met tus
sen volgens de burgemeester Hij 
heeft nu de beslissing genomen om in 
de schouwburg de Franse aanplak
bneven en folders te doen verwijde-
rea In de stad blijven ze hangen De 
burgemeester heeft advies gevraagd 
bij de Vaste Taaikommissie en daar 
wist men te vertellen dat het niet zo 
zeker was dat de Franse aanplakbne
ven in stnjd zijn met de taalwetgeving 
Intussen lees je op de stadsmuren dat 
Leuven een -.tfieatre communal-
heeft En nu maar wachten op het 
advies van de Taaikommissie Mis
schien beleven we ooit nog de dag 
dat de schouwburg een regenngs-
kommissaris knjgt zo iemand als 
Ganshof-Vandermeersch Alleen met 
dat verschil dat Leuven met door Note 
bestuurd wordt maar door Vansina. 
de CVP-PVV burgemeester van 
Nieuw-Leuven g v j 

Kortenberg 9 - 1 0 - 1 1 december 

Europa opbouwen 
aan de basis 

Rond dit tema houdt het Dosfelcentrum belangwekkende studieda
gen inhoudelijk uitgebouwd als volgt 
— Waar staan we nu met het officiële Europa tav de regio's 
— « De toekomst is onze zaak » het ideeengoed van de grote Euro
pese federalist Denis de Rougemont 
— Uiteenzettingen door vertegenwoordigers van « volkeren zonder 
staat» « Wat zijn onze noden en eisen ' Wat verwachten wij van een 
voortschrijdend Europa » Getuigenissen uit Baskenland Frans-Vlaan-
deren, Duits-Belgie Bretagne 
— Wat met de Europese verkiezingen ' 
— Opdracht van het Vlaams-nationalisme naar het nieuwe Europa 
Datum van vrijdagavond 9 december tot zondagnamiddag 11 
december 
Plaats het enig mooi kader van de «Oude Abdij» te Kortenberg, 
gelegen in een prachtig park 
Inschrijving (beperk* tot 35 personen) zo spoedig mogelijk bij vor 
mingscentrum L Dosfel Tribunestraat 14 te Brussel Tel 02-
21912 02 waar ook verdere inlichtingen 
— Op zaterdagavond wordt deelgenomen aan een grootse « Euro 
pa der volkeren » zangavond in de grote aula van de UIA te Wilnjk 
met o m de Baskische kleinkunstenaars Maite Idirin en Imanol Miche-
lena de Frans-Vlamingen Marieke en Bart samen met andere solis
ten en koor 

HASSELT - De studiedag « De verdere weg naar zelfbestuur 
voorzien » te Hasselt voor zaterdag 26 november wordt tot nadere 
datum uitgesteld wegens organizatonsche redenen 

Laken huldigt TrefCentrum in 
Sinds juni 1976 is de sociaal kulturele 
raad Laken aktief werkzaam op het 
gebied van de Brusselse samenle
vingsopbouw 
Door tussenkomst van het nriinisterie 
van Nederlandse kuituur beschikt de 
raad thans over een trefcentrum dat 
een oppervlakte beslaat van onge
veer 3 000 vierkante meter Het gehe 
Ie gebouw telt zowat een 35-tal loka 
len waarvan een viertal grote zalen 
en is gelegen in de Gustaaf Schild-
knechtstraat 26 te Laken (02/ 
4259461) Op dit ogenblik zijn er 
reeds verschillende jeugdgroepe-
nngen aktief en komt er naast enkele 
volwassenenorganizaties ook een 
werkgroep voor gepensioneerden on
der leiding van de Akademie 3e Leef-
tiid 

De plechtige inhuldiging van dit tref
centrum dat de historische naam 
«Nekkersdal» meekreeg zal plaats
vinden op zondag 27 november as 
Deze zal gebeuren in aanwezigheid 
van minister De Backer en staatsse-
kretaris Anciaux 

Nieuw bestuur 
te Aarschot 
Voorzitter Rik Deman - Sekretans 
Herman Mons Penningmeester 
Louis Hermans - Propaganda Frans 
Van Calster Organizatie Jan Block-
mans - VU-Jong Herman Mons 
Andre De Samblanx en Simon Ver
bruggen (schepenen) 

Bestuurs-
verkiezingen 
te Wemmei 
Op vrijdag 4 november hadden in het 
Vlaams Sociaal Centrum te Wemmei 
de afdelingsbestuursverkiezingen 
plaats in aanwezigheid van de heren 
R De Craen en R Van den Cruijce 
resp voorzitter en sekretans van het 
arr Halle-Vilvoorde In een gezellige 
sfeer namen iets meer dan dertig pro
cent van de leden aan de stemming 
deel Van de uittredende bestuursle
den stelde de heer L Fagot zich geen 
kandidaat meer alhoewel hij ons ver
zekerde dat we indien nodig nog 
steeds op hem beroep mogen doen 

We danken hem in ieder geval voor 
de vele jaren waarin hij zijn taak als 
voorzitter penningmeester, enz zeer 
stipt uitvoerde Aangezien er in een 
randgemeente als Wemmei nooit te
veel medewerkers zijn, besliste het 
nieuwe bestuur de aanwezige met ver
kozen kandidaten te koopteren zodat 
we voor de komende jaren met de vol
gende ploeg zullen werken Voorzitter 
Rik Inion » sekretans Etienne Ven Dur-
me» penningmeester Griet Maen-
hout» organizatie Jos Goyvaerts en 
Wim Struelens» propaganda Gilbert 
De Becker en Helena Gregoir- arr 
afgevaardigde Frans Ooms» VUJO 
Dirk De Turck»advies Herman Vande-
zande- gemeenteraadsleden Walter 
Van Mieghem, Marleen Inion en Stan 
Philips- OCMW-hd Lucia Van Baden 

Bestuursverkiezing bij VUJO-Vossem 
Na een jaar met een voorlopig be
stuur te hebben bestuurd is VUJO-
Vossem uiteindelijk goed van start 
gegaan 

Met onze ± 45 leden in een dorpje 
van ongeveer 2 000 inwoners hebben 
we wel een goed sukses bereikt 

Door een tainjke opkomst van onze 
VUJO-leden werd voor het jaar 1978 
een nieuw bestuur gekozen 
Werden verkozen voorzitter Mare 
Trappeniers sekretans Etienne Cor-
beel penningmeester Roger Van 
Loo propagandist Luc Puttemans 
orgamzator Ene Sterckx raadslid 
Henri De Komnck 
Deze bestuursverkiezing werd bijge-

Miei De Ridder 80 ! 
Emiel De Ridder wordt deze week 80 
jaar Hij stichtte in 1920 de toenmalige 
plaatselijke afdeling van de frontpartij 
In 1932 volgde hij zijn vader op als 
gemeenteraadslid en bleef het tot 
1945 In de periode van 1932 tot 1936 
was hij provincieraadslid voor het 
V N V HIJ was een van de ijvenge 
medewerkers van Staf De Clercq in 
het Pajottenland Het Dilbeeks ge
meenteraadslid Jef De Ridder is de 
zoon van zijn onlangs overleden jong
ste broer Rik De Ridder 
Miei De Ridder wenste zijn verjaar
dag te vieren in de knng van zijn familie 
en vnenden 

woond door voorzitter en sekretans 
Herman Goosens en Luc Van Haege-
doornen van de VU-Vossem en even
eens door onze vroegere VUJO-voor-
zitter Jos Trappeniers 

Schepen Frans Trappeniers werd 
door familiale omstandigheden weer
houden Nieuwe leden zijn altijd wel
kom Inschrijvingen op de volgende 
adressen Mare Trappeniers, Treu-
veldstraat 22, 1981 Vossem Tel 
02/7673371 of Etienne Corbeel Treu-
veldstraat 20 1981 Vossem Tel 
02/7677310 

Het nieuwe 
VU-bestuur van 
Bierbeek 
— Luk Vanorenbeek voorzitter 
— Chnstiane Collaer ondervoorzit
ster 

Herman Van Autgaerden sekre-

VLAAMSE KLEUTERSCHOOL TE 
ST.-GILLIS-BRUSSEL IN NOOD! 
W i e van onze echte V laamse mensen laat Sinterklaas bij 
mijn 35 kleuters op bezoek komen f 

Elke gift In natura of f inanciële steun wordt In dank aan
vaard. 

Lieve Denutte , Dr Spl taels laan 235, 1520 Lembeek (Hal le) , 
tel. 02 /356 .46 .51 . P r k : 000-1060051-35 

tans 
— Marcel Volkaerts penningmees
ter 
— Raf Suttels pers en propaganda 
— Luk Van de Broeck organizatie 
— Paul Vandenbempt VU-jongeren 
Al de leden van het nieuwe bestuur 
blijven de vonge voorzitter Andre Lau
rent die de afdeling Bierbeek mede 
heeft helpen opnchten, dankbaar 
voor zijn werking bjdens de voorbije 
jaren en hopen dat hij bereid blijft zijn 
praktische ervanngen ten dienste te 
stellen van het nieuwe bestuur en van 
de inwoners van Groot-Bierbeek 

Staf terug thuis 
Staf Kiesekoms die een tiental dagen 
in het ziekenhuis te Aalst verbleef is 
terug thuis Hij laat de vele vnenden 
danken die hem in de keizerlijke stede 
gingen bezoeken Het spreekt vanzelf 
dat hij nog geruime tijd fionzontaal 
dient te leven eer hij opnieuw aan 
slag kan > 
In alle geval spoedig herstel Staf i 

O o k d o o r he t g e m e e n t e b e s t u u r van Je t t e w e r d Jan D e Ber langeer gev ie rd bi j z i jn b e n o e m i n g to t V U - s c h e -
p e n van de agg lomera t ie Brusse l B u r g e m e e s t e r Thi js CPSC) loo fde D e Ber langeer v o o r zi jn ja ren lange inzet 
in d e g e m e e n t e Hij zei voo ra l d iens t r o u w aan zi jn pol i t ieke idealen en zi jn sociaal d iens tbe toon v o o r de 
V laamse g e m e e n s c h a p te w a a r d e r e n O p d e fo to Jan D e Ber langeer o m n n g d d o o r zi jn vader , de bu rge
mees te r , A n d r e M o n t e y n e , VU-prov inc ie raads l id en V i k van Aels t , e v e n e e n s VU-gemeen te raads l i d in Je t t e 

( fo to s tud io Dann ) 

Koop bij een Vlaamse zaak. 
Groothandel - import - ex
port 

WIJNGAARD 
RAYMONDI 

WIJNEN - LIKEUREN 
RODESTRAAT 5, 
SINT-KATHERINA-LOM-
BEEK (bü TERNAT) 

Tel. 02/582.18.56 

Grote promotieverkoop 
van eerste klasse wijnen. 
Gratis degustatie. 100.000 
flessen aan prijzen buiten 
konkurrentie. 

De Vlaamse 

beweging in 

vogelvlucht 
Mogen wij uw aandacht vragen voor 
onze winteraktie die van start gaat 
op zondag 27 november e k te 
15 u in de zaal «Vlaamse Club» 
onder de basiliek van Koekelberg 

Als gastspreker voor die avond krij
gen WIJ de h Andnes Bogaert aan 
net woord algemeen direkteur van 
de Erasmusscholen met als onder
werp «Vlaamse geschiedenis en 
Vlaamse beweging in vogelvlucht» 

Verder gezellig samenzijn en voorbe
reiding van sinterklaas- en kerstfees
ten 

VVVG-agglom. 
Brussel viert vier 
80-jarigen 
Traditiegetrouw viert het Vlaams Ver
bond voor Gepensioneerden agglo
meratie Brussel ook dit jaar zijn tach
tigjarigen Het zijn de dames Veule-
mans Van Opstal Van Schuerbeek 
Van den Abbeel en de heren Emiel 
De Ridder en Hubert (^ste leyn De 
vienng die gepaard gaat met een kof
fietafelen het aanbieden van geschen
ken na de gelegenheidsrede van de 
voorzitter vindt plaats in het klublo-
kaal «Waltra» Arduinkaai 3 1000 
Brussel op donderdag 24 november 
omstreeks 16 uur Alle leden van har
te welkom 
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LIMBURG 
Gemeenteraad Maaseik 

Van woorden en daden... 

Egr 

De zitting van de gemeenteraad van 
de fusiegemeente Maaseik op 9 no
vember II. is met van een leien dakje 
gelopen. Het reeds in de vorige ver
slagen aangeklaagde wanbeheer 
van de CVP-meerderheid heeft in 
woorden en daden zijn eerste ernsti
ge gevolgen gekend. 

Erev^oord 
In verband met de bijeenkomst van 
29 september 1977 schreven wij dat 
burgemeester Gutschoven beloofd 
had, in het verslag van de zitting, te 
laten opnemen dat men in beroep zou 
gaan tegen het vernietigingsbesluit 
van de goeverneur van de beslissing 
van 10 mei 1977 in verband met de 
zetel van de gemeente Dit werd nu 
tweemaal toegezegd doch gebeurde 
met Jaak Cuppens (VU) stelde zich 
dan terecht de vraag wat het ere-
woord van een burgemeester dan 
nog waard is 

Begroting 
Naar aanleiding van de moelijkheden 
in verband met de begroting voor 
1977 heeft het ministerie van Binnen
landse Zaken bepaalde richtlijnen be
kend gemaakt aan het gemeentebe
stuur van Maaseik met uitdrukkelijk 
verzoek geen enkele lening meer 
goed te keuren vooraleer de begro
ting in Brussel wordt aangenomen 
Daar ging de CVP-meerderheid aan 
voorbij en ze keurde leningen voor 
ongeveer 9 miljoen goed Ook werd 
een begrotingswijziging voor het 
O C M W door de CVP aanvaard 

Harde woorden 
De raadsleden van de oppositie gera
ken er stilaan van overtuigd dat de 
CVP-meerderheid nergens nog be
lang aan hecht Richtlijnen van het 
ministerie worden genegeerd, brieven 
van de goeverneur blijven zonder 
gevolg Zo werden twee brieven door 
raadslid Jaeken voorgelezen waann 
de goeverneur per 9 augustus en per 
16 september 1977 de burgemeester 
vroeg een duidelijk standpunt in te 
nemen wat betreft de vestiging van 
de zetel der gemeente Raadslid Van 
Doeren (PVV) werd het teveel Op 
een duidelijke manier drukte hij zijn 
ongenoegen uit Hij richtte zijn aanval 
voornamelijk tegen de Maaseikse 
CVP-raadsleden en stelde ondubbel
zinnig de vraag of ze al of niet mano-
netten zijn in de handen van enkelen 
binnen de CVP-groep De onzachte 
wijze waarop hij zijn betoog hield en 
de doeltreffendheid ervan gaven aan
leiding tot de schorsing van de zitting 

Grondbele id 

In een vonge uitgave gaven we een 
overzicht van de manier waarop de 
CVP Maaseik aan grondbeleid doet 
Dat er in de gevoerde politiek rond dit 
probleem geen lijn is, werd nogmaals 
bewezen tijdens de vergadering van 
9 november Zo stond op de dagorde 
de aankoop van een stuk grond voor 
de oprichting van een werkhal 1 ha-
4 a werden aangeworven voor een 
bedrag van 1500 000 fr terwijl de 

gemeente verschillende grondperce-
len bezit waarvan tenminste een in 
aanmerking kan komen voor de op
richting van een werkhal 

Provincieraadslid 
Jan Latinne 
expozeert te Bree 
Ons eigenste provincieraadslid Jan 
Latinne uit Bocholt, die tijdens de jong
ste provincieraadszittingen zorgde 
voor enkele opgemerkte tussenkom
sten, heeft meer op zijn aktief dan de 
gemeentelijke en provinciale politieke 
beslommeringen Als grafisch kunste
naar reeds opgemerkt tijdens meerde
re tentoonstellingen, o a te Bree in 
galerij Sonnevanck in 1970 citeren wij 
de recensie van criticus Luc Clerinx 
bij die gelegenheid 

«Jan Latinne heeft zich een harde 
weg uitgestippeld Hij heeft het onmid
dellijk sukses net willen zoeken maar 
hl] vizeert verder En wij achten hem 
in staat tot het verwerven van een 
stijl, die gewoonweg de aandacht zal 
opeisen » 

Thans 7 jaren later is Jan Latinne 
terug met een homogene tentoonstel
ling van grafisch werk Of die eigen 
stijl de aandacht zal afdwingen, laten 
WIJ over aan het oordeel van het 
Breese kunstminnende publiek 
De tentoonstelling gaat door van za
terdag 19 november tot en met zon
dag 27 november 1977 in het gemeen
tehuis van Bree Openingsuren op de 
werkdagen van 10 u tot 12 u en van 
14 u tot 17 u 's Zaterdags en 's zon
dags van 10 tot 12 u en van 14 tot 
18 u Jan Latinne zal aanwezig zijn op 
zaterdag en zondag 

Eric Eyckmans 

jmontavond te 
Herk-de-Stad 
Langs deze weg, dankt het VU-be-
stuur van Herk-de-Stad, de talrijke 
aanwezigen op de meeting met VU-
voorzitter Hugo Schiltz De partijvoor
zitter gaf een volledige en korrekte 
uiteenzetting over het Egmontak-
koord voor ruim 250 toehoorders 
Mede door de korte inleidende ge-
schiedenisschets, bleek duidelijk, dat 
de Volksunie met deelname aan de 
regering, een belangrijke stap m de 
goede richting zet 
Men gaat toch ook met een winkel bin
nen, om buiten te komen met een tas 
vol koopwaar, zonder er voor te 
betalen 
De Volksunie heeft inderdaad be
taald, maar met te veeM Nu ze een 
machtspositie verworven heeft, kan 
ze ook eisen 
De vragen en kritieken achteraf, wer
den door de partijvoorzitter keurig 
beantwoord en weerlegd 
Het was 13 jaar geleden, dat Hugo 
Schiltz toen nog in het begin van zijn 
politieke loopbaan een meeting hield 
te Herk-de-Stad W e hopen nu geen 
13 jaar meer te moeten wachten, om 
hem weer eens te mogen verwelko
men 

Wij stelden ook ten zeerste op prijs, 
VU-kamerlid Willy Desaeyere in ons 
midden te hebben Hij nodigde uit 
voor de Volksunie-meeting te Genk 

BREE 

NOVEMBER 
25 ZUTENDAAL : Herfstbal van de Zutendaalse Volkspartij in dan

cing Apollo 
26 ' t^lLLEN : VU-ruisende Vlaamse nacht met Jef Eibers Breuge-

haanse sfeer en kos t 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 ST.-TRUIDEN: Mosselfeest om 20 u 30 in zaal «Sylvia» te 

Duras Inschrijvingen bij bestuursleden aan 20 fr 

3 HOESELT. VU-bestuursverkiezingen van 18 uur tot 22 uur in 
cafe ABC Tongerensteenweg 3 

9 PEER . Volksvergadering in zalen van Hotel Estancia Sprekers 
provincieraadslid Wilfned Wijsmans en kamerlid Jaak Gabnels 

13 DIEPENBEEK: VU-bestuursverkiezingen om 20 u in de -Or 
chidee», Marktplein 

16 ST-TRUIDEN: Paneelgesprek met Hugo Schiltz, Willy De 
Clercq, Karel Van Miert en Georges Monard over de verkiezin
gen van het Europees Parlement Om 20 u in het kultureel cen
trum Org Sociaal Progressief Europees Studiecentrum 

De VU in het kanton Peer 

Voor de vernieuwing van de «WIJ»-
abonnementen kan je steeds terecht 
bij Ene Eyckmans, Bocholterstraat 10, 
3690 Bree Prijs 500 fr nieuwe abon
nees zijn van harte welkom i 

EHBO-kursuste 
Sint-Truiden 
De eerste les over eerste hulp bij 
ongevallen van het Vlaams Kruis gaat 
door op maandag 512 77 Inlichtingen 
bij Andre Bellen, tel 677605 en me
vrouw Ruppol, tel 67 44 30 (tot 17 u ) 

Afgelopen vrijdag, 18 november, had
den in afdeling Peer de driejaarlijkse 
statutaire bestuursverkiezingen 
plaats Onder leiding van arr bestuurs
lid Jos Van Bree kenden de verkiezin
gen een vlot verloop 
Nadat dan de uitslag bekend was, ver
deelde het nieuwe bestuur onderling 
volgende taken met algemeenheid 
van stemmen 
Voorzitter Reimond Eerlingen, Steen
weg Linde 12 B 
Sekretaris Jaak Indekeu, Grotstraat 
18 
Penningmeester Guido Maes, Molen
berg 2 
Orgamzatie Jaak Knevels, Lindedorp 
38 
Propaganda Reimond Driessen, Wit
testeen 22 B 
Als afdelingsafgevaardigde in de arr 
raad werd Jaak Indekeu aangeduid 
Guido Maes zal de afdeling vertegen
woordigen in de vzw Streekontwikke-
ling Noord-Limburg (LISO) 
Het nieuwe bestuur dankt de uittre
dende bestuursleden die in de vooraf
gaande jaren waardevol werk heb
ben verricht En dankt tevens de met-

verkozen kandidaten omdat ze hier
door hun bereidheid hebben getoond 
mee te willen werken we hopen dat 
het nieuwe bestuur in de toekomst 
ook op hen zal kunnen rekenen bij de 
werking 

A 24 
Eveneens vorige week, op zaterdag, 
orgamzeerde de VU een straataktie 
in Hechtel-Eksel 

Nadat m diezelfde week reeds een 
huis-aan-huis pamflet werd bedeeld 
over de A 24, werden s zaterdags in 
heel de gemeente A 24-stickers uitge
deeld Onder begeleiding van twee 
mikrowagens, die voortdurend en luid 
het standpunt van de V U verkondig
den 

Dat de aktie sukses had, bewijst met 
alleen de gunstige reaktie van de 
bevolking maar meer nog de CVP-
schepen, die ons de politie stuurde 
om de aktie een beetje voortijdig af te 
breken Pure nijd en afgunst natuur
lijk Maar deze week, op zaterdag en 
zondag komen we terug met een sti
cker-bedeling aan de kerk in Hechtel 

OOST-VLAANDEREN 

Wordt nóg een natuurgebied verknoeid? 

Het Leen te 

Eekio 

bedreigd! 

Het provinciaal domein Het Leen is een enig natuurgebied op het grondge
bied van Eeklo, Waarschoot en Maldegem. Prachtige loofbossen, zeldzame 
planten- en vogelsoorten. 
Toen het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen het Leen in 1973 aankocht 
van Landsverdediging, ontstond de levensgrote bekoring er een sport- en 
pretpark van te maken • voetbal, tennis, volley, zwemmen, roeien, paardesport, 
enz. 
De komitees voor natuurbescherming zorgden toen voor zware tegendruk. 
Ze eisten het behoud van Het Leen als stille natuurzone, en beklemtoonden 
dat ih het verkoopkontrakt vermeld stond alleen passieve rekreatie is toege
laten 

Dubbelz innig beleid 

Sindsdien hinkt het beleid van de 
Bestendige Deputatie op twee be
nen enerzijds gingen zij van jaar tot 
jaar meer en meer de stelling van de 

Harde daden 
Het publiek leeft de zitting van de Maaseikse raad intensief, doch 
gedisciplineerd, mee' Alhoewel het spektakel aangeboden door de 
meerderheid dikwijls ontmoedigend is, mag het zeker niet als saai 
bestempeld worden Zo gebeurt het dat een toeschouwer zijn goed
keuring betuigt voor het gebeuren, zo komt het voor dat een andere 
ostentatief zijn ongenoegen uitdrukt over het CVP-beleid Burge
meester Gutschoven, reeds eerder hevig aangevallen door de oppo
sitieraadsleden kon het met verder nemen, en gaf de betrokkene het 
bevel de zaal te verlaten Daar hier geen gehoor aan werd gegeven 
moest de ordedienst de taak op zich nemen Dit liep met van een lei
en dakje Alhoewel dit allemaal wettelijk gebeurde stellen wij ons de 
vraag of een schorsing van de zitting geen betere oplossing was 
geweest 
WIJ maken van deze gelegenheid gebruik om VU-raadslid Cuppens 
geluk te wensen voor de manier waarop hij kalmte wist terug te bren
gen in deze zitting Over zijn tussenkomsten, meer in een volgende 
uitgave 

natuurbeschermers aanhangen, al
thans in hun uitspraken voor het 
publiek , anderzijds troffen zij maatre
gelen, die daarmee regelrecht in 
tegenstelling waren Zo verklaarden 
ZIJ in oktober jongstleden nog tijdens 
het begrotingsdebat 
— dat een jeugdvormingscentrum in 
1978 zal opengesteld worden , 
— dat terreinen en gebouwen wer
den gereedgemaakt voor kamperen
de jongeren in het domein , 
— dat kinderspelen zullen opgesteld 
worden , 
— dat een nieuw in te nchten cafeta-
na (15 miljoen O meer in het centrum 
zal ingeplant worden 
Als de jeugd opkomt voor vormings
centra en kampeerplaatsen, zullen we 
graag die eisen steunen Maar dan 
met in een stil natuurgebied' Zijn het 
met juist de jongeren, die de schen
ding van de natuur hebben aange
klaagd ' ' 

Buf fe rzone: 
schokken opvangen 

Een bufferzone van 15 m breedte zou 

de kamoeerzone scheiden van de 
rest van Het Leen 
Die bufferzone is een bekentenis 
men zou er met over spreken, indien 
men er met van overtuigd was dat de 
natuur schokken zal moeten verdra
gen i 
Het IS evenwel een begoocheling b v 
lawaai-hinderlijke schokken te willen 
opvangen door middel van een zone 
van 15 m Eender hoe, een brokje stil
le natuur een stukje stilte-zone uit Het 
Leen dreigt te worden opgeofferd 

Klare wijn 

W I J houden het liever bij het besluit 
van de studiedag van de Lodewijk de 
Raet-stichting, gehouden te Eeklo in 
november 1975 y 

« In Het Leen mag geen enke
le vorm van aktieve rekreatie 
toegelaten worden • 

Geen enkele vorm Dat tenminste is 
een duidelijk standpunt 

Uitnodiging 
Elkeen die zich betrokken voelt bij 
bovengeschetste bedreiging, die 
thans op Het Leen weegt, is welkom 
op zaterdag 26 november 1977 om 14 
u 30 in «De Groene Boomgaard», 
Koning Albertstraat te Eeklo De ver
gadering heeft als motto 

Handen af van Het Leen, pas
sief rekreatiegebied ' ! ! 

Men zal er een komitee stichten, dat 
waakzaam zal toezien op de gebeur
tenissen Er worden akties gepland 
om Het Leen te beschermen De 
Volksume-mandatanssen uit het Meet-
jesland weten meteen wat van hen 
verwacht wordt 

ZIEKENFONDS 
PRIESTER DAENS 
Hopmarkt 36, 9300 Aalst 

Vraagt voor onmiddellijke indiensttreding jonge 
mannelijke medewerker, minimum 21 jaar, vrij van 
legerdienst. In bezit van wagen. Hoger Middelbaar 
Onderwijs. Kennis daktylo. Aanleg om kontakten te 
leggen. 
Handgeschreven curr. vitae met recente foto, n a a r 
bovenstaand adres te sturen. 
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Gemeenteraad Evergem: 

„Een Sleins intermezzo'' 
Een gemeenteraadszitting met 
slechts zeventien agendapunten Stuk 
voor stuk technische, praktische pun
ten dan nog wel Het beloofde dus ein
delijk eens een raadszitting te worden 
die binnen de normale proportie bleef 
Men had echter zonder de (Sleinse) 
waard gerekend 
BIJ aanvang van de raadszitting vroeg 
raadslid Sierens (CVP) bij ordemotie 
het woord Hij beklaagde zich over 'n 
bepaald citaat uit het VU-blad «De 
Schaduw» waarin hem in de mond 
gelegd werd dat -al de werklozen 
nen hoop leeggangers zijn, die niet 
meer willen werken' Hij beweerde, 
volkomen terecht ovengens, die woor
den nooit uitgesproken te hebben 
Van Grembergen (VU) gaf ruiterlijk 
toe dat het hier een ernstige vergis
sing betrof en dat deze in het volgen
de nummer zou rechtgezet worden 
De bewuste woorden werden inder
daad met uitgesproken door raadslid 
Sierend doch wel door zijn CVP-kolle-
ga De Dapper, die bovendien syndi-
kaal afgevaardigde is Toen De Dapper 
evenwel vernam dat hij in de volgen
de «Schaduw» ais dader zou worden 
bestempeld, begon hij zeer veront
waardigd (syndikale beroepsmisvor
m i n g ' ) te doen Toen ook schepen 

Willems (CVP) en terelfder ure ook 
schepen Vereecke (CVP) meenden 
te moeten tussenkomen zat het spel 
volledig op de wagen De enige in de 
CVP-fraktie die met twee benen op 
de grond bleef staan en die de relativi
teit van deze storm in een glas water 
besefte, was burgemeester Parijs Dit 
was wel nodig want het peil van de 
gemeenteraad was vervaarlijk aan 
het zakken naar het oud-Sleidings 
en oud-tvergems niveau 
De V U had eén punt op de agenda 
geplaatst namelijk navraag naar de 
stand van zaken rondom het werk
loosheidsprobleem in de Kanaalzone 
Burgemeester Panjs antwoordde in 
dit verband dat de besturen van Zel-
zate en Gent positief hadden gerea
geerd en dat een eerste samenkomst 
op 25 november was gepland In deze 
vergadenng zal de verdere gang van 
zaken worden besproken, vooral de 
noodzaak tot eventuele aanvulling 
van de werkgroep met mensen uit syn
dikale, patronale en politieke milieus 
Van Grembergen (VU) sprak hier
over zijn tevredenheid uit en hoopte 
dat de aktie tot gunstige resultaten 
voor de tewerkstelling in de Kanaalzo
ne zou mogen leiden 

W.G. 

VU-Waarschoot aktief 
• Het tiende Vlaamse Vriendenbal 
werd andermaal een voltreffer Meer 
dan vijfhonderd aanwezigen, een den
derende sfeer onder impuls van een 
uitstekende dj Nand (de beste van 't 
land) een reusachtige tombola met uit
schieters, enz Het bal betekent wer
kelijk een morele en materiele steun 
voor VU-Waarschoot om het in de 
toekomst nog beter te doen Wij dan
ken langs deze weg iedereen die bij
gedragen heeft tot het welslagen van 
bal en tombola 

• Op donderdag 24 november is er 
gemeenteraad om 19 u 30 Op de 
agenda staan onder meer fietspad-
probleem, huisvuilverwerking, keuze 
van gemeentelijk wapen-en vlag enke
le begrotingswijzigingen, e a Kom ook 
eens luisteren en vergewis u van de 
positieve inbreng van onze Vlaamse 
gemeentemandatanssen 
* Op vrijdag 25 november om 
19 u 30 organizeert VU-Waarschoot 
een etentje (koude schotel) met daar
na gezellig samenzijn voor de leden 
Dit heeft plaats in cafe Derby, Zout-
weg 

* Op maandag 28 november 1977 
om 20 u, houdt VUJO-Waarschoot 
een ideeenavond omtrent het «Jaar 
van het Dorp» in het Schuttershof 
• Op 9 december gaan de plaatselij
ke bestuursverkiezingen door Aan
sluitend komt volksvertegenwoor
diger Willy Kuijpers (Herent) spreken 
over het Egmontpakt Een boeiende 
spreker over een nog steeds aktueel 
onderwerp Sterk aanbevolen dus 
aan iedereen i Wi j doen langs deze 
weg tevens een oproep tot alle leden 
om zich desgewenst voor de be
stuursverkiezingen kandidaat te stel
len en in elk geval om in groten getale 
hun stem te komen uitbrengen in het 
Schuttershof (tussen 18 u en 22 u J 

* Beste leden, binnenkort komen on
ze bestuursleden aanbellen om de lid-
kaarten te vernieuwen Als u nog niet 

geabonneerd zijt op het weekblad 
«WIJ» kunt u dat ook bij dezelfde 
gelegenheid doen Vi/ij rekenen alvast 
op uw bereidwillige medewerking 
(wg) 

FVV-Ninove en 
Brussel 
De federatie van Vlaamse Vrouwen
groepen te Ninove organiseert i s m 
het Dosfelinstituut een informatie
avond over het probleem Brussel 
Deze gaat door op donderdag 1 
december om 20 u in De Denderhoe-
ve. Burchtstraat (nabij het hospitaal) 
Op het programma 
— Diareeks over Brussel (door Wal
ter Luyten-Dosfelinstituut) 
— Brussel waar staan w i j ' Waar
heen "? (door Andre Monteyne van de 
NCO te Brussel) 
Dit wordt een leerrijke avond over 
een vraagstuk dat onophoudelijk de 
Belgische politiek beheerst 

Nieuw VU-bestuur 
te Denderwindeke 
Verleden vrijdag 18 november werd 
in de aanwezigheid van kamerlid Jan 
Caudron en arr voorzitter Bert De 
Cremer het nieuw bestuur van de 
afdeling Denderwindeke verkozen 
Voorzitter Luk Caudron , O-voorzit-
ter Wilfned Roelens, Sekretaris Gi-
nette Pauwels Penningmeester Rik 
Haelterman Organizatie Wilfried 
Mattens Propaganda Johny De Bis
schop . Dienstbetoon Robert Desert 
Bestuurslid Jan Wil lems, Afgevaar
digde arr raad Robert Desert 
Deze ondernemende ploeg heeft zich 
voorgenomen met alleen leden en 
abonnementen te werven maar door 
allerlei aktiviteiten een der beste afde
lingen van het arrondissement te blij
ven 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel 054/33105 

P V B A 

* 

AALST 

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

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

en waskussens - kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei - turnkledi] ri i i teri i i tr i istingen - ping 
pongtafels - badkleding en alle toebehoorten rol en i|sschaatsen 

kampingartikelen - t i irngerei 

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

tassen - borden - tuinmeubelen tuinschommels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

Kortnieuws uit 
Erembodegem-
Centrum 
B e s t u u r s v e r k i e z i n g 

Met algemeenheid van stemmen 
werd het volgende bestuur verkozen 
Voorzitster Irma Van Audenhove, 
Kleistraat 93A, tel 053/663030 
Ondervoorzitter Eddy Schollaert 
Fonteinbos 4 
Sekretaresse Rita Monsieur, De 
Boomstraat 10 
Penningmeester Luc D'Hondt, Nino-
vesteenweg 175, tel 21 0279 
Propaganda Dirk Van Goethem, De 
Boomstraat 10 
Organizatie Heinz Steyaert Termu-
renlaan 43, tel 21 3217 
VUJO-Afgevaardigde Pol Kol Andre 
Segers, Brusselbaan 264, tel 21 89 30 
Afg arr best Heinz Steyaert en 
Andre Segers 

S i n t - M a a r t e n s f e e s t 

Ons denderend Sint-Maartensfeest 
ging door op 12 november in de zaal 
Rembrandt In afwachting van de 
komst van de Heilige Man werd voor 
meer dan 50 kinderen een mooie 
tekenfilm gedraaid Tijdens het eten 
van de krentekoeken en de chokola-
demelk kwam de goede Sint binnen 
en overstelpte alle aanwezige VU-
kleintjes met geschenken Zingend de
den ZIJ hem uitgeleide 

VU-St.-Lievens-
Houtem 
zoekt nieuw bestuur 
Kandidaturen voor dit nieuw bestuur 
kunnen schriftelijk of telefonisch inge
diend worden op onderstaande adres
sen Hermie Herman, Dorp 55, 9262 
Vlierzele tel 053/624010 Sturtewa-
gen Michel, Polbroek 22 9520 St-Lie-
vens-Houtem , Aelterman Andre, Oor-
degemstraat 26 9262 Vlierzele tel 
053/622636 B-acke Luc Boekhout-
straat 1 A 9263 Bavegem tel 0 9 1 / 
62 7894 

Ook de avond zelf kunt u zich nog 
kandidaat stellen i Afspraak dus op 
zaterdag 3 december 1977 om 20 u 
in de kantine van SK-Vlierzele Een 
gratis Breugelfeest wordt aan alle 
leden en vnenden aangeboden De 
avond gaat door in aanwezigheid van 
kamerlid Jan Caudron 

Vlaamse kring 
van start te 
Denderleeuw 
In de schoot van ons plaatselijk be
stuur werd op 31 oogst jl overgegaan 
tot de opnchting van een Vlaamse 
Knng 
Op initiatief van Nestor de Saedeleer 
en Herman van de Velde werd beslist 
een eetfestijn te orgamzeren De keu
ze viel dit jaar op een mosselkermis 
Mede door de steun van onder meer 
Johan Cornells, Herman de Poorter, 
Herman Jacques, Peter Rigo, Luk van 
Eesbeek en Erwin Vermeire kende 
deze eerste aktiviteit een ontegen
sprekelijk sukses 500 kg mosselen 
gingen tijdens het weekeind van 
12/13 november vlot van de hand en 
door de keel 
We danken langs deze weg alle 
bestuursleden, toevallige mede
werkers en sympatizanten die zeker 
verder borg blijven staan voor een ini
tiatiefrijke werking De bestuursverkie
zingen voor onze afdeling zullen door
gaan op vrijdag 25 dezer Wij nodigen 
alle leden dnngend uit een dnnk 
wordt aangeboden door het uittre
dend bestuur Dit is tevens een gele
genheid om kennis te maken met ons 
nieuw lokaal. Dorp 11a, in afwachting 
van de officiële opening volgende 
maand 
S t . - N i k l a a s f e e s t 

Sinterklaas en Zwarte Piet verwach
ten alle brave kinderen tot 12 jaar op 
zaterdag 3 december voor een feest
je m samenwerking met, net als vong 
jaar, Jean Monnet Plichtsbewuste ou
ders kunnen tot 28 november hun 
spruiten inschrijven bij Ireen van Ees-
beek-Casteur (Fonteinstraat 9, tel 
664940) voor Denderleeuw Raf 
Sonck (Regentiestraat 62) voor Welle 
en bij Freddy de Valck Hoogstraat 
146 voor Iddergem 

V U J O 

Kandidaturen voor het nieuw bestuur 
tot uiterlijk 30 november bij Erwin 
Vermeire, Boomgaardstraat 15 te 
9470 Denderleeuw 

NOVEMBER 

25 ST.-NIKLAAS. VU-ledenfeest met koud buffet in «Zaal Van 
den Berghe », Dnekomngenstraat 16 Pnjs 250 fr 

WAARSCHOOT- VU-etentje voor alle leden in café Derby, 

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

ST.-AMANDSBERG : Gespreksavond over -Vlaanderens toe
komst in Europa « door André Demedts met IJzerbedevaartfilm 
door Peter De W i t Om 20 u in Kultuurcentrum « De Vlier Groot 
Begijnhof 15 Ingencht door VOS, Jef Goossenaertsknna 
V V V G en FVV ^' 

26 BUGGENHOUT: VU-bal in zaal Madeion om 21 u Wijk Dnes, 
Buggenhout Opdorp 

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

DECEMBER 

^ H^H^^f ̂ H ^ S ^ ^ ^ " ° Ö St-Niklaasfeest om 14 u 30 in de Kring 
M Hart, H Hartplein 2 Organizatie VUJO VU FVV VVVG 
k e t t l n ^ " " " ^ poppenkast koffietafel en uitdeling 'St-Niklaaspak-

GROOT-DENDERLEEUW: Jaarlijks St-Niklaasfeest in zaal 
Riva, Parochiestraat 88 te Iddergem om 17 u 30 stipt 

H A M M E : VU-bal om 20 u 30 in zaal Roxy met The Gentle 

4 KRUIBEKE. VU-Sinterklaasfeest om 15 u in zaal Cecilia, Lan-
gestraat 16 Animatie door het poppenteater Palut De Sint 
zorgt voor geschenken, koffie en koeken 

Nieuwkerken 
Vrijdag 2 december 1977 om 21 u in 
dancing « De Star», 11e Volksunie-bal 
van afdeling Nieuwkerken met d j Ene 
en Luc Op dit bal wordt onze dorps
genoot senator Maurits Coppieters 
namens onze afdeling gehuldigd als 
voorzitter van de Vlaamse Kultuur-
raad Alle leden en sympatizanten van 
harte welkom 

S i n t e r k l a a s f e e s t 

Zoals ieder jaar komt de goede Sint 
met Zwarte Piet bij alle kindjes van de 
afdeling op bezoek Dit zal geschie
den van 28 nov tot 1 december Eerst
daags ontvangen de leden een formu
lier, dat ze ingevuld aan de bestuursle
den afgeven, dit zo vroeg mogelijk 
Het bezoekje is volledig gratis, men
sen die geen VU-lid zijn kunnen even
eens een bezoek knjgen na kontakt 
met het bestuur 

VU Gent-Muide 

ring blijven we nog even gezellig 
nakaarten We beginnen om 19 u 30, 
de opvoenng heeft plaats in de jon
gensschool van Sint-Theresia-Muide, 
in de Sint-Theresiastraat (Van de Mui-
debrug steeds rechtdoor, even voor 
de kerk straat met haag rechts) Help 
ons door je aanwezigheid, de op
brengst IS bedoeld om ons ledenblad 
(op 10 000 exemplaren verspreid D in 
leven te houden 

Gentbrugge 

nodigt uit. 
alle leden en impatizanten op haar 
ledenfeest dat plaatsheeft zaterdag 
26 november e k We geven een pop
penspel van het artistieke genre 
«Baas Gansendonck» naar het boek 
van Hendrik Conscience, opgevoerd 
door het zeer bekende manonetten-
teater Festival Zo'n opvoenng bijwo
nen IS een buitenkansje De hele fami
lie IS welkom Kinderen betalen 30 en 
volwassenen 75 frank Na de opvoe-

Vrijdag 3 december e k om 20 uur 
worden alle smulpapen verwacht op 
een gezellig Mosselsouper in het Kou
terhof, Kouterstraat 5 te Gentbrugge-
Center (naast het kerkhoO 
Mosselen-naar-believen-met-brood en 
1/2 fles wijn aan de demokratische 
prijs van 140 fr p p Zij die geen mos
selen lusten, kunnen inschrijven voor 
een koude schotel 
Reservaties voor 30 november bij de 
VU-bestuursleden of bij O Van Oo-
teqhem. Rode Kruisstraat 7 , A Ver-
paele A Van Laethemstraat 31 , L 
Robert, G Gezellelaan 14, R Vercau-
teren, Brusselsesteenweg 429, A Ser-
let P Benoitlaan 65 , G Verhoeyen, 
Schooldreef 119, M De Waele, Heide
straat, J De Moor, Schooldreef 19 

V e r k i e z i n g a f d e l i n g s b e s t u u r 

Zoals voorgeschreven door het partij
bestuur heeft de verkiezing van het 
nieuwe afdelingsbestuur plaats op vrij
dag 3 december e k van 19 u 30 tot 
21 uur in het Kouterhof, Kouterstraat 
5, Gentbrugge 

l\cm 
2 KOSTUUMS KOPEN VOOR 

^\S^f^ DE PRIJS VAN 1 
De grootste eenmansuak van België 2.0O0 m2 oppervlakte 

KEUS TUSSEN 5000 KOSTUUMS 
MET 3 MAAND GARANTIE 

Oamesmantels, kleedjes, vesten, daim of leder, broeken 

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

Voor ieder trouwpaar een prettige verrassing, 

s i-ondags open van 9-18 u DONDERDAG GESLOTEN 

M\M 
DENDERMONDSESTEENWEG 276 

AALST TEL. 053-217973 
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WEST-VLAANDEREN 

René Declercq sfeervol herdacht te Deerlijk 
DEERLIJK. - Op 14 november jl. 
was het precies honderd jaar gele
den dat René Declercq te Deerlijk 
werd geboren. Deze gebeurtenis 
werd in het weekend van 10-13 
november in zijn geboorteplaats 
sfeervol herdacht met een tentoon
stelling, gedenkboek, sfeerfilm, 
volksavond en plechtige eucharistie
viering. 

Tentoonstel l ing en volksavond 

Donderdagavond 10 november werd 
voor meer dan 200 genodigden de 
tentoonstelling over Eené Declercq 
en ingericht door de Tercultakring-
Deerlijk, plechtig geopend. 
Op die tentoonstelling ontmoet men 
er René Declercq als student, echtge
noot en vader, dichter en flamingant. 
Handschriften en bneven vertellen 
ons over de mens Declercq. Zo vindt 
men er om. een brief gericht aan de 
vader van Valentine Ottevaere (waar
voor hij later zijn « Tineke van Heule >• 
dichtte) waarin hij om de hand van 
zijn dochter vraagt. Verder vindt men 
er ook een brief van Staf De Clercq 
(de latere VNV-leider) toen deze laat
ste tijdens de eerste wereldoorlog 
aan het front verbleef en zijn moeilijk
heden overmaakte aan de toen in 
Nederland verblijvende René De
clercq. Men leest er ook uittreksels uit 
de gemeenteraadszitting van Deerlijk 
anno 1927 waarin men o m . verneemt 
dat een amnestie-voorstel met 6 stem
men tegen 5 werd verworpen. Foto's 
illustreren o.a. de goede vriendschaps
banden tussen R. Declercq en A. 
Borms. 

Zaterdagavond had er in de Gaverhal 
te Deerlijk een grootse volksavond 
plaats. Daar werd de sfeerfilm « René 
Declercq van Deerlijk» vertoond. De 
film toont een typische Westvlaamse 
sfeer: boeren met een dorsvlegel, 
een verfilming van Tineke van Heule, 
met daarnaast getuigenissen van o m . 
Elza Declercq, dochter van R De
clercq en van wijlen Leon Defraeye 
Naast de film was er ook het optre
den van Claire met uiteraard liederen 
van René Declercq zoals Hemelhuis, 
Tineke van Heule en Moederke Al
leen), het Deerlijkse knapenkoor « Hel 
mezennestje - ; deklamatie door Tine 
Ruysschaert en Remi Van Duyn> 
volksdans, vendelen» optreden van 
de Deerlijkse fanfare Ste-Cecilia en 
massazang. Voorwaar een geslaagde 
volksavond. 

Eucharistieviering 

Zondagmorgen had dan een plechti
ge eucharistieviering plaats in de 

Een zonnige tuin het 
hele jaar door! 

HOBBY
SERRES 

• Zeer sterke, degelijke en 
waterdichte konstruktie. 

• Uitvoering m aluminium 
met kitloze beglazing. 

• Zeer eenvoudige montage 
en niet het minste onder
houd. 

• Vaste breedte van 2,80 m en 
variërend m lengte tot 
10.60 m 

Vraag ons vrijblijvend folder en 
priislijst 111 

Serrebouw 
DEFORCHE pvba 
Gentseheerweg 120 

8700 IZEGEM 
Tel. 051/30.37.01 (4 1.) 

hoofdkerk te Deerlijk. Met aangepas
te teksten en muziek» opgeluisterd 
door Claire en -He t Mezennestje», 
werd gebeden en gedankt om het 
mooie leven van René Declercq. An
ton Van Wilderode hield de homilie en 
belichtte er de figuur van Declercq als 
strijdend dichter-Vlaming. Een bomvol
le kerk zong op 't einde van deze vie
ring krachtig en overtuigd de Vlaam
se Leeuw. 

Na deze ingetogen viering stapten 
honderden mee naar het geboorte
huis van René Declercq, nadien naar 

het standbeeld van deze dichter waar 
bloemen werden neergelegd, en naar 
« De Valke », het huis waar deze mis
kende Vlaming zovele gedichten en 
liederen heeft geschreven In de kerk 
en nadien in de optocht merkten we 
naast de familie van R Declercq o m. 
ook het voltallig kollege van burge
meester en schepenen van Deerlijk, 
heel wat prominenten uit de wereld 
van kuituur, volksvertegenwoordiger 
L Vansteenkiste, arrond. VU-sekreta-
ris E. Vandommele en VU-afdelings-
voorzitster J. Verbrugge. 

René Declercq, uit Liefde ajleen... 
Ter gelegenheid van deze herdenking geeft het DF-Deerlijk een 
gedenkboek uit onder de titel - René Declercq, uit liefde alleen...», 
geschreven door Gilbert Depamelaere. Dit zeer merkwaardig boek, 
en sterk aanbevolen, bevat o.m.; 
— een woord vooraf door André Demedts, 
— een levensbeschrijving van René Declercq 
— een bespreking van zijn werken, 
— een dertigtal gedichten en uittreksels, 
— 150 illustraties waaronder handschriften van gedichten en brie

ven, afdrukken van foto's, schetsen, schildenjen, enz... 
Dit gedenkboek is te verkrijgen door overschnjving van 300 fr (gewo
ne uitgave) of 450 fr. (luxe-uitgave) op bankrekening 463-5130821-80 
van het Davidsfonds-Deerlijk. 

E. Vandommele 

BRUGGE : ZATERDAG 3 DECEMBER 

De verdere weg naar 
zelfbestuur 

10.00 P. Martens - Persattaché ministerie van Wetenschapsbeleid: 
«Wat kan bereikt worden via het Egmontpakt ? » 
— Lic. Walter Luyten: < Verdere noodzakelijke stappen 
naar volwaardig zelfbestuur». 

12.30 Middagmaal. 
13.45 « Brussel en Vlaams-Brabant» 

«Versterking of verzwakking » - « Kansen en gevaren » 
Inleider: M r A. Monteyne - lid NCC (Nederlandse Kuituur-
kommissie, Brussel) 

15.00 Koffiepauze 
15.15 Gespreksgroepen 
15.45 Slotpaneel: «Verdere strategie bij de opbouw van de 

Vlaams-nationale politieke macht». 
WAAR ? Breydelhof, Suveestraat te 8000 Brugge. 
INSCHRIJVINGEN : R. Plancke - regionaal sekretaris, Jos Nellens-
laan 128, 8300 Knokke (tel. 050/60.05.77). 
ONKOSTEN : 80 f r (voor deelname, dokumentatie dossier, koffie). 

• Storten op bankgiro van het Vormingscentrum Lod. Dosfel 435-
0254251-94 ( K B J 

VU-Kuurne kreeg 
nieuw bestuur 
Op vrijdag 18 november hadden de 
verkiezingen plaats voor het VU-be-
stuur van de afdeling Kuume. 
De volgende personen werden verko
zen . Bruneel R., Candry F., Coucke J., 
Gevaert L, Hugelier R., Masschelein 
F., Patteeuw E., Vandenbroucke J. De 
taakverdeling van de bestuursleden 
zal vastgelegd worden op de volgen
de bestuursvergadering. 
De twee gemeenteraadsleden en het 
lid van het O C M W zijn lid van het 
bestuur met advizerende stem. 

Sociaal D ienstbetoon 

VU-Kuurne 

— Dhr. Luk Vansteenkiste, volksver
tegenwoordiger : iedere 1 e zaterdag 
van de maand. ' Cirkel» Harelbeekse-
straat 40 tussen 11 -12 u 
— ledere dinsdag in «De Cirkel» 
Harelbeeksestraat 40 • iemand van de 
plaatselijke gemeenteraadsleden of 
OCMW-l id IS aanwezig tussen 19-
20 u. 30. Sociaal dienstbetoon in 
samenwerking met Dhr. Luk Van
steenkiste. 
— Ten huize, na afspraak: Jef Pie
pers, gemeenteraadslid, Beukenlaan 
39. Tel 35.48.64 — Mevr Muylaert-
Vandendriegsche, gemeenteraadslid, 
Ter Meulne 4. Tel. 71.19.17. - Ivo 
Pinoy, lid O C M W , Bloemistenstraat 8. 
Tel. 71.00.20. 

Sint -Nik laasfeest In raadskelder 
Gemeentehuis 

Wij herinneren de ingeschrevenen en 
alle leden en sympatizanten aan het 
Sint-Niklaasfeest voor onze kinderen 
op zondag 27 nov. vanaf 14 u. 30 in 
de raadskelder van het gemeente
huis. Organizatie van de Volksunie 
afdeling Vrouwen. 

Rouw in het 
arr. Kortrijk 
Met verslagenheid vernemen wij het 
overlijden van de h. A. Maes. vader 
van Walter Maes (oud-sekretaris van 
afdeling Kortnjk), en schoonvader 
van Jan Balduk (ondervoorzitter afd. 
Waregem en kantonnaal gevolmach
tigde voor het kanton Harelbeke). 
In naam van de afdelingen Kortrijk en 
Waregem, van het arrond. bestuur en 
de arrond. raad bieden wij langs deze 
weg onze oprechte blijken van deelne
ming aan 

EIGENAARS 
Wij wensen moderne appar
tementen te huren of te ko
pen in Koksijde. 
Agence Unico, Zeelaan 222, 
8460 Koksijde, tel 058/ 
51.18.89. 

u 
NOVEMBER 
19 IZEGEM : Wandeling op het Roger Clauspad te Emelgem, o.l.v. 

Victor Steelant. Vertrek om 13 u. 30 aan het Vlaams Huis. Orga
nizatie : wandelklub Vlaams Huis. 

25 KOKSIJDE: 20 u. Zaal «Soil Cress», gevaneerde dia-avond 
door ons lid Jaak Van Rompaey (inkom 25 fr.). 

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

25 WOMMELGEM : Eerste VUJO-kleinkunstavond met Jan Puime-

gé en Roemelpot in zaal Keizershof om 20 u. 

27 IZEGEM: 10 u.: Werkbezoek voor bestuurs- en kaderleden. 
Samenkomst aan het Vlaams Huis. 

27 IZEGEM : 15 u.: VU-Sinterklaasfeest in zaal Sportief, Meense-
steenweg 126. 

27 KOEKELARE : 10 u. bestuursverkiezing. 

DECEMBER 
3 D IKSMUIDE : 20e bal Vnenden Westhoek in Vlaams Huis. 
3 ST.-ANDRIES : Eerste Vlaams winterbal om 21 u. in zaal Jagers

hof met het orkest «The Toppers». Inkom : 100 fr. 

3 POPERINGE : vu-ba l in zaal Het Belfort, Grote Markt Om 20 u. 
met het orkest « Quintet Rico Marino. Inkom: 80 fr. 

9 KORTEMARK: Afdelingsbestuursverkiezing met Emiel Van
steenkiste 

F W - W I 
te leper 

stand op Vrouwendag 

Een leeuwevlag en onze standpunten tussen al dat«rood » op de stand 
van de FVV en de Vlaannse Vrouwen leper. Bezoek aan de stand door 
senator M. Capoen en gemeenteraadslid J. Devos, die trouwens de 
hele dag aanwezig waren. 

VU-bestuur te 
Hooglede-Gits 
In de vergadering van maandag I.I.. 
werd ons nieuw bestuur als volgt 
samengesteld. 
Bestuur : 
Voorzit ter: Hugo Nollet; sekretares-
se-penningmeesteres: Trees Babyion; 
propaganda : Michel Nolf ; organiza
tie : Mark Brancke. 

W e r k g r o e p : 

Mevr. Wies Colpaert; M e v r Edith 
Nolf ; Heren: Pros Caen, Elmar Van 
Biervliet, Toon Soubry, Dirk Gekiere. 
Nogmaals dank aan allen die tegen
woordig waren op het heel geslaagd 
arrondissementeel avondfeest en 
schenkers van prijzen voor de tombo
la. 

4e lustrumbal te 
Diksmuide 
Op zaterdag 3 decemtser 1977 om 
20 u. 30 in het Vlaams Huis te Diksmui
de wordt voor de 20ste maal (4e lus
trumbal) het Vlaams St.-Niklaasbal en 
avondfeest ingericht 

Dit avondfeest is het eerste naoor
logse in West-Vlaanderen. De stichter 
ervan was niemand minder dan Ing. 
Jan De Bondt de medestichter van de 
Volksunie en bouwer van de eerste 
IJzertoren. Langs deze weg doen we 
een oproep om door uw talrijke aan
wezigheid dit 4e lustrumbal tot een 
sukses te laten uitgroeien. Zoals in 
het verleden is er weer de reuzetom
bola met meer dan 250 waardevolle 
prijzen. 

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 26111977 
Themata: economische planning — . samenwerking met economi
sche raden, GOM's — intercommunales — industneterreinen — 
land- en tuinbouwbednjven — handel- en dienstensektor — tewerk
stellingsbeleid. 
2. SOCIAAL WELZIJN IN DE GEMEENTE. Datum, zaterdag 
17.12.1977. 
Themata: gemeentelijk sociaal beleid — traditioneel subsidiëringsbe-
leid — gezinsbeleid — gehandicaptenbeleid — bejaardenbeleid —• 
samenlevingsopbouw — gezondheidszorg. 
3 GEMEENTELIJK KULTUURBELEID. Datum: zaterdag 7.1 1978 
Themata: kultuurspreiding — kultuurbeleving — lokaal subsidierings-
beleid — biblioteekwezen — gemeentelijke kulturele infrastruktuur 
— kulturele raden — gemeentelijk sportbeleid — sportraden — 
gemeentelijke sportinfrastruktuur 
Plaats : Café « 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 
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VU-Blankenberge 
in 't nieuw 
De bestuursverkiezing voor de plaat
selijke afdeling van de V U had plaats 
op woensdag 16 november j l in het 
spijshuis Bearnaise, de Smet de Nae-
yerlaan Het nieuwe bestuur ziet er 
als volgt uit voorzitter Pol Decleer 
sekretans Jan Cuyie penningmeester 
Miei Duysters propaganda Henri Cat-
toor leden Raf Ponjaert Hilaire Sab-
be, Jeroom Roelof Albert Willems In 
het uitgebreid bestuur komen dan 
nog de gemeenteraadsleden Pol Des-
sein Jozef Fryns en Guido Pyck even
als Miei Duysters als lid van het 
O C M W Frans Pulinckx zetelt van 
ambtswege mede in het uitgebreid 
bestuur 

Meteen wil het nieuwe bestuur langs 
deze weg zijn dank betuigen aan uit
tredend voorzitter Raf Ponjaert die de 
voorbije 12 jaren enorme inspannin
gen heeft opgeleverd om de Volks
unie in onze stad op een peil te hou
den die de taak van het huidige 
bestuur veel vergemakkelijkt Wi j zijn 
ook ten zeerste verheugd dat Raf 
zich verder zal inzetten zodat wij ten 
allen tijde op zijn ervaring aanspraak 
kunnen maken 

Zitdag 
Oud-volksvertegenwoordiger Mees
ter P Leys zal zitdag houden op dins
dag 6 december van 20 tot 21 u in 
het spijshuis Bearnaise, de Smet de 
Naeyerlaan 86 Men kan er ook onze 
plaatselijke mandatarissen ontmoeten 
voor alle eventueel dienstbetoon 
Elkeen is er welkom 

Bestuurs-
verkiezingen 
bij VU-Brugge 
De verkiezingen voor een nieuw be
stuur van de VU-afdeling Kern Brug
ge zullen plaatshebben op vrijdag 2 
december a s m het Breydelhof Jozef 
Suveestraat 2 te Brugge van 18 tot 
22 u 
Tegen afgifte van de uitnodiging zal 
ieder stemgerechtigd lid een kiesbnef 
ontvangen De lijst van de kandidaten 
werd begin deze week aan de leden 
toegestuurd We dringen ten zeerste 
aan opdat alle leden van hun stem
recht zouden gebruik maken hoe 
meer kiezers hoe representatiever 
het bestuur 

Sociaal 
dienstbetoon 
te Koksijde 
Volksvertegenwoordiger Emiel Van-
steenkiste is ter beschikking telkens 
de 3e zaterdag om 9 uur in «Soil 
Cress» Koninklijke Baan 225 (recht
over kerk Ster-der-Zee) 

Coppieterste Brugge 
Op 12 december a s komt de voorzit
ter van de Nederlandse Kultuurraad 
VU-senator Maurits Coppieters te 
Brugge in het Breydelhof spreken 
over - Hoop en wanhoop van de 
Vlaams-nationalisten» Begin om 
20 u 30 
Het IS overbodig senator Coppieters 
voor te stellen opnieuw zullen we 
kunnen luisteren naar een gloedvol 
begenadigd redenaar Iedereen op 
post I 

Nieuw bestuur 
VU-Bredene 
in aanwezigheid van de heer Van 
Sijnghel van het nat partijbestuur de 
arr voorzitter Jef Nagels en sekreta
ns en kamerlid Vansteenkiste werd 
op 13 november overgegaan tot de 

'installatie van het nieuwe VU-bestuur 
van Bredene 
Voorzitter Willy Levecke sekretans 
Cynel Knockaert penningmeester 
Georges Vandaele propaganda 
Henri Croos , organizatie Rudy Jo
seph jongeren Enk Debaillie Verder 
ook nog de heren Leon Claeys en 
Richard Knockaert 
De Volksunie beschikt te Bredene 
over een schepen Raym Lagast en 
een gemeenteraadslid Cynel Kno
ckaert in het O C M W is ze vertegen
woordigd door de heren De Beucke-
laere Vandaele en Claeys 
In het vooruitzicht van verdere wer
king wordt thans de mogelijkheid 
bestudeerd om te Bredene twee auto
nome afdelingen op te richten, een in 
Bredene-Duinen en een andere voor 
het Dorp en het Sas Beide zouden 
dan door een dagelijks bestuur ge-
koordineerd worden 

VU-Mariakerke 
opnieuw van start 
Na een inleiding door de nieuwe 
voorzitter aangaande zijn plannen en 
verwachtingen werden de verschil
lende funkties doorgelicht 
Voor het komende werkjaar wordt 
vooral de nadruk gelegd op de wis
selwerking tussen bestuur en leden 
Volgende aktiviteiten worden voor
zien o a een nieuwjaarsreceptie voor 
al de leden een zangavond in voor
bereiding van het zangfeest en een 
of meer voordrachten waaronder 
speciaal voor de dames 
De vergadenng besteedde ook gerui
me tijd aan politieke vorming Het 
Egmontpakt werd met kennis van 
zaken besproken waarbij duidelijk 
naar voren kwam dat zonder de 
Volksunie naar een gewestvorming 
met drie zou gestreefd worden Ter
wijl in het pakt alle voorwaarden 
voorzien zijn om binnen afzienbare 
tijd tot een federalizenng met twee 
te komen 

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

PROBLEMEN NA DE FUSIES 
Donderdag 1 december «Van klem- naar grootschaligheid» theoretische uit
eenzetting over de problemen van schaalvergroting gemeentelijke herindeling 
en fusie — inventansatie van typisch Vlaamse kernproblemen rond de fusie 
Vri jdag 2 december bezoek aan de gemeente Oostburg aandachtspunten 
de veranderingen m de afstand tussen bestuur en bestuurden de verande
ringen m 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 
Inschri jvingen (voor 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 

UNIVERSITAIRE 
INSTEI_I.ING 
ANTWERPEN 

Voor het AKADEMISCH ZIEKENHUIS 
van de UNIVERSITAIRE INSTELLING ANTWERPEN 
zijn volgende functies vacant: 

Algemeen directeur 
van het ziekenhuis 
n De Algemeen Directeur zal de hoogste functionaris van het ziekenhuis zijn 
D Gedacht wordt aan een doctor in de geneeskunde met uitmuntende 

"managerskwaliteiten" Een belangrijke ervaring en kennis op hoog niveau 
van het ziekenhuisbeheer zijn een absolute vereiste 
Van de Algemeen Directeur wordt een voltijdse inzet gevergd 
Deze functie is in beginsel onverenigbaar met enig ander ambt of beroep 

n De wedde zal worden vastgesteld m de schaal van gewoon hoogleraar 
• De benoeming kan ingaan vanaf 15 2 1978 

Directeur nursing 
D De Directeur Nursing zal verantwoordelijk zijn voor de verpleegkundige 

aspecten van het ziekenhuis 
D Gedacht wordt aan kandidaten met minstens de graad van gegradueerd 

verpleger/verpleegster of vroedvrouw die voldoen aan volgende voorwaarden 
hetzij m het bezit zijn van een diploma certificaat of licentie m betrekking 
met het ziekenhuisbeheer, afgeleverd door een van de nationale universi 
teiten of door een gelijkgestelde instelling en tevens het bewijs leveren van 
5 jaren effectieve praktijk als lid van het verplegend en verzorgend personeel 
meen ziekenhuis, 

- hetzij het bewijs leveren van 10 jaren effectieve praktijk als lid van het ver
plegend en verzorgend personeel m een ziekenhuis en bovendien geslaagd 
zijn meen bevorderingsexamen dat van hetzelfde gehalte is als dit dat 
toegang verleent tot het niveau I bij de Rijksbesturen 

• Deze functie is een voltijdse functie 
• De wedde zal worden vastgesteld in de schaal 1 92 van het Ministerie van 

Volksgezondheid 
• De benoeming kan ingaan vanaf 1 4 1978 

DE KANDIDAATSTELLING. Gebeurt per aangetekende zending aan de heer 
J Lefevere, Personeelsdirekteurvan UIA, Universiteitsplem 1, 2610 Wilrijk 
en dit tot uiterlijk 20 december 1977. 

Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de Voorzitter en/of de Rector van 
de UIA Universiteitsplein 1,2610 Wilrijk, telefoon 031/28 25 28 

LIMBURG 
VU-Meerhout in 't nieuw 
Reeds lang wilde men de leden wat 
nauwer bij de werking betrekken De 
statutaire verkiezingen waren dan 
ook welgekomen om hierrond een 
ledenvergadering te organizeren Hoe
wel onze afdeling nog maar een goed 
anderhalf jaar aktief is mocht onze 
voorzitter Gaston Craps toch een 
goedgevuld en sfeervol zaaltje be
groeten 
Onze gastspreker Jaak Gabriels, be 
lichtte uitvoerig het hoe en het waar
om van een sociaal dienstbetoon Wie 
anders dan deze man was geschikter 

om ons te onderhouden over dit 
onderwerp ' 
Zijn betoog was een stralend bewijs 
van rijkelijke ervaring verkregen door 
een immense inzet van de hele 
Breese groep «Verjonging» Het 
Brees sukses wordt een uitdaging 
voor ons I 
Na dit boeiend luisterspel gaf de 
sekretans Lucien Beyens een bondig 
overzicht van het voorbije werkjaar 
dat — zo werd vastgesteld - - reeds 
voor een deel beantwoordde aan de 
Breese werkwijze Samen praatte 

men nog over het volgende jaarpro
gramma en de toekomstige werkwij
ze Het ledenaantal zal alvast aan
groeien met een twintigtal leden en de 
lege kas zal gespijzigd worden door 
het 4de Vlaamse Bal op 11 februari 
Tot slot nep de sekretans de leden op 
tot een hechtere samenwerking met 
het bestuur 

Het nieuwe bestuur is als volgt samen
gesteld 
Voorzitter Gaston Craps, De Hutten 
5 sekretans Lucien Beyens, Groen
straat 23 Penningmeester Jan erm-
godts. Acaciaweg 6 , Organizaüe 
Sooi Beyens Eindhoutsebaan 10 pro
paganda Jos Deckers Kiezel 44 
VUJO Johan Van de Craen, Gast
huisstraat 1 bestuursleden Jos Gey-
pens P Van Haechtplein 5 en Mannu 
Dox, Haverdonkweg 54 
Dienstbetoon en andere inlichtingen 
vooralsnog op sekretanaat Groen
straat 23 (014/300397) 

Voor wie zoekt 
— Appartement te huur te Op
wijk-Centrum vanaf 1 januari 
1978 Voor verdere inlichtingen 
tel 052/356889 (N127) 

W I J zoeken 
— een simpatiek Vlaams echt
paar voor het openhouden van 
een nog uit te bouwen gezellig 
Vlaams koffie- en teehuis te Mei-
se Woonmogelijkheid 

— een tweedehands fotokopie
apparaat en een stencilmachi
ne beiden behoren m goede 
staat te zijn 
Kontaktnemen met Herwig Cor
nells O-L-Vrouwweg 1 te 1860 
Meise C26925 70) voor verdere 
inlichtingen N129 

Jongeman uit Deurne met het 
diploma van technisch ingenieur 
sterkstroom zoekt gepaste 
betrekking m Antwerpen of om
geving De betrokkene is bereid 
«interims» te vervullen 

Technisch ingenieur scheikunde 
uit Mechelen 23 jaar oud zoekt 
aangepaste betrekking m Me
chelen of omgeving 

Technisch bouwkundige en met
selaars gevraagd voor Heist-op-
den-Berg en omgeving 

Jongeman uit Beerzel, met ge
tuigschrift lager en hoger secun
dair onderwijs A6-A2 handel en 
een jaar specialisatie boekhou
ding zoekt gepaste betrek
king in het Mechelse en grote 
omgeving 

Regentes plastische kunsten 
met vijf kinderen, zoekt ge
paste betrekking in de omgeving 
van Grimbergen 

Jongeman uit Zandbergen, diplo
ma van ekonomische humaniora 
en een jaar grafisch tekenen 
zoekt gepaste betrekking 

Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger Joos Somers Liersesteen-
weg 11 te 2580 St-Katelijne-Wa-
ver, of telefonisch op nummer 
015-217900 (NI 28) 

— Kinesitherapeute zoekt half-
tijdse betrekking 

— 20-jang ongehuwd meisje uit 
Tienen diploma hoger sec ond 
kennis steno-dactylo in beide 
landstalen zoekt 'n betrekking 
als bediende m de omgeving 
van Leuven of Brussel 

— Logopedist(e), die bereid is te 
werken m Nederland gelieve 
zich te wenden tot Dr J Valke
niers Ninoofsesteenwg 11, 
1750 Schepdaal Tel 
02/5691604 
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Mc. Kinsey krijgt geen blijde 
inicomst in Limburg 
GENK. — De (Limburgse) steenkool- en staalnijverheid heeft 
een goede toekomst indien er spoedig een aantal broodnodi
ge investeringen gebeuren op korte én op lange termijn. Daar
bij moeten met Wallonië eerlijke en klare afspraken gemaakt 
worden. 
De situatie van de Waalse staalsektor is dramatisch, maar dat 
mag niet beletten dat de gezonde staalbedrijven in Vlaande
ren (ALZ-Genk, Sidmar-Gent.. . ) hun bedrijvigheid zouden 
modernizeren en uitbreiden. Bovendien moet Wallonië nu 
eens eindelijk zijn verplichtingen nakomen to.v. de Limburgse 
steenkoolmijnen. 
Ten slotte mag het M c Kinseyrapport (betreffende de toe
komst van de staalbedrijven) niet afgesloten worden, voor
aleer een goede oplossing is gevonden voor de Kempense 
steenkoolmijnen. 
In een deskundig dossier van volksvertegenwoordiger Willy 
Desaeyere worden deze en nog andere eisen gesteld, eisen 
die overgenomen werden door de Limburgse arbeidsraad. 
De VU-Limburg zal een manifest van de Vlaamse mijnwerker 
massaal verspreiden om eensgezind de Limburgse eisen bij 
de regering kenbaar te maken, nog vooraleer M c Kinsey klaar 
komt met zijn staalrapport... Een voorlichtingsvergadering, 
vorige zaterdag in Genk, werd bijgewoond door o.m. volksver
tegenwoordiger Jaak Gabriels, An Gysen-Demeester , en 
arrondissementsvoorzitter Jos Truye. 

Limburg heeft dringend behoefte 
aan een aantal investeringspro-
jekten. Geregeld pleiten ministers 
voor het investeren in leefbare 
bedrijven. Tot nog toe werden er 
evenwel ettelijke miljarden in de 
bodemloze staalfabrieken van 
Wallonië gestort. Dat vindt VU-
kamerlid Willy Desaeyere in zijn 
steenkool- en staaldossier totaal 
onverantwoord. 

Willy Desaeyere: «Hef is onzin 
verder overheidsgeld te blijven 
pompen in bodemloze putten. De
ze mooie bewering moet echter 
niet alleen toegepast worden als 
het gaat om de textielbedrijven, 
maar zeker wat de Waalse staal
bedrijven betreft. 

Akkoord de situatie in de Waalse 
staalsektor is dramatisch, maar 
daar moeten de Vlaamse steen
koolmijnen zeker niet voor op
draaien. 
Staalfabrieken moeten gevestigd 
zijn ofwel bij de cokeskolen, of
wel bij het ijzererts, ofwel bij het 

VU-arbeidsraad 

legt steenkool-

en staaldossier 

op 

regeringstafel 

diep water: Wallonië voldoet niet 
meer aan die eisen. 
De enige rendabele staalbedrij
ven in België bevinden zich in 
Vlaanderen: Sidmar en ALZ-
Genk. 
Indien Wallonië zijn toekomst wil 
veilig stellen dan moet het aanstu
ren op rekonversie en verbreding 
van de aktiviteiten. De overmati
ge koncentratie op de staalsektor 
is één van de voornaamste oorza
ken van de ekonomische moeilijk
heden in Wallonië. 
Het plan Mc Kinsey wordt echter 
in dergelijke mate onder druk van 
Wallonië opgesteld, zonder reële 
inspraak van Vlaanderen, zodat 
moet gevreesd worden dat van 
een werkelijke sanering van de 
staalsektor in dit land geen spra
ke kan zijn. De arbeidsraad van 
de VU-Limburg heeft dan ook 
een tegendossier opgesteld waar
mee de regering rekening zal 
móeten houden ». 
De Limburgse arbeidsraad verzet 
zich hardnekkig tegen zelfs de 

minste steunverlening aan de 
Waalse staalnijverheid, indien de 

.noodzakelijke investeringen voor 
de Vlaamse steenkool- en staalin
dustrie niet verwezenlijkt wor
den! 

ZWARE DRUK 

Willy Desaeyere heeft berekend 
dat de steenkool- en staeltnijver-
heid in Vlaanderen slechts een 
goede toekomst hebben indien 
de produktiekapaciteit optimaal 
en volledig wordt benut. Dat bete
kent noodzakelijk een verdubbe
ling van de steenkoolproduktie 
tot 12 miljoen ton, en een verho
ging van de verkoopprijs. In dat 
geval zullen steenkoolsubsidies 
niet meer nodig zijn, en kan de 
staat dat geld uitsparen. 
Dat is slechts mogelijk indien 60 
miljard fr. in Sidmar geïnvesteerd 
wordt, en in Limburg 30 miljard fr. 
in een eerste faze, en nog eens 
57 miljard frank in een tweede 
faze... 

Limburg roept reeds jaren lang 
om werk in eigen streek. Het kan 
dan ook niet door de beugel dat 
twee grote bedrijvigheden onder 
Waalse druk alle toekomstkan
sen zouden verliezen. 
Willy Desaeyere: «Ik wil er voor 
waarschuwen dat wij ook de 
weerstand van de syndikaten zul
len moeten overwinnen. Immers, 
de twee grote vakbonden in dit 
land zijn en blijven unitair georga-
nizeerd. Van die kant uit wordt 
nog steeds zware druk uitgeoe
fend om miljarden in de Waalse 
industrie in te spuiten... Onze 
bedrijven werden Inmiddels ge
dwongen om beneden hun kapa-
citeit te produceren. Dat kan de 
Vlaamse arbeider niet langer 
meer dulden. Staatssekretaris 
Mark Eyskens jammert er steeds 
over dat de bedrijven slechts bij 
de regering komen aankloppen 
als zij in zeer moeilijke papieren 
zitten, en als er brokstukken moe
ten gelijmd worden. Welnu, de 
Vlaamse staal- en steenkoolnijver-
heid kan nog gezond gehouden 

worden. En het is om die reden 
dat wij nu bij de regering aanklop
pen om steun voor belangrijke 
investeringen in rendabele Vlaam
se staal- en steenkoolbedrijven.» 

Op de eerste plaats is een effi
ciënt bedrijfsbeheer slechts mo
gelijk indien de bedrijven een opti
male dimensie hebben. Dit geldt 
zowel voor Sidmar als voor ALZ 
als voor de Limburgse steenkool
mijnen. Meer konkreet betekent 
dit dat moet gestreefd worden 
naar een verdriedubbeling van de 
produktie van Sidmar tot 10 mil
joen ton staal, naar een produktie 
van ALZ van 360.000 ton roest-
vrij staal en naar een verdubbe
ling van de produktie van de Lim
burgse steenkoolmijnen tot 12 mil
joen ton. Slechts dan zullen deze 
Vlaamse bedrijven hun kapaciteit 
kunnen benutten en dus tegen 
minimale eenheidskosten kunnen 
produceren. Zelfs de subsidies 
aan de steenkoolmijnen zullen 
dan overbodig worden. 

GEEN KOLONIE 

Op de tweede plaats moet de 
afzet van de Limburgse steenko
len gewaarborgd worden zowel 
qua hoeveelheid als qua prijs en 
termijn. Het is onaanvaardbaar 
dat in de referentieprijs bij het 
leveringskontrakt met de Waalse 
staalnijverheid de dumpingprijzen 
vön de overschotten op de inter
nationale markt voor 25 t.h. mee
tellen. Integendeel, de zekerheid 
van bevoorrading die door het 
openhouden van de Limburgse 
mijnen gegarandeerd wordt moet 
beloond worden door een meer
prijs, een verzekeringspremie, die 
zowel door de staalfabrieken als 
door de elektriciteitscentrales zal 
moeten betaald worden. De ar
beidsraad van de Volksunie Lim
burg eist dus een prijs 10 tot 20 
t.h. hoger dan de referentieprijs, 
een kontrakt voor 25 jaar en een 
gewaarborgde afzet van 12 mil
joen ton steenkool. Alleen dan 
kunnen de steenkoolsubsidies af
geschaft worden. 

Op de derde plaats is Limburg 
niet van plan een kolonie te blij
ven die enkel grondstoffen mag 
leveren, maar niet mag industriali-
zeren. Integendeel Limburg eist 
het recht op om zich te koncentre-
ren op de spitssektoren met een 
grote toegevoegde waarde. De 
arbeidsraad van de Volksunie 
Limburg stelt daarom een aantal 
projekten voor die veel gteenkool -
verbruiken en die de afzet van de 
steenkolen kunnen verzekeren, 
met name een geïntegreerd kar-
bochemisch complex dat zowel 2 
miljoen ton cokeskolen verwerkt 
in cokesovens als 6 miljoen ton 
vlamkolen en elektrische centra
les op steenkool (2 miljoen ton 
vlamkolen). 

Om geen schade te berokkenen 
aan het leefmilieu, vooral dat wat 
betreft de luchtverontreiniging, is 
het nodig dat de nieuwe projek
ten een voldoende grote dimen
sie krijgen ; het heeft weinig zin bij
voorbeeld cokesovens te bou
wen op kleine schaal. 
Strikt genomen is er geen afval 
bij karbochemie en is een volledi
ge recyclage mogelijk, op voor
waarde dat de geproduceerde 
hoeveelheden voldoende zijn. 
iDaarnaast moet uiteraard zuiver-
.ingsapparatuur voorzien worden. 
Anderzijds benadrukte Willy De
saeyere dat Limburg geen be
hoefte heeft aan veel elektrische 
centrales, en dat met het/karbo-
chemie-projekt kerncentrales zo 
goed als overbodig worden. 
Het scharnier van het VU-inves-
teringsprogramma voor Limburg 
blijft dus het karbochemisch 
complex, dat uit twee deelprojek-
ten bestaat: de cokeskolenkar-
bochemie (CLIS), en de vlamko-
lenkarbochemie (BLIS), waarbij ^ 
dank zij de wisselwerking tus
sen deze twee installaties be
langrijke ekonomische voorde
len kunnen gerealizeerd worden. 
Het ziet er nu reeds naar uit dat 
Mc Kinsey geen blijde inkomst 
in Limburg zal krijgen... 

(Hugo de Schuyteneer) 
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McKinsey fc Company Inc . 

De nu stilaan befaamde Mc. Kinsey-studie over de toekomst van de 
staalindustrie in dit land zal spoedig, na negen maanden intense studie, 
aan de regering overhandigd worden. We hebben reeds vroeger aan
gestipt dat Mc Kinsey een oordeel zal vellen over een besteding van 
120 miljard frank, én over de toekomst voor 20 tot 30.000 arbeiders! 
Bovendien zal met het staaldossier ook de Limburgse steenkool goe
de of slechte vooruitzichten krijgen. Daarom precies is het bedenke
lijk én onverantwoord dat de Amerikaan Mc Kinsey haast uitsluitend 
Waalse bedrijven op zijn informatietocht^n heeft bezocht Het ziet er 
geenszins naar uit dat de bekommernissen van de Vlaamse industrië
len voldoende door de Mc Kinsey-speurders gehoord en begrepen 
werden. 
Vlamingen worden bij het Mc Kinseyberaad nauwelijks betrokken, en 
Limburgse ekonomisten hoegenaamd niet Zestien Mc Kinsey-onder-
zoekers zullen begin volgend jaar hun salomonsoordeel vellen. 
Het zijn Max Geldens (Amsterdam), Robert Swift (Parijs), Eric Friberg 
(Amsterdam), Thierry Chéreau (Parijs), Charles Shaw (Parijs), Robin 
Leaf (Londen), Gerald Hillman (New York), John Heinz (Luxemburg), 
Fons Driessen (Amsterdam), Koos Van den Heuvel (Amsterdam), Pier
re Macar (Parijs), Jean-Jacques Bérard (Parijs), Louis-Marie Duchamp 
(Parijs), Jean-(i;iaude Chalumeau (Parijs), Axel Rückert (Berlijn), Robin 
Thompson (Parijs). 
Vanuit de Avenue George V in Parijs 75008, schreef Mc Kinsey 
& Company in april jl. een brief naar «monsieur Pierre Bourguignon, 
conseiller du ministre des affaires économiques», waarbij het McKin
sey rapport werd toegelicht: in een « proposition d'étude relative è revo
lution future et aux strategies envisageables par la siderurgie Belgo-
Luxembourgeoise ». In Limburg wordt het Mc Kinseyrapport met onge
rustheid én met scepticisme afgewacht Er werd immers reeds verno
men dat deze Mc Kinsey alleen al in de staalindustrie nog maar eens 
duizenden afdankingen voorspelt I 

ALZ, BLIS, CLIS en ELIS 

MANIFEST VAN DE 
VLAAMSE MIJNWERKER 

De voorgestelde VU-projekten 
^̂  kunnen niet In één jaar afge

werkt worden, en dan stelt zich 
uiteraard het probleem van de 
spreiding in de ti jd. In het ALZ 
projekt bi jvoorbeeld werden 
twee mogeli jkheden onderzocht, 
namelijk een « globale » mogelijk
heid met een financiering over 
vijf jaar (elk jaar ongeveer 1 m i^ 
jard) en een « gespreide » moge
li jkheid met een financiering 
over acht jaar. 
Over het algemeen is het dus 
wel mogelijk om het voorgestel
de investeringsprojekt in de ti jd 
te verdelen, zonder al te grote 
bijkomende kosten. Er stelt zich 
echter een bijzonder probleem 
in verband met de afzet van de 
vlamkolen. Het deficief van de 
Limburgse steenkolenmijnen 
kan slechts weggewerkt worden 
via saturatie, m.a.w. via een ex
pansie van de vlamkolenproduk-
tie. Het projekt BLIS dat de afna
me van 6,028 miljoen ton van 
deze vlamkolen moet verzeke
ren vergt echter een investe
ringsperiode van minstens vijf 
jaar. (Zie voetnoot). 
Het zou zeer gevaarlijk zijn hier
voor elektrische centrales in 
Limburg te bouwen, zoals Bae-
yens voorste l t want dan bestaat 
het gevaar dat het projekt BLIS 
nooit wordt uitgevoerd bij ge
brek aan vlamkolen. Het aantal 
elektrische centrales moet be
perkt bli jven tot een kapaciteit 
van 1000 Megawat t teneinde 
een voldoende aanbod van vlam
kolen voor BLIS te garanderen. 
De verdubbeling van de Lim
burgse steenkoolproduktie kan 
dan ook alleen maar op korte ter
mijn worden doorgevoerd via 
het voorlopig verstoken van de 
vlamkolen in de bestaande elek
trische centrales. Hierbij moet--
het kontrakt van de kaioriepool 
worden aangepast teneinde een 
prijs boven de referentieprijs te 
bedingen. 

Het scharnier van het VU-inves-
teringsprogramma voor Limburg 

^̂  blijft dus het karbochemisch 
komplex dat uit twee deelprojek-
ten bestaat de cokeskolenkarbo-
chemie CLIS en de vlamkolen-
karbochemie BLIS waarbij dank 
zij de wisselwerking tussen de
ze twee installaties belangrijke 

schaalvoordelen kunnen gereali
seerd worden. De grote moeili jk
heid is echter dat het projekt 
BLIS zeer innoverend is, en dus 
nog een lange studieti jd en kon-
struktieti jd verg t Vooral li jkt het 
projekt BLIS slechts uitvoerbaar 
tegen het einde van de jaren 
tachtig en de overgangsmaatre
gel van het t i jdeli jk verstoken 
van de vlamkolen in de bestaan
de elektriciteitscentrales is dus 
onafwendbaar. Deze overgangs
maatregel zal trouwens slechts 
geleidelijk moeten toegepast 
worden omdat de verdubbeling 
van de steenkoolproduktie niet 
van vandaag op morgen kan 

geschieden. de voorbereidende 
werken zullen heel wat t i jd in 
beslag nemen. 
Er wordt dus voorgesteld het 
investeringsprogramma in -twee 
fasen uit te voeren. In een eerste 
fase tussen 1978 en 1983 die 
29,318 mid zal vergen, worden 
de projekten CLIS, ELIS uitge
voerd alsmede een pilootfabriek 
voor BLIS van 5 mId. In een twee
de fase tussen 1984 en 1989-
wordt BLIS uitgevoerd wat een 
investering van 57,522 mId zal 
meebrengen. 
(Noot BLIS IS een benzineprojekt, CLIS 
omvat cokes-verwerking en ELIS betreft 
elektriciteit uit Limburgse steenkool) 

Om het behoud van de expansie van de 
tewerkstell ing in de mijnen te verzekeren 
moeten de volgende tien eisen worden inge
wil l igd : 

/. De afzet van de steenkool moet gewaar
borgd worden zowel qua hoeveelheid, qua 
termijn als qua prijs. 
Dit betekent: 
a) dat de produktie moet verdubbeld wor
den tot 12 miljoen ton waarvan 4 miljoen ton 
kookskolen en 8 miljoen ton vlamkolen I 
b) dat de afname hiervan moet gewaar
borgd worden op de lange termijn, minstens 
25 jaar» 
c) dat de prijs de kosten moet dekken. 
Bovendien mag er niet gediscrimineerd 
worden tussen de gepensKineerden. Deze 
steenkoolproduktie maakt zes kerncentrales 
van 1.000 mW overbodig en moet dus ook 
vanuit milieustandpunt worden toegejuicht 

2. De zekerheid van bevoorrading die aldus 
wordt gegarandeerd zowel aan de staalnij-
verheid als aan de elektriciteitscentrales 
moet beloond worden door een meerprijs 
van 10 tot 20% boven de internationale prijs, 
een zogenaamde verzekeringspremie voor 
energieonafhankelijkheid. De prijs van de 
steenkool moet dus boven de internationale 
prijs liggen. 

3. Bij de berekening van de internationale 
prijs moet men zich baseren op de langeter-
mijntrend, zonder zich te bekommeren om 
kortetermijnschommelingen: de dumpingprij- , 
zen voor overschotten en voor kleine leve
ringen mogen dus niet in aanmerking worden 
genomen zoals in het huidige kontrakt met 
de staalnijverheid. 

4. Zowel de Waalse staalfabrieken als Sid-
mar als de elektriciteitscentrales moeten zich 
ertoe verbinden Limburgse steenkolen op te 
nemen. Aangezien onze ekonomie zich niet 
onmiddellijk kan aanpassen aan de voorge
stelde hogere energieprijs moet een over
gangsperiode worden in acht genfomen gedu
rende dewelke de staalnijverheid en de elek-
tnciteitssektoren kompenserende subsidies 
kunnen ontvangen. In geen geval mag het 
odium van het verlieslatend zijn verder blij
ven kleven op de mijnen. Deze overgangspe
riode zal automatisch beëindigd worden van 
zodra de stijgende internationale energieprijs 
het kostprijsniveau van de Limburgse steen
kool zal bereikt hebben wat waarschijnlijk 
voor 1990 zal gebeuren. 

5. Limburg wil geen kolonizatiegebied blijven 
dat ertsen bovenhaalt die onmiddellijk naar 
rijkere gebieden worden overgebracht De 
steenkool moet ter plaatse worden verwerkt, 
hetzij tot kooks (2 miljoen ton), hetzij tot elek
triciteit (2 miljoen ton) hetzij tot benzine en 
scheikundige produkten (6 miljoen ton) En
kel omwille van technische behoeften kan 
nog een levering van 2 miljoen ton kooksko
len worden toegestaan. Er moeten dus 
kooksovens worden opgericht met een kapa
citeit van 1,481 miljoen ton kooks, termische 
centrales met een kapaciteit van 1.000 mW, 
en een karbochemisch complex met een 
kapaciteit van 2,2 mil/oen ton olie, wat in 

totaal een investering van 81,83 miljard fr. zal 
vergen. 

6. In afwachting van de oprichting van een 
karbochemisch complex moeten in de over
gangsperiode 6 miljoen ton vlamkolen ver
stookt worden in de t>estaande elektrische 
centrales. 

7. De Vlaamse mijnwerker is van mening dat 
zijn gerechtvaardigde eisen geen nadelen 
mogen t>erokkenen aan de enige nog renda-
t>ele staalondememingen, namelijk SIDMAR 
en ALZ. De Vlaamse mijnwerker betuigt dan 
ook zijn solidariteit met de art>eiders uit deze 
bedrijven. Wat SIDMAR betreft moet even
eens gestreefd worden nêiar een saturatie 
van de kapaciteit m.a.w. de produktie moet 
uitgebreid worden tot 10 miljoen ton staal, 
wat een investering van 60 mId fr zal vergen. 
Wat ALZ betreft moet evenzeer naar een 
saturatie gestreefd worden, m.a.w. de produk
tie moet uitgebreid worden met 250.000 ton 
roestvrij staal, wat een investering van 5 mId 
fr met zich zal brengen. 

8. De Limburgse mijnwerker eist de nodige 
inspraak en Vlaamse kontrole op het McKin-
sey-rapport. Gezien de sterke afhankelijk
heid van de steenkoolmijnen ten opzichte 
van de staalnijverheid moeten de nodige 
kompensaties aan Vlaanderen gegeven wor
den: 55% van de kredieten moeten naar 
Vlaanderen gaan, zowel naar de staalnijver
heid in casu SIDMAR en ALZ als naar de op 
te richten steenkoolverwerkende nijverheid 
in Limburg, met name de projekten BLIS, 
CLIS en ELIS (karbochemie, kooks en elektri
citeit), dit betekent 60 mId fr voor SIDMAR 
en 86,83 mId fr voor Limburq. 

9. De Waalse staalnijverheid is failliet Vlaan
deren is met bereid dit deficit te dekken zon
der een voldoende medezeggenschap in het 
beheer Juist zoals de Franstalige maatschap
pijen mede de steenkoolmijnen kontroleren, 
eist Vlaanderen een gelijkaardig kontrole-
recht op de Waalse staalnijverheid waarvan 
het kapitaal uit de nationale belastinggelden 
wordt samengesteld. De Vlaamse GOM's 
moeten dus in ruil voor de Vlaamse belas
tingopbrengsten de nodige participaties krij
gen in de Waalse staalnijverheid. Alleen op 
die manier is een harmonisch samenleven 
tussen de Limburgse steenkoolmijnen en de 
Waalse staalnijverheid mogelijk. 

10. Gezien het innoverend karakter van 
BLIS en de lange studie- en konstruktietijd 
kan BLIS slechts in twee fazen worden uitge
voerd. In de eerste faze wordt een pilootfa
briek van 5 mId opgericht Het investerings
programma kan dus opgesplitst worden in 
twee fazen: in een eerste faze worden CLIS, 
ELIS en piloot BLIS uitgevoerd d.w.z. 30 mId 
en in een tweede faze wordt BLIS voltooid 
dw.z. 57 mId. Hoewel moet gestreefd wor
den naar een zo groot mogelijke deelneming 
van het privé-kapitaal zal de overheid toch 
een meerderheidsparticipatie moeten ne
men, tenminste in de te integreren steenkool-
en staalsektor In de eerste faze is dus een 
overheidsinvestering van 15 mId nodig en in 
de 'tweede faze een van 28,5 mId. 
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HET KIND Het literaire tijd
schrift « Appel» wil een spe

ciale uitgave samenstellen met 
hei kind als tema Wie daaraan 
wil meewerken kan gedichten 
en korte schetsen (proza) stu
ren naar Leopold Nicolai Has-
seltsteenweg 211 te 3800 Sint-
Truiden 

HEUVELLANDSE STREEK-
KALENDER Voor het 

«Jaar van het Dorp« gaf VVV-
Westvlaamse Bergen een fraaie 
streekkalender uit Naast de ka
lenderbladzijden bevat hij veer
tien pentekeningen (voor elk 
dorp een) van de hand van Luc 
Ameel Er is ook een bladzijde 
met de wandelkalender 1978 

Deze eenvoudige kalender kost 
slechts 20 frank en is te verkrij
gen in het Streekhuis Malegijs 
te Kemmel of door storting van 
30 fr (verzending inbegrepen) 
op rekening 000-0482353-69 van 
VVV Westvlaamse Bergen te 
Kemmel 

SNIJDERS heet de Limburg
se familie die zopas ee^ 

(gestencild) familiezangboek liet 
verschijnen Daarin werden op
genomen al de liedjes die de 
familie (ouders en zeven kinde
ren) rond de Leuvense stoof 
zongen Donaat Snijders Kruis
heer en kollegedirekteur 
"Het werd allemaal opgeschre 
ven vaak in dikke groeiende 
«cahiers de brouillon" die alle
maal verdwenen in de storm 
van opruimen verhuizen Na 
veel gespeu- ontdekten we 
slechts een paar flarden en 
intakt en aandoenlijk het liede
renboek van vader en moeder 
toen die nog vrijden door moe
der steeds als een kostbaarheid 
bewaard tot aan haar heen
gaan » 

Een lovenswaardige poging om 
wat definitief verloren dreigt te 
gaan te redden 
Het zangboek nagenoeg 150 ge
stencilde bladen is tegen 90 fr 
af te halen bij R Snijders-Pur-
not Geistingen 38 of J Hen-
ckens-Snijders Geistingen 19, 
beiden 36(58 Kinrooi ook bij H-
Kruiskollege Zandbergerstraat 
21 3670 Neeroeteren Het kan 
besteld worden door storting 
van 110fr op prk 000-0919960-
12 van hetzelfde adres 

\ /OBA Na Limburg werd nu 
ook in Oost-Vlaanderen en 

Brabant een overkoepelend or
gaan voor auteurs opgencht de 
VOBA De Vereniging voor 
Oostvlaamse en Brabantse au
teurs wil de schrijvers uit dit 
landsgedeelte uit hun isolement 
halen en groeperen De VOBA 
hoopt tevens via een informatief 
tijdschrift en via het organizeren 
van kulturele manifestaties het li
terair leven in Vlaanderen te sti
muleren 
Inlichtingen kunnen verkregen 
worden VOBA-sekreariaat Vin-
kenstraat 66 9400 Ninove 

Claus' egotrip: Jess ica! 

De Koninklijke Vlaamse Schouwburg bestaat 100 jaar en onder
streept deze Vlaamse aanwezigheid in het barre Brussel door de pro
grammatic van maar liefst zes produkties van eigen bodem een 
puik idee van direkteur Nand Buyl, dat hem in grote dank zal afgeno
men worden door de Vereniging voor Nederlandstalige Toneelau
teurs 
Als tweede seizoenwerk (na De Straatzanger) werd het toneel 
geruimd voor de bijzonder kreatieve en meest opgevoerde van onze 
hedendaagse schrijvers, het zowel bejubelde als verguisde enfant 
terrible van de Nederlandse literatuur, Hugo Claus, aan wiens teater-
instinkt de obiektieve toeschouwer nochtans niet kan twijfelen. 
Daarvoor staat een ijzervast repertoire borg Een bruid in de mor
gen. Vrijdag, Suiker, Blauw-Blauw, Pas de deux Dramatisch minder 
sterk Het lid van de Moordenaar, Leopold II, Het Goudland (naar 
Conscience), Orestes en Thuis, moet gevreesd worden, dat het jong
ste produkt van Claus' rijke inspiratie, Jessica /zal gerekend worden 
tot de reeks van tweederangswerken 

Citaten van Jef Geeraerts 
Onder de wat protserige titel. Gedachten van een linkse bour
geois, bundelde Gerd de Ley in negen, enkel met een 
Romeins cijfer aangeduide hoofdstukken citaten uit het werk 
van Jef Geeraerts De benaming «linkse bourgeois » is geen 
uitvinding van De Ley, maar van Geeraerts zelf Ik heb er 
helemaal geen bezwaar tegen dat schrijvers zich op het poli
tieke of maatschappelijke pad begeven, maar ik verlang van 
hen dan toch een nauwkeurig woordgebruik, even nauwkeu
rig als om in allerlei stijlnuanceringen, gevoelens, ervaringen, 
gebeurtenissen, karakters weer te geven Het volstaat met 
een schrijver te zijn om zich ineens als een profeet te gedra
gen en allerlei uitspraken te daan doen over politiek, moraal 
of godsdienst. 

Op het vlotte taalgebruik na komt 
Geeraerts nergens in dat citatenboek 
boven het peil uit van het politieke 
geklets in kroegen en patronagezalen 
U zult me zeggen, goede lezer dat de 
door Gerd de Ley bij elkaar geraapte 
teksten grotendeels uit de romans 
van Geeraerts afkomstig zijn en dat ik 
in mijn besprekingen me nog nooit zo 
negatief heb uitgedrukt tegenover het 
literaire werk als ik nu doe Ik geloof 
juist dat De Ley er verkeerd aan doet 
Geeraerts uitspraken te bundelen en 
uit hun kontekst te lichten «Gedach
ten» zijn het geenszins hoogstens 
sterk emotioneel geladen kreten en 
bewenngen die volkomen passen en 
aanvaardbaar zijn in autobiografische 
geschnften waann de auteur met de 
heftigheid en opstandigheid die hem 
eigen zijn, wraak neemt op milieus 
knngen, personen toestanden die 
hem zwaar geschokt hebben Wijsge-
ng, ideologisch of jDolitiek bekeken 
zijn die bewenngen waardeloos Ter 
wijl hij ze neerschreef heeft Geer
aerts nooit gedacht dat ze ooit eens 
als -gedachten» zouden bestempeld 
en uitgegeven worden Het boekje 
geeft hoogstens een idee van de wij
ze waarop de schnjver zijn psycholo
gische dnjfveren op een door hem 
eigen geschapen moraal tracht te 
doen dragen Zijn zogenaamde linkse 
gerichtheid steunt geenszins op een 
bepaalde ideologie of politieke keuze 
Het gaat veeleer om een revolte 
tegen de gangbare moraal en tegen 

een maatschappij, België genaamd 
waann hij zich ongelukkig voelt Geer
aerts zegt zelf in duidelijke bewoordin
gen wat moraal voor hem is 'leder 
van ons is zo oneindig gekompliceera 
dat elk voor zichzelf een eigen moraal 
moet kiezen - (p 81) 
" Links » bij Geeraerts heeft veel meer 
te maken met dwarsliggenj, met non-
konformisme of een tegendraadse le
venshouding dan met een levensover
tuiging die steunt op een politieke filo-
zofie Een logisch opgetx)uwd sys
teem moet men er met achter zoeken 
De enige logika die enn zit is het uit
vloeisel van ervaringen verlangens 
ontroenngen een sterke levensdrang 
een behoefte aan vitaliteit en echtheid, 
een misprijzen voor geklungel en plat
vloerse kleinheid In datzelfde ver
band spreek ik ook met graag van 
zogenaamde fascistische strekkingen 
bij Geeraerts De machtsdrang en de 
uitbarstingen van geweld in Geer
aerts literaire werk zijn in de allereer
ste plaats uitingen van een gespan
nen psyche De door De Ley gebun
delde aanhalingen over dat tema blij
ven ook in die sfeer hangen Nergens 
groeien ze uit tot afgewogen stelling
namen, waaraan je een politiek of ideo
logisch karakter kunt toeschnjven 

Bij voort>eeld « Liefde zonder geweld 
IS geen liefde Geweld t>ehoort tot de 
dingen die de zin van het leven uitma
ken' Het woord «geweld» heeft in 
dat citaat een psychologische beteke
nis het IS het woord van iemand die 

zich verweert tegen elke kiem van 
zwakheid of onechte vertedering die 
in de liefde schuilt het gaat om een 
soort bevestiging van de eigen manne
lijkheid Geeraerts wil geen «rate» 
zijn Hij IS een individu dat zich teweer-
stelt Vandaar zijn voortdurende on
min met een land met een maatschap
pij met een burgerij met de massa 
halfslachtigen die dit stukje aarde 
bevolken In die zin kun je (jeeraerts 
een «omhooggevallen» bourgeois 
noemen een man die zijn afkomst 
zijn opvoeding zijn land met kan ver
loochenen noch zijn vader noch zijn 
moeder en die zich dan met behulp 
van het schrijverschap een bestaan 
en een personage opbouwt die enkel 
hun kracht putten in een als heldhaftig
heid ervaren antihouding Nogmaals 
een gedachtp kun jf zor Ir^vcnshciu-

ding met noemen, zelfs geen moraal 
al heeft het er de schijn van omdat 
het ten slotte ervanngen zijn die door 
middel van het woord en de intellek-
tuele status van het schrijverschap in 
het traditionele gebied van de gedach
te binnengehaald worden Het schnj-
ven IS voor Geeraerts psychologiscn 
bekeken een anti-intellektuele gedra
ging HIJ noemt het zelf een «terapie » 
(p 75) een «revolte» een «zelfkwel
ling » en daarom ook een totale schep
ping of werkzaamheid Alleen m dat 
raam knjgen zijn uitspraken als mora
list een zinvolle betekenis 

Eugene Van Itterbeek 

Jef Geeraerts, Gedachten van een 
linkse tx)urgeois Antwerpen, De Da
geraad 1977 109 biz 

Van De Getuigen (ik dacht zowat 
het Buhnedebuut) tot de huidige 
voorstelling blijkt duidelijk de 
<omplexiteit waardoor de auteur 
ge lanteerd blijft door de loop der 
jaren heen intermenselijke rela
ties die spaak lopen alle verbale 
krachtpatserijen ten spijt deze 
van mijnentwege felle oversimplifi-
katie wordt gesausd met primaire 
driften en aanvechtingen die ge
lijktijdig oorzaak en gevolg zijn 

Relevant voor de toeschouwer 
van Jessica is het niet maar hij zal 
er moeilijk onderuit kunnen zich 
aid een Peeping John te ervaren 
bij het aanschouwen van de tnbu-
laties omtrent de fiktieve verhou
ding van het mannelijke hoofdper-
soiiage Paul en diens voorwerp 
v/an aanbidding Jessica 

D( auteur egotnpt wellustig als 
een bronstige hengst omheen de 
mooie Jessica en hij doet dit, 
cynisch gevoelig humoristisch, 
schokkend en langdradig Maar 
steeds met het klank- en beelden-
rijk Nederlands dat Claus be
heerst als weinigen Wie ietwat 
op de hoogte is van de belevenis
sen van de auteur, zal allicht 
geneigd zijn een aantal autobio
grafische parallellen te ontdek
ken Nogmaals het hoeft niet, 
maar als situering in de totaliteit 
van het oeuvre is deze informatie 
misschien met overbodig 

Fiktie en realiteit 

Paul wordt thuis verwacht om 
zich naar een party te begeven 
bij zijn direkteur Hij wordt onmid
dellijk in de echtelijke sfeer ge
dompeld door een jengelende 
zoon en een vrouw die wel trek 
heeft in een vluggertje Aan de 
alledaagsheid van deze voorval
len ontsnapt hij door zijn verbeel
ding de vrije teugel te laten in 
warrelend tempo glijden situaties 
en personen over de scene in de 
hallucinante en groteske onwer
kelijkheid van Paul's geestelijke 
wereld Hij dialogeert met zijn 
overleden vader bouwt een imagi
naire party op ten huize van zijn 
direkteur, verklaart diens dochter 
Jessica zijn liefde, vermoordt de 
vader, om hem achteraf opnieuw 
tot leven te wekken, beleeft een 
hartstochtelijke liefde met Jessi
ca, vlucht met haar naar het bui
tenland terwijl zijn vrouw in een 
TV-talkshow optreedt tot de 
twee geliefden door Recht en 
Orde opgepakt worden Hiermee 
zou het allemaal kunnen gebeurd 
zijn fiktie en realiteit schuiven 
nauw merkbaar in mekaar over, 
verrassend, handig, technisch 
<nap soms een tikeltje te vulgair, 
maar voelt de auteur zich zo geïn
spireerd door zijn tematiek, zo 
geëngageerd of te weinig afstan
delijk ik weet het met, maar als je 
verwacht alles meegemaakt te 
hebben komen nog even alle 
bizarre personages iets opvoe
ren, betreffende de fataliteit van 
het lot in een goedkope sceni
sche simbolizering, die je het ape
gapen bezorgt Ware de auteur 
zelf met opgetreden als regisseur, 
het overbodige tafereel was mis
schien geknipt geweest Het is 
echter een gekend euvel met 
schrijvers die ook de regietouw-
Ijes in handen hebben hun vizie 
IS uiteraard de juiste maar het 
mangelt hen aan voldoende kriti
sche benadenng om de overtollig-
heden te verwijderen 
Een ganse trits entoesiaste ak-
teurs staan in voor een vlotte ver
tolking van dit bevreemdend, boei
end, erg persoonlijk spektakel In 
de KVS tot het einde der maand 

Ray De Bouvre 
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Ralph Prins in Drieiconingen 
te Veurne 

Nog tot 8 januari in Galenj Driekoningen, Vleeshouwersstraat 23, teke
ningen van Ralph Prins Open vrijdag, zaterdagen en zondag telkens 

van 10-12 u. en van 15-19 u 

KVO-Antwerpen 

Plezierige 
eindejaarsdagen 
met „Oliver" ff 
Het IS telkens met benepen hart 
dat je de Vlaamse Opera be
treedt, als er een musical gepro
grammeerd wordt En zowat elk 
seizoen, van toen ex-direkteur Re-
naat Verbruggen, de eerste stap 
waagde met «Hello Dolly», bleek 
deze tipisch angelsaksische uitlo
per van de Europese operette het 
enorm te doen bij het publiek 
Dit zal ook wel het geval worden 
met de huidige reeks naar de 
roman Oliver Twist op muziek 
van Lionel Bart, die op 30-jarige 
leeftijd een aantal lyncs bijeen-
floot — mét komponeerde, want 
deze oorspronkelijke rock 'n rol
ler kent geen muziek — omheen 
het vertrouwde tema van Di
ckens en hiermede een eclatant 
sukses oogstte in Londen en 
Broadway met als finale bekro
ning in 1968 de verfilming door 
Carol Reed. 
Twijfels gelden vooral de voor de 
hand liggende vergelijking met de 
film en het slechte onthaal in 
Nederland van de aldaar noch
tans groots opgevatte produktie 
(1963) met Johnny Kraaykamp 
als Fagin, de schabouwelijke lei
der van de jeugdige bende zak
kenrollers Niets IS echter zo mis
leidend als twijfels bij het vooraf 
beoordelen van hoe het publiek 
zal reageren op een spektakel 
het eerste Vlaamse musical-
ekspenment, My fair Lady 
(21 121960) lag na enkele weken 
van kuneuze verwondenng op 
apegapen, terwijl met deze zelfde 
Lady in Nederland twee jaar voor
dien het land met met aflatend 
sukses werd rondgehost 
Voor de Antwerpse Oliver loopt 
het intussen gesmeerd aan de 
KVO-kassa en niet ten onrechte, 
want het is een biezonder be
weeglijk en speels geheel gewor

den, dank ZIJ de kreatieve regie 
van Rudy Coorens, dezelfde die 
vorig jaar (en in december dit jaar 
opnieuw) de Orfeo ensceneerde 
Maanden van met aflatende in
spanning zijn voorafgegaan aan 
deze produktie je merkt het aan 
elke beweging, elke intonatie, elke 
overgang, kortom deze voorstel
ling IS af Heeft men er tussen 
haakjes nog met aan gedacht 
deze kapabele teaterman die Ru
dy Coorens ontegenzeggelijk is, 
als vast huisregisseur — een met 
overbodige weelde — aan te wer
ven "? 
De tere Oliver wordt vertolkt 
door de piepjonge Piet Berge en 
hij doet dit met een overgave die 
met alleen de vrouwenharten 
doet smelten Grandioos, ronduit, 
IS Willy van Hese, de schraperige, 
harde en toch ontroerende Fa-
gin een akteursprestatie die van 
Hese optilt tot het grote niveau 
Vreemde eend in de bijt is Rita 
Deneve als het bandietenliefje 
Nancy sedert enige tijd is deze 
showzangeres, die ooit nog eens 
een « Ontdek de Ster » won, zich
zelf aan het herontdekken als 
total performer Wat zij presteert 
in de KVO behoort beslist tot het 
uitstekende vakwerk Treden ver
der op Ghislaine Morèze (geen 
slecht woord over deze aktnce), 
Bert Olsson (met zijn ietwat rau
we barintongeluid, overtuigend 
misdadig en vals), Gerda Tilman 
(moederlijk en lief) en Herman 
Bekaert Totaal naast zijn perso
nage, zoals helaas bijna altijd, is 
de eeuwig armenzwaaiende en 
wenkbrauwfronsende Norbert 
Brusselmans 

Voorstellingen tot eind december 
in de Antwerpse KVO 

Ray de Bouvre 

Colruyt _ 
verkoopt niet alle \A/ijnen 

>A/el de beste... 
De wijnspecialisten van Colruyt zijn er steeds op uit om voor u 
de beste wijnen uit te zoeken. U weet dat de grote wijnen van 

1975 en '76 nog betrekkelijk jong zijn om nu reeds ten volle 
te savoureren. Dat u nu nog die prachtige, in 1974 op het 

kasteel gebottelde wijnen tegen de laagste prijzen kunt kopen, 
is een bewijs van de beste tradities die Colruyt heeft in 

wijnverkoop. 

P A U L ^ A C ' F R A N C E 

Colruyt... als u werkelijk over wijnen spreekt 

CaiRUVT 
laagste prijzen | ^ ^ " ] 

Aalst, Alsemberg, Anderlecht, A s ^ , Ath. Ben Ahin, Boncelles. Bornem, Brugge, Dampremy, Deinze-Astene, Dendermonde, Oeurne, Edingen, 
Eekio, Eisene, Evere. Ganshoren, Gent, Geraardsbergen Gosselies, Halle, Hamme", Heverlee, Hoboken, Jambes, Jemeppe s S , Jette, Kortrijk, 

Kraainem, Kuurne, Ledeberg, Leuven, Lokeren, Marbais, Marcinelle, Mechelen, Merksem, Mrddelkerke, Moeskroen, Molenbeek, Nrnove, 
Nivelles, Nossegem, Ottignies, Oudergem, Oud Turnhout, Ovenisse, Roeselare, Schaartjeek, St Niklaas, St Pieters Woluwe, St Tmiden, 

Tournai, Ukkel, Vilvoorde, Vorst, Waregem, Wavre, Wetteren,, Zedelgem, Zottegem 
'nieuwe openingen in 1977 

Pieter Berge (Oliver) en Willy van Hese (Fagin) 
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24 NOVEMBER 

BRT 1 

1400 Schooltelevisie 
1800 Bereboot ( f ) 
1805 Rondomons 
1830 Lachertjes 
18 35 Van horen en zien 
1905 Premiere 
1935 Kijk uit 

3 X 20-ers in het verkeer 
2015 De Muppet show ( f ) 

BRT 2 

1400 Overname BRT-1 (tot 
1600) 

1700 Overname BRT-1 (tot 
2015) 

2015 Ondergaande wereld 
Een reeks exploratiepro-
gramma's \ 

21 05 Soundtrack 
Promenade-orkest 

21 25 De wandtapijten van P P 
Rubens 

NED. 1 

1030 
1815 
1845 
1855 
1905 
1955 
2035 
2100 
2135 
2150 
2205 

2305 

2325 

Schooltelevisie 
Teleac 
Fabeltjeskrant ( f ) 
Nieuws 
KRO's wereldcirkus 
Baaltijd 
Sanford en zoon ( f ) 
Wat heet beter ' 
Nieuws 
Den Haag vandaag 
Frontaal 
Debat over de jacht 
Hoe Yoekong de bergen 
verzette 
Dokumentaire over China 
Nieuws 

NED. 2 

1845 Paspoort 
1855 Nieuws 
1904 Paddington ( f ) 
1910 Mikula, de kleine kapitein 

( f ) 
1935 De Dik voor mekaar show 
2000 Nieuws 
2025 Showroom 
21 30 De familie Bellamy ( f ) 
2220 Hier en nu 
2300 Standpunt 
2310 Nieuws 

25 NOVEMBER 

BRT 1 

14 00 Schooltelevisie 
1800 Beertje Colargol ( f ) 
1815 Open school 
1845 Dag aan dag 
1910 KTRC-mensbeeld 
1945 Nieuws 

2015 De slag om Engeland 
Bntse oorlogsfilm (1969) 
De film wordt gevolgd door 
een debat 

2310 Nieuws 

BRT-2 

1400 Schooltelevisie 
1800 Beertje Colargol (fJ 
1815 Open school 
1845 Dag aan dag 
1910 KTRC-mensbeeld 
1945 Nieuws 

2015 Ringling, Bros, Bamum and 
Bailey 
Cirkusprogramma gepre-
zenteerd door Johny Cash 

21 05 Premiere-magazine 
21 55 Openbaar kunstbezit 

Laterna Magica 

NED. 1 

1030 Schooltelevisie 
1815 Teleac 
1845 De fabeltjeskrant ( f ) 
1855 Nieuws 
1904 Vrouwenplaneet Medusa 

( f ) 
19 30 De natuur en de mens 

Dokumentaire natuurserie 

WIJ t t 

1955 Sonja's goed nieuws show 
21 25 Momenten 
21 00 Graag gedaan ( f ) 
21 35 Nieuws 
21 50 Hoe bestaat het ? 
22 25 Haagsche knngen 
23 30 De pnjs van het water 

Dokumentaire 
2355 Nieuws 

NED. 2 

1845 Paspoort 
1855 Nieuws 
1905 Geheimen der zee 

De walvis 
2000 Nieuws 
2025 Geef om de natuur 

Grote vedettenparaden 
voor het Wereld Natuur
fonds 

i i JJX-
f I ? «; 

26 NOVEMBER 

BRT 

1400 Doe mee 
1430 Jongensstad 

Amerikaanse psychologi
sche film 

1600 Open school 
1800 Bereboot (fJ 
1805 Kitty 

Finse jeugdfilm 
1900 Boeket 
1945 Nieuws 
2015 Wies Andersen Show 
21 15 Hallo met Henk 
22 00 De volgende morgen 

VS-weekendfilm 
2310 Nieuws 

NED. 1 

1530 Nieuws 
15 32 De avonturen van Peppi en 

Kokki (f J 
1600 Maja de bij ( f ) 
1625 Klassewerk (tot 1730) 
1815 Teleac 
1845 De Fabeltjeskrant (fJ 
1855 Nieuws 
1904 t Spant erom 
1955 Geluk bij een ongeluk 

Franse filmklucht 
21 35 Nieuws 
21 50 Vara-visie 
2240 Lord Peter Wimsey ( f ) 
2330 Nieuws 

NED. 2 

1840 
1855 
1905 
1910 

2000 
2025 

2035 

22 20 
2305 
2330 

Paspoort 
Nieuws 
Bereboot ( f ) 
Avro's Toppop prezenteert 
de nationale hitparade 
Nieuws 
Hollands glone 
Nieuwe serie 
Hollands glone 
Vijftiendelige televisieserie 
naar de roman van Jan De 
Hartog 
Televizier magazine 
Avro's sportpanorama 
Nieuws 

PM 
27 NOVEMBER 

BRT 

9 00 Doe mee 
930 Open school 

1000 Verover de aarde 
11 00 leder zijn waarheid 

Politiek debat 
1200 Nieuwsoverzicht voor ge

hoorgestoorden 
12 30 Dag aan dag 
1430 Open school 
1500 Peppi en Kokki (fJ 
1515 Sesamstraat ( f ) 
1540 Op de toenstische toer 
1615 De hardste klim 
1730 Sportuitslagen 
1735 Tenutc 
1830 De bereboot (fJ 
18 35 Van pool tot evenaar 
1940 Mededelingen 
1945 Nieuws 
2000 Sportweekend 
2030 De bankiers ( f ) 
21 40 Mezza Muzica 
2230 Nieuws 

NED. 1 

11 00 Omroepparochie 
1415 Teleac 
1815 Teleac 
1850 Paspoort 
1900 Nieuws 
19 05 Cantate domino 
1940 Om het belang van Surina

me 
2030 Ja, natuurlijk 
22 00 Ander nieuws 
2235 Nieuws 

NED. 2 

1600 Nieuws 
1602 De kristenen 

Historische dokumentaire 
1655 Sprekershoek 
1710 Studio Sport 1 
17 55 Van gewest tot gewest 
1810 Kijken naar kinderen 
1825 Sesamstraat (f J 
1850 Horizon 
1920 Studio Sport 2 
2030 Nieuws 
2035 27 november 1977 
2040 Mary Hartman, 

Mary Hartman ( f ) 
21 10 Hollands spoor 
21 40 Bette Midler-show 
2325 Nieuws 

28 NOVEMBER 

BRT 

t 4 0 0 Schooltelevisie 
1800 Bereboot ( f ) 
1805 Klein, klem kleutertje 
1820 Circus Rondau ( f ) 
18 45 Open school 
1915 Sporttnbune 
1945 Nieuws 
2015 Mikro-Makro 
2045 Grote lui, kleine lieden ( f ) 
21 35 Wikken en wegen 
2210 Nieuws 
22 30 Open school 

NED. 1 

1000 
1815 
1845 
1855 
1904 

2000 
2040 

2135 
2150 
2240 

2330 
2324 

Schooltelevisie 
Teleac 
Fabeltjeskrant ( f ) 
Nieuws 
Orang-oetan wees van het 
oerwoud 
Dokumentaire 
Liedjes van de koude grond 
Koos Postema en 
W L Brugsma prezenteren 
Nieuws 
Lord Peter Wimsey (f J 
Zuid-Amenka, werelddeel 
in beweging 
Dokumentaire 
Symbiose 
Nieuws 

NED. 2 

1815 Paspoort 
1855 Nieuws 
1905 Wickie de viking ( f ) 
1925 De Kns Pusaka (fJ 
2000 Nieuws 
2025 De terugkeer van de wre

kers (f J 
21 15 De Muppet-show 
21 45 Sanford en zoon (fJ 
2210 Brandpunt 
22 50 In gesprek met de bisschop 
2315 Adventsgedachte 
2320 Nieuws 

29 NOVEMBER 

BRT 1 

1400 Schooltelevisie 
1800 Bereboot ( f ) 
1805 Sesamstraat ( f ) 
1830 Open school 
1900 Paling en Co 

Filmpje 
1910 Gastprogramma 
1945 Nieuws 
2015 Country buiten westen 
2050 Wiclif 

Gedramatizeerde dokumen
taire 

21 40 Frangois Gloneux plays The 
Beatles 

2210 Nieuws 

BRT 2 
1400 Schooltelevisie 
1800 Bereboot ( f ) 
1805 Sesamstraat (fJ 
1830 Open school 
1900 Paling en Co ( f ) 
1910 Gastprogramma 

Het vrije woord 
1945 Nieuws 
2015 Inspraak '77 
21 05 Moeder zal je bevallen 

VS-tnlIer 
2235 Nieuws 

NED. 1 
11 30 Schooltelevisie 
1400 Schooltelevisie 
1815 Teleac 

Les 13 
1845 Fabeltjeskrant ( f ) 
1855 Nieuws 
1904 Windkracht 16 (fJ 
1930 De bijbel open 

Dokumentaire 
2000 Een korte, maar mooie zo

mer 
Natuurfilm 

2025 Van u wil ik zingen 
Koorzangen 

21 00 Nader bekeken 
21 35 Nieuws 
21 50 Den Haag vandaag 
22 05 Ot en hoe zit het nou met 

S ien ' ' 
22 45 Het marsepefnen varken 

Zweedse tv-film 
2315 Nieuws 

NED. 2 

1845 Paspoort 
1855 Nieuws 
19 04 Alles over schildpadden 

Dokumentaire 
19 29 George Baker Selection 
2000 Nieuws 
20 25 Hou JIJ nou van mij of ik van 

JOU 
Blijspel 

2115 A k t u a T V 
2305 Nieuws 

30 NOVEMBER 

BRT 1 

1530 
1630 
1815 
1820 

Open school 
Tip-Top 
De Bereboot ( f ) 
Rwanda, klem land, grote 
problemen 
Dokumentaire 

1850 Luchtschippers ( f ) 
1945 Nieuws 
2015 Het meisje van de TV ( f ) 
2040 Mario en de magier 

Tsjechisch tv-spel 
22 00 Puur kuituur 

Viva la musica 
22 30 Nieuws 

BRT 2 
1530 Overname BRT-'' 
2015 Secret army ( f ) 
21 05 De mens in wording 

Dokumentaire 

NED. 1 

1530 

1555 
1625 
1700 

1825 
1855 
1904 
1950 
2000 

2120 

2135 
2150 
2205 
2235 
2300 

De ysbeer 
Dokumentaire 
Zwart geboren 
Ren je rot 
Nu de zeehond, 
straks wij "> 
Dokumentaire 
Sesamstraat ( f ) 
Nieuws 
Van gewest tot gewest 
Politieke partijen 
Opgeborgen 
Duitse tv-film 
Place du Tertre 
Dokumentaire 
Nieuws 
Den Haag vandaag 
Panoramiek 
Studio Sport 
Nieuws 

NED. 2 

1815 Teleac 
18 45 Toenstische tips 
1855 Nieuws 
1904 Iemand zoals wij 
2000 Nieuws 
2025 Socutera 
2030 Overzicht keuze top 5 
2033 Robin's nest ( f ) 

2057 Lex Harding met het pop
journaal 

21 05 Mish Mash 
Tekenfilm 

21 25 Tanzania 
Dokumentaire 

21 50 Patricia Paay The love of a 
woman 

2210 Starsky & Hutch (f J 
2300 Veronica's agenda 
2330 Nieuws 

TV-SELEKTIE 
VRIJDAG 25 NOVEMBER 
20 u 15 — BRT 1 — De slag om 
Engeland (GB 1969) 
Oorlogsfilm van Guy Hamilton met 
Christopher Plummer en Susannah 
York Reeks indrukwekkende luchtge-
vechten De oorlogshelden daaren
tegen zijn getekend zonder menselij
ke warmte 
22 u 15 — RTB — Adopt ie (Hong. 
1975) 
Intimistisch drama van Marta Mesza-
ros met Kati Berek en Laszlo Szabo 
Vrouwenfi lm Kata is werkster en 
maakt kennis met Anna, die een ont
moetingsplaats zoekt om haar toe
komstige echtgenoot te zien Tussen 
de twee vrouwen groeit een hechte 
vriendschap, waarbij de vrouwen me
kaar zullen bijstaan om hun levens
doel te bereiken huwen voor Anna 
een kind adopteren voor Kata 

ZATERDAG 26 NOVEMBER 
14u. 30 — BRT — Jongensstad 
(VS A 1937) 
Amenkaanse psychologische film van 
Norman Taurog met Spencer Tracy 
en Mickey Rooney Geschiedenis van 
het legendansche «jongenstehuis» 
van Father Flanagan waar kinderen 
met opvoedingsproblemen werden 
ondergebracht met gunstige gevol
gen 

2 0 u . 10 - RTB - Vera Cruz ( g S A 
1953) 
Avonturenfilm van Robert Aldrich met 
Gary Cooper en Burt Lancaster 
Avonturiers proberen in het wanorde
lijke Mexico van Maximiliaan spelen
derwijs aan de kost te komen 
21 u. — LUX. — De At lant ische wal 
(Fr 1970) 
Lichte oorlogskomedie van Marcel 
Camus met Bourvil Zeer zwakke film 
met een knap filmisch begin De lotge
vallen van een naïeve Fransman die 
tegen zijn wil betrokken wordt bij de 
landing van 1944 
Z O N D A G 27 NOVEMBER 
16 u 45 — LUX — De man in het wit
te pak (Eng 1951) 

Satirische komedie van Alex Macken-
dnck met Alec Guinness en Cecil Par
ker Een scheikundige wil per se een 
uitvirKiing realizeren, maar wordt tel
kens aan de deur gezet 

M A A N D A G 28 NOVEMBER 
20 u 30 — F 1 — Schokbehandel ing 
(Fr 1972) 
Thnller met Alain Delon en Annie 
Girardot Regie Alain Jessua Een nj-
ke zakenvrouw volgt een verjongings
kuur in een bekende kliniek, maar 
stoot op oneerlijke praktijken 

21 u. - LUX - De wet (Fr - I t 1958) 
Zedenstudie van Jules Dassin met 
Gina Lollobrigida en Marcello Mastroi-
anni In een klem dorp in Italië stelt een 
oude grootgrondbezitter de wet en 
heerst de traditionele klassegebon
den moraal 

21 u. 05 — BRT 2 — Moeder zal je 
bevallen (USA 1972) 
Thnller van Lamont Johnson met Pat
ty Duke en Richard Thomas Een 
zwangere weduwe wordt gekonfron-
teerd met de onevenwichtige familie 
van haar overleden man en maakt 
angstaanjagende dingen mee 
WOENSDAG 30 NOVEMBER 
19 u. 50 — RTB 2 — Domici le conju
gal (Fr. 1970) 

Psvcholoqische film van Frangois Truf-
faut met Claude Jade en Jean-Pierre 

Leaud autentieke kijk op het huwe
lijksleven van de jeugd in de moderne 
grootstad 

24 NOVEMBER 1977 



VIRIJ6 TIJD 

9 M A A N D A G : Luc Varenne was op de voorstel l ing van 
de Tour de France 7 8 in Parijs. Hij weent tranen met tuiten 
omdat hij er met niet één woord hoorde reppen over Eddy. 
Arme Luc. • D I N S D A G : In Koeweit , dus midden in de 
woest i jn , heeft men het nodig gevonden een kunsti jsbaan 
aan te leggen. D e mensen daar doen namelijk niks liever 
dan schaatsen. • W O E N S D A G : Eugene Steppe schreef 
een boek over Anderlecht , en «Les Spor ts» zegt dat dit 
boek een «must» is voor honderden duizenden voetball ief
hebbers. Gaat dat een oplage kennen, zeg. En geef die 
Nobelpr i js maar aan Eugene. • D O N D E R D A G : Twee over
val lers in Limburg en een drugtraf ikant in Brabant waren 
oud-koereurs. M a a r voor de rest zit de sport er voor niks 
tussen. • V R I J D A G : In N a m e n werd een basketter 
geschorst omdat hij té zat op het veld stond. Fout. M e n ver
liest aldus een bruikbare kracht voor het bestuur. • Z A 
T E R D A G : Wi j lezen dat de zeswie l ige koersauto van Ken 
Tyrell al in het museum staat. En wij dachten dat het een 
pas begonnen exper iment was. • Z O N D A G : Bonnie en 
Pam zijn twee dames naar ons hart. Z i j beginnen in Amer i 
ka resoluut met « vraave-boks ». W i j wachten met ongeduld 
op deze kulturele revolutie. • 

ken over de uitslag van een koers 
Een poos geleden kwamen de Belgi
sche renner J P Berckmans en de Hol
landse Pijnen en Pronk samen in een 
eindspurt" De twee Hollanders zou
den onregelmatig gespurt hebben — 
dat moet de rechtbank uitmaken — 
en daardoor kwam Berckmans ten 
val Zo ongelukkig dat hij zwaar 
gekwetst werd, en lang werkonbe
kwaam bleef «HIJ spande een pi-oces 
in tegen de Hollandse renners, en 
vraagt ongeveer 500000 frank scha
devergoeding De rechtbank heeft 
nog geen uitspraak gedaan, en het is 
begrijpelijk dat men eerst heel goed 
wil zien hoe de vork precies aan de 
steel zat Hoe het vonnis ook zal lui
den, het zal altijd een precedent vor
men, waarop men zich later dikwijls 
beroepen zal 

FIJN R E K O R D . 

De atletiekafdeling van Vorst (Brus
sel) heeft een nieuw wereldrekord 
gevestigd Rekord waarvoor wij wel 
sympatie kunnen opbrengen Het we
reldrekord namelijk over de 100 km 
aflossing Men heeft alle leden van de 

PER O N D E R Z E E Ë R 

O N V O L D O E N D E 

De Belgen werden door de Hol
landers uitgeschakeld voor de eind
ronde van de wereldbeker voetbal, 
dat weet iedereen zo onderhand wel 
Niettemin moesten «onze jongens» 
nog een totaal zinloze wedstnjd gaan 
spelen tegen Noord-lerland Die dan 
ook prompt verloren werd Het was 
normaal dat Guy Thijs van de gelegen
heid gebruik zou maken om het natio
nale elftal — met het oog op een vol
gende belangrijke kompetitie — te 
verjongen En hij had inderdaad enke
le jonge spelers ingevoerd Die het 
daarenboven gedurende een poos 
niet slecht deden Naar onze beschei
den mening ging Thijs echter nog lang 
niet ver genoeg Volgens ons had hij 
niet enkele nieuwelingen moeten ne
men, maar allemaal nieuwelingen Niet 
alleen de spelers moeten volgens ons 
vernieuwd worden, maar ook de 
geest, de spelkonceptie, de taktiek 
van onze ploeg Die gelegenheid is er 
rlö Waarom er geen gebruik van 
maken ' 

L I C H T Z I N N I G 

In Italië is alweer een voetballer overle
den, na op het veld ineen gestort te 
zijn Oorzaak-natuurlijk een hartletsel 
Kan overal gebeuren, zal men zeg
gen, zonder dat « de sport» als dusda
nig iets kan verweten worden Moge
lijk ' Maar ex-vedette Riva wijst erop 
dat in Italië ook wat hij noemt het 
« Germaanse » gebruik is doorgedron
gen van lang en veel en zwaar trai
nen, maar dat niettemin het genees
kundig onderzoek beperkt blijft tot 
een vluchtig onderzoekje om het jaar 
Wat bij de Germanen met het geval is 
Nu blijkt bovendien dat bij de doden 
meermaals hartafwijkingen werden 
vastgesteld die minstens hadden moe
ten aansporen tot voorzichtigheid Ri
va en WIJ kunnen daarover met oorde
len Konden die afwijkingen opge
spoord worden? Waren ze van aard 
om het rustig te d o e n ' Wat er ook 
van ZIJ, men mag met dulden dat in het 
sportwereldje lichtzinnig met dergelij
ke dingen zou omgesprongen wor
den 

O N T G O O C H E L I N G 

«Les Sports» (nou ja ) placeerde 
een geweldige titel In dikke letters Hij 
luidde lijk een bloot meiske onder de 
gulzige blikken van een gluurder En 
WIJ maar achter ons woordenboek 
rennen, en maar ons beste Frans bij 
elkaar scharrelen, om erachter te 
komen wie dat bloot ding was ge
weest, en wat haar overkomen was 
Het was een ontgoocheling Mis
schien moest de titel ergens anders 
gestaan hebben In ieder geval ging 
het erover dat de Japanse technici 
het wrak van een Ferrari, waarmee 
Villeneuve in Japan een stelletje ga
pers vermoordde, uit elkaar hebben 
gehaald, om het in stukjes aan zijn 
eigenaar terug te bezorgen En Les 
Sports IS nu maar t)ezorgd dat de Ja
panners dat allemaal deden om enke
le produktiegeheimen te «pikken» 
Wat wel kan, natuurlijk, in de veron
derstelling dat ZIJ van « ons » nog veel 
te leren hebben. Wij dachten dat het 
tijdperk van de Japanse «burcht-
voorbij IS 

Noord-lerland met zwaar geschut tegen Witte Duivels (3 — 0). 

W I J Z I J N FIER 

In deze sportieve komkommerti jd wer
pen de gazetten zich met wellust op 
de bilans en statistieken van het afge
lopen sportjaar Van de Seize koe-
reurs was Freddy Maertens de straf
ste, want hij won 53 koersen, tegen 
Sercu 19 en Merckx 17 Maar sedert 
WIJ Europeer zijn om Vlaming te wor
den zien WIJ groter, namelijk op Euro
pees niveau Ook zo blijft Freddy pri
mus, want zijn sterkste rivalen, de 
Duitser Thureau en de Bnt (ja, ja) Sif 
Barras komen maar aan 24 palmen 
Van de dertien naties waar de kultus 
van de velo nog met is uitgeroeid is 
België natuurlijk de belangrijkste 
« W I J » namen van de 863 koersen er 
met minder dan 380 voor onze reke
ning, en dat met 81 verschillende koe-
reurs En dit is wel degelijk een unitair-
nationale tnomf, want ook de Walen 
droegen hun steentje bij. Zij behaal
den minstens twee van die 380 pal
men Alzo 

klub bij elkaar gescharreld, oud en 
jong, vrouw en man, en ze ieder dui
zend meter laten lopen Er waren kin
deren bij van tien, en mensen van 
over de zestig Sommigen hebben 
«hunne pere» gezien om die duizend 
meter af te leggen, anderen deden 
het met zwier en gemak Maar wat er 
ook van zij, een dikke vijf uur nadat 
men gestart was, zaten de honderd 
kilometer erop Nieuw — uiteraard, 
want eerste — wereldrekord, dat 
men met zal terugvinden in sportklas-
sementen, maar wel in het Guiness 
Book met gekke rekords Ten onrech
te, vonden wij Wat men te Vorst 
deed, was échte sport En groot 
kluthleven bovendien. Wij hopen dat 
het rekord snel verbeterd wordt 

Schotland doet dus mee in de eindron
de van de wereldbeker voetbal, voT-
gend jaar in Argentinië Schotland 
heeft goede supporters, zoals men 
wee t vooral als er drank is Begrijpe
lijk dat velen een reis naar Argentinië 
zouden willen ondernemen. Maar dat 
kost geld. Gelukkig is er een restau
ranthouder opgestaan die het middel 
heeft gevonden om goedkoop hét 
evenement bij te wonen. Van nu af 
kan men aan zijn toog inschrijven om 
de reis mee te maken per onderzee
boot Voor nauwelijks veertigduizend 
ballen De man noteerde naar het 
schijnt al meer dan honderd inschrij
vingen Dat heel de historie zou kun
nen te maken hebben met stomme 
publiciteit schijnt tot de Schotse sup
porters met door te dringen Wie kan 
eigenlijk nog iets bedenken dat men 
de zot geraasde supporters mét zou 
kunnen wijsmaken, als het maar ge
beurt in naam van klub en cup ' 

N O G EEN ? 

Men — en dat zijn een stuk of drie 
« grosses legumes » van het Europese 
voetbal — denkt er ernstig aan de 
UEFA-kompetitie af te schaffen Het 
betreft de beker voor de bijna beste 
klubs van ieder land Er moet namelijk 
te veel vooor ei zo na lege tribunes 
gespeeld worden (terugwedstrijden 
die geen zin meer hebben, te sterke 
tegen te zwakke ploegen), en dat 
brengt mets op Men wil die cup ver
vangen door een echte kompetitie 
met twee reeksen van x klubs, waarin 
iedere klub tegen alle andere speelt, 
heen en terug ledere match krijgt dan 
belang, met het oog op de rangschik
king De gapers zullen dus in dichte 
drommen toestromen, en de kassiers 
zullen er wel bij varen Wij zeiden het 
al voor ons met gelaten Als het 
teeveetje maar met gaat denken dat 
het ons moet teisteren met al dat ge
sjot 

Wij lazen In een krant dat o.m. de 
gekende astronoom Fred Hoyle zou 
verklaard hebben dat het leven op 
aarde gebracht werd door een in
slaande meteoriet en dat op dezelf
de wijze nu nog steeds virussen en 
bacteriën, die misschien epidemieën 
verspreiden, op aarde terecht ko
men. Eerst en vooral, wij twijfelen er 
sterk aan dat Hoyle dat zo stellig 
zou beweerd hebben. Overigens is 
dat al een oude veronderstelling. 
Men «meent» ooit in een meteoriet 
sporen te hebben gevonden van wat 
een levende of organische cel zou 
kunnen geweest zijn. Zou kunnen. 
Meer niet Dit is voor sommigen een 
reden om te denken dat er zo ook 
organische cellen op aarde terecht 
kwamen, die hier het levensproces 
op gang brachten, omdat de omstan
digheden er gunstig voor waren. 
Zich daarover uitspreken kan voor
alsnog niemand. Daarom is het zeer 
onwaarschijnlijk dat F. Hoyle het zo 
onomwonden zou gedaan hebben. 
En in ieder geval heeft de klassieke 
teorie — het ontstaan van leven uit 
de ocratmosfeer — voorlopig nog 
dit voor: er werden door proeven 
belangrijke punten van bewezen. 

* 

Middelmatige produictie 
Van het voetbalfront weimg nieuws 
Standard verloor onverwacht mis
schien maar terecht op Benngen 
Anderlecht won moeilijk tegen Winter
slag en Brugge moeiteloos tegen Er-
weedeejem, en het resultaat is dat 
Anderlecht en Brugge samen aan de 
leiding staan Onderaan de rangschik
king schijnt Boom vastbesloten zijn 
huid duur te verkopen 
Extra-sportief, als we het zo mogen 
noemen, toch het berichtje dat de 
voetbalbond zich nog niet heeft uitge
sproken over al dan met splitsen Er 
werd een studie gemaakt van de wet
telijke, jundische, financiële gevolgen 
van de beslissing, welke dan ook 
Naar het schijnt zcu die studie heb
ben uitgewezen dat het wellicht beter 

ware met te splitsen Maar, zoals 
gezegd, er is zeker nog geen beslis
sing gevallen 
In de andere ploegsporten — hockey, 
basketball, volleybal, handbal — gaat 
alles zijn gezapige gangetje 
Wat de wielersport betreft de ver
schillende ploegen bereiden stilaan 
het wegseizoen 1978 voor En het nj-
den zelf beperkt zich tot het veldnj-
den Daarin is Roger de Vlaeminck de 
grote baas Wat eigenlijk maar flauw 
IS vanwege de echte specialisten 
Ook het atletiekget>euren beperkt 
zich tot het veldlopen natuurlijk En 
ook hierin bevestigen zich de vaste 
waarden 

Kortom, het sportgebeuren ncht zich 
op de doorsnee-konsument 

Puttemans en C^. mochten blozen 

M O D E R N 

In Rome zijn vier knapen van een jaar 
of twaalf «ontsnapt» Zij zouden op 
eigen kracht naar Londen reizen, om 
er de voetbalwedstrijd Engeland —Ita
lië bij te wonen Grote ongerustheid, 
dat ziet ge van hier, maar die hoefde 
met lang te duren, want de knapen 
werden weldra ontdekt Nog voor ze 
Italië verlaten hadden Omdat zij hun 
trein met betaald hadden, moesten ze 
zich ergens voor een of andere wets-
dienaar verantwoorden En naar het 
schijnt wist die brave man de ouders 
van de super-supporters in spe mets 
anders te vertellen dan dat ze hun 
spruiten toch maar naar de TV-repor-
tage moesten laten kijken Moderne 
opvoedkunde misschien, met het oog 
op de sportkonsumptie binnen enkele 
jaren J\/laar wij zouden hier de voor
keur geven aan de oude metode Een 
paar stevige oorvegen, en stoofhout 
hakken in plaats van voetbal kijken 

P R O C E S 

Voor het eerst in de geschiedenis 
heeft een rechtbank — die van Ou
denaarde namelijk — zich uit te spre-

De ku l ture le 14-daagse van de Vlaamse socio-kulturele raad van Jette werd met een jeugdcross dw/ars door 
d e z e Brusselse gemeente besloten W e e r of geen . 300 jongelui boden zich aan de startlijn aan O p onze foto 
de jongste lichting. D e sportieve ernst is zo van de gezichtjes te lezen, Puttemans en C o zouden ar bij blo

zen I ( foto: studio Danu) 
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IMTêRMieW 

6.1 I I I km RUM: 

Juan Masondo in een 
boeiend duel met Wiet 

I 

Met de Brusselse Beursschouwburg 
als première-optreden zette vorige 
woensdag de nu viermansformatie 
Rum de drie weken lange toer door 
onze gewesten in. Het is meteen het 
sluitstuk van een internationale eerste 
reeks die werd aangevat, en langs 
Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Ne
derland (als voorgroep van het pro
gramma van de eveneens vernieuwde 
Steeleye Span) liep. Intussen waren 
ze te gast in onze grootste koncertza-
len zoals de Arenberg te Antwerpen 
en voor het soms zeer kritische Leu
vense studentenpubliek in de grote 
Aula. Bij een gesprekje achteraf zien 
ze er alle vier wat moe uit. 
Wiet van de Leest, zowat de leider en 
richtinggever op muzikaal vlak sinds 
den beginne, en violist blijft de minst 
spraakzame van de groep. Voor hem 
is Rum een levenswerk, en hij verdui
delijkt : «Deze toer heeft van ons allen 
zeer veel gevergd. Het steeds kilome
ters vreten, in totaal zowat 6.000, 
geloof ik, de oneindelijk vele repetities 
vooraf en tussendoor, en de inspan
ning tijdens de optredens zelf zijn niet 
te onderschatten. Ik vond het persoon
lijk niet zo geslaagd omwille van ver
moeienis en bepaalde dingen die nog 
beter kunnen. Maar met de weken 
wordt het alleszins wat het moet zijn.» 
Pol Rans fungeerde meestal als de 
voorzanger van de vele schalkse balla
des die hij op ludieke wijze naar voren 
bracht. 
Hij ziet de dingen niet zo zwaar en lijkt 
enorm blij met deze vernieuwde bezet
ting. Hij sluit helemaal aan bij Wiet 
« dat het nog zoveel beter kan », maar 
wuift verdere diepgaande woorden 
voor vanavond weg met een vrolijk 
klinken 
Dirk Van Esbroek is de man die deze 
nieuwe Rum eigenlijk onvrijwillig heeft 
mogelijk gemaakt, t oen vorig jaar tij
dens de feestelijkheden te Hoeilaart 
optrad hoorde Juan Masondo de Ar
de radio, en besloot hem op te zoeken, 
gentijnse liedjes die Dirk bracht langs 
Na wat praten en samenspelen traden 
ze als duo op in verscheidene folk-
kroegjes in ons land. 
"Na een viertal maanden kwam de 

« Jongleren 
met Rum» 

« Ik ben van het luiaardsgild, 
En van de bedelklerken, 
Die liever spelen en drinken gaan. 
Dan dat ze zouden werken » 

Tot dat luiaardsgild behoort geenszins de veruit beste Vlaamse folk-
groep « RUM », die na een daverend afscheidskoncert in 75, op hetzelf
de podium van de Brusselse Beursschouwburg vorige week zorgde 
voor een artistieke én humoreske terug-van-weggeweest. 
RUM is veel meer dan een « Luivese liekesgroep» .. 

Pol Rans (de zanger-amuzeur). Dirk Van Esbroeck (de beheerste flui
tist en stille muzikale genieter). Wiet Van De Leest (dé vioolvirtuoos, 
Lagutomeester, en grootmeester van solsleutels) wuifden twee jaar 
geleden afscheid. Het was nauwelijks eergisteren... Vandaag trekken 
zij opnieuw door onze gewesten in een vermoeiende maraton. De 
Argentijn Juan Masondo vergezelt hen voortaan, als het — dat staat 
voor ons nu reeds vast — onmisbare vierde wiel aan de RUM-kar. 
«Rum» heeft geen pretentie; nooit gehad : toffe eenvoudige jongens. 
Het zijn muzikale tovenaars; zonder meer 
Overdreven volksnationale pretentie ? « Rum » is gelukkig geen sant-in-
eigen-land, maar verdient toch nog véél meer belangstelling De muzika
le Rum-roes kan bedwelmend werken; zeker na een avondje-uit met 
Rum. Ons is het wel nuchter opgevallen dat Pol én Wiet én Dirk bij hun 
première-'?? de « Luivese-liekes » in hun viool-gitaar én in hun a-capel-
ia's inslikten. 
BIJ hun optreden misten we « De Tulleband », « Nive Joar », « Janneke en 
Berta van Vlierbeek»... 
De « grote pers » was nagenoeg eensluidend : Rum zorgde vorige week 
voor een schitterende terugkomst. Dat « Rum » zijn nieuwe rondreis in 
het buitenland voorbereidde — waar ze met de befaamde Ierse kunst
groepen de affiches versierden — is voor ons de bevestiging dat 
« Rum » geenszins deel wil uitmaken van het luiaardsgild.".. Het nieuwe 
repertoire van «Rum» brengt uiteindelijk met zoveel nieuwe kreaties 
Wéi wordt de virtuositeit van Pol, Wie t Dirk én nu ook van Juan beves
tigd. 
Laat ons voorlopig de loftrompetten opbergen, de Leuvense, Kempen
se en Argentijnse jongens van RUM in hun muzikale jongleur-toer aan
moedigen. .. met de hoop dat zij nóg beter, nog volkser, én amusanter... 
worden. Pol, Wiet, Dirk en Juan: we zijn niet vies van RUM. (hds) 

hereniging van Rum weer ter sprake, 
en vroeg ik Juan of hij in de groep wou 
spelen. En het werd duidelijk dat hij 
ook dit aankon. Hij werd een vast lid 
van de groep. » 
Over het optreden zelf, dat tussen 
haakjes een stormachtige bijval ge
noot, was ook bij hem enig terug
houden waar te nemen; « Voor een 

première kon het erdoor We zijn nog 
steeds niet gewoon in koncertzalen en 
teaters te spelen, en het is echt anders 
dan de vroegere folkkroegen waar je 
iedereen kent Voor mij moet er op 
muzikaal vlak nog heel wat verande
ren » vooral nu Juan erbij is. Zoals je 
kon zien is bij de bezetting veel gewij
zigd, en moet nog worden aangepast 

'^\ ^ ^ ^ \ ^ •^«<^^-
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Zo bijvoorbeeld in de «quadrille" bij 
het einde van het eerste deel dat heel 
wat beter had gekund. We moeten 
Juan de kans en tijd geven zich aan 
onze muziek aan te passen. Maar het 
komt!' 
Juan Masondo, een leuke dertiger met 
een brede lachende snor, is een enor
me aanwinst voor de groep. Hij speelt 
zelfs tijdens de bindteksten goed in 
met zijn natuurlijke mimiek. De boezoe-
ki bespeelt hij met een enorme handig
heid, en in duo met Wiet op de akoesti
sche gitaar wordt het soms een duel 
van vraag en antwoord, dat dan weer 
razendsnel samen in harmonisch 
samenspel (dat duidelijk door Latijn
se stijlen is beïnvloed) wordt afgerond. 
Het muzikale en het showelement kre
gen een professionele aanpak, en het 
resultaat van dit samenspel met Juan 
was voor de zaal een komplete verras
sing. 

Het repertoire van het eerste deel 
bestond uit hoofdzakelijk nieuwere en 
minder gekende liedjes, terwijl het 
tweede deel traditioneler getint over
kwam. De lichte zenuwachtigheid had 
dan ook plaats gemaakt voor een her
vonden zwier en plezier in de muziek 
die Rum naar voor bracht. Een heden
daagse Vlaamse volksmuziek die een 
universele kleur heeft gekregen Juan 
Masondo is op dit vlak zonder vooroor
delen • « Tot nogtoe speelde ik uitslui
tend Argentijnse volksmuziek, hoewel 
ik van andere stijlen op de hoogte 
was. Een Argenijn improvizeert erg 
veel en het heeft niet zoveel belang 
waar hij na tijd uitkomt Maar met Rum 
IS het anders geworden. Met zijn vie
ren musiceren is elk de kans en tijd 
geven om een aandeel en inbreng 
mogelijk te maken. En ik begeleid de 
anderen dan ook zoals het best past 
in het geheel, en zoals het me ook best 
ligt» 
Dirk woonde 15 jaar in Argentinië, en 
toen we samenspeelden heeft hij di-
rekt gezien hoe we het samen best 
zouden aanpakken. De stap naar 
Vlaamse volksmuziek met Rum was 
dan niet zo groot meer We hebben er 
zowat een jaar aan gewerkt Het zijn 
voor mij drie fijne muzikanten, die liou-
den van goeie muziek, die een eigen 
stijl hebben, goede ideeën op muzikaal 
vlak, en de Vlaamse folklore door heb
ben. En bij goede muziek is nationali
teit van geen belang meer Ze hebben 
dit trouwens vroeger ondervonden 
toen ze met Vlaamse volksliedjes en 
ballades zowel in Wallonië als in Enge
land sukses oogsten.'.' 
Eerlijke lofbetuiging van een talentvol 
muzikant voor mensen van bij ons die 
het hebben klaargespeeld hun aange
boren talent door hard werken te 
doen renderen. Over de nabije toe
komst hoeven de jongens zich niet zo 
heel veel zorgen te maken. De waakza
me zorgen en helpende hand van 
Manusje-doe-al Leon Lamel ooit bege
leider van Johan Verminnen, en een 
hernieuwd entoesiasme van de platen
firma, hebben weer veel deuren doen 
opengaan. Deze reeks wordt op Sin-
terklaasdag afgesloten met om 12 u 
30 een optreden voor het Lunchteater 
in het Paleis voor Schone Kunsten te 
Brussel en dezelfde avond de « derniè-
re » in de Beursschouwburg. Voor vol
gend jaar wordt gedacht aan een drie
tal show-reeksen, met telkens voor 
zover mogelijk, een vernieuwd reper
toire, dat tijdens de «rustperiode» 
wordt uitgekiend. 

Sergius 

Juan Masondo, Pol Rans, Dirk Van Esbroeck, Wiet Van de Leest 
m&:m: :-mm:. 
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