23e JAAR -

Nr. 48 -

DONDERDAG 1.1Z1977 -

16 fr.

Uiaams nationaal Uleekblad

^S^^^sl^'i'ïjjXi;^^'

"^^^«i^^J^i^

^x

GEEN DUBBELE REkENlMll
fl^^ft-ï*^/

Zeebrugge
De regering buigt zich
momenteel over de
eindbeslissing inzake de
uitbouw van de Zeebrugse
haven en de uitrusting ervan
met een LNG-Terminal. H e l
dossier-Zeebrugge blijkt al even
explosief te zijn als het aardgas
zelve ; in frankofone kringen
noemt men het wel eens een
kruitvat.
Van Vlaamse zijde moet er dan
ook dubbel over gewaakt
worden, dat de lont niet aan het
krult ligt. Vooral omdat ze al
jaren smeult.
Begin van de zeventiger jaren
werd een achtjarenplan
opgesteld voor de uitbouw van
de Zeebrugse haven. In de
eerste faze zou een zeesluis
gebouwd worden. De beslissing
om deze werken aan te vatten
werd in 1971 kort voor de
verkiezingen vrij overhaast
genomen door de minister van
Openbare Werken, die zijn
Brugse partijgenoten ter wille
wou zijn. Deze haastige en
overijlde beslissing had fatale
gevolgen : de inplanting van de
zeesluis bleek onvoldoende
bestudeerd, de werken moesten
worden stopgezet en bij de
herneming bleek al vlug dat de
bouw driemaal meer zou kosten
dan was geraamd.
Wallonië eiste en kreeg
kompensaties voor de uitbouw
van Zeebrugge. In totaal ging
het om 8 miljard die, bij gebrek
aan Waalse ontwerpen, tot nog
toe slechts gedeeltelijk konden

worden besteed. Inmiddeib
had België met Algerije een
akkoord gesloten over de
levering van aardgas vanaf het
begin der tachtiger jaren. Om dit
aardgas te lossen, te stockeren
en over te slaan moet er een
zgn. LNG-Terminal gebouwd
worden. De regering is thans
doende, de beslissing voor te
bereiden waarbij de Terminal zal
gebouwd worden in de
uitbreiding van de Zeebrugse
haven. Deze beslissing wordt
van verschillende kanten fel
aangevochten. De
kustbewoners en de
milieugroeperingen willen de
Terminal zo ver mogelijk in zee.
Er werd gesuggereerd dat men
hem, samen met bvb.
kerncentrales, zou kunnen
oprichten op een kunstmatig
eiland aan de Thorntonbank, 20
km. uit de kust. Uiteindelijk
werden de definitieve plannen
echter opgesteld in funktie van
de Zeebrugse haven.
De tijd dringt thans : wil men in
de eerste helft der tachtiger
jaren klaar zijn om de Algerijnse
leveringen te ontvangen, dan
moet onverwijld met de werken
begonnen worden. Het is op z'n
minst te betreuren dat daarover
thans een spoedbeslissing moet
worden genomen, op basis van
een ondoorzichtige
besluitvorming.
De uitbouw van Zeebrugge en
de LNG-Terminal zullen samen
meer dan 40 miljard kosten,
sommigen spreken van 60
miljard. Dat is geen p e u l s c h i l !
De beslissing om aardgas te
kopen in Algerije en dus om de
Terminal te bouwen wordt echter
niet b e t w i s t : het is verstandig,
inzake energie niet alle eieren in
één korf te leggen en de
'aanvoer te spreiden over
verschillende brandstoffen en
leveranciers. Ook de uitbouw
van Zeebrugge is
gerechtvaardigd: België dient
een globale havenpolitiek te
voeren, met werkverdeling : Wat

te Zeebrugge kan. Is om
geografische of technische
redenen niet mogelijk in onze
andere havens.
Van Waalse en ze^fs van
Brusselse kant wordt thans
weer de kompensatie-els
gesteld. Dit is onzinnig ! Wat te
Zeebrugge geïnvesteerd wordt,
komt het ganse land ten goede.
Het aardgas zal in Wallonië
even gretig afgenomen worden
als elders. Daarenboven zullen
de Waalse metallurgie en de
steengroeven in zeer sterke
mate betrokken zijn bij de
uitvoering van de werken en
leveringen.
Eigenlijk zou men de vraag naar
compensaties evengoed aan
Vlaamse kant kunnen stellen.
Want de gevolgen op het vlak
van de veiligheid en de hinder
worden eenzijdig door

Vlaanderen en de Vlamingen
gedragen!
Het wordt stilaan tijd, dat men
een konsekwente politieke
gedragslijn gaat volgen. In het
België waaraan men thans
bouwt, zal er geen plaats meer
zijn voor onzinnige
kompensatie-eisen. Wat op
grond van objektieve kriteria
moet gelden als een nationale
onderneming — en dat is voor
Zeebrugge duidelijk het geval
— moet ook nationaal betaald
worden. Voor de ondernemingen
van regionaal belang zulten in
de toekomst de gewesten maar
moeten zorgen. De idee van de
nationale solidariteit is
trouwens reeds méér dan
voldoende ingebouwd in de
gewestelijke verdeelsleutels.
Het moet voortaan gedaan zijn
met eten uit twee ruiven :

enerzijds de decentralizatie
eisen en de centen daarvoor en
anderzijds blijven steunen op de
zogenaamde pariteitsgedachte.
Het zou goed zijn, moest de
regering naar aanleiding van de
beslissing over Zeebrugge de
boeken eens open leggen en de
rekeningen bekend maken. De
bevolking heeft er recht op, te
weten hoe de Vlaams-Wealse
balans er eigenlijk uitziet.
Vlaanderen heeft heus wel
voldoende oog voor de
nationale solidariteit in die zin,
dat het beseft dat een kwijnend
Wallonië op zijn zuiderflank
voor niets en voor niemand
goed is. Maar Vlaanderen wensti
geen tweemaal op te draaien
/
voor de rekening : een eerste /
keer « nationaal» en een tweedfe
keer bij wijze van kompensatié.
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Indien het Egmontpakt loyaal in wetteksten wordt gegoten en uitgevoerd
zetten w e de Vlaamse klok bijna tien
jaar achteruit het franstalig Belgisch
imperialisme krijgt daardoor de unieke kans om een rechtvaardige toestand voor altijd onbereikbaar te maken Dat het een gevaarlijke situatie
en allesbehalve een pacifikatie wordt
weten zelfs de politici maar dat is
zeker hun laatste zorg Het zullen echter zeker de laatste zorgen met zijn
van het half miljoen nederlandstaligen
in het Brusselse die in deze situatie
rechtstreeks zullen betrokken worden
J V -Dilbeek

REPONSE A MONSIEUR JACQUES BREL
Monsieur
Brei vous avez, c'est certain, de la queule
Même si tres souvent
votre grimace
est veule,
Maïs je vous interdis que vous confondiez
tant
Les mauvais catholiques
avec les
flamigants,
Les calotins avares et les flamands
prudents,
Les exploiteurs
du peuple et les bons
travailleurs
Les pisse-froid
d'eglise et ceux qui ont du caeur,
Et SI c'est leur genie qui fait votre
malheur
Choisir l'an de Rubens
c'etait la mauvaise
heure
Alors, songez-y
bien, tenez-le-vous
pour dit
Que tous les fransquillons
soient a jamais
maudits
Partez, Jacques,
a jamais, fuyez a titre d'aile,
Avant que Ie public ne dise
«Jacques
bêle»
U n f r a n c o p h o n e , ami d e s flamands, P A , Brussel

BREL
Juicht flaminganten juicht want uw
naam w e r d vereeuwigd in n lied dat
als kultuurmonument uitsteekt boven
alle andere uitgebrald door n hoogstaand kultuurmens Juicht flaminganten, want de wetenschap zal U eeuwig dankbaar blijven omdat door uw
toedoen in de persoon van n zekere
Jacques Brei eindelijk het langgezochte bewijs is gevonden dat de
mens afstamt van de aap de Brel-taler Dank je wel Brei
D P Boezinge

BREL
Even een woordje over Brels « Flamingants» De inhoud van dit lied kan
iedere Vlaming rustig naast zich neerleggen HIJ raakt onze koude kleren
met
Het IS echter een lied dat al te klaar
de diepe haatgevoelens vertolkt, die
sluimeren in de harten van de Franökil-

jons, ZIJ zitten er mee verveeld Zij
komen al te klaar aan het daglicht
Laat dit lied spelen telkens het pas
geeft tot en met De Vlamingen kunnen er slechts hun houding ten opzichte van de Franskiljons aan scherpen
en deze laatsten kunnen slechts
machteloos toehoren
R H Antwerpen

BREL
Het IS duidelijk dat Jacques Brei de
bedoeling heeft de eer en goede
naam van het Vlaamse volk in opspraak te brengen Zijn lied «Les Flamingants» hoeft geen kommentaar
Daar ik mag aannemen dat hij de
betekenis van zijn woorden besefte
hoop ik ten zeerste dat de Volksunie
met van plan is om zich bij de beweringen van Jacques Brei neer te leggen Ik laat het aan haar over de metode te kiezen om het gebeurde ongedaan te maken
G H Brussel
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In « W I J - lezen wij dat de Vlaamse
Volkspartij van Lode Claes het nooit
onder stoelen en banken heeft gestoken een Vlaamse elite te groeperen
« zelden zag men in het Dilbeeks Kultuurcentrum een dergelijk uitgelezen
gezelschap goedgeklede en weldoorvoede heren en dames bijeen» Het
Vlaams-nationaal weekblad vraagt
zich af wie de propagandisten en de
toekomstige plakkers zullen zijn van
die partij Ik meen dat de tijd van
knecht in de partij voorbij moest zijn
en dat die heren en dames ook wel
eens een slechte broek kunnen aantrekken of bestaat er binnen de Volksunie nog die hiërarchie "^ Ik meende
dat de Volksunie een minder traditionele, dirigistische partij was Sinds de
deelname aan de regenng en het
goedkeuren van het Egmontpakt
geeft de V U me met alleen het recht
me te verbazen over deze beslissing
maar de dirigistische taal die iedere
week in de « Wij» verschijnt heeft mij
zelf het recht me daarover te ergeren
De kntiek en het verzet tegen het
Egmontpakt begint vorm aan te nemen Voor ieder meer bewuste Vlaming IS het Egmontpakt onaanvaardbaar het laat de prionteit te Brussel
vallen het is een bedreiging voor
Vlaams-Brabant het is een stap naar
een drieledig federalisme en het belet
de Vlaamse gemeenschap een eigen
sociaal-ekonomiscfie politiek te voeren, het IS een ondemokratisch inrich-

ten van de staat in verwarrende strukturen
K P, Ooostende

BUITENLANDSE KIJK
Ik heb met aandacht geluisterd naar
de zondagse konfrontatie met medewerking van de heren Dieter Strupp
John Lambert Louis Joos en Siebe
Van Der Z e e Ik vind het altijd jammer
wanneer bepaalde buitenlanders Cdie
zelf politiek gebonden zijn) zo maar
spreken over de Volksunie en de partij gaan verslijten voor een taalpar*ij
Die mensen weten wel wat C V P BSP
of P V V zijn want deze partijen kennen ze ook in hun land Maar wanneer Herr Strupp de Volksunie voor
een taalpartij gaat verslijten dan weet
hij mets af van de V U of moest hij dit
verklaren ingefluisterd door duistere
machten De Volksunie is geen taal
partij Buiten ons typisch Vlaamse
(zelfbestuur bescherming van ons
Vlaamse volk) programma, hebben
w e ook een eigen sociaal ekonomisch kultureel en levensbeschouwelijk programma Dit wordt meestal
opzettelijk verzwegen door tegenstanders Wat Herr Strupp ook over het
hoofd ziet IS dat het fundament van
de Volksunie veel dieper zit dan dat
sommigen zeggen of hopen Wees
dus maar gerust (of ongerust), binnen
tien jaar zullen w e er nog altijd staan
Herr Strupp
Mister John Lambert w e r d bestempeld als groot flamingant in deze uitzending Ik geloof met dat je flamingant w o r d t of bent, omdat je anti-Egmontpakt b e n t
Meneer Siebe Van Der Z e e had het
misschien bij het rechte eind wan
neer hij zei dat de politiek van de vonge regenng (CVP-PVV) w e r d doorgetrokken door de C V P maar nu met de
BSP Met andere woorden sprak
deze meneer hier van de (5vP-staat
zonder het te hebben uitgesproken
Aan de V U om daaraan iets te doen i
E V D , Brugge

KLOK ACHTERUIT
Het Egmontpakt is een voortzetting
van de reeks taal- en gemeenschapsverdragen die een belangrijke rol spelen in de ontvoogdingsstnjd van de
nederlandstaligen in België de eerste
dnekwart twintigste
eeuw Het is
overduidelijk geen keerpunt en dus
ook geen eindpunt De inhoud is zoals
bij alle vonge overeenkomsten Vlaanderen krijgt een deel van waar het
recht op heeft in ruil voor toegevingen
inzake Brussel
Het verschil van dit pakt met de vonge IS dat het in mindere mate rekening
houdt met de feitelijke toestand en
dus, in meerdere mate dan bij gelijk
welk vorige op zuiver partijpolitieke
berekening wijst Uit alle statistieken
blijkt dat de verfransing sedert vijf
jaar met meer efficient werkte en dat
de omgekeerde beweging ingezet
was
zowel schoolbevolkingscijfers
als verkiezingsuitslagen wijzen op
een winst van gemiddeld bijna 1 %
per jaar voor de nederlandstaligen
t o v de franstaligen in het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde gedurende de laatste vijf jaar De prijs die
de Vlamingen voor het bekomen van
hun rechten willen betalen, ligt dus verdacht hoog

Red — Op het einde van uw brief
stelt u nog maar eens, dat «de politici " de belangen van een half miljoen
Vlamingen aan hun laarzen lappen
Tegen een dergelijke appreciatie is
uiteraard geen argumenten-kruid gewasssen De Vlaamse « w i n s t » waar
u naar verwijst, vertaalt zich zeer
konkreet in hel feit dat er in nog
slechts 2 van de 6 randgemeenten
een Vlaamse meerderheid is en dat
bv geen enkele vn de eisen der Halie-betoging voor het Egmontpakt
kan verwezenlijkt worden Wenst u
echt terug te gaan naar deze situatie,
gekoppeld dan nog aan een zonder
het Egmontpakt onafwendbare dnevuldigdheid met Brussel op de wip ''

DE SCHULDIGEN
Ik
schreef
aan
«Het
Laatste
Nieuws » Sta me toe dat een eenvoudige Vlaamse verkoopster van een
Brussels groot magazijn die Eisene
bewoont u vraagt in godsnaam te wil-

len stoppen met uw ophitsend proza
over het Egmontakkoord
Het simpelste gezond verstand zegt
ons dat de toestand, waarin de Vlamingen in Brussel en Vlaams-Brabant
terechtgekomen zijn de schuld is van
de C V P de BSP en met in het minst
van de P V V
Ik ben met genoeg onderlegd om de
ongelukken uit te leggen die ons Vlamingen in Brussel al zijn overkomen
door de schuld van partijen die
steeds onder alle vormen en kleuren
ons hebben bestuurd Maar ik weet
dat in de Brusselse gemeentebesturen dezelfde partijen medeplichtig zijn
aan de taaiwantoestanden en dat zij
in 1963 de faciliteiten deden stemmen
én dat zij in 1970 de enig? troef die wij
hadden, onze meerderheid, teniet deden en van Brussel een derde landsgewest maakten
Dat zijn feiten en daarmee moeten zij
die nu onze politieke leiders zijn rekening houden
Er bestond maar een doeltreffend middel om die feiten een groot deel van
hun kracht te ontnemen en dat was
bij de verkiezingen een blaam geven
aan de schuldige partijen en radikaal
Vlaams stemmen De Vlamingen hebben dit helaas met talrijk genoeg
gedaan Zij hadden de mooie les die
de franskiljonse kiezers tot diep in
Vlaams-Brabant gaven door massaal
FDF te kiezen niet begrepen Mijns
inziens kunnen ze zich niet herpakken
door nu een nutteloze anti-Egmontherrie te steunen maar door zich voor te
bereiden op een moedige daad bij de
volgende verkiezingen dan hun enige en laatste troefkaart gebruiken en
Volksunie stemmen
LG

Brussel

brief van de
redaktie
Brussel,30 november 1977

Waarde lezer(es).
Het zal U niet verwonderen dat we
ter redaktie een hele vracht
lezersbrieven binnen kregen over
het geval Brei. Het zal U evenmin
verwonderen dat alle brieven de
provokatie van de zanger afkeuren,
temeer daar hij zelf 'in eigen
rangen' geen algemene steun geniet,
integendeel. In Le Peuple kwam er
zelfs een scherpe afkeuring, andere
franstalige bladen waren kennelijk
verveeld met de "culture latrine"
van Brei.
Wij ontvingen trouwens een lezersbrief van een franstalige, die
zich 'vriend van de Vlamingen'
noemt en die evenmin de onvolwassenen a la Brei spaart. Hij
schrijft o.m. dat Brei de kleine
katoliek met de flaminganten
verwart, de strenge 'kaloten'
met de voorzichtige Vlamingen,
de uitbuiters van het volk met
de flinke arbeiders, de pilaarbijters met de mensen van goede
wil, enz... En tot besluit de
uitroep "En dat in het Rubensjaar !"
Daarmee besluiten we dit Brelintermezzo, voor ons is dat
kousje af.
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VIC ANCIAUX GEEFT ZIELTOGENDE
HOOFDSTAD EEN INJEKTIE
nering en sociale tegemoetkomingen door de rechthebbenden beter gekend en benut kunnen worden.
40 PREMIES
Precies voor de sanering van
100.000 verbeterbare ongezonde
woningen, wat hoogdringend nodig is in Brussel, zal spoedig een
verbeterd premiestelsel bij koninklijk besluit uitgevaardigd worden.
Reeds sinds 1967 verleent de
Staat, onder bepaalde voorwaarden, een premie aan partikulieren die hun verbeterbare ongezonde woning saneren.
Dat premiestelsel is echter geen
sukses geweest. De cijfers liegen
er niet om. In de afgelopen tien
jaar werden immers niet eens
11.000 saneringspremies voor het
ganse Rijk definitief toegezegd.
Wat meer bepaald het Brusselse
gewest betreft, beloopt het aantal
definitief toegezegde saneringspremies voor de periode van 1
januari 1972 tot 30 augustus 1977
nauwelijks 40.
Het recente besluit van 15 april
1977, waarbij de toekenning van
staatstegemoetkomingen voor de
sanering van verbeterbare ongezonde woningen wordt geregeld
in het Brusselse gewest, betekent
beslist een merkelijke verbetering
ten opzichte van de vroegere regimes doordat het ondermeer, benevens de premie, ook een stelsel
van saneringsleningen tegen een
lage rentevoet heeft ingevoerd.
Toch blijkt het middel bijlange niet
in verhouding te zijn met de
B R U S S E L — W i l men de verstedelijking (én de verfransing)
van V l a a m s - B r a b a n t t e g e n g a a n , dan dient Brussel spoedig
o p n i e u w een leefbare stad te worden. D a a r pleiten trouwens
ook heel wat g o e d e sociologische redenen voor. D e a a n m o e diging om het w o o n p a t r i m o n i u m op te knappen is één van de
efficiënte middelen o m het w o n e n in de grootstad opnieuw
aantrekkelijk te maken.
S t a a t s s e k r e t a r i s voor sociale zaken in Brussel, Vic Anciaux,
heeft een koninklijk besluit en nog een aantal andere maatregelen klaar om eigenaars en huurders een helpende hand toe
te steken. D a a r b i j w o r d t ook g e d a c h t aan m a a t r e g e l e n om in
de raden van beheer van de Brusselse huisvestingsmaats c h a p p i j e n het taalkundig e v e n w i c h t te bereiken.
Momenteel zijn de plaatsen van • vrees wegnemen. De Administratie een gezicht g e v e n ; iemand
de
beheerders,
afgevaardigd
verantwoordelijk stellen.
door de staat, in de raden van
— De mensen van de agglomerabeheer van de huisvestingsmaattie voorlichten, en helpen bij het
schappijen van het Brussels geindienen van dossiers. Nu kan het
west vakant. Deze beheerdersdepartement voor huisvesting de
kommissarissen zijn overwegend,
vlugge afwerking van dossiers
om met te zeggen uitsluitend
niet aan.
franstaligen. Staatssekretaris Vic
Anciaux heeft minister van finan— De nodige onderzoeken tér
ciën Gaston Geens voorgesteld
plaatse verrichten.
dat bij de aanduiding van nieuwe
— Bij verschillende organismen
beheerders terdege rekening zou
(gemeente, O C M W , kommissies
gehouden worden met een evenallerhande, ministenéle diensten,
wichtige verdeling volgens taalrolenz) de ombudsman spelen, en
len. Dat is mogelijk door voor elke
vooral aan de niet-gestruktureermaatschappij een kommissarisde groepen een vertegenwoordiambtenaar én een beheerder-verging geven.
tegenwoordiger van de staat aan
— Relaties onderhouden met alte duiden; beiden behorend tot
le instanties.
een verschillende taalrol. Met deDank zij dit onthaalcentrum zullen
ze maatregel kan gewaakt worde Vlamingen in Brussel in beter
den op de beleidspolitiek van de
omstandigheden
een
goede
huisvestingsmaatschappijen.
woonst kunnen betrekken ; zeker
ook grote gezinnen en bejaarden
ONTHAALCENTRUM
zullen met langer genoodzaakt op
Veel goede resultaten worden aneen onkomfortabele wijze
lederzijds ook verwacht van de
ven. Het onthaalcentrum zal imopening van een onthaalcentrum
mers geleid worden door twee
voor de regeling van de huisvessekretarissen van het Nationaal
tingsproblemen in de Brusselse
Instituut voor de Huisvesting : een
agglomeratie.
nederlandstalige en een franstaliDe bedoeling is:
ge.
— De administratie korter bij de
Langs dit onthaalcentrum zullen
bevolking brengen; de drempelde beleidsmaatregelen inzake sa-
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(p.d.bJ - Toen Nobelprijswinnaar
Tinbergen zijn akademisch plan
voor een rechtvaardiger inkomensverdeling uiteenzette, merkte een van de aanwezigen op dat
ieder van ons terecht — zo zei hij
— in de eerste plaats aan zijn
eigen profijt denkt. Kan je zo'n
asociaal man ongelijk geven ? O p
basis van de eindejaarsdiarree
van sociaal-ekonomisch nieuws,
die vorige week plots losgescho-

interessante dividenden uitge• keerd worden. En dat de Europese ministerraad een richtlijn aanvaard heeft om de belastingfraude en belastingvlucht te bestrijden die steeds maar toeneemt.
Voor wie tot onze nieuwe bevolkingsgroep der armen behoort
weinig reden tot troost. En hoop
blijkt er ook al niet uit de ekonomische vooruitzichten Zowel de

omvang van de te öestnjden
kwaal. Tekenend hiervoor is het
feit dat tijdens de eerste 8 maanden van dit jaar slechts 37 saneringspremieaanvragen werden ingediend voor het Brusselse gewest.
O m dat gering aantal aanvragen
te verklaren kunnen met zekerheid als redenen worden aangevoerd de vrij lage inkomensgrenzen waaraan de aanvragers dienen te beantwoorden en ook het
niet langer aantrekkelijk blijven
van het huidige premiebedrag.
Het nieuwe premiestelsel dat
staatssekretaris Vic Anciaux wil
invoeren variaf 1 januari 1978
voorziet in een tegemoetkoming
in de saneringswerken voor één
derde van de kostprijs; 100.000
fr. is dan wel het maximaal bedrag dat wordt uitgekeerd.
Deze nieuwe maatregel zal ongetwijfeld meer mensen er toe aanzetten hun huizen een oppoetsbeurt te geven.
Nog andere maatregelen worden
momenteel op het staatssekretariaat voor Brusselse sociale zaken uitgewerkt i.v.m. de huursystemen van de sociale woningen
en huurtoelagen. Binnen een half
jaar zouden ook op dit gebied
drastische verbeteringen mogen
verwacht worden.
Overwogen wordt om de biezondere «lasten » in appartementsgebouwen (liften e.d.m.) bij de maandelijkse huur te voegen, en ook
de huurlast vast te leggen op
maximaal een zeker percentage
van het maandloon van de huurder, (hds)

van studies gekozen voor de
werktijdverkorting. Die vonder
w e ook terug in de verkiezing»
programma's van de politieke partijen die dit varkentje nu wilier
laten wassen door patronaat en
vakbonden die een dovemansge
sprek voeren.
Er zijn de lonen. Volgens ministei
Spitaels kunnen zij reëel met 3 %
groeien. VBO-baas De Bièvre gelooft dat niet. En in West-Duits-

Zijn wij allen profiteurs?
ten is en waarmee elke groepenng tegen de tijd van «vrede op
aarde» wil bewijzen dat hij van
goede wil is, zou je moeten zeggen : neen. En dan zouden wij
allen profiteurs zijn.
W e hebben ons derde ekonomisch krisisjaar bijna achter de
rug. Daardoor hebben wij in ons
land bijna driehonderdduizend
werklozen. W e staan daarmee
verhoudingsgewijs op de tweede
plaats bij de zes miljoen werklozen in Europa. Alleen Ierland is
ons nog voor, maar dat land is
slechts sedert enkele jaren in de
industnèle
revolutie
getreden
Van de tegen werkloosheid verzekerden in de privé sektor is
10,7 % werkloos, 6,5 % voor de
mannen, 18,7 % vrouwen. Meer
dan 90.000 jongeren werkloos.
En wat blijkt tegenover deze
schrijnende cijfers, of is het een
nieuw ekonomisch en maatschappelijk gegeven ? Dat wij ons toch
lekker voelen in ons komfortabel
of zelfs luxueus leventje. Dat sommigen voor eenzelfde nettoloon
liever thuisblijven dan gaan werken. Dat het spaarvolume in ons
land aanzienlijk aanzwelt. Dat er

Clentrale Raad voor het Bedrijfsleven als het ministerie voor Ekonomische Zaken zien in hun konjunktuurvooruitzichten
weinig
lichtpunten. Maar de Nationale
Bank stelt na vijf maanden van
opeenvolgende dalingen plots
een lichte stijging vast in oktober
Geen viktone kraaien zegt de
bank.
Dat zullen w e zeker niet. Want
wie weet het nu eigenlijk ? Welke
studiedienst vindt iets wat ons
allen ten goede kan komen ? Wellicht geeneen, omdat elk zoekt in
de richting van het doel dat het
eigen groepsbelang hem voor
ogen houdt.
Z o IS bv. de werkgelegenheid vorige week flink ter sprake gekomen. Het patronaat is nu plots
gewonnen voor deeltijds werk
probeer ondertussen maar eens
een part-time job te krijgen. Maar
een jaar geleden nog zag het
Vlaams Ekonomisch Verbond het
meest effekt voor de werkgele
genheid uitgaan van een werktijdverkorting. Voor PhiKps is brug
pensioen het goedkoopst. De vakbonden hebben het niet voor deel
tijds werk. Zij hebben op gronc

land, waar men voor dergelijke
zaken altijd «wijzen» heeft mag
men de idee van een tijdelijke
loonstop niet verwerpen.
Ook de getroffen sektoren kwamen in het nieuws. Het goedkope
staal uit Japan en de goedkope
textiel uit Hong Kong makten het
deze sektoren in ons land en
daarbuiten moeilijk. Achtereenvolgens VU-Limburg, A C V en minister Claes zien heil in het uitbreiden van de produktiekapaciteit
van de Vlaamse staalbedrijven
(Gent en Genk). Volgens het
McKinsey bureau is de Belgische
kapaciteit te groot, nl. in het zuiden van het land. Verder moeten
voor de EG de staalprijzen met
15 % omhoog, wil Carter de invoer in de V S beperken en voeren vnl. Brazilië, Zuid-Korea en
Spanje hun staalproduktie op.
Het lijkt er alles samen erg op dat
wij inderdaad allen het eerst en
het meest aan ons zelf denken.
Elk van ons, elke vakbond en elke
politieke partij, elk land. Misschien
komen w e uit de krisis, als dit werkelijk een knsis is, wanneer wij
eerst uit ons eigen profitariaat loskomen.
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En b o v e n d i e n

...hebben medische onderzoekers
van de universiteit van Yale (Verenigde Staten) vastgesteld dat lachen
veel gunstige resultaten heeft op
lichamelijk en geestelijk gebied.
...zijn mensen die geestige rubrieken en komische stripverhalen lezen
in de regel geestelijk goed gezond.
...hebben wrij onze kollega's-redakteurs daarvan op de hoogte gebracht
... kwamen maandag enkele gemeentevaderen van de kunst hun casinoproblemen bij de eersteminister
voorleggen.
... heeft de premier niet gelachen.
. hebben jongeren in een Anderlechts grootwarenhuis een gevecht
met oorlogsspeelgoed geleverd, om
te protesteren tegen de verkoop van
dergelijke tuigen.
... blijven koppelbazen Limburg teisteren
...hebben kommissieleden van de
Nederlandse Kultuurraad en van de
Staten-Generaal der Nederlanden
de mogelijkheden besproken om
spoedig tot een taalunieverdrag te
komen.
...heeft senator Rob Vandezande in
een brief aan dokter Wynen de representativiteit van diens artsenkamer
op de korrel genomen : « Hij schreef:
door het feit dat U brieven aan alle
parlementsleden uitsluitend in het
Frans verzendt, wil het mij voorkomen dat uzelf geen aanspraak kan
maken op enige representativiteit,
aangezien u de taal met wenst te
gebruiken van de meerderheid van
de Belgische bevolking.»
...zijn er tekenen van uitputting op
de Brusselse grondmarkt: bouwgronden voor building van het klassieke type worden haast niet meer
gevraagd de prijzen klappen in elkaar
is, volgens een enquête, de overgrote meerderheid van de jongeren,
tussen 9 en 24 jaar, ervan overtuigd
dat geld er is om uitgegeven te worden.
. blijven we ervan overtuigd dat
geld er is om ontvangen te worden
hebben een zeventigtal militairen
vorige vrijdag het ministerie van
Landsverdediging bezeL
. . IS het toch wel ophefmakend dat
één gerechtsproces (de zaak-Jespers) zoveel ophef kan maken.
...zegt de Newyorkse modeontwerper Raven Chanticleer: «dik is in».
En, ontwierp hij voor deze winter uitsluitend kledij voor dames en jonkvrouwen die er ontzagwekkende lijnen op na houden.
.. heeft kamervoorzitter Leburton uitgemaakt dat het omstreden woord
flamingant (in het scheldlied van
Jacques Brei) een niet-parlementair
woord is.
. betekent dit dat in de Wetstraat
het woord flamingant een scheldnaam IS
. zijn en blijven wij fier «flamingant» te zijn
noteerden wij op de begroting van
pensioenen-1978 voor de lopende
uitgaven 107,1 miljard frank
blijkt uit rijkswachtstatistieken
dat 14t.h van de automobilisten
geen rekening houdt met de maximumsnelheid van 120 km oer uur.
. melden wijzelf dat daar de dagelijkse overtredingen van weggebruikers met A- en P-platen bijhoren
heeft de Bank van Parijs en de
Nederlanden een snedige ekonomtsche vaststelling gemaakt: binnen
de 17 jaar ?ijn de firma's van bij ons
« hun substantie kwijt »
doen WIJ ons best om de substantie van onze lachspieren te behouden

En bovendien
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Met dit « proces van de eeuw»
schijnt de Vlaamse pers door
het dolle heen. Weken vóór het
proces begon publiceerden dagen weekbladen hele Jespersfeuilletons. Een paar kwamen vorige week zelfs met een... vade
mecum voor de pinnen. Het rekord haaide de socialistische
« Vooruit» : in de beste kapitalistische stijl verspreidde het blad

een kanjer van een «Vooruit»
met uitsluitend informatie over
hét proces, alleen met betaalde
reklame aangevuld, op 150.000
exemplaren, in alle Gentse bussen...
Intussen is door het proces Jespers ook het beste gerecht ter
wereld bespat met de modder
die zo kwistig werd rondgezwierd.

KWAKKELS.
Het Egmontakkoord heeft de editoriaiisten van de gazetten fel in
hun pen doen klimmen. Kollega
Karel De Witte van de «Gazet
van Antwerpen» stak daarbij
zijn CVP-sympatieën niet onder
stoeien of banken. Zijn rechtlijnigheid geniet onze waardering.
Maar we vinden het wei jammer
dat hij in zijn anti-Egmont standpunten de CVP wijselijk spaart
en de anti-stemming naar de V U
toespitst, waarbij hij joernatistieke flaters begaat.
In een interview met « De Nieuw e » zei kollega De Witte bijvoorbeeld dat er geen goede
reden voor een kommunautaire
onderhandeling was, want dat
Vlaanderen geen vragende partij
was.
Inderdaad, Vlaanderen was eisende p a r t i j ! Dat hebben we
alleszins jarenlang gelezen in de
kommentaren van Karel De Witte..., vooral ten tijde van de Hallebetoging waar liet urgentieprogramma werd beklemtoond.
Het merendeel van de eisen van
de Hallebetoging wordt met het
Egmontpakt verwezenlijkt. We
vragen onze k o l l e g a : indien
Vlaanderen geen vragende partij

EENZIJDIGE INFORMATIE
Verscheidene
Davidsfondsieden hebben hun ongenoegen
geuit over het feit dat het DF-ledenblad uitsluitend anti-Egmontartikels opneemt. Deze eenzijdigheid is zeker niet konform aan
de verscheidenheid in de samenstelling van het DF-ledenbestand.
Het is niet aan ons om uit te
maken of de redaktie van «iVlededelingen» bewust of onbewust de eenzijdige toer op wil.
Feit is dat een verschenen artikel van prof. Jan Van Rompaey
een reeks onjuistheden (en
soms ongerijmdheden) bevat.
Van een man ais Van Rompaey
is zoiets niet verwonderlijk gezien zijn vroeger geschipper,
maar dat is een ander verhaal...
Wij vragen ons echt af wanneer
het Davidsfonds ook eens een
bijdrage zal opnemen van een
pro-Egmont-autoriteit om zo tot
een evenwichtige informatie te
komen van zijn leden ?
Wij vrezen echt voor deze openheid als wjj ons herinneren hoe
VU-voorzitter Schiltz, zelf sedert jaren DF-lid, tot driemaal
toe een gesprek met de DF-leiding ontzegd werd.
Over de eerste twee weigeringen werden onze lezers reeds
ingelicht. Thans werd Schiltz ten
derde male meegedeeld dat het
DF met hem niet wil praten buiten de officiële ontmoetingen
tussen het anti-Egmontkomitee
en de drie Vlaamse partijvoorzitters...
Ondertussen gaat ook de Stichting Lodewijk De Raet verder
mef zijn Colloquia over Egmont
met, als je het ons vraagt, een
aantal anti-Egmonters
zonder
dat de voorstanders aan bod
komen...

P R O N K OVER OUTERS
Na afloop van de EG-ministerraad te Brussel deed de Nederlandse minister van Ontwikkelingssamenwerking Pronk een
felle uitval tegen zijn Belgische
kollega Outers (FDF). Hij zei
woordelijk «Ik heb nog nooit
een voorzitter (Outers was aan
de beurt, nvdr.) meegemaakt, die
zo uitgesproken Frans georiënteerd was. Bij hem ontbrak werkelijk ook elke schijn van objektiviteit.»

« Donnez-moi des exemples
»
Nee, het zijn met allemaal hyena's, zelfs met te Brussel en in
Wallonië, die vreemd staan of afwijzend tegenover de amnestiegedachte Af en toe loop je iemand tegen het lijf — gevi/one burger ofpolitikus — die bereid is om te luisteren, die voor
de eerste keer m z'n leven gekonfronteerd
wordt met de
onzinnigheid tot op vandaag van de repressie Die zich desnoods wel wil laten overtuigen en die dan inhaakt met de
vraag «donnez-moi des exemples.
Nou, daaraan ontbreekt het met
Neem het geval bijvoorbeeld van het echtpaar dat enkele
jaren gewroet heeft om een huis bijeen te scharrelen Als de
oorlog komt is het huis er En als de oorlog voorbij is, schiet er
maar een stuk van het huis meer over
Geen nood de moed om te herbeginnen is er En de staat zal
daarbij, via de oorlogschade, wel een helpend handje toesteken Het echtpaar worstelt zich doorheen de berg administratieve bescheiden In afwachting van de afhandeling van het
dossier krijgt het een voorschot van 75800 fr
Dit echtpaar was aviek tot op de graat, burgerlijk ongeschonden, vlekkeloos ook voor wie alleen door een tnkolore bril
keek Hun zoon — hetz\Aarte schaap van de familie blijkbaar
— was op de lijst van de knjgsaud'teur geplaatst Zo héél
zwart kon dat schaap echter ook al met geweest zijn Anders
had het wel kort en goed z'n tijd cel of
interneringskamp
gekregen Een randgevalletje dus zelfs vanuit
vaderlands

Voorbeelden ?
standpunt, een onbeduidende lampist. met eens de eer van
een aanhouding en een opleiding waard Alleen maar op de
lijst van de Knjsauditeur
een pekelzondaartje
Inmiddels maalde Gods molen — zoals bekend — traag En
die van de administratie nog trager Op het ogenblik dat er
een definitieve beslissing kwam over het dossier oorlogschade waren de ouders overleden De zoon had inmiddels — als
pekelzondaartje — zijn rechten wel teruggekregen, maar met.
ab initio Zoals dat heet in advokatenlatijn Hem werd dus het
recht op oorlogsschade ontzegd Doch met alleen dat men
vorderde van hem, als erfgenaam, het betaalde
voorschot
terug
Je zou het als romancier maar eens moeten verzinnen' Op
het ogenblik dat men begon met de terugvordering was ook
de zoon — het zwarte schaap — overleden De molen van
de administratie draaide onbewogen voort men yorderde
doodleuk terug tegen de kinderen van het zwarte schaap
Tekeningetje maken •? Tegen de kleinkinderen wordt dus een
voorschot teruggevorderd
dat aan de grootouders
was
betaald Deze grootouders waren evenals hun kleinkinderen,
volkomen aviek en vaderlands krimpvrij Maar toevallig hadden de grootouders de verfoeilijke idee gehad om te sterven
En hun zoon de nog verfoeilijker idee om een pekelzondaar
te zijn
Het voorschot was aan de grootouders betaald De zoon had
het nooit gezien en de kleinkinderen uiteraard nog minder
Een oudekoe uit een al even oude gracht ? Nou het Hof van
Beroep te Gent heeft nog in 1974, juridisch ongetwijfeld volkomen juist, geoordeela dat de terugbetaling moest geschieden
Juridisch wél Maar menselijk ^ «Donnez-moi des exemples»

was, waarom werd er dan zoveel
betoogd, werden moties gestemd enzomeer...

• •• E N FEITEN
Onze kollega van de « Gazet van
Antwerpen»
ging zich ook nog
te buiten aan andere k w a k k e l s :
zijn bewering ais zouden de taaiwetten gewijzigd worden. De eerste-minister verklaarde toch zelf
twee keer uitdrukkelijk dat alleen een toevoeging is voorzien,
om de taalwet toepasselijk te
maken op de nieuwe gewestelijke instellingen.
Nog een andere kwakkel van
Karel De Witte: hij beweerde
dat het aan Tindemans te danken is dat de franstalige eisen
i.v.m. de zetelverdeling voor de
Europese verkiezingen werden
afgewezen...
Onze konfrater moet toch weten
dat precies Leo Tindemans hardnekkig voorstander was van één
kiesomschrijving voor geheel
België (en dus van tweetalige
kandidatenlifsten !), en dat precies de V U hardnekkig het beginsel van de twee klesoms<!lirijvlngen heeft verdedigd.
De VU-voorzitter en -ministers
hebben ervoor geijverd dat de
kontrole op de nederlandstaiigheid van de kandidaten in de
wet zou voorzien worden...
Z o bezondigen ook nog andere
editorialisten zich soms aan het
verspreiden van k w a k k e l s !
Het wordt een vermoeiende karwei om die onjuiste berichtgeving telkens te weerleggen.

OPBOUWENDE KRITIEK
De Vereniging van Vlaamse Professoren Leuven heeft op 22
november in algemene vergadering een verklaring over het Egmontpakt goedgekeurd. Ze heeft
tevens op dezelfde vergadering
de beslissing bekrachtigd, waarbij de Raad van Beheer namens
de Vereniging in september toetrad tot het Egmontkomitee.
Alhoewel ze dus duidelijk afstand neemt van het Egmontpakt, kontrasteert de verklaring
van de W P L op gelukkige wijze
met het grootste deel van de
anti-Egmontliteratuur. De Leuvense
professoren
beginnen
met te erkennen dat het pakt
een stap is in de richting van
zelfbestuur. Ze
onderstrepen
dat dit resultaat werd bereikt
«dank zij de inspanningen van
onderhandelaars aan wier persoonlijke integriteit niet kan worden getwijfeld».
Vervolgens somt de W P L haar
bezwaren op. In hoofdzaak zijn
d a t : de regeling voor VlaamsBrabant en voor Brussel. Daarnaast wordt aangestipt dat het
Egmontpakt slechts een eerste
en geen definitieve stap in de
richting van zelfbestuur is en
dat daarvoor nieuwe onderhandelingen moeten worden gevoerd, waarbij gevreesd wordt
voor nieuwe toegevingen. Niettemin blijft de W P L er op vertrouwen dat de Vlaamse regeringspartijen de essentiële principes
van goede staatbouwkunde en
van Vlaams zelfrespekt buiten elke diskussie en negotiatie zullen
houden.
Zonder het standpunt van de
W P L te delen, kunnen we het
opbouwend karakter en de positieve geest van waakzaamheid
er in waarderen. Een dergelijke
stellingname lijkt in ieder geval
een beter uitgangspunt voor
overleg en dialoog dan de verbale krachtpatserij van sommige
andere anti-Egmonters.
Partijvoorzitter
Hugo
Schiltz
heeft dan ook schriftelijk aan de
W P L laten weten dat hij te allen
tijde bereid is voor een opbouwend gesprek.
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HET TEKEN VAN ZORRO
In 'n open brief in < Le Peuple»
leest een zekere Zorro de auteur
en vertolker van < Les flamingants» Jaak Brei duchtig de
levieten. Hij schrijft o.m. «Waar
de haat blaast, dooft de geest
uit. «Les flamingants» is een
slecht lied. Per slot van rekening
zullen we moeten kiezen: ofwel
het spel van uw provocerende
slechte wil spelen ofwel het lied
nemen voor wat het is, een pijnlijke misstap. Aan dergelijke kleinigheden meet men de volwassenheid van een volk.»
En nu : zand er over!

IVOORKUST
Geenszins mag ons land, of de
Europese gemeenschap, toegeven aan protektionistische neigingen om de ekonomische bedrijvigheid af te schermen van
de ontwikkeling in de derde wereld. Anderzijds is het dringend
noodzakelijk om grote vorderingen te maken in de ordening
van
de
wereld-grondstoffenmarkt. Dat zei minister van buitenlandse handel. Hector De
Bruyne, bij zijn terugkeer uit
Ivoorkust, waar hij enkele dagen
verbleef met een beperkte handelsmissie.
Met Ivoorkust, dat bij uitstek
leeft van een agrarische ekonomie, heeft ons land goede handelsbetrekkingen. Als gevolg
van de ministeriële reis werden
voor een paar miljard frank handelskontrakten ondertekend.
Nog drie grote projekten worden momenteel behandeld voor
een totale waarde van 5 miljard
frank; het gaat om enkele spectaculaire werken.

In Ivoorkust verblijven slechts
25 ontwikkelingshelpers van bij
ons, maar werken niet minder
dan 1200 landgenoten. Bij de
handelsmissie werd veel over
maritieme afspraken gehandeld.
De handelsmissie naar de Ivoorkust werd meegemaakt door
onder meer nijveraars uit Gent,
Edegem, Antwerpen, Hasselt, Hoboken, Boom, Izegem, leper, Mechelen en Sint-Niklaas...

SPAREN
SPAREN...
IS NIET ALLEEN
EEN KWESTIE VAN INTREST!

DRIELEDIG FEDERALISME
Het zal dus toch een federalisme met drie (moeten) worden.
Immers, de Duitse gemeenschap in de zgn. Oostkantons
vraagt verregaande autonomie.
De Duitse kultuurraad blijft momenteel in het ongewisse over
de bevoegdheden van deze raad
na de realizatie van het Egmontpakt, over de voogdij op de dotaties, en over het taaistatuut van
de duitstalige ambtenaren.
Zegde voorzitter Gehlen in Brussel : « Het Egmontpakt biedt de
duitstalige bevolking de mogelijkheid haar eigen wensen klaar
en duidelijk uit te drukken, maar
dit pakt vermeldt niet konkreet
hoe en wanneer de wet betreffende de Duitse kultuurraad zal worden gewijzigd.»
Aan premier Tindemans werd gevraagd dat de vertegenwoordigers van de Duitssprekende
Belgen «op het opportune moment» bij de Egmontgesprekken
zouden betrokken worden.
De premier zei niet nee. VU-voorzitter Hugo Schiltz verklaarde in
een persmededeling dat de
Vlaamsnationalisten er zullen
blijven voor ijveren dat de Duitse
kultuurgemeenschap
de
ruimst mogelijke autonomie zal
verwerven.

Het is ook dè sleutel tot het verkrijgen van een voordelige lening
om een huis te bouwen, te kopen of te veranderen. Of om een
wagen, meubelen, of huishoudapparaten te kopen. En ook om
persoonlijke kosten te dekken
zoals belastingen, en noem maar
' op.
Dus zeker bij de ASLK sparen,
want:
• uw spaargeld brengt er een hoge
Ik. intrest op en
als trouwe spaarder kunt u er een
voorkeurtarief krijgen als u een lening
nodig hebt.
Alle bijkomende Inlichtingen worden u
graag verstrekt op het ASLK-contactpunt in uw buurt.

sleutel
voor een
voordelig
krediet

Biezondere jeugdzorg in diskussie
De Vlaamse beroepsvereniging van opvoeders (VBVO) organizeert
op 10 december '77 in het kultureel centrum van Hasselt CKunstlaan
5) een tweede nationaal kongres voor opvoeders in de biezondere
jeugdzorg en aanverwante beroepstakken Het tema van dit kongres «De waardering van de opvoeder, basis voor een gezond
pedagogisch handelen » Gastspreker is de Nederlandse professor J
Kok Het kongres heeft plaats van 9 u tot 17 u 30

mj

ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS

STAAL. KOUD GEWALST

De aktie van de opvoeders van de zgn «justitiekinderen» gaat verder en neemt duidelijke vormen
aan
Staatssekretaris voor Nederlandse Kuituur, Brusselse Aangelegenheden en Sociale Zaken Vic Anciaux heeft op 28 november een delegatie stakende Vlaamse opvoeders van de provincie Brabant
ontvangen, die hem hun eisenprogramma overhandigden en toelichtten Dit nadat zij op vreedzame
wijze zijn kabinet in de Handelsstraat hadden
bezet
Belangrijke punten uit dit eisenprogramma zijn o a
1 Wegwerken van discriminaties inzake arbeidsvoorwaarden en bezoldigingen t.ov vergelijkbare
sektoren
2 Ongedaan maken van bestaande onwettelijke
toestanden
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In het onderhoud bevestigde de Staatssekretaris
het gemotiveerde karakter van deze eisen en hij
beloofde dan ook in de mate van zijn bevoegdheden, te streven naar een oplossing en tussen te
komen bij de bevoegde instanties
In deze zal hij alles in het werk stellen om de sinds
1974 gevraagde Nationale Konferentie over de
opvoeding en heropvoeding te laten plaatsvinden, bij voorkeur per kultuurgemeenschap Hiervoor zal hij aandringen bij zijn kollega's van Volksgezondheid en Justitie
Met de delegatie werd een afspraak gemaaKt om in
de maand januari na te gaan in welke mate reeds
tegemoet gekomen is aan de gestelde eisen
Ons weekblad bereid op dit ogenblik een vraaggesprek voor met een van de aktieleiders

1 MIUOENVOOR
KEIZERINNEROK

Het staal wordt nooit zo warm
gewalst als het politiek wordt
opgediend. Gelukkig maar. Het
touwtrekken rond de ontplooiingskansen van het Gentse staalbedrijf Sidmar kan evenwel nog
steeds voor Vlaanderen ongunstig aflopen. Immers, in Wallonië
wordt met de gedachte gedweept dat koudwalserijen met
regeringssteun in Charleroi in
werking kunnen gesteld worden.

Op advies van de konservator
van de Brusselse gemeentelijke
musea en van de Brusselse gemeenteraad besloot het schepenkollege van de hoofdstad tot
de aankoop van een rok van wijlen keizerin Eugenie van Frankrijk (echtgenote van Napoleon
(II). Prijs: 1 miljoen. Motivering
in de stadsbegroting : « Aankoop
en herstel van een kunstwerk».

Dat zou de toekomst van Sidmar zonder meer bedenkelijk maken.

Deze aankoop gebeurt
sprekend in het kader
soberheid die door de
wordt aanbevolen, o.a.
gemeentebesturen.

Wil het levensvatbare bedrijf
Sidmar in de jaren '80 zijn poorten openhouden, dan dient de
staalproduktie opgedreven te
worden. En dat kan, zonder problemen. Maar de dreiging blijft
voorlopig dat Sidmar als pasmunt zou gebruikt worden voor
de oplossing van het Waalse
staalprobleem.
Toch is er een lichtpunt te bespeuren, en dan nog wel ondanks unitaire opstelling van de
vakbonden. De Gentse ACV-top
betoogde vorige week dat zij
geenszins de solidariteit met de
Waalse staalarbeiders wil tenietdoen, maar dat anderzijds de uitbreiding van Sidmar niet mag
afhankelijk gemaakt worden van
de rekonversieplannen voor Wallonië. Het mag wel eens vermeld
dat de ACV een vlaams-nationaal standpunt bijtreedt...

vanzelfvan de
regering
aan de

ZAAK VAN MECHELEN
ZOEK
Met de ontbinding van het parlement begin 1971 werd ook de
parlementaire kommissie belast
met een onderzoek in de zaak
van oud-minister Van Mechelen
ontbonden. Volgens «La Libre
Belgique » werd ze niet heropgericht. De krant vraagt zich af of
het onderzoek is afgesloten. Zo
ja waarom werd het resultaat
niet openbaar gemaakt ? Zo niet,
waarom richt voorzitter Leburton ze dan niet weer op ? Dan
zou de zaak van de gewezen
minister pas rond zijn. Indien d^
h. Van Mechelen niet schuldig
is, dan hoeft hij een verder
onderzoek niet te vrezen.
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Eén dag Kamer
De Kamer van Volksvertegenwoordigers vergaderde vorige week
slechts één dag, feitelijk een lange namiddag, waarbij heel wat punten van de zwaar beladen dagorde vlug werden afgehandeld CVPkamerlid Verroken had voor mevrouw-minister De Backer een spoedvraag over Jacques Brei klaar. Daar de minister afwezig was moest
de vraag verdaagd worden. VU-kamerlid Luk Van Steenkiste had
meer geluk met een zelfde vraag, maar dan gericht tot de minister
van Franse Kuituur, die zichtbaar verveeld was met de Brel-zaak.
Over dezelfde zaak stal de VU via senator Van Ooteghem de show
door zi|n spoedvraag in de Nederlandse Kultuurraad, waar minister
De Backer wel aanwezig was, zodat we haar antwoord aan de h. Verroken bij voorbaat kennen, voor het geval dat de h Verroken zijn
vraag handhaaft

Dijken
Het dijkenbeleid (of liever het
gemis aan enig beleid) was het
tweede aktueel onderwerp, aangesneden door VU Kamerlid De
Beul vroeg de minister van O W
naar een reeks technische onderwerpen, waarop de minister
schriftelijk zou antwoorden gezien de omvang van de materie
De minister verschafte evenwel
enkele interessante cijfers Z o bereikte het overstroomde gebied in
1976 2000 ha, in 1977100 ha (Heffen) De schade aan de kust
beloopt 50 miljoen met als
zwaarst getroffene De Panne (15
miljoen) Minister Mathot verstrekte enkele gegevens uit het tienjarenplan «Willen we de veiligheid
bekomen van het Nederlandse
Deltaplan voor de Westerschelde, dan biedt alleen een stormstuw te Oosterweel een. oplossing»
« Merde •
VU-kameriid Luk Van Steenkiste
was er als de kippen bij om de

regering attent te maken op « Les
Flamingants» van Brei Hij wou
weten hoeveel keer de verschijning van de plaat in de RTB werd
vermeld in de nieuwsuitzendingen, er buiten, en of er een onderzoek IS naar de betrekkingen tussen de RTB en de public relations
van de Brel-uitgeverij
Volgens de minister van Franse
Kutuur (de h Dehousse) werd de
plaat in totaal 16 keren gedraaid
in de nationale en regionale uitzendingen samen Dit was volgens de minister « een behoedzame houding», die ovengens betreurde dat het lied de pacifikatie
zou kunnen in het gedrang brengen
Ongewild zorgde voorzitter Leburton voor de droog-komische
noot Voor het antwoord van de
minister zei hij dat het woord
«merde» geen parlementaire uitdrukking IS maar dat hij de h Van
Steenkiste met zou vragen, het
woord in te trekken «aangezien
het om een citaat gaat»

Valkeniers

St.-Lambrechts-Woluwe

kreeg voldoening

Voor de eerste maal sinds hij
staatssekretans is werd Vik Anciaux vorige week donderdag in
de Kamer geïnterpelleerd door
de h Risopoülos over zijn houding t a v de benoeming van een
schooldirektrice als hoofd van
een Nederlandstalige gemeentelijke school te St-Lambrechts-Woluwe Iedereen kent de zaak een
op de Franse taalrol ingeschreven onderwijzeres, wier huis- en
omgangstaal Frans is ook al werd
ze in Vlaanderen geboren en
opgeleid, wordt zonder skrupules
tot direktnce van een Nederlandstalige school gepromoveerd Ofschoon wettelijk in orde stoot
deze benoeming deontologisch tegen de b o r s t Hij verwees de interpellant^ naar Quebec zou men
zich een benoeming van een Engelstalige direktnce in een Franstalige school kunnen voorstellen '
De h RisopKJulos zou de eerste
zijn om te protesteren' Vermits
bovendien het vertrouwen van de
ouders erg werd geschokt achtte
de h staatssekretans zijn tussenkomst een zedelijke verplichting
en krachtens zijn ambt een recht

VU-kamerlid Valkeniers interpeileerde de minister van Volksgezondheid en Leefmilieu over bepaalde plannen om de studieduur
van artsen te verlengen en een
wijziging van de modaliteiten van
de erkenning van geneesheerspecialiste De interpellant wees
op het negatief besluit van professoren en studenten in de geneeskunde, die tevens met een alternatief uitpakten, waarbij een nodeloze verlenging van de studietijd
wordt vermeden Men wees de
overheid er op, dat alleen de universitaire instelling en de centrale
examenkommissie inzake herscholing tijdens de loopbaan bevoegd zijn
Ook de interpellant gaf de voorkeur aan een opleiding binnen de
zeven jaar, terwijl hij de instelling
van de titel van geneesheer-specialist noodzakelijk noch wenselijk achtte
Het
antwoord
van
minister
D'Hoore sloot grotendeels aan bij
het standpunt van de interpellant
Voor diverse aspekten zou het
vraagstuk eerder aan het ministene van Sociale Voorzorg dan
aan Volksgezondheid
moeten
voorgelegd worden Het statuut
van de geneesheren kan slechts
met sukses vastgelegd worden
na een ruime gedachtenwisseling
onder alle betrokkenen, hoewel
parlement en regering zelf de
beslissing moeten treffen

/

<UIT DE «WETSTRAAT
Egmontpakt en Stuivenbergbesprekingen blijven de politieke gesprekken
t>eheersen" Dat tielet niet dat de
ekonomische
realiteit
ook
haar rechten heeft « Taalpolitici' kunnen zich uiteraard
ook met ekonomische
problemen bezig houden
Het
geeft blijk van een ontstellend gemis aan kennis van
onze kommunautaire
problematiek wanneer men nog
van taalpolitici spreekt
en
dan het voorstelt alsof zij
geen interesse tonen voor
de huidige krisis De Vlaamse kwestie werd maar al te
lang afgedaan als een taaltwisterij, terwijl het om de
emancipatie van een gans
volk gaat, inclusief de ekonomische en sociale ontwikkeling f\/lisschien is dit wel de
reaktie van de laatste der
unitansten Het is dan ook
wel misleidend de Egmontperikelen voor te stellen als
een pietluttig gekibbel in vergelijking met de reis van
Sadat naar Israel
Wellicht zou'men zelfs
een vergelijking kunnen trekken, mits alle nodige relativiteit in acht te nemen, tussen
de daad van Sadat — die
een groot risico heeft genomen om de kringloop te doorbreken en hiervoor door vele Arabische staten zwaar
werd beschuldigd en de Egmontonderhandelaars
die de
kringloop
van de VlaamsVi/aalse betrekkingen
wilden
doorbreken en die met het
oog op een pacifikatie bereid waren toegevingen
te
doen van enkele essentiële
eisen
te realizeren
Een
staatsman kijkt verder dan
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de volgende verkiezingen en
IS bereid bepaalde
nsico's
aan te gaan
Of de pacifikatie er zal komen lijkt thans moeilijk te
voorspellen
Feit is dat het
nogal naïef zou zijn te menen dat die pacifikatie over
nacht zou tot stand komen
Het FDF-Kongres was zeker
geen toonbeeld van pacifistische wil, maar vorige zondag zong mevrouw Spaak al
wel een toontje lager tijdens
het TV-debat Er werd haar
klaar en duidelijk gezegd dat
' na de realizatie van het Egmontpakt het Vlaamse Parlement verantwoordelijk
zal
zijn voor de taalwetgeving in
Vlaanderen Er zal geen enkele reden bestaan om in te
gaan op enkele
histerische
eisen van de
Franstaligen
Wel moet men toch wijzen
op een bij het FDF nog
steeds
bestaande
misvatting, nl wanneer zij de vergelijking maken tussen de
Vlaamse minderheid in Brussel en de Franstalige minderheid in Vlaams-Brabant
Dat
IS een onaanvaardbare vergelijking die ten allen prijze
aan de kaak moet worden
gesteld
Intussen hebben het Parlement en de Kultuurraad hun

slaap niet gelaten voor de
recente
speldepnkjes
van
Franstalige
zijde,
nl
de
schoolperikelen
in St-Lambrechts-Woluwe
en het zgn
eksamen van Brei In de
zaak van de benoeming van
een direktnce was niet iedereen het volledig eens met
de visie van premier Tindemans die de benoeming van
mevr
Rappaille-Gauthier
wettelijk noemde Men kan
inderdaad
niet
loochenen
dat volgens de huidige wetgeving het
gemeentebestuur
het recht had mevr Gauthier
te benoemen, maar terecht
meende Vik Anciaux — en
een lid van de CVP — dat
die aanstelling met
strookt
met de geest van pacifikatie
van het Egmontpakt
Bovendien
meende
de
staatssekretans
dat
de
geest van het
schoolpakt
met werd nageleefd In 1973
hebben alle partijen in een
protokol aanvaard dat voor
een benoeming tot direktnce
men minstens 10 jaar anciënniteit moest hebben
h/levr
Gauthier is sedert 1973 in
dienst, terwijl er 2 andere
kandidaten
waren die wel
voldeden
aan
de
voorwaarden
HC.

Onaanvaardbaar
Z o noemde VU-senator Van Ooteghem het uitblijven van een echte politek voor de waterwenng
Nog geen twee jaar na de ramp
te Ruisbroek worden thans opnieuw gemeenten geteisterd door
overstromingen Hij zei dat via
een mondelinge vraag gericht tot
de minister van O W , waarbij hij
aandrong op een versnelde uitvoenng van het zgn Sigmaplan
Senator Van Ooteghem stelde
verschillende vragen o m wanneer de dijkverhogingswerken op
de getijnvieren stroomopwaarts
Antwerpen zullen uitgevoerd worden , wanneer de verdedigingswerken aan de kust uitgevoerd
w o r d e n , wanneer de geteisterden van 1975 en 1977 zullen vergoed worden e d m
Minister Mathot antwoordde met
een toelichting van een globaal
herstel- en uitbreidingsplan, gespreid over de periode van 1977
tot 1984 De minister zei dat precies o p de dag van deze interpellatie de aanbesteding zou doorgaan voor de stormstuw in de
Schelde Men rekent op een duur
van 250 dagen Voor de kust
wordt een vijfjarenplan voorzien
Enkele cijfers 1,4 miljard voor
het Scheldebekken, 3()0 miljoen
voor het vak tussen De Panne en
Zeebrugge Tegen einde deze
maand zal een wetsontwerp
klaar zijn voor de versterking en
de verhoging van bestaande dijken en de biouw van nieuwe dijken Wat de stormstuw betreft
werden alle betrokken partijen geraadpleegd De minister verheugde zich over het relatief snelle
ingnjpen dit jaar, doch erkende
dat uiteraard de echte beveiliging
in de verwezenlijking van het Sigma-plan ligt gespreid over 10
jaar
B e g r o t i n g 1977
Aan het debat over de begroting
1977 Nederlandse Kuituur namen
namens de V U mevrouw
Maes
deel (er kan nog steeds met van
een samenhangend kultureel beleid gesproken w o r d e n ) , senator
Van In (deze begroting werd te
laat besproken een basis vOor
een nieuw beleid moet worden
gelegd, die ook de participatie
waarborgt van de Vlamingen te
Brussel)
staatssekretans
Anciaux (pleidooi voor volledige
Vlaamse steun aan de Vlaming
en te Brussel en geruststelling
van het NOC, dat financieel uit de
rode cijfers zal gehaald worden)

Vragen
(met)
en
(zonder)
antwoord
# Liever dan een kunstmatg
ontmoetingscentrum te bouwen
n a v het 150-jarig bestaan van
België, zou men beter een volledig afgewerkt dijkenplan aan de
bevolking aanbieden Dit zou de
bevolking en dan vooral de
Vlaamse, meer op pnjs stellen
Aldus VU-kamerlid
Emiel Vansteenkiste in een vraag zonder
antwoord aan premier Tindemans
# Aan de minister van Volksgezondheid vroeg hetzelfde kamerlid welke de mening van de minister IS over de « koehandel in hartstimulatoren » of pace-makers, nadat gebleken is dat honderden
landgenoten defekte toestellen
ontvingen
# VU-kameriid Luk Vansteenkiste vroeg de minister van Franse
Kuituur in welke frekwentie de
nieuwe plaat van Brei werd vermeld in en buiten de nieuwsuitzendingen, gespeeld en besproken
enz
HIJ WOU ook weten of er
een onderzoek naar de betrekkingen tussen de public relations
van de platenuitgever en RTB-medewerkers werd ingesteld Naar
het kamerlid aanstipt zou de vlotte verkoop van 1 miljoen platen
een winst van 400000 miljoen
opleveren Aan de promotie zou
de RTB op verkapte wijze meewerken, door het vrijgeven van
de plaat als een wereldgebeurtenis voor te stellen
# Aan de luizenplaag in de scholen werd al heel wat inkt besteed
Volgens het mimstene van nationale opvoeding werd sinds 1972
onverdroten gewerkt om van deze plaag verlost te worden Er
werden omzendbneven aan de
scholen gestuurd met zeer nauwkeurige nchtlijnen
betreffende
preventie en behandeling Daar
deze maatregelen onvoldoende
bleken te zijn, worden thans drastischer middelen overwogen Er
kan evenwel van een behandeling in de scholen zelf geen sprake zijn, omdat zulks wettelijk verboden IS Vraag gesteld door VUkamerlid Emiel Vansteenkiste
# Een van de belangrijke vraagstukken in Europees verband is
de taal waarin het toekomstig
Europees paspoort zal moeten
gesteld worden Men heeft de
keuze tussen enkele wereldtalen
en WO het Engels de belangrijkste IS ofwel alle EEG-talen, al
dan met samen met de taal van
de bezitter De meeste EG-regeringen hellen over naar het gebruik van alle EG-talen in het Europees paspoort, ook omdat dit
technisch «met onoverkomelijk
IS» aldus de minister van Buitenlandse Zaken in een antwoord op
de vraag van VU-senator
Van
Ooteghem
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ZEEBRUGGE
ZEEBRUGGE. — De uitbreiding en aanpassing van de'
haven van Zeebrugge is een gigantisch projekt waarvan
nog niemand de investeringsdrempel ziet. Sinds januari
1970, toen de regering besliste de haven uit te breiden, is
het investeringsbedrag almaar de hoogte ingegaan.
Officieel kosten de havenwerken voorlopig « nog maar» 16
miljard fr. ( + 8 miljard kompensaties voor Wallonië), maar
de regering zal wellicht vóór 15 december een raming goedkeuren van 41,594 miljard frank.

Het vele geld wordt voorzien voor de afwerking van de zeesluis, voor niet-overtopbare havendammen, de LNG-gasterminal, en de uitbouw van voorhaven en achterhaven. Als
streefdatum wordt 1985 vooropgesteld.

De
rond
een
een
en

miljardendans
een zeesluis,
gastank,
metaantanker
havendammen,.

baar in de regering niet ernstig
overwogen.
En, minister heeft zijn kollega's nu
onder druk gezet om vóór 15
december zijn projekten goed te
keuren, aangezien op die datum
reeds de eerste werken moeten
kunnen aanvangen. (De oostelijke
haven, met LNG-dok, de werkhaven van 35 ha en het overslagterrein van 80 ha).
De LNG-terminal (Liquified Natural Gas) zelf kost « slechts » 8 miljard frank. Momenteel verbruiken
wij zowat 11 miljard kubieke meter aardgas, en dekken wij daarmee ongeveer een vijfde van
onze energie-behoeften

Het is nog niet zo heel lang geleden dat er smalend gesproken
werd over hypermoderne metaantankers die Zeebrugge zouden
aandoen. Binnen een vijftal jaren
IS het zo ver. Maar, dat zal ons
een bom geld kosten (40 miljard
frank, sommigen zeggen 80 miljard I), en het zal pas later goed
duidelijk worden welke risico's
voor het leefmilieu én voor het
leven zelf w e er moeten bijnemen.
De beslissing om Zeebrugge uit
te bouwen hield verband met de
betrachting om over de snelste
containerhaven ter wereld te beschikken.
Met de realisatie van een nieuwe
droom — van Zeebrugge de
aardgasleveraar voor Europa te
maken — dreigt die containertrafiek in het gedrang te komen.
Immers, in een rapport over de

1 DECEMBER 1977

LNG-trafiek In de haven van
Zeebrugge wordt duidelijk gesteld dat bij het in- en uitvaren
van de reusachtige metaantankers die hun Algerijns aardgas
naar ons brengen, alle overige
haventraflek zal moeten stilgelegd worden uit veiligheidsoverwegingen. ..
Naar verluidt wordt voorzien in
64 leveringen per jaar, wat dus
betekent dat niet minder dan 128
keer geruime tijd alle schepen in
Zeebrugge
zullen
geïmmobillseerd worden. Dat kan wel tellen
voor «de snelste containerhaven
ter wereld».
Het is voor veel waarnemers, niet
in het minst voor de kustbewoners, erg onbegrijpelijk waarom
de grote gasterminal dan ook niet
beter ver In zee op een kunstmatig eiland of noordwaarts op de
zgn.
Thortonbank
gebouwd
w o r d t ! Dat alternatief werd blijk-

Ekonomisten hebben berekend
dat onze bevoorrading van aardgas vanaf 1982 In het gedrang
zou komen indien geen nieuwe
bevoorradingsbronnen
worden
aangeboord. De regering meent
de oplossing te moeten zoeken In
levering van Algerijns aardgas. Alhoewel het Nederlands aardgas
beduidend goedkoper i s : een
prijsstijging met 25 t.h. is een realistische raming.
Langs de LNG-terminal van Zeebrugge zouden nog andere Europese landen kunnen bevoorraad
worden.
Nochtans wordt ook in Nederland hard gewerkt aan de plannen om in de Maasvlakte een grote LNG-terminal te bouwen, waarlangs buurlanden zouden kunnen
bevoorraad worden... Het wordt

dus een wedren om het eerst
klaar te komen.
Vandaar wellicht dat het projekt
voor de bouw van de LNG-op)slagplaats in volle zee — dat uiteraard meer tijd In beslag neemt
— geen kans maakte...
GOK
Alleszins heeft de maatschappij
Distrigaz met de Algerijnse vennootschap Sonatrach een kontrakt afgesloten voor de levering
van jaarlijks 5 miljard kubieke
meter aardgas, en dit gedurende
minstens 20 jaar.
In Zeebrugge wordt dus een enorme bom geïnstalleerd. LNG-gas
wordt in vloeibare vorm vervoerd
en opgeslagen.
Het minste lek In de terminal of,
wat het grootste risico betekent,
bij de overslag van het Algerijns
aardgas kan fataal zijn.
Immers, dat goedje is niet alleen
giftig, maar ook uiterst explosief.
Ingenieur Valckenaers heeft In
een rapport aan minister Willy
Claes een geruststellende konklusie getrokken. Het totale risico
van een katastrofe met de LNGterminal beloopt «slechts» een
keer per 420 jaar... En de sterftekans door een ongeval met LNG
zou slechts één persoon op de
300.000 aan het gas blootgestelde personen treffen. Er wordt
evenwel niet gesproken over ontploffingen of terreurdaden, en uiteraard wordt evenmin uitsluitsel
gegeven of die katastrofe «1

keer om de 420 jaar» ons in het
eerste levensjaar van de terminal,
of veel later zal treffen. De LNGterminal komt er ondanks alles
dus toch, en het zal een miljardeninvestering worden.
Geenszins Is het zeker dat grapjes zoals met de bouw van de
zeesluis voor schepen met 50
voet diepgang uitgesloten zijn. De
werken zorgden voor veel hinder,
werden stilgelegd en het incident
kostte de staat niet minder dan
600 miljoen fr. schadevergoeding
aan de aannemer.
Nog IS het niet geweten hoeveel
deze zeesluis ons uiteindelijk zal
kosten.
Van de nieuwe havendammen
wordt gezegd dat zij in totaal 20
miljard fr. zullen kosten, hetzij
ongeveer de helft van de reusachtige investering.
Blijft er dan nog de metaantanker
voor het transport van het Algerijns aardgas: dit LNG-schip
wordt momenteel gebouwd en
zal Distrigaz jaarlijks een half miljard frank kosten, aan huurprijs
alleen al.
Voor de exploitatie van de LNGterminal wordt eveneens 500 miljoen frank per jaar voorzien.
Zelfs al moeten w e aan die bedragen nul frank zgn. kompensatiekredleten voor Wallonië toevoegen, dan blijft de nieuwe investering in Zeebrugge een uitermate
dure grap. Waarvan slechts in de
jaren '80 zal blijken of deze regeringsgok verantwoord was. (HDS)
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"^ Frankrijk erger dan Spanje?
Lotgenoten

tussen

Éiiiili:

De toestand van de Frans-Canadezen vertoont opvalland veel
gelijkenis met die van... de Vlanningen in Belgié. Ze bewonen
een gesloten taalgebied (op enkele taaleilanden na), zitten in dit
eigen gebied geplaagd met een
Engelse
minderheid, tevens
bovenlaag (Britten en britskiljons) en leefden lang tamelijk
afgesloten van het moederland,
met alle kulturele gevolgen vandien.
Na eerst geruime tijd als onbestaande beschouwd en behandeld te zijn geweest of hoogstens als een uit de tijd geraakt
stukje folklore, hebben de
Frans-Canadezen zich doorgezet. In zulke mate dat men hen
tot voor kort heeft willen paaien
met een tweetaligheid (op papier) voor heel Canada. Toen ze
er om vroegen kregen ze die

Frankrijk steunt
zijn Canadezen
Een echte eerste-minister is Rene Levesque niet, want zijn
regering bestuurt slechts een
provincie : Quebec. Dat hij niettemin door de Franse president
GIscard d'Estaing als een gelijke ontvangen werd, heeft niets
te maken met het feit dat ze
uiterlijk op elkaar wat gelijken
en alles met het feit dat ze belden Fransen zijn.
Premier Levesque is begin november in Frankrijk op bezoek
gekomen. Hij werd daar ontvangen alsof hij de eerste-minister
was van een onafhankelijk
land. Zodoende zet GIscard
d'Estaing de politiek voort van
generaal de Gaulle die In 1967
de
Angelsaksische
wereld
(weer
eens)
onaangenaam
deed opschrikken door vanop
het stadhuis van Montreal «Vive Ie Quebec llbre !» uit te roepen.
Wij komen op dit bezoek een
maand na datum terug omdat
het onzes inziens In de Vlaamse pers niet genoeg aandacht
gekregen heeft.
O o k een « bevrijdingsbeweging »
Hoeveel begrip men ook aan de
dag legt voor de stamverbondenheid tussen Europese en
Amerikaanse
Fransen, men
moet toegeven dat de Franse
regering formeel toch flagrant Ingegaan IS tegen de internationale rechtsorde. Zij loopt vooruit
op de feiten door te gebaren alsof Quebec een onafhankelijke
staat ware. Door zulk optreden
zet ZIJ de Amerikaanse Fransen
aan tot separatisme, tot opstand
tegen het wettige gezag.
In andere tijden heette dit een
onbetwistbare aansponng tot
«incivisme» (het woord en de
zaak zijn van Franse vinding).
. Ten slotte doet Franknjk nu ten
opzichte van Canada wat de
URSS en ook rnenig westers
land tegenover Zuid-Afrika en
Zimbabwe doen: steun verlenen
aan
«bevrijdingsbewegingen -.
De steun van Frankrijk is niet
onbelangrijk en met nieuw. De
psychologische opkikker die het
nu Quebec toegediend heeft
komt op een gunstig ogenblik:
binnen twee jaren moeten de
Frans-Canadezen zich via een
referendum uitspreken over de
vraag of zij nog langer Canadese staatsburgers wensen te blijven en zo ja in welke vorm.
De onafhankelijkheidspartij van
Renè Levesque, die in november 1976 met klank de verkiezingen won, schijnt te kiezen voor
een losse band met Canada.
een konfederatie En het ziet er
naar uit dat het daar ook 'zal op
uitlopen.
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niet. Toen ze haar kregen, wilden ze haar met meer. De geesten waren geëvolueerd.
De taalbeweging heeft plaats gemaakt voor een waarachtige nationalistische beweging, met alle
schakeringen van dien: herleving van de eigen aard, politieke
partijen om daar gestalte aan te
geven, reikhalzende kontakten
met de bakermat in Europa en
ook
radikale
terroristische
groepjes. De Frans-Canadezen
hebben definitief verzaakt aan
rechten in het grote Canada. Zij
beperken hun eisen tot FransCanada, dat zij dan ook grondig
willen herverfransen. Hiertoe
hebben zij bv. een dekreet op
het taalgebruik in het bednjfsleven genomen dat veel strenger
is dan ons zgn. september<lekreet (al heeft dit er model voor
gestaan). De volgende stap, die
zij nu voorbereiden, is verregaand zelfbestuur.
De slagzinnen over de verkieslljkheid van een universele, grote
taal boven een kleine, van een
wereldbeschaving boven een beperkte en over het kosmopolitisch eenheidsstreven van de
mensheid waar tegenover het
nationalisme achterhaalde ghettovorming zou zijn, hebben het
ook daar met kunnen halen.
Klinkende
verklaringen
Het IS tegen deze achtergrond
dat het bezoek van Quebec's
«eerste-minister» aan Frankrijk
moet bekeken worden en vooral
het opvallende belang dat de
Franse regering er aan gehecht
heeft. Ter Illustratie hiervan volgen enkele citaten uit de toespraken der voornaamste redenaars.
Giscard d'Estaing, president;
«De overkomst van de eersteminister van Quebec naar Frankrijk IS een familievergadenng
(.. J. Franknjk is het buurland, het
verbondene of de vriend van
vele landen. Alleen met Quebec

zijn zijn betrekkingen in de eigenlijke zin van het woord « broederlijk» (...). WIJ geven ons rekenschap van wat uw langdurige
trouw inhoudt en (. .) wij weten
wat voor inspanningen, vasthoudendheid geslachten gekost
heeft om op eigen kracht hun
Frans erfgoed te vrijwaren (..).
Wat er ook moge gebeuren,
Quebec mag rekenen op de
broederlijke sympatie van Frankrijk. »
Edgar Faure, voorzitter van de
« Assemblee Nationale : «In heel
de wereld wordt nu veel gesproken over het recht op verscheidenheid Overal eisen de etnische, kulturele, godsdienstige
«minderheden» een statuut op,
het recht op vrije uiting of ook
het recht om een staat te vormen, voorzien van alle soevereiniteitsattributen (..).
Het vraagstuk van de verscheidenheid is heden ten dage niet
alleen dat van de individuele verscheidenheid C..) het IS de mogelijkheid, samen te verschillen, het
is de groepsverscheidenheid

Moeilijkheden
voor Baskisch
onderwijs in
Frans-Baskenland

Een belangrijk bestanddeel voor
het bestaan van deze groepsverscheidenheden is natuurlijk de
gesproken taal (...). De meest
gezaghebbende
intellektuelen
van de wereld moedigen terecht
de in onderontwikkeling geraakte volkeren aan om hun taal
nieuw leven in te blazen (...). Dit
is goed. Maar met welk recht
zou men dan het Frans een billijke behandeling kunnen ontzeggen en het, om het even waar
het gesproken wordt, tot een dialekt degraderen 7 (...)
In U groet ik een drager van
onze eigen levenskans, een
broederlijke bewerker van onze
toekomst Stambewustzijn
en k o n s e k w e n t i e
In dit bestek is het van minder
belang, de woorden van de Canadese gast aan te halen. De uitzonderlijke betekenis van de uitspraken der Franse hoogwaardigheidsbekleders wordt pas duidelijk wanneer wij ons een ogenblik een dergelijk tafereel voor
de geest trachten te roepen ter
gelegenheid van een officieel bezoek dat bv. Maurits Coppieters,
voorzitter van de Nederlandse
Kultuurraad in Vlaanderen, zou
afleggen in Nederland.
Kan men zich indenken dat Nederlands eerste-minister of de
voorzitter van het parlement aldaar gelijkaardige taal zou voeren ? Dat zij woorden van waardering zouden vinden voor de
lange moeizame strijd van de
Vlaamse bewgging en openlijk
uiting geven aan zulke achterhaald of verdacht geworden gevoelens als stambewustzijn en
taaiverwantschap ? Daar hebben de Fransen dan toch maar
geen last van I Al ware het een
mooi ding dat ze hun hooggestemde opvattingen over volkse
verscheidenheid eens gingen
toepassen op de niet-Franse
volksgroepen die in het Franse
staatsverband geprangd zitten.
Zoals het anderzijds de vraag is
of de Frans-Canadezen bereid
zullen zijn, tegenover hun Eskimo's, hun Indianen en hun Engelse minderheid de tjeginselen na
te leven waarop zij zich beroepen om zich aan Engelse bevoogding te onttrekken.
Karel Jansegers

Maite Idirin en De Frans-Vlanningen Marieke en Bart verzinnebeelden de Vlaams-Baskische solidariteit op 10 december in dé
UIA-Wilrijk.
Sinds een 15 jaar hebben de Basken zelf het onderwijs in het Baskisch beginnen organizeren. Vooral dan in Spaans-Baskenland. Na
het verdwijnen van Franco Is de
bloei van dit onderwijs in de «Ikastolak » (Baskisch voor « scholen »)
zo groot geworden dat bijna
90.000 kinderen in Zuid-Baskenland het onderwijs van deze scholen volgen.
Frans-Baskenland, met een veel
geringer bevolking en een veel
langduriger assimilatie door Franse centralistische overheersers
kwam op dit vlak heel wat trager
op gang.
Nochtans zijn er ook daar reeds
17 kleuterscholen en sinds kort
drie lagere klassen. Toen deze
stap gezet werd bleek spoedig
dat het Franse regime dit als een
aanslag op het «une et indivisible «-ideaal van het Jacobinisme
beschouwde.
Vandaar de maatregelen tegen
de school van St.-Palais waartegen niet alleen administratieve
bezwaren, opmerkingen over de
hygiënische situatie naar voor
werden gebracht maar vooral het
argument dat de kinderen die
daar onderwijs volgen op termijn
niet voldoende Frans zullen kennen om « op gelijk niveau te staan
als de kinderen uit andere Franse
scholen». Z o formuleerde het de
h. Mazurie, inspekteur van de
Franse staat, voor deze
streek
van Frans-Baskenland.
Daar kwam dan de aap uit dé
mouw en bleek ook als men ernst
maakt van het dan nog zelf uitwerken van de
zgn. onvervreemdbare rechten op eigen
taal en kuituur, dat men botst
tegen het gevestigde regime.
Ondanks het veel geringer nationaal gevoel van de Franse Basken is men hier dan blijkbaar toch
te ver gegaan want een massale
reaktie is gevolgd op de bedreigingen van de Franse staat. Begin oktober stapten meer dan
3.000 Franse Basken op in de
straten van Bayonne om te pro-

testeren tegen de houding van de
Franse staat.
Wat de zaak zelf betreft is een
langdurige procedure op gang gekomen die over het lot van de
lagere Baskische school van St.Palais moet beslissen. Vanuit de
verdediging van hun fundamentele taal- en kultuurrechten heeft de
Baskische oudervereniging Seaska een beroep gedaan op de
internationale solidariteit. Het is
dan ook in dit licht dat het
Vlaams komitee voor steun aan
de Baskische scholen zijn grote
Baskenavond inricht op 10 december te Antwerpen-Wilrijk.
Daarvoor deed het een beroep
op een aantal Baskische kunstenaars en ook op Frans-Vlamingen (Marieke en Bart) die in solidariteit met de Franse Basken
zich verzetten tegen een chauvinistisch Frans centralisme, waarvan ook Frans-Vlaanderen te lijden heeft
NADERE GEGEVENS
Aula Major van UIA te Wilrijk,
met medewerking van de universitaire parochie, zaterdag 10 december om 20 u.
Het wordt een feest van hoogstaande volkskunst met de Baskische artiesten Maite Idirin (trad al
op voor Nekka) en Immanol Michelena, alsmede uit Frans-Vlaanderen Marieke en Bart, die ook al
door Nekka
geprogrammeerd
werden. Van Vlaamse zijde treden het Pedakoor van Pius X aan
alsmede de Vlaamse Barden. Het
wordt een grootse happening
voor oud en jong, die wordt ingeleid door de h. Jozef van Overstraeten, de eeuwig jonge en
dynamische voorzitter van de
VTB-VAB.
Inlichtingen over deze avond en
over de Vlaams-Baskische werking kan men krijgen bij Dirk Heyman, Hof Van Tichelen 2, 2020
Antwerpen (tel. 031/27.74.58) of
bij Walter Luyten, Liersesteenweg 140/2 in Berlaar, tel. 0 3 1 /
82.11.93.
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Antwerpen 11 december
Dialoogdag kleine en
middelgrote ondernemingen

Abonnementenslag 78

Top 50
Acht wervers geraakten nu over de 200-score.
In tweede klasse komen er een aantal flink opzetten. Maar,
ze kunnen nog door alle moedige wervers op de hielen gezeten worden als de lijstduwers een nul achter hun 12 punten
zetten.
1. Georgette De Kegel, Ninove

984

2. Guido Callaert, Opwijk

540

3. Erik Vandewalle, Izegem
Ten zeerste bekommerd in deze krisistijd om de toekomstmogelijkheden van het bedrijfsleven, dat in Vlaanderen goeddeels geaxeerd
is op de sektor van de kleine en middelgrote ondernemingen en de
zelfstandigen heeft VU-voorzitter Hugo Schiltz aan de diensten van
de partij, en met name aan de studiedienst, de opdracht gegeven om
een koherent programma voor een KMO-beleid te ontwikkelen.
Dit programma zal voorgelegd worden op de dialoogdag van zondag
11 december te Antwerpen.
Hier het programma en biezonderheden om deze dialoogdag die
gezien de kritieke toestand van de Vlaamse KMO's niet meer dan op
zijn tijd komt.
VOORMIDDAG :
10 uur:
Inleiding door voorzitter R. Mattheyssens,
volksvertegenwoordiger.
10 u. 1 0 :
Referaat door lic. Luc Beernaert,
Studiedienst VEV. Belang en situatie van de kleine en middelgrote

ondernemingen in het Vlaanderen van vandaag.
11 uur:
Bespreking in werkgroepen. 1.
Ekonomische werkgroep: Financieringsproblemen, exportmogelijkheden, toegankelijkheid van de
K M O tot het wetenschappelijk on-

Kortenberg 9 - 1 0 - 1 1 december

Europa opbouwen
aan de basis
Rond dit tema lioudt het Dosfelcentrum belangwekkende studiedagen inhoudelijk uitgebouwd als volgt:
— Waar staan we nu met het officiële Europa tav. de regio's.
— « De toekomst is onze zaak » : liet ideeengoed van de grote Europese federalist, Denis de Rougemont
— Uiteenzettingen door vertegenwoordigers van « volkeren zonder
staat» « Wat zijn onze noden en eisen f Wat verwachten wij van een
voortschnjdend Europa » Getuigenissen uit Baskenland, Frans-Vlaanderen, Duits-België, 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 Cbeperkt tot 35 personen) zo spoedig mogetijk bij vormingscentrum L Dosfel, Tribunestraat 14, te Brussel. Tel. 02219.12.02, waar ook verdere Inlichtingen.
. — Op zaterdagavond wordt deelgenomen aan een grootse « Europa der^ volkeren » zangavond In de grote aula van de UIA te Wilrijk
met o m. de Baskische kleinkunstenaars Maite Idinn en Imanol Mlchelena ; de Frans-Vlamingen Marieke en Bart samen met andere solisten en koor.
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derzoek. G. Dubois, voorzitter
werkgroep KMO, van het VBO. 2.
Sociale werkgroep: Fiskale, sociale en administratieve druk op
de kleine onderneming, beroepsopleiding en beroepsvervolmaking en sociaal statuut van de zelfstandige. Een paneel van exporten belicht de verschillende aspekten.
12u. 30:
Besluiten uit de werkgroepen.
13 uur:
Middagmaal.

4. Joris Depré, Tervuren

456
.•

5. Anny Lenaerts, Wilrijk

372

6. Daniel Denayer, Aalst

276

7. Lieve Favoreel-Craeynesl, Lauwe

252

Kris Versyck, Gent

252

9. Maurits Passchijn, Meise

192

10. Koen Van Meenen, Heusden CO.-VI.)

180

11. Harry Van Herf, Zutendaal

156

12. Achiel Goderis, Oostduinkerke

144

13. Frans Jansegers, Herdersem
14. Jaak Janin, Huise

138
120

Luk Vanhorenbeek, Korbeek-Lo

120

16. Lulgard Decoster, Machelen
NAMIDDAG:
14 u. 3 0 :
Voorstelling van het politiek programma. Hektor de Bruyne, minister van Buitenlandse Handel:
« De bevordering van de exportmogelijkheden voor de K M O » .
Rik Vandekerckhove, minister
van Wetenschapsbeleid : « De bij'
drage van het wetenschappelijk
en technisch onderzoek aan de
ontwikkeling van de K M O » . Paul
Peeters, volksvertegenwoordiger,
alg. sekretaris V U en provinciaal
voorzitter N C M V : «Het VU-programma voor de zelfstandigen en
kleine en middelgrote ondernemingen». Slotwoord door de h.
Hugo Schiltz, voorzitter V U .

PRAKTISCHE SCHIKKINGEN
Plaats: Bouwcentrum, Auditorium 1, Jan van Rijswijcklaan 191,
2020
Antwerpen,
tel.
031/
37.28.90.
D a t u m : Zondag 11 december
1977 van 10 tot 17 u. Een dokumentatiemap wordt u ter beschikking gesteld.
Er is gelegenheid tot middagmaal
ter plaatse, wie er gebrgik wenst
van te maken moet zich hiervoor
inschrijven bij Vlaams-Nationaal
Studiecentrum,
Barrikadenplein
12, 1000 Brussel (02/219.49.30).

432

108

17. Jan Caudron, Aalst
Cecile Remmerie, leper

96
96

Eugene Van Itterbeek, Kessel-Lo

96

20. Freddy De Valck, Iddergem

72

21. J. Peeters, Hoboken
22. Jozef De Meyer, Heverlee
Arthur De Schrijver, Hekelgem
Jozef Labaere, Kortrijk
PietSeverins. Zwijndrecht
26. Huguette De Bleecker, Gent
Mare De Vriese, Assebroek
Jozef Dockx, Borsbeek
Leo Thijs, Pulderbos
Roland Van Heddegem, Oudenaarde
Oswald Van Ooteghem, Gentbrugge

60
36
36
36
36
24
24
24
24
24
24

32. M.J. Eeckhout-Wambecq, Ranst
Lode Van Camp, Hoboken
vu-Hoboken, Hoboken
Eugeen De Knop, Asse
*.«.v.
_.
Cl. Moortgat, Strombeek-Bever . . . . , l ^ p ^ ^ ^
VU-Buggenhout, Buggenhout
.'.;.......
Johan Beke, Mariakerke
Jan Ritzen, St.-Amandsberg
Leo De Bruyn, Tessenderio
Jan Goetshouwers, Diepenbeek . . . . . ^ ^ , ^ . . .
Guillaume Malesijs, Poperinge .......j^Sfe&*;
Hervé Vandamme, Wervik
.««f^if^fe
Paul Cresens, Schaffen
*:.:r?.=iï
Ludo Van Lent, Herent
Jef Vinex, Erps-Kwerps
AdhemarVanderlinden, Mechelen
C. De Saveur, St.-Lievens-Esse
Omer Laga, Oostende
Jozef Nagels, Oostende
.......
Guido Dornez, lngelmunster...ii^^
VU-Bree, Bree
..^^^:^.f^yix
A. Van Herck, Arendonk ..3>«t»i«A«,}i;,|i»

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
• 12
12
12
12
12
12
12
"12
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ANTWERPEN
Afscheidsgroet aan Marcel Van Rqy
Want onrechtvaardigheid dat kondt
ge niet verdragen
Voor rechtvaardige zaken daarentegen vatte ge onmiddellijk vlam
Dat bracht U trouwens in de politiek
De rechtvaardigheid
De rechtvaardige belangen van de
mensen waarvoor ge U verantwoordelijk voelde
En naast Uw goed en groot hart
naast Uw inzet voor rechtvaardige
dingen heeft een grote zin voor verantwoordelijkheid U altijd gekenmerkt
Verantwoordelijkheid tegenover Uw
familie tegenover Uw werkknng
tegenover de polibeke sektor die Ü
toegewezen was »
In diezelfde zin met de belofte op
Liers vlak de stnjd van Marcel voort
te zetten sprak afdelingsvoorzitter
Frans Lachi sinds jaren de meest intieme medewerker van de overledene
"Je had een eigen manier om met de
mensen om te gaan het leek soms
koel en ruw maar het was gewoon je
onbehouwenheid om hen die je hielp
met te kwetsen
Je hulp was echt ze vroeg niet om
een wederdienst
Het was geven om te geven en met
om terug te krijgen

Meer dan 1 000 mensen vulden de ruime SL-Gummaruskerk te Lier bij de uitvaartmis van Marcel Van Roy Het plotse afsterven van ons VU-gemeenteraadslid en arr bestuurslid had diepe beroering verwekt ook ver buiten de
kringen van de Vlaams-nationalisten Ook hier werd aangetoond dat eerli|k
en dwarsdoor zijn mening zeggen en er naar handelen meer gewaardeerd
wordt dan politiek gefemel Oprechtheid, zonder er doekjes rond te winden
was het grote kenmerk van Marcel Van Roy Maal- achter dit alles een gouden, gulle goedheid waar het evangeliewoord op paste - de linkerhand moet
niet weten wat de rechtse wegschenkt •
Dat beklemtoonde ondermeer senator Jorissen, die zichtbaar getroffen was
door het plotse verscheiden van z.jn Lierse medewerker, zo kort na de dood
van senator Bouwens
Senator Jorissen zegde ondermeer
-Een goed en een groot hart dat
waart ge
Zelfs wanneer we U eens kwaad
zagen en ge eens uitvloogt konden
we moeilijk anders dan een glimlach

onderdrukken omdat we wisten dat
het met lang zou duren en omdat we
wisten dat ge nooit kwaad waart op
iemand maar wel op iets
Dat iets dat was dan dat wat ge met
juist of met rechtvaardig vordt

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 Geeraerts provincieraadslid
Eveneens zal een gesprek plaatsvinden 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

Hoorzitting te
Ekeren
Het Kollege van Burgemeester en
Schepenen der gemeente Ekeren
maakt bekend dat de hoorzitting in de
wijk Bunt zal gehouden worden op
dinsdag 6 december 1977 tussen 19
en 21 u in de parochiezaal Bunt
Waterstraat 12 Ekeren
ledere Ekerenaar waar hij ook woont
kan op deze hoorzitting terecht met
zijn problemen en suggesties

partij en van de VUJO zijn van toepassing bij deze samenstelling
WIJ hebben de beschikking over vergaderlokaal nummer twee in de Warande CKultureel centrum) te Turn
hout Dit lokaal bevindt zich in de kei
derverdieping van het gebouw

Antwerpen (stad)
Dienstbetoon
— door Volksvertegenwoordiger A
De Beul elke maandag van 16 tot
19 u op het sekretanaat Wetstr 12
tel 3684 65
— door Gerard Bergers die het
dienstbetoon van minister De Bruyne
verzorgt bij Bergers thuis St Jansvliet 19 Antw elke woensdag en
zaterdag tel 339165
Ledenhernieuwing
Kwam men nog niet bij u thuis het lid
maatschap voor 1978 ontvangen dan
kan u bij voorbaat storten op K B
404-3036801 74 van VU Antw Stad
Abonnementenslag
Als nieuwjaarsgeschenk kan u aan
een uwer vrienden of familie'eden een
abonnement op ons weekblad « WIJ »
geven U stort op onze rekening wij
zorgen voor de rest

OPTIEK
WALTER ROLAND
ANTWERPEN

5 8
KERKSTRAAT
Tel (031)35.98.25
WETTELIJK ERKEND OPTICIEN
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Daarom ook was je geen echte politieker Maar je had de politiek nodig om
je doelstellingen te realizeren, om datgene verwezenlijkt te zien waarvoor
je leefde een Vlaamse samenhorigheid in een Vlaams land
Op dat vlak was je persoonlijke inzet
totaal, zowel in de ogenblikkelijke
strijd als in de opbouw van een schone toekomst
En wanneer wij hier vandaag bij
elkaar zijn om je een laatste groet te
brengen dan moeten wij je beloven
ervoor te zorgen dat je inzet niet zonder resultaat zal blijven
Dat WIJ je geestelijk testament zullen
ten uitvoer brenqen
Dat WIJ zullen voortbouwen aan en
trachten af te maken hetgeen jij mee
hebt opgebouwd een mooi Vlaanderen "

VUJO-Niel
ontvangt sinterklaas
Op zaterdag 3 en zondag 4 december komt de sint en zijn knecht bij u
op bezoek om snoepgoed aan de kinderen uit te delen
De brave man is bereid om uw
geschenken aan de allerkleinsten te
geven
WIJ komen enkel op aanvraag Gelieve telefonisch kontakt op te nemen
met E Suykens Ctel 883900) I Barbier (tel 882531) of L Dheusch (tel
883255)

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 zaterdag 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-sekretariaat Trammezandlei 11 te Merksem
Voor 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 fr/kg kunnen
aanbieden Levering werd voorzien
rond 2 dec en de bestellingen worden
opgenomen door het VU sekretanaat
Trammezandlei 11 en door m»vr
Quick Wellekens Ijsvogelstraat 50
(tel 45 34 9b) evenals bij onze mandatarissen en bestuursleden

DECEMBER
2 HOBOKEN Gespreksavond - Egmontakkoord» Vlaamse nederlaag of overwinning ' - Om 20 u in het Vlaams Nationaal
Centrum NeynstraatSS Deskundige uitleg door Leo Neels»
assistent aan de K U -Leuven Inleiding Oktaaf Meyntjens

3

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-bestuursverkiezingen
HOUTVENNE St-Maartenfonds Joelfeelst om 16 u in het restaurant «De Ritten» Aan het orgel Stonne Wauters Regie
Renaat Bauweraerts en Bert Van den Brande
KONINGSHOOIKT VU-bal in het Parochiaal centrum, Mechelbaan Orkest Sioux Ensemble met Andre Romano Inkom
60 fr

4

HERENTHOUT Sinterklaasfeest om 15 uur in zaal Lux

6

TEMSE Debat ingencht door Amede Verbrugghe-knng om
20 u Spreker Vic Anciaux over Egmontpakt Animatie Duo
Werner-Yvette, in zaal Brouwershof E Tinelplaats
WESTERLO Informatieavond over de verontreiniging van de
rivieren in de Zuiderkempen Spreker provincieraadslid Rob
Geeraerts Om 20 u in de parochiezaal

9

HERENTHOUT Mosselfeest om 20 uur in zaal De Kat
10
23

BORGERHOUT VUJO-wijnavond in zaal «Hand in Hand»
Onderwijsstraat 44 te Antwerpen om 20 u 30
BORGERHOUT Kerstfeest om 20 u 30 in de Nieuwe CarnoL
Deelname 150 fr

Kortnieuws
uit Boechout
Gezocht
We zoeken nog naar een goeie titel
voor ons partijblad Het is de bedoeling dat het eerste nummer van dit
boekje zou verschijnen in januan
1977
Al wie wil meewerken telefoneert
even naar Mark Van Ouytsel op nummer 555861 Het is de bedoeling van
een reeks artikels te schrijven ,idie
enkele keren vervolgen en ook een
aantal rubneken zoals verslag gemeenteraad enz
Amnestie
Op de gemeenteraadszitting van
8 november heeft het voltallige bestuur een motie goedgekeurd waarin
de afschaffing van de sociale gevol
gen van de repressie en de opuratie
worden geeisd Deze motie wordt
doorgestuurd naar Sire De Koning

Lidkaart
Over enkele dagen of weken mogen
onze leden iemand van het bestuur
aan de deur verwachten De lidkaarten 1978 zullen aangeboden worden
en natuurlijk wordt er geluisterd naar
alle wensen en verzuchtingen van
onze leden
Verzoening
De vrienden van het Davidsfonds
Boechout organizeren op 28 november een spreekbeurt met Bert Aerts
over De Verzoening een knstelijke
visie en een Vlaamse boodschap Een
aanbevolen avond 28-11 in de Sfinks
om 20 uur

Na het « Belgique
de papa », geen
«Vlaanderen de
papa » !
Hugo Schiltz voorzitter van
de Volksunie debatteert hierover met U op donderdög
1 december om 20 uur in
het klem auditonum van
U I A te Wilrijk Gespreksleider Johan Sauwens, VUJOvoorzitter

Kortnieuws uit
Merksem
VI Kring Groeninghe
Voor de residenten van het rusthuis
Melgeshof ncht de VI Knng Groeninghe aldaar een di^-avond in op maan dag 5 december a s om 19 u Geïnteresseerden gepensioneerden en alle
sympatisanten zijn eveneens welkom
doch worden vriendelijk verzocht
stipt aanwezig te zijn ten einoe de residenten niet van hun nachtrust te beroven

OPENBAAR
CENTRUM
MAATSCHAPPELIJK
WELZIJN VAN
ANTWERPEN
Plaatsen van verplegingssekretaris/verplegingssekretaresse.
De bediening van verplegmgssekretaris/verplegmgssekretaresse
wordt
openverklaard
De bruto aanvangswedde
per maand bedraagt 26^20
fr of 27051 fr naargelang
de kandidaten gerechtigd
zijn op standplaatsvergoeding of haardgeld
Een biezondere reglementering op de standplaatsverphchting IS van toepassing
De kandidaten moeten een
getuigschrift van goed zedelijk gedrag, dienstig voor
openbaar bestuur inleveren , de mannelijke kandidaten tevens een militieattest
Leeftijdsvoorwaarden
de
minimumleeftijd
van 18
jaar bereiken en de leeftijd
van 40 jaar met overschre
den hebben op 16-12-1977
Toepassing der wetten van
3-8-1919 27-5-1947 en 27-71961
Diplomavereisten
getuigschrift van hoger middelb a a r onderwijs of daarmede
gelijkgesteld
getuigschrift
Houd(st)ers van een diplom a opgesteld m een andere
taal dan het Nederlands dienen onderworpen aan een
taalproef, in te richten door
het Vast Wervmgssekretariaat
De kandidaten zullen onderworpen worden a a n een
vergelijkend eksamen Een
werfreserve zal aangelegd
worden met een duurtijd
van 3 jaar
Verplicht inschrijvingsformulier, .volledige
voorwaarden en eksamenprog r a m m a te bekomen op de
7e Afdelmg/Personeelsza
ken. Lange Gasthuisstraat
39, Antwerpen (tel 3109 70 3298 35)
Inschnjvmgsrecht 120 fr
De aanvragen dienen toege
komen te zijn op het Sekretanaat, Laoge Gasthuisstraat 33 Antwerpen uiterlijk op 16 12 1977
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VU-Noorderkempen blijft aktief
Ook voor de Volksunie-Noorderkempen loopt 1977 teneinde. Het is voor
allen een zeer zwaar jaar geweest.
Nauwelijks waren de verkiezingen
voor de gemeenteraden van oktober
1976 voorbij — waar de Volksunie
van de fusie Hoogstraten voor het

VUJO-Antwerpen
en het
dijkenbeleid
Het arrondissementeel Volksuniejongerenbestuur « V U J O » vraagt de regering dringend prioriteit te verlenen
aan het dijkenbeleid i.p.v. nodeloze
geldverkwistingen, o.a. voor nog meer
zinloze autowegen, computers, vliegtuigen, enz.
V U J O - A n t w e r p e n stelt in dat verband vast d a t .
1. Er is nog steeds geen volledige
schadeuitkering aan alle Ruisbroekslachtoffers is gebeurd.
2 Het definitief plan voor de verhoging van de scheldekaaien pas twee
maand geleden is klaargekomen. Diskussie tussen diverse belangengroepen gedurende anderhalf jaar zijn
mede de oorzaak van de huidige rampen.
Wij eisen een direkte aanvang van de
werken en een onmiddellijke en totale
schadeloosstelling voor alle getroffenen !

Wie was
Joris Van Severen ?
Zaterdag 3 december in lokaal « Kernpenland» Gemeentestraat 41 te Nijlen om 20 u kan een toespraak
beluisterd. Wie w a s ' J o r i s Van Severen ? — door A Van Opstal, oud-Dinaso-militant en huidig VU-gemeenteraadslid te Schilde.

Deurne
S i n t e r k l a a s bij u thuis
O p vrijdagavond 2 december, zaterdag 3 en zondag 4 december kan Sinterklaas bij U thuis U w kinderen een
bezoek brengen.
Onkosten : 150 fr. per bezoek. Inlichtingen en inschrijvingen bij mevr
Noels (tel.. 24.35.81), voorzitster van
de kulturele vrouwenkring VU-Deurne.

Sinterklaas
komt naar
Hulshout
O p 4 december komt Sinterklaas
voor de vierde maal naar de Volksunie van Hulshout.
Het feest heeft plaats in de parochiezaal te Hulshout. Jullie moeten stellig
komen, want er is ook nog poppenkast, 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 poppenkast begint om 2 u. 15
en is voor klem en groot.
Jullie moeten wel vooraf inschrijven
b i j : Van Loo Leon, Grote Baan 130;
Peeters Georges, Waterstraat 11,
Houtvenne; Cams Jos, Grote Baan
2 9 9 ; Van den Eynde Jos, Grote Baan
164 , Van den Bruel Frans, Booischotseweg 13 ; Meurrens Mark, Booischotseweg 87a.

Medeleven te
Hove
B e s t u u r en l e d e n v a n o n z e
a f d e l i n g b i e d e n d e familie
B u y s hun innige d e e l n e m i n g aan bij het o v e r l i j d e n
v a n hun g e l i e f d e m o e d e r .
M o e d e r Buys was een vrome
en
Vlaamsbewuste
v r o u w . H a a r g r o o t g e z i n en
haar
sociaal
en
Vlaams
i d e a a l h e b b e n haar in h a a r
lang l e v e n o o k niet g e s p a a r d v a n s o m s z w a r e kruisen. O n d a n k s alles bleef z e
optimist. Z i j leeft in o n z e
h e r i n n e r i n g e n voort.
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eerst aan deelnam, zij het zonder veel
resultaat — of er dienden grote voorbereidingen getroffen te worden voor
17 april
O p de lijsten van de nationale verkiezingen had de Volksunie Noorderkempen vier kandidaten staan, die het
voor elkaar gebracht hebben een
vooruitgang van nagenoeg 2,5 %
voor elkaar te brengen, waardoor de
Volksunie (weze het met een flinke
streep achterstand op de CVP, die
hier een van haar meest traditionele
wingewesten heeft) op de tweede
plaats kwam in het kanton, vóór P V V
en BSP Een week later dienden
alweer de mouwen opgestroopt voor
de nieuwe gemeenteverkiezingen, nadat de eerste ongeldig waren verklaard. Gezien de té jonge leeftijd van
onze ploeg, onze onvolledige lijst en
gebrek aan voldoende middelen, konden wij op plaatselijk vlak niet oproeien tegen de oude, rijke en goedgeorganizeerde tegenstanders.
Het weze gezegd dat tegelijkertijd
nieuwe moed en krachten werden
opgedaan tijdens ons jaarlijks «familiefeest » en op 12 november jl. ons jaarlijks dansfeest, telkens in aanwezigheid van onze mandatarissen.
Wij menen dan ook dat er nog kracht
genoeg zal aanwezig zijn om vanaf 28
november aan de «ledenslag» te
beginnen en om een geslaagde algemene ledenvergadering te bewerkstelligen.
Deze ledenvergadering gaat door op
9 december om 20 uur in de Meulen
te Hoogstraten. O p het programma
staat: aansluiting nieuwe leden en her-

SPECIALIST VOOR
AL UW FEESTEN!

nieuwing lidmaatschap; hernieuwen
of inschrijving op abonnement op
« W I J » ; bestuursverkiezing en spreekbeurt door senator W i m Jorissen.
Kandidaturen voor het nieuwe bestuur dienen voor 5-12 binnen te zijn
op het sekretanaat CL. De Konincklaan 407, Hoogstraten, tel 0 3 1 /
14.64.74).
Vermelden wij nog dat volksvertegenwoordiger Jo Belmans een maandelijkse zitdag houdt in onze afdeling (nota
b e n e ; 203 vierkante kilometer en
30 000 inwoners I) en wel elke derde
dinsdag van de maand o m 19 u. 30
«Onder de Toren» te Meerie, om 20
u. 15 in « De Meulen » te Hoogstraten,
om 21 u. in het Parochiecentrum van
Rijkevorsel en om 21 u. 45 in « Breugelhof» te Merksplas. M e n zegge het
voort!

Strangers en
Ed. Kooyman
te Wilrijk
Vrijdag 9 december organizeert de
Oudervereniging van de Centrale Jongensschool 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). W a r m aanbevolen i

VNJ Rupelstreek
en Klein Brabant
opnieuw van wal
Het heroprichten van een nieuwe
schaar in ons gewest is na een penode van enkele jaren wegens gebrek
aan geschikte leiding eindelijk bewaarheid geworden
Na nieuwjaar zullen de zondagdiensten dan ook een aanvang nemen. Dit
zal geschieden in het prachtig heem
te Blaasveld, de Hoeve, op de Mechelsesteenweg.
Dat een degelijke jongerengroep in
onze streek broodnodig is hoeft zeker
geen betoog.
In Blaasveld zijn er mogelijkheden in
overvloed, denken w e alleen al aan
het natuur- en rekreatieoord «Het
Broek ».
Onze sympatieke schepen Leemans
uit Willebroek heeft ons dan ook zijn
volwaardige steun toegezegd.
Een degelijke stuwkern van ouders
en sympatizanten was dan ook noodzakelijk en leverde o.l.v. Guido Heyvaert knap werk.
Ouders die alsnog willen meewerken ^
kunnen steeds kontakt met hem opnemen . p.a Callaertstraat 37, 2660 Willebroek, tel 86.82.11. Wat de VNJ-leiding betreft, kan men steeds terecht
b i j : schaarleider Luk van Linden, Antwerpsestraat 120, 2650 Boom, tel.
88.56.44.
Z o nodig brengen zij U graag een
bezoek. Wij wensen de initiatiefnemers alle sukses toe en zijn ervan
overtuigd dat de ouders. Volksunieleden en -sympatizanten de dwingende
noodzaak ervan zullen inzien en hun
kinderen een eigen Vlaams-nationale
jeugdbeweging zullen aanbieden.

Geel met nieuw bestuur

Verzorgde keuken,
demokratische prijzen,
uitgelezen dienstbetoon
Kesselsteenweg 38
2260 Nijlen - Tel. 031/81.88.41

Nieuw bestuur
bij VU-Borsbeek
O p vrijdag 8 november II. hadden in
Borsbeek de bestuursverkiezingen
plaats. De ruim opgekomen kiezers
duidden 8 mensen aan o m de afdeling de volgende drie jaar te leiden
Na een eerste, korte vergadering werden de taken a.v verdeeld : voorzitter
(a.i.) Jef D o c k x ; sekretaris Ca.i.) Pol
V a n L o o y , penningmeester Frans
Van L o o v e r e n , organizatie Herwig
Van Genegen en Ingrid Horemans;
propaganda Staf Kiebooms en Karel
Vervliet; hulpsekretaresse Simone Panis , afgevaardigden in de arrondissementele raad Jef Dockx en Staf Kiebooms.
Bovendien maken volgende mandatarissen statutair deel uit van het bestuur • Jef Demi, Dr. R. de Raedt,
Maria Steenhuysen, Peer Van Nuffelen en Irma Van Ballaer
Het nieuwe bestuur heeft reeds besloten enkele waardevolle elementen
te koópteren evenals een nieuwe
afgevaardigde V U J O aan te duiden
dn vervanging van Pol Van Looy).
Wij zijn er van overtuigd dat dit nieuw e bestuur een dynamische en werklustige ploeg zal vormen om de Borsbeekse V U nog verder uit te bouwen,
wij wensen hen veel moed en doorzettingsvermogen om dit doel te bereiken.
Wij betuigen hiermede onze dank aan
het uittredende bestuur dat onder leiding van oud-voorzitter Jef Denil voorbeeldige resultaten wist te boeken.

Hulshout
naar de
VU-stembus
O p vrijdag 8 december 1977 om 20 u.,
worden de statutaire verkiezingen gehouden die het nieuwe afdelingsbestuur moeten aanduiden.
Kandidaturen schriftelijk bij de uittredende sekretaris, de heer Achiel De
Cleyn, of bij voorziter Frans Van den
Bruel.
Een algemene vergadering zal er in
elk geval gehouden worden. Jo Belmans, onze volksvertegenwoordiger,
zal ons toespreken in ons lokaal bij
Jules Vranckx, Grote Baan 135.

O p maandag 21 november hielden wij
onze bestuursverkiezing, met als gastspreker staatssekretaris Vik Anciaux.
De talrijk opgekomen leden werden
omstreeks 21 uur welkom geheten,
waarna onze gastspreker het w o o r d
voerde over de Brusselse toestanden, en wat hieraan kon verholpen
worden met de Volksunie in de regering. Na deze klare toespraak van Vik
Anciaux, konden wij toch opmaken
dat er nog veel en hard zal moeten
gewerkt worden om de Vlaamse gemeenschap tot haar rechten te laten
komen in Brussel, doch wij hebben
vertrouwen in onze mensen
Aangezien onze afdeling meer dan
325 leden telt hebben wij recht op 11
bestuursleden, er waren 12 kandidaten.
Onder voorzitterschap van arrondissementsvoorzitter
Hugo
Draulans,
werden de taken verdeeld en wel als
volgt:
Voorzitter: Frans Verheyen, Pelserij
1, Geel, tel. 014/58.93.93 Ondervoorzitter : Jan Truyen, Stationsstraat
58, Geel, tel. 014/58.85.81 - Sekretaris : Andrè Peeters, Dr. Vandeperrestraat 2, Geel, tel. 014/58.97.36
Schatbewaarder en ledenadministratie : Jan De Graaf, Nieuwstraat 13,
Geel, tel. 014/58.90.11 - Organizatie • Herman De Krock, Werft 10, Geel,
tel. 014/58.75.52 - Propaganda: Jan
Belmans, Dr. Peetersstraat 44, Geel,
tel. 014/58.71.09 — Vrouwenwerking :
mevr. Mathieu-Blockx Mia, Logen 30,
Geel — V U J O : mej. Lidy Hendrickx,
Wassewater 3, Geel, tel. 014/58.86.93.
L e d e n : Bernus Bastiaens, Molenstraat 42, Geel, Willy Blockx, Aardsew e g 87, G e e l ; Theo Deckers, Doelenstraat 12, G e e l ; Martin Leysen. Nederlandlaan 2, Geel, tel. 014/58.95.35.
Gemeenteraadsleden: Jo Belmans,

Possonsdries 7, Geel, tel. 0 1 4 /
58.85.35; Alfons Tubbeckx, Kollegestraat 54, Geel, tel. 014/58.03.69;
mevr. Dekoninck-Commers, Kollegestraat 2 1 , Geel, tel. 58.91.79; Frans
Teuwkens, Stelenseweg 56, Geel, tel.
014/58.89.69.
Afgevaardigden in Arrondissomentsr a a d . Frans Verheyen, Jan Truyen,
André Peeters, mevr. Mathieu-BlockX
M.
Na deze bekendmaking door onze
arr. voorzitter w e r d het w o o r d aan
volksvertegenwoordiger Jo Belmans
gegeven, die onze staatssekretaris
Vik Anciaux in naam van het ganse
bestuur dankte. Ook sprak hij zijn
dank uit aan de bestuursleden van de
voorbije drie jaar.
Na al dat officiële w e r d er tussen pot
en pint gezellig nagepraat en dit tot in
de kleine uurtjes.
Wij wensen ons nieuw bestuur een
goede werking in de moeilijke periode
die hen staat te wachten, doch wij
allen blijven geloven: Met de Volksunie naar een Vlaamse staat.

Vic Anciaux
te Schoten
Informatievergadering met staatssekretaris V I C Anciaux over « De eigenlijke betekenis van het Egmontpakt
voor de Brusselse Vlamingen.» Donderdag 8 december as. om 20 uur in
de Kempeneerszaal, Markt te Schoten.
Iedereen w e l k o m !

OPENBAAR
CENTRUM
VOOR
MAATSCHAPPELIJK
WELZIJN VAN
ANTWERPEN
Het Openbaar Centrum
voor Maatschappelijk Welzijn van Antwerpen richt
een kursus in voor bejaardenhelp(st)er
(verzorging
ten huize) en verzorgingsassistent{e) (in ziekenhuizen
en bejaardeninstellingen).
De kandidaten moeten de
leeftijd van 21 jaar bereiken
uiterlijk op 31 januari 1978
en volledig lager onderwijs
genoten hebben. Vanaf deleeftijd van 18 jaar kan de
kursus gevolgd worden met
het oog op benoeming tot
verzorgingsassistent(e); deze kandidaten kunnen evenwel geen brevet van bejaardenhelp(st)er behalen.
De kandidaten die de leeftijd van 40 jaar overschreden hebben kunnen wel toegelaten worden tot de kursus, met dien verstande dat
zij niet meer in aanmerking
komen voor indiensttreding.
Zij moeten met gunstig gevolg een geneeskundig onderzoek ondergaan en zullen vóór de kursus, in het
begin van de maand februari aan een maturiteitsproef onderworpen worden. De kursus zal bestaan
uit een teoretische en praktische opleiding van februari 1978 tot maart 1979, in
avondkursus en een stage
van 2 maanden met volledige dag^taak die gespreid
wordt over de maanden november en december 1978.
Tijdens de stage wordt aan
de kandidaten een vergoeding toegekend.
De kandidaten moeten zich
persoonlijk aanmelden op
de 7e afdeling/Personeelszaken, Lange
Gasthuisstraat 39 te Antwerpen,
waar hun zal medegedeeld
worden welke dokumenten
zij dienen in te leveren en
waar zij tevens nadere inlichtingen kunnen bekomen.
De aanvragen dienen op
het
sekretariaat,
Lange
Gasthuisstraat 33 te Antwerpen toegekomen te zijn uiterlijk op 23 december 1977.
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CARAVAN

Verkoop - Verhuur
onderdelen - toebehoren - trekhaken
Frans Beirenslaan 278 (Krijgsbaan) Borsbeek
Tel. 031/21.98.15. Ook 's zondags open.
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HOFSTADE. VU-Rubensbal in zaal Centrum om 21 u Tombola 14-daagse reis naar Spanje, enz

8

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

Geen vertrouwen
De CVP-PVV meerderheid had er
deze keer op gerekend dat de raadszitting niet zou naslepen tot na middernacht Er stonden «slechts» 34
punten op de dagorde van de openbare zitting
De oppositie had er nog vijf aan toegevoegd, waarvan vier van de VU
Bovendien was L Tobback verontschyldigd Wel lagen er belangnjke
punten ter bespreking voor, onder
meer de invoer van verhaalbelastingen in heel Groot-Leuven en het
struktuurplan, waarvoor een overeenkomst met de Weense studiegroep
Erwin Chnstoph en de Leuvense
architekten Vollen en Claessens ter
stemming gelegd werd
Toch was het dne uur in de ochtend
toen de burgemeester de openbare
zitting voor gesloten verklaarde
Opnieuw IS het duidelijk gebleken dat
het Kollege onvoldoende zorg besteedt aan de voorbereiding van de
gemeenteraad ter zitting worden er
door een schepen talnjke taalverbetenngen gedikteerd, bij sommige andere ontwerpbeslissingen lijkt de gemeenteraad eerder op een kommissievergadenng omdat de betrokken
kommissies niet de bjd en de gelegenheid knjgen de teksten degelijk voor
te bereiden Zelfs de meerderheid
erkent dat het niet de oppositie is die
obstruktie voert en de zittingen lang
wil rekken Het ontbreekt zichtbaar
aan bestuurskracht bij de CVP-PWkoalitie
Verhaalbelastingen
Met die belastingen wil de stad de
kosten van de verwerving van gronden voor de aanleg of verbreding van
wegen en de uitgaven voor de weguitrusting zelf, nolenngen en trottoirs
inbegrepen, verhalen op de aanpalende eigenaars
Het eerste ontwerp van dit beiastingsreglement werd op 16 juni jl in de
kommissie Financien grondig besproken Uit die besprekingen was gebleken dat de tekst op veie punten moest
bijgewerkt worden De leden werd
verzocht wegens de nakende vakantie, hun amendementen schnftelijk in
te dienen
Slechts twee leden deden dat een lid
van de CVP en Van Itterbeek (VU)
Tobback (BSP) had een maand uitstel gevraagd maar had ten slotte
mets ingestuurd Daardoor stonden
de socialisten, die steeds op die belastingen hadden aangedrongen, nogal
zwak in het debat Het enige tegenarmument dat Van Mellaert (6SP) kon
invoeren, was dat in de deelgemeente Kessel-Lo, waar die belasfangen
niet bestonden, inwoners van bepaalde straten sterk gingen benadeeld
worden ze wachten nog steeds op
de verbetenng van de weg en konden met genieten van het Kesselse
stelsel en nu gaan ze voor de kosten
zwaar moeten tussenkomen Dat
schept ongelijkheid tussen de inwoners van de deelgemeente
Van Itterbeek betreurde dat de nieuwe tekst niet meer vooraf besproken
was in de kommissie, hoewel daar
genoeg tijd voor was Wat betreft de •
grond van de zaak kon hij het met
eens zijn met het heffen van belastingen op het verbreden van wegen
HIJ noemde verschillende straten, onder meer de Bremstraat (Heverlee)
de Trolieberg (Kessel-Lo), waar de

inwoners zich tegen de voorgenomen
verbreding verzetten Ze vrezen terecht dat daardoor meer verkeer aangezogen wordt Voor die onveiligheid
en ongewenste hinder gaan zij op de
koop toe nog moeten betalen i
Burgemeester Vansina repliceerde
dat het reglement alleen maar toepasselijk IS, in geval van verbreding, voor
de verwerving van de wegzate en
met voor de uitrusbng Van IttertDeek
kon die innerlijke tegenstnjdigheid in
het reglement met aanvaarden Ook

Gemeenteraad
Groot-Leuven
op zijn vraag of de zogenaamde tweede aanleg zou belast worden, kreeg
hij geen afdoende antwoord Er werd
gewoon naar de bjetwisöngen in de
rechtspraak verwezen In verband
met de aanleg van stoepen, kon het
raadslid met akkoord gaan met de vnjstelling van belastingen voor percelen
in landelijke gebieden
De eigenaar van een bebouwd perceel zou wel belast worden, maar met
die van de onbebouwde Op de vraag
of de voetgangers langs die percelen
dan op het wegdek moesten gaan,
antwoordde de burgemeester dat de
stad op haar kosten op die stroken
zelf voetpaden zou aanleggen in een
goedkopere urtvoenng Bij de stemming verwierfjen VU en BSP de
belasfangen
Het struktuurplan
Ook hier zat de BSP in een moeilijke
|x>sifae, omdat zij in het vonge bestuur
aan de grond lag van het op>stellen
van een struktuurplan voor GrootLeuven
De aanzet was de wedstnjd « Leuven
2000 » en de survey die met het oog
op die ideeenwedstnjd door een
team universitaire medewerkers opgestekj was Een eerste pnjs was er
met toegekend, maar de studiegroepen Erwin Chnstoph uit Wenen en
Vollen-Claessens uit Leuven werden
tot laureaten uitgeroepen
Het nieuwe stadsbestuur wil nu het
struktuurplan aan de twee genoemde
groepen toevertrouwen voor een bedrag van 29145000 fr Vooreerst
betoogden de VU-raadsleden Van Itterbeek en Vandezande dat ook andere groep>en hadden moeten kunnen meedingen, terwijl hier de procedure van een eenzijdige toekenning
gevolgd werd
Raadslid Van Ittei-beek ging vervolgens dieper in op het kontrakt Hij
betoogde dat het kollege slecht van
wal gestoken was door de Kommissie van Ruimtelijke Ordening slechts
op het laatste nippertje bij de struktuurplanmng te betrekking Het kontrakt werd nooit grondig besproken,
amendementen konden er met aangebracht worden, over de grote beleidslijnen van het stadsbestuur heeft de
gemeenteraad het naar het raden
Daartegenover stelde hij dat volgens
de visie van de struktuurplanning, de
gemeenteraad zeer nauw betrokken
dient te worden bij het uitsfappelen
van het beleid
De opdrachtgever, hier kollege en
gemeenteraad, zijn polifaek verant-
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woordelijk voor de nchtdoeleinden,
die door de planners in kaart gebracht worden en op hun konkrete
mogelijkheden
getoetst
worden
Heeft het kollege wel zo'n visie en
beseft het wat een struktuurplan i s '
Vervolgens hekelde Van Itterbeek
het feit dat de opdracht hoofdzakelijk
aan een buitenlandse groep toevertrouwd werd, terwijl de Vlaamse universitairen in de kou blijven staan Ze
worden als raadgevers erbij betrokken, maar financieel gaat de hoofdbrok naar het buitenland
Voorts vroeg het raadslid welke het
juridische uitgangspunt is"? Het gewestplan' De bestaande APA's,
BPA's en verkavelingsvergunningen '
De vaagheid van de overeenkomst
wetfagt in geen enkel opzicht de uitgave van 30 miljoen Een stad als Hasselt betaalt voor een gelijkaardige en
meer
uitgewerkte
opdracht
5100 000 fr
Na die massieve knfaek moest het kollege kennelijk naar adem snakken
Burgemeester Vansina kon de kntiek
met weerleggen en smeekte de raad
vertrouwen te hebben in de studiegroep Ook kon hij met waartx>rgen
dat alle groepen uit de gemeenteraad
in de stuurgroep zouden opgenomen
worden Maunts Van Haegendoren
doorzag onmiddellijk het maneuver
en vroeg de burgemeester volgens
welke cntena hij bepaalde polifaeke
frakties zou uitsluiten Daar kwam
geen duidelijk antwoord op
Dat deed ook de BSP dichtklappen,
die zich tot dan toe gemabgd opgesteld had Het slot van die incidentnjke bespreking was dat de VU tegenstemde De BSP onthield zich, samen
met J Holle ( P W )
Het incident-Coppieters
Op de ontvangst die de stad aangeboden had ter gelegenheid van het
nationaal VUJO-kongres en waarop
voorzitter Maunts Cloppieters van de
Nederlandse Kultuurraad aanwezig
was. stuurde het Leuvense schepenkollege zijn kat
Van Ittertjeek bracht de zaak aan de
dagorde en bekloeg zich in het algemeen, ook naar aanleiding van het
bezoek van minister De Backer aan
het stadhuis, over het gebrekkige protokol
Echter, in de wijze waarop de VUJO
en voorzitter C>>ppieters ontvangen
werden, zag het raadslid politieke
moedwil Hij kon eveneens met aanvaarden dat de schepen (de heer
Sprockeels, P W ) die door het kollege aangeduid was, zich van datum
vergist had Dan schort er iets aan de
organizafae Uit de bespreking bleek
het dat op het ogenblik van de receptie schepen De Reycke zich in het
stadhuis bevond Het werd hoe langer hoe duidelijker dat er werkelijk
boycot mee geuoeid was
Bejaarden- en
gehandicaptenzorg
Raadslid Artette Lambrechts (VU)
bracht het probleem van de toegankelijkheid van de gemeentehuizen ter
sprake Ze deed, na een onderzoek
ter plaatse, een hele reeks konkrete
voorstellen die ze aan de burgemeester overhandigde Ze deed eveneens
een aantal konkrete suggesfaes voor
parkeerplaatsen voor gehandicaptn,
aan de kantoren van het OCMW,
voor het huis van de Arbeid, in de
nabijheid van de postgetxsuwen, het
station en de sporthallen en eveneens voor de woningen van zwaar
gehandicapten
Naar aanleiding van de problemen in
het bejaardentehuis Remy, waarover
een reportage verscheen in Humo,
bracht raadslid Van Itterbeek de zaak
een tweede maal aan de dagorde Hij
vroeg dat het kollege een beleidsnota
zou opstellen over de bejaardenzorg
in Groot-Leuven en dat vooral zou
afgestapt worden van een centralizerende visie Ook vroeg hij dat in die
nota de toestand van de bejaarden in
de wijken zou behandeld worden De
schepen voor maatschappelijke zaken beloofde van die beleidsnota
werk te maken
E.V1.
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TIENEN VUJO-gespreksavond om 20 u met volksvertegenwoordiger Willy Kuijpers over het Egmontpakt
In het - Vlaams Heem », Grote Markt 24
DIEST VU-bal in Hallezaal om 21 u Orkest Minten Inkom
50 fr
TERN AT St-Niklaas T-dansant in zaal Uilenspiegel om 19u
met Discobar Norbert Orgamzatie van VUJO
BUIZINGEN . VU-Pensenkermis vanaf 17 uur in de Don Boscokelder, Steenweg naar Alsemberg Ook op 11 december vanaf
11 u 30
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WOLVERTEM. VU-bal in zaal St-Cecilia,

Nieuws
afdelingsbestuur
Kessel-Lo
Op 18 november jl koos de VU-afdeling Kessel-Lo/Korbeek-Lo een nieuw
bestuur Gilbert Gijseling, voorzitter,
Frans Clerckx, ondervoorzitter, Marfan Vanbrabant sekretans, Anna
Harms, penningmeester. Ivo Wuyckens, propaganda, Emiel Veynaut
organizafae, Madeleine Neynnck, leden en abonnementenwerving, Kns
Bovin, VUJO Mandatarissen Ariette
Degeest-Lambrechts, u lttert>eek
Adres sekretanaat Platte Lostraat
74, 3200 Kessel-Lo Adres voorzitter
Groddeweg 15. 3200 Kessel-Lo

Koop bij een Vlaamse zaak.
Groothandel - import - export
WIJNGAARD
RAYMONDI
WUNEN - LIKEUREN
RODESTRAAT 5,
SINT-KATHERINA-LOMBEEK
(bii TERNAT)
Tel. 02/582.18.56
Grote
promotieverkoop
van eerste klasse wijnen.
Gratis degustatie. 100.000
flessen aan prijzen buiten
konkurrentie.

Kerstfeest bij
V\A/G-agglomeratieBrussel
In een gemoedelijke sfeer en in het bjzijn van 95 gegadigden hebben we de
vier tachtigjarigen 1977 van ons verbond gevierd, met toespraken, bloemen en geschenken Speoaal dient
hierbij de lieve attentie te worden vermeld van staatssekretans dr Vic Anciaux, die een afvaardiging van zijn
kabinet ter plaatse zond met mooie
rozen De toespraak van de voorzitter
en het dankwoord van de h Miei de
Ridder ontroerden de aanwezigen
De vienng verliep in de beste stemming
Op 8 december hebben wij andermaal een gezellige koffietafel met als
eregast Willem de Meyer, die ons een
drietal liedjes van onze Vlaamse komponist Armand Preud'homme. komt
aanleren Iedereen op post
Op 22 december hebben we ons jaarlijks
Kerstfeest
ditmaal
in
Kapellen-op-den-Bos. dus met uitstap
In een mooie, aangepaste innchfang
wordt het Kerstmaal, om 14 uur, aangeboden

Nieuw bestuur bij
VU-Brussel-stad
Voorzitter Rudi Roosens, Vuurkruisenlaan 253, 1020 Brussel (Laken),
sekretans Geert Hoogstoel, Bamcadenplein 11.1000 Brussel (centrum),
penningmeester Mon Vandyck, Beizegemstraat 47/67, 1120 Neder-overHeembeek) , propaganda Firmin De
Blieck. Roeiersstraat 28, 1000 Baissel
(centrum). orgamzatie Jempi Dangreau. Middelweg 7, 1130 Brussel
(Haren), VUJO Jan Anciaux Houba
de Sb-ooperiaan 142, 1020 Brussel
(Laken). bestuursleden Victor De
Kerf, Verdunsb-aat 143, 1130 Brussel
(Haren) en Joris Van Keerbergen,
Omwentelingsstraat 13. 1000 Brussel
(centrum)
Maken verder deel uit van het bestuur VIC Anciaux, Staatssekretans.
gemeenteraadslid, Wim Vanderetet
gemeenteraadslid. Hedwiga JacobsVaes, provincieraadslid

Sociaal
dienstbetoon
VU-Meise Wolvertem - Oppem
Gemeenteraadsleden:
— Frans Kerremans, Neromstraat
25a, 1870 Wolvertem (tel 2692340),
de eerste woensdag van de maand
bij hem thus
— Jef Van den Brande, Neromstraat
16. 1870 Wolvertem (tel 2694825),
de derde dinsdag van de maand bij
hem thuis
OCMW
— Frans Van Caesbroeck, Jan Hammeneckerstraat 17, 1870 Wolvertem
(tel 052/3091 03) de vierde dinsdag
van de maand bij hem thuis
Afgevaardigde voor Oppem
— Emmy Verlinden-Van Snel, Kapellekensstraat 9, 1881 Oppem (Brussegem) (tel 2690680), de vierde dinsdag van de maand bij haar thuis

VUJO
Halle-Vilvoorde kiest
Op vnjdag 2 december worden —
zoals reeds eerder aangekondigd —
verkiezingen gehouden voor het arrondissementeel komifee Halle-Vilvoorde Naast de aanduiding van 7
komiteeleden dienen ook een effektieve afgevaardigde en 2 plaatsvervangers, vanuit en door de arrondissementele VUJO-raad, aangeduid te
worden om Halle-Vilvoorde in de nafaonale VUJO-raad te vertegenwoordigen
Plaats Waltra, Arduinkaai 2, Brussel
(naast de KVS) Aanvang 20 u
Alle VU-leden tussen 16 en 25 jaar
zijn stemgerechfagd

NCC-BRUSSEL
De Nederlandse Kommissie voor de Kuituur van de
Brusselse Agglomeratie, Hertogstraat 33, te 1000
Brussel, legt een wervingsreserve a a n van bureauchef m de sektor para- en postscolair Diploma voor
niveau 1 en voor niveau 2 met 8 jaar aktiviteit in de
sektor Kandidaturen aangetekend te richten tot de
Voorzitter van de N C C binnen de 10 dagen n a de
publikatie van de oproep in het Belgisch Staatsblad
Nadere inlichtingen (inschrijvingsformulier, mschri)vingsrecht, eksamenstof, enz) te bekomen op het
sekretanaat
(Adv 40)
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E r n a Van Dooren
Keierberg 25
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Maandag gesloten

Hoe veel kost
«Samen
bouwen»?
Waar w e in de vorige uitgave van
« W I J » moesten vermelden dat het
schepenkollege van Diest nog steeds
met had geantwoord op de vraag van
Dirk Van de W e y e r aangaande de
kostprijs van het gemeentelijk informatieblad, kunnen wij thans meedelen
dat de betrokken schepen eindelijk
de moed heeft gevonden om cijfers
dienaangaande te noemen Het blad
- Samen bouwen » dat nu zeer duidelijk een uitgave met partijpolitieke doeleinden IS geworden, kost aan de
Oiestse schatkist het ronde sommetje
van 560000 fr Een hoog bedrag, dat
ons echter met verbaasd h e e f t Een
zo luxueus gedrocht moet veel geld
kosten Immers, geen enkele drukker
noch in, noch buiten Oiest werkt gratis en alleen voor de schone ogen van
een
schepen
of
burgemeester
560 000
(vijfhooderdzestigduizend)
franken, betaald door de Diestse belastingsbetaler O p zichzelf al een laakbaar iets, vooral wanneer men bedenkt voor wat het blad gebruikt
w o r d t door een meerderheid, die al
langer hoe meer opvalt door haar
onbeschaamdheid Wanneer wij de
zaak nog wat verder doorpluizen,
* komen w e zelfs tot de vaststelling dat
men de reeds tweemaal genoemde
som gerangschikt heeft onder «kantoorbenodigdheden» Een truk gelijk
een andere Maar heiaas voor de
meerderfieid, alles komt uit al nrK>eten
de kraaien het uitbrengenInmiddels vernemen w e ook dat sommige leden van het schepenkollege er
. prat op gaan, dat ze bespanngen
doen Z o zeggen zij tegen ieder die
het horen wil dat de veel te krappe
bezetting van het politiekorps aan de
stad al 300000 frank o p b r a c h t M e n
gaat ook fier op het feit dat de brandweer bijna 1 miljoen besparingen opleverde Daar zitten zeker de schepenen voor mets tussen Dat heett men
eerder te danken aan de voorzichtigheid van de bevolking Maar over het
feit dat men reeds 250000 betaalde
voor een struktuurplan dat aan duidelijkheid heel wat te wensen overlaat
gaat men met zo fier en praat men
maar heel weinig
Inmiddels is ook de sekretanskwestie
beslecht Waar men bij de vonge
stemming steeds een 12—12 stand
bereikte w e r d dat nu plots een
10—15 stand In een volgend artikel
zullen w e op deze kwestie terugkomen Inmiddels hebben w e alweer
ondervonden hoe de leden van de
PVV-BSP meerderheid gedwee de bevelen van hun hoofdman volgen Wij
willen in dit artikel met onze voorkeur
uitspreken noch voor de ene noch
voor de andere kandidaat Maar wij
nemen het met dat men met vage
beloften voor binnen zes maanden
bepaalde gemoederen tracht te sussen Dat men a u b de moed opbrengt
om de waarheid te zeggen en ronduit
toe te geven dat de sekretansverkiezing een partijpolitieke aangelegenheid was en meer niet Met andere
woorden, de meest lage dorpspolitiek,
geleid door een Minister van Staat
die beter zou moeten weten

Gedaan met
«Exploration du Monde»
in Leuven
O p de banken van de raadsleden van de jongste zitting van de
gemeenteraad (21 XI) lag een fotokopie van een bnef, die uitging van
« Association des Arts et de la Culture », met adres «rue Royale 10,
Bruxelles», gedateerd op 15 november 1977 Daarin wordt het volgende meegedeeld « Ten einde ernstige incidenten te Leuven te vermijden, hebben w e beslist de voordrachtencyclus 1977-1978 'Ontdek
de Wereld "-reeks in het Frans te annuleren Wij betreuren ten zeerste u deze beslissing, die ons ingegeven w e r d door veiligheidsoverwegingen, te moeten meedelen W e hopen van harte dat u begnp
hebt voor de situatie» Het abonnement zal terugbetaald worden
Het is natuurlijk schijnheilig en het getuigt zelfs van kwade trouw de
zaken zo voor te stellen dat de abonnees van « Exploration du M o n de » met meer veilig zijn in de schouwburg Korrekter zou geweest
zijn te stellen dat het met past in een Vlaamse stad Franse voorstellingen te geven van een fiimreeks die ook in het Nederlands bestaat
en dit terwijl dezelfde tweetalige vereniging geen financiële armslag
geeft aan Vlaamse initiatieven en zelfs Vlaamse [jersoneelsleden aan
de dijk z e t En dan wordt er ook met bijverteld dat die zogenaamde
« Association » met overheidsgelden w e r k t
D e volgende faze in de stnjd zal nu gericht zijn tegen de « Galas Karsenty-Herbert» uit Parijs En als w e zover zijn, zullen wij het stadsbestuur ertoe moeten brengen, samen met de stedelijke kulturele raad
en de toneelverenigingen, een toneelbeleid uit de grond te stampen
een stad als Leuven waardig
EV.1

IJzerbedevaartkomitee gewest Diest
laakt standpunt van de nationale leiding
Zopas vernemen wij, dat het IJzerbedevaartkomitee van het gewest Diest
een brief gencht heeft aan de lading
te Diksmuide In dit schnjven laakt
men de anti-Egmonthouding, die men
heeft aangenomen en protesteert
men tegen het feit dat de plaatselijke
kernen op geen enkele wijze werden
geraadpleegd
Deze brief w e r d blijkbaar reeds langer dan vandaag verzonden Inderdaad, volgens zegslieden zou hij
reeds voor de jongste IJzertiedevaart
zijn geschreven met enn de eis zo
spoedig een antwoord te bekomen
Het antwoord kwam inderdaad met

VU- arrondissement
Brussel aktief
In afwachting dat het effektief
arrondissementsbestuur in januan a s verkozen w o r d t ziet het
waarnemend bestuur er als
volgt uit voorzitter Vic V a n
A e l s t , sekretans Luk Vandez a n d e , penningmeester Daniel
N u y t e n s , verantw propaganda
M o n Vandyck , verantw organizatie Jaklien Cocqureaux Cilia
V a n der Sfjurt is fc>elast met de
kulturele relaties, W i m Van der
Eist met de relaties met het
V V M , Rudi Roosens is V U J O verantwoordelijke
In een 10-tal gemeenten werden
intussen nieuwe afdelingsbesturen gekozen Aan leden en simpatizanten uit Eisene, Oudergem
en St-Gillis doen wij een dnngende oproep om hun medewerking
te verlenen
Inlichtingen kunnen
bekomen
w e d e n bij de sekretans die iedere dinsdag van 19 tot 20 u 30 zitdag houdt op het sekretariaat
Roeiersstraat 28, 1000 Brussel,
telefoon 241 7 0 9 3
Bnefwisseling dient
gestuurd
naar Luk Vandezande, 110, J
Besmestraat 108P, Brussel, telefoon 4 2 5 5 6 2 2

Willy Somers

RESTAURANT CHECKPOST
I j z e r e n k r u i s s t r a a t 84,1000 Brussel
Tel.: 02/218.29.88
is open voor KERSTREVEILLON en NIEUWJAARSREVEILLON met
Gastronomisch en origineel menu
Reservatie is vereist.
Op voorhand onze beste wensen.
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de belofte een duidelijk standp>unt in
te nemen Ondanks het feit dat men
de houding van het gewest Diest
aldus zeer goed kende en ondanks
het feit dat dezelfde houding door
heel wat andere plaatselijke komitees
w e r d aangenomen, p>ubliceerde het
nationale IJzerbedevaartkomitee een
communiqué waarvan de inhoud nog
scherper was dan voorheen
Het gewestelijk IJzerbedevaartkomitee, dat vertegenwoordigd is in de
Diestse kultuurraad, heeft hiervan nota genomen Volgens onze zegsman
blijft de houding op plaatselijk vlak
dezelfde t o v het Egmontpakt en zal
men binnenkort definitief zijn houding
tegenover het nationale komitee bepalen

Arrondissementeel
dansfeest te Leuven
Volksvertegenwoordiger Wllly Kuijpers, senator Vandezande, de provirv
cieraadsleden Enk Van Besien en
Roger Overloop, het arrondissementsbestuur en de bestuursleden van de
Volksunie in het arrondissement Leuven, nodigen alle vnenden, leden en
sympatizanten uit op het jaarlijks arrondissementeel dansfeest dat ditmaal zal doorgaan in Thierbrau, Tervuursevest te Leuven
Zaterdag 17 december w o r d t eens te
meer een grote dag voor de V U in
ons arrondissement Eens te meer verwachten WIJ honderden mensen, die
ons moreel en financieel zullen steunen
Het bal begint om 21 uur en w o r d t
opgeluisterd door het orkest «The
Blue Stars » 75 frank

Onmiddellijk lichten
aan Spanuit!
Na dnngende persoonlijke tussenkomst van volksvertegenwoordiger
dr Jef Valkeniers, werd op 21 november volgend schrijven door minister
Mathot gestuurd naar het Bestuur
voor Elektnciteit en Elektromechamka
Aan het Bestuur voor Elektriciteit en
Elektromechanika
Rekening houdende met het gunstig
advies van de bevoegde
Kommissie
om op het kruispunt "Spanuit»
van
de njksweg Brussel-Ninove
op het
grondgebied van Schepdaal
verkeerslichten te plaatsen en met het ongeval, waarbij twee doden te betreuren
vielen, dat zich heeft voorgedaan verleden vnjdag 18 novemt>er, beslis ik
dat onmiddellijk
de nodige
schikkingen dienen te worden
getroffen
om deze verkeerslichten
in de kortst
mogelijke tijd te plaatsen

Nieuw bestuur
te Boortmeerbeek -Hever-Schiplaken
O p 24 november daagden heel wat
leden op om hun stem uit te brengen
voor een nieuw afdelingsbestuur dat
er als volgt uitziet
Voorzitter Mil Kroemmer, Slagveldweg 28, 2970 Hever, tel 015/51 3212
Sekretans
Georges Van A s s c h o t
Kerkweg 47 A, 2980 Boortmeerbeek,
tel 0 1 5 / 5 1 4 1 8 9
Penningmeester Walter Bnon, Oudestraat 2 A , 2980 Boortmeerbeek, tel
016/600901
Propaganda Marleen Van Luyck, V o gelzangwijk 14 2980 Boortmeerbeek,
tel 0 1 5 / 5 1 5 0 2 1
Verantwoordelijke Politieke Raad Edmond De Laet Bredepleinstraat 26
2980
Boortmeerbeek,
tel
015/
51 3652
Vujo Marleen De Leebeeck, Bieststraat 2 2 0 2970 Hever, tel 0 1 5 /
612633
Organizatie Roger Swinnen, Bieststraat 113 2970 Hever
Afgevaardigde voor het arrondissement
Mil Kroemmer, Slagveldweg
28 2970 Hever, tel 015/51 3212
Plaatsvervanger voor het arrondissement
Silvain Wuytack, Hanswijkstraat 8, 2980 Boortmeerbeek
O m onze mensen nog beter te dienen
geven wij hier een paar nuttige adressen
Mandatanssen-gemeenteraadsleden
Nieke De Leebeeck-Baudet Bieststraat 220, 2970 Hever, tel 0 1 5 /
61 26 3 3 , Guske Berlage, Dorpsstraat
10. 2980 Boortmeerbeek, tel 015/
513654
O C M W Roger Swinnen, Bieststraat
113, 2970 Hever
Redaktieadres VU-Wad W a r d Ren-

ders, Beringstraat 19, 2980 Boortmeerbeek
Het nieuwe bestuur nam onmiddellijk
het voornemen hun afdeling uit te bouwen tot een krachtige oppositiepartij
Alle bestuursleden waren akkoord
dat de taak van een bestuur met
enkel wordt gesitueerd op het niveau
van het partijpolitieke maar tevens en
vooral op het kntisch beoordelen en
stimuleren van de werking van haar
mandatanssen Er werd nog lang nagekaart in het lokaal Perfekt maar de
eerste bestuursvergadenng staat al
gepland voor donderdag 1 december
Er IS werk aan de winkel
Sinterklaas bij u thuis
op bezoek
Reeds menige inwoner uit de gemeente liet zich inschnjven o m de Sint en
zijn knecht bij hem thuis te ontvangen
Indien er nog mensen mochten zijn
die wensen dat de geschenken zouden worden overhandigd door de Sint
in persoon, gelieve dan dnngend kontakt op te nemen met E Kroemmer,
Slagveldweg 28, 2970 Hever, tel.
51 3212, of met G Van A s s c h o t Kerkweg 47 A, 2980 Boortmeertieek, tel
51 41 89

TAALCURSUSSEN
TE HUUR
Frans, Engels, Durts. enz
ASSIMIL platen en cassetten
DIDAC Begeertenlaan 24
1140 Brussel Tel 02/7356891
Vraag gratis proefles.
Adv 36

Aanbevolen huizen
FRITUUR EETHUIS INGRID
Olenseweg 41 Westerio CVoortka
pel), tel 014/213696
Vraag prijzen voor uw feestmenu's
specialiteiten
VERVOER-VERHUtZINGEN
Laadruimte van 30 tot 50 m3
VERCOVEN Jozef
Haneveldlaan 47.1850 Grimbergen
Tel 02/2681402
Dames en heren in uw belang
wendt u voor uw
SCHILDER-BEHANGWERKEN en
VLOERBEKLEDINGEN
tot mannen van 't vak
ADOLF CLAES EN ZOON ANDRE
Kerkweg 8.1760 Roosdaal-Strijtem
Tel 054/33J7 56
DE OUDE KRING
Cafe vu-lokaal
Dorpsplein. Heusden-Limburg
FEESTZALEN-SALONS
DE LANDSKNECHT
Aannemer van alle feesten
Ook verhuring van tafelgenef
Schilderstraat 33.2000 Antwerpen
Tel 031/37 45 72
KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN
Tandheelkundig Laboratorium
VAN DER KLEUN
Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)
02/734 0643
N a l B u 4254642
PVBAJ BORREVIANS COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 GERAARDSBERGEN
Tel 054/4125 89
WIJ bouwen voor u sleutel op de
deur
(Adv 24)
DROOGKUIS - WASSERIJ
BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER
Kollegestraat 33. 2400 MOL
014/31 1376
«UILENSPIEGEL.
Herberg en Feestzaal
Kerkstraat 24,1742 Ternat
Tel 5821345
Volksunielokaal

LEON STEVENS
Brandstraat 7
MOL
Tel 014/31.2376
Fabrikatie kleine lederwaren
brieventassen geldbeugels sleutelhouders'

RESTAURANT TUL
Grote Steenweg 71
9260 Oordegem
Tel 091/69.28.74
•Specialiteit ribstuk op hout
Dinsdagavond en woensdag gesloten
Steeds welkom m
KREKELHOF
Drankhuis met sfeer
Brusselbaan 11 GOOIK
Tel 054/334857
Uw tweede thuis I
ETN BERT
Assesteenweg 117 TERNAT
Tel 02/5821312
VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI
MALPERTUUS
Vlaams Ontmoetingscentrum
(nabij station)
Turnhoutsebaan 15, MOL
Voor feesten
zaal ter beschikking
Dinsdag gesloten
Tel 014/316472
KEUKENS SANITAIR
VERW/ARI^ING
VAN DER CRUYS
Assesteenweg 65 TERNAT
Tel 5821441
Toonzaal alle dagen open van
19 u Zondag gesloten
Vlaamse winkeliers, bedrijfsleiders
herberg- en
restaurant uitbaters
weet dat een
AANBEVOLEN HUIS
in " Wi) • altijd rendeert
Vraag eens naar onze speciale voor
waarden als een door « Wij» aanbe
volen
huis
02/2194930
of
02/3567844
IDEL -Tel 011/5343.49
Gelegenheidsgrafiek huwelijk ge
boorte Zelfklevende plakband en etiketten Houten drukletters - Reklamekalenders
DRUKKERU-PAPIERHANDEL
J TRUYEN
Stationsstraat 58
2440 Geel
Tel 014/58.85.81
Alle dag en weekbladen

lustrerie
marcdevriese
baron ruzettelaan
assebroek-brugge
tet 0 5 0 / 3 5 4 0 4
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NEEROETEREN: VU-bestuursverkiezingen om 20 uur in het
Kultureel Centrum
ST.-TRUIDEN: Mosself eest om 20 u 30 in zaal «Sylvia» te
Duras Inschrijvingen bij bestuursleden aan 20 fr

VU-Lommel keek even om en dankt
Een nieuwe aanpak, een aantal nieuw e gezichten, een bestuursverjonging, te zamen genoeg om de werking
van de VU-Lommel te doen opflakkeren
Een maandelijks kontaktblad voor al
onze leden is ondertussen al een
doodgewone zaak geworden onze
hoofdredakteur Rik Bosmans staat er
immers borg voor dat ons Tamboerke
steeds weer in goede orde verschijnt
Er werd weerom hard gewerkt om de
provinciale en nationale verkiezingen
— bemoeilijkt door allerlei omstandigheden die buiten onze wil lagen — tot
een goed einde te brengen

De noodzaak die allen aanvoelden
om in Lommei stevige Vlaamse voet
aan de grond te krijgen, resulteerde in
de geboorte van de vzw Vlaamse
Kring Het Leeuwke, die als eerste verwezenlijking het openen van een lokaal van en voor Vlaamse mensen in
zijn blazoen kon schnjven (cafe 't
Leeuwke, Dorp 65-66 Lommei) Dat
dit groots opgevat initiatief reeds als
geslaagd kan beschouwd worden
kan eenieder dagelijks gaan ervaren
Deze vzw was daarmee niet aan het
einde van haar Latijn, dat bewees ze
door een volgend fel opgemerkt initiatief een zeswekelijkse subsidie van

HOESELT: VU-bestuursverkiezingen van 18 uur tot 22 uur in
café ABC, Tongerensteenweg 3

1000 franken voor elke Lommelse vereniging die erom vraagt
De vergaderzaal van café 't Leeuwke
wordt een plaats waar het dienstbetoon vaste voet kan knjgen Minister
Vandekerckhove of zijn afgevaardigde (2e zaterdag van de maand 17-18
uur) en volksvertegenwoordiger Jaak
Gabriels d e vrijdag 1245-1315) laten
er geen gras over groeien en het
plaatselijk dienstbetoon gaat binnenkort van start
Een welkome verademing tussen al
die aktiviteiten was ons jaarlijks bal
op 26-3 Ook dit jaar weer bracht een
autobus van het kanton Neerpelt ons
naar het Vlaams-Nationaal Zangfeest
en naar de IJzerbedevaart Onze
gespreksavond over het Egmontakkoord met volksvertegenwoordiger
Jaak Gabnels en met Leo Neels mag
als geslaagd beschouwd worden
Als sekretans van de VU-Lommel
doet het echt deugd te kunnen meemaken dat — tussen alle -papierenwerk » dat je overspoelt — het entoesiasme dat e e n j a a r geleden oplaaide
blijkbaar geen rust vindt Ik hoop en
meen dat de kans groot is dat de volgende werkjaren van de VolksunieLommel zullen getuigen van dezelfde
bijenkorf-aktiviteit als deze van het
laatste jaar, omdat wij nu reeds mooie
resultaten kunnen zien en omdat wij
weten dat wij nog veel meer kunnen
bereiken in onze gemeente
Als één van de voornaamste taken
weggelegd voor het volgende bestuur
wil ik dit even aanhalen steeds weer
wordt vastgesteld dat er in Lommei
nog een grote markt is qua ledenwerving, waarvan — dacht ik — binnenkort zeker werk gaat gemaakt worden

VU-raadslid Jaak Cuppens
stelt speelprojekt voor
Tijdens de zitting van de Maaseikse gemeenteraad per 9 november II. pleitte
Volksunie-raadslid Jaak Cuppens voor het opzetten van een speelprojekt In
samenwerking met de nationale dienst voor openluchtleven-Limburg. O o k
diende hij voorstellen in voor de organizatie van de hanteerbaarheid en toegankelijkheid van het archief van de gemeente en voor de informatie aan en
de ontvangst van inwijkelingen in Maaseik. Tevens hield hij een pleidooi in
verband met de verkeersveiligheid en legde hij een voorstel voor van
gemeentewapen, zegel en vlag van de nieuwe entiteit.
Aangezien het voorstel tot uitbouw van een speelprojekt, gekaderd in een
ruim speelbeleid, in onze ogen het belangrijkste is, zullen wij enkel hierover
wat Uitleg geven.
Probleemstelling
Een efficient modern gemeentebeleid
veronderstelt dat binnen dat beleid
iedereen zich kan ontplooien Al te
gauw vergeet men het kind hierbij te
betrekken Het kind is dagelijks verplicht gebruik te maken van de ruimte
die ter "beschikking staat van de
gemeenschap Maar deze ruimte is
dikwijls onaangepast voor de behoeften van een kind, welk ook politiek
onmondig is en dus geen eisen kan
stellen De gevolgen hiervan zijn rampzalig verkeersongevallen, vervreemding, jeugdknminaliteit, beperking van
de reële ontplooiingskansen
Speelprojekt
De gemeentelijke overheid die een
leefbeleid wenst te voeren, moet de
kinderen de mogelijkheid geven vrij,
veilig, geborgen opnieuw echt te kunnen spelen In dit kader stelde V U raadslid Jaak Cuppens voor, speelruimten te creëren waar kinderen
onder begeleiding zich kunnen uitleven in allerlei kreatieve aktiviteiten
Deze speelruimten kunnen ingencht
worden in een aantal woonkernen
van de gemeente
O p andere plaatsen moeten straten
weer verkeersvnj worden gemaakt
Dit alles vergt natuurlijk een financiële
investenng Met een eerste bedrag
van 50000 frank voor de projektkosten kan men, aldus Jaak Cuppens,
naargelang de wijze van uitkjouw van
het projekt tot 10000 kinderspeeldagen op eén vakantie komen
Een e e r s t e s t a p

kinderen aan hun trekken komen In
de toekomst moeten andere maatregelen getroffen worden zoals, bij voorbeeld, het stimuleren van wijkwerk, de
aanleg van gebruiksgroen, de uitbouw van permanente wijkspeelpleintjes, enz

Ik kan met anders dan de VU-Lommel
een behouden vaart wensen in de
richting die de laatste tijd w e r d vastgelegd door fijne, volhardende, onbaatzuchtige werklust van velen die
steeds het beste van zichzelf willen
geven als het voor de goede zaak is
die WIJ in ons banier voeren
Ik besluit met een hartelijk dank aan
die meneer en aan die meneer, want
ik wil niemand vergeten Toch wil ik
een persoon speciaal bedanken
reeds vijf jaren gaat Diel
Verpoorten
als voorzitter geen enkele moeilijkheid
uit de w e g om met zijn diplomatie en
met zijn inzet mede te bereiken wat
WIJ nu hebben bereikt, D(el Verpoorten IS trouwens een van de mensen
die ons steeds zijn voorgegaan om de
goede weg te wijzen Hartelijk dank
Diel, hartelijk dank allemaal en een
welgemeend « doe-zo-voort-

PEER : Volksvergadenng in zalen van Hotel Estancia Sprekers
provincieraadslid Wilfried Wijsmans en kamerlid Jaak Gabnels
13

DIEPENBEEK: VU-bestuursverkiezingen om 20 u in de - O r chidee», Marktplein

16

ST.-TRUIDEN: Paneelgesprek met Hugo Schiltz, Willy De
Clercq, Karel Van Miert en Georges Monard over de verkiezingen van het Europees Parlement Om 20 u in het kultureel centrum O r g Sociaal Progressief Europees Studiecentrum

Bestuursverkiezingen
in Bree-Opitter
V o o r de eigenlijke afdelingsverkiezingen, had eerst binnen de VUJO-kern
Bree-Opitter een verkiezing plaats Bij
een eerder geringe opkomst w e r d
Ene Eyckmans tot voorzitter herkozen De funktie van sekretaris w o r d t
toevertrouwd aan Annemie Dirkx terwijl Jo Bollen de financies zal blijven
behartigen Een afgevaardigde voor
het VU-bestuur Bree zal, bij staking
van stemmen, verkozen worden tijdens de eerstvolgende kernvergadenng op 10 december a s
Het aantal stemmers bij de verkiezingen voor een nieuw afdelingsbestuur
mag zeer groot genoemd worden 70
leden brachten hun stem uit op een
lijst met 13 kandidaten voor 9 te begeven funkties Met grote meerderheid
werden gekozen Nadine De Cock,
Mathieu Doumen, Jaak Geussens, Jos
Goossens, Nest Essers, Miei Paredis,
Tony Ruttens, Lambert Tielens en Colla Thaens Deze leden hebben onderling de verschillende taken bij stemming toegewezen Met absolute meerderheid w e r d herkozen Jaak Geussens als voorzitter i Nest Essers blijft
het sekretariaat waarnemen, terwijl
het nieuwe en tevens enigste vrouwelijke bestuurlid Nadine De Cock tot
penningmeester w e r d benoemd De
overige-funkties (propaganda, organizatie) zullen door meerdere bestuursleden worden waargenomen (E.E.)

Dank na bal
VU-Genk W e s t (Termien, Oud-Termien en Bokrijk) dankt al de sympatizanten die zorgden dat hun eerste
bal, voor minister Rik Vandekerckhove zo een overweldigend sukses kende
M o g e dit sukses stimulerend zijn voor
de verdere werking in de afdeling

10%vr.V.U.Ieden
KOSTUUMS

Luc Neels
sekretaris
VU-Lommel

VESTONS BROEKEN
OOK NAAR MAAT

PARDESSUS1

Nieuw
VU-gemeenteraadslid
te Hasselt

• ,'*^

In opvolging van Renaat Vanheusden legde op maandag 21 nov. jl., tijdens een overigens rimpelloze en uitzonderlijk korte gemeenteraadszitting, Edgard Forier, Sterrebos te Stev o o r t (tel 011/31.23.54) de eed af als
kersvers VU-raadslid
W i j wensen Edgard proficiat en hopen op daadwerkelijke inzet en konstruktief oppositiewerk van zijnenfwege. Zijn kollega, Jean-Paul Claes,
zal hem de kunst van de gevatte,
pregnante tussenkomsten wel bijbrengen !

RICO-KLEDING V E R M E E S C H l
Steenhouwersvest, 5 2 Antwerpen Tel 0 3 31 3 5 8 3 1

TOTALE
ÜITVERROOP
Tan 2.500 nf meubelen
kortingen tot 60%
wegens verbouwing en reorganisatie
DE PRIJSBREKER GROENSTRAAT 84-2000 ANTWERPEN (nabij Camotstraat)Tel.031-364531.
Open van 9.30-12.30 en van 13.30-19.30, zondag van 10-12.30 en van 14-17uur.

Dit speelprojekt is een eerste stap in
de uitbouw van een leeftieleid waann
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D E N D E R L E E U W : vergadenng van het arrondissementeel V U JO-komitee (arr AalsO op vnjdag 2 december om 20 u, Dorp
11 a te Denderleeuw

VU-hoofdschotel onverteerbaar?

B R A K E L : VU-St-Niklaasbezoek bij de leden (ook op 3 december)

Gents schepenkollege in bad van stilzwijgen
GENT. — Schepen van Openbare .Werken Monsaert raakte tijdens de jongste
Gentse gemeenteraad zijn onfeilbaarheidsimago definitief k w i j t De vragen
en opmerkingen van VU-lid Verpaele over de financieel-administratieve flaters die werden begaan i.v.m. de studie van het nieuwe zwembad en rekreatiecentrum « Tolhuis» ketste Monsaert af. Als verontschuldiging beweerde M o n saert dat hij de vragen niet op voorhand kreeg. De tussenkomst van Verpaele
was vooraf ingediend als een algemene ondervraging. P W en V U trachtten
nog via ordemotie respons te krijgen. Het mocht niet baten.
Verpaele stelde vragen rondom de
beslissing van het kollege om op 22
augustus II het kontrakt met de ontwerper, I v.m de studie van het nieuwe
zwembad en rekreatiecentrum Tolhuis, o p te zeggen, om een nieuw kontrakt af te sluiten Verpaele opperde
dat het stadsbestuur met vnjuit gaat
in de gehele zaak
D e ontwerpers waren niet tijdig klaar,
maar het stadsbestuur deed tijdens
de studie nieuwe grondaankopen die
wijzigingen in het ontwerp teweegbrachten, wijzigde de afmetingen van
het bad en diskussieerde maanden
over het soort verwarming
O p 22 augustus w e r d het kontrakt
met de ontwerpers «Gemeentedienst
van België» afgebroken, nieuwe ontwerpers werden aangesproken Aan
erelonen zullen zo'n vijf miljoen betaald worden, en het tijdverlies binnen
de realisatie wordt aanzienlijk Verpaele vroeg uitleg aan Monsaert, maar
die bewaarde een diskrêet stilzwijgen
Dat stilzwijgen betekent voor de oppositie te Gent een gevaarlijk precedent dat ze in een ordemotie als « een
miskenning van de raad» bestempelde Ondertussen brokkelt het M o n saert-imago van de « coming man » af
Guido Deroo (VU) toonde zich bezorgd om het uitzicht van « Het Toreken» op de Vnjdagsmarkt Hij vroeg
de verwijdenng van het publiciteitspaneel, en toonde zich later bezorgd om

Afdellngsverkiezlngen VU-Brakel
Terwi|l volksvertegenwoordiger Frans
Baert een aandachtig beluisterde uiteenzetting gaf over het Egmontpakt,
werden de stemmen voor de afdelingsverkiezingen geteld
Rechtstreeks verkozen
Jozef Cosyns (60 stemmen), Freddy Seghers
(59), Marcel De Staercke (52), Enk
Vandecandelaere (50), Albert Henau
(47), Juhen De Footer (41), Paul Weemaes en Johan Cosijns (40)
Na kooptatie werden de funkties als
volgt verdeeld Voorzitter J Cosijns,
sekretans F Seghers. penningmeester E Vandecandelaere, organizatie
A Henau afg A Raad M De Staercke, propaganda Bertrand Vanderlinden, V U J O J Cosijns, F V V Moniek
Despiegeleer

de timing en de planning van de onderhoudswerken aan stadseigendommen

Honda
Een tweede hoofdbrok op deze zesuur-durende raadszitting was de reis
van burgemeester D e Paepe naar
Japan De Paepe trok naar Japan in
de hoop er de gunsten af te dwingen
van de raad van beheer van «Honda » die er over zouden nadenken zijn
Europa-import (10000 wagens per
maand) via Gent-Zeehaven te laten
geschieden Er w o r d t ook gehoopt
dat Honda een assemblage-bednjf in
de Gentse kanaalzone zou opnchten
Wijnakker (PVV) vond dat allemaal

zeer positief maar vroeg zich af, of
het met wat te veel reizen w e r d voor
de burgemeester D e Paepe meende
te weten dat in Gent alles wel verliep
tijdens zijn afwezigheid, raadslid Van
Ooteghem fluisterde luid dat het zelfs
beter ging D e konkurrentie van Antwerpen i v m de Honda-romances
vreest De Paepe met zo erg De burgemeester leek ovengens heel zelfzeker
Wanneer u dit leest kan er al een
beslissing gevallen zijn, want Honda
zou eerstdaags beslissingen
nemen
Oswald Van Ooteghem ( V U ) had het
tijdens een ondervraging uitgebreid
over de dnngende noodzaak van een
tewerkstellingskonferentie voor Gent
en de kanaalzone Niemegeers w o u
nog een interpellatie houden over
zebrapaden op njksweg nr 58, op
grondgebied (^ent, maar onpasselijkheid na een lange, maar toch geanimeerde zitting, maakte hem dat onmogelijk De VU-hoofdschotel die Aimé
Verpaele tijdens de zitting offreerde
zal alvast op enkele magen nog een
tijdje blijven liggen (r)
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S T . - A M A N D S B E R G : St-Niklaasfeest om 14 u 30 in de Knng
H Hart, H Hartplein 2 Organizatie VUJO, V U , FVV, W V G
Programma poppenkast koffietafel en uitdeling St-Niklaaspakketten
GROOT-DENDERLEEUW: Jaarlijks St-Niklaasfeest in zaal
Riva, Parochiestraat 88 te Iddergem om 17 u 30 stipt
H A M M E : v u - b a l o m 20 u. 30 in zaal Roxy met The Gentle
Fives.

4

Z I N G E M : van 15 tot 17 uur ontvangt Sinterklaas zijn kleine
vriendjes in ons lokaal. Verbindingsstraat 24, Zingem
O U D E N A A R D E : Bestuursvergadenng bij Wim De Deurwaerder, Wallestraat 27 om 10 u 30 Agenda voortsereiding ledenfeest en bestuursverkiezingen Bespreking agenda gemeenteraad
KRUIBEKE : VU-Sinterklaasfeest om 15 u in zaal Cecilia, Langestraat 16 Animatie door het poppenteater Palut De Sint
zorgt voor geschenken, koffie en koeken

9

DENDERLEEUW: bestuursverkiezingen van VUJO-Groot-Denderleeuw op vnjdag 9 decemlser om 20 u., lokaal , Vlaamse
Knng, Dorp 11 a te Denderleeuw
HILLEGEM • Statutaire VU-vergadenng o m 20 uur in zaal Kontakt, Provinciebaan Mosselfeest met als gastsprekers kamerlid Jan Caudron en Germain De Rouck

10.

O U D E N A A R D E : VU-bestuursverkiezingen om 19 u 30 in zaal
De Zalm, Hoogstraat, o I v Germain De Rouck O m 20 u 30
leden- en sympatizantenfeest met Vlaamse hutsepot koffie en
gebak (200 f r j Gastspreker kamerlid Frans Baert
O U D E N A A R D E : VU-bestuursverkiezingen om 19 u 30 in zaal
De Zalm, Hoogstraat Gastspreker
volksvertegenwoordiger
Frans Baert O m 20 u 30 ledenfeest

11.

VU-afdeling Eekio
koos zijn nieuw
bestuur
O p een algemene ledenvergadenng,
js het nieuwe VU-bestuur van onze
Eeklose afdeling gekozen
Voorzitter — met unanimiteit van
stemmen — w e r d Jons Deturck Verdere verkozen bestuurseleden sekretans Jaak De Muynck , penningmeester Roland De S m e t , propaganda
Frangois Steyaert
Uiteraard kwamen onze huidige mandatarissen, Eddy Van Hecke — tevens uittredend voorzitter —, Willy
Steenbeke en Edgard De Decker, met
in aanmerking voor eventuele herkiezing
Zoals vroeger natuurlijk, blijft de werkgroep van onze afdeling «het» platform, waarop onze afdeling draait
D e afwezigen hadden natuurlijk weer
eens ongelijk op onze dropping van
12 november — het was die nacht
dat de Dendersluis het begaf Waren
de weersomstandigheden met denderend, twee groepen dapperen trotseerden weer, wind en Polderbaantjes
Nog te meer ongelijk hadden ze weg
te blijven op de hutsepotavond te Slependamme, waar de stemming er
weer eens in z a t

Kamerlid Jan
Caudron vraagt
herinvoering van de
vroegere
treinregeling te
Haaltert
Vanaf 22 mei 1977 werd er een nieuw e treinregeling getroffen op ons Belgisch spoornet
Op de lijn Kortnjk-Zottegem-Brussel
(lijn 89) houdt de trein op de werkdagen stil te Haaltert om 6 u 50 en om
7 u 16 Vergeleken met vroeger, toen
de trein er ook om 7 u 01 en o m
7 u 10 stopte, IS deze nieuwe regeling
een merkelijke verslechtenng van de
toestand vooral wanneer wij rekening
houden met de grote massa spoorreizigers
Wegens het nijpend plaatsgebrek is
de toestand werkelijk onhoudbaar geworden en IS het de wens van onze
vele pendelaars dat de treinen die nu
voorbijrijden er zouden stoppen om
7 u 01 en 7 u 10, zoals vroeger
Graag vernam kamerlid Caudron van
de minister of het mogelijk is terug te
keren naar de regeling van voor
22 51977 Z o ja, en wanneer kan het
oude regime dan opnieuw ingevoerd
worden

O U D E N A A R D E : Dienstbetoon van 10 tot 11 uur in Huis van
Parma door Lieven Bauwens en gemeenteraadslid Frans Van
den Heede

16
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WELLE : Bestuursverkiezing in café Botjeshof om 20 u
BRAKEL Dosfel-vormingsavond om 20 u op de Markt, Marktplein 19 Ook op 23 decemfcier
B R A K E L : Breugelavond m m v André Vandenhaute Inschrijvingen bij bestuursleden aan 180 fr 200 fr voor met-leden
Z I N G E M : voetbalwedstnjd tussen Vlaamse Kring Zingem en
KWB-Ouwegem op het terrein Nederzwalmse Steenweg, Zingem
M E L L E : Koud buffet voor alle leden en sympatizanten uit het
nieuwe Melle Om 20 u , zaal De Vrede, Merelbekestraat MelleVogelhoek Prijs 250 fr per persoon Inschnjvingen voor 3 december bij Covent Martin, Brusselse- stwg 445 of bij VU-bestuursleden Tel 091/62.2200
M O O R S L E D E - D A D I Z E L E : VU-T-dansant in zaal The Ranch.
Roeselaarsestraat te Moorslede

25

DENDERLEEUW: VU-bestuursverkiezingen om 20 u in ons
nieuw lokaal Vlaams Sociaal Centrum, dorp 11A Een dnnk
wordt aangeboden door het uittredend bestuur

Staatssekretaris Vic Anciaux in
Lovendegem
Binnen de gemeente Lovendegem
IS er een duidelijk tekort aan gepaste
vergaderruimte voor het verenigingsleven Ongeveer anderhalf jaar geleden werd door een groep mensen het
idee opgevat hieraan iets te doen
Bedoeling was een zaal ter beschik-

Na het sukses van dit jaar, komt er
zeker een tweede volgend jaar

Brakelse gemeenteraad
eindelijk geïnstalleerd...
D e laatsten zullen de eersten zijn,
zegt men
Hopelijk wordt dit gevleugeld w o o r d
ook waarheid voor die gemeente van
ons Vlaamse land die de eer had als
laatste tot stand te komen na de
gekende fusie- en verkiezingspenkelen
De Nieuwe Baad der vroede vaderen
w e r d voor het eerst bijeengeroepen
op donderdag 17 november II, maar
verliep niet zo « vroede » als men had
kunnen verwachten
Na een eerder kalme start met de
klassieke eedaflegging, kon — voor
een talrijk publiek — de oud-burgemeester niet nalaten een reeks van
zure oprispingen naar boven te brengen en de nieuwe meerderheid^ bij
voorkeur te belagen en te beschimpen
Daar hij het w o o r d genomen had «in
naam van de oppositie» en men in
Brake! nog niet gewoon is aan het feit
dat er een vierde partij m de gemeen-

3

teraad IS bijgekomen, nam VU-vertegenwoordiger het woord om de
heer oud-burgemeester het recht te
ontzeggen te spreken namens de
oppositie en distantieerde hij zich volledig van de scheldwoorden en de
onheuse woorden van de oud-CVPburgemeester
Tevens deed hij een oproep tot de
nieuwe gemeenteraadsleden en vooral tot de jonge gemeenteraadsleden
de oude paden te verlaten en in het
vervolg de gemeenteraad in een beleefde sfeer te laten verlopen
Hiermee kwam de rust terug en kon
de rest van de dagorde op een loopje
afgewerkt worden
Het wachten is nu op de prestaties
van de nieuwe meerderheid Laai ons
hopen dat de beloofde nieuwe wind
ook over onze gemeente zal waaien
en dat het geen storm wordt zoals WM
de laatste jaren gewoon waren
LE.K3.

hem
2 KOSTUUMS KOPEN VOOR
^ \ J t A ^ DE PRIJS VAN 1
De grootste eenmanszaak van Btlqie

2 OOO m2 oppervlakte

KEUS TUSSEN 5000 KOSTUUMS
MET 3 MAAND GARANTIE
Damesmantels, kleedjes, vesten, daim o( leder, broeken

De grootste showroom, trouw en suiteklederen,
meer dan 300 verschillende modellen.
Voor ieder trouwpaar een prettige verrassing,
ofidaqs ope-i van 9-18 u
DONDERDAG GESLOTEN

Sf

DENDEBMONDSESTEENWEG 276
AAÜStL I E L . 053-217973

king stellen en dit op pluralistische
basis Daarom werd de vzw « Kuituurcentrum » opgericht met als leden van
de Raad van beheer
Michel De
Decker, Michel De -Maere, Joris Jannes, Toon Steyaert, Hugo Vander
Cruyssen en Robert Van Yper Oorspronkelijk werd in de Lirestraat een
oud schildersatelier omgevormd tot
een bruikbare ruimte Door allerlei
omstandigheden werd verhuizen een
noodzaak Daarom w e r d het plan
opgevat de oude cinemazaal van Arthur De Weirdt gelegen op het Dorp
volledig te herstellen De laatste vijf
maanden werkte een ploeg vrijwilligers gedurende hun vrije tijd aan
deze zware opdracht Nu alles klaar is
wil de vzw Kultuurcentrum haar realizatie kenbaar maken aan de overheid
en de bevolking Op zaterdag 10
december om 16 u zal staatssekretans voor Nederlandse Kuituur Vic Anciaux het centrum plechtig openen
Ondertussen is een groep van 8 vrijwilligers op zaterdagmorgen begonnen met de oprichting van een jeugdatelier De toeloop van de plaatselijke
jeugd is zo groot dat men genoodzaakt IS te verdubbelen

« Het Weetje van de
Muide»
De zetduivel heeft onze VU-vnenden
uit Gent-Muide lelijk parten gespeeld
Hun plaatselijk VU-blad verschijnt met
op 1 080 eksemplaren maar wel op
10000, wat nogal een verschil is
Wie meer wil weten over «Het Weetje van de Muide» neemt kontakt op
met VU-voQt zitter Gent-Muide, Edgard Nayaert. Koggestraat 15, 9000
Gent
't Is maar een w e e t j e '

WIJ IS

WIJ in D€ K)LK9Uril6

Briljante Neliy Maes in Egmontdebat
te Kruishoutem
Gewoontegetrouw was er voor de debatavond, ingericht door het Willemsfonds, een grote publieke belangstelling Moderator Jan Schodts leidde een
uitgebreid pannel Bij de pro-Egmonters bevond zich naast Nelly Maes alleen
Luc Vandenbossche (BSP) Verroken (CVP) zette zich samen met De C r o o
( P W ) , Jef Turf (KP) en Lode Claes ( W P ) als contra's, niettegenstaande zijn
partij pro is
Bi| haar tussenkomst verduidelijkte Nelly Maes dat de Volksunie niet In de
regering gegaan is omwille van de pacifikatie, maar om een noodlottige evolutie naar een gewestvorming met drie tegen te gaan Zij stelde als grote verworvenheden in het Egmontpakt de mogelijkheid tot zelfbestuur voor Vlaanderen en de eenheid die tussen Vlamingen binnen en buiten Brussel kan verwezenlijkt worden
BIJ zijn tussenkomst vertelde De Croo
o m dat het de enige bedoeling van
de C V P IS met dit pakt de V U te kortwieken en dat hij geen fanatieke flamingant IS Iets wat w e trouwens
reeds lang wisten
Jan Verroken, voor de gelegenheid
weer in de rol van opposant verklaarde dat hij akkoord kon gaan met het
Egmontpakt zoals het eruit zag om
middernacht, maar met meer met de
toevoegingen achteraf Hij trachtte
het pakt af te breken op enkele punten maar zijn redeneringen zijn grotendeels op veronderstellingen gebaseerd Bovendien vervalt hij in zijn verwarde tussenkomsten steeds in herhaling Duidelijk blijkt dat de h Verroken in zijn eigen partij met alle beschikbare informatie weet te verzamelen
O p de duidelijke vraag van de moderator of het verkieslijker was gebied
af te staan i p v de fameuze inschrijvingsrechten toe te kennen, bracht
alleen Nelly Maes een duidelijk antwoord Jef Turf sprak zich onomwonden uit voor gebiedsafstand, de anderen omzeilden min of meer de vraag
maar uit hun antwoord en hun houding in het verleden kon men opmaken dat ook ZIJ eerder aan afstaan
van grondgebied dachten al dan met
met afschaffing van de faciliteiten
Hier won Nelly Maes ontegensprekelijk het debat door haar klare doch
emotioneel geladen repliek Zij verbaasde zich terecht over de lichtzinnigheid waarmee gesproken wordt
over grondafstand Haar verzet hiertegen wordt ingegeven door de be-

kommernis over het lot van de gewone Vlaamse man in Brussel Afstaan
van grondgebied is voor haar afstand
doen van de mensen die erop wonen
En met welk recht schrijven de partijen de Vlamingen af door ze buiten de
Vlaamse gemeenschap in de Brusselse pletmolen te s t o t e n ' Waren zij
reeds het kongres van de Brusselse
Vlamingen vergeten die o m dringend
om onthaalstrukturen voor de Vlamingen hebben verzocht Deze strukturen zijn nu in de maak en moeten ons
toelaten de kleine Vlaamse mens
terug te winnen voor Vlaanderen Er
kan nu eindelijk een beleid uitgebouwd worden dat de Franstalige minderheid aan banden legt Nelly Maes
bracht de eisen van de Halle-betoging
in herinnering die nu op een na, alle
zijn verwezenlijkt Waren die plots nu
niet dringend m e e r ' Over het insknp-

VUJO in het
arr. St.-Niklaas
W I J willen de werking van V U J O in
het Waasland aktiveren Een goed
funktionerend arrondissementeel komitee is hiertoe onontbeerlijk
Daarom worden verkiezingen voor
het VUJO-komitee gehouden Alle leden beneden de 35 jaar kunnen zich
kandidaat stellen
De kandidaturen moeten ingediend
worden bij Boudewijn Vlegels, Molenstraat 34 2790 Kieldrecht ( 0 3 1 /
l i 51 39) voor 7 december

Zele denkt aan de toekomst
Na de gemeenteraadsverkiezingen
waarbij de plaatselijke VU-afd een
enorm sukses kende, ging men dan
ook over tot de samenstelling van een
nieuw bestuur Voorzitter Robert De
Leenheer, sekretans Hubert Temmerman ondervoorzitter Paul Geerinck schatbewaarder Rene D H a e se propaganda Mare De Donder,
orgamzatie Simone Van Uytfanck,
V U J O Frieda Van Handehove, leden Georges Blanquaert, Herman
Callaert, Leo Caliaert, Willy Van Malderen en Marcel Van Winkel
Het spreekt vanzelf dat onze burgemeester Avil Geennck, OCMW-voorzitter Theofiel Nies onze schepenen
Jozef De Bruyne en Petrus Poppe,
onze andere gemeente- en O C M W raadsleden Marcel De Waele, Alfons
Rupus, Paul Van Lysebetten Raymond Goossens en Mare Maes,
ambtshalve deel uitmaken van het
zeer uitgebreide bestuur
De man op wie alle VU-ogen nu
gericht zijn is uiteraard onze nieuwe
voorzitter Robert De Leenheer, die de
zware taak op zich heeft genomen
deze grote VU-afdeling nog verder uit
te bouwen
Kregen w e veertien dagen geleden
ons « Bal van de Burgemeester» met
meer dan 1 000 aanwezigen, dan had
de VU-vrouwenklub verleden week
Sint-Maarten uitgenodigd naar ons lokaal waar een ganse massa VU-kleintjes met speelgoed en snoep werden
bedacht
De grote stap die het bestuur echter
wil zetten is de huur van een woning,
naast ons lokaal, waann benevens de
bureaus van het plaatselijke ziekenfonds S D D ook een permanent V U sekretanaat met bijhorende vergaderzalen zijn voorzien
Dit initiatief moet ons in staat stellen
onze werking van sociaal dienstbetoon zo maximaal mogelijk uit te bouwen Voor de innchting van deze
woning zal natuurlijk op de onbaatzuchtige inzet en medewerking van
alle leden worden gerekend
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tierecht was ze het eens dat dit nonsens IS Een reden te meer om er niet
al te zwaar aan te tillen Ook beloofde
ZIJ dat de Volksunie zal waken dat er
aan de taalwetten niet zal geraakt
worden
Tijdens het vragenuurtje merkte de h
Baertsoen op dat het insknptierecht
ook door de Vlamingen in de randgemeenten kan uitgeoefend worden en
zo kan meehelpen om de Vlaamse
aanwezigheid binnen de Brusselse gemeenten te versterken
Al bij al een geanimeerd debat waarbij diegenen die gedacht hadden de
Volksunie op slinkse wijze in een netelig parket te plaatsen wel erg bedrogen zullen uitgekomen zijn (JJ)

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

Beverstraat 24 26
Tel 054/33105

*
KINDERARTIKELEN plooi en wandelwagens bedjes en wiegen
stoelen en looprekken - schommels - kanierversieringen - wastafels
en waskussens kinderkleding
SPORTARTIKELEN allerlei
turnkledij
rLiiteruitriistmgen - pingpongtafels - badkleding en alle toebehoorten rol en ijsschaatsen
kampingartikplen turngerei
^
SPEELGOED
uitgebreide keus in merkartikelen
autobanen elektr tremen der beste merken - autoz go-carts traktoren fjop
pen poppenwagens en wiegjes burelen lesbenaars - borden
fietsjes alle gezelschapsspelen alle soorten mekanieken schooltassen borden tuinmeubelen tuinschommels
-

ZEER VOORDELIGE PRIJZEN

-

Waarschoot: fietspaden in de branding
De jongste gemeenteraadszitting te
Waarschoot stond voor een groot
deel in het teken van fietspaden en
verkeersveiligheid Dat er op dit vlak
in Waarschoot nog een en ande- kan
gerealizeerd worden weet iedereen
De fraktie Vlaamse Gemeentebelangen zette dan ook haar beste beentje
voor om iets te bereiken Ook de
CVP-meerderheid liet zich andermaal
van haar knapste zijde kennen eens
te meer muntte zij uit in het zoeken
(en spijtig genoeg ook vinden) van
allerlei drogredenen om met op de
nochtans redelijke en positieve voorstellen terzake van de VI Gem -fraktie
te moeten ingaan Dit ondervonden
raadsleden Alain Vervaet (VI G e m )
en Julien Van de Veire (VI G e m ) aan
den lijve Eerstgenoemde had een
voorstel ingediend om op het kruispunt Kerestraat-Berg een
«rond
punt» aan te leggen Julien Van de
Veire had het over de aflijmng van
een fietspad op de wijk Kere-Dam
Beide voorstellen werden afgewezen
De argumentatie van d e meerderheid
was zodanig onbenullig en bij het
haar getrokken dat wij er beter woorden noch papier aan verspillen
Ook toen de verbetering van de
Kapellestraat ter sprake kwam vroeg
Van Holderbeke waarom daar geen
fietspaden waren voorzien Dit kwam,
aldus de burgemeester, omdat het ont-

w e r p door de hogere overheid w e r d
gemaakt Hier was hij evenwel iets
inschikkelijker na beëindiging van de
werken kunnen fietspaden eventueel
nog overwogen worden
Naast de verkeersproblemen werden
ook nog enkele andere onderwerpen
aangeraakt, waaronder een aantal begrotingswijzigingen
De gemeenteraad
besliste ook toe te treden tot
de interkommunale voor huisvuilverbranding Het gemeentebestuur stelde ook voor een grasmaaimachine te
kopen met het oog op het onderhoud
van de gemeentelijke sportvelden en
andere terreinen Het ding blijkt evenwel de ronde som van 400000 fr te
kosten en heeft een kapaciteit van 1
ha per uur Eaadslid D e Poorter (VI
G ) vindt deze kapaciteit veel te groot
in vergelijking met de oppervlakte van
de gemeentelijke terreinen De machine zal dus weinig gebruikt worden Hij
vond tevens dat het onderhoud van
gemeentelijke terreinen een bezigheid
IS die bijvoorbeeld aan werklozen zou
kunnen toevertrouwd worden
Hij
vindt een dergelijke uitgave dan ook
fel overdreven Zijn pleidooi mocht
evenwel met baten, het voorstel werd
door de meerderheid goedgekeurd
Tenslotte kwamen ook nog de gemeentelijke vlag en wapen te berde
Van Holderbeke (VI G ) betreurt dat
de plaatselijke heemkundigen met
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werden geraadpleegd Hij stelt voor
deze mensen eerst te raadplegen en
daarna te beslissen Het schepenkollege reageert hierop nogal weigerachtig doch als ook raadslid Scheir
(CVP) aandringt op uitstel van goedkeuring beslist men dan maar op de
suggestie van Van Holderbeke in te
gaan
WG

Smulpapen
uitgenodigd
te Gentbrugge
Vrijdag 2 december e k om 20 uur
worden slle smulpapen verwacht op
een gezellig Mosselsouper in het Kouterhof Kouterstraat 5 te GentbruggeCenter (naast het kerkhof)
Mosselen-naar-believen-met-brood en
1/2 fles wijn aan de demokratische
prijs van 140 fr p p Zij die geen mosselen lusten, kunnen inschrijven voor
een koude schotel
Verkiezing afdelingsbestuur
Zoals voorgeschreven door het partijbestuur heeft de verkiezing van het
nieuwe afdelingsbestuur plaats op vrijdag 2 december e k van 19 u 30 tot
21 uur in het Kouterhof, Kouterstraat
5 Gentbrugge

Oostends nieuws
Na ons bal
Het dagelijks bestuur van Groot-Oostende drukt hiermede zijn welgemeende en hartelijke dank uit aan de vele
werkers die ons bal deden lukken en
ook aan leden van in en buiten Oostende die deelnamen
Financieel w e r d het een goed sukses,
en de minister die toegezegd had
zond zijn k a t
De zaal liep wel met barstens vol,
doch het is de eerste maal dat Oostende het aandurfde het Kursaal te
huren
de aanwezigen zouden in
geen enkele andere zaal binnengekund hebben , en dat niettegenstaande het op een vnjdag was (het Kursaal IS bijna een jaar vooraf te huren
om een zaterplag te kunnen hebben)
Nogmaals van harte dank

Gemeenteraad

D e z e z o m e r v i e r d e h e t e c h t p a a r V e r s y c k - D e M u y n c k h u n 5 0 j a a r huvi/elijk H e n d r i k L o d e w i j k V e r s y c k w e r d
o p 1 f e b r u a r i 1 8 9 5 t e L i c h t e r v e l d e g e b o r e n R a c h e l A g n e s D e M u y n c k is a f k o m s t i g v a n H o u t a v e (2 o k t o b e r
1 9 0 6 ) B e i d e n kv\/amen uit e e n l a n d b o u w e r s g e z i n e n k r e g e n 6 z o n e n , 1 d o c h t e r e n 21 k l e i n k i n d e r e n T e H o u t ave (nu deelgemeente van Zuienkerke), een poldergemeente v a n 400 inwoners, w a s vader V e r s y c k landbouwer
H e t f e e s t l o k t e h e e l w a t b e l a n g s t e l l i n g T u s s e n d e m a s s a w e r d e n s e n a t o r G u i d o V a n In o p g e m e r k t e n Piet
L e y s , e e r s t e - s c h e p e n v a n B r u g g e D o k t e r C a p i a u , e e r s t e - s c h e p e n v a n W e t t e r e n e n h e t voltallige g e m e e n t e bestuur van Zuienkerke
D e f e e s t e l i n g e n zijn d e o u d e r s v a n o n s p r o v i n c i e - e n g e m e e n t e r a a d s l i d K r i s V e r s y c k V a d e r V e r s y c k is e e n
t r o u w e lezer v a n o n s w e e k b l a d w a a r v a n zijn z o o n e e n v a n o n z e t o p w e r v e r s is
A a n d e e c h t e h n g e n e n d e g r o t e familie o n z e b e s t e g e l u k w e n s e n e n n o g v e l e j a r e n

De CVP-syndikaten pakten voor enige maanden uit met een bencht over
de treurige tewerkstelling in de stad
Oostende Hierdoor ontstond heel
wat ongenoegen in de rooms-marxistische meerderheid stel je voor dat de
socialisten met hun povere schepen
Dumarey de naam zouden kwijtspelen met de partij te zijn van de werkman Uiteindelijk werd dan een unanieme motie gestemd door alle partijen
ten voordele van de werkverschaffing, doch die dan gezamenlijk ondertekend werd door de BSP- en CVPsyndikaten Een verzoek van de beide
oppositiepartijen om ook de V U en de
P V V erbij te betrekken w e r d afgewezen door de verzuurde izegnms van
de meerderheid Niettemin keurde
ook de Volksunie (zoals de P V V ) de
motie goed De zitting werd trouwens
gekenmerkt door keiharde oppositietaal vooral vanwege Vansteenkiste,
Vanhecke en Vandemeulebroucke
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3
D I K S M U I D E : 20e bal Vrienden Westhoek in Vlaams Huib
3
ST.-ANDRIES : Eerste Vlaams winterbal om 21 u in ?:aal Jagershof met het orkest <• The Toppers •• Inkom 100 fr
3
POPERINGE : v u - b a l in zaal Het Belfort, Grote Markt Om 20 u
met het orkest « Quintet Rico Marino Inkom 80 fr
9 KORTEMARK • Afdelingsbestuursverkiezing met Emiel Vansteenkiste

11 november te Waregem
Ook VUJO-Waregem herdacht op
11 november de doden van een wereldstrijd die in het kleine land dat zich
België noemt ook de Vlaamse stnjd
aanwakkerde
Een strijd waarin allen streden om de
vnjheid van alle volken, dus ook het
Vlaamse volk, dat in een minderwaardige positie leefde in dit België
Als nu ongeveer 60 later VUJO-Waregem deze doden w o u herdenken,
werd de VUJO-delegatie op een vrij
zonderlinge manier ontvangen door
naar wij menen de voorzitter van de
tricolore-aanhangers (de zogenaamde vaderlandslievende verenigingen)
Het kwam tot een luidruchtig gekibbel
op het verzamelpunt, waar de vermeende voorzitter, meneer Vanthuine
te kennen gaf dat onze leeuwevlag
met officieel was daar de rode klauwen en de rode tong ontbraken
V U J O repliceerde daarop dat alle verenigingen met hun vlag uitgenodigd
werden
Toen de dnekleurenaanbidders zich

opstelden kwam dezelfde persoon terug op de proppen en liet hij zich
opvallen, en wij citeren « Zijn we vandaag allen tegen deze vlag ?» Hierop
kwamen de tongen los van vaderlandslievende afgevaardigden
met
een stuntelig « J A i » (en dit in 1977,
jaar waann men meer dan ooit van de
splitsing
der
gemeenschappen
spreekt)
V U J O hield het been stijf en stapte
dapper mee in de optocht (de leeuwevlag wapperde meer dan ooit in de felle novemberwind) Aan het herdenkingssstandbeeld ter nagedachtenis
van de gesneuvelden van beide oorlogen werd op waardige wijze door
' V U J O een oranje-wit-blauwe bloemtuil, gesierd met een geel-zwart lint,
neergelegd

— wat met de nu al zo broze ekonomie, als w e minder willen werken en
toch evenveel verdienen ' ^
— wat met de «thuiswerkende»
vrouw die geen werkdagverkorting
krijgt?
De «thuiswerkende» vrouw, die met
veel moeite, ook eens aan bod kwam

w e r d door een groepje rooie rakkers
op een vooraf ingestudeerd fluitjeskoncert en awoertgeroep onthaald
Intussen w e r d er in de zaal duchtig
gediskussieerd in kleine groepjes, en
het kwam er veelal op neer dat
— wie thuis werkt, met geëmancipeerd IS, zich opsluit, van zijn kinderen
troetelmensjes maakt
enz
— wie uit huis werken gaat, verwaarloost zijn kinderen, heeft nergens tijd
voor
enz
Tot slot wil ik nog volgende bedenking
maken, komt het in de toekomst tot
een tweede «vrouwendag» nl een
voor de thuiswerkende vrouw (de
grootste groep) of mogen w e hopen
dat het volgend jaar (het jaar van het
kind) anders w o r d t ' Het woord is
aan het V O K (Vrouwen-OverlegKomitee)
Cecile Remmerie
lid werkgroep
Vrouwendag 1977

De daad bij het woord
te Menen-Lauwe
Onder een ruime publieke belangstelling had maandag I I , in het oud-gemeentehuis van Lauwe, een informatievergadenng plaats over de verbeteringswerken van de L Sabbestraat
aldaar
VU-schepen van Openbare Werken,
Herwijn Vandenbuicke, leidde de vergadering in en gaf vervolgens het
w o o r d aan de ingenieur die het plan
ontworpen had en aan de aannemer
die de werken zal uitvoeren Daarna
konden de bewoners van de wijk zelf
(65 mannen en vrouwen), alle informatie verkrijgen die ze wensten De
plannen lagen ter inzage
Deze werden druk ingekeken Uit het
publiek kwamen tal van vragen los
Onze schepen, samen met de inge-

nieur en de aannemer deden dan ook
hun uiterste best om de mensen zo
goed mogelijk in te lichten
Dat het hier om een louter informatieve vergadering ging ligt in het feit dat
reeds twee jaar terug de planning en
de uitwerking begonnen waren Nu
staan w e reeds aan de faze van de uitvoenng Niettemin waren de bewoners gelukkig met het initiatief
In de nieuwe entiteit Menen zal bij volgende nieuw-geplande werken informatie en inspraak zijn Elk SPA zal
aan het publiek voorgelegd worden
Dat IS trouwens eén van de belangrijkste punten uit ons VU-programma
M e t de vergadering van maandag II is
alvast een eerste stap gezet in de goede nchting

Hulde aan Maurits
Deroo

Nieuw bestuur bij
VU Knokke-Heist

Naar aanleiding van zijn 75e verjaardag werd eredirekteur van het Brugs
conservatorium en toondichter Maurits Deroo door het stadsbestuur in
de stadsschouwburg, samen met zijn
familie ontvangen Vooraf vertolkten
Carel Verrenneman (klavecimbel) en
Wilfried Deroo een divertimento, door
de h Deroo voor de gelegenheid
getoondicht
Schepen
Dombrecht
(VU) bracht tijdens de ontvangst hulde aan de gevierde, die een overtuigd
Vlaming is en een even trouw lid van
de V U D e h Dombrecht overhandigde de gevierde, een mooie ets

Tot voorzitter w e r d Vredeman De Lille bevestigd, ook het sekretariaat blijft
in handen van Leo Verwerft
Ondervoorzitter en propaganda gaat
naar Guido Gheldof hierin bijgestaan
door Marcel Lambrecht
Penningmeester blijft ook zoals voorheen Werner Rotsaert
Orgamzatie Gilbert Pollet bijgestaan
door Roger Plancke
Verder maakt Raf Declercq als gemeenteraadslid ambtshalve deel uit
van het bestuur en zal Jef Van Gheluw e het sociaal dienstbetoon verzorgen
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VU-soidatendienst-Kortrijk aktief

Namens VUJO-Waregem danken wij
de aanwezige VU-leden en hopen er
volgend jaar opnieuw bij te zien, nog
talnjker en met meer vlaggen
Tot dan.. mr. Vanthuine
V U J O , Waregem

In de rand van de Vrouwendag
In de overtuiging dat vrouwen-feministen over de partijpolitiek heen, met
elkaar over hun problemen kunnen
praten, betwijfel ik dat diezelfde vrouwen-feministen het eens kunnen worden over de problemen van de «thuiswerkende » en o f « buitenshuiswerkende vrouw Zoiets is duidelijk naar
voren gekomen op Vrouwendag Het
tema, «Werkdagverkorting en Werkloosheid » speelde duidelijk in de kaart
van de progressieve (linkse) groepen
Wat duidelijk moet gesteld worden is
dat ook andere groepen een standpunt hadden, een standpunt in de nchting van

De tweede vergadering van onze soldatendienst w e r d opnieuw een opmerkelijk sukses
De voorzitster Lieve Favoreel mocht
in een bomvolle balzaal honderden
toekomstige militairen begroeten
C d t Alleyn en volksvertegenw Luk
Vansteenkiste wisten hen gedurende
uren te boeien Na de vergadenng
stonden nog tientallen mensen aan te
schuiven bij onze volksvertegenwoordiger en ons provincieraadslid Jan
Pottie om nadere uitleg te krijgen
Dit bewijst eens te meer dat onze soldatenwerkers Remi en Cecile Legem
er in geslaagd zijn de vroeger bestaande werkgroepen van de traditionele partijen gewoon van de kaart te
vegen m het arrondissement Kortnjk
Zondag a s om 10 u gaat de laatste
vergadenng door in lokaal 1302 W i f j e
nog een plaatsje veroveren, kom dan
tijdig De zaal loopt ongetwijfeld weer
bomvol,

Nieuw bestuur bij VU-fzegem

Nieuw

Tot voorzitter werd de heer Zéno
Deknudt verkozen die in deze funktie
de heer
Pieter
Lerooij
opvolgt
(OCMW-mandataris)

Volksuniebestuur te

Zeno Deknudt is notansklerk van
beroep en woont in de Meenseweg
nr 226 te leper, waar hij door ieder
afdelingslid die dit wenst steeds gekontakteerd kan worden (ook telefonisch nr 057/202537)
De heer Wilfned Dewitte werd door
het nieuwe bestuur tot sekretaris verkozen De heer Dewitte (bankbediende. Augustijnenstraat 49, 8900 leper),
trad naar aanleiding van de jongste
bestuursverkiezingen toe tot het plaatselijk VU-kader waarvan hij thans het
sekretariaat overneemt van de nieuw e voorzitter
De overige bestuursfunkties werden
als volgt vastgelegd
— ondervoorzitter, de heer Raf Fockenoy, Werviksestraat 13 te
8902 Zillebeke,
— penningmeester,
de
heer
Jo
Braem, Slachthuisstraat 29 te
8900 leper,
— propaganda, de heer André Verstraete, Weduwenstraat 1 te 8902
Zillebeke,
— orgamzatie, de heer Ivan Bonte,
St-Janstraat 2 te 8900 leper,
— vrouwenwerking,
mevrouw

Voor wie zoekt
— Jongedame uit Mechelen, lager onderwijs en twee jaar stenodaktylo, zoekt een betrekking
in Mechelen of omgeving
— Jongedame uit Mechelen, diploma van humaniora en twee
jaar kinesiterapie, zoekt werk in
Mechelen of omgeving, liefst in
de sociale sektor
— Jonge dame, 22 jaar, lager
middelbaar onderwijs, 1 jaar
technisch en drie jaar daktylo,
met kennis van Frans en Engels,
zoekt betrekking als bediende in
Bornem en grote omgeving
Regentes plastische kunsten uit
gezin van vijf kinderen, zoekt
gepaste betrekking in de omgeving van Grimbergen
— Echtpaar
met
pensioen
zoekt tegen december een huisje op de buiten met garage, voor
een 5000 a 6000 frank per
maand, in de omgeving van Antwerpen of Lier
Turnleraar te St-Katelijne-Waver
voor de fysieke bijwerking van
een jongeman, en voor het
aanleren van tennis

Braem-Dambruyne Jano, 8900 leper.
— jeugdwerking (VUJO), de heer
Hendrik Cherchey, Van Eyckdreef
18 te 8900 leper,
— pers en p r , de heer Roberecht
Devos, Rijselstraat 123 te 8900
leper
De volgende mandatarissen maken
daarenboven ambtshalve deel uit van
het bestuur
— de heren Jan Carpentier (leper),
Maunce Logie (Vlamertinge), Jerome Devos (leper) en Herman Laurens (Boezinge), gemeenteraadsleden ,
— de heer Pieter Lerooij, OCMW-lid
(leper),
— de heer Georges Pareyn, beheerder «Ons Onderdak» (Vlamertinge),
— de heer Michel Capoen, senator
(Zillebeke)

EIGENAARS
Wi) wensen moderne appartementen te huren of te kopen in Koksijde.
Agence Unico, Zeelaan 222,
8460 Koksijde, teL 058/
51 1889

Koekelare
O p 27 november werd te Koekelare
het nieuwe afdelingsbestuur van de
V U geïnstalleerd, in aanwezigheid
van de arr voorzitter Ir O Huyghebaert, de arr sekretaris J Nagels en
volksvertegenwoordiger Emiel Vansteenkiste
Het plaatselijk bestuur is als volgt
samengesteld
Voorzitter Antoon Landuyt, sekretaris Maurits S a b b e , penningmeester
Norbert Vandecasteele. orgamzatie
Dirk Jacobs, propaganda Filip Lootens,
ondervoorzitter
Michel Constant hulpsekretaresse en ledenadministratie Rika M u s s e u w , pers Luk
Masureel en verder Andre Zwaenepoel, Daniel Depreitere, Jef Vandesonneville en Paul Dereeper Volksuniejongeren Bernard Lootens
in de arr raad wordt de afdeling vertegenwoordigd door de heren Landuyt, Jacobs, Vandecasteele
en
Zwaenepoel
Voor zaken van sociaal dienstbetoon
houdt kamerlid Vansteenkiste regelmatig zitdagen in het gasthof«De Hertog van Arenberg»

Belangstellenden voor deze zoekertjes kunnen zich wenden tot
volksvertegenwoordiger
Joos
Somers, Liersesteenweg 11 te
2580 Sint-Katelijne-Waver, of telefonisch
op
nummer
015/
21 7900,
N131

Zoek studentenkamer voor rustige jongeman.

W I J zoeken
— een simpatiek Vlaams echtpaar voor het openhouden van
een nog uit te bouwen gezellig
Vlaams koffie- en teehuis te Meise Woonmogelijkheid
— een tweedehands fotokopieapparaat en een stencilmachine , beiden behoren in goede
staat te zijn
Kontaktnemen met Herwig Cornells, O - L - V r o u w w e g 1 te 1860
Meise (2692570) voor verdere
inlichtingen
N 129

Betrekking gezocht v o o r :
— 28-jange verkoopster
— 25-jarige elektncien, specialist kleuren-TV
— 21-jange tweetalige stenodaktylo
— 27-jarige architekt
— 23-jarige
medisch-sekretaresse
— 27-jarige 4-talige vrouwelijk
bediende
— 19-jange vrouwelijk bediende voor klassement

— Licentiaat wiskunde (met enige intenmervaring) zoekt werk
( b v bijlessen) in de streek van
Ternat, Liedekerke, Aalst Zich
wenden redaktie « Wij»
N I 32

— Appartement te huur te Opwijk-(i)entrum vanaf 1 januan
1978 Voor verdere inlichtingen
tel 0 5 2 / 3 5 6 8 8 9
(NI27)

Betrekking aangeboden a a n :
— Modelist(e) voor het ontwerpen van patronen voor heren- en dameskonfektie.

Voor inlichtingen zich wenden
senator O Van Ooteghem, Rode Kruisstraat 7, 9219 Gentbrugge, tel 0 9 1 / 3 0 7 2 8 7
N I 30
— Eenvoudige degelijke Vlaamse weduwnaar, 38 jaar zonder
kinderen, zoet karakter, onbenspelijk gedrag, zoekt lieve, Vlaamse levensgezellin, ongeveer zelfde leeftijd Schnjven naar Johan
Claeys, Ververijstraat 9, Vorst
1190
N133
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10 jaar
Dosfelinstituut
GENT. — Tien jaar geleden werd de naam van Lodewijk Dosfel aangewend om een vormingsinstituut, een zelfstandige en onafhankelijke Vlaamse instelling te betitelen. Dat werd zondag jl. te Gent
gevierd op sobere wijze, maar toch doeltreffend : meteen het nieuwste < Dosfelboek» voorstellen aan het publiek en de media. De jongste bibliografie van de Vlaamse beweging, van 1971 tot 1975 biedt
meer dan 1.000 titels, Willem Vanden Steene is auteur. Nu de genodigden toch in de buurt waren werd meteen ook het nieuwe werkcentrum Gent voor open verklaard.
Maurits Coppieters, i^oorzltter van de Nederlandstalige kultuurraad
en medestichter van het « Dosfelinstituut» zoals het oorspronkelijk
heette was er om iedereen te verwelkomen en een greep te bieden
uit het verleden van een autonoom vormingsinstituut dat via zijn eerste kursussen mensen aansprak. die nu parlementslid, staatssekretaris of minister zijn.

Vormingscentrum Lodewijk Dosfel vy/erd geboren in '67, thuis bij
Etienne en Ida Slosse. Er broeide
toen wat in Vlaanderen en in de
rest van Europa. En al tijdens die
eerste vergadering werd de
wens geuit, uit te groeien tot een
volwaardige volkshogeschool die
zowel Vlaams-nationaal als Europees gericht is.

Zondagvoormiddag was het de
beurt aan Coppieters om onder
de feestspot te verschijnen. Tijdens een feestzitting sprak professor Carlo Heyman de vleiende
feestrede uit sprak Frans Baert
feliciterende woorden en zorgde
het Wondelgems Cantilene-koor
voor opgewekte noten.

Bibliografie
De nieuwe bibliografie van de
Vlaamse beweging na 1945 (bibliografie 1971-1975) was er ook
om ergens als een konkreet bewijs (is het nog nodig V te fungeren, en om feestelijk voorgesteld
te worden.
Guido Provoost verduidelijkte dat
er meer en meer publikaties omtrent de Vlaamse beweging verschijnen. Feit alleen dat auteur
Vanden Steene meer dan 1.000
titels opnam bewijst genoeg. Provoost vindt het nieuwe werk een
onmisbaar iets voor iedereen die
zich degelijk wil informeren over
de Vlaamse beweging. Hij opperde dat een militant van die beweging nood heeft aan degelijke
informatie, en verheugde zich
over de toenemende belangstelling, in de diverse publikaties,
voor de sociale dimensies van de
Vlaamse beweging, naast een
hoop aandacht aan Brussel en de
Nederlandse integratie.

Uit wat direkteur Johan Beke
naar voor bracht valt af te leiden
dat men in de basisvoornemens
slaagde. Vormingsinstituut L Dosfel zorgt voor opleiding en vorming van politieke mandatarissen,
doet aan vormingswerk bij verenigingen en organizaties en tracht
verder op kultureel vlak één en
ander te bereiken. Beke legde in
zijn toespraak enige nadruk op
de regionale werking van het instituut, en de Gentenaren onder de
aanwezigen hadden nauwelijks
een half woord nodig om te snappen dat op alle niveaus nog een
pak werk voor de boeg ligt binnen Groot-Gent.
Bennesteeg
Met de opening van het nieuwe
werkcentrum in de Bennesteeg
te Gent werd meteen de vernieuwde start geblazen voor een
tweede werkend centrum naast
het Brusselse, een nieuwe mogelijkheid om nog dichter bij de Vlamingen te stappen, om de afstand tussen het vormingscen-

de tentoonstelling «10 jaar vormingscentrum L Dosfel».

trum en de (potentieel) geïnteresseerden te verkleinen.
Johan Beke verduidelijkte dat
men vanuit Gent ook vlugger en
nauwer kontakt met Frans- en
Zeeuws-Vlaanderen kan beogen
De h. Schevenels opende het
nieuwe centrum en meteen ook

Auteur Wim Vanden Steene was
kort in zijn antwoord na de felicitaties. HIJ vertelde realistisch dat
het boek moet beoordeeld worden op zijn bruikbaarheid en
dankte het vormingscentrum Dosfel voor de kans die hij kreeg om
aan zo'n « monnikenwerk » te studeren, en zo een steentje bij te
dragen aan de Vlaamse Beweging, de bekommernis van Wim
Vanden Steene en van vormingscentrum L Dosfel dat al lang is uitgeslapen na de feestvreugde en
u over zijn werking gedetailleerd
kan inlichten in de Bennesteeg 4
te Gent of in de maatschappelijke
zetel. Tribunestraat 14-16 te Brussel, (r)

De viering in beeld
~ De tentoonstelling 10 jaar Dosfelinstituut
de betreurde Etienne Slosse.
— Een grapje tussen prof
senator
Coppieters.

met de foto van

Heyman, minister de Bruyne

— D.l.-direkteur Johan Beke overhandigt Maurits
een schilderij van kunstenaar Renaat Saey.

en

Coppieters

— Wim Vanden Steen, auteur de nieuwe bibliografie over de
Vlaamse Beweging na 45 en Guido Provoost
— Een aandachtig

publiek.

— Johan Beke, D.l.-direkteur.
(foto's • Studio

WIJ 18

Dann)

1 DECEMBER 1977

KOMM€MM^R

FVV: Recht op arbeid voor de vrouw,
thuis of buitenshuis
FOTO: STUDIO DANN

werd toegegeven dat het op dit
ogenblik niet zo makkelijk is om
precies aan te duiden vanwaar
deze extra-financiële inspanningen van de overheid kunnen vandaan komen.
Om een en ander op korte termijn voor de vrouw, en voor het
gezin (dus vrouw, man én kinderen) ten goede te veranderen,
werd op het FVV-kongres ook
nog gepleit voor koèdukatle In
het onderwijs, voor een pensioen
voor de thuiswerkende vrouw, en
voor reorganizatie van de arbeid
zodat de vrouw én man samen
het huishoudelijk werk kunnen
verdelen.

GENT. — De Federatie van Vlaamse Vrouwengroepen ( F W ) hield
vorige zondag haar tweede nationaal kongres. Er was bemoedigend
veel belangstelling ; onder het vrouwengezelschap ook vier geëmancipeerde mannen.
De kongressisten waardeerden biezonder de aanwezigheid van
volksvertegenwoordiger André De Beul en Paul Van Grambergen,
de echtgenote van staatssekretaris Vic Anciaux (die zichzelf wegens
ziekte moest verontschuldigen), de feministe Adèle Hauwel, en ook
een vertegenwoordiging van de kristelijke vrouwengroepen CMBV.
FW-voorzitster Huguette De Beecker oogstte veel applaus met
haar slottoespraak, en vóór haar hadden volksvertegenwoordiger
Nelly Maes en ook Nimia Heintjes van Veerssen een bewogen referaat naar voor gebracht
Vooraleer de resoluties werden
gestemd, werd in drie werkgroepen
uitvoerig
gediskussleerd
over de situatie van de binnenhuiswerkende vrouw, over het
recht op buitenhuisarbeid, en
over de evolutie van de werkloosheid.
Referaathoudster VIvlane Garrels analyzeerde nauwgezet de
evolutie van de vrouwenwerkloosheld, en de sociale gevolgen daaraan vertxjnden.
Haar konklusie was duidelijk: aan
de vrouwen mag zeker niet de
schuld gegeven worden van de
hoge werkloosheid. Wél veroordeelde zij — met instemming van
de toehoorders — onomwonden
het slulkwerk dat op dit ogenblik
zo welig tiert. Terwijl evenzeer
het rijkelijke cumulwerk op de korrel werd genomen... I
Lieve Jolle kwam op voor een
arbeidsduurverkorting, en belichtte de mogelijkheden van het
part-timewerk. Voor haar was het
duidelijk: de vrouw heeft nog
onvoldoende recht op buitenhuisarbeid.
Ten slotte werd in deze werkgroep in brede zin gepleit voor
meer en beter herverdelen van
arbeid en van Inkomsten.
SCHOLING
Huguette De Bleecker pleitte In
haar werkgroep «voor een herwaardering van het werk van de
thuisblijvende vrouw». In een diskussie achteraf werd er zowel
voor een morele als financiële
herwaardering gepleit hoewel

FVROUWEMBBDE
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NImia Reintjes Van Veerssen, die
overigens van de kongressisten
een zeer hartelijk applaus kreeg,
pleitte voor een betere scholing
van de vrouwen en voor meer
politieke interesse. Zij stelde de
vraag: hoeveel vrouwen brengen
In de vrouwenorganizatles Cbij koffiekransjes) ook interesse op
voor de politieke gang van zaken.
Kamerlid Nelly Maes ten slotte
belichtte de (Xjsltie van de vrouw
In de ekonomische krisis, en
wees erop dat nog veel dient te
veranderen opdat van gelijkberechtiging van de vrouw In Vlaanderen sprake kan zijn.

Huguette De Bleecker:

«Na de roes van het vrouy^/enlaar
kwam de ontnuchtering»
«We moeten er over waken
voortdurend uit de eigen kring
te breken en op een zo breed
mogelijke waaier van belangstellingspunten onze werking
op te bouwen. Op deze wijze
alleen kunnen we werkelijk met
open hart onze samenleving tegemoet treden en als echte-pluralistische groep behandelen.
Als wij willen bestaan als
Vlaams-nationale organizatie,
dan moeten wij bewust het elitaire uit de weg gaan: wij zijn
geen verzameling van exclusieve clubjes. Wel moeten we in
ons werk inhoud en stijl brengen, met de bedoeling onszelf
moreel te verrijken, maar ook
het onze bij te dragen om de
Vlaamse mensen rondom ons
bewust te maken van eigen
waarde.
Hierbij wil ik nog eens beklemtonen dat bewustvorming veronderstelt zeker en vast het
inzicht verwerven in het politiek bedrijf en mogelijk ook een
politieke verantwoordelijkheid
op te nemen. Wij moeten er ons
van bewust zijn dat hierbij ontgoochelingen en moreel verdriet kan komen' kijken. Toch
moeten een aantal onder ons
die hiertoe de mogelijkheid
hebben, de moed opbrengen
om in dit opzicht hun maatschappelijke plicht te vervullen »
Na de roes van het Vrouwenjaar en de.tweede emancipatiegolf, beleven we een ontnuchtering Wat veranderde na de dolla jaren die achter ons liggen ?
WIJ zijn ons méér bewust geworden van het feit dat we ons moeten inzetten. Enkelen onder
ons ten minste En, we vermoeden dat het met allemaal koek
en ei is in onze samenleving
Maar er is niet veel wezenlijks
veranderd
Wel heb je nieuwe wetten inzake het huwelijksgoederenrecht

Maar er zijn met zovéél vrouwelijke politici, en heb je er, dan
biewegen zij zich vooral op het
gemeentelijk vlak. In de partjbesturen zitten nog steeds even
weinig vrouwen Wordt zij partijvoorzitter, dan IS het vooral omdat ZIJ de dochter is van haar
vader en zo'n gelukkig iets is het
met In de sociaal-ekonomische
heleidsorganen heeft zij nog
steeds even weinig te zeggen.
Aan he't opvoedingspatroon wijzigde zich mets En hwvendien
haar werk is nog altijd even weinig geapprecieerd.
Welke zijn onze rechten? Het
eerste recht is dat op art)eid
Dat recht knjgen wij niet zolang
WIJ geen gelijke onderwiiskansen knjgen en dat kan alleen
langs een algemene koedukatie,
waarbij jongens en meisjes voor
ongeveer dezelfde schoolprogramma's staan Daarnaast kondiboneren secundaire faktoren
nog steeds ohze beroepskeuze
de dichtsbijzijnde school, een t)eroep aanleren dat je in het huishouden en het opvoeden van je
kinderen van pas komt het besef dat je uit werken gaat in
afwachting van een huwelijk De
studies duren met lang, zijn aan
toeval^ onderhevig, met als gevolg een lagere scholing, een
tewerkstelling in minder-belangrijke funkties, onderhevig aan een
onzekere ekonomische konjunktuur en zo ben je als vrouw vlug
en eerst werkloos C. ) Daarnaast wil ik me inzetten tegen de
opvatting die de arbeid van de
vrouw bekijkt als uitsluitend de
beroepsbezigheid
buitenshuis
Tal van vrouwen — een zeer
groot aantal zelfs — werken als
zelfstandige, ofwel in eigen
naam of naast hun echtgenoot,
die het dikwijls zonder haar hulp
met kan bolwerken Het wordt
tijd, met alleen de duidelijke ekonomische waarde van het werk

van de kleine en middelgrote orv
dernemingen te beseffen, maar
ook te weten dat de K.M.O 's het
— zeker in deze bjd — niet zouden volhouden zonder de inzet
van de vele betrokken vrouwen.
Over dat werk van de vrouw
wordt nooit gepraat
Wij hebben ons hier voorstander verklaard van de verkorting
van de art^eidstijd per dag ; laten
we wel beseffen dat zulke sociaal-noodzakelijke maatregelen
slechts ten goede komen aan
wie als werknemer werkt Landbouwersvrouwen en njeewerkende echtgenoten van zelfstandigen kunnen daarvan vooralsnog geen voordeel uit haler. (.. J
A pnon vertellen dat de vrouw
wat graag in de nj gaat staan
om te stempelen, is een onrechtvaardigheid Een vrouw zal dat
als even vernederend ervaren
als een man. Ontegensprekelijk
bestaan egoismen in dit verband, en we moeten ze aanklagen Man of vrouw die op één of
andere wijze in de sociale zekerheid een middel zien om gemakkelijk door het leven te geraken,
komen hun plichten met na

tegenover de gemeenschap.
Wie van de samenleving geld
knjgt moet vroeg of laat tjereid
zijn om voor de samenleving te
werken.
Tenslotte wil ik het over het
werk van de huisvrouw hebben
ZIJ was de laatste die ging kontesteren. «Steeds maar werken
en nooit b>etaald worden», was
de titel van een militant pamflet
dat in 1975 in Engeland verscheen en waann woedende
huisvrouwen vertelden dat de
maatschappij hun werk met
waardeerde Wij zijn de eersten
die vandaag een omvangnjk
deel van een vrouwenontmoetingsdag aan de herwaardenng
van het huiswerk wiiden
We willen minder hertialen aat
dit werk kadert in de herwaardenng van het kind in de samenleving en van het opnieuw-respekteren van de handenariaeid Zodoende dat we in een nieuwe
maatschappelijke ordening de
mannen ook nauwer bij de huishouding en de kinderopvoeding
willen tietrokken zien Hiertoe
kan een artseidsduurverkorttng
misschien een bepaalde bijdrage leveren »
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en Ensor
In het Antwerpse Museum voor Schone Kunsten is de Rubenseuforie
eindelijk voorbij En meteen slaat Europalia toe, wat met zo erg zou zijn,
ware het peil van de tentoonstelling «Schilders der Brucke - Duits
expressionisme » \eis hoger geweest Gelukkig loopt er parallel een tentoonstelling van tekeningen van James Ensor, en die maakt veel goed

de kontrasten) zijn Zijn meesterwerk
in de expositie is «In de tuin van het
cafe» uit 1914 Otto Mueller daarentegen is een volledige tegenvaller
enkel als tijdsdokument enigszins te
verantwoorden Emil Nolde (1867) is
onmiskenbaar het belangrijkste talent
van Die Brucke met zeer geëmotioneerde doeken waarin de melancholie gestalte knjgt in aangnjpende
prenten erg gedurfd van kleur soms
maar steeds magistraal bemeesterd
Jammer genoeg zagen we elders
beter van hem Max Pechstein (1881)
weet nooit te overtuigen en kan zich
slechts in zijn historische kontekst
handhaven
Karl
Schmidt-Rottluff
(1884 en pas onlangs in 1976) gestor
ven) IS zowat de deken van de beweging goed in zijn oudste werken
maar daarna evoluerend tot een ex
pressionistische akademisme zonder
enige verrassing en met zeer weinig
ontroenngskracht de goede bedoelingen ten spijt in feite illustratief voor
het gebrek aan artistieke essentie dat
zoveel expressionisten — ook hier —
kenmerkt
Na al dat expressionistisch geweld
van bedenkelijk allooi zijn de 62 teke
ningen van James Sidney Ensor (Oostende 1860) een verkwikkende herademing Niet dat alles overtuigt daarvoor zit er te veel vluchtig tekenwerk
tussen maar toch blijkt elke prent van
deze cynische onrustige en spotten
de fantast het bekijken waard De
bizarre allegorieën fascineren eindeloos de portretten zijn raak en ontroerend de karikaturen griezelig aangrijpend Een tentoonstelling om een lang
zaam genoegen heerlijk te genieten
En als u er toch bent bekijk dan even
de Antwerpse kollektie Vlaamse expressionisten, die Brucke verbleekt erbij

fP
Portret van een Meisje, James Ensor, 1885,181 x 225 mm. Conté
Duits expressionisme
Het Duits expressionisme wordt vooral historisch een belangnjke schakel
in de ontwikkeling van de moderne
kunst Aan de bron daarvan lag wellicht de eerste expositie van Edvard
Munch in 1892 te Berlijn De eerste
groepsvorming vond in 1905 plaats
toen in Dresden een aantal schilders
zich in de groep Die Brucke verenigden en een jaar later in de lampenfabriek Seifert naar buiten traden Klee
en Kandinsky werkten toen al geruime tijd in Munchen maar het zou tot
1911 duren voorleer in Munchen de
tweede groep Duitse expressionisten
aan bod kwam Persoonlijk slaan wij
de Blaue Reiter groep (met Macke als
dominerende figuur) hoger aan dan
Die Brucke artistiek dan want als
o beweging» waren de Dresdner kunstenaars veel hechter georganizeerd
Hoewel beide bewegingen net voor
de eerste wereldoorlog uit elkaar vielen en Das Bauhaus zij het op een
heel ander gebied en niveau hun leidinggevende rol overnam bleef het
Duits expressionisme tussen de beide
wereldoorlogen sterk doorwerken en
werd onze Latemse School er in ruime mate door beïnvloed

Rondgang
De o Die Brucke » expositie bevat een
zestigtal olieverfschilderijen afkomstig
uit de kollektie van het Bruckemuseum van Berlijn Zelf maakt de mooi
verzorgde kataiogus veel duidelijk
De tentoonstelling maakt geenszins
aanspraak op een volledige benadering van het Brucke-tema Zij mag
slechts begrepen worden als een
teken van goede wil dat een steun wil
zijn voor de inspanningen die België
levert voor de Europese verstandhouding en waarvoor dit land ons aller
dank verdient Dit zijn roerende woorden maar waarom verdiende dit land
dan mets beter dan deze tentoonstelling die weliswaar de artistiek-bevnjdende rol van het Duits expressionisme toont, maar bitter weinig gaaf
werk bevat Ench Heckel (1883) bij
voort)eeld is een typische baanbrekende geest maar slechts een van
zijn getoonde werken Luitspelend
meiBje uit 1913 haalt door zijn sfeer
van verstilling en pikturale kracht enige museumwaarde Met Ernst Ludwig
Kirchner (1880) bereiken we een hoger peil in nerveus en gedreven geschilderde doeken die steeds volwaardig van kompositie en hai-monisch
van kolonet (vaak somber met lichten-
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Museum voor Schone Kunsten,
Die Brucke, tot 17 december,
James Ensor, tot 31 december,

PIANO'S

DE MOIÏTE
Rechtstreekse invoer van Duitse piano's:
Zimmerman, Schimmel, Ibach
Orgels:
klassiek, ontspanning
Alle muziekboeken en -instrumenten, a l s :
Gitaren, blokfluiten, snaren, toebehoren, enz
Direkt uit voorraad!
FIRMA DE MONTE,
Adegemstr. 9, 2800 Mechelen
T e l . (015) 20 5 0 34
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De VTB en de Nederlandstalige
Dramaturgie
Van 1968 heeft de Vlaamse Toeristenbond een Hippoliet van
Peene-Virginie Miryprijs ingesteld
ter bevordenng van de Nederlandse Dramaturgie door opvoeringen of publikatie er van
Er kwamen een tiental inzendingen binnen uit alle Vlaamse provincies en een uit Frans-Vlaandere n
De Raad van Beheer van de vereniging voor Vlaamse Toneelauteurs IS steeds de jury De prijs
1977 werd toegekend aan Teater

Arena uit Gent vooral wegens de
gedurfde programmalle die het
gezelschap een weliswaar omstreden maar in de ogen van de
juryleden een verdiende reputatie heeft bezorgd
De heer Jozef van Overstraeten
voorzitter van de VTB zal op
zaterdag 7 januari, de pnis ten
bedrage van 30 000 fr, overhandigen aan Teater Arena na de
premiere van «Toch zonde dat
het een hoer is», van John Ford

Groepen van bij ons:

Magenta en Tush
Eind '72 kwam de Antwerpse
groep Magenta als een komeet
het Vlaamse showfirmament insuizen en wist zich met een eerste elpee een vaste plaats te veroveren in de toen pas geboren
«elektrische kleinkunst» van Johan Verminnen en Kns De Bruyne Magenta was achtereenvolgens te gast op de bekende en
beruchte «Nacht der Poëzie» te
Vorst en de vele KK-teaters in
gans Vlaanderen en verzorgde
het voorprogramma van het laatste optreden van de diepbetreurde Wim Sonneveld in de Passage
44 te Brussel Begin '75 neemt de
groep deel aan de nationale selektie van het Eurovisie-songfestival
De minder commercieel gerichte
stijl van de groep in deze kontekst heeft wellicht spanningen
doen ontstaan onder de groepsleden en het duurde een jaartje
voor met nieuwe moed is herenigd 'Er IS hard gewerkt aan een
nieuw repertoire, en het resultaat

van de beste opgenomen nummers zijn te horen op hun pas verschenen nieuwste elpee « De Lifter» (Fonior C-163-046) Bij het
beluisteren van de schijf — teksten zanger Roland Arnould, muziek op naam van orgelist Wim
Reiling — dient de vraag gesteld
of deze wat introvert aandoende
kleinkunstliedjes
ondanks hun
moderne muzikale omlijsting niet
wat voorbijgestreefd zijn Ook
Boudewijn de Groot en van Toren, die zowat m dezelfde stijl
voortgingen hebben dit in de laatste paar jaar moeten ervaren De
huidige trend gaat meer en meer
afwisselend naar rake romantische verwoording op harmonische melodieën of dansbare rockmuziek Maar er staan alvast nummers op die de bereidwillige luisteraar zullen boeien Z o op het
tweede kantje het inleidende
« Mens, wat wil je meer» dat lekker swingend, ook tekstueel aanspreekt, en « als ik de keuze had »

waar de jazzy-aandoende synthesiser een nieuwe dimensie geeft
en meer«in » lijkt Titelsong « de lifter » die de voorzijde inleidt is inzake tematiek wat verouderd, en
zou met eenvoudiger begeleiding
als puur chanson veel beter overkomen Nummers als «het benedenhuis » en «liefde is » klinken
wat al teveel moralizerend en kijken terug naar het verleden Ze
missen ook muzikaal stevigheid
en overtuiging Maar de afsluitende «zaterdagavond» en «zonder
geld » maken dan weer veel
goed
Popgroep Tush heeft eveneens
heel wat achter de rug Dany
Lademacher ex-leider van de ter
ziele gegane Brusselse rockband
« Kleptomania » heeft na het floppen van zijn vorige groep Lee
zowat drie jaar terug en n eveneens mislukte heropbouw van
Kleoto er de brui aan gegeven
HIJ houdt zich wat op de achtergrond in de formatie « Tush » die
met «Were just boys» (EMI-IBC
4B058) een gok doet naar betere
tijden Of dit zal lukken blijft een
grote vraag, daar ook de muziekstijl die de groep aanpakte helemaal in de stijl van Lademacher
blijft van voor jaren terug Het
inleidende «atomic slaughter» is
degelijk Het vrij lange «Miserly
people» en ook het afsluitende
«Roosevelt and Ira Lee», nummer van Tony Joe White zijn
degelijk bewerkt maar klinken
dan elk weer zo verscheiden dat
van een echte groepsound weinig sprake is Maar van de titelsong en ook « Jeffrey » en « Greyhound bus», waar zanger Walter
Paa eveneens zijn mogelijkheden
als tekstschriiver heeft uitge-

werkt IS werk gemaakt De eerste
cijfers liegen er alvast met om en
de naam die zowel Dany als Walter sedert jaren hebben is een
waarborg voor een goede afname door de vele liefhebbers in
swingende
hard-rockmuziek
Eveneens van eigen bodem verscheen een elpee van twee klassieke gitaristen Guy Lukowski die
samen met Filip Lemaigre musiceert Van onze Noorderburen
bracht I B C de nieuwe «Teach
In» uit met ondermeer de nummers «Upside down» en de singel « My rock and roll song » Van
onze «vreemde vogel» Claire
wordt een singeltje verwacht, terwijl ook orgelist Andre Brasseur
en Van het Groenewoud een
elpee voorbereiden
Koncertagenda
Donovan Leitch en Yes waren
vorige zaterdag voor een zowat
uitverkocht Sportpaleis te Antwerpen Voor de bekende troebadoer IS het na wat al te veel stilte
nu lekker swingen geblazen, en
begeleid van een degelijke begeleidingsgroep bracht hij naast bekende folknummers ook meer ritmisch werk dat te horen is op zijn
nieuwe elpee «Donovan» (op
RAK-EMI) en begeleid wordt
door de momenteel suksesvolle
groep Smokie, die er vokaal stevig werk van maakten John Cale
IS na Chenee en Leuven morgen
vrijdag (9 d e c ) in de Movy te Tielt
en zaterdag in de Kino te Leopoldsburg Fijne folk brengt Malicorne vanaf dinsdag voor vier
dagen in ons land
Sergius

1 DECEMBER 1977

kRITKCH D€K€K€M

Wat zeggen
100
Onze literaire medewerker
Eugene Van Itterbeek is deze week aan zijn honderdste
bijdrage. Hij heeft het daarom Ietwat uitgebreider, over
de poëzie in Vlaanderen.
Van Itterbeek, oud-schepen
van Kessel-Lo en gemeenteraadslid in Leuven, is een
gezaghebbende pen in literaire kringen van Noord en
Zuid. Regelmatig worden gedeelten van zijn «WIJ«-bijdragen gebruikt in scholen
en door uitgevers zowel hier
als in het Noorden.

Vlaanderen beleeft een
hoogkonjunktuur van de poëzie, zei
uitgever en letterkundige Jullen
Weverbergh me op de Boekenbeurs,
toen hij me fier en opgetogen uit zijn
fonds de bundels aanwees van
Leonard Nolens, Jotle THooft, piara
Haesaert, Hedwig Spellers, Marcel
Van Maele en Erik Slagter Er Is
nieuwe poëzie van Gust Glls, Enk
van Ruysbeek, Nic van Bruggen,
Willy Splllebeen, Jo Gisekin. Er zijn
talrijke debuten. Het is een goede
tijd voor verzamelde gedichten :
Anton van Wilderode, Jan
Vercammen, André Demedts, René
Verbeeck, Jef de Belder. Bert
Decorte, Jos Vandeloo, Clem
Schouwenaars, Herwig Hensen e.a.
Er zijn prozaschrijvers die naar het
vers grijpen ; Jan Van den Weghe,
Dries Janssen, Georges Adé. De aandacht voor het poëtisch proza Is
groeiende. Denk maar aan Clem
Schouwenaars, Monika Van Paemel,
Claude Van den Berge, Willy
Splllebeen, Valere Depauw, Walter
Haesaert, Mare Alstein, Jet Falter
Daartegenover stel je een terugloop
vast van het politieke en
maatschappelijk betrokken proza,
een strekking die zich evenzeer In
de dichtkunst aftekent
De algemene terugkeer naar de
poëzie gaat gepaard met bepaalde
wendingen In het literaire
taalgebruik, namelijk met enerzijds
een sterke voorkeur voor eenvoud
en intimiteit, vooral In de
liefdespoëzie, anderzijds met de
beoefening van een zwaar
gedrapeerde metaforische
woordkunst die meestal tot uiting
komt in een donker
metafysisch-pessimistlsch
levensgevoel, zoals bij de
Antwerpse dichter L«onard Nolens.
De twee strekkingen vind je soms
bij eenzelfde dichter terug, bij
voorbeeld bij de debuterende Guido
Van Herke. De nieuwe stromingen In
de Vlaamse dichtkunst worden wel
eens neo-eksperlmenteel of
neo-romantisch genoemd. Ik houd
niet zo veel van die weinig zeggende
betitelingen, omdat de tijdssfeer
waarin de huidige dichters schrijven,
grondig verschilt van of althans niet
vergelijkbaar is met de romantiek of
de periode van de Vijftigers.
Bovendien wekt het voorvoegsel
neo de verkeerde indruk dat de
Vlaamse dichtkunst, als u wil
ideologisch bekeken, terugvalt in
een toestand van behoudzucht. De
overigens sterk geschakeerde taal
van de nieuwe dichtkunst vergt een
zorgvuldig onderzoek, als je er
algemene besluiten uit wil trekken
over het geestesklimaat of het
gemeenschappelijke
maatschappelijke bewustzijn I n ^
Vlaanderen. Konkreet gesproken zul
je je moeten afvragen of Nolens'
pessimistische levensbeschouwing
een uiting is van individualisme.
Hetzelfde dient nagegaan bij
Jotle THooft: is zijn van
eenzaamheidsmotieven zwangere
en toch heidere lyriek de vertolking
van een breder gespreid gevoel van
neerslachtigheid en wil toi
-verzaken ?

1 DECEMBER 1977

Pessimisme
Nolens' poèzie heeft in Vlaanderen bewonderaars en bekampers. Spillebeen bij voorbeeld
houdt niet van de verzen van de
dichter van de Muzeale minnaar
(1973): hij vindt zijn taal te barok
en gesloten. Dat oordeel hangt
samen met Spillebeens zoeken
naar verheldenng van de grote
levensvragen. Nolens' dichterlijke
opzet is er juist op gericht dieper
en genadeloos door te dringen in
de onderaardse en van alle levenslicht afgesloten wereld van
de dood en het niets Zijn lyriek is
een betoverend spreken om al
scheppend met het woord de
«afwezigheid» of de dood tot
leven te roepen. De in 1975 verschenen bundel Twee
vormen
van zwijgen wordt door de tematiek van de dood beheerst. Er zijn
twee delen • Kapotgezongen
en
gedagtekend
en
Aangestorven.
waarin de dichter zich in taal probeert te vereenzelvigen met de
op de bedding van de Seine rustende Joodse en in Parijs door
verdrinking om het leven gekomen dichter Paul Celan Tussen
haakjes: Celan's dichtkunst werd
door de Noordnederlandse dichter en vertaler Peter Nijmeijer uit
het Duits vertaald .onder de titel

« Leg je losgekocht
en languit
in me neer».

Spreektralie (1976). De door dichterlijke verwantschap tot elkaar
aangetrokken dichters komen in
de Celancyclus als het ware tot
een gesprek over de grenzen van
de dood heen. De dood is voor
hen geen dood omdat ze beide
bezeten zijn door een soort omgekeerde
eeuwigheidsgedachte,
met andere woorden door de donkere keerzijde van het aardse
leven Daar vindt hun beider taal
haar paradoksale bevrijding, daar
worden de louter verstandelijk gedachte tegenstellingen
tussen
dood en leven, tussen vrijheid en
gevankelijkheid, tussen spreken
en zwijgen, tussen licht en donker, opgeheven in Nolens' zingende taaimystiek. Hierbij een kort
fragment van de samenspraak
tussen beide dichters:
En jezelf gevankelijk
bevrijd
zoals een spin haar
prachtig
spoor

de metaforen
van Leonard Nolens?
bewaakt, bewoont,
verstikkend
voortleeft
na haar dood, een zingend rag
dat uitgerafeld word
van mond tot mond.

Spreken met
de dode moeder
Diezelfde samenspraak, die echter dieper en aangrijpender is, verbindt de dichter in de cyèlus Aangestorven met zijn moeder en
met Helena, de geliefde. Het gesprek met de moeder wordt
voortgezet in twee bladzijden lange en indnngende essayistisch-lyrische prozastukken. Daarin is Nolens' poëtica vervat. Zijn «in memonam-gedichten » maken de gestorven moeder opnieuw levend,
weliswaar met op de wijze alsof
zij opnieuw plaats neemt tussen
de levenden. Dat zou immers op
bijgeloof en religieuze kitsch lijken. Neen, haar dood is belangrijker, zij heeft bezit genomen van
het leven en van de zoon-dichter,
in de dood is beider intimiteit tot
leven gewekt. Z o kan de dichter
zeggen dat hij zijn leven teruggeeft aan de moeder en dat de
dood in die herstelde relatie « binnen handbereik» gekomen is. De
afwezige ongnjpbare dood is aanwezig. Dat hele psychisch-lyrische gebeuren speelt zich af in
de taal, wat Nolens als volgt verwoordt ; « Z o werd je dood, de
dood, een metafoor Een linguïstisch probleem » (p. 50). In de taal
overwint het leven, ook al is de
dood, menselijkerwijze gesproken, niet overwonnen, maar ze is
niet meer de « énige finaliteit».
De bundel Twee vormen van zwijgen IS niet zo belangrijk als^ je
hem beoordeelt vanuit een louter
estetisch standpunt, wat bij voorbeeld Splllebeen deed, maar hij is
wel boeiend als een verhelderende fase in de dichterlijke en geestelijke ontwikkeling van Leonard
Nolens. Je krijgt een inzicht in de
psychische onderbouw van die lynek en bijgevolg ook in de drijfveren van de dichterlijke taal. De
taal put haar kreativiteit uit zichzelf, omdat in de tweespraak tussen dood en leven de konkrete
wereld geen enkele rol speelt, tenzij als arsenaal voor Nolens' dynamische beeldspraak. In d ^ taal
heeft het gesprek plaats, daarbuiten heerst het volstrekte mets.

zingende tweespraak is met de
brede lavastroom onder de versteende bodem laag van de Chileense geschiedenis. Neruda's
poëzie is evenzeer een grootse
«in memoriam-lyriek». Het zich in
de vorm van herhaalde verzoekingen richten tot de lezer is van
Nerudiaanse oorsprong, bij voorbeeld : «Kom dan, kom en drink
met zachte aandrang mijn immens gezicht». Het levensbeginsel dat de taal voor de dichter
geworden was in Twee vormen
van zwijgen, krijgt nu zijn lyrische
ontplooiingskansen in Incantatie.
Ook hier weer drie delen: Proteus, Sinds jou en De dood van
een dichter
Het dichterschap
khjgt een nieuwe betekenis, een
nieuwe klank of grondvest, namelijk die van een zelfbevestiging
tegenover de wereld, ja zelfs van
een verzet • «Dat woord gedijt
met in de koppen van kranten en
knappe professoren, maar in de
korte kreet van kraammakers en
onder de blauwe voeten van eskimo's die hun adem ala lange jassen over de aarde gooien. Het
woord gedijt in de zaadflank van

weerbarstige moedelozen. Bleek
en pafferig is het woord dat wegdrijft in trams en zijwegen. Nergens de pezige recitatieven van
de hoop.» (p. 21). Het schijnbare
pessimisme of liever het zwarte
optimisme uit Twee vormen van
zwijgen is niet helemaal verdwenen, maar het lijkt de desem te
hebben geleverd voor een herbronde lyrische krachtdadigheid
en de terreur van het woord in
verzen als:
Als ratten rotten wij
in deze ruimte rondom ons
Uit ntselende bankbiljetten opgetrokken tegen de hartslag in.
Als je goed luistert, hoor je in
Leonard Nolens' barokke en surrealistische woordkunst de strijd
tegen de wereld voortgaan in de
« weerbarstige
moedeloosheid »
van «de geroepene zonder mandaat ».
Leonard NOLENS, Twee vormen
van zwijgen, Antwerpen, Pink Editions, 1975. 60 biz.; Incantatie,
Brussel, Manteau, 1977, 66 bIz.,
225 F

Eugene VAN ITTERBEEK

verlengd
tot 11 december

Zelfbevestiging
De bundel Incantatie van Nolens
zou ik willen bespreken vanuit het
eerder maatschappelijke standpunt, namelijk als de weergave
van de verhouding van de dichter
tot de konkrete wereld. In het
algemeen stel ik vast dat de in
deze bundel tot uiting gebrachte
poëzie, taalkundig bekeken, beïnvloed is door de breedvoenge
en weelderige versmaat van de
Chileense dichter Pablo Neruda
en van diens onstelpbare surrealistische beeldspraak Dat is zo
maar geen oppervlakkige beïnvloeding, omdat Neruda's dichtkunst, naast het politieke engagement, een voortdurende vurig be-

Gezien het overgroot sukses. wordt
voor het eerst een Europaliatentoonstelling verlengd
De tentoonstelling «Durer in de Nederlanden, zijn reis, zijn invloed», ontving reeds meer dan 125.000 bezoekers I

De tentoonstelling palels voor Schone
Kunsten) is open van 10 tot 18 uur, de
woensdag tot 22 uur, 's rnaandags
gesloten
Voor geleide bezoeken zich wenden
tot de Edukatieve dienst
tel.
513.22.10 en 51214 03 C6).
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TP'-PROGR/^MMKS
21 50 Sanford en zoon Cf)
2215 Twee boeren in Cajamarca
Dokumentair programma
23 00 De prijs van de arbeid
Dokumentaire over Tunesië
2325 Nieuws
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NED. 2

BRT 1
1400
1800
1805
18 30
1855
1905
1935
1945
2015
2040
21 30
2200
22 30

Schooltelevisie
Bereboot ( f )
Rondomons
De vergeten eilanden Cf)
Avonturenreeks
Paling en Co
Filmpje
Premiere
Kyk uit
Nieuv\/s
De Muppet-show
Panorama
Standpunten
Premiere +
Nieuws

1845 Paspoort
1855 Nieuws
Medusa
1904 Vrouwenplaneet
Cf)
1930 De bospiraat
Dokumentaire
2000 Nieuws
2 0 2 5 Sonja's goed nieuws show
2125 Momenten
Een verhaal van Simon Carmiggelt
2130 Vara visie
horlogemaker
van
2220 De
Saint-Paul
Psychologisch
24 00 Nieuws

BRT 2
14 00
1800
1805
18 30
1855
1905
1935
1945
2015
21 05

Sohooltelevisie
Bereboot ( f )
Rondomons
De vergeten eilanden
Paling en Co
Premiere
Kijk uit
Nieuws
Ondergaande wereld
Villa des roses
TV-spel

NED. 1
1100
1815
1845
1855
1904
1950
21 10

2040
2135
2150
2205
2250

Schooltelevisie
Teleac
Fabeltjeskrant Cf J
Nieuws
De man van zes miljoen Cf)
Simonskoop
O moeder wat is het heet
Cf)
Komische Engelse sene
TV Prive
Nieuws
Den Haag vandaag
Met z'n allen ziek zijn
Nieuws

NED. 2
1845
1855
1904
1910
1935
2000
2025
2120
21 30
22 20
2300
2310

Paspoort
Nieuws
Paddington Cf)
Mikula, de kleine kapitein
CfJ
De Dik Voormekaar show
Nieuws
Een fout in het kadaster
TV-spel
Tien Tfin
Top-vanété uit China
De familie Bellamy CfJ
Hier en nu
Standpunt
Nieuws

2 DECEMBER
BRT 1
1400
1800
1815
18 45
1910
2015
2040

Schooltelevisie
Beertje Colargol CfJ
Open school
Dag aan dag
Trajekt
Allemaal beestjes
Het Indische graf
Duitse avonturenfilm
2220 Nieuws

1400 Overname
BRT-1
Ctot1600)
1700 Overname
BRT-1
Ctot2015)
2015 Superstar
21 25 Pnmitieve kunst
Dokumentaire reeks

NED. 1
11 30
1815
1855
1905
1915
1955

Schooltelevisie
Teleac
Nieuws
Tom & Jerry CfJ
Daar vraag je me wat
Jos van der Valk prezenteert De Willem Ruis-show
21 35 Nieuws

WIJ

It

NED. 1
1445
1500
1700
1730

Open school/Teleac
Teleac
Vesper
Bericht van de wilde ganzen
1815 Teleac
1850 Paspoort

1900 Nieuws
19 05 100 jaar Edison
21 05 Hier Parijs
21 15 Asian dreams Liedjesprogramma
2205 Ton Koopman
Barokprogramma
2240 Humanistische Verbond
2255 Nieuws

1600
1602
1655
1710
17 55
1810
1825
1850
1920

3 DECEMBER
BRT
14 00 Doe mee
14 30 Lady detektive
Britse speelfilm Cl 963)
16 00 Open School
18 00 Bereboot Cf)
1805 Disneyland
18 55 Ook dit IS leven
1945 Nieuws
2015 Wies Andersen show
21 15 Terloops
22 00 Open jacht
VS-weekendfilm
2310 Nieuws

2035 Vliegeren
berg
2300 Nieuws

1000 Teleac
1530 Nieuws
1532 Klokken door de eeuwen
heen
1600 De Addams family CfJ
16 25 Een wereld vol trucs
1645 Volbloed
1705 De film van O m e Willem CfJ
1815 Teleac
1845 De fabeltjeskrant Cf)
1855 Nieuws
19 04 Wonderlijke wereld
1930 De rechter is links CfJ
1955 Tweekamp
2040 Paniek in de stad
Elia Kazan CVS 1950)
21 35 Nieuws
21 50 Paniek in de stad
Vervolg
22 35 U ZIJ de glone
2315 Nieuws

2000
2025
21 20
21 50
2215
23 00
2325

op

de

Paspoort
Nieuws
Bereboot
Avro's toppop prezenteert
de nationale hitparade
Nieuws
Hollands glorie Cf)
Wie van de dne '
Mash Cf)
Televizier magazine
Avro's sportpanorama
Nieuws

Ml

BRT

Nieuws
Musichall
Verover de Aarde
De nood van Smt-Niklaas
Nieuws

BRT 2
1400
1800
18 05
1900
1945
2015

Schooltelevisie
De Bereboot CfJ
Open school
Musieksien
Nieuws
"
De macht van de wapenindustrie*
Reportage over de wapenindustrie
21 05 Ludwig van Beethoven

NED. 1
1810
1845
1855
1904
1910
1930
2020
2030
21 00
21 24
21 35
21 50
2205
2210
2255

Schooltelevisie
Fabeltjeskrant Cf)
Nieuws
Henkies droomboom Cf)
EO-kmderkrant
Het kleine huis Cf)
Urkerkoren zingen
Een w e g CDe Reformatie)
Dokumentaire
Een wandeling in het bos
Ten slotte
Nieuws
Den Haag vandaag
Kortweg
Beeldspraak
Kunstmagazine
Nieuws

TY-SELEKTIE
D O N D E R D A G 1 DECEMRFR
20 u. -

RIB 1 -

Airport (USA 1969)

1969)
Dramatische luchtvaartfilm met Dean
Martin en Jean Seberg Regie George
Seaton naar de roman van Arthur
Healey
De luchthaven van Lincoln w o r d t
geteisterd door hevige sneeuwstormen Bovendien wordt de landingsbaan versperd door een vastgeraakte
jet Typisch Hollywoodfilm met een
plejade vedetten,
20 u. 30 - F 3 - De zotjes (Fr. 1973)
Zedenstudie van Pascal Thomas met
Frederic Duru en Edmond Baillard
21 u. 45 — D 3 — Het geheim van de
drie zusters (USA)
Griezelfilm met Ida Lupino en Louis
Havward
V R I J D A G 2 DECEMBER
BRT 1 - 20.40 (Du 1958)

Het i n d i s t h e graf

Avonturenfilm van Fritz Lang, tweede deel van « De tijger van Eschnapour» Remake van een bekende
geschiedenis, in de stijl van een feuilleton Met Debra Paget en Claus
Holm
N-2 - 2220 — De horlogemaker
van Sint-Paul (Fr 1974)
Psychologisch drama van Tavernier

NED. 2
1845
1855
1904
1917
2000
2025
21 30
22 20
2310

Paspoort
Nieuws
Calimero Cf)
«21»
Nieuws
Hitboulevard-show
De verpleegsters Cf)
Aktua T V
Nieuws

BRT

met Philippe Noiret en Jean Rochefort Aangrijpend verhaal van een
vader-zoon-konflikt
ZATERDAG 3 DECEMBER

1400
1800
1805
1820
1845
1915
1945
2015
21 00
21 50
22A0

Schooltelevisie
Bereboot Cf)
Klem, klein kleutertje
De kinderen van appartement 47A CfJ
Open school
Sporttnbune
Nieuws
Rad der fortuin
Grote lui, kleine heden CfJ
Inspraak 7 7
Nieuws

NED. 1
16 30
1815
1845
1855
1904
2000
21 05
21 35
21 50
2255
23 05
23 30
2334

Sinterklaas is jang
Teleac
D e fabeltjeskrant Cf)
Nieuws
Popparade
Minivoetbalshow
De rechter is Imker CfJ
Nieuws
De tijd stond even stil
Dokumentaire serie
Eerlijk gezegd
Onderwijzen kunst of kunde
Uitzending van Symbiose
Nieuws

7 DECEMBER
BRT 1
1530
1630
1815
18 20
1850
1945
20 20
2045
21 10

Open school
Tip-top
Bereboot Cf)
Jonger dan je denkt
Space 1999 CfJ
Nieuws
Het meisje van de tv CfJ
Luitenant, tot uw orders
Een tweeling m een wereld
van plastiek
2210 Nieuws

BRT 2
1530
1630
1815
18 25
1850

Open school
Tip-top
Bereboot CfJ
Jonger dan je denkt
Space 1999 ( f )

1945 Nieuws
2 0 1 5 Secret army Cf)
2 1 1 0 De mens m wording

NED. 1
NED. 2
1845
1855
1905
19 25
2000
2025
21 15
2205
22 35
2300
2305

9 0 0 Doe mee
9 3 0 Open school
1000 Eucharistieviering van uit
Waasmunster
11 00 Konfrontatie
1200 Nieuwsoverzicht voor gehooraestoorden
1230 Dag aan dag
14 30 Open school
1500 Peppi en Kokki CfJ
1515 Sesamstraat Cf)
1540 Retroskoop
1630 Drie dagen regen per jaar
Dokumentaire
1720 Sportuitslagen
17 25 Festival van Vlaanderen '77
1830 De Bereboot Cf)

1945
2015
20 50
21 40
2225

Duivels-

5 DECEMBER

NED. 1

1840
1855
1905
1910

Nieuws
De kristenen
Sprekershoek
Studio sport
Van gewest tot gewest
Kijken naar kinderen
Sesamstraat CfJ
Cinevisie
Studio sport II

2030 Nieuws

4 DECEMBER

BRT 2

Laurel en Hardy Cf)
Vnjetijdstema's
Nieuws
Sportweekend 1
Mag ik u mijn opvolger voorstellen "^
21 20 Toestanden
2 2 4 0 Nieuws

NED. 2

NED. 2

'&ii&^i,(^^X':

1835
1900
1945
2000
20 30

Paspoort
Nieuws
Wickie de Viking Cf)
De kns pusaka Cf)
Nieuws
De terugkeer van de wrekers Cf)
Rondje theater
Brandpunt
Geloven op maandag
Verwachting
Meditatie
Nieuws

1000
15 30
1540
17 00
1825
1855
19 04
19 50
20 20

Schooltelevisie
Bolke de beer CfJ
Zolder
Z o vnj als een vogel if J
Sesamstraat CfJ
Nieuws
Van gewest tot gewest
Zendtijd politieke partijen
Door de duisternis

21 35
21 50
2205
2235
2300

Nieuws
Den Haag vandaag
Panoramiek
Studio sport
Nieuws

NED. 2

6 DECEMBER
BRT 1
1400
1730
1800
18 05
1835
1900

Schooltelevisie
Geschiedenis
De Bereboot C )
Sesamstraat CfJ
Open school
Muzieksien

1815
18 45
1855
19 04
1929
2000
20 20
2030
21 20
21 45

Teleac
Toeristische tips
Nieuws
Iemand zoals jij
Kenmerk
Nieuws
Socutera
Onedin lijn F )
Vara-visie-special
Daar komen de schutters
Cf)
2 2 1 5 Zuid-Amerika,
werelddeel
in beweging
2305 Nieuws

BRT - 1430 — Lady Detective
(G.-B 1963)
Humonstische politiefilm, verwezenlijkt door George Pollock met Margaret intnge Volledig geslaagden
zijn genre
RTB - 19.50 — Enkele te rustige
heren CFr 1973)
Komedie van Georges Lautner met
Jean Lefebvre en Michel Galabru
D e film moet het vooral hebben van
zijn briljante dialoog en goede vertolking
Z O N D A G 4 DECEMBER
Lux - 21 00 — De zaak Dominici
(Fr-Sp-lf. 1973)
Rekonstruktie van een rechtszaak
van Claude Bernard-Aubert met
Jean Gabin In de zomer van 1952
w e r d te Lurs in de Franse Provence
een Brits kamperend gezin vermoord Een oude boer wordt van de
moord beschuldigd maar bleef zijn
hele leven lang ontkennen
M A A N D A G 5 DECEMBER
Lux - 2100 — De weg naar het
Westen (USA)
Western van Andrew M c Laghen
met Kirk Douglas
Een konvooi emigranten uit Missoun wil in Oregon een nieuw leven
beginnen
F-3 - 20.30 -

Alamo (USA 1960)

Western met John Wayne en Richard Widmark Anno 1946 wordt
een Amenkaanse rebelleider van de
Texanen door Mexicaanse troepen
achtervolgd
BRT-2 - 21.00 — Ludwig van Beethoven - Tage aus einem Leben
(DDR 1976)
Biografische film van Horst Seemann met Donatas Banions Het leven van Beethoven van 1813 tot
1819 op het hoogtepunt van zijn carrière
LUX - 21.00 - De kleine wereld
van Don Camillo ( F r - I t )
Komedie met sociale inslag van
Julien Duvivier met Fernandel en
Gmo Cervi De pastoor en de burgemeester van een klein dorpje zijn
respektievelijk aanhangers van de
katolieke en kommunistische partii
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M A A N D A G : Monne Goethals verkondigt aan allen die zijn
en wezen zullen Onzen groet dat hij geen kritiek meer zal
uitbrengen op de arbiters. Als dat geen goei is... •
DINSD A G : Het . Verdrag van Rome » liep ei zo na tegen een ijsberg. Hoe kan het anders, met zo'n naam? •
WOENSDAG : Ene grote vrees is in alle skivedetten gevaren. Onze
kompatriot Blanchaer heeft besloten weer deel te nemen
aan internationale kompetities. •
D O N D E R D A G ; In
Waterloo werd naar het schijnt ook een gemeentelijke
sporttrofee uitgereikt. Hopelijk wordt dat voorbeeld overal
gevolgd. Ge kunt geen dorst blijven lijden. •
VRIJDAG :
Rodoni werd herkozen als president van alle velorijders op
aarde. Hij is tachtig jaar, maar hij voelt zich jonger dan ooit,
zegt hij. En dat kan kloppen. • Z A T E R D A G : De BRT is al
verwittigd. In 1978 komt de tour niet alleen dóór Brussel, hij
heeft ook een ritaankomst in Brussel. Nog wel op een
plaats waar een paar Vlamingen wonen, de Heizel. •
ZOND A G : Mollet ging de Russen beloven dat zij tegen de Olympische spelen de hulp krijgen van Beize trainers. Maar a
propos mag maarschalk Mollet zo maar naar het Oostblok ?

te beginnen scheen er zeer weinig discipline te zijn. Iedereen scheen zo een
beetje zelf te beslissen wat hij al dan
niet zou doen. Het materieel bleek
ook maar zus en zo in orde. Uit de film
bleek ook dat men één lid van de
expeditie alléén naar de top liet trekken — men wou hem niet vergezellen
— en dat men hem wel opwachtte
gedurende een tijdje, maar toen hij
met terugkeerde, ook niet ging zoeken. WIJ zijn met zo goed thuis in het
alpinisme, maar voor wat wij er wél
over weten uit een gesprekje links en
rechts, en zoals gezegd andere filmen, zijn dat allemaal ongebruikelijke
dingen in dat milieu. Hopelijk zendt
men niet al te veel expedities van dat
soort uit
URBAIN
Een paar stamineevrienden ontmoet
die er •< stom» van stonden dat voetbaltrainer Urbain Braems tijdens de
.Wies Andersen-show van verleden
zaterdag zo veel wist Zo dacht men
er blijkbaar ook «in de zaal» over,
want als wij zagen welke kans men
Urbain gaf om een vraag juist te
beantwoorden (99 tegen 1 bij voorbeeld om het woord dynamica te
raden), hebben wij geschaterd van
het lachen. Braems heeft samen met
ons de grieks-latijnse humaniora door-'
lopen, en doorliep nadien de universiteit. Hij is bovendien altijd een knappe,
hard werkende student geweest
Trouwens, en dat wilden wij eigenlijk
zeggen, het sukses van Urbain als trainer ligt voor ons part vooral daarin
verscholen. Iets dat de sjottenj ver te
buiten gaat En iets dat de meeste van
zijn kollega's niet bezitten. Van onze
kant dus geen verbazing voor Urbains kwis- en sjotterijsuksessen. Ten
andere, de dag dat hij, zoals sommige
van zijn kollega's als klown moet dienen — maar dat zal men hem moeilijk
lappen — ziet men hem met meer.

meisjes, vermits de meeste Brusselse
klubs wel zullen aansluiten bij de
Waalse vleiigel, de mogelijkheid geeft
zonder de minste komplimenten over
te gaan naar een Vlaamse klub van
hun keuze. Wensen zij dat zelf niet te
doen, het zij zo. En dan zijn er weer
enkele «francophones» meer in België. Dat zij dan ook zo.
DAGFERNAND
Bondspresident Mingels, meteen voorzitter van de Brusselse klub Excelsior,
heeft altijd de splitsing in taalvleugels
bestreden. Nu toch beslist werd tot
die splitsing — wij horen liever herstrukturering, want wat nu al beslist
werd hoeft helemaal geen splitsing te
zijn — over te gaan, heeft Mingels ontslag genomen als voorzitter. Konsekwent met zichzelf, zouden wij zeggen. En hij kan heengaan met opgeheven hoofd. Temeer omdat hij in de
jaren dat hij voorzitter was, veel heeft
gedaan voor de atletiekbond en de
atletiek in dit land. Op één punt — en
dat hebben wij jaren geleden al geschreven — konden wij hem niet volgen : waarom hij zo hardnekkig vasthield aan strukturen — unitaire in dit
geval — waarvan hij als zeer verstandig man toch moest weten dat ze
voorbijgestreefd waren. En als hij
vreest dat er wrijvingen gaan komen,
dan was er misschien voor hem toch
nog een taak weggelegd in het overkoepelend orgaan, dat uiteraard unitair-nationaal blijft.

Pierre Oaco — waarvan wij echter
nog niets lazen — vertelde in een
interview aan «La Dernière Heure»
een rare, en ergens toch wel voor de
hand liggende historie. Wij mensen,
zegt hij, zijn onafscheidelijk verbonden met de rest van het heelal. En
naast het materiële heelal, is er een
spiritueel heelal. Met onze zintuigen
merken wij Van dat tweede heelal
niets. Maar wanneer wij slapen en
dromen, dan krijgen wij misschien
wel boodschappen uit dat heelal van
de geest Wie dit nog niet wist, weet
hef nu. Dit bizarre verhaal maar om
te illustreren dat de verbeelding
heden ten dage wel heel grote afmetingen aanneemt Zou het kunnen dat de astronomie,
de echte wetenschap, de laatste
jaren zo'n verbluffende hoeveelheid
ontdekkingen deed dat een aantal
mensen, aktief in de zogenaamde
pseudowetenschappen, de trappers
niet meer kunnen bijhouden ?

JAAR V A N DE ARBITER

Matige belangstelling
In de wielersport blijft de aktivlteit
beperkt tot het veld en de piste. In het
crosswereldje zijn er blijkbaar geen
sterk overheersende figuren meer zoals voor enige tijd Erik De Vlaemjnck
en Berten Van Damme, maar toch
vindt men veel dezelfde namen terug.
Op de piste wonnen Merckx en Sercu de zesdagen van Gent, maar dat
zal maar bitter weinig bewondenng of
verwondering opwekken. In Geneve
slaagden de wielerbazen er niet in alle
koersen een min of meer geschikte
datum te geven — zo overlappen de
ronden van Spanje en Italié elkaar —
maar niettemin bereiden de ploegen
stilaan hun seizoen voor.
Wat voetbal betreft noteren wij de
niet te zware nederlaag van Standard
tegen een inderdaad beter Zeiss Jena, en in onze eigen kompetitienet feit
dat Brugge weer alleen aan de leiding
staat Voor zolang het duurt ? In eigen
land ook dat het buitenwippen van
trainers blijkbaar een aanvang heeft
genomen. Een spelletje dat nog wel
een poosje zal doorgaan.
De Belgische atletiekbond besloot
zich te herstruktureren in taaivleugels,
overeenkomstig de bepalingen van
het taaidekreet. Reden voor F. Mingels om ontslag te nemen, en (toevallig ?) ogenblik waarop de lijst van de
franstaiige elite-atleten werd bekendgemaakt. Lijst die uiteraard korter is
dan die van hun trainers. En op het
gebied van de sportbeoefening zelf:
die beperkt zich tot het veldlopen.
Daarbij dient opgemerkt dat ouwe
Gaston Roelants zowaar nog een
cross won Wat met eens vei-wonderli|k is.
Grote maar korte boksmatch ook.
Coopman werd na een minuut of
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twee door Evangelista tegen de vloer
getimmerd. De toeschouwers hadden
dus waar voor hun geld.
Wat toeschouwers kjetreft: die lijken
ons doorgaans maar dun gezaaid.
Wie zou het verbazen met de inkomprijzen die men ons vraagt en met de
moeite die wij hebben om de eindjes
aan elkaar te knopen ?

HET BEGINT
Bij Erweedeejem werd trainer Piet de
Visser aan de deur gezet en de jeugdtrainer Horvath binnengehaald als de
wonderman die de Brusselaars weer
roem en gloriol zal bezorgen. Uit Brugge wordt iedere dag het bericht verwacht dat Herr Happel eruit gaat Persoonlijk vinden wij dat allemaal nogal
koddig. Wij geloven namelijk niet erg
dat de trainer zon geweldig aandeel
heeft in suksessen of ontgoochelingen van een ploeg. En bij RWDM bij
voorbeeld verwachten dat de Visser
wonderen zou doen met een geamputeerde ploeg, was geloven in sinterklaas. Maar wellicht verwacht men
het alweer van het schokeffekt dat
zon vervanging gedurende enkele weken uitoefent Wat er ook van zij,
RWDM won verleden zondag zowaar. En dat al na een paar dagen.

RAAR
Verleden zondag zond de BRT een
reportage uit over de beklimming van
de Everest door een Bntse ploeg in
1975. Wij zagen vroeger al meer dergelijke filmen, en het komt ons voor
dat de Bntten het wel zeer eigenaardig aan boord legden, maar dat ze
enorm veel geluk hebtaen gehad. Om

De FIFA (internationale voetbalfederatie) heeft beslist volgead jaar uit te
roepen tot het jaar van de arbiter. Wij
hebben heel de uitleg niet gelezen,
maar de bedoeling zal wel zijn begrip
en respekt op te wekken voor de zware taak van de fluiteniers. In deze tijd,
waann de scheidsrechter door een
grote hoop zotte supporters wordt
beschouwd als een persoonlijke vijand, mag inderdaad wel eens iets
gedaan worden voor de sukkelaars in
het zwart. Alleen moet er dit aan toegevoegd worden dat de bonden 1)
niet al te veel moeten verwachten vanwege het publiek en 2) dat zij zelf alle
middelen in handen hebben om hun
scheidsrechters te doen eerbiedigen
Dit gebeurt echter niet altijd. Wij kennen een man die één van de allerbeste scheidsrechters van het land was,
maar die ontgoocheld heenging, omdat hij van de bond niet de steun
kreeg die hij verdiende.

NA DE SHOW
In een godsdienstig tijdschrift verklaarde een ex-sportvedette het volgende:
«Wanneer het spelen over is, wordt
iemand wellicht gewaar dat hij zijn
jeugd aan het spelen van het spel
heeft verspild, en dat nu zowel het
spel als de jeugd voorbij zijn. Na alle
jaren van oefenen en alle uren van
roem wacht onverbiddelijk de angst
zonder het spel verder te moeten
leven »
Wellicht zijn er wel sportbeoefenaars
die er zo over denken op het ogenblik
dat «the show is over». Maar de
meesten zullen er, dachten wij, zo met
over denken. De sport was voor hen
immers geen spel, maar beroep,
broodwinning. En is het waar dat
sport als levensdoel maar pover is,
dan IS het even waar dat wat de meeste mensen voor hun geliefde baas
mogen opknappen niet zo veel interessanter IS.
PROBLEEM
Verleden zaterdag heeft de atletiekbond zich met 521 stemmen tegen
129 uitgesproken voor een herstrukturenng in twee taalvleugels. Voorwaarde om in het «nieuwe» België nog
aan subsidies (een miljoen of twaalO
te komen. De stemming werd voorafgegaan door een lange diskussie.
Vooral de tussenkomst van een mevr.
van Renstiergen lijkt ons de moeite
van het onthouden waard. Zij vroeg
zich namelijk af wat er nu moet gebeuren met de Vlaamse atleten die bij
Brusselse klubs aangesloten zijn. Ons
lijkt logisch dat men die jongens en

Na Cassius Clay Ali partij te hebben gegeven (nou ja...) na levenslang
geschorst te zijn daarvoor, na in ere te zijn hersteld, na Europees kampioen te zijn geworden tegen Urtain, na die titel te hebben verloren aan
Rodriguez, mocht onze Jean-Pierre Coopman proberen om die titel
weer af te nemen van Evangelista. Iets dat hem goed lag, lazen wij,
want nu kon hij er van het begin af invliegen, tot er van Evangelista
niets overbleef. Ge zijt er allemaal wel mee. Na amper twee minuten
had Jean-Pierre al zoveel« motten » tegen zijn kop gekregen dat hij hulpeloos op zijn knieën over het vilt begon te schaverdijnen. Evangelista
was geen partij voor hem: die klopte verdorie om te hebben. Hij zal
voortaan zelf en met zorg zijn tegenstrevers kiezen. Zo kan hij veel
gemakkelijker nog een schone cent verdienen, en nog wat lol beleven.
En de supporters zullen hem veel langer aan het werk zien.

TRIPTIP
Ten oosten van de weg Brussel-Boom-Antwerpen
liggen
dicht bij elkaar Ramsdonk en Westrode. Het eerste, een kleine gemeente, nu bij Kapelle-op-denBos,
het tweede een
gehucht van Wolvertem. In Ramsdonk staat een zeer mooie
pastorij uit de XVIIe eeuw, eertijds bezit van de abdij van
Grimbergen. Ook aan de kerktoren is iets merkwaardigs. Hij
zou namelijk in de XlXe eeuw eens zijn recht gezet toen hij
begon weg te zakken. Bravourstukje dat destijds heel wat
ophef maakte.
Westrode is het gehucht waar in het begin van deze eeuw de
dichter Jan Hammenecker pastoor was. In het kleine kerkje
kan men een prachtige kruisweg bewonderen, die toen hij
geschilderd werd de gelovigen beslist een schokje moet
gegeven hebben.
En wie bij 'de boer» graag witlof koopt, kan in Westrode
allicht terecht-
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„Ik heb het toerisme
gebruikt, om Viaams
bewustzijn te wekken"
AALST - In de Parklaan woont Jozef Van Overstraeten; een naam als een
klok een man van formaat in de Vlaamse beweging. Hij is de zoon en de vader
van een joernalist. Truienaar van afkomst, verhuisde hij overigens vri) vlug naar
A a l s t ; een stad die hij nooit meer zou willen verlaten.
Hij heeft zijn drukke joernalistieke aktiviteit tientallen jaren lang gekoppeld aan
de uitbouw van de nu reuzegrote organizatie Vlaamse Automobilistenbond, met
talrijke nevendiensten en zusterorganizaties (220.000 leden). Maar het begon
allemaal in 1922 met het tijdschrift « De T o e r i s t . , waarvan hij smds 1925 hootdredakteur is. Al zijn aktiviteiten opsommen in één beknopt interview is een onbeqonnen zaak.
,__
,_
Maar wél is de toekenning van de André Demedtspnis 77 voor ons een goede
gelegenheid om voorzitter Van Overstraeten in Aalst op te zoeken. En, om met
hem «zon en schaduw over Vlaanderen- te belichten...
enige andere «serviceklub». Maar
De André Demedtsprijs wordt op 18
mijn idealen sluiten wel dicht bij de hundecember in Kortrijk door goeverne aan. Ik moet toegeven dat ik het
neur Roppe van Limburg plechtig uittoerisme gebruikt heb om het Vlaams
gereikt aan Jozef Van Overstraeten.
bewustzijn op te wekken bij onze menHet initiatief komt van de serviceklub
sen.
« D e M a r n i x r i n g • , en is bedoeld om
Het trof mij immers dat bij voorbeeld in
de inspanningen van J. Van OverIerland het nationaal bewustzijn werd
straeten te bekronen « voor de bevorin de hand gewerkt door de drankbedering van de kunst- en kultuurverstrijder 0'Connell. In Tsjechoslowakije
spreiding, de integratie van het Nehebben de sokois turnbonden, zo'n rol
derlands taalgebied, de verspreiding
gespeeld. Ik heb mij daarop geïnspivan onze kuituur in gemengde taalgereerd, en ik ben mij met onder meer
bieden, én voor het bevorderen van
het toerisme gaan bezighouden, niet
de kulturele kontakten met Zuid-Afri• omwille van het toeristisch bedrijf,
ka. Ook zijn echtgenote wordt in de
maar wel als middel om onze Vlaamse
hulde betrokken.
gemeenschap hogerop te helpen.»
Jozef Van Overstraeten: « Mijn vrouw/
— Van de aktieve stichters van de
verdraagt mij nu al 55 jaar. Zij heeft
Vlaamse Toeristenbond is J. Van
het in al die jaren niet gemakkelijk
Overstraeten (nu 82 jaar) de enige
gehad, want ik ben een man die veel lijoverlevende. O p de landdag van VTB
felijk afwezig is. Toch heeft ze me
in Aalst, nu ruim een halve eeuw gelesteeds bijgestaan en aangemoedigd
den, legde J. Van Overstraeten zeer
Het kan romantisch klinken, maar ik
sterk de nadruk op de kulturele
zeg U • wij beminnen samen zeer sterk
aspekten van het toerisme. Ook heeft
ons volk. Daarom waardeer ik het
de VTB even sterk meegestreden om
zeer sterk dat mijn vrouw bij de uitreide vernederlandsing van de Gentse
king van de André Demedtsprijs
universiteit te bereiken.
wordt betrokken!»
J. Van Overstraeten: «Ik heb mij
steeds, ook in de schoot van onze ver- - De toekenning van deze prijs was
enigingen, als Vlaamsnationalist gemavoor U zeker geen verrassing ?
nifesteerd, en ik stelde mij daarbij
J. Van Overstraeten: «Toch wel, en
bewust anti-unitair
Belgisch op. De
uiteraard een aangename verrassing
heel
nederlandse
integratie
is nog
Ik vind André Demedts een bewondesteeds mijn streefdoel. In juli 1922
renswaardige figuur. Maar, ik ben
reeds trok de VTB met enkele hondergeen lid van de Marnixring, noch van
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den leden naar het graf van Marnix
van Sint-Aldegonde te West-Souburg
op Walcheren; w e hebben er een
smeedijzeren palmtak aangebracht
Voor mij blijft Marnix het simbool van
het streven naar de Nederlandse eenheid. Wij kunnen slechts de grootst
mogelijke zelfstandigheid van het
Vlaamse volk bereiken,
als wij de
federatie met Noord-Nederland nastreven.
Ik heb daarom ook steeds naar ,alle
kanten en uithoeken van de Nederlanden uitgekeken.»
— Is deze heelnederlandse federatie
geen dagdromerij ?
J. Van Overstraeten: «Geenszins,
maar ik ben er mij van jaewust dat de
toegroei geleidelijk en voorzichtig
moet gebeuren. Maar w e mogen niet
versagen. Drie jaar geleden onthulde
ik bij de opening van het akademiejaar
in de Gentse rijksuniversiteit een gedenkplaat voor Koning Willem 1, stichter van die universiteit. Er is meer toenadering dan men wel denkt. De
akties van het Algemeen Nederlands
Verbond, van de Visser 't Hooftstichting, en zo meer, krijgen toch goede
echo's in pers. radio en tv.
W e moeten er van doordrongen geraken dat w e elkaar van Zuid aan Noord
en omgekeerd veel diensten kunnen
bewijzen. Onze kulturele akties moeten we plaatsen in dienst van een
bestendig staatkundig streven; de
heelnederlandse integratie.
— De André Demedtsprijs wordt U
ook toegekend voor uw streven om
de kulturele kontakten met Zuid-Afrika te bevorderen...
Jozef Van Overstraeten: «Ik weet h e t
dat is momenteel een delikate kwestie.
Er zijn de belangrijke kulturele en
volksnationale banden, die wij geenszins mogen doorknippen noch verloochenen. Maar, bepaalde omstandigheden, die wij enigszins kunnen begrijpen, vergen toch voorbehoud. Ik zeg
klaar en duidelijk • apartheid — kleine
of grote — kan ik geenszins goedkeuren. Ik ben één maand in Zuid-Afrika
geweest en ik ben met gemengde
gevoelens teruggekomen. Tóch hoop
ik dat de Afrikaners een gelukkige
oplossing voor hun buitengewoon
moeilijke problemen kunnen vinden.»
— «Zon en schaduw over Vlaanderen », is één van de belangrijke rubrieken die Jozef Van Overstraeten als
joernalist jarenlang met vreugde en
pijn heeft volgeschreven. Maar, pessimistisch is hij er hoegenaamd niet
door geworden.
Jozef Van Overstraeten « Geenszins
wil ik uit het verleden ontwortelen.
Maar, vooral leef en werk ik ook vandaag nog voor de toekomst van ons
volk. En die toekomst stemt mij, ondanks alles, optimistisch.
Wij kampen momenteel in dit land met
grote moeilijkheden, dat is duidelijk
Toch komt het mij voor-dat wij, Vlamingen tegen alle schijn in, aansturen op
een grotere eendracht, een grotere
macht én een grotere vrijheid. Ik kan
met anders dan in mijn VAB-rubriek
nog al te veel naar de schaduwen
over Vlaanderen wijzen, maar. toch
heb ik de indruk dat ae zon steeds
meer zal schijnen: door de kulturele,
sociale, ekonomische én staatkundige,
evolutie. Ik heb vertrouwen in de toekomst van mijn volk.»

— Vlaanderen behoort tot het Europese Westen, en ontsnapt dus niet
aan het ontij; de zware wolken drijven ook over onze gewesten...
Jozef Van Overstraeten; « W e hebben reeds meer dan eens moeilijke tijden beleefd. Onze voortdurende afhankelijkheid van vreemden heeft ons
geen deugd gedaan, maar w e hebben
het overleefd.
Het stemt mij hoopvol dat wij elke
bevoogding stilaan overwinnen. U
weet wel dat ik tegen het Egmontpakt
gekant b e n : ik geloof niet in de beloofde « pacifikatie », en vooral vrees ik dat
wij geen vereenvoudiging van de instellingen zullen bereiken.
Mijn streefdoel is en blijft zeker niet
een Belgische bondstaat maar wel
een statenbond. U moet weten dat
mijn streven zeker niet tegen partijen
of personen gericht i s ; wél vind ik dat
de politieke voorstellen die tot nog toe
tot in de regeringskringen weerklank
gevonden hebben nog te veel van het
Belgisch unitarisme overeind laten. Ik
blijf aansturen op de grootst mogelijke
zelfstandigheid van het Vlaamse volk,
in heel nederlands verband.»
— Sommigen hebben kritiek op uw
afwezigheid bij Vlaamse straatbetogingen...
Jozef Van Overstraeten: «Ik heb met
deelgenomen aan de Halle-betoging,
en ik was ook niet aanwezig op de
anti-Egmontbetoging in Dilbeek. Daar
heb ik mijn goede redenen v o o r : we
hebben met straatbetogingen de franskiljons des te vijandiger gemaakt W e
hebben op die manier wellicht meer in
de kaart van FDF en PSC gespeeld
dan w e durven vermoeden. Ik heb met
de verantwoordelijken van VAB-VTB
afgesproken dat wij de Vlaamse strijd
niet op straat zullen voeren, maar wel
des te meer in woord en schrift, in vergaderingen, met tussenkomsten in ministeries en zo meer...
Wat geenszins betekent dat ik tegen
de jongste Dilbeek-betoging zou gekant zijn! Wij zijn en blijven voorstander van een versterkte Vlaamse weerbaarheid. »
— U blijft met woord en daad ijveren
voor een mooier, beter én Vlaamser
Vlaanderen ?
Jozef Van Overstraeten: « Het is mijn
voortdurende bekommernis om positief te w e r k e n ; nooit af te breken als
het niet verantwoord is. En dat waarderen blijkbaar de 220.000 leden van
onze verenigingen. Met hun instemming en steun bestrijden wij hardnekkig het franskiljonisme in Vlaanderen
én het Brusselse unitarisme. Het zal U
overigens niet onbekend zijn dat België in het buitenland nog veel te veel
als een franstalig land wordt beschouwd ; dat is onder meer te wijten
aan de Vlaamsvijandige of onverschillige houding van veel Belgische diplomaten in het buitenland.
U< wil hier onmiddellijk aan toevoegen
dat bij voorbeeld de Fransen het
Vlaamse volk met zelden met meer
wellevendheid tegemoet treden dan
de Brusselse frankofonen Wij hebben
niets tegen de Franse taal, of tegen de
Fransen. Op ons groot VAB-bal dit
jaar brengen wij animatie van de Franse Antillen. Maar, alles gebeurt in het
Nederlands! Onze Franse gasten
waarderen onze Nederlandse taal, onze eigenheid. Dat kan niet van Brusselse frankofonen gezegd worden ; daarom moeten w e het samenleven met
hen in tijd én in ruimte maximaal beperken !»
(hds)
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