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Zeebrugge 

De regering buigt zich 
momenteel over de 
eindbeslissing inzake de 
uitbouw van de Zeebrugse 
haven en de uitrusting ervan 
met een LNG-Terminal. Hel 
dossier-Zeebrugge bli jkt 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 vri j overhaast 
genomen door de minister van 
Openbare Werken, die zijn 
Brugse parti jgenoten ter wille 
wou zijn. Deze haastige en 
overij lde 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 verschil lende 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 ti jd dringt thans : wil men in 
de eerste helft der tachtiger 
jaren klaar zijn om de Algerijnse 
leveringen te ontvangen, dan 
moet onverwij ld 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 peulsch i l ! 

De beslissing om aardgas te 
kopen in Algerije en dus om de 
Terminal te bouwen wordt echter 
niet betwist : het is verstandig, 
inzake energie niet alle eieren in 
één korf te leggen en de 

'aanvoer te spreiden over 
verschil lende 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 veil igheid en de hinder 
worden eenzijdig door 

Vlaanderen en de Vlamingen 
gedragen! 
Het wordt stilaan ti jd, dat men 
een konsekwente polit ieke 
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 
gewesteli jke 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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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 rancophone , ami des f lamands, P A , B russe l 

BREL 

Juicht flaminganten juicht want uw 
naam werd vereeuwigd in n lied dat 
als kultuurmonument uitsteekt boven 
alle andere uitgebrald door n hoog
staand kultuurmens Juicht flamingan
ten, want de wetenschap zal U eeu
wig dankbaar blijven omdat door uw 
toedoen in de persoon van n zekere 
Jacques Brei eindelijk het langge-
zochte bewijs is gevonden dat de 
mens afstamt van de aap de Brel-ta-
ler Dank je wel Brei 

D P Boezinge 

BREL 

Even een woordje over Brels « Flamin-
gants» De inhoud van dit lied kan 
iedere Vlaming rustig naast zich neer
leggen 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-
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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 kun
nen er slechts hun houding ten opzich
te 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 op
spraak te brengen Zijn lied «Les Fla-
mingants» 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 bewe
ringen van Jacques Brei neer te leg
gen Ik laat het aan haar over de meto-
de te kiezen om het gebeurde onge
daan te maken G H Brussel 

VU - VERBAZING 
OF ERGERNIS! 

In « W I J - lezen wij dat de Vlaamse 
Volkspartij van Lode Claes het nooit 
onder stoelen en banken heeft gesto
ken een Vlaamse elite te groeperen 
« zelden zag men in het Dilbeeks Kul-
tuurcentrum een dergelijk uitgelezen 
gezelschap goedgeklede en weldoor
voede 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 aan
trekken of bestaat er binnen de Volks
unie nog die hiërarchie "̂  Ik meende 
dat de Volksunie een minder traditio
nele, dirigistische partij was Sinds de 
deelname aan de regenng en het 
goedkeuren van het Egmontpakt 
geeft de VU 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 erge
ren 

De kntiek en het verzet tegen het 
Egmontpakt begint vorm aan te ne
men Voor ieder meer bewuste Vla
ming IS het Egmontpakt onaanvaard
baar 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 voe
ren, het IS een ondemokratisch inrich

ten van de staat in verwarrende struk-
turen 

K P, Ooostende 

BUITENLANDSE KIJK 

Ik heb met aandacht geluisterd naar 
de zondagse konfrontatie met mede
werking van de heren Dieter Strupp 
John Lambert Louis Joos en Siebe 
Van Der Zee Ik vind het altijd jammer 
wanneer bepaalde buitenlanders Cdie 
zelf politiek gebonden zijn) zo maar 
spreken over de Volksunie en de par
tij gaan verslijten voor een taalpar*ij 
Die mensen weten wel wat CVP BSP 
of PVV zijn want deze partijen ken
nen ze ook in hun land Maar wan
neer Herr Strupp de Volksunie voor 
een taalpartij gaat verslijten dan weet 
hij mets af van de VU 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 
we ook een eigen sociaal ekono-
misch kultureel en levensbeschouwe
lijk programma Dit wordt meestal 
opzettelijk verzwegen door tegenstan
ders 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 we er nog altijd staan 
Herr Strupp 

Mister John Lambert werd bestem
peld als groot flamingant in deze uit
zending Ik geloof met dat je flamin
gant wordt of bent, omdat je anti-Eg-
montpakt bent 

Meneer Siebe Van Der Zee had het 
misschien bij het rechte eind wan 
neer hij zei dat de politiek van de von-
ge regenng (CVP-PVV) werd doorge
trokken door de CVP maar nu met de 
BSP Met andere woorden sprak 
deze meneer hier van de (5vP-staat 
zonder het te hebben uitgesproken 
Aan de VU om daaraan iets te doen i 

E V D , Brugge 

KLOK ACHTERUIT 

Het Egmontpakt is een voortzetting 
van de reeks taal- en gemeenschaps
verdragen die een belangrijke rol spe
len 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 Vlaan
deren krijgt een deel van waar het 
recht op heeft in ruil voor toegevingen 
inzake Brussel 

Het verschil van dit pakt met de von
ge 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 arrondisse
ment Brussel-Halle-Vilvoorde gedu
rende de laatste vijf jaar De prijs die 
de Vlamingen voor het bekomen van 
hun rechten willen betalen, ligt dus ver
dacht hoog 

Indien het Egmontpakt loyaal in wet
teksten wordt gegoten en uitgevoerd 
zetten we de Vlaamse klok bijna tien 
jaar achteruit het franstalig Belgisch 
imperialisme krijgt daardoor de unie
ke kans om een rechtvaardige toe
stand voor altijd onbereikbaar te ma
ken Dat het een gevaarlijke situatie 
en allesbehalve een pacifikatie wordt 
weten zelfs de politici maar dat is 
zeker hun laatste zorg Het zullen ech
ter zeker de laatste zorgen met zijn 
van het half miljoen nederlandstaligen 
in het Brusselse die in deze situatie 
rechtstreeks zullen betrokken wor
den 

J V -Dilbeek 

Red — Op het einde van uw brief 
stelt u nog maar eens, dat «de poli t i 
ci " de belangen van een half miljoen 
Vlamingen aan hun laarzen lappen 
Tegen een dergeli jke appreciatie is 
uiteraard geen argumenten-kruid ge-
wasssen De Vlaamse «winst» 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 Hal-
ie-betoging voor het Egmontpakt 
kan verwezenli jkt worden Wenst u 
echt terug te gaan naar deze situatie, 
gekoppeld dan nog aan een zonder 
het Egmontpakt onafwendbare dne-
vuldigdheid met Brussel op de wip ' ' 

DE SCHULDIGEN 

Ik schreef aan «Het Laatste 
Nieuws » Sta me toe dat een eenvou
dige 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 Vla
mingen in Brussel en Vlaams-Brabant 
terechtgekomen zijn de schuld is van 
de CVP de BSP en met in het minst 
van de PVV 

Ik ben met genoeg onderlegd om de 
ongelukken uit te leggen die ons Vla
mingen 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 gemeentebestu
ren 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 de
den en van Brussel een derde lands-
gewest maakten 

Dat zijn feiten en daarmee moeten zij 
die nu onze politieke leiders zijn reke
ning houden 

Er bestond maar een doeltreffend mid
del 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 heb
ben 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-Egmonther-
rie te steunen maar door zich voor te 
bereiden op een moedige daad bij de 
volgende verkiezingen dan hun eni
ge en laatste troefkaart gebruiken en 
Volksunie stemmen 

L G 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 lezers-
brief van een franstalige, die 
zich 'vriend van de Vlamingen' 
noemt en die evenmin de onvolwas-
senen 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 pilaar
bijters met de mensen van goede 
wil, enz... En tot besluit de 
uitroep "En dat in het Rubens
jaar !" 
Daarmee besluiten we dit Brel-
intermezzo, voor ons is dat 
kousje af. 

WIJ ï 
1 DECEMBER 1977 
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VIC ANCIAUX GEEFT ZIELTOGENDE 

HOOFDSTAD EEN INJEKTIE 
nering en sociale tegemoetkomin
gen door de rechthebbenden be
ter gekend en benut kunnen wor
den. 

40 PREMIES 

Precies voor de sanering van 
100.000 verbeterbare ongezonde 
woningen, wat hoogdringend no
dig is in Brussel, zal spoedig een 
verbeterd premiestelsel bij konink
lijk besluit uitgevaardigd wor
den. 
Reeds sinds 1967 verleent de 
Staat, onder bepaalde voor
waarden, een premie aan partiku-
lieren die hun verbeterbare onge
zonde 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 sanerings
premies 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 onge
zonde woningen wordt geregeld 
in het Brusselse gewest, betekent 
beslist een merkelijke verbetering 
ten opzichte van de vroegere regi
mes doordat het ondermeer, be
nevens 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 

omvang van de te öestnjden 
kwaal. Tekenend hiervoor is het 
feit dat tijdens de eerste 8 maan
den van dit jaar slechts 37 sane-
ringspremieaanvragen werden in
gediend voor het Brusselse ge
west. 

Om dat gering aantal aanvragen 
te verklaren kunnen met zeker
heid als redenen worden aange
voerd de vrij lage inkomensgren
zen waaraan de aanvragers die
nen 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 kostpri js; 100.000 
fr. is dan wel het maximaal be
drag dat wordt uitgekeerd. 
Deze nieuwe maatregel zal onge
twijfeld meer mensen er toe aan
zetten hun huizen een oppoets-
beurt te geven. 
Nog andere maatregelen worden 
momenteel op het staatssekreta-
riaat voor Brusselse sociale za
ken uitgewerkt i.v.m. de huursys-
temen van de sociale woningen 
en huurtoelagen. Binnen een half 
jaar zouden ook op dit gebied 
drastische verbeteringen mogen 
verwacht worden. 
Overwogen wordt om de biezon-
dere «lasten » in appartementsge
bouwen (liften e.d.m.) bij de maan
delijkse huur te voegen, en ook 
de huurlast vast te leggen op 
maximaal een zeker percentage 
van het maandloon van de huur
der, (hds) 

B R U S S E L — Wi l men de verstedeli jking (én de verfransing) 
van Vlaams-Brabant tegengaan, dan dient Brussel spoedig 
opnieuw een leefbare stad te worden. Daar pleiten trouwens 
ook heel wat goede sociologische redenen voor. D e aanmoe
diging om het woonpatrimonium op te knappen is één van de 
efficiënte middelen om het wonen in de grootstad opnieuw 
aantrekkelijk te maken. 
Staatssekretaris voor sociale zaken in Brussel, Vic Anciaux, 
heeft een koninklijk besluit en nog een aantal andere maatre
gelen klaar om eigenaars en huurders een helpende hand toe 
te steken. Daarbi j wordt ook gedacht aan maat rege len om in 
de raden van beheer van de B r u s s e l s e hu i sves t i ngsmaa t 
s c h a p p i j e n het taalkundig evenwicht te bereiken. 
Momenteel zijn de plaatsen van • vrees wegnemen. De Administra-

(p.d.bJ - Toen Nobelprijswinnaar 
Tinbergen zijn akademisch plan 
voor een rechtvaardiger inko
mensverdeling uiteenzette, merk
te 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 ? Op 
basis van de eindejaarsdiarree 
van sociaal-ekonomisch nieuws, 
die vorige week plots losgescho-

interessante dividenden uitge-
• keerd worden. En dat de Europe
se ministerraad een richtlijn aan
vaard heeft om de belastingfrau
de en belastingvlucht te be
strijden die steeds maar toe
neemt. 
Voor wie tot onze nieuwe bevol
kingsgroep der armen behoort 
weinig reden tot troost. En hoop 
blijkt er ook al niet uit de ekonomi-
sche vooruitzichten Zowel de 

van studies gekozen voor de 
werktijdverkorting. Die vonder 
we ook terug in de verkiezing» 
programma's van de politieke par
tijen 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 ge
looft dat niet. En in West-Duits-

de beheerders, afgevaardigd 
door de staat, in de raden van 
beheer van de huisvestingsmaat
schappijen van het Brussels ge
west vakant. Deze beheerders-
kommissarissen zijn overwegend, 
om met te zeggen uitsluitend 
franstaligen. Staatssekretaris Vic 
Anciaux heeft minister van finan
ciën Gaston Geens voorgesteld 
dat bij de aanduiding van nieuwe 
beheerders terdege rekening zou 
gehouden worden met een even
wichtige verdeling volgens taalrol
len. Dat is mogelijk door voor elke 
maatschappij een kommissaris-
ambtenaar én een beheerder-ver
tegenwoordiger van de staat aan 
te duiden; beiden behorend tot 
een verschillende taalrol. Met de
ze maatregel kan gewaakt wor
den op de beleidspolitiek van de 
huisvestingsmaatschappijen. 

O N T H A A L C E N T R U M 

Veel goede resultaten worden an
derzijds ook verwacht van de 
opening van een onthaalcentrum 
voor de regeling van de huisves
tingsproblemen in de Brusselse 
agglomeratie. 

De bedoeling is: 
— De administratie korter bij de 
bevolking brengen; de drempel-

tie een gezicht geven; iemand 
verantwoordelijk stellen. 
— De mensen van de agglomera
tie voorlichten, en helpen bij het 
indienen van dossiers. Nu kan het 
departement voor huisvesting de 
vlugge afwerking van dossiers 
niet aan. 

— De nodige onderzoeken tér 
plaatse verrichten. 
— Bij verschillende organismen 
(gemeente, OCMW, kommissies 
allerhande, ministenéle diensten, 
enz) de ombudsman spelen, en 
vooral aan de niet-gestruktureer-
de groepen een vertegenwoordi
ging geven. 
— Relaties onderhouden met al
le instanties. 

Dank zij dit onthaalcentrum zullen 
de Vlamingen in Brussel in beter 
omstandigheden een goede 
woonst kunnen betrekken ; zeker 
ook grote gezinnen en bejaarden 
zullen met langer genoodzaakt op 
een onkomfortabele wijze le
ven. Het onthaalcentrum zal im
mers geleid worden door twee 
sekretarissen van het Nationaal 
Instituut voor de Huisvesting : een 
nederlandstalige en een franstali-

ge. 
Langs dit onthaalcentrum zullen 
de beleidsmaatregelen inzake sa-

Zijn wij allen profiteurs? 
ten is en waarmee elke groepe-
nng tegen de tijd van «vrede op 
aarde» wil bewijzen dat hij van 
goede wil is, zou je moeten zeg
gen : neen. En dan zouden wij 
allen profiteurs zijn. 
We hebben ons derde ekono-
misch krisisjaar bijna achter de 
rug. Daardoor hebben wij in ons 
land bijna driehonderdduizend 
werklozen. We staan daarmee 
verhoudingsgewijs op de tweede 
plaats bij de zes miljoen werklo
zen 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 verze
kerden 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 maatschap
pelijk gegeven ? Dat wij ons toch 
lekker voelen in ons komfortabel 
of zelfs luxueus leventje. Dat som
migen voor eenzelfde nettoloon 
liever thuisblijven dan gaan wer
ken. Dat het spaarvolume in ons 
land aanzienlijk aanzwelt. Dat er 

Clentrale Raad voor het Bedrijfsle
ven als het ministerie voor Ekono-
mische Zaken zien in hun kon-
junktuurvooruitzichten 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 we zeker niet. Want 
wie weet het nu eigenlijk ? Welke 
studiedienst vindt iets wat ons 
allen ten goede kan komen ? Wel
licht geeneen, omdat elk zoekt in 
de richting van het doel dat het 
eigen groepsbelang hem voor 
ogen houdt. 
Zo IS bv. de werkgelegenheid vori
ge week flink ter sprake geko
men. 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 werktijd
verkorting. Voor PhiKps is brug 
pensioen het goedkoopst. De vak
bonden 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 kwa
men 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. Achtereenvol
gens VU-Limburg, ACV en minis
ter Claes zien heil in het uitbrei
den van de produktiekapaciteit 
van de Vlaamse staalbedrijven 
(Gent en Genk). Volgens het 
McKinsey bureau is de Belgische 
kapaciteit te groot, nl. in het zui
den van het land. Verder moeten 
voor de EG de staalprijzen met 
15 % omhoog, wil Carter de in
voer in de VS beperken en voe
ren 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 we uit de krisis, als dit wer
kelijk een knsis is, wanneer wij 
eerst uit ons eigen profitariaat los
komen. 
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KWAKKELS. 

...hebben medische onderzoekers 
van de universiteit van Yale (Verenig
de Staten) vastgesteld dat lachen 
veel gunstige resultaten heeft op 
lichamelijk en geestelijk gebied. 

...zijn mensen die geestige rubrie
ken en komische stripverhalen lezen 
in de regel geestelijk goed gezond. 
...hebben wrij onze kollega's-redak-
teurs daarvan op de hoogte ge
bracht 
... kwamen maandag enkele gemeen
tevaderen van de kunst hun casino
problemen bij de eersteminister 
voorleggen. 
... heeft de premier niet gelachen. 
. hebben jongeren in een Ander-

lechts grootwarenhuis een gevecht 
met oorlogsspeelgoed geleverd, om 
te protesteren tegen de verkoop van 
dergelijke tuigen. 

... blijven koppelbazen Limburg teis
teren 
...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 repre
sentativiteit 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 voorko
men 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: bouw
gronden voor building van het klas
sieke type worden haast niet meer 
gevraagd de prijzen klappen in el
kaar 

is, volgens een enquête, de over
grote meerderheid van de jongeren, 
tussen 9 en 24 jaar, ervan overtuigd 
dat geld er is om uitgegeven te wor
den. 
. 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-Jes-
pers) zoveel ophef kan maken. 
...zegt de Newyorkse modeontwer
per Raven Chanticleer: «dik is in». 
En, ontwierp hij voor deze winter uit
sluitend kledij voor dames en jonk
vrouwen die er ontzagwekkende lij
nen op na houden. 
.. heeft kamervoorzitter Leburton uit
gemaakt 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 scheld
naam IS 
. zijn en blijven wij fier «flamin
gant» 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 maxi
mumsnelheid van 120 km oer uur. 

. melden wijzelf dat daar de dage
lijkse overtredingen van weggebrui
kers met A- en P-platen bijhoren 

heeft de Bank van Parijs en de 
Nederlanden een snedige ekonomt-
sche vaststelling gemaakt: binnen 
de 17 jaar ?ijn de firma's van bij ons 
« hun substantie kwijt » 

doen WIJ ons best om de substan
tie van onze lachspieren te be
houden 

En bovendien 

ZOOK JESPERS: maandag 
te Gent proces van de eeuui 
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Met dit « proces van de eeuw» 
schijnt de Vlaamse pers door 
het dolle heen. Weken vóór het 
proces begon publiceerden dag
en weekbladen hele Jespers-
feuilletons. Een paar kwamen vo
rige week zelfs met een... vade 
mecum voor de pinnen. Het re-
kord haaide de socialistische 
« Vooruit» : in de beste kapitalis
tische sti j l verspreidde het blad 

D€ BESCHUJJMOOEN 

een kanjer van een «Voorui t» 
met uitsluitend informatie over 
hét proces, alleen met betaalde 
reklame aangevuld, op 150.000 
exemplaren, in alle Gentse bus
sen... 
Intussen is door het proces Jes-
pers ook het beste gerecht ter 
wereld bespat met de modder 
die zo kwistig werd rondge-
zwierd. 

EENZIJDIGE INFORMATIE 

Verscheidene Davidsfondsie-
den hebben hun ongenoegen 
geuit over het feit dat het DF-le-
denblad uitsluitend anti-Egmont-
artikels opneemt. Deze eenzijdig
heid is zeker niet konform aan 
de verscheidenheid in de samen
stelling van het DF-ledenbe-
stand. 

Het is niet aan ons om uit te 
maken of de redaktie van «iVle-
dedelingen» bewust of onbe
wust de eenzijdige toer op wil. 
Feit is dat een verschenen arti
kel van prof. Jan Van Rompaey 
een reeks onjuistheden (en 
soms ongerijmdheden) bevat. 

Van een man ais Van Rompaey 
is zoiets niet verwonderl i jk ge
zien 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 open
heid als wjj ons herinneren hoe 
VU-voorzitter Schiltz, zelf se
dert jaren DF-lid, tot driemaal 
toe een gesprek met de DF-lei-
ding ontzegd werd. 

Over de eerste twee weige
ringen werden onze lezers reeds 
ingelicht. Thans werd Schiltz ten 
derde male meegedeeld dat het 
DF met hem niet wil praten bui
ten de officiële ontmoetingen 
tussen het anti-Egmontkomitee 
en de drie Vlaamse parti jvoorzit
ters... 

Ondertussen gaat ook de Stich
ting 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 O U T E R S 

Na afloop van de EG-minister-
raad te Brussel deed de Neder
landse minister van Ontwikke
lingssamenwerking Pronk een 
felle uitval tegen zijn Belgische 
kollega Outers (FDF). Hij zei 
woordeli jk «Ik heb nog nooit 
een voorzitter (Outers was aan 
de beurt, nvdr.) meegemaakt, die 
zo uitgesproken Frans georiën
teerd was. Bij hem ontbrak wer
kelijk ook elke schijn van objek-
tiviteit.» 

Het Egmontakkoord heeft de edi-
toriaiisten 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. Zi jn rechtli j
nigheid geniet onze waardering. 
Maar we vinden het wei jammer 
dat hij in zijn anti-Egmont stand
punten de CVP wijseli jk spaart 
en de anti-stemming naar de VU 
toespitst, waarbij hij joernatistie-
ke flaters begaat. 
In een interview met « De Nieu
we» zei kollega De Witte bi j
voorbeeld dat er geen goede 
reden voor een kommunautaire 
onderhandeling was, want dat 
Vlaanderen geen vragende partij 
was. 
Inderdaad, Vlaanderen was ei
sende par t i j ! Dat hebben we 
alleszins jarenlang gelezen in de 
kommentaren van Karel De Wit
te..., vooral ten tijde van de Hal
lebetoging waar liet urgentiepro
gramma werd beklemtoond. 
Het merendeel van de eisen van 
de Hallebetoging wordt met het 
Egmontpakt verwezenlijkt. We 
vragen onze kol lega: indien 
Vlaanderen geen vragende partij 

« 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 amnes-
tiegedachte Af en toe loop je iemand tegen het lijf — gevi/o-
ne 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 des
noods 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 toeste
ken Het echtpaar worstelt zich doorheen de berg administra
tieve 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 ongeschon
den, 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 oorlogscha
de 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 had
den 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 vol
komen juist, geoordeela dat de terugbetaling moest geschie
den 
Juridisch wél Maar menselijk ^ «Donnez-moi des exemples» 
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was, waarom werd er dan zoveel 
betoogd, werden moties ge
stemd enzomeer... 

• •• EN FEITEN 

Onze kollega van de « Gazet van 
Antwerpen» ging zich ook nog 
te buiten aan andere kwakkels : 
zijn bewering ais zouden de taai
wetten gewijzigd worden. De eer-
ste-minister verklaarde toch zelf 
twee keer uitdrukkeli jk dat al
leen een toevoeging is voorzien, 
om de taalwet toepasseli jk te 
maken op de nieuwe gewesteli j
ke instellingen. 
Nog een andere kwakkel van 
Karel De Witte: hij beweerde 
dat het aan Tindemans te dan
ken 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 hard
nekkig voorstander was van één 
kiesomschri jving voor geheel 
België (en dus van tweetalige 
kandidatenlifsten !), en dat pre
cies de VU hardnekkig het begin
sel van de twee klesoms<!lirijvln-
gen heeft verdedigd. 
De VU-voorzitter en -ministers 
hebben ervoor geijverd dat de 
kontrole op de nederlandstaiig-
heid van de kandidaten in de 
wet zou voorzien worden... 
Zo bezondigen ook nog andere 
editorialisten zich soms aan het 
verspreiden van kwakkels ! 
Het wordt een vermoeiende kar
wei om die onjuiste berichtge
ving telkens te weerleggen. 

OPBOUWENDE KRITIEK 

De Vereniging van Vlaamse Pro
fessoren Leuven heeft op 22 
november in algemene vergade
ring een verklaring over het Eg
montpakt goedgekeurd. Ze heeft 
tevens op dezelfde vergadering 
de beslissing bekrachtigd, waar
bij de Raad van Beheer namens 
de Vereniging in september toe
trad tot het Egmontkomitee. 
Alhoewel ze dus duidelijk af
stand neemt van het Egmont
pakt, kontrasteert de verklaring 
van de W P L op gelukkige wijze 
met het grootste deel van de 
anti-Egmontliteratuur. De Leu
vense 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 per
soonli jke integriteit niet kan wor
den getwij feld». 
Vervolgens somt de W P L haar 
bezwaren op. In hoofdzaak zijn 
da t : de regeling voor Vlaams-
Brabant en voor Brussel. Daar
naast wordt aangestipt dat het 
Egmontpakt slechts een eerste 
en geen definitieve stap in de 
richting van zelfbestuur is en 
dat daarvoor nieuwe onderhan
delingen moeten worden ge
voerd, waarbij gevreesd wordt 
voor nieuwe toegevingen. Niette
min blijft de W P L er op vertrou
wen dat de Vlaamse regerings
partijen de essentiële principes 
van goede staatbouwkunde en 
van Vlaams zelfrespekt buiten el
ke diskussie en negotiatie zullen 
houden. 
Zonder het standpunt van de 
W P L te delen, kunnen we het 
opbouwend karakter en de posi
tieve geest van waakzaamheid 
er in waarderen. Een dergelijke 
stellingname lijkt in ieder geval 
een beter uitgangspunt voor 
overleg en dialoog dan de verba
le krachtpatserij van sommige 
andere anti-Egmonters. 
Parti jvoorzitter Hugo Schiltz 
heeft dan ook schrifteli jk aan de 
W P L laten weten dat hij te allen 
tijde bereid is voor een opbou
wend 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 flamin-
gants» 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 pijnlij
ke misstap. Aan dergelijke klei
nigheden meet men de volwas
senheid van een volk.» 
En nu : zand er over! 

IVOORKUST 

Geenszins mag ons land, of de 
Europese gemeenschap, toege
ven aan protektionistische nei
gingen om de ekonomische be
drijvigheid af te schermen van 
de ontwikkeling in de derde we
reld. Anderzijds is het dringend 
noodzakelijk om grote vorde
ringen te maken in de ordening 
van de wereld-grondstoffen-
markt. Dat zei minister van bui
tenlandse handel. Hector De 
Bruyne, bij zijn terugkeer uit 
Ivoorkust, waar hij enkele dagen 
verbleef met een beperkte han
delsmissie. 
Met Ivoorkust, dat bij uitstek 
leeft van een agrarische ekono-
mie, heeft ons land goede han
delsbetrekkingen. Als gevolg 
van de ministeriële reis werden 
voor een paar miljard frank han-
delskontrakten ondertekend. 
Nog drie grote projekten wor
den momenteel behandeld voor 
een totale waarde van 5 miljard 
frank; het gaat om enkele spec
taculaire 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 Ivoor
kust werd meegemaakt door 
onder meer nijveraars uit Gent, 
Edegem, Antwerpen, Hasselt, Ho
boken, Boom, Izegem, leper, Me-
chelen en Sint-Niklaas... 

DRIELEDIG FEDERALISME 

Het zal dus toch een federalis
me met drie (moeten) worden. 
Immers, de Duitse gemeen
schap in de zgn. Oostkantons 
vraagt verregaande autonomie. 
De Duitse kultuurraad blijft mo
menteel in het ongewisse over 
de bevoegdheden van deze raad 
na de realizatie van het Egmont-
pakt, over de voogdij op de dota
ties, en over het taaistatuut van 
de duitstalige ambtenaren. 
Zegde voorzitter Gehlen in Brus
sel : « Het Egmontpakt biedt de 
duitstalige bevolking de moge
lijkheid haar eigen wensen klaar 
en duidelijk uit te drukken, maar 
dit pakt vermeldt niet konkreet 
hoe en wanneer de wet betreffen
de de Duitse kultuurraad zal wor
den gewijzigd.» 
Aan premier Tindemans werd ge
vraagd dat de vertegenwoor
digers van de Duitssprekende 
Belgen «op het opportune mo
ment» bij de Egmontgesprekken 
zouden betrokken worden. 
De premier zei niet nee. VU-voor-
zitter Hugo Schiltz verklaarde in 
een persmededeling dat de 
Vlaamsnationalisten er zullen 
blijven voor ijveren dat de Duit
se kultuurgemeenschap de 
ruimst mogelijke autonomie zal 
verwerven. 

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 kon
gres «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 

SPAREN 
SPAREN... 

IS NIET ALLEEN 
EEN KWESTIE VAN INTREST! 

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

zoals belastingen, en noem maar 
' op. 

Dus zeker bij de ASLK sparen, 
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-contact-
punt in uw buurt. 

sleutel 
voor een 
voordelig 
krediet 

mj 
ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS 

De aktie van de opvoeders van de zgn «justitiekin-
deren» gaat verder en neemt duidelijke vormen 
aan 
Staatssekretaris voor Nederlandse Kuituur, Brussel
se Aangelegenheden en Sociale Zaken Vic An-
ciaux heeft op 28 november een delegatie staken
de Vlaamse opvoeders van de provincie Brabant 
ontvangen, die hem hun eisenprogramma overhan
digden 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 arbeids
voorwaarden en bezoldigingen t.ov vergelijkbare 
sektoren 
2 Ongedaan maken van bestaande onwettelijke 
toestanden 

In het onderhoud bevestigde de Staatssekretaris 
het gemotiveerde karakter van deze eisen en hij 
beloofde dan ook in de mate van zijn bevoegdhe
den, 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 plaatsvin
den, bij voorkeur per kultuurgemeenschap Hier
voor zal hij aandringen bij zijn kollega's van Volks
gezondheid 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 vraagge
sprek voor met een van de aktieleiders 

STAAL. KOUD GEWALST 

Het staal wordt nooit zo warm 
gewalst als het politiek wordt 
opgediend. Gelukkig maar. Het 
touwtrekken rond de ontplooi
ingskansen van het Gentse staal
bedrijf Sidmar kan evenwel nog 
steeds voor Vlaanderen ongun
stig aflopen. Immers, in Wallonië 
wordt met de gedachte ge
dweept dat koudwalserijen met 
regeringssteun in Charleroi in 
werking kunnen gesteld worden. 

Dat zou de toekomst van Sid
mar zonder meer bedenkelijk ma
ken. 

Wil het levensvatbare bedrijf 
Sidmar in de jaren '80 zijn poor
ten openhouden, dan dient de 
staalproduktie opgedreven te 
worden. En dat kan, zonder pro
blemen. Maar de dreiging blijft 
voorlopig dat Sidmar als pas
munt zou gebruikt worden voor 
de oplossing van het Waalse 
staalprobleem. 

Toch is er een lichtpunt te be
speuren, en dan nog wel on
danks unitaire opstelling van de 
vakbonden. De Gentse ACV-top 
betoogde vorige week dat zij 
geenszins de solidariteit met de 
Waalse staalarbeiders wil teniet
doen, maar dat anderzijds de uit
breiding van Sidmar niet mag 
afhankelijk gemaakt worden van 
de rekonversieplannen voor Wal
lonië. Het mag wel eens vermeld 
dat de ACV een vlaams-natio-
naal standpunt bijtreedt... 

1 MIUOENVOOR 
KEIZERINNEROK 

Op advies van de konservator 
van de Brusselse gemeentelijke 
musea en van de Brusselse ge
meenteraad besloot het sche-
penkollege van de hoofdstad tot 
de aankoop van een rok van wij
len keizerin Eugenie van Frank
rijk (echtgenote van Napoleon 
(II). Prijs: 1 miljoen. Motivering 
in de stadsbegroting : « Aankoop 
en herstel van een kunstwerk». 

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

Z A A K V A N M E C H E L E N 
Z O E K 

Met de ontbinding van het parle
ment 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 heropge
richt. De krant vraagt zich af of 
het onderzoek is afgesloten. Zo 
ja waarom werd het resultaat 
niet openbaar gemaakt ? Zo niet, 
waarom richt voorzitter Lebur-
ton 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. 

1 DECEMBER 1977 
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Eén dag Kamer 
De Kamer van Volksvertegenwoordigers vergaderde vorige week 
slechts één dag, feitelijk een lange namiddag, waarbij heel wat pun
ten van de zwaar beladen dagorde vlug werden afgehandeld CVP-
kamerlid Verroken had voor mevrouw-minister De Backer een spoed-
vraag 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. Ver
roken 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, aan
gesneden door VU Kamerlid De 
Beul vroeg de minister van O W 
naar een reeks technische onder
werpen, waarop de minister 
schriftelijk zou antwoorden ge
zien de omvang van de materie 
De minister verschafte evenwel 
enkele interessante cijfers Zo be
reikte het overstroomde gebied in 
1976 2000 ha, in 1977100 ha (Hef
fen) De schade aan de kust 
beloopt 50 miljoen met als 
zwaarst getroffene De Panne (15 
miljoen) Minister Mathot verstrek
te enkele gegevens uit het tienja
renplan «Willen we de veiligheid 
bekomen van het Nederlandse 
Deltaplan voor de Westerschel-
de, dan biedt alleen een storm-
stuw te Oosterweel een. oplos
sing» 

« 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 verschij
ning van de plaat in de RTB werd 
vermeld in de nieuwsuitzendin
gen, er buiten, en of er een onder
zoek IS naar de betrekkingen tus
sen 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 uit
zendingen samen Dit was vol
gens de minister « een behoedza
me houding», die ovengens be
treurde dat het lied de pacifikatie 
zou kunnen in het gedrang bren
gen 
Ongewild zorgde voorzitter Le-
burton voor de droog-komische 
noot Voor het antwoord van de 
minister zei hij dat het woord 
«merde» geen parlementaire uit
drukking IS maar dat hij de h Van 
Steenkiste met zou vragen, het 
woord in te trekken «aangezien 
het om een citaat gaat» 

Va lken ie rs 

k reeg v o l d o e n i n g 

VU-kamerlid Valkeniers interpei-
leerde de minister van Volksge
zondheid en Leefmilieu over be
paalde plannen om de studieduur 
van artsen te verlengen en een 
wijziging van de modaliteiten van 
de erkenning van geneesheer-
specialiste De interpellant wees 
op het negatief besluit van profes
soren en studenten in de genees
kunde, die tevens met een alterna
tief uitpakten, waarbij een nodelo
ze verlenging van de studietijd 
wordt vermeden Men wees de 
overheid er op, dat alleen de uni
versitaire instelling en de centrale 
examenkommissie inzake her
scholing tijdens de loopbaan be
voegd zijn 

Ook de interpellant gaf de voor
keur aan een opleiding binnen de 
zeven jaar, terwijl hij de instelling 
van de titel van geneesheer-spe
cialist noodzakelijk noch wense
lijk 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 minis-
tene 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 Stuivenberg-
besprekingen blijven de poli
tieke gesprekken t>eheer-
sen" Dat tielet niet dat de 
ekonomische realiteit ook 
haar rechten heeft « Taalpoli-
tici' kunnen zich uiteraard 
ook met ekonomische pro
blemen bezig houden Het 
geeft blijk van een ontstel
lend gemis aan kennis van 
onze kommunautaire proble
matiek wanneer men nog 
van taalpolitici spreekt en 
dan het voorstelt alsof zij 
geen interesse tonen voor 
de huidige krisis De Vlaam
se kwestie werd maar al te 
lang afgedaan als een taal-
twisterij, terwijl het om de 
emancipatie van een gans 
volk gaat, inclusief de ekono
mische en sociale ontwikke
ling f\/lisschien is dit wel de 
reaktie van de laatste der 
unitansten Het is dan ook 
wel misleidend de Egmontpe-
rikelen voor te stellen als 
een pietluttig gekibbel in ver
gelijking met de reis van 
Sadat naar Israel 

Wellicht zou'men zelfs 
een vergelijking kunnen trek
ken, mits alle nodige relativi
teit in acht te nemen, tussen 
de daad van Sadat — die 
een groot risico heeft geno
men om de kringloop te door
breken en hiervoor door ve
le Arabische staten zwaar 
werd beschuldigd en de Eg-
montonderhandelaars die de 
kringloop van de Vlaams-
Vi/aalse betrekkingen wilden 
doorbreken en die met het 
oog op een pacifikatie be
reid waren toegevingen te 
doen van enkele essentiële 
eisen te realizeren Een 
staatsman kijkt verder dan 

de volgende verkiezingen en 
IS bereid bepaalde nsico's 
aan te gaan 
Of de pacifikatie er zal ko
men lijkt thans moeilijk te 
voorspellen Feit is dat het 
nogal naïef zou zijn te me
nen dat die pacifikatie over 
nacht zou tot stand komen 
Het FDF-Kongres was zeker 
geen toonbeeld van pacifisti
sche wil, maar vorige zon
dag 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 Eg
montpakt het Vlaamse Parle
ment verantwoordelijk zal 
zijn voor de taalwetgeving in 
Vlaanderen Er zal geen en
kele 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 misvat
ting, nl wanneer zij de ver
gelijking maken tussen de 
Vlaamse minderheid in Brus
sel en de Franstalige minder
heid in Vlaams-Brabant Dat 
IS een onaanvaardbare ver
gelijking die ten allen prijze 
aan de kaak moet worden 
gesteld 
Intussen hebben het Parle
ment en de Kultuurraad hun 

slaap niet gelaten voor de 
recente speldepnkjes van 
Franstalige zijde, nl de 
schoolperikelen in St-Lam-
brechts-Woluwe en het zgn 
eksamen van Brei In de 
zaak van de benoeming van 
een direktnce was niet ieder
een het volledig eens met 
de visie van premier Tinde-
mans die de benoeming van 
mevr Rappaille-Gauthier 
wettelijk noemde Men kan 
inderdaad niet loochenen 
dat volgens de huidige wet
geving 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 anciën
niteit moest hebben h/levr 
Gauthier is sedert 1973 in 
dienst, terwijl er 2 andere 
kandidaten waren die wel 
voldeden aan de voor
waarden 

HC. 

St . - Lambrech t s -Wo luwe 

Voor de eerste maal sinds hij 
staatssekretans is werd Vik An
ciaux vorige week donderdag in 
de Kamer geïnterpelleerd door 
de h Risopoülos over zijn hou
ding t a v de benoeming van een 
schooldirektrice als hoofd van 
een Nederlandstalige gemeentelij
ke school te St-Lambrechts-Wo-
luwe Iedereen kent de zaak een 
op de Franse taalrol ingeschre
ven onderwijzeres, wier huis- en 
omgangstaal Frans is ook al werd 
ze in Vlaanderen geboren en 
opgeleid, wordt zonder skrupules 
tot direktnce van een Nederlands
talige school gepromoveerd Of
schoon wettelijk in orde stoot 
deze benoeming deontologisch te
gen de borst Hij verwees de inter
pellant^ naar Quebec zou men 
zich een benoeming van een En
gelstalige direktnce in een Frans
talige 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 tussen
komst een zedelijke verplichting 
en krachtens zijn ambt een recht 

Onaanvaardbaar 

Zo noemde VU-senator Van Oo
teghem het uitblijven van een ech
te politek voor de waterwenng 
Nog geen twee jaar na de ramp 
te Ruisbroek worden thans op
nieuw gemeenten geteisterd door 
overstromingen Hij zei dat via 
een mondelinge vraag gericht tot 
de minister van O W , waarbij hij 
aandrong op een versnelde uit-
voenng van het zgn Sigmaplan 
Senator Van Ooteghem stelde 
verschillende vragen o m wan
neer de dijkverhogingswerken op 
de getijnvieren stroomopwaarts 
Antwerpen zullen uitgevoerd wor
den , wanneer de verdedigings
werken aan de kust uitgevoerd 
worden, wanneer de geteister-
den van 1975 en 1977 zullen ver
goed worden e d m 
Minister Mathot antwoordde met 
een toelichting van een globaal 
herstel- en uitbreidingsplan, ge
spreid over de periode van 1977 
tot 1984 De minister zei dat pre
cies op de dag van deze interpel
latie de aanbesteding zou door
gaan 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 dij
ken en de biouw van nieuwe dij
ken Wat de stormstuw betreft 
werden alle betrokken partijen ge
raadpleegd De minister verheug
de zich over het relatief snelle 
ingnjpen dit jaar, doch erkende 
dat uiteraard de echte beveiliging 
in de verwezenlijking van het Sig
ma-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 be
leid gesproken worden), 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 An
ciaux (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 volle
dig afgewerkt dijkenplan aan de 
bevolking aanbieden Dit zou de 
bevolking en dan vooral de 
Vlaamse, meer op pnjs stellen 
Aldus VU-kamerlid Emiel Van-
steenkiste in een vraag zonder 
antwoord aan premier Tinde-
mans 

# Aan de minister van Volksge
zondheid vroeg hetzelfde kamer
lid welke de mening van de minis
ter IS over de « koehandel in hart-
stimulatoren » of pace-makers, na
dat gebleken is dat honderden 
landgenoten defekte toestellen 
ontvingen 

# VU-kameriid Luk Vansteenkis-
te vroeg de minister van Franse 
Kuituur in welke frekwentie de 
nieuwe plaat van Brei werd ver
meld in en buiten de nieuwsuitzen
dingen, gespeeld en besproken 
enz HIJ WOU ook weten of er 
een onderzoek naar de betrek
kingen tussen de public relations 
van de platenuitgever en RTB-me-
dewerkers werd ingesteld Naar 
het kamerlid aanstipt zou de vlot
te verkoop van 1 miljoen platen 
een winst van 400000 miljoen 
opleveren Aan de promotie zou 
de RTB op verkapte wijze mee
werken, door het vrijgeven van 
de plaat als een wereldgebeurten-
is voor te stellen 

# Aan de luizenplaag in de scho
len werd al heel wat inkt besteed 
Volgens het mimstene van natio
nale opvoeding werd sinds 1972 
onverdroten gewerkt om van de
ze plaag verlost te worden Er 
werden omzendbneven aan de 
scholen gestuurd met zeer nauw
keurige nchtlijnen betreffende 
preventie en behandeling Daar 
deze maatregelen onvoldoende 
bleken te zijn, worden thans dras
tischer middelen overwogen Er 
kan evenwel van een behande
ling in de scholen zelf geen spra
ke zijn, omdat zulks wettelijk ver
boden IS Vraag gesteld door VU-
kamerlid Emiel Vansteenkiste 

# Een van de belangrijke vraag
stukken 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 belang
rijkste IS ofwel alle EEG-talen, al 
dan met samen met de taal van 
de bezitter De meeste EG-rege-
ringen hellen over naar het ge
bruik van alle EG-talen in het Euro
pees paspoort, ook omdat dit 
technisch «met onoverkomelijk 
IS» aldus de minister van Buiten
landse 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 goed
keuren van 41,594 miljard frank. 

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

De miljardendans 

rond een zeesluis, 

een gastank, 

een metaantanker 

en havendammen,. 

Het is nog niet zo heel lang gele
den dat er smalend gesproken 
werd over hypermoderne metaan-
tankers 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 mil
jard I), en het zal pas later goed 
duidelijk worden welke risico's 
voor het leefmilieu én voor het 
leven zelf we er moeten bijne
men. 

De beslissing om Zeebrugge uit 
te bouwen hield verband met de 
betrachting om over de snelste 
containerhaven ter wereld te be
schikken. 

Met de realisatie van een nieuwe 
droom — van Zeebrugge de 
aardgasleveraar voor Europa te 
maken — dreigt die containertra
fiek in het gedrang te komen. 
Immers, in een rapport over de 

LNG-trafiek In de haven van 
Zeebrugge wordt duidelijk ge
steld dat bij het in- en uitvaren 
van de reusachtige metaantan-
kers die hun Algerijns aardgas 
naar ons brengen, alle overige 
haventraflek zal moeten stilge
legd worden uit veiligheidsover
wegingen. .. 
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 geïmmobill-
seerd worden. Dat kan wel tellen 
voor «de snelste containerhaven 
ter wereld». 
Het is voor veel waarnemers, niet 
in het minst voor de kustbewo
ners, erg onbegrijpelijk waarom 
de grote gasterminal dan ook niet 
beter ver In zee op een kunstma
tig eiland of noordwaarts op de 
zgn. Thortonbank gebouwd 
wordt ! Dat alternatief werd blijk

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 werkha-
ven van 35 ha en het overslagter
rein van 80 ha). 

De LNG-terminal (Liquified Natu
ral Gas) zelf kost « slechts » 8 mil
jard frank. Momenteel verbruiken 
wij zowat 11 miljard kubieke me
ter aardgas, en dekken wij daar
mee ongeveer een vijfde van 
onze energie-behoeften 

Ekonomisten hebben berekend 
dat onze bevoorrading van aard
gas 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. Al
hoewel het Nederlands aardgas 
beduidend goedkoper is : een 
prijsstijging met 25 t.h. is een rea
listische raming. 

Langs de LNG-terminal van Zee
brugge zouden nog andere Euro
pese landen kunnen bevoorraad 
worden. 

Nochtans wordt ook in Neder
land hard gewerkt aan de plan
nen om in de Maasvlakte een gro
te LNG-terminal te bouwen, waar
langs 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 uiter
aard meer tijd In beslag neemt 
— geen kans maakte... 

G O K 

Alleszins heeft de maatschappij 
Distrigaz met de Algerijnse ven
nootschap Sonatrach een kon-
trakt afgesloten voor de levering 
van jaarlijks 5 miljard kubieke 
meter aardgas, en dit gedurende 
minstens 20 jaar. 
In Zeebrugge wordt dus een enor
me 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 konklu-
sie getrokken. Het totale risico 
van een katastrofe met de LNG-
terminal beloopt «slechts» een 
keer per 420 jaar... En de sterfte
kans door een ongeval met LNG 
zou slechts één persoon op de 
300.000 aan het gas blootgestel
de personen treffen. Er wordt 
evenwel niet gesproken over ont
ploffingen of terreurdaden, en ui
teraard 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 LNG-
terminal komt er ondanks alles 
dus toch, en het zal een miljarden-
investering worden. 

Geenszins Is het zeker dat grap
jes 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 reusach
tige investering. 

Blijft er dan nog de metaantanker 
voor het transport van het Alge
rijns aardgas: dit LNG-schip 
wordt momenteel gebouwd en 
zal Distrigaz jaarlijks een half mil
jard frank kosten, aan huurprijs 
alleen al. 

Voor de exploitatie van de LNG-
terminal wordt eveneens 500 mil
joen frank per jaar voorzien. 

Zelfs al moeten we aan die bedra
gen nul frank zgn. kompensatie-
kredleten voor Wallonië toevoe
gen, dan blijft de nieuwe investe
ring in Zeebrugge een uitermate 
dure grap. Waarvan slechts in de 
jaren '80 zal blijken of deze rege-
ringsgok verantwoord was. (HDS) 
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Lotgenoten 

De toestand van de Frans-Cana
dezen vertoont opvalland veel 
gelijkenis met die van... de Vla-
nningen in Belgié. Ze bewonen 
een gesloten taalgebied (op en
kele taaleilanden na), zitten in dit 
eigen gebied geplaagd met een 
Engelse minderheid, tevens 
bovenlaag (Britten en britskil-
jons) en leefden lang tamelijk 
afgesloten van het moederland, 
met alle kulturele gevolgen van-
dien. 
Na eerst geruime tijd als onbe
staande beschouwd en behan
deld te zijn geweest of hoog
stens als een uit de tijd geraakt 
stukje folklore, hebben de 
Frans-Canadezen zich doorge
zet. In zulke mate dat men hen 
tot voor kort heeft willen paaien 
met een tweetaligheid (op pa
pier) voor heel Canada. Toen ze 
er om vroegen kregen ze die 

Frankrijk steunt 

zijn Canadezen 
Een echte eerste-minister is Re
ne Levesque niet, want zijn 
regering bestuurt slechts een 
provincie : Quebec. Dat hij niet
temin door de Franse president 
GIscard d'Estaing als een gelij
ke ontvangen werd, heeft niets 
te maken met het feit dat ze 
uiterlijk op elkaar wat gelijken 
en alles met het feit dat ze bel
den Fransen zijn. 
Premier Levesque is begin no
vember in Frankrijk op bezoek 
gekomen. Hij werd daar ontvan
gen 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 «Vi
ve Ie Quebec llbre !» uit te roe
pen. 

Wij komen op dit bezoek een 
maand na datum terug omdat 
het onzes inziens In de Vlaam
se pers niet genoeg aandacht 
gekregen heeft. 

Ook een « bevrijdings
beweging » 
Hoeveel begrip men ook aan de 
dag legt voor de stamverbon-
denheid tussen Europese en 
Amerikaanse Fransen, men 
moet toegeven dat de Franse 
regering formeel toch flagrant In
gegaan IS tegen de internationa
le rechtsorde. Zij loopt vooruit 
op de feiten door te gebaren als
of 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 verle
nen aan «bevrijdingsbewe
gingen -. 

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 Canade
se staatsburgers wensen te blij
ven en zo ja in welke vorm. 
De onafhankelijkheidspartij van 
Renè Levesque, die in novem
ber 1976 met klank de verkiezin
gen 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. 

niet. Toen ze haar kregen, wil
den ze haar met meer. De gees
ten waren geëvolueerd. 
De taalbeweging heeft plaats ge
maakt voor een waarachtige na
tionalistische beweging, met alle 
schakeringen van dien: herle
ving 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 Frans-
Canada, dat zij dan ook grondig 
willen herverfransen. Hiertoe 
hebben zij bv. een dekreet op 
het taalgebruik in het bednjfsle-
ven genomen dat veel strenger 
is dan ons zgn. september<le-
kreet (al heeft dit er model voor 
gestaan). De volgende stap, die 
zij nu voorbereiden, is verre
gaand zelfbestuur. 

De slagzinnen over de verkies-
lljkheid van een universele, grote 
taal boven een kleine, van een 
wereldbeschaving boven een be
perkte en over het kosmopoli
tisch eenheidsstreven van de 
mensheid waar tegenover het 
nationalisme achterhaalde ghet-
tovorming 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 vol
gen enkele citaten uit de toe
spraken der voornaamste rede
naars. 
Giscard d'Estaing, president; 
«De overkomst van de eerste-
minister van Quebec naar Frank
rijk IS een familievergadenng 
(.. J. Franknjk is het buurland, het 
verbondene of de vriend van 
vele landen. Alleen met Quebec 

zijn zijn betrekkingen in de eigen
lijke zin van het woord « broeder
lijk» (...). WIJ geven ons reken
schap van wat uw langdurige 
trouw inhoudt en (. .) wij weten 
wat voor inspanningen, vasthou
dendheid 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 Frank
rijk. » 
Edgar Faure, voorzitter van de 
« Assemblee Nationale : «In heel 
de wereld wordt nu veel gespro
ken over het recht op verschei
denheid Overal eisen de etni
sche, kulturele, godsdienstige 
«minderheden» een statuut op, 
het recht op vrije uiting of ook 
het recht om een staat te vor
men, voorzien van alle soeverei-
niteitsattributen (..). 
Het vraagstuk van de verschei
denheid is heden ten dage niet 
alleen dat van de individuele ver
scheidenheid C..) het IS de moge
lijkheid, samen te verschillen, het 
is de groepsverscheidenheid 

Een belangrijk bestanddeel voor 
het bestaan van deze groepsver-
scheidenheden is natuurlijk de 
gesproken taal (...). De meest 
gezaghebbende intellektuelen 
van de wereld moedigen terecht 
de in onderontwikkeling geraak
te volkeren aan om hun taal 
nieuw leven in te blazen (...). Dit 
is goed. Maar met welk recht 
zou men dan het Frans een billij
ke behandeling kunnen ontzeg
gen en het, om het even waar 
het gesproken wordt, tot een dia-
lekt degraderen 7 (...) 
In U groet ik een drager van 
onze eigen levenskans, een 
broederlijke bewerker van onze 
toekomst -

Stambewustzi jn 
en konsekwentie 
In dit bestek is het van minder 
belang, de woorden van de Ca
nadese gast aan te halen. De uit
zonderlijke betekenis van de uit
spraken der Franse hoogwaar
digheidsbekleders wordt pas dui
delijk wanneer wij ons een ogen
blik een dergelijk tafereel voor 
de geest trachten te roepen ter 
gelegenheid van een officieel be
zoek dat bv. Maurits Coppieters, 
voorzitter van de Nederlandse 
Kultuurraad in Vlaanderen, zou 
afleggen in Nederland. 
Kan men zich indenken dat Ne
derlands eerste-minister of de 
voorzitter van het parlement al
daar gelijkaardige taal zou voe
ren ? Dat zij woorden van waar
dering zouden vinden voor de 
lange moeizame strijd van de 
Vlaamse bewgging en openlijk 
uiting geven aan zulke achter
haald of verdacht geworden ge
voelens als stambewustzijn en 
taaiverwantschap ? Daar heb
ben de Fransen dan toch maar 
geen last van I Al ware het een 
mooi ding dat ze hun hoogge
stemde 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 Eski
mo's, hun Indianen en hun Engel
se minderheid de tjeginselen na 
te leven waarop zij zich beroe
pen om zich aan Engelse be
voogding te onttrekken. 

Karel Jansegers 

"̂  Frankrijk erger dan Spanje? 

Moeilijkheden 
voor Baskisch 
onderwijs in 
Frans-Baskenland 

Maite Idirin en De Frans-Vlanningen Marieke en Bart verzinne
beelden de Vlaams-Baskische solidariteit op 10 december in dé 

UIA-Wilrijk. 

Sinds een 15 jaar hebben de Bas-
ken zelf het onderwijs in het Bas
kisch beginnen organizeren. Voor
al dan in Spaans-Baskenland. Na 
het verdwijnen van Franco Is de 
bloei van dit onderwijs in de «Ikas-
tolak » (Baskisch voor « scholen ») 
zo groot geworden dat bijna 
90.000 kinderen in Zuid-Basken-
land het onderwijs van deze scho
len volgen. 
Frans-Baskenland, met een veel 
geringer bevolking en een veel 
langduriger assimilatie door Fran
se 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 indivisi
ble «-ideaal van het Jacobinisme 
beschouwde. 
Vandaar de maatregelen tegen 
de school van St.-Palais waar
tegen 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 ken
nen om « op gelijk niveau te staan 
als de kinderen uit andere Franse 
scholen». Zo 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 uit
werken van de zgn. onver
vreemdbare rechten op eigen 
taal en kuituur, dat men botst 
tegen het gevestigde regime. 
Ondanks het veel geringer natio
naal gevoel van de Franse Bas-
ken is men hier dan blijkbaar toch 
te ver gegaan want een massale 
reaktie is gevolgd op de bedrei
gingen van de Franse staat. Be
gin 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 ge
komen die over het lot van de 
lagere Baskische school van St.-
Palais moet beslissen. Vanuit de 
verdediging van hun fundamente
le taal- en kultuurrechten heeft de 
Baskische oudervereniging Seas-
ka 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 de
cember te Antwerpen-Wilrijk. 
Daarvoor deed het een beroep 
op een aantal Baskische kunste
naars en ook op Frans-Vlamin
gen (Marieke en Bart) die in soli
dariteit met de Franse Basken 
zich verzetten tegen een chauvi
nistisch Frans centralisme, waar
van ook Frans-Vlaanderen te lij
den heeft 

NADERE GEGEVENS 

Aula Major van UIA te Wilrijk, 
met medewerking van de universi
taire parochie, zaterdag 10 de
cember om 20 u. 
Het wordt een feest van hoog
staande volkskunst met de Baski
sche artiesten Maite Idirin (trad al 
op voor Nekka) en Immanol Mi-
chelena, alsmede uit Frans-Vlaan
deren Marieke en Bart, die ook al 
door Nekka geprogrammeerd 
werden. Van Vlaamse zijde tre
den het Pedakoor van Pius X aan 
alsmede de Vlaamse Barden. Het 
wordt een grootse happening 
voor oud en jong, die wordt inge
leid door de h. Jozef van Over-
straeten, de eeuwig jonge en 
dynamische voorzitter van de 
VTB-VAB. 
Inlichtingen over deze avond en 
over de Vlaams-Baskische wer
king kan men krijgen bij Dirk Hey-
man, Hof Van Tichelen 2, 2020 
Antwerpen (tel. 031/27.74.58) of 
bij Walter Luyten, Liersesteen-
weg 140/2 in Berlaar, tel. 0 3 1 / 
82.11.93. 
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Antwerpen 11 december 

Dialoogdag kleine en 
middelgrote ondernemingen 

Ten zeerste bekommerd in deze krisistijd om de toekomstmogelijk
heden 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. Mat-
theyssens, volksvertegenwoor
diger. 

10 u. 10: 
Referaat door lic. Luc Beernaert, 
Studiedienst VEV. Belang en situ
atie van de kleine en middelgrote 

ondernemingen in het Vlaande
ren van vandaag. 

11 uur: 
Bespreking in werkgroepen. 1. 
Ekonomische werkgroep: Finan
cieringsproblemen, exportmoge
lijkheden, toegankelijkheid van de 
KMO tot het wetenschappelijk on-

Kortenberg 9 - 1 0 - 1 1 december 

Europa opbouwen 
aan de basis 

Rond dit tema lioudt het Dosfelcentrum belangwekkende studieda
gen inhoudelijk uitgebouwd als volgt: 

— Waar staan we nu met het officiële Europa tav. de regio's. 
— « De toekomst is onze zaak » : liet ideeengoed van de grote Euro
pese 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-Vlaan-
deren, 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 vor
mingscentrum L Dosfel, Tribunestraat 14, te Brussel. Tel. 02-
219.12.02, waar ook verdere Inlichtingen. 

. — Op zaterdagavond wordt deelgenomen aan een grootse « Euro
pa der̂  volkeren » zangavond In de grote aula van de UIA te Wilrijk 
met o m. de Baskische kleinkunstenaars Maite Idinn en Imanol Mlche-
lena ; de Frans-Vlamingen Marieke en Bart samen met andere solis
ten en koor. 

derzoek. G. Dubois, voorzitter 
werkgroep KMO, van het VBO. 2. 
Sociale werkgroep: Fiskale, so
ciale en administratieve druk op 
de kleine onderneming, beroeps
opleiding en beroepsvervolma-
king en sociaal statuut van de zelf
standige. Een paneel van expor
ten belicht de verschillende as-
pekten. 

12u . 30 : 
Besluiten uit de werkgroepen. 

13 uur: 
Middagmaal. 

NAMIDDAG: 

14 u. 30 : 
Voorstelling van het politiek pro
gramma. Hektor de Bruyne, minis
ter van Buitenlandse Handel: 
« De bevordering van de export
mogelijkheden voor de KMO». 
Rik Vandekerckhove, minister 
van Wetenschapsbeleid : « De bij ' 
drage van het wetenschappelijk 
en technisch onderzoek aan de 
ontwikkeling van de KMO». Paul 
Peeters, volksvertegenwoordiger, 
alg. sekretaris VU en provinciaal 
voorzitter N C M V : «Het VU-pro-
gramma voor de zelfstandigen en 
kleine en middelgrote onderne
mingen». Slotwoord door de h. 
Hugo Schiltz, voorzitter VU. 

PRAKTISCHE SCHIKKINGEN 

Plaats: Bouwcentrum, Auditori
um 1, Jan van Rijswijcklaan 191, 
2020 Antwerpen, tel. 0 3 1 / 
37.28.90. 

Datum: Zondag 11 december 
1977 van 10 tot 17 u. Een doku-
mentatiemap wordt u ter beschik
king 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). 

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 geze
ten 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 456 

4. Joris Depré, Tervuren .• 432 

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 138 
14. Jaak Janin, Huise 120 

Luk Vanhorenbeek, Korbeek-Lo 120 

16. Lulgard Decoster, Machelen 108 

17. Jan Caudron, Aalst 96 
Cecile Remmerie, leper 96 

Eugene Van Itterbeek, Kessel-Lo 96 

20. Freddy De Valck, Iddergem 72 

21. J. Peeters, Hoboken 60 
22. Jozef De Meyer, Heverlee 36 

Arthur De Schrijver, Hekelgem 36 
Jozef Labaere, Kortrijk 36 
PietSeverins. Zwijndrecht 36 

26. Huguette De Bleecker, Gent 24 
Mare De Vriese, Assebroek 24 
Jozef Dockx, Borsbeek 24 
Leo Thijs, Pulderbos 24 
Roland Van Heddegem, Oudenaarde 24 
Oswald Van Ooteghem, Gentbrugge 24 

32. M.J. Eeckhout-Wambecq, Ranst 12 
Lode Van Camp, Hoboken 12 
vu-Hoboken, Hoboken 12 
Eugeen De Knop, Asse *.«.v. _. 12 
Cl. Moortgat, Strombeek-Bever . . . . , l ^ p ^ ^ ^ 12 
VU-Buggenhout, Buggenhout .'.;....... 12 
Johan Beke, Mariakerke 12 
Jan Ritzen, St.-Amandsberg 12 
Leo De Bruyn, Tessenderio 12 
Jan Goetshouwers, Diepenbeek . . . . . ^ ^ , ^ . . . 12 
Guillaume Malesijs, Poperinge .......j^Sfe&*; • 12 
Hervé Vandamme, Wervik .««f^if^fe 12 
Paul Cresens, Schaffen *:.:r?.=iï 12 
Ludo Van Lent, Herent 12 
Jef Vinex, Erps-Kwerps 12 
AdhemarVanderlinden, Mechelen 12 
C. De Saveur, St.-Lievens-Esse 12 
Omer Laga, Oostende "12 
Jozef Nagels, Oostende ....... 
Guido Dornez, lngelmunster... i i^^ 
VU-Bree, Bree ..^^^:^.f^yix 
A. Van Herck, Arendonk ..3>«t»i«A«,}i;,|i» 
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ANTWERPEN 

Afscheidsgroet aan Marcel Van Rqy 

Meer dan 1 000 mensen vulden de ruime SL-Gummaruskerk te Lier bij de uit
vaartmis van Marcel Van Roy Het plotse afsterven van ons VU-gemeente-
raadslid 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 gou
den, 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 

Want onrechtvaardigheid dat kondt 
ge niet verdragen 
Voor rechtvaardige zaken daaren
tegen vatte ge onmiddellijk vlam 
Dat bracht U trouwens in de politiek 
De rechtvaardigheid 
De rechtvaardige belangen van de 
mensen waarvoor ge U verantwoor
delijk voelde 
En naast Uw goed en groot hart 
naast Uw inzet voor rechtvaardige 
dingen heeft een grote zin voor ver
antwoordelijkheid U altijd geken
merkt 
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 intie
me 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 

Daarom ook was je geen echte politie
ker Maar je had de politiek nodig om 
je doelstellingen te realizeren, om dat
gene verwezenlijkt te zien waarvoor 
je leefde een Vlaamse samenhorig
heid in een Vlaams land 

Op dat vlak was je persoonlijke inzet 
totaal, zowel in de ogenblikkelijke 
strijd als in de opbouw van een scho
ne 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 zon
der 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 Vlaande
ren " 

VUJO in het arr. Turnhout 

De eerstvolgende vergadering van 
het arr komitee zal plaatshebben op 
17 december 1977 om 20 uur 
Op deze vergadering zal een algeme 
ne beschouwing van de aktuele poli 
tiek gegeven worden door Rob Geer-
aerts provincieraadslid 
Eveneens zal een gesprek plaatsvin
den over de struktuur van VUJO 
zowel plaatselijk arrondissementeel 
als nationaal 
Op deze vergadering zal ook getracht 
worden een nieuw arr komitee sa 
men te stellen Deze samenstelling 
moet statutair gebeurd zijn voor het 
einde van dit jaar De statuten van de 

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 toe
passing bij deze samenstelling 
WIJ hebben de beschikking over ver
gaderlokaal nummer twee in de Wa
rande 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 Jans-
vliet 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 

VUJO-Niel 
ontvangt sinterklaas 
Op zaterdag 3 en zondag 4 decem
ber komt de sint en zijn knecht bij u 
op bezoek om snoepgoed aan de kin
deren uit te delen 
De brave man is bereid om uw 
geschenken aan de allerkleinsten te 
geven 
WIJ komen enkel op aanvraag Gelie
ve telefonisch kontakt op te nemen 
met E Suykens Ctel 883900) I Bar
bier (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 zater
dag 3 dec en zondag 4 dec telkens in 
de namiddag en op maandag 5 dec s 
avonds Voor afspraak met de Goede 
Sint telefoneer op het nr 460279 of 
loop even binnen op het VU-sekreta-
riaat Trammezandlei 11 te Merksem 

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 manda
tarissen en bestuursleden 

DECEMBER 
2 HOBOKEN Gespreksavond - Egmontakkoord» Vlaamse ne

derlaag 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 

LAAKDAL VU-spreekbeurt door kamerlid Willy Kuijpers over 
« De noodzaak van het bestaan van de Volksunie » Om 20 u in 
zaal cafe Rili Meerlaarstraat te Klem-Vorst Tevens VU-be-
stuursverkiezingen 

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

KONINGSHOOIKT VU-bal in het Parochiaal centrum, Mechel-
baan Orkest Sioux Ensemble met Andre Romano Inkom 
60 f r 

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 

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

HERENTHOUT Mosselfeest om 20 uur in zaal De Kat 

10 BORGERHOUT VUJO-wijnavond in zaal «Hand in Hand» 
Onderwijsstraat 44 te Antwerpen om 20 u 30 

23 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 bedoe
ling dat het eerste nummer van dit 
boekje zou verschijnen in januan 
1977 
Al wie wil meewerken telefoneert 
even naar Mark Van Ouytsel op num
mer 555861 Het is de bedoeling van 
een reeks artikels te schrijven ,idie 
enkele keren vervolgen en ook een 
aantal rubneken zoals verslag ge
meenteraad enz 

Amnestie 
Op de gemeenteraadszitting van 
8 november heeft het voltallige be
stuur 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 lidkaar-
ten 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 novem
ber 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 hier
over met U op donderdög 
1 december om 20 uur in 
het klem auditonum van 
U I A te Wilrijk Gesprekslei
der Johan Sauwens, VUJO-
voorzitter 

Kortnieuws uit 

Merksem 

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

OPENBAAR 
CENTRUM 
MAATSCHAP
PELIJK 
WELZIJN VAN 
ANTWERPEN 
Plaatsen van verplegingsse-
kretaris/verplegingssekre-
taresse. 
De bediening van verple-

gmgssekretaris/verple-
gmgssekretaresse wordt 
openverklaard 
De bruto aanvangswedde 
per maand bedraagt 26^20 
fr of 27051 fr naargelang 
de kandidaten gerechtigd 
zijn op standplaatsvergoe
ding of haardgeld 
Een biezondere reglemente
ring op de standplaatsver-
phchting IS van toepassing 
De kandidaten moeten een 
getuigschrift van goed zede
lijk gedrag, dienstig voor 
openbaar bestuur inleve
ren , de mannelijke kandida
ten 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 27-7-
1961 
Diplomavereisten getuig
schrift van hoger middel
baar onderwijs of daarme
de gelijkgesteld getuig
schrift 
Houd(st)ers van een diplo
ma opgesteld m een andere 
taal dan het Nederlands die
nen onderworpen aan een 
taalproef, in te richten door 
het Vast Wervmgssekreta-
riaat 
De kandidaten zullen on
derworpen worden aan een 
vergelijkend eksamen Een 
werfreserve zal aangelegd 
worden met een duurtijd 
van 3 jaar 
Verplicht inschrijvingsfor
mulier, .volledige voor
waarden en eksamenpro-
gramma 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 Sekre
tanaat, Laoge Gasthuis
straat 33 Antwerpen uiter
lijk op 16 12 1977 
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VU-Noorderkempen blijft aktief 
Ook voor de Volksunie-Noorderkem
pen 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 Volksuniejon
gerenbestuur «VUJO» vraagt de re
gering dringend prioriteit te verlenen 
aan het dijkenbeleid i.p.v. nodeloze 
geldverkwistingen, o.a. voor nog meer 
zinloze autowegen, computers, vlieg
tuigen, enz. 
VUJO-Antwerpen stelt in dat ver
band vast dat . 
1. Er is nog steeds geen volledige 
schadeuitkering aan alle Ruisbroeks-
lachtoffers is gebeurd. 
2 Het definitief plan voor de verho
ging van de scheldekaaien pas twee 
maand geleden is klaargekomen. Dis-
kussie tussen diverse belangengroe
pen gedurende anderhalf jaar zijn 
mede de oorzaak van de huidige ram
pen. 

Wij eisen een direkte aanvang van de 
werken en een onmiddellijke en totale 
schadeloosstelling voor alle getroffe
nen ! 

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

Deurne 
Sinterklaas bij u thuis 

Op vrijdagavond 2 december, zater
dag 3 en zondag 4 december kan Sin
terklaas bij U thuis Uw kinderen een 
bezoek brengen. 
Onkosten : 150 fr. per bezoek. Inlich
tingen en inschrijvingen bij mevr 
Noels (tel.. 24.35.81), voorzitster van 
de kulturele vrouwenkring VU-Deur-
ne. 

Sinterklaas 
komt naar 
Hulshout 
Op 4 december komt Sinterklaas 
voor de vierde maal naar de Volks
unie van Hulshout. 
Het feest heeft plaats in de parochie
zaal te Hulshout. Jullie moeten stellig 
komen, want er is ook nog poppen
kast, enig mooi I 
Het feest begint om 2 uur en om 
2 u. 10 komt de Sint met lekkernij en 
speelgoed voor de kinderen tot 12 
jaar. De 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 
299; Van den Eynde Jos, Grote Baan 
164 , Van den Bruel Frans, Booischot-
seweg 13 ; Meurrens Mark, Booischot-
seweg 87a. 

Medeleven te 
Hove 
Bestuur en leden van onze 
afdel ing bieden de familie 
Buys hun innige deelne
ming aan bij het overl i jden 
van hun gel iefde moeder. 
M o e d e r Buys was een vro
me en V laamsbewuste 
vrouw. Haar groot gezin en 
haar sociaal en V laams 
ideaal hebben haar in haar 
lang leven ook niet ge
spaard van soms zware krui
sen. Ondanks alles bleef ze 
optimist. Z i j leeft in onze 
herinneringen voort. 

eerst aan deelnam, zij het zonder veel 
resultaat — of er dienden grote voor
bereidingen getroffen te worden voor 
17 april 
Op de lijsten van de nationale verkie
zingen had de Volksunie Noorderkem
pen 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 PVV 
en BSP Een week later dienden 
alweer de mouwen opgestroopt voor 
de nieuwe gemeenteverkiezingen, na
dat de eerste ongeldig waren ver
klaard. Gezien de té jonge leeftijd van 
onze ploeg, onze onvolledige lijst en 
gebrek aan voldoende middelen, kon
den wij op plaatselijk vlak niet oproei
en tegen de oude, rijke en goedgeor-
ganizeerde tegenstanders. 
Het weze gezegd dat tegelijkertijd 
nieuwe moed en krachten werden 
opgedaan tijdens ons jaarlijks «familie
feest » en op 12 november jl. ons jaar
lijks dansfeest, telkens in aanwezig
heid 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 alge
mene ledenvergadering te bewerkstel
ligen. 

Deze ledenvergadering gaat door op 
9 december om 20 uur in de Meulen 
te Hoogstraten. Op het programma 
staat: aansluiting nieuwe leden en her-

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN! 

Verzorgde keuken, 
demokratische prijzen, 
uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel. 031/81.88.41 

Nieuw bestuur 
bij VU-Borsbeek 
Op vrijdag 8 november II. hadden in 
Borsbeek de bestuursverkiezingen 
plaats. De ruim opgekomen kiezers 
duidden 8 mensen aan om de afde
ling de volgende drie jaar te leiden 
Na een eerste, korte vergadering wer
den de taken a.v verdeeld : voorzitter 
(a.i.) Jef Dockx ; sekretaris Ca.i.) Pol 
Van Looy, penningmeester Frans 
Van Looveren, organizatie Herwig 
Van Genegen en Ingrid Horemans; 
propaganda Staf Kiebooms en Karel 
Vervl iet; hulpsekretaresse Simone Pa-
nis , afgevaardigden in de arrondisse-
mentele raad Jef Dockx en Staf Kie
booms. 

Bovendien maken volgende mandata
rissen statutair deel uit van het be
stuur • Jef Demi, Dr. R. de Raedt, 
Maria Steenhuysen, Peer Van Nuffe-
len en Irma Van Ballaer 
Het nieuwe bestuur heeft reeds be
sloten enkele waardevolle elementen 
te koópteren evenals een nieuwe 
afgevaardigde VUJO aan te duiden 
dn vervanging van Pol Van Looy). 
Wi j zijn er van overtuigd dat dit nieu
we bestuur een dynamische en werk-
lustige ploeg zal vormen om de Bors-
beekse V U nog verder uit te bouwen, 
wij wensen hen veel moed en doorzet
tingsvermogen om dit doel te berei
ken. 

Wij betuigen hiermede onze dank aan 
het uittredende bestuur dat onder lei
ding van oud-voorzitter Jef Denil voor
beeldige resultaten wist te boeken. 

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

nieuwing lidmaatschap; hernieuwen 
of inschrijving op abonnement op 
« WIJ » ; bestuursverkiezing en spreek
beurt door senator Wim Jorissen. 
Kandidaturen voor het nieuwe be
stuur dienen voor 5-12 binnen te zijn 
op het sekretanaat CL. De Koninck-
laan 407, Hoogstraten, tel 0 3 1 / 
14.64.74). 

Vermelden wij nog dat volksvertegen
woordiger Jo Belmans een maandelijk
se zitdag houdt in onze afdeling (nota 
bene; 203 vierkante kilometer en 
30 000 inwoners I) en wel elke derde 
dinsdag van de maand om 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 « Breu-
gelhof» te Merksplas. Men zegge het 
voor t ! 

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

VNJ Rupelstreek 
en Klein Brabant 
opnieuw van wal 
Het heroprichten van een nieuwe 
schaar in ons gewest is na een peno-
de van enkele jaren wegens gebrek 
aan geschikte leiding eindelijk bewaar
heid geworden 
Na nieuwjaar zullen de zondagdien
sten dan ook een aanvang nemen. Dit 
zal geschieden in het prachtig heem 
te Blaasveld, de Hoeve, op de Mechel-
sesteenweg. 
Dat een degelijke jongerengroep in 
onze streek broodnodig is hoeft zeker 
geen betoog. 

In Blaasveld zijn er mogelijkheden in 
overvloed, denken we 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 nood
zakelijk en leverde o.l.v. Guido Hey-
vaert knap werk. 

Ouders die alsnog willen meewerken ^ 
kunnen steeds kontakt met hem opne
men . p.a Callaertstraat 37, 2660 Wille-
broek, tel 86.82.11. Wat de VNJ-lei-
ding betreft, kan men steeds terecht 
b i j : schaarleider Luk van Linden, Ant
werpsestraat 120, 2650 Boom, tel. 
88.56.44. 

Zo nodig brengen zij U graag een 
bezoek. Wij wensen de initiatiefne
mers alle sukses toe en zijn ervan 
overtuigd dat de ouders. Volksuniele
den en -sympatizanten de dwingende 
noodzaak ervan zullen inzien en hun 
kinderen een eigen Vlaams-nationale 
jeugdbeweging zullen aanbieden. 

Vic Anciaux 
te Schoten 

Geel met nieuw bestuur 

Op maandag 21 november hielden wij 
onze bestuursverkiezing, met als gast
spreker staatssekretaris Vik Anciaux. 
De talrijk opgekomen leden werden 
omstreeks 21 uur welkom geheten, 
waarna onze gastspreker het woord 
voerde over de Brusselse toestan
den, en wat hieraan kon verholpen 
worden met de Volksunie in de rege
ring. Na deze klare toespraak van Vik 
Anciaux, konden wij toch opmaken 
dat er nog veel en hard zal moeten 
gewerkt worden om de Vlaamse ge
meenschap 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 kandida
ten. 

Onder voorzitterschap van arrondis
sementsvoorzitter Hugo Draulans, 
werden de taken verdeeld en wel als 
volgt : 
Voorzit ter: Frans Verheyen, Pelserij 
1, Geel, tel. 014/58.93.93 - Onder
voorzitter : Jan Truyen, Stationsstraat 
58, Geel, tel. 014/58.85.81 - Sekreta
ris : Andrè Peeters, Dr. Vandeperre-
straat 2, Geel, tel. 014/58.97.36 -
Schatbewaarder en ledenadministra
tie : Jan De Graaf, Nieuwstraat 13, 
Geel, tel. 014/58.90.11 - Organiza
tie • 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. 
Leden: Bernus Bastiaens, Molen
straat 42, Geel, Willy Blockx, Aardse-
weg 87, Geel ; Theo Deckers, Doelen
straat 12, Geel ; Martin Leysen. Neder
landlaan 2, Geel, tel. 014/58.95.35. 
Gemeenteraadsleden: Jo Belmans, 

Possonsdries 7, Geel, tel. 014/ 
58.85.35; Alfons Tubbeckx, Kollege
straat 54, Geel, tel. 014/58.03.69; 
mevr. Dekoninck-Commers, Kollege
straat 21, Geel, tel. 58.91.79; Frans 
Teuwkens, Stelenseweg 56, Geel, tel. 
014/58.89.69. 
Afgevaardigden in Arrondissoments-
raad. Frans Verheyen, Jan Truyen, 
André Peeters, mevr. Mathieu-BlockX 
M. 
Na deze bekendmaking door onze 
arr. voorzitter werd het woord 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 werd 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 Volks
unie naar een Vlaamse staat. 

Informatievergadering met staatsse
kretaris V I C Anciaux over « De eigenlij
ke betekenis van het Egmontpakt 
voor de Brusselse Vlamingen.» Don
derdag 8 december as. om 20 uur in 
de Kempeneerszaal, Markt te Scho
ten. 
Iedereen welkom! 

OPENBAAR 
CENTRUM 
VOOR 
MAATSCHAP
PELIJK 
WELZIJN VAN 
ANTWERPEN 
Het Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk Wel
zijn van Antwerpen richt 
een kursus in voor bejaar-
denhelp(st)er (verzorging 
ten huize) en verzorgingsas-
sistent{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 de-
leeftijd van 18 jaar kan de 
kursus gevolgd worden met 
het oog op benoeming tot 
verzorgingsassistent(e); de
ze kandidaten kunnen even
wel geen brevet van bejaar-
denhelp(st)er behalen. 
De kandidaten die de leef
tijd van 40 jaar overschre
den hebben kunnen wel toe
gelaten worden tot de kur
sus, met dien verstande dat 
zij niet meer in aanmerking 
komen voor indiensttre
ding. 

Zij moeten met gunstig ge
volg een geneeskundig on
derzoek ondergaan en zul
len vóór de kursus, in het 
begin van de maand febru
ari aan een maturiteits-
proef onderworpen wor
den. De kursus zal bestaan 
uit een teoretische en prak
tische opleiding van febru
ari 1978 tot maart 1979, in 
avondkursus en een stage 
van 2 maanden met volledi
ge dag^taak die gespreid 
wordt over de maanden no
vember en december 1978. 
Tijdens de stage wordt aan 
de kandidaten een vergoe
ding toegekend. 
De kandidaten moeten zich 
persoonlijk aanmelden op 
de 7e afdeling/Personeels
zaken, Lange Gasthuis
straat 39 te Antwerpen, 
waar hun zal medegedeeld 
worden welke dokumenten 
zij dienen in te leveren en 
waar zij tevens nadere in
lichtingen kunnen beko
men. 

De aanvragen dienen op 
het sekretariaat, Lange 
Gasthuisstraat 33 te Antwer
pen toegekomen te zijn ui
terlijk op 23 december 1977. 

CHATEAU CARAVAN 

Verkoop - Verhuur 
onderdelen - toebehoren - trekhaken 

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

Geen vertrouwen 
De CVP-PVV meerderheid had er 
deze keer op gerekend dat de raads
zitting niet zou naslepen tot na mid
dernacht Er stonden «slechts» 34 
punten op de dagorde van de open
bare zitting 
De oppositie had er nog vijf aan toe
gevoegd, waarvan vier van de VU 
Bovendien was L Tobback veront-
schyldigd Wel lagen er belangnjke 
punten ter bespreking voor, onder 
meer de invoer van verhaalbelas-
tingen in heel Groot-Leuven en het 
struktuurplan, waarvoor een overeen
komst 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 be
steedt aan de voorbereiding van de 
gemeenteraad ter zitting worden er 
door een schepen talnjke taalverbete-
nngen gedikteerd, bij sommige ande
re ontwerpbeslissingen lijkt de ge
meenteraad eerder op een kommis-
sievergadenng omdat de betrokken 
kommissies niet de bjd en de gelegen
heid 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-PW-
koalitie 

Verhaalbelastingen 
Met die belastingen wil de stad de 
kosten van de verwerving van gron
den voor de aanleg of verbreding van 
wegen en de uitgaven voor de weguit-
rusting zelf, nolenngen en trottoirs 
inbegrepen, verhalen op de aanpalen
de eigenaars 
Het eerste ontwerp van dit beiastings-
reglement werd op 16 juni jl in de 
kommissie Financien grondig bespro
ken Uit die besprekingen was geble
ken dat de tekst op veie punten moest 
bijgewerkt worden De leden werd 
verzocht wegens de nakende vakan
tie, 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 uit
stel gevraagd maar had ten slotte 
mets ingestuurd Daardoor stonden 
de socialisten, die steeds op die belas
tingen hadden aangedrongen, nogal 
zwak in het debat Het enige tegenar-
mument dat Van Mellaert (6SP) kon 
invoeren, was dat in de deelgemeen
te Kessel-Lo, waar die belasfangen 
niet bestonden, inwoners van bepaal
de straten sterk gingen benadeeld 
worden ze wachten nog steeds op 
de verbetenng van de weg en kon
den met genieten van het Kesselse 
stelsel en nu gaan ze voor de kosten 
zwaar moeten tussenkomen Dat 
schept ongelijkheid tussen de inwo
ners van de deelgemeente 
Van Itterbeek betreurde dat de nieu
we 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 belas
tingen op het verbreden van wegen 
HIJ noemde verschillende straten, on
der meer de Bremstraat (Heverlee) 
de Trolieberg (Kessel-Lo), waar de 

inwoners zich tegen de voorgenomen 
verbreding verzetten Ze vrezen te
recht dat daardoor meer verkeer aan
gezogen 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 toepas
selijk 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 twee
de 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 vnj-
stelling van belastingen voor percelen 
in landelijke gebieden 
De eigenaar van een bebouwd per
ceel 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 stem
ming 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 Groot-
Leuven 
De aanzet was de wedstnjd « Leuven 
2000 » en de survey die met het oog 
op die ideeenwedstnjd door een 
team universitaire medewerkers op-
gestekj was Een eerste pnjs was er 
met toegekend, maar de studiegroe
pen 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 be
drag van 29145000 fr Vooreerst 
betoogden de VU-raadsleden Van It
terbeek en Vandezande dat ook an
dere groep>en hadden moeten kun
nen meedingen, terwijl hier de proce
dure van een eenzijdige toekenning 
gevolgd werd 
Raadslid Van Ittei-beek ging vervol
gens dieper in op het kontrakt Hij 
betoogde dat het kollege slecht van 
wal gestoken was door de Kommis
sie van Ruimtelijke Ordening slechts 
op het laatste nippertje bij de struk-
tuurplanmng te betrekking Het kon
trakt werd nooit grondig besproken, 
amendementen konden er met aange
bracht worden, over de grote beleids
lijnen 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-

Kom ook eens gezellig en lekker eten in... 

3Be Saljeeme 
BAR RESTAURANT 

NU IN EEN NIEUW KLEEDJE 
EN MET NIEUWE FORMULE ! 

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

woordelijk voor de nchtdoeleinden, 
die door de planners in kaart ge
bracht 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 toever
trouwd werd, terwijl de Vlaamse uni-
versitairen in de kou blijven staan Ze 
worden als raadgevers erbij betrok
ken, maar financieel gaat de hoofd-
brok naar het buitenland 
Voorts vroeg het raadslid welke het 
juridische uitgangspunt is"? Het ge
westplan' De bestaande APA's, 
BPA's en verkavelingsvergunningen ' 
De vaagheid van de overeenkomst 
wetfagt in geen enkel opzicht de uitga
ve van 30 miljoen Een stad als Has
selt betaalt voor een gelijkaardige en 
meer uitgewerkte opdracht 
5100 000 fr 
Na die massieve knfaek moest het kol
lege kennelijk naar adem snakken 
Burgemeester Vansina kon de kntiek 
met weerleggen en smeekte de raad 
vertrouwen te hebben in de studie
groep 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 opge
steld had Het slot van die incidentnj-
ke bespreking was dat de VU tegen
stemde De BSP onthield zich, samen 
met J Holle (PW) 

Het incident-Coppieters 
Op de ontvangst die de stad aange
boden had ter gelegenheid van het 
nationaal VUJO-kongres en waarop 
voorzitter Maunts Cloppieters van de 
Nederlandse Kultuurraad aanwezig 
was. stuurde het Leuvense schepen-
kollege zijn kat 
Van Ittertjeek bracht de zaak aan de 
dagorde en bekloeg zich in het alge
meen, ook naar aanleiding van het 
bezoek van minister De Backer aan 
het stadhuis, over het gebrekkige pro-
tokol 
Echter, in de wijze waarop de VUJO 
en voorzitter C>>ppieters ontvangen 
werden, zag het raadslid politieke 
moedwil Hij kon eveneens met aan
vaarden dat de schepen (de heer 
Sprockeels, P W ) die door het kolle
ge 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 recep
tie schepen De Reycke zich in het 
stadhuis bevond Het werd hoe lan
ger hoe duidelijker dat er werkelijk 
boycot mee geuoeid was 

Bejaarden- en 
gehandicaptenzorg 
Raadslid Artette Lambrechts (VU) 
bracht het probleem van de toeganke
lijkheid van de gemeentehuizen ter 
sprake Ze deed, na een onderzoek 
ter plaatse, een hele reeks konkrete 
voorstellen die ze aan de burgemees
ter 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 even
eens 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 centralize-
rende visie Ook vroeg hij dat in die 
nota de toestand van de bejaarden in 
de wijken zou behandeld worden De 
schepen voor maatschappelijke za
ken beloofde van die beleidsnota 
werk te maken 
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3 HOFSTADE. VU-Rubensbal in zaal Centrum om 21 u Tombo
la 14-daagse reis naar Spanje, enz 

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

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

10 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 Bosco-
kelder, Steenweg naar Alsemberg Ook op 11 december vanaf 
11 u 30 

17 WOLVERTEM. VU-bal in zaal St-Cecilia, 

Nieuws 
afdelingsbestuur 
Kessel-Lo 
Op 18 november jl koos de VU-afde-
ling Kessel-Lo/Korbeek-Lo een nieuw 
bestuur Gilbert Gijseling, voorzitter, 
Frans Clerckx, ondervoorzitter, Mar
fan Vanbrabant sekretans, Anna 
Harms, penningmeester. Ivo Wuy-
ckens, propaganda, Emiel Veynaut 
organizafae, Madeleine Neynnck, le
den 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 - ex
port 

WIJNGAARD 
RAYMONDI 

WUNEN - LIKEUREN 
RODESTRAAT 5, 
SINT-KATHERINA-LOM-
BEEK (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-agglomeratie-
Brussel 
In een gemoedelijke sfeer en in het bj-
zijn van 95 gegadigden hebben we de 
vier tachtigjarigen 1977 van ons ver
bond gevierd, met toespraken, bloe
men en geschenken Speoaal dient 
hierbij de lieve attentie te worden ver
meld van staatssekretans dr Vic An-
ciaux, 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 stem
ming 
Op 8 december hebben wij ander
maal een gezellige koffietafel met als 
eregast Willem de Meyer, die ons een 
drietal liedjes van onze Vlaamse kom-
ponist Armand Preud'homme. komt 
aanleren Iedereen op post 
Op 22 december hebben we ons jaar
lijks Kerstfeest ditmaal in 
Kapellen-op-den-Bos. dus met uitstap 
In een mooie, aangepaste innchfang 
wordt het Kerstmaal, om 14 uur, aan
geboden 

Nieuw bestuur bij 
VU-Brussel-stad 
Voorzitter Rudi Roosens, Vuurkrui-
senlaan 253, 1020 Brussel (Laken), 
sekretans Geert Hoogstoel, Bamca-
denplein 11.1000 Brussel (centrum), 
penningmeester Mon Vandyck, Bei-
zegemstraat 47/67, 1120 Neder-over-
Heembeek) , propaganda Firmin De 
Blieck. Roeiersstraat 28, 1000 Baissel 
(centrum). orgamzatie Jempi Dan-
greau. 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 be
stuur VIC Anciaux, Staatssekretans. 
gemeenteraadslid, Wim Vanderetet 
gemeenteraadslid. Hedwiga Jacobs-
Vaes, 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 

O C M W 
— Frans Van Caesbroeck, Jan Ham-
meneckerstraat 17, 1870 Wolvertem 
(tel 052/3091 03) de vierde dinsdag 
van de maand bij hem thuis 

Afgevaardigde voor Oppem 
— Emmy Verlinden-Van Snel, Kapel-
lekensstraat 9, 1881 Oppem (Brusse-
gem) (tel 2690680), de vierde dins
dag van de maand bij haar thuis 

VUJO 
Halle-Vilvoorde kiest 
Op vnjdag 2 december worden — 
zoals reeds eerder aangekondigd — 
verkiezingen gehouden voor het ar
rondissementeel komifee Halle-Vil-
voorde Naast de aanduiding van 7 
komiteeleden dienen ook een effektie-
ve afgevaardigde en 2 plaatsvervan
gers, vanuit en door de arrondisse-
mentele VUJO-raad, aangeduid te 
worden om Halle-Vilvoorde in de na-
faonale VUJO-raad te vertegenwoor
digen 
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 aan van bureau-
chef 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 na 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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^ o f ten C-cnl|oorn 
Restaurant 
Feestzaal Café 
Uitbating: 
Erna Van Dooren 
Keierberg 25 

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
Maandag gesloten 

Hoe veel kost 
«Samen 
bouwen»? 
Waar we 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 Weyer aangaande de 
kostprijs van het gemeentelijk informa
tieblad, 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 duide
lijk een uitgave met partijpolitieke doel
einden IS geworden, kost aan de 
Oiestse schatkist het ronde sommetje 
van 560000 fr Een hoog bedrag, dat 
ons echter met verbaasd heeft Een 
zo luxueus gedrocht moet veel geld 
kosten Immers, geen enkele drukker 
noch in, noch buiten Oiest werkt gra
tis en alleen voor de schone ogen van 
een schepen of burgemeester 
560 000 (vijfhooderdzestigduizend) 
franken, betaald door de Diestse be
lastingsbetaler Op zichzelf al een laak
baar iets, vooral wanneer men be
denkt voor wat het blad gebruikt 
wordt door een meerderheid, die al 
langer hoe meer opvalt door haar 
onbeschaamdheid Wanneer wij de 
zaak nog wat verder doorpluizen, 

* komen we zelfs tot de vaststelling dat 
men de reeds tweemaal genoemde 
som gerangschikt heeft onder «kan
toorbenodigdheden» Een truk gelijk 
een andere Maar heiaas voor de 
meerderfieid, alles komt uit al nrK>eten 
de kraaien het uitbrengen-
Inmiddels vernemen we ook dat som
mige leden van het schepenkollege er 

. prat op gaan, dat ze bespanngen 
doen Zo zeggen zij tegen ieder die 
het horen wil dat de veel te krappe 
bezetting van het politiekorps aan de 
stad al 300000 frank opbracht Men 
gaat ook fier op het feit dat de brand
weer bijna 1 miljoen besparingen ople
verde Daar zitten zeker de schepe
nen voor mets tussen Dat heett men 
eerder te danken aan de voorzichtig
heid van de bevolking Maar over het 
feit dat men reeds 250000 betaalde 
voor een struktuurplan dat aan duide
lijkheid 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 werd dat nu plots een 
10—15 stand In een volgend artikel 
zullen we op deze kwestie terugko
men Inmiddels hebben we alweer 
ondervonden hoe de leden van de 
PVV-BSP meerderheid gedwee de be
velen 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 sus
sen Dat men a u b de moed opbrengt 
om de waarheid te zeggen en ronduit 
toe te geven dat de sekretansverkie-
zing een partijpolitieke aangelegen
heid was en meer niet Met andere 
woorden, de meest lage dorpspolitiek, 
geleid door een Minister van Staat 
die beter zou moeten weten 

Wil ly Somers 

Gedaan met 
«Exploration du Monde» 

in Leuven 
Op 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 vol
gende meegedeeld « Ten einde ernstige incidenten te Leuven te ver
mijden, hebben we beslist de voordrachtencyclus 1977-1978 'Ontdek 
de Wereld "-reeks in het Frans te annuleren Wij betreuren ten zeer
ste u deze beslissing, die ons ingegeven werd door veiligheidsover
wegingen, 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 Mon
de » met meer veilig zijn in de schouwburg Korrekter zou geweest 
zijn te stellen dat het met past in een Vlaamse stad Franse voorstel
lingen 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 zet En dan wordt er ook met bijverteld dat die zogenaamde 
« Association » met overheidsgelden we rk t 

De volgende faze in de stnjd zal nu gericht zijn tegen de « Galas Kar-
senty-Herbert» uit Parijs En als we zover zijn, zullen wij het stadsbe
stuur 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 

Nieuw bestuur 
te Boortmeerbeek -Hever-Schiplaken 

IJzerbedevaartkomitee gewest Diest 

laakt standpunt van de nationale leiding 
Zopas vernemen wij, dat het IJzerbe-
devaartkomitee 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 fei t dat de plaatselijke 
kernen op geen enkele wijze werden 
geraadpleegd 

Deze brief werd blijkbaar reeds lan
ger dan vandaag verzonden Inder
daad, 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 janu-
an a s verkozen wo rd t ziet het 
waarnemend bestuur er als 
volgt uit voorzitter Vic Van 
Aels t , sekretans Luk Vande-
zande, penningmeester Daniel 
Nuytens, verantw propaganda 
Mon Vandyck , verantw organi-
zatie Jaklien Cocqureaux Cilia 
Van der Sfjurt is fc>elast met de 
kulturele relaties, Wim Van der 
Eist met de relaties met het 
V V M , Rudi Roosens is VUJO-
verantwoordelijke 
In een 10-tal gemeenten werden 
intussen nieuwe afdelingsbestu
ren gekozen Aan leden en sim-
patizanten uit Eisene, Oudergem 
en St-Gillis doen wij een dnngen-
de oproep om hun medewerking 
te verlenen 

Inlichtingen kunnen bekomen 
w e d e n bij de sekretans die iede
re dinsdag van 19 tot 20 u 30 zit-
dag houdt op het sekretariaat 
Roeiersstraat 28, 1000 Brussel, 
telefoon 241 7093 
Bnefwisseling dient gestuurd 
naar Luk Vandezande, 110, J 
Besmestraat 108P, Brussel, tele
foon 4255622 

RESTAURANT CHECKPOST 
I jzerenkruiss t raat 84,1000 Brussel 

Tel.: 02/218.29.88 
is open voor KERSTREVEILLON en NIEUW-
JAARSREVEILLON met 

Gastronomisch en origineel menu 
Reservatie is vereist. 
Op voorhand onze beste wensen. Adv. 32 

de belofte een duidelijk standp>unt in 
te nemen Ondanks het fei t 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 
werd aangenomen, p>ubliceerde het 
nationale IJzerbedevaartkomitee een 
communiqué waarvan de inhoud nog 
scherper was dan voorheen 

Het gewestelijk IJzerbedevaartkomi
tee, dat vertegenwoordigd is in de 
Diestse kultuurraad, heeft hiervan no
ta 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 bepa
len 

Arrondissementeel 

dansfeest te Leuven 
Volksvertegenwoordiger Wllly Kuij-
pers, senator Vandezande, de provirv 
cieraadsleden Enk Van Besien en 
Roger Overloop, het arrondissements
bestuur en de bestuursleden van de 
Volksunie in het arrondissement Leu
ven, nodigen alle vnenden, leden en 
sympatizanten uit op het jaarlijks ar
rondissementeel dansfeest dat dit
maal zal doorgaan in Thierbrau, Ter-
vuursevest te Leuven 

Zaterdag 17 december wordt eens te 
meer een grote dag voor de V U in 
ons arrondissement Eens te meer ver
wachten WIJ honderden mensen, die 
ons moreel en financieel zullen steu
nen 
Het bal begint om 21 uur en wordt 
opgeluisterd door het orkest «The 
Blue Stars » 75 frank 

Onmiddellijk lichten 

aan Spanuit! 
Na dnngende persoonlijke tussen
komst van volksvertegenwoordiger 
dr Jef Valkeniers, werd op 21 novem
ber volgend schrijven door minister 
Mathot gestuurd naar het Bestuur 
voor Elektnciteit en Elektromecham-
ka 
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 verkeers
lichten te plaatsen en met het onge
val, waarbij twee doden te betreuren 
vielen, dat zich heeft voorgedaan ver
leden vnjdag 18 novemt>er, beslis ik 
dat onmiddellijk de nodige schik
kingen dienen te worden getroffen 
om deze verkeerslichten in de kortst 
mogelijke tijd te plaatsen 

Op 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, Slagveld
weg 28, 2970 Hever, tel 015/51 3212 
Sekretans Georges Van Asschot 
Kerkweg 47 A, 2980 Boortmeerbeek, 
tel 015/514189 
Penningmeester Walter Bnon, Oude-
straat 2 A , 2980 Boortmeerbeek, tel 
016/600901 
Propaganda Marleen Van Luyck, Vo-
gelzangwijk 14 2980 Boortmeerbeek, 
tel 015/515021 
Verantwoordelijke Politieke Raad Ed-
mond De Laet Bredepleinstraat 26 
2980 Boortmeerbeek, tel 015/ 
51 3652 
Vujo Marleen De Leebeeck, Biest-
straat 220 2970 Hever, tel 015/ 
612633 
Organizatie Roger Swinnen, Biest-
straat 113 2970 Hever 
Afgevaardigde voor het arrondisse
ment Mil Kroemmer, Slagveldweg 
28 2970 Hever, tel 015/51 3212 
Plaatsvervanger voor het arrondisse
ment Silvain Wuytack, Hanswijk
straat 8, 2980 Boortmeerbeek 

Om onze mensen nog beter te dienen 
geven wij hier een paar nuttige adres
sen 
Mandatanssen-gemeenteraadsleden 
Nieke De Leebeeck-Baudet Biest-
straat 220, 2970 Hever, tel 015/ 
61 26 33 , Guske Berlage, Dorpsstraat 
10. 2980 Boortmeerbeek, tel 015/ 
513654 
O C M W Roger Swinnen, Bieststraat 
113, 2970 Hever 
Redaktieadres VU-Wad Ward Ren

ders, Beringstraat 19, 2980 Boort
meerbeek 
Het nieuwe bestuur nam onmiddellijk 
het voornemen hun afdeling uit te bou
wen 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 na-
gekaart in het lokaal Perfekt maar de 
eerste bestuursvergadenng staat al 
gepland voor donderdag 1 december 
Er IS werk aan de winkel 

S i n t e r k l a a s b i j u t h u i s 
o p b e z o e k 

Reeds menige inwoner uit de gemeen
te liet zich inschnjven om de Sint en 
zijn knecht bij hem thuis te ontvangen 
Indien er nog mensen mochten zijn 
die wensen dat de geschenken zou
den worden overhandigd door de Sint 
in persoon, gelieve dan dnngend kon-
takt op te nemen met E Kroemmer, 
Slagveldweg 28, 2970 Hever, tel. 
51 3212, of met G Van Asschot Kerk
weg 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 
NalBu 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 sleutel

houders' 

RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel 091/69.28.74 

•Specialiteit ribstuk op hout 
Dinsdagavond en woensdag ge

sloten 

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 eti
ketten Houten drukletters - Reklame-
kalenders 

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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LIMBURG 

VU-Lommel keek even om en dankt 
Een nieuwe aanpak, een aantal nieu
we gezichten, een bestuursverjon-
ging, te zamen genoeg om de werking 
van de VU-Lommel te doen opflakke-
ren 
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 omstandig
heden 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 ver
wezenlijking het openen van een lo
kaal 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 initia
tief een zeswekelijkse subsidie van 

VU-raadslid Jaak Cuppens 
stelt speelprojekt voor 
Tijdens de zitt ing 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. Ook 
diende hij voorstel len in voor de organizatie van de hanteerbaarheid en toe
gankeli jkheid 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 verkeersveil igheid 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. 

P r o b l e e m s t e l l i n g 

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 ver
plicht gebruik te maken van de ruimte 
die ter "beschikking staat van de 
gemeenschap Maar deze ruimte is 
dikwijls onaangepast voor de behoef
ten van een kind, welk ook politiek 
onmondig is en dus geen eisen kan 
stellen De gevolgen hiervan zijn ramp
zalig verkeersongevallen, vervreem
ding, jeugdknminaliteit, beperking van 
de reële ontplooiingskansen 

S p e e l p r o j e k t 

De gemeentelijke overheid die een 
leefbeleid wenst te voeren, moet de 
kinderen de mogelijkheid geven vrij, 
veilig, geborgen opnieuw echt te kun
nen spelen In dit kader stelde VU-
raadslid Jaak Cuppens voor, speel
ruimten te creëren waar kinderen 
onder begeleiding zich kunnen uitle
ven in allerlei kreatieve aktiviteiten 
Deze speelruimten kunnen ingencht 
worden in een aantal woonkernen 
van de gemeente 

Op andere plaatsen moeten straten 
weer verkeersvnj worden gemaakt 
Dit alles vergt natuurlijk een financiële 
investenng Met een eerste bedrag 
van 50000 frank voor de projektkos-
ten kan men, aldus Jaak Cuppens, 
naargelang de wijze van uitkjouw van 
het projekt tot 10000 kinderspeelda
gen op eén vakantie komen 

Een eerste stap 

Dit speelprojekt is een eerste stap in 
de uitbouw van een leeftieleid waann 

kinderen aan hun trekken komen In 
de toekomst moeten andere maatre
gelen getroffen worden zoals, bij voor
beeld, het stimuleren van wijkwerk, de 
aanleg van gebruiksgroen, de uit
bouw van permanente wijkspeelplein-
tjes, enz 

1000 franken voor elke Lommelse ver
eniging die erom vraagt 
De vergaderzaal van café 't Leeuwke 
wordt een plaats waar het dienstbe
toon vaste voet kan knjgen Minister 
Vandekerckhove of zijn afgevaardig
de (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 binnen
kort 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 Egmontak-
koord 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 mee
maken dat — tussen alle -papieren-
werk » dat je overspoelt — het entoe-
siasme dat eenjaar geleden oplaaide 
blijkbaar geen rust vindt Ik hoop en 
meen dat de kans groot is dat de vol
gende werkjaren van de Volksunie-
Lommel 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 ledenwer
ving, waarvan — dacht ik — binnen
kort zeker werk gaat gemaakt wor
den 

Ik kan met anders dan de VU-Lommel 
een behouden vaart wensen in de 
richting die de laatste tijd werd vastge
legd door fijne, volhardende, onbaat
zuchtige 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 weg om met zijn diplomatie en 
met zijn inzet mede te bereiken wat 
WIJ nu hebben bereikt, D(el Verpoor
ten 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-

Luc Neels 
sekretaris 

VU-Lommel 

DECEMBER 

2 

13 

16 

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 

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

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

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

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

Bestuurs-
verkiezingen 
in Bree-Opitter 
Voor de eigenlijke afdelingsverkiezin-
gen, had eerst binnen de VUJO-kern 
Bree-Opitter een verkiezing plaats Bij 
een eerder geringe opkomst werd 
Ene Eyckmans tot voorzitter herko
zen De funktie van sekretaris wordt 
toevertrouwd aan Annemie Dirkx ter
wijl Jo Bollen de financies zal blijven 
behartigen Een afgevaardigde voor 
het VU-bestuur Bree zal, bij staking 
van stemmen, verkozen worden tij
dens de eerstvolgende kernvergade-
nng op 10 december as 
Het aantal stemmers bij de verkiezin
gen voor een nieuw afdelingsbestuur 
mag zeer groot genoemd worden 70 
leden brachten hun stem uit op een 
lijst met 13 kandidaten voor 9 te bege
ven funkties Met grote meerderheid 
werden gekozen Nadine De Cock, 
Mathieu Doumen, Jaak Geussens, Jos 
Goossens, Nest Essers, Miei Paredis, 
Tony Ruttens, Lambert Tielens en Col-
la Thaens Deze leden hebben onder
ling de verschillende taken bij stem
ming toegewezen Met absolute meer
derheid werd herkozen Jaak Geus
sens als voorzitter i Nest Essers blijft 
het sekretariaat waarnemen, terwijl 
het nieuwe en tevens enigste vrouwe
lijke bestuurlid Nadine De Cock tot 
penningmeester werd benoemd De 
overige-funkties (propaganda, organi
zatie) zullen door meerdere bestuurs
leden worden waargenomen (E.E.) 

Dank na bal 
VU-Genk West (Termien, Oud-Ter-
mien en Bokrijk) dankt al de sympati-
zanten die zorgden dat hun eerste 
bal, voor minister Rik Vandekerckho
ve zo een overweldigend sukses ken
de 
Moge dit sukses stimulerend zijn voor 
de verdere werking in de afdeling 

10%vr.V.U.Ieden 
KOSTUUMS VESTONS BROEKEN PARDESSUS1 

OOK NAAR MAAT 

Nieuw 
VU-gemeente-
raadslid 
te Hasselt 

• ,'*^ 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H l 
Steenhouwersvest, 52 Antwerpen Tel 03 31 35 8 3 1 

In opvolging van Renaat Vanheus-
den legde op maandag 21 nov. jl., t i j 
dens een overigens rimpelloze en uit
zonderl i jk korte gemeenteraadszit
t ing, Edgard Forier, Sterrebos te Ste-
voort (tel 011/31.23.54) de eed af als 
kersvers VU-raadsl id 
Wi j wensen Edgard proficiat en ho
pen op daadwerkel i jke inzet en kon-
struktief opposi t iewerk van zijnenf-
wege. Zi jn kollega, Jean-Paul Claes, 
zal hem de kunst van de gevatte, 
pregnante tussenkomsten wel bi j
brengen ! 

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. 
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OOST-VLAANDEREN 
VU-hoofdschotel onverteerbaar? 

Gents schepenkollege in bad van stilzwijgen 
GENT. — Schepen van Openbare .Werken Monsaert raakte t i jdens de jongste 
Gentse gemeenteraad zijn onfei lbaarheidsimago definit ief kw i j t De vragen 
en opmerkingen van VU-l id Verpaele over de financieel-administratieve fla
ters die werden begaan i.v.m. de studie van het nieuwe zwembad en rekreatie-
centrum « Tolhuis» ketste Monsaert af. Als verontschuldiging beweerde Mon
saert dat hij de vragen niet op voorhand kreeg. De tussenkomst van Verpaele 
was vooraf ingediend als een algemene ondervraging. P W en VU trachtten 
nog via ordemotie respons te kri jgen. Het mocht niet baten. 

Verpaele stelde vragen rondom de 
beslissing van het kollege om op 22 
augustus II het kontrakt met de ont
werper, I v.m de studie van het nieuwe 
zwembad en rekreatiecentrum Tol
huis, o p te zeggen, om een nieuw kon
trakt af te sluiten Verpaele opperde 
dat het stadsbestuur met vnjuit gaat 
in de gehele zaak 
De ontwerpers waren niet tijdig klaar, 
maar het stadsbestuur deed tijdens 
de studie nieuwe grondaankopen die 
wijzigingen in het ontwerp teweeg
brachten, wijzigde de afmetingen van 
het bad en diskussieerde maanden 
over het soort verwarming 
O p 22 augustus werd het kontrakt 
met de ontwerpers «Gemeentedienst 
van België» afgebroken, nieuwe ont
werpers werden aangesproken Aan 
erelonen zullen zo'n vijf miljoen be
taald worden, en het tijdverlies binnen 
de realisatie wordt aanzienlijk Verpae
le vroeg uitleg aan Monsaert, maar 
die bewaarde een diskrêet stilzwijgen 
Dat stilzwijgen betekent voor de op
positie te Gent een gevaarlijk prece
dent dat ze in een ordemotie als « een 
miskenning van de raad» bestempel
de Ondertussen brokkelt het Mon-
saert-imago van de « coming man » af 
Guido Deroo (VU) toonde zich be
zorgd om het uitzicht van « Het Tore
ken» op de Vnjdagsmarkt Hij vroeg 
de verwijdenng van het publiciteitspa-
neel, en toonde zich later bezorgd om 

Afdellngsverkiezln-
gen VU-Brakel 
Terwi|l volksvertegenwoordiger Frans 
Baert een aandachtig beluisterde uit
eenzetting gaf over het Egmontpakt, 
werden de stemmen voor de afde-
lingsverkiezingen geteld 

Rechtstreeks verkozen Jozef Co-
syns (60 stemmen), Freddy Seghers 
(59), Marcel De Staercke (52), Enk 
Vandecandelaere (50), Albert Henau 
(47), Juhen De Footer (41), Paul Wee-
maes en Johan Cosijns (40) 

Na kooptatie werden de funkties als 
volgt verdeeld Voorzitter J Cosijns, 
sekretans F Seghers. penningmees
ter E Vandecandelaere, organizatie 
A Henau afg A Raad M De Staer
cke, propaganda Bertrand Vanderlin-
den, VUJO J Cosijns, FVV Moniek 
Despiegeleer 

de timing en de planning van de onder
houdswerken aan stadseigendom-
men 

Honda 
Een tweede hoofdbrok op deze zes
uur-durende raadszitting was de reis 
van burgemeester De Paepe naar 
Japan De Paepe trok naar Japan in 
de hoop er de gunsten af te dwingen 
van de raad van beheer van «Hon
da » die er over zouden nadenken zijn 
Europa-import (10000 wagens per 
maand) via Gent-Zeehaven te laten 
geschieden Er wordt 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 werd voor 
de burgemeester De Paepe meende 
te weten dat in Gent alles wel verliep 
tijdens zijn afwezigheid, raadslid Van 
Ooteghem fluisterde luid dat het zelfs 
beter ging De konkurrentie van Ant
werpen i v m de Honda-romances 
vreest De Paepe met zo erg De bur
gemeester leek ovengens heel zelfze
ker 
Wanneer u dit leest kan er al een 
beslissing gevallen zijn, want Honda 
zou eerstdaags beslissingen nemen 
Oswald Van Ooteghem (VU) had het 
tijdens een ondervraging uitgebreid 
over de dnngende noodzaak van een 
tewerkstellingskonferentie voor Gent 
en de kanaalzone Niemegeers wou 
nog een interpellatie houden over 
zebrapaden op njksweg nr 58, op 
grondgebied (^ent, maar onpasselijk
heid na een lange, maar toch geani
meerde zitting, maakte hem dat onmo
gelijk De VU-hoofdschotel die Aimé 
Verpaele tijdens de zitting offreerde 
zal alvast op enkele magen nog een 
tijdje blijven liggen (r) 

VU-afdeling Eekio 
koos zijn nieuw 
bestuur 

Op een algemene ledenvergadenng, 
js het nieuwe VU-bestuur van onze 
Eeklose afdeling gekozen 

Voorzitter — met unanimiteit van 
stemmen — werd Jons Deturck Ver
dere verkozen bestuurseleden sekre
tans Jaak De Muynck , penningmees
ter Roland De S m e t , propaganda 
Frangois Steyaert 

Uiteraard kwamen onze huidige man
datarissen, Eddy Van Hecke — te
vens uittredend voorzitter —, Willy 
Steenbeke en Edgard De Decker, met 
in aanmerking voor eventuele herkie
zing 

Zoals vroeger natuurlijk, blijft de werk
groep van onze afdeling «het» plat
form, waarop onze afdeling draait 

De 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 dende
rend, twee groepen dapperen trot
seerden weer, wind en Polderbaan
tjes 

Nog te meer ongelijk hadden ze weg 
te blijven op de hutsepotavond te Sle-
pendamme, waar de stemming er 
weer eens in zat 

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

Kamerlid Jan 
Caudron vraagt 
herinvoering van de 
vroegere 
treinregeling te 
Haaltert 
Vanaf 22 mei 1977 werd er een nieu
we treinregeling getroffen op ons Bel
gisch spoornet 
Op de lijn Kortnjk-Zottegem-Brussel 
(lijn 89) houdt de trein op de werkda
gen 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 om 
7 u 10 stopte, IS deze nieuwe regeling 
een merkelijke verslechtenng van de 
toestand vooral wanneer wij rekening 
houden met de grote massa spoorrei-
zigers 
Wegens het nijpend plaatsgebrek is 
de toestand werkelijk onhoudbaar ge
worden 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 Zo ja, en wanneer kan het 
oude regime dan opnieuw ingevoerd 
worden 

Brakelse gemeenteraad 
eindelijk geïnstalleerd... 

l^LinDIR 
DECEMBER 

2 DENDERLEEUW: vergadenng van het arrondissementeel VU-
JO-komitee (arr AalsO op vnjdag 2 december om 20 u, Dorp 
11 a te Denderleeuw 

BRAKEL: VU-St-Niklaasbezoek bij de leden (ook op 3 decem
ber) 

3 ST.-AMANDSBERG: St-Niklaasfeest om 14 u 30 in de Knng 
H Hart, H Hartplein 2 Organizatie VUJO, VU, FVV, W V G 
Programma poppenkast koffietafel en uitdeling St-Niklaaspak-
ketten 

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

H A M M E : vu-ba l om 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 

OUDENAARDE: Bestuursvergadenng bij Wim De Deurwaer-
der, Wallestraat 27 om 10 u 30 Agenda voortsereiding leden-
feest en bestuursverkiezingen Bespreking agenda gemeente
raad 

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

9 DENDERLEEUW: bestuursverkiezingen van VUJO-Groot-Den-
derleeuw op vnjdag 9 decemlser om 20 u., lokaal , Vlaamse 
Knng, Dorp 11 a te Denderleeuw 

HILLEGEM • Statutaire VU-vergadenng om 20 uur in zaal Kon-
takt, Provinciebaan Mosselfeest met als gastsprekers kamer
lid Jan Caudron en Germain De Rouck 

10. OUDENAARDE : VU-bestuursverkiezingen om 19 u 30 in zaal 
De Zalm, Hoogstraat, o I v Germain De Rouck Om 20 u 30 
leden- en sympatizantenfeest met Vlaamse hutsepot koffie en 
gebak (200 f r j Gastspreker kamerlid Frans Baert 

OUDENAARDE : VU-bestuursverkiezingen om 19 u 30 in zaal 
De Zalm, Hoogstraat Gastspreker volksvertegenwoordiger 
Frans Baert Om 20 u 30 ledenfeest 

11. OUDENAARDE: Dienstbetoon van 10 tot 11 uur in Huis van 
Parma door Lieven Bauwens en gemeenteraadslid Frans Van 
den Heede 

16 WELLE : Bestuursverkiezing in café Botjeshof om 20 u 

BRAKEL Dosfel-vormingsavond om 20 u op de Markt, Markt
plein 19 Ook op 23 decemfcier 

17 BRAKEL: Breugelavond m m v André Vandenhaute Inschrijvin
gen bij bestuursleden aan 180 fr 200 fr voor met-leden 

Z INGEM : voetbalwedstnjd tussen Vlaamse Kring Zingem en 
KWB-Ouwegem op het terrein Nederzwalmse Steenweg, Zin
gem 

MELLE: Koud buffet voor alle leden en sympatizanten uit het 
nieuwe Melle Om 20 u , zaal De Vrede, Merelbekestraat Melle-
Vogelhoek Prijs 250 fr per persoon Inschnjvingen voor 3 de
cember bij Covent Martin, Brusselse- stwg 445 of bij VU-be-
stuursleden Tel 091/62.2200 

MOORSLEDE-DADIZELE: 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 verenigings
leven Ongeveer anderhalf jaar gele
den werd door een groep mensen het 
idee opgevat hieraan iets te doen 
Bedoeling was een zaal ter beschik-

hem 
De laatsten zullen de eersten zijn, 
zegt men 
Hopelijk wordt dit gevleugeld woord 
ook waarheid voor die gemeente van 
ons Vlaamse land die de eer had als 
laatste tot stand te komen na de 
gekende fusie- en verkiezingspenke-
len 
De Nieuwe Baad der vroede vaderen 
werd 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-burge-
meester niet nalaten een reeks van 
zure oprispingen naar boven te bren
gen en de nieuwe meerderheid^ bij 
voorkeur te belagen en te beschim
pen 
Daar hij het woord 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

teraad IS bijgekomen, nam VU-ver-
tegenwoordiger het woord om de 
heer oud-burgemeester het recht te 
ontzeggen te spreken namens de 
oppositie en distantieerde hij zich vol
ledig van de scheldwoorden en de 
onheuse woorden van de oud-CVP-
burgemeester 

Tevens deed hij een oproep tot de 
nieuwe gemeenteraadsleden en voor
al tot de jonge gemeenteraadsleden 
de oude paden te verlaten en in het 
vervolg de gemeenteraad in een be
leefde 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. 

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, 
of idaqs 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 « Kuituur-
centrum » opgericht met als leden van 
de Raad van beheer Michel De 
Decker, Michel De -Maere, Joris Jan
nes, Toon Steyaert, Hugo Vander 
Cruyssen en Robert Van Yper Oor
spronkelijk werd in de Lirestraat een 
oud schildersatelier omgevormd tot 
een bruikbare ruimte Door allerlei 
omstandigheden werd verhuizen een 
noodzaak Daarom werd het plan 
opgevat de oude cinemazaal van Art
hur De Weirdt gelegen op het Dorp 
volledig te herstellen De laatste vijf 
maanden werkte een ploeg vrijwil
ligers gedurende hun vrije tijd aan 
deze zware opdracht Nu alles klaar is 
wil de vzw Kultuurcentrum haar reali-
zatie kenbaar maken aan de overheid 
en de bevolking Op zaterdag 10 
december om 16 u zal staatssekreta-
ns voor Nederlandse Kuituur Vic An
ciaux het centrum plechtig openen 
Ondertussen is een groep van 8 vrij
willigers op zaterdagmorgen begon
nen met de oprichting van een jeugd
atelier De toeloop van de plaatselijke 
jeugd is zo groot dat men genood
zaakt 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 Weet
je van de Muide» neemt kontakt op 
met VU-voQt zitter Gent-Muide, Ed
gard Nayaert. Koggestraat 15, 9000 
Gent 
't Is maar een weet je ' 
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Briljante Neliy Maes in Egmontdebat 
te Kruishoutem 
Gewoontegetrouw was er voor de debatavond, ingericht door het Wil lems
fonds, een grote publieke belangstell ing 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 Croo 
( P W ) , Jef Turf (KP) en Lode Claes ( W P ) als contra's, niettegenstaande zijn 
partij pro is 
Bi| haar tussenkomst verduideli jkte Nelly Maes dat de Volksunie niet In de 
regering gegaan is omwil le van de pacifikatie, maar om een noodlott ige evolu
tie naar een gewestvorming met drie tegen te gaan Zi j stelde als grote ver
worvenheden in het Egmontpakt de mogeli jkheid tot zelfbestuur voor Vlaan
deren en de eenheid die tussen Vlamingen binnen en buiten Brussel kan ver
wezenlijkt worden 

BIJ zijn tussenkomst vertelde De Croo 
o m dat het de enige bedoeling van 
de CVP IS met dit pakt de VU te kort
wieken en dat hij geen fanatieke fla
mingant IS Iets wat we trouwens 
reeds lang wisten 
Jan Verroken, voor de gelegenheid 
weer in de rol van opposant verklaar
de 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 pun
ten maar zijn redeneringen zijn gro
tendeels op veronderstellingen geba
seerd Bovendien vervalt hij in zijn ver
warde tussenkomsten steeds in her
haling Duidelijk blijkt dat de h Verro
ken in zijn eigen partij met alle beschik
bare informatie weet te verzamelen 
Op de duidelijke vraag van de mode
rator of het verkieslijker was gebied 
af te staan i p v de fameuze inschrij-
vingsrechten toe te kennen, bracht 
alleen Nelly Maes een duidelijk ant
woord Jef Turf sprak zich onomwon
den uit voor gebiedsafstand, de ande
ren omzeilden min of meer de vraag 
maar uit hun antwoord en hun hou
ding in het verleden kon men opma
ken dat ook ZIJ eerder aan afstaan 
van grondgebied dachten al dan met 
met afschaffing van de faciliteiten 
Hier won Nelly Maes ontegenspreke
lijk het debat door haar klare doch 
emotioneel geladen repliek Zij ver
baasde zich terecht over de lichtzin
nigheid waarmee gesproken wordt 
over grondafstand Haar verzet hier
tegen wordt ingegeven door de be

kommernis over het lot van de gewo
ne Vlaamse man in Brussel Afstaan 
van grondgebied is voor haar afstand 
doen van de mensen die erop wonen 
En met welk recht schrijven de partij
en de Vlamingen af door ze buiten de 
Vlaamse gemeenschap in de Brussel
se 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 Vlamin
gen hebben verzocht Deze struktu-
ren zijn nu in de maak en moeten ons 
toelaten de kleine Vlaamse mens 
terug te winnen voor Vlaanderen Er 
kan nu eindelijk een beleid uitge
bouwd worden dat de Franstalige min
derheid 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 VUJO in 
het Waasland aktiveren Een goed 
funktionerend arrondissementeel ko-
mitee is hiertoe onontbeerlijk 
Daarom worden verkiezingen voor 
het VUJO-komitee gehouden Alle le
den beneden de 35 jaar kunnen zich 
kandidaat stellen 
De kandidaturen moeten ingediend 
worden bij Boudewijn Vlegels, Molen
straat 34 2790 Kieldrecht (031 / 
l i 51 39) voor 7 december 

tierecht was ze het eens dat dit non
sens 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 randge
meenten kan uitgeoefend worden en 
zo kan meehelpen om de Vlaamse 
aanwezigheid binnen de Brusselse ge
meenten te versterken 
Al bij al een geanimeerd debat waar
bij diegenen die gedacht hadden de 
Volksunie op slinkse wijze in een nete
lig parket te plaatsen wel erg bedro
gen zullen uitgekomen zijn (JJ) 

DIRK MARTEIMS 
NINOVE 

Beverstraat 24 26 
Tel 054/33105 

P V B A 

* 

AALST 

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

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

en waskussens kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei turnkledij rLiiteruitriistmgen - ping-
pongtafels - 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 school

tassen borden tuinmeubelen tuinschommels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

Waarschoot: fietspaden in de branding 

Zele denkt aan de toekomst 

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 Gemeentebelan
gen 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 voor
stellen terzake van de VI Gem -fraktie 
te moeten ingaan Dit ondervonden 
raadsleden Alain Vervaet (VI Gem) 
en Julien Van de Veire (VI Gem) aan 
den lijve Eerstgenoemde had een 
voorstel ingediend om op het kruis
punt 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 de meerderheid 
was zodanig onbenullig en bij het 
haar getrokken dat wij er beter woor
den 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

werp door de hogere overheid werd 
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 be
grotingswijzigingen De gemeente
raad besliste ook toe te treden tot 
de interkommunale voor huisvuilver-
branding Het gemeentebestuur stel
de ook voor een grasmaaimachine te 
kopen met het oog op het onderhoud 
van de gemeentelijke sportvelden en 
andere terreinen Het ding blijkt even
wel de ronde som van 400000 fr te 
kosten en heeft een kapaciteit van 1 
ha per uur Eaadslid De Poorter (VI 
G ) vindt deze kapaciteit veel te groot 
in vergelijking met de oppervlakte van 
de gemeentelijke terreinen De machi
ne 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 ge
meentelijke vlag en wapen te berde 
Van Holderbeke (VI G ) betreurt dat 
de plaatselijke heemkundigen met 

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 Tem
merman ondervoorzitter Paul Geer-
inck schatbewaarder Rene DHae-
se propaganda Mare De Donder, 
orgamzatie Simone Van Uytfanck, 
VUJO Frieda Van Handehove, le
den Georges Blanquaert, Herman 
Callaert, Leo Caliaert, Willy Van Mal-
deren en Marcel Van Winkel 
Het spreekt vanzelf dat onze burge
meester Avil Geennck, OCMW-voor-
zitter Theofiel Nies onze schepenen 
Jozef De Bruyne en Petrus Poppe, 
onze andere gemeente- en OCMW-
raadsleden Marcel De Waele, Alfons 
Rupus, Paul Van Lysebetten Ray
mond 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 we 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 lo
kaal waar een ganse massa VU-klein-
tjes 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 zieken
fonds S D D ook een permanent VU-
sekretanaat met bijhorende vergader
zalen zijn voorzien 
Dit initiatief moet ons in staat stellen 
onze werking van sociaal dienstbe
toon zo maximaal mogelijk uit te bou
wen Voor de innchting van deze 
woning zal natuurlijk op de onbaat
zuchtige inzet en medewerking van 
alle leden worden gerekend 

WEST-VLAANDEREN 
A'^y/S"f^ / * " ' ^<j'/^, ''" 

. ^t^>ff^:yy^',^ 

D e z e z o m e r v ie rde he t ech tpaar V e r s y c k - D e M u y n c k h u n 50 jaar huvi/elijk Hendr i k L o d e w i j k V e r s y c k w e r d 
o p 1 februar i 1895 te L ich te rve lde g e b o r e n Rachel A g n e s D e M u y n c k is a f koms t i g van H o u t a v e (2 o k t o b e r 
1906) Be iden kv\/amen uit e e n l andbouwersgez in en k r e g e n 6 zonen , 1 d o c h t e r en 21 k le ink inderen Te Hout 
ave (nu dee lgemeen te van Zu ienke rke ) , e e n p o l d e r g e m e e n t e v a n 400 i nwone rs , w a s v a d e r V e r s y c k l andbou
w e r 

He t fees t lok te hee lwa t belangstel l ing T u s s e n de massa w e r d e n sena to r Gu ido V a n In o p g e m e r k t e n Piet 
Leys , ee rs te -schepen van B r u g g e D o k t e r Cap iau, ee rs te -schepen van W e t t e r e n en he t voltal l ige g e m e e n t e 
bes tuu r van Z u i e n k e r k e 
D e feeste l ingen zi jn d e o u d e r s van o n s prov inc ie - en gemeente raads l id Kr is 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 van ons w e e k b l a d w a a r v a n zi jn z o o n e e n van onze t o p w e r v e r s is 
A a n de echtehngen en d e g ro te famil ie onze bes te g e l u k w e n s e n en n o g ve le ja ren 

werden geraadpleegd Hij stelt voor 
deze mensen eerst te raadplegen en 
daarna te beslissen Het schepenkolle-
ge reageert hierop nogal weigerach
tig doch als ook raadslid Scheir 
(CVP) aandringt op uitstel van goed
keuring beslist men dan maar op de 
suggestie van Van Holderbeke in te 
gaan 

W G 

Smulpapen 
uitgenodigd 
te Gentbrugge 
Vrijdag 2 december e k om 20 uur 
worden slle smulpapen verwacht op 
een gezellig Mosselsouper in het Kou
terhof Kouterstraat 5 te Gentbrugge-
Center (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 mos
selen lusten, kunnen inschrijven voor 
een koude schotel 

Verkiezing afdel ingsbestuur 
Zoals voorgeschreven door het partij
bestuur heeft de verkiezing van het 
nieuwe afdelingsbestuur plaats op vrij
dag 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-Oos-
tende drukt hiermede zijn welgemeen
de en hartelijke dank uit aan de vele 
werkers die ons bal deden lukken en 
ook aan leden van in en buiten Oos
tende die deelnamen 
Financieel werd het een goed sukses, 
en de minister die toegezegd had 
zond zijn kat 
De zaal liep wel met barstens vol, 
doch het is de eerste maal dat Oos
tende het aandurfde het Kursaal te 
huren de aanwezigen zouden in 
geen enkele andere zaal binnenge-
kund hebben , en dat niettegenstaan
de het op een vnjdag was (het Kur
saal IS bijna een jaar vooraf te huren 
om een zaterplag te kunnen hebben) 
Nogmaals van harte dank 

Gemeenteraad 
De CVP-syndikaten pakten voor eni
ge maanden uit met een bencht over 
de treurige tewerkstelling in de stad 
Oostende Hierdoor ontstond heel 
wat ongenoegen in de rooms-marxisti-
sche meerderheid stel je voor dat de 
socialisten met hun povere schepen 
Dumarey de naam zouden kwijtspe
len met de partij te zijn van de werk
man Uiteindelijk werd dan een unanie
me motie gestemd door alle partijen 
ten voordele van de werkverschaf
fing, doch die dan gezamenlijk onder
tekend werd door de BSP- en CVP-
syndikaten Een verzoek van de beide 
oppositiepartijen om ook de V U en de 
PVV erbij te betrekken werd afgewe
zen door de verzuurde izegnms van 
de meerderheid Niettemin keurde 
ook de Volksunie (zoals de PVV) de 
motie goed De zitting werd trouwens 
gekenmerkt door keiharde oppositie-
taal vooral vanwege Vansteenkiste, 
Vanhecke en Vandemeulebroucke 
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3 D IKSMUIDE : 20e bal Vrienden Westhoek in Vlaams Huib 
3 ST.-ANDRIES : Eerste Vlaams winterbal om 21 u in ?:aal Jagers

hof met het orkest <• The Toppers •• Inkom 100 fr 
3 POPERINGE : vu-ba l in zaal Het Belfort, Grote Markt Om 20 u 

met het orkest « Quintet Rico Marino Inkom 80 fr 
KORTEMARK • Afdelingsbestuursverkiezing met Emiel Van-
steenkiste 

9 

11 november te Waregem 
Ook VUJO-Waregem herdacht op 
11 november de doden van een we-
reldstrijd 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 minderwaar
dige positie leefde in dit België 
Als nu ongeveer 60 later VUJO-Ware
gem deze doden wou herdenken, 
werd de VUJO-delegatie op een vrij 
zonderlinge manier ontvangen door 
naar wij menen de voorzitter van de 
tricolore-aanhangers (de zogenaam
de vaderlandslievende verenigingen) 
Het kwam tot een luidruchtig gekibbel 
op het verzamelpunt, waar de ver
meende voorzitter, meneer Vanthuine 
te kennen gaf dat onze leeuwevlag 
met officieel was daar de rode klau
wen en de rode tong ontbraken 
VUJO repliceerde daarop dat alle ver
enigingen met hun vlag uitgenodigd 
werden 
Toen de dnekleurenaanbidders zich 

opstelden kwam dezelfde persoon te
rug op de proppen en liet hij zich 
opvallen, en wij citeren « Zi jn we van
daag allen tegen deze vlag ?» Hierop 
kwamen de tongen los van vader
landslievende afgevaardigden met 
een stuntelig « J A i » (en dit in 1977, 
jaar waann men meer dan ooit van de 
splitsing der gemeenschappen 
spreekt) 
VUJO hield het been stijf en stapte 
dapper mee in de optocht (de leeuwe
vlag wapperde meer dan ooit in de fel
le novemberwind) Aan het herden-
kingssstandbeeld ter nagedachtenis 
van de gesneuvelden van beide oor
logen werd op waardige wijze door 

' V U J O een oranje-wit-blauwe bloem-
tuil, gesierd met een geel-zwart lint, 
neergelegd 

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 

VUJO, Waregem 

In de rand van de Vrouwendag 
In de overtuiging dat vrouwen-feminis
ten over de partijpolitiek heen, met 
elkaar over hun problemen kunnen 
praten, betwijfel ik dat diezelfde vrou
wen-feministen het eens kunnen wor
den over de problemen van de «thuis
werkende » en o f« buitenshuiswerken-
de vrouw Zoiets is duidelijk naar 
voren gekomen op Vrouwendag Het 
tema, «Werkdagverkorting en Werk
loosheid » speelde duidelijk in de kaart 
van de progressieve (linkse) groepen 
Wat duidelijk moet gesteld worden is 
dat ook andere groepen een stand
punt hadden, een standpunt in de nch-
ting van 

— wat met de nu al zo broze ekono-
mie, als we minder willen werken en 
toch evenveel verdienen ' ^ 
— wat met de «thuiswerkende» 
vrouw die geen werkdagverkorting 
kr i jgt? 
De «thuiswerkende» vrouw, die met 
veel moeite, ook eens aan bod kwam 

werd door een groepje rooie rakkers 
op een vooraf ingestudeerd fluitjes-
koncert en awoertgeroep onthaald 
Intussen werd er in de zaal duchtig 
gediskussieerd in kleine groepjes, en 
het kwam er veelal op neer dat 
— wie thuis werkt, met geëmanci
peerd IS, zich opsluit, van zijn kinderen 
troetelmensjes maakt enz 
— wie uit huis werken gaat, verwaar
loost 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 we 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-Overleg-
Komitee) 

Cecile Remmerie 
lid werkgroep 

Vrouwendag 1977 

De daad bij het woord 
te Menen-Lauwe 
Onder een ruime publieke belangstel
ling had maandag I I , in het oud-ge-
meentehuis van Lauwe, een informa-
tievergadenng plaats over de verbete-
ringswerken van de L Sabbestraat 
aldaar 
VU-schepen van Openbare Werken, 
Herwijn Vandenbuicke, leidde de ver
gadering in en gaf vervolgens het 
woord 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 infor
matie 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 informatie
ve vergadering ging ligt in het feit dat 
reeds twee jaar terug de planning en 
de uitwerking begonnen waren Nu 
staan we reeds aan de faze van de uit-
voenng Niettemin waren de bewo
ners gelukkig met het initiatief 
In de nieuwe entiteit Menen zal bij vol
gende nieuw-geplande werken infor
matie en inspraak zijn Elk SPA zal 
aan het publiek voorgelegd worden 
Dat IS trouwens eén van de belang
rijkste punten uit ons VU-programma 
Met de vergadering van maandag II is 
alvast een eerste stap gezet in de goe
de nchting 

Hulde aan Maurits 
Deroo 
Naar aanleiding van zijn 75e verjaard
ag werd eredirekteur van het Brugs 
conservatorium en toondichter Mau
rits 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 hul
de aan de gevierde, die een overtuigd 
Vlaming is en een even trouw lid van 
de V U De h Dombrecht overhandig
de de gevierde, een mooie ets 

Nieuw bestuur bij 
VU Knokke-Heist 
Tot voorzitter werd Vredeman De Lil
le 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 voor
heen Werner Rotsaert 
Orgamzatie Gilbert Pollet bijgestaan 
door Roger Plancke 
Verder maakt Raf Declercq als ge
meenteraadslid ambtshalve deel uit 
van het bestuur en zal Jef Van Ghelu-
we het sociaal dienstbetoon verzor
gen 

De tweede vergadering van onze sol
datendienst werd opnieuw een opmer
kelijk sukses 
De voorzitster Lieve Favoreel mocht 
in een bomvolle balzaal honderden 
toekomstige militairen begroeten 
Cdt Alleyn en volksvertegenw Luk 
Vansteenkiste wisten hen gedurende 
uren te boeien Na de vergadenng 
stonden nog tientallen mensen aan te 
schuiven bij onze volksvertegenwoor
diger en ons provincieraadslid Jan 
Pottie om nadere uitleg te krijgen 
Dit bewijst eens te meer dat onze sol-
datenwerkers Remi en Cecile Legem 
er in geslaagd zijn de vroeger be
staande werkgroepen van de traditio
nele 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 Wif je 
nog een plaatsje veroveren, kom dan 
tijdig De zaal loopt ongetwijfeld weer 
bomvol , VU-soidatendienst-Kortrijk aktief 

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

Zeno Deknudt is notansklerk van 
beroep en woont in de Meenseweg 
nr 226 te leper, waar hij door ieder 
afdelingslid die dit wenst steeds ge-
kontakteerd kan worden (ook telefo
nisch nr 057/202537) 

De heer Wilfned Dewitte werd door 
het nieuwe bestuur tot sekretaris ver
kozen De heer Dewitte (bankbedien
de. Augustijnenstraat 49, 8900 leper), 
trad naar aanleiding van de jongste 
bestuursverkiezingen toe tot het plaat
selijk VU-kader waarvan hij thans het 
sekretariaat overneemt van de nieu
we voorzitter 

De overige bestuursfunkties werden 
als volgt vastgelegd 

— ondervoorzitter, de heer Raf Fo-
ckenoy, Werviksestraat 13 te 
8902 Zil lebeke, 

— penningmeester, de heer Jo 
Braem, Slachthuisstraat 29 te 
8900 leper, 

— propaganda, de heer André Ver-
straete, Weduwenstraat 1 te 8902 
Zil lebeke, 

— orgamzatie, de heer Ivan Bonte, 
St-Janstraat 2 te 8900 leper, 

— vrouwenwerking, mevrouw 

Braem-Dambruyne Jano, 8900 le
per . 

— 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), Jero
me Devos (leper) en Herman Lau
rens (Boezinge), gemeenteraadsle
den , 

— de heer Pieter Lerooij, OCMW-lid 
( leper), 

— de heer Georges Pareyn, beheer
der «Ons Onderdak» (Vlamertin
ge) , 

— de heer Michel Capoen, senator 
(Zillebeke) 

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

Nieuw 

Volksuniebestuur te 

Koekelare 
Op 27 november werd te Koekelare 
het nieuwe afdelingsbestuur van de 
VU geïnstalleerd, in aanwezigheid 
van de arr voorzitter Ir O Huyghe-
baert, de arr sekretaris J Nagels en 
volksvertegenwoordiger Emiel Van
steenkiste 

Het plaatselijk bestuur is als volgt 
samengesteld 

Voorzitter Antoon Landuyt, sekreta
ris Maurits Sabbe, penningmeester 
Norbert Vandecasteele. orgamzatie 
Dirk Jacobs, propaganda Filip Loot-
ens, ondervoorzitter Michel Con
stant hulpsekretaresse en ledenadmi
nistratie Rika Musseuw, pers Luk 
Masureel en verder Andre Zwaene-
poel, Daniel Depreitere, Jef Vandeson-
neville en Paul Dereeper Volksunie-
jongeren Bernard Lootens 
in de arr raad wordt de afdeling ver
tegenwoordigd door de heren Lan
duyt, Jacobs, Vandecasteele en 
Zwaenepoel 

Voor zaken van sociaal dienstbetoon 
houdt kamerlid Vansteenkiste regel
matig zitdagen in het gasthof«De Her
tog van Arenberg» 

Voor wie zoekt 
— Jongedame uit Mechelen, la
ger onderwijs en twee jaar ste-
nodaktylo, zoekt een betrekking 
in Mechelen of omgeving 

— Jongedame uit Mechelen, di
ploma 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 omge
ving van Grimbergen 

— Echtpaar met pensioen 
zoekt tegen december een huis
je op de buiten met garage, voor 
een 5000 a 6000 frank per 
maand, in de omgeving van Ant
werpen of Lier 

Turnleraar te St-Katelijne-Waver 
voor de fysieke bijwerking van 
een jongeman, en voor het 
aanleren van tennis 

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

W I J zoeken 
— een simpatiek Vlaams echt
paar voor het openhouden van 
een nog uit te bouwen gezellig 
Vlaams koffie- en teehuis te Mei-
se Woonmogelijkheid 
— een tweedehands fotokopie
apparaat en een stencilmachi
ne , beiden behoren in goede 
staat te zijn 
Kontaktnemen met Herwig Cor
nells, O-L-Vrouwweg 1 te 1860 
Meise (2692570) voor verdere 
inlichtingen N 129 

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

— Appartement te huur te Op-
wijk-(i)entrum vanaf 1 januan 
1978 Voor verdere inlichtingen 
tel 052/356889 ( N I 2 7 ) 

Zoek studentenkamer voor rusti
ge jongeman. 

Betrekking aangeboden aan : 
— Modelist(e) voor het ontwer

pen van patronen voor he
ren- en dameskonfektie. 

Betrekking gezocht voor : 
— 28-jange verkoopster 
— 25-jarige elektncien, specia

list kleuren-TV 
— 21-jange tweetalige steno-

daktylo 
— 27-jarige architekt 
— 23-jarige medisch-sekreta-

resse 
— 27-jarige 4-talige vrouwelijk 

bediende 
— 19-jange vrouwelijk bedien

de voor klassement 

Voor inlichtingen zich wenden 
senator O Van Ooteghem, Ro
de Kruisstraat 7, 9219 Gentbrug
ge, tel 091/307287 

N I 30 

— Eenvoudige degelijke Vlaam
se weduwnaar, 38 jaar zonder 
kinderen, zoet karakter, onbens-
pelijk gedrag, zoekt lieve, Vlaam
se levensgezellin, ongeveer zelf
de leeftijd Schnjven naar Johan 
Claeys, Ververijstraat 9, Vorst 
1190 N133 
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De viering in beeld 

~ De tentoonstelling 10 jaar Dosfelinstituut met de foto van 
de betreurde Etienne Slosse. 

— Een grapje tussen prof Heyman, minister de Bruyne en 
senator Coppieters. 

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

— 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 Dann) 

10 jaar 
Dosfelinstituut 
GENT. — Tien jaar geleden werd de naam van Lodewijk Dosfel aan
gewend om een vormingsinstituut, een zelfstandige en onafhankelij
ke Vlaamse instelling te betitelen. Dat werd zondag jl. te Gent 
gevierd op sobere wijze, maar toch doeltreffend : meteen het nieuw
ste < Dosfelboek» voorstellen aan het publiek en de media. De jong
ste bibliografie van de Vlaamse beweging, van 1971 tot 1975 biedt 
meer dan 1.000 titels, Willem Vanden Steene is auteur. Nu de geno
digden toch in de buurt waren werd meteen ook het nieuwe werkcen
trum 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 eer
ste kursussen mensen aansprak. die nu parlementslid, staatssekreta-
ris of minister zijn. 

Vormingscentrum Lodewijk Dos
fel 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 Euro
pees gericht is. 

Uit wat direkteur Johan Beke 
naar voor bracht valt af te leiden 
dat men in de basisvoornemens 
slaagde. Vormingsinstituut L Dos
fel zorgt voor opleiding en vor
ming van politieke mandatarissen, 
doet aan vormingswerk bij vereni
gingen 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 insti
tuut, en de Gentenaren onder de 
aanwezigen hadden nauwelijks 
een half woord nodig om te snap
pen dat op alle niveaus nog een 
pak werk voor de boeg ligt bin
nen Groot-Gent. 

Bennesteeg 

Met de opening van het nieuwe 
werkcentrum in de Bennesteeg 
te Gent werd meteen de ver
nieuwde start geblazen voor een 
tweede werkend centrum naast 
het Brusselse, een nieuwe moge
lijkheid om nog dichter bij de Vla
mingen te stappen, om de af
stand tussen het vormingscen-

trum en de (potentieel) geïnteres
seerden 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 

de tentoonstelling «10 jaar vor
mingscentrum L Dosfel». 

Zondagvoormiddag was het de 
beurt aan Coppieters om onder 
de feestspot te verschijnen. Tij
dens een feestzitting sprak pro
fessor 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 (bi
bliografie 1971-1975) was er ook 
om ergens als een konkreet be
wijs (is het nog nodig V te funge
ren, en om feestelijk voorgesteld 
te worden. 

Guido Provoost verduidelijkte dat 
er meer en meer publikaties om
trent de Vlaamse beweging ver
schijnen. Feit alleen dat auteur 
Vanden Steene meer dan 1.000 
titels opnam bewijst genoeg. Pro
voost vindt het nieuwe werk een 
onmisbaar iets voor iedereen die 
zich degelijk wil informeren over 
de Vlaamse beweging. Hij opper
de dat een militant van die bewe
ging nood heeft aan degelijke 
informatie, en verheugde zich 
over de toenemende belangstel
ling, in de diverse publikaties, 
voor de sociale dimensies van de 
Vlaamse beweging, naast een 
hoop aandacht aan Brussel en de 
Nederlandse integratie. 

Auteur Wim Vanden Steene was 
kort in zijn antwoord na de felicita
ties. HIJ vertelde realistisch dat 
het boek moet beoordeeld wor
den op zijn bruikbaarheid en 
dankte het vormingscentrum Dos
fel voor de kans die hij kreeg om 
aan zo'n « monnikenwerk » te stu
deren, en zo een steentje bij te 
dragen aan de Vlaamse Bewe
ging, de bekommernis van Wim 
Vanden Steene en van vormings
centrum L Dosfel dat al lang is uit
geslapen 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 Brus
sel, (r) 
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FVV: Recht op arbeid voor de vrouw, 
thuis of buitenshuis 

GENT. — De Federatie van Vlaamse Vrouwengroepen (FW) hield 
vorige zondag haar tweede nationaal kongres. Er was bemoedigend 
veel belangstelling ; onder het vrouwengezelschap ook vier geëman
cipeerde 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 refe
raat naar voor gebracht 

werd toegegeven dat het op dit 
ogenblik niet zo makkelijk is om 
precies aan te duiden vanwaar 
deze extra-financiële inspannin
gen van de overheid kunnen van
daan komen. 

Om een en ander op korte ter
mijn voor de vrouw, en voor het 
gezin (dus vrouw, man én kinde
ren) 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. 

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 kof-
fiekransjes) 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 gelijkbe
rechtiging van de vrouw In Vlaan
deren sprake kan zijn. 

FOTO: STUDIO DANN 

Vooraleer de resoluties werden 
gestemd, werd in drie werkgroe
pen uitvoerig gediskussleerd 
over de situatie van de binnen-
huiswerkende vrouw, over het 
recht op buitenhuisarbeid, en 
over de evolutie van de werkloos
heid. 
Referaathoudster VIvlane Gar-
rels analyzeerde nauwgezet de 
evolutie van de vrouwenwerkloos-
held, en de sociale gevolgen daar
aan vertxjnden. 
Haar konklusie was duidelijk: aan 
de vrouwen mag zeker niet de 
schuld gegeven worden van de 
hoge werkloosheid. Wél veroor
deelde zij — met instemming van 
de toehoorders — onomwonden 
het slulkwerk dat op dit ogenblik 
zo welig tiert. Terwijl evenzeer 
het rijkelijke cumulwerk op de kor
rel werd genomen... I 
Lieve Jolle kwam op voor een 
arbeidsduurverkorting, en be
lichtte de mogelijkheden van het 
part-timewerk. Voor haar was het 
duidelijk: de vrouw heeft nog 
onvoldoende recht op buitenhuis-
arbeid. 
Ten slotte werd in deze werk
groep in brede zin gepleit voor 
meer en beter herverdelen van 
arbeid en van Inkomsten. 

SCHOLING 

Huguette De Bleecker pleitte In 
haar werkgroep «voor een her
waardering van het werk van de 
thuisblijvende vrouw». In een dis-
kussie achteraf werd er zowel 
voor een morele als financiële 
herwaardering gepleit hoewel 

FVROUWEMBBDE 

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 belang-
stellingspunten onze werking 
op te bouwen. Op deze wijze 
alleen kunnen we werkelijk met 
open hart onze samenleving te
gemoet treden en als echte-plu
ralistische groep behandelen. 
Als wij willen bestaan als 
Vlaams-nationale organizatie, 
dan moeten wij bewust het eli
taire uit de weg gaan: wij zijn 
geen verzameling van exclusie
ve clubjes. Wel moeten we in 
ons werk inhoud en stijl bren
gen, 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 beklem
tonen dat bewustvorming ver
onderstelt zeker en vast het 
inzicht verwerven in het poli
tiek bedrijf en mogelijk ook een 
politieke verantwoordelijkheid 
op te nemen. Wij moeten er ons 
van bewust zijn dat hierbij ont
goochelingen en moreel ver
driet kan komen' kijken. Toch 
moeten een aantal onder ons 
die hiertoe de mogelijkheid 
hebben, de moed opbrengen 
om in dit opzicht hun maat
schappelijke plicht te vervul
len » 
Na de roes van het Vrouwen
jaar en de.tweede emancipatie-
golf, beleven we een ontnuchte
ring Wat veranderde na de dol-
la jaren die achter ons liggen ? 
WIJ zijn ons méér bewust gewor
den van het feit dat we ons moe
ten inzetten. Enkelen onder 
ons ten minste En, we vermoe
den dat het met allemaal koek 
en ei is in onze samenleving 
Maar er is niet veel wezenlijks 
veranderd 
Wel heb je nieuwe wetten inza
ke het huwelijksgoederenrecht 

Maar er zijn met zovéél vrouwe
lijke politici, en heb je er, dan 
biewegen zij zich vooral op het 
gemeentelijk vlak. In de partjbe-
sturen zitten nog steeds even 
weinig vrouwen Wordt zij partij
voorzitter, dan IS het vooral om
dat 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 wij
zigde zich mets En hwvendien 
haar werk is nog altijd even wei
nig geapprecieerd. 

Welke zijn onze rechten? Het 
eerste recht is dat op art)eid 
Dat recht knjgen wij niet zolang 
WIJ geen gelijke onderwiiskan-
sen knjgen en dat kan alleen 
langs een algemene koedukatie, 
waarbij jongens en meisjes voor 
ongeveer dezelfde schoolpro
gramma's staan Daarnaast kon-
diboneren secundaire faktoren 
nog steeds ohze beroepskeuze 
de dichtsbijzijnde school, een t)e-
roep aanleren dat je in het huis
houden en het opvoeden van je 
kinderen van pas komt het be
sef dat je uit werken gaat in 
afwachting van een huwelijk De 
studies duren met lang, zijn aan 
toeval^ onderhevig, met als ge
volg een lagere scholing, een 
tewerkstelling in minder-belangrij
ke funkties, onderhevig aan een 
onzekere ekonomische konjunk-
tuur en zo ben je als vrouw vlug 
en eerst werkloos C. ) Daar
naast 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 eko
nomische 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 zou
den volhouden zonder de inzet 
van de vele betrokken vrouwen. 

Over dat werk van de vrouw 
wordt nooit gepraat 
Wij hebben ons hier voorstan
der verklaard van de verkorting 
van de art^eidstijd per dag ; laten 
we wel beseffen dat zulke so
ciaal-noodzakelijke maatregelen 
slechts ten goede komen aan 
wie als werknemer werkt Land
bouwersvrouwen en njeewer-
kende echtgenoten van zelfstan
digen kunnen daarvan voorals
nog geen voordeel uit haler. (.. J 

A pnon vertellen dat de vrouw 
wat graag in de nj gaat staan 
om te stempelen, is een onrecht
vaardigheid Een vrouw zal dat 
als even vernederend ervaren 
als een man. Ontegensprekelijk 
bestaan egoismen in dit ver
band, en we moeten ze aankla
gen Man of vrouw die op één of 
andere wijze in de sociale zeker
heid een middel zien om gemak
kelijk 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 kon-
testeren. «Steeds maar werken 
en nooit b>etaald worden», was 
de titel van een militant pamflet 
dat in 1975 in Engeland ver
scheen en waann woedende 
huisvrouwen vertelden dat de 
maatschappij hun werk met 
waardeerde Wij zijn de eersten 
die vandaag een omvangnjk 
deel van een vrouwenontmoe
tingsdag aan de herwaardenng 
van het huiswerk wiiden 
We willen minder hertialen aat 
dit werk kadert in de herwaarde
nng van het kind in de samenle
ving en van het opnieuw-respek-
teren van de handenariaeid Zo
doende dat we in een nieuwe 
maatschappelijke ordening de 
mannen ook nauwer bij de huis
houding en de kinderopvoeding 
willen tietrokken zien Hiertoe 
kan een artseidsduurverkorttng 
misschien een bepaalde bijdra
ge leveren » 
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TliiXTOOiXSTIiLLlWg 
ir De „Brücke 

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 ten
toonstelling 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 daaren
tegen is een volledige tegenvaller 
enkel als tijdsdokument enigszins te 
verantwoorden Emil Nolde (1867) is 
onmiskenbaar het belangrijkste talent 
van Die Brucke met zeer geëmotio
neerde doeken waarin de melan
cholie 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 bewe
ging goed in zijn oudste werken 
maar daarna evoluerend tot een ex 
pressionistische akademisme zonder 
enige verrassing en met zeer weinig 
ontroenngskracht de goede bedoe
lingen 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 (Oos
tende 1860) een verkwikkende her
ademing Niet dat alles overtuigt daar
voor 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 einde
loos de portretten zijn raak en ontroe
rend de karikaturen griezelig aangrij
pend Een tentoonstelling om een lang 
zaam genoegen heerlijk te genieten 
En als u er toch bent bekijk dan even 
de Antwerpse kollektie Vlaamse ex
pressionisten, die Brucke verbleekt er
bij 

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 50 34 Adv 12 

De VTB en de Nederlandstalige 
Dramaturgie 

fP 
Portret van een Meisje, James Ensor, 1885,181 x 225 mm. Conté 

Duits expressionisme 
Het Duits expressionisme wordt voor
al historisch een belangnjke schakel 
in de ontwikkeling van de moderne 
kunst Aan de bron daarvan lag wel
licht 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 verenig
den en een jaar later in de lampenfa
briek Seifert naar buiten traden Klee 
en Kandinsky werkten toen al gerui
me 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 kun
stenaars veel hechter georganizeerd 
Hoewel beide bewegingen net voor 
de eerste wereldoorlog uit elkaar vie
len en Das Bauhaus zij het op een 
heel ander gebied en niveau hun lei
dinggevende rol overnam bleef het 
Duits expressionisme tussen de beide 
wereldoorlogen sterk doorwerken en 
werd onze Latemse School er in rui
me mate door beïnvloed 

Rondgang 
De o Die Brucke » expositie bevat een 
zestigtal olieverfschilderijen afkomstig 
uit de kollektie van het Bruckemu-
seum van Berlijn Zelf maakt de mooi 
verzorgde kataiogus veel duidelijk 
De tentoonstelling maakt geenszins 
aanspraak op een volledige benade
ring 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 verstandhou
ding en waarvoor dit land ons aller 
dank verdient Dit zijn roerende woor
den maar waarom verdiende dit land 
dan mets beter dan deze tentoonstel
ling die weliswaar de artistiek-bevnj-
dende rol van het Duits expressionis
me toont, maar bitter weinig gaaf 
werk bevat Ench Heckel (1883) bij 
voort)eeld is een typische baanbre
kende geest maar slechts een van 
zijn getoonde werken Luitspelend 
meiBje uit 1913 haalt door zijn sfeer 
van verstilling en pikturale kracht eni
ge museumwaarde Met Ernst Ludwig 
Kirchner (1880) bereiken we een ho
ger peil in nerveus en gedreven ge
schilderde doeken die steeds volwaar
dig van kompositie en hai-monisch 
van kolonet (vaak somber met lichten-

Museum voor Schone Kunsten, 
Die Brucke, tot 17 december, 
James Ensor, tot 31 december, 

Van 1968 heeft de Vlaamse Toe
ristenbond een Hippoliet van 
Peene-Virginie Miryprijs ingesteld 
ter bevordenng van de Neder
landse Dramaturgie door opvoe
ringen of publikatie er van 
Er kwamen een tiental inzendin
gen binnen uit alle Vlaamse pro
vincies en een uit Frans-Vlaande
re n 
De Raad van Beheer van de ver
eniging voor Vlaamse Toneelau
teurs IS steeds de jury De prijs 
1977 werd toegekend aan Teater 

Arena uit Gent vooral wegens de 
gedurfde programmalle die het 
gezelschap een weliswaar om
streden maar in de ogen van de 
juryleden een verdiende reputa
tie heeft bezorgd 

De heer Jozef van Overstraeten 
voorzitter van de VTB zal op 
zaterdag 7 januari, de pnis ten 

bedrage van 30 000 fr , overhan
digen 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 in-
suizen en wist zich met een eer
ste elpee een vaste plaats te ver
overen in de toen pas geboren 
«elektrische kleinkunst» van Jo-
han Verminnen en Kns De Bruy-
ne Magenta was achtereenvol
gens 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 laat
ste optreden van de diepbetreur-
de Wim Sonneveld in de Passage 
44 te Brussel Begin '75 neemt de 
groep deel aan de nationale selek-
tie van het Eurovisie-songfestival 
De minder commercieel gerichte 
stijl van de groep in deze kon
tekst heeft wellicht spanningen 
doen ontstaan onder de groepsle
den en het duurde een jaartje 
voor met nieuwe moed is her
enigd 'Er IS hard gewerkt aan een 
nieuw repertoire, en het resultaat 

van de beste opgenomen num
mers zijn te horen op hun pas ver
schenen nieuwste elpee « De Lif
ter» (Fonior C-163-046) Bij het 
beluisteren van de schijf — tek
sten zanger Roland Arnould, mu
ziek 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 To
ren, die zowat m dezelfde stijl 
voortgingen hebben dit in de laat
ste paar jaar moeten ervaren De 
huidige trend gaat meer en meer 
afwisselend naar rake romanti
sche verwoording op harmoni
sche melodieën of dansbare rock
muziek Maar er staan alvast num
mers op die de bereidwillige luis
teraar zullen boeien Zo op het 
tweede kantje het inleidende 
« Mens, wat wil je meer» dat lek
ker swingend, ook tekstueel aan
spreekt, en « als ik de keuze had » 

waar de jazzy-aandoende synthe
siser een nieuwe dimensie geeft 
en meer«in » lijkt Titelsong « de lif
ter » die de voorzijde inleidt is inza
ke tematiek wat verouderd, en 
zou met eenvoudiger begeleiding 
als puur chanson veel beter over
komen Nummers als «het bene-
denhuis » en «liefde is » klinken 
wat al teveel moralizerend en kij
ken terug naar het verleden Ze 
missen ook muzikaal stevigheid 
en overtuiging Maar de afsluiten
de «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 flop
pen van zijn vorige groep Lee 
zowat drie jaar terug en n even
eens mislukte heropbouw van 
Kleoto er de brui aan gegeven 
HIJ houdt zich wat op de achter
grond 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 muziek
stijl die de groep aanpakte hele
maal 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», num
mer van Tony Joe White zijn 
degelijk bewerkt maar klinken 
dan elk weer zo verscheiden dat 
van een echte groepsound wei
nig sprake is Maar van de titel
song en ook « Jeffrey » en « Grey
hound 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 Wal
ter sedert jaren hebben is een 
waarborg voor een goede afna
me door de vele liefhebbers in 
swingende hard-rockmuziek 

Eveneens van eigen bodem ver
scheen een elpee van twee klas
sieke gitaristen Guy Lukowski die 
samen met Filip Lemaigre musi
ceert Van onze Noorderburen 
bracht I B C de nieuwe «Teach 

In» uit met ondermeer de num
mers «Upside down» en de sin
gel « My rock and roll song » Van 
onze «vreemde vogel» Claire 
wordt een singeltje verwacht, ter
wijl 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 Ant
werpen Voor de bekende troeba-
doer IS het na wat al te veel stilte 
nu lekker swingen geblazen, en 
begeleid van een degelijke bege
leidingsgroep bracht hij naast be
kende folknummers ook meer rit
misch 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 ste
vig werk van maakten John Cale 
IS na Chenee en Leuven morgen 
vrijdag (9 dec) in de Movy te Tielt 
en zaterdag in de Kino te Leo-
poldsburg Fijne folk brengt Mali-
corne vanaf dinsdag voor vier 
dagen in ons land 

Sergius 
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100 
Onze literaire medewerker 
Eugene Van Itterbeek is de
ze week aan zijn honderdste 
bijdrage. Hij heeft het daar
om Ietwat uitgebreider, over 
de poëzie in Vlaanderen. 
Van Itterbeek, oud-schepen 
van Kessel-Lo en gemeente
raadslid in Leuven, is een 
gezaghebbende pen in literai
re kringen van Noord en 
Zuid. Regelmatig worden ge
deelten van zijn «WIJ«-bij
dragen 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 aan
dacht 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 In^ 
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 ? 

Pessimisme 
Nolens' poèzie heeft in Vlaande
ren bewonderaars en bekam-
pers. 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 le
venslicht 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 ver
schenen bundel Twee vormen 
van zwijgen wordt door de tema-
tiek van de dood beheerst. Er zijn 
twee delen • Kapotgezongen en 
gedagtekend en Aangestorven. 
waarin de dichter zich in taal pro
beert te vereenzelvigen met de 
op de bedding van de Seine rus
tende Joodse en in Parijs door 
verdrinking om het leven geko
men dichter Paul Celan Tussen 
haakjes: Celan's dichtkunst werd 
door de Noordnederlandse dich
ter en vertaler Peter Nijmeijer uit 
het Duits vertaald .onder de titel 

« Leg je losgekocht 

en languit 

in me neer». 

Spreektralie (1976). De door dich
terlijke 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 omge
keerde eeuwigheidsgedachte, 
met andere woorden door de don
kere keerzijde van het aardse 
leven Daar vindt hun beider taal 
haar paradoksale bevrijding, daar 
worden de louter verstandelijk ge
dachte tegenstellingen tussen 
dood en leven, tussen vrijheid en 
gevankelijkheid, tussen spreken 
en zwijgen, tussen licht en don
ker, opgeheven in Nolens' zingen
de taaimystiek. Hierbij een kort 
fragment van de samenspraak 
tussen beide dichters: 
En jezelf gevankelijk bevrijd 
zoals een spin haar prachtig 
spoor 

Wat zeggen 

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 ech
ter dieper en aangrijpender is, ver
bindt de dichter in de cyèlus Aan-
gestorven met zijn moeder en 
met Helena, de geliefde. Het ge
sprek met de moeder wordt 
voortgezet in twee bladzijden lan
ge en indnngende essayistisch-ly-
rische prozastukken. Daarin is No-
lens' poëtica vervat. Zijn «in me-
monam-gedichten » maken de ge
storven moeder opnieuw levend, 
weliswaar met op de wijze alsof 
zij opnieuw plaats neemt tussen 
de levenden. Dat zou immers op 
bijgeloof en religieuze kitsch lij
ken. Neen, haar dood is belang
rijker, zij heeft bezit genomen van 
het leven en van de zoon-dichter, 
in de dood is beider intimiteit tot 
leven gewekt. Zo kan de dichter 
zeggen dat hij zijn leven terug
geeft aan de moeder en dat de 
dood in die herstelde relatie « bin
nen handbereik» gekomen is. De 
afwezige ongnjpbare dood is aan
wezig. Dat hele psychisch-lyri-
sche gebeuren speelt zich af in 
de taal, wat Nolens als volgt ver
woordt ; «Zo werd je dood, de 
dood, een metafoor Een linguïs
tisch probleem » (p. 50). In de taal 
overwint het leven, ook al is de 
dood, menselijkerwijze gespro
ken, niet overwonnen, maar ze is 
niet meer de « énige finaliteit». 
De bundel Twee vormen van zwij
gen IS niet zo belangrijk als^ je 
hem beoordeelt vanuit een louter 
estetisch standpunt, wat bij voor
beeld Splllebeen deed, maar hij is 
wel boeiend als een verhelderen
de fase in de dichterlijke en gees
telijke ontwikkeling van Leonard 
Nolens. Je krijgt een inzicht in de 
psychische onderbouw van die ly-
nek en bijgevolg ook in de drijfve
ren van de dichterlijke taal. De 
taal put haar kreativiteit uit zich
zelf, omdat in de tweespraak tus
sen dood en leven de konkrete 
wereld geen enkele rol speelt, ten
zij als arsenaal voor Nolens' dyna
mische beeldspraak. In d ^ taal 
heeft het gesprek plaats, daarbui
ten heerst het volstrekte mets. 

Zelfbevestiging 
De bundel Incantatie van Nolens 
zou ik willen bespreken vanuit het 
eerder maatschappelijke stand
punt, 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, be
ïnvloed is door de breedvoenge 
en weelderige versmaat van de 
Chileense dichter Pablo Neruda 
en van diens onstelpbare surrea
listische beeldspraak Dat is zo 
maar geen oppervlakkige be
ïnvloeding, omdat Neruda's dicht
kunst, naast het politieke engage
ment, een voortdurende vurig be

zingende tweespraak is met de 
brede lavastroom onder de ver
steende bodem laag van de Chi
leense geschiedenis. Neruda's 
poëzie is evenzeer een grootse 
«in memoriam-lyriek». Het zich in 
de vorm van herhaalde verzoe
kingen richten tot de lezer is van 
Nerudiaanse oorsprong, bij voor
beeld : «Kom dan, kom en drink 
met zachte aandrang mijn im
mens gezicht». Het levensbegin
sel 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: Pro
teus, Sinds jou en De dood van 
een dichter Het dichterschap 
khjgt een nieuwe betekenis, een 
nieuwe klank of grondvest, name
lijk 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 eski
mo's die hun adem ala lange jas
sen over de aarde gooien. Het 
woord gedijt in de zaadflank van 

weerbarstige moedelozen. Bleek 
en pafferig is het woord dat weg
drijft in trams en zijwegen. Ner
gens de pezige recitatieven van 
de hoop.» (p. 21). Het schijnbare 
pessimisme of liever het zwarte 
optimisme uit Twee vormen van 
zwijgen is niet helemaal verdwe
nen, maar het lijkt de desem te 
hebben geleverd voor een her-
bronde lyrische krachtdadigheid 
en de terreur van het woord in 
verzen als: 
Als ratten rotten wij 
in deze ruimte rondom ons 
Uit ntselende bankbiljetten opge
trokken tegen de hartslag in. 
Als je goed luistert, hoor je in 
Leonard Nolens' barokke en sur
realistische woordkunst de strijd 
tegen de wereld voortgaan in de 
« weerbarstige moedeloosheid » 
van «de geroepene zonder man
daat ». 

Leonard NOLENS, Twee vormen 
van zwijgen, Antwerpen, Pink Edi
tions, 1975. 60 biz.; Incantatie, 
Brussel, Manteau, 1977, 66 bIz., 
225 F 

Eugene VAN ITTERBEEK 

verlengd 
tot 11 december 

Gezien het overgroot sukses. wordt 
voor het eerst een Europaliatentoon-
stelling verlengd 
De tentoonstelling «Durer in de Ne
derlanden, zijn reis, zijn invloed», ont
ving reeds meer dan 125.000 bezoe
kers 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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1 DECEMBER 

BRT 1 

1400 Schooltelevisie 
1800 Bereboot ( f ) 
1805 Rondomons 
18 30 De vergeten eilanden Cf) 

Avonturenreeks 
1855 Paling en Co 

Filmpje 
1905 Premiere 
1935 Kyk uit 
1945 Nieuv\/s 
2015 De Muppet-show 
2040 Panorama 
21 30 Standpunten 
2200 Premiere + 
22 30 Nieuws 

BRT 2 

14 00 Sohooltelevisie 
1800 Bereboot ( f ) 
1805 Rondomons 
18 30 De vergeten eilanden 
1855 Paling en Co 
1905 Premiere 
1935 Kijk uit 
1945 Nieuws 
2015 Ondergaande wereld 
21 05 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 Paspoort 
1855 Nieuws 
1904 Paddington Cf) 
1910 Mikula, de kleine kapitein 

CfJ 
1935 De Dik Voormekaar show 
2000 Nieuws 
2025 Een fout in het kadaster 

TV-spel 
2120 Tien Tfin 

Top-vanété uit China 
21 30 De familie Bellamy CfJ 
22 20 Hier en nu 
2300 Standpunt 
2310 Nieuws 

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

2 DECEMBER 

BRT 1 

1400 Schooltelevisie 
1800 Beertje Colargol CfJ 
1815 Open school 
18 45 Dag aan dag 
1910 Trajekt 
2015 Allemaal beestjes 
2040 Het Indische graf 

Duitse avonturenfilm 
2220 Nieuws 

BRT 2 

1400 Overname BRT-1 
Ctot1600) 

1700 Overname BRT-1 
Ctot2015) 

2015 Superstar 
21 25 Pnmitieve kunst 

Dokumentaire reeks 

NED. 1 

11 30 Schooltelevisie 
1815 Teleac 
1855 Nieuws 
1905 Tom & Jerry CfJ 
1915 Daar vraag je me wat 
1955 Jos van der Valk prezen-

teert De Willem Ruis-show 
21 35 Nieuws 

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 

NED. 2 

1845 
1855 
1904 

1930 

2000 
2025 
2125 

2130 
2220 

24 00 

Paspoort 
Nieuws 
Vrouwenplaneet Medusa 
Cf) 
De bospiraat 
Dokumentaire 
Nieuws 
Sonja's goed nieuws show 
Momenten 
Een verhaal van Simon Car-
miggelt 
Vara visie 
De horlogemaker van 
Saint-Paul 
Psychologisch 
Nieuws 

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 

NED. 1 

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 Ome 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 

NED. 2 

1840 Paspoort 
1855 Nieuws 
1905 Bereboot 
1910 Avro's toppop prezenteert 

de nationale hitparade 
2000 Nieuws 
2025 Hollands glorie Cf) 
21 20 Wie van de dne ' 
21 50 Mash Cf) 
2215 Televizier magazine 
23 00 Avro's sportpanorama 
2325 Nieuws 

Ml 

4 DECEMBER 

BRT 

900 Doe mee 
930 Open school 

1000 Eucharistieviering van uit 
Waasmunster 

11 00 Konfrontatie 
1200 Nieuwsoverzicht voor ge-

hooraestoorden 
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) 

1835 Laurel en Hardy Cf) 
1900 Vnjetijdstema's 
1945 Nieuws 
2000 Sportweekend 1 
20 30 Mag ik u mijn opvolger voor

stellen "̂  
21 20 Toestanden 
2240 Nieuws 

NED. 1 

1445 Open school/Teleac 
1500 Teleac 
1700 Vesper 
1730 Bericht van de wilde gan

zen 
1815 Teleac 
1850 Paspoort 
1900 Nieuws 
19 05 100 jaar Edison 
21 05 Hier Parijs 
21 15 Asian dreams Liedjespro

gramma 
2205 Ton Koopman 

Barokprogramma 
2240 Humanistische Verbond 
2255 Nieuws 

NED. 2 

1600 Nieuws 
1602 De kristenen 
1655 Sprekershoek 
1710 Studio sport 
17 55 Van gewest tot gewest 
1810 Kijken naar kinderen 
1825 Sesamstraat CfJ 
1850 Cinevisie 
1920 Studio sport II 
2030 Nieuws 
2035 Vliegeren op de Duivels-

berg 
2300 Nieuws 

5 DECEMBER 

BRT 

1400 Schooltelevisie 
1800 Bereboot Cf) 
1805 Klem, klein kleutertje 
1820 De kinderen van apparte

ment 47A CfJ 
1845 Open school 
1915 Sporttnbune 
1945 Nieuws 
2015 Rad der fortuin 
21 00 Grote lui, kleine heden CfJ 
21 50 Inspraak 77 
22A0 Nieuws 

NED. 1 

16 30 Sinterklaas is jang 
1815 Teleac 
1845 De fabeltjeskrant Cf) 
1855 Nieuws 
1904 Popparade 
2000 Minivoetbalshow 
21 05 De rechter is Imker CfJ 
21 35 Nieuws 
21 50 De tijd stond even stil 

Dokumentaire serie 
2255 Eerlijk gezegd 
23 05 Onderwijzen kunst of kun

de 
23 30 Uitzending van Symbiose 
2334 Nieuws 

NED. 2 

1845 Paspoort 
1855 Nieuws 
1905 Wickie de Viking Cf) 
19 25 De kns pusaka Cf) 
2000 Nieuws 
2025 De terugkeer van de wre

kers Cf) 
21 15 Rondje theater 
2205 Brandpunt 
22 35 Geloven op maandag 
2300 Verwachting 

Meditatie 
2305 Nieuws 

6 DECEMBER 

BRT 1 

1400 Schooltelevisie 
1730 Geschiedenis 
1800 De Bereboot C ) 
18 05 Sesamstraat CfJ 
1835 Open school 
1900 Muzieksien 

1945 Nieuws 
2015 Musichall 
20 50 Verover de Aarde 
21 40 De nood van Smt-Niklaas 
2225 Nieuws 

BRT 2 

1400 Schooltelevisie 
1800 De Bereboot CfJ 
18 05 Open school 
1900 Musieksien 
1945 Nieuws " 
2015 De macht van de wapenin

dustrie* 
Reportage over de wapen
industrie 

21 05 Ludwig van Beethoven 

NED. 1 

1810 Schooltelevisie 
1845 Fabeltjeskrant Cf) 
1855 Nieuws 
1904 Henkies droomboom Cf) 
1910 EO-kmderkrant 
1930 Het kleine huis Cf) 
2020 Urkerkoren zingen 
2030 Een weg CDe Reformatie) 

Dokumentaire 
21 00 Een wandeling in het bos 
21 24 Ten slotte 
21 35 Nieuws 
21 50 Den Haag vandaag 
2205 Kortweg 
2210 Beeldspraak 

Kunstmagazine 
2255 Nieuws 

NED. 2 

1845 Paspoort 
1855 Nieuws 
1904 Calimero Cf) 
1917 «21» 
2000 Nieuws 
2025 Hitboulevard-show 
21 30 De verpleegsters Cf) 
22 20 Aktua TV 
2310 Nieuws 

TY-SELEKTIE 
DONDERDAG 1 DECEMRFR 

20 u. - R IB 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 wordt 
geteisterd door hevige sneeuwstor
men Bovendien wordt de landings
baan 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 

VRIJDAG 2 DECEMBER 

BRT 1 - 20.40 - Het ind is the graf 
(Du 1958) 

Avonturenfilm van Fritz Lang, twee
de deel van « De tijger van Eschna-
pour» Remake van een bekende 
geschiedenis, in de stijl van een feuil
leton Met Debra Paget en Claus 
Holm 

N-2 - 2220 — De horlogemaker 
van Sint-Paul (Fr 1974) 
Psychologisch drama van Tavernier 

7 DECEMBER 

BRT 1 

1530 Open school 
1630 Tip-top 
1815 Bereboot Cf) 
18 20 Jonger dan je denkt 
1850 Space 1999 CfJ 
1945 Nieuws 
20 20 Het meisje van de tv CfJ 
2045 Luitenant, tot uw orders 
21 10 Een tweeling m een wereld 

van plastiek 
2210 Nieuws 

BRT 2 

1530 Open school 
1630 Tip-top 
1815 Bereboot CfJ 
18 25 Jonger dan je denkt 
1850 Space 1999 ( f ) 
1945 Nieuws 
2015 Secret army Cf) 
2110 De mens m wording 

NED. 1 
1000 Schooltelevisie 
15 30 Bolke de beer CfJ 
1540 Zolder 
17 00 Zo vnj als een vogel i f J 
1825 Sesamstraat CfJ 
1855 Nieuws 
19 04 Van gewest tot gewest 
19 50 Zendtijd politieke partijen 
20 20 Door de duisternis 

21 35 Nieuws 
21 50 Den Haag vandaag 
2205 Panoramiek 
2235 Studio sport 
2300 Nieuws 

NED. 2 

1815 Teleac 
18 45 Toeristische tips 
1855 Nieuws 
19 04 Iemand zoals jij 
1929 Kenmerk 
2000 Nieuws 
20 20 Socutera 
2030 Onedin lijn F) 
21 20 Vara-visie-special 
21 45 Daar komen de schutters 

Cf) 
2215 Zuid-Amerika, werelddeel 

in beweging 
2305 Nieuws 

met Philippe Noiret en Jean Roche-
fort Aangrijpend verhaal van een 
vader-zoon-konflikt 

ZATERDAG 3 DECEMBER 

BRT - 1430 — Lady Detect ive 
(G.-B 1963) 

Humonstische politiefilm, verwezen
lijkt door George Pollock met Mar
garet intnge Volledig geslaagden 
zijn genre 

RTB - 19.50 — Enkele te rustige 
heren CFr 1973) 

Komedie van Georges Lautner met 
Jean Lefebvre en Michel Galabru 
De film moet het vooral hebben van 
zijn briljante dialoog en goede vertol
king 

Z O N D A G 4 DECEMBER 

Lux - 21 00 — De zaak Dominic i 
(Fr-Sp- l f . 1973) 
Rekonstruktie van een rechtszaak 
van Claude Bernard-Aubert met 
Jean Gabin In de zomer van 1952 
werd te Lurs in de Franse Provence 
een Brits kamperend gezin ver
moord 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 Mc Laghen 
met Kirk Douglas 
Een konvooi emigranten uit Missou-
n wil in Oregon een nieuw leven 

beginnen 

F-3 - 20.30 - Alamo (USA 1960) 

Western met John Wayne en Ri
chard Widmark Anno 1946 wordt 
een Amenkaanse rebelleider van de 
Texanen door Mexicaanse troepen 
achtervolgd 

BRT-2 - 21.00 — Ludwig van Beet
hoven - Tage aus einem Leben 
(DDR 1976) 
Biografische film van Horst See-
mann met Donatas Banions Het le
ven van Beethoven van 1813 tot 
1819 op het hoogtepunt van zijn car
rière 

LUX - 21.00 - De kleine wereld 
van Don Camil lo (Fr- I t ) 

Komedie met sociale inslag van 
Julien Duvivier met Fernandel en 
Gmo Cervi De pastoor en de burge
meester van een klein dorpje zijn 
respektievelijk aanhangers van de 
katolieke en kommunistische partii 
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MAANDAG : 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... • DINS
DAG : Het . Verdrag van Rome » liep ei zo na tegen een ijs
berg. Hoe kan het anders, met zo'n naam? • WOENS
DAG : Ene grote vrees is in alle skivedetten gevaren. Onze 
kompatriot Blanchaer heeft besloten weer deel te nemen 
aan internationale kompetities. • DONDERDAG; 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. • ZATERDAG: De BRT is al 
verwitt igd. 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. • ZON
DAG : Mollet ging de Russen beloven dat zij tegen de Olym
pische spelen de hulp krijgen van Beize trainers. Maar a 
propos mag maarschalk Mollet zo maar naar het Oost
blok ? 

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 zo
als voor enige tijd Erik De Vlaemjnck 
en Berten Van Damme, maar toch 
vindt men veel dezelfde namen terug. 

Op de piste wonnen Merckx en Ser-
cu 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 Je
na, 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. Min-
gels om ontslag te nemen, en (toeval
lig ?) ogenblik waarop de lijst van de 
franstaiige elite-atleten werd bekend
gemaakt. 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-wonder-
li|k is. 

Grote maar korte boksmatch ook. 
Coopman werd na een minuut of 

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 inkom-
prijzen 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 jeugd
trainer Horvath binnengehaald als de 
wonderman die de Brusselaars weer 
roem en gloriol zal bezorgen. Uit Brug
ge wordt iedere dag het bericht ver
wacht dat Herr Happel eruit gaat Per
soonlijk vinden wij dat allemaal nogal 
koddig. Wij geloven namelijk niet erg 
dat de trainer zon geweldig aandeel 
heeft in suksessen of ontgooche
lingen van een ploeg. En bij RWDM bij 
voorbeeld verwachten dat de Visser 
wonderen zou doen met een geampu
teerde ploeg, was geloven in sinter
klaas. Maar wellicht verwacht men 
het alweer van het schokeffekt dat 
zon vervanging gedurende enkele we
ken uitoefent Wat er ook van zij, 
RWDM won verleden zondag zo
waar. 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 der
gelijke filmen, en het komt ons voor 
dat de Bntten het wel zeer eigenaar
dig aan boord legden, maar dat ze 
enorm veel geluk hebtaen gehad. Om 

te beginnen scheen er zeer weinig dis
cipline 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 trek
ken — men wou hem niet vergezellen 
— en dat men hem wel opwachtte 
gedurende een tijdje, maar toen hij 
met terugkeerde, ook niet ging zoe
ken. 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 fil
men, 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 voet
baltrainer 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 voor
beeld 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 universi
teit. Hij is bovendien altijd een knappe, 
hard werkende student geweest 
Trouwens, en dat wilden wij eigenlijk 
zeggen, het sukses van Urbain als trai
ner 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 Ur-
bains kwis- en sjotterijsuksessen. Ten 
andere, de dag dat hij, zoals sommige 
van zijn kollega's als klown moet die
nen — maar dat zal men hem moeilijk 
lappen — ziet men hem met meer. 

JAAR VAN DE ARBITER 

De FIFA (internationale voetbalfedera
tie) 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 zwa
re taak van de fluiteniers. In deze tijd, 
waann de scheidsrechter door een 
grote hoop zotte supporters wordt 
beschouwd als een persoonlijke vij
and, mag inderdaad wel eens iets 
gedaan worden voor de sukkelaars in 
het zwart. Alleen moet er dit aan toe
gevoegd worden dat de bonden 1) 
niet al te veel moeten verwachten van
wege het publiek en 2) dat zij zelf alle 
middelen in handen hebben om hun 
scheidsrechters te doen eerbiedigen 
Dit gebeurt echter niet altijd. Wij ken
nen een man die één van de allerbe
ste scheidsrechters van het land was, 
maar die ontgoocheld heenging, om
dat hij van de bond niet de steun 
kreeg die hij verdiende. 

NA DE SHOW 
In een godsdienstig tijdschrift verklaar
de 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 mees
te mensen voor hun geliefde baas 
mogen opknappen niet zo veel inte
ressanter IS. 

PROBLEEM 
Verleden zaterdag heeft de atletiek
bond zich met 521 stemmen tegen 
129 uitgesproken voor een herstruktu-
renng in twee taalvleugels. Voorwaar
de om in het «nieuwe» België nog 
aan subsidies (een miljoen of twaalO 
te komen. De stemming werd vooraf
gegaan 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 gebeu
ren met de Vlaamse atleten die bij 
Brusselse klubs aangesloten zijn. Ons 
lijkt logisch dat men die jongens en 

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 Bel
gië. Dat zij dan ook zo. 

DAGFERNAND 
Bondspresident Mingels, meteen voor
zitter van de Brusselse klub Excelsior, 
heeft altijd de splitsing in taalvleugels 
bestreden. Nu toch beslist werd tot 
die splitsing — wij horen liever her-
strukturering, want wat nu al beslist 
werd hoeft helemaal geen splitsing te 
zijn — over te gaan, heeft Mingels ont
slag genomen als voorzitter. Konse-
kwent met zichzelf, zouden wij zeg
gen. En hij kan heengaan met opgehe
ven 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 ge
schreven — konden wij hem niet vol
gen : waarom hij zo hardnekkig vast
hield aan strukturen — unitaire in dit 
geval — waarvan hij als zeer verstan
dig 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 over
koepelend orgaan, dat uiteraard uni-
tair-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 verbon
den 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 afme
tingen 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 ? 

Na Cassius Clay Ali partij te hebben gegeven (nou ja...) na levenslang 
geschorst te zijn daarvoor, na in ere te zijn hersteld, na Europees kam
pioen 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 hul
peloos 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 klei
ne 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 
Aa ls 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 Automobil istenbond, met 
talrijke nevendiensten en zusterorganizaties (220.000 leden). Maar het begon 
allemaal in 1922 met het t i jdschrift « De Toer is t . , waarvan hij smds 1925 hootd-
redakteur is. Al zijn aktiviteiten opsommen in één beknopt interview is een onbe-
qonnen 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... 

De André Demedtspri js wordt op 18 
december in Kortri jk door goever-
neur Roppe van Limburg plechtig uit
gereikt aan Jozef Van Overstraeten. 
Het initiatief komt van de serviceklub 
«De Marnixr ing•, en is bedoeld om 
de inspanningen van J. Van Over
straeten te bekronen « voor de bevor
dering van de kunst- en kultuurver-
spreiding, de integratie van het Ne
derlands taalgebied, de verspreiding 
van onze kuituur in gemengde taalge
bieden, én voor het bevorderen van 
de kulturele kontakten met Zuid-Afri-
ka. Ook zijn echtgenote wordt in de 
hulde betrokken. 

Jozef Van Overstraeten: « Mijn vrouw/ 
verdraagt mij nu al 55 jaar. Zij heeft 
het in al die jaren niet gemakkelijk 
gehad, want ik ben een man die veel lij
felijk afwezig is. Toch heeft ze me 
steeds bijgestaan en aangemoedigd 
Het kan romantisch klinken, maar ik 
zeg U • wij beminnen samen zeer sterk 
ons volk. Daarom waardeer ik het 
zeer sterk dat mijn vrouw bij de uitrei
king van de André Demedtsprijs 
wordt betrokken!» 

- - De toekenning van deze prijs was 
voor U zeker geen verrassing ? 
J. Van Overstraeten: «Toch wel, en 
uiteraard een aangename verrassing 
Ik vind André Demedts een bewonde
renswaardige figuur. Maar, ik ben 
geen lid van de Marnixring, noch van 

enige andere «serviceklub». Maar 
mijn idealen sluiten wel dicht bij de hun
ne aan. Ik moet toegeven dat ik het 
toerisme gebruikt heb om het Vlaams 
bewustzijn op te wekken bij onze men
sen. 
Het trof mij immers dat bij voorbeeld in 
Ierland het nationaal bewustzijn werd 
in de hand gewerkt door de drankbe
strijder 0'Connell. In Tsjechoslowakije 
hebben de sokois turnbonden, zo'n rol 
gespeeld. Ik heb mij daarop geïnspi
reerd, en ik ben mij met onder meer 
het toerisme gaan bezighouden, niet 

• omwille van het toeristisch bedrijf, 
maar wel als middel om onze Vlaamse 
gemeenschap hogerop te helpen.» 
— Van de aktieve stichters van de 
Vlaamse Toeristenbond is J. Van 
Overstraeten (nu 82 jaar) de enige 
overlevende. Op de landdag van VTB 
in Aalst, nu ruim een halve eeuw gele
den, legde J. Van Overstraeten zeer 
sterk de nadruk op de kulturele 
aspekten van het toerisme. Ook heeft 
de VTB even sterk meegestreden om 
de vernederlandsing van de Gentse 
universiteit te bereiken. 
J. Van Overstraeten: «Ik heb mij 
steeds, ook in de schoot van onze ver
enigingen, als Vlaamsnationalist gema
nifesteerd, en ik stelde mij daarbij 
bewust anti-unitair Belgisch op. De 
heel nederlandse integratie is nog 
steeds mijn streefdoel. In juli 1922 
reeds trok de VTB met enkele honder-

Jozef Van Overstraeten 

den leden naar het graf van Marnix 
van Sint-Aldegonde te West-Souburg 
op Walcheren; we hebben er een 
smeedijzeren palmtak aangebracht 
Voor mij blijft Marnix het simbool van 
het streven naar de Nederlandse een
heid. Wij kunnen slechts de grootst 
mogelijke zelfstandigheid van het 
Vlaamse volk bereiken, als wij de 
federatie met Noord-Nederland nastre
ven. 
Ik heb daarom ook steeds naar ,alle 
kanten en uithoeken van de Neder
landen 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 we mogen niet 
versagen. Drie jaar geleden onthulde 
ik bij de opening van het akademiejaar 
in de Gentse rijksuniversiteit een ge
denkplaat voor Koning Willem 1, stich
ter van die universiteit. Er is meer toe
nadering dan men wel denkt. De 
akties van het Algemeen Nederlands 
Verbond, van de Visser 't Hooftstich-
ting, en zo meer, krijgen toch goede 
echo's in pers. radio en tv. 
We moeten er van doordrongen gera
ken dat we elkaar van Zuid aan Noord 
en omgekeerd veel diensten kunnen 
bewijzen. Onze kulturele akties moe
ten we plaatsen in dienst van een 
bestendig staatkundig streven; de 
heelnederlandse integratie. 
— De André Demedtspri js wordt U 
ook toegekend voor uw streven om 
de kulturele kontakten met Zuid-Afr i-
ka te bevorderen... 
Jozef Van Overstraeten: «Ik weet het 
dat is momenteel een delikate kwestie. 
Er zijn de belangrijke kulturele en 
volksnationale banden, die wij geens
zins mogen doorknippen noch verloo
chenen. Maar, bepaalde omstandighe
den, die wij enigszins kunnen begrij
pen, vergen toch voorbehoud. Ik zeg 
klaar en duidelijk • apartheid — kleine 
of grote — kan ik geenszins goedkeu
ren. 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 Vlaande
ren », is één van de belangrijke rubrie
ken die Jozef Van Overstraeten als 
joernalist jarenlang met vreugde en 
pijn heeft volgeschreven. Maar, pessi
mistisch is hij er hoegenaamd niet 
door geworden. 
Jozef Van Overstraeten « Geenszins 
wil ik uit het verleden ontwortelen. 
Maar, vooral leef en werk ik ook van
daag nog voor de toekomst van ons 
volk. En die toekomst stemt mij, on
danks alles, optimistisch. 
Wi j kampen momenteel in dit land met 
grote moeilijkheden, dat is duidelijk 
Toch komt het mij voor-dat wij, Vlamin
gen 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 toe
komst van mijn volk.» 

— Vlaanderen behoort tot het Euro
pese Westen, en ontsnapt dus niet 
aan het ontij; de zware wolken dr i j 
ven ook over onze gewesten... 
Jozef Van Overstraeten; «We heb
ben reeds meer dan eens moeilijke tij
den beleefd. Onze voortdurende af
hankelijkheid van vreemden heeft ons 
geen deugd gedaan, maar we hebben 
het overleefd. 
Het stemt mij hoopvol dat wij elke 
bevoogding stilaan overwinnen. U 
weet wel dat ik tegen het Egmontpakt 
gekant ben : ik geloof niet in de beloof
de « pacifikatie », en vooral vrees ik dat 
wij geen vereenvoudiging van de in
stellingen 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 is ; 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 krit iek op uw 
afwezigheid bij Vlaamse straatbeto
gingen... 
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 voor : we 
hebben met straatbetogingen de frans
kiljons des te vijandiger gemaakt W e 
hebben op die manier wellicht meer in 
de kaart van FDF en PSC gespeeld 
dan we 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 ver
gaderingen, met tussenkomsten in mi
nisteries en zo meer... 
Wat geenszins betekent dat ik tegen 
de jongste Dilbeek-betoging zou ge
kant zi jn! Wij zijn en blijven voorstan
der van een versterkte Vlaamse weer
baarheid. » 
— U blijft met woord en daad ijveren 
voor een mooier, beter én Vlaamser 
Vlaanderen ? 
Jozef Van Overstraeten: « Het is mijn 
voortdurende bekommernis om posi
tief te werken; nooit af te breken als 
het niet verantwoord is. En dat waarde
ren blijkbaar de 220.000 leden van 
onze verenigingen. Met hun instem
ming en steun bestrijden wij hardnek
kig het franskiljonisme in Vlaanderen 
én het Brusselse unitarisme. Het zal U 
overigens niet onbekend zijn dat Bel
gië in het buitenland nog veel te veel 
als een franstalig land wordt be
schouwd ; dat is onder meer te wijten 
aan de Vlaamsvijandige of onverschilli
ge houding van veel Belgische diplo
maten 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 Fran
se Antillen. Maar, alles gebeurt in het 
Nederlands! Onze Franse gasten 
waarderen onze Nederlandse taal, on
ze eigenheid. Dat kan niet van Brussel
se frankofonen gezegd worden ; daar
om moeten we het samenleven met 
hen in tijd én in ruimte maximaal beper
ken !» (hds) 
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