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D e eenheidsl i jsten zijn een uit-
zonderlt jk feit in de pol i t ieke 
geschiedenis waaraan de frans-
tal igen niet ten onrechte groot 
belang hechten. Dat in alle Brus
selse gemeenten, behalve Jette, 
eenheidsl i jsten onder een of an
dere vorm tot stand kwamen is 
al leen reeds een onverhoopt re
sultaat van anderhalf jaar stil 
onderhandelen. 

DE VLAAMSE 
EENHEIDSLIJSTEN TE BRUSSEL 
V O O R L O P I G E B A L A N S 

Alhoewel alles nog met overal rond is 
IS de toestand toch in zoverre opge
klaard dat een eerste balans kan wor
den opgemaakt 
In Anderlecht wordt nog onderhan
deld over een VU-PVV-kartel dat 
waarschijnlijk wordt aangevoerd door 
gemeenteraadslid Stc ven Van Haelst 
Beide partijen zijn goed gestruktu 
reerd anderzijds is de CVP verdeeld 
tussen een strekking Vandenbos-
sche die met de PSC scheep gaat en 
de strekking Van Dorsselaer die een 
scheurlijst aanvoert wat de kansen 
van een VU-PVV-blok alleen maar 
kan versterken 

Te Brussel wordt de VU-PVV-BSP-
eenheidslijst aangevoerd door kamer
lid Vik Anciaux, gevolgd door PVV'er 
Rysschaert en rode leeuwin De 
Pauw Lijstduwer wordt waarschijnlijk 
onze Paul Rock Ook hier heerst ont
moediging bij de tegenpartij de libera
len komen op met drie lijsten terwijl bij 
de CVP de bekende Vlaamse sche
pen De Rons onder druk zegt men 
van VDB de plaats moest ruimen 
voor een onbekende PSC er 
Ook in Eisene voert de Volksunie 
(met senator Lode Claes) de een-
heidslijst der •• Vlaamse Demokraten » 
aan die in de « oasis francophone » vol
ledig IS VU-CVP-PVV-BSP Lijstdu
wer wordt «rode leeuw» Marnix Gij-
sen 

Een volledige eenheidslijst eveneens 
in Etterbeek CVP-VU-BSP-PVV In 
deze gemeente waar alle partijen een 
dame-gemeenteraadslid hebben (er is 
zelfs een «parti feministe uni»), wo.-
ien de VU-kleuren verdedigd door 
nevr van de Pontseele Een dame 

eveneens mevr De Kat, onafhankelij
ke van knstelijke strekking trekt de 
«Vlaamse Eenheid» van Evere, ge
volgd door VU-provincieraadslid 
Theo Pauwels en een PVV-dame Een 
meer klassieke drieledige PVV-VU-
BSP krijgen wij in Ganshoren waar 
onze Jaklien Cocquereaux de speer
punt vormt van een jonge VU-ploeg 
Jette IS de enige gemeente waar 
geen eenheidslijst tot stand komt en 
zelfs twee Vlaamse lijsten dreigen te 
komen Een aanbod van de V U om 
een kartel te vormen met de CVP 
werd door deze partij afgewezen 
(PVV en BSP komen er op tweetalige 
lijsten) De V U aangevoerd door ge
meenteraadslid Jan De Berlangeer 
heeft nochtans een mini-eenheidslijst 
onder de naam Volksunie gevormd 
met naast, natuurlijk nationalisten 
knstelijke, socialistische en liberale 
kandidaten 

De eerste eenheidslijst PVV-VU-BSP-
CVP kwam tot stand in het kleine 

Koekelberg met de jonge histoncus 
Wim Meyers als VU-vaandeldrager 
In Oudergem is er een akkoord met 
De Smaele voor de V U De CVP stelt 
hoge eisen omdat zij uittredende ge
meenteraadsleden WO een schepen, 
aanbrengt 
In Schaarbeek zijn de Vlamingen ver
standiger dan in 1970 toen zij met 
liefst dne lijsten optrokken waarvan 
slechts een de drempel haalde De 
optelling van dé stemmen van CVP 
V U en BSP zou in 1970 goed zijn 
geweest voor vier zetels Nu vormen 
deze drie partijen plus de PVV de 
« Schaarbeekse Eenheid " met VV^-ag-
glomeratielid Roger De Brabanter als 
tweede 

In het tamelijk Vlaams gebleven St-
Agatha-Berchem is er een voorlopige 
overeenkomst tussen V U (aange
voerd door de in het sociaal-kultureel 
werk bekende mevr Cilia De Backer] 
BSP en PVV De CVP doet met mee 
omdat deze partij evenals in Gansho
ren in het kollege zich met wenst af te 
snijden van zijn franstalige kiezers 
Een alleszins begrijpelijker standpunt 
dan dat van de CVP van Jette die cis 
eentalig Nederlandse lijst opkomt i 

Te St-Gillis een kansarme gastarbei-
dersgemeente die op de koop toe 
sterk verfranst is kan alleen een 
Vlaams eenheidsfront een Vlaamse 
aanwezigheid waarborgen Het wordt 
een drieledige «Beter Leven St-Gil
lis» (BSG), CVP-VU-BSP plus onaf-
hankelijken, met V U er Piet Pletinckx 
die een bekende uitspraak van Willem 
de Zwijger tot de zijne maakte Staf 
Van Essche is lijstaanvoerder van de 
VU-PVV-onafhankelijken-lijst in het 
«rode» St-JansMolenbeek De BSP 
die aanvankelijk meedeed heeft het 
laten afweten vermoedelijk onder 
druk van burgemeester Machtens 
Maar geen nood als lijstduwer fun
geert nu de populaire socialistische 
schouwburgdirekteur Van Langen-
donck terwijl de PVV-kandidaat een 
bekende voetbalfiguur is wat in de 
ex-Dannggemeente geen kwaad kan 
Van de CVP-PSC die nooit opviel is 
weinig te vr>.zen moeilijker zal het 
voor de «Vlaamse Eenheid Molen
beek » (VEM) zijn de vele arbeiders te 
bereiken die nu in massa voor Mach
tens stemmen De hardste noten zul
len echter gekraakt worden door de 
«Vlaamse Eenheidslijst» St-Joost-
ten-Node (VEL) In deze kleine, ver-
franste arbeidersgemeente waar het 
kange Vlaamse verenigingsleven sterk 
parochiaal gekleurd is hebben sommi
ge katolieke organisaties zich voor de 
wagen van de PSC gespannen in ruil 
voor een verkiesbare ( ' ) CVP-plaats 
Doordat ook de rode leeuwen een 

plaats kregen op de lijst van Cudell 
bleven er slechts V U en PVV over 
om een eenheidslijst te vormen aan
gevoerd door Patrik De Vlieger die er 
als een jonge leeuw op lostrekt Toch 
zit er — de agglomeratieverkiezingen 
bewijzen het — een zetel in Alleen 
weet men al die Vlaamse kiezers niet 
wonen Indien Vlaanderen slechts een 
eenheidslijst zou steunen dan zou het 
m i VEL van St-Joost moeten zun 

Anders maar daarom met gemakke
lijker IS het in het rijke St-Lam-
brechts-Woluwe waar een CVP-CVP-
VU-PVV-bondgenootschap tot stand 
kwam Ook hier bracht de CVP twee 
schepenen in het gelid De V U wordt 
aangevoerd door mej Els Grootaers 
die in 1970 met een mini-Vlaamse lijst 

een met onverdienstelijk resultaat be
reikte In de zustergemeente St-Pie-
ters-Woluwe komt een «all stars» lijst 
van BSP-PVV-VU en onafhanke-
lijken Mr Verhaverbeke (Sportraad 
van Vlaanderen) Omer Grawet 
(PVV) paters Vandewalle en Cuy-
pers (onafh) Enk Van Lerberghe 
(VU), kabinetchef van de vice-goever-
neur, misschien Niki Bovendaerde en 
rektor Gerio Tussen deze sterrenpa
rade die wellicht verantwoord is in de 
tweede rijkste gemeente van het land 
vertegenwoordigt onze vlaggevoer-
der op de «Vlaamse Lijst Woluwe» 
Deneft de volkswijk Stokkel In Ukkel 
andere rijke gemeente met volksbuur
ten staat onze man J Hendriks voor 

Zie verder blz. 3 

VU: kakografieof 
eigen gezicht ? 

Sinds 1968 leveren wij aan de VU-arrondissementen 
het verkiezingsnunnnner op fraaie affiches. 
Oranje fluor op zwarte achtergrond. 
Ool< voor de gemeenteverkiezingen is het zeer 
wenselijk dat de VU eenzelfde gezicht draagt. 
Daarom stellen wij u voor nu dadelijk uw bestelling 
over te maken. Twee dagen nadat het nummer 
bekend is wordt uw bestelling uitgevoerd. 

naam 

adres 

beste l t VU-nummera f f i ches 

ex 44 X 31 cm è 1,20 fr 

O verzending tegen te rugbe ta l i ng (+ verzendingskosten) 
O worden afgehaald (kontante beta l ing) 

(aandu iden wat gewenst word t ) 

REKLAMEBUREAU ARTEX 
Roeselaarsestraat 640 8700,1zegem 
(Jef Pattyn, VU-gemeenteraadslid) 

U kan dadelijk telefoneren naar 051/30.06.88 

AKTIE BRUSSEL 10-10 prk 000-0171139-31 
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PCgSSPIIG DE VLAAMSE PERS 
Nu weer gepraat wordt over «praten» na de gemeenteverkiezingen 
BEKIJKT < OE BRUSSELSE POST» de verloren slag rond Schaarbeek en de 
zo verschillende mentaliteit van Vlaamse en franstalige politiekers. In « HET 
LAATSTE NIEUWS > gaat Piet Van Brabant m op wat m het recente rapport 
over Vlaams-Brabant terecht «de verloedering en verfransing» van het 
gebied rond Brussel werd genoemd De remedies zijn er, de Vlaamse politie
ke kwakzalvers durven ze niet toepassen «DE NIEUWE' bekijkt een aantal 
zaken waarmee Walen moeten rekening houden, die een oprecht gesprek met 
het bewuste Vlaanderen willen aanvatten. - GAZET VAN ANTWERPEN • ten 
slotte beklemtoont nog eens sterk dat er beter geen nieuwe gewestvorming 
komt, dan een wangedrocht waarin Brussel wordt opgeblazen tot een vol
waardig waterhoofd op de Belgische romp die reeds nu lijkt op het bekende 
kalf met twee koppen. 

WALTER LUYTEN 

De Brusselse Post 

«Het wordt hoog tijd dat de Vla
mingen zich gaan bezinnen over 
de uiteindelijke kostprijs van de 
kompensaties die zij in naam van 
de «hogere» belangen van het 
land moeten betalen. 

Op hun beurt dienen de Vlaamse 
regeringsleden zich de vraag te 
stellen of het zogenaamde staats
manschap waarmee zij pogen 
een regering te allen pnjze over
eind te houden, onbegrensd kan, 
mag zijn 

Weliswaar rekent de premier nu 
«op a'le burgers die het hoofd 
koel houden, op alle personen die 
bezorgd zijn om de vrede tussen 
de gemeenschappen» Hij geniet 
daarbij de bedenkelijke steun van 
de Konferentie van Brusselse bur
gemeesters, de verenigde huiche
laars die nu vragen dat alles in 
het werk zou worden gesteld om 

•de gemoederen te bedaren. 

Speciaal te hunner intentie zou
den we willen besluiten met de 
parafrase van een gezegde van 
de Poolse schnjver Stanislaw Jer-
zy Lee « Men kan het lied van de 
samenhorigheid met spelen — 
met blijven spelen — op het 
instrument van de demago
gie» » 

HET UATSTE NIEUWS 
«De voortschnjdende verstedelij
king van de randgemeenten — 
de gemeenten met faciliteiten en 
de andere — wordt vaak voorge
steld als een noodzakelijk kwaad, 
een onvermijdelijk gevolg van de 
industnalisering van een gewest, 
dat met tewerkstellingsproble-
men heeft af te rekenen 
Dit voorwendsel houdt geen 
steek 
Om de Brusselse agglomeratie 
zelf te saneren en het arrondisse
ment Halle-Vilvoorde te behoe
den tegen de steeds verder om 
zich heen tastende tentakels van 
de hoofdstad moeten regenng en 
Parlement de maatregelen tref
fen, waarop de Vlamingen al zo 
lang wachten de splitsing van 
het kiesarrondissement Brussel, 
de oprichting van een provincie 
Vlaams-Brabant, de decentralisa
tie van de overheidsdiensten en 
deconcentratie van het bedrijfs

leven, bij voorbeeld door de 
goedkeuring van een wetsont
werp, dat de ondernemingen 
verplicht hun maatschappelijke 
zetel te vestigen op de plaats van 
de exploitatie, zoals destijds voor
gesteld door volksvertegenwoor
diger Philippart 
De Vlaamse parlementsleden 
kennen deze remedies. Velen zijn 

te Halle en elders in betogingen 
opgestapt om hun instemming te 
betuigen met de doelstellingen 
Hoe lang zullen wij nog moeten 
wachten eer zij de middelen dur
ven grijpen om het doel te berei
ken?» 

iJenlB ume 
« De bewust gevoerde denationa-
lizatiepolitiek van de Belgische 
staat heeft in Vlaanderen het kli
maat geschapen dat gunstig was 
voor kollaboratie Daar lag reeds, 
tijdens de eerste wereldoorlog, 
de verklaring voor het aktivisme 
een beweging die op moreel vlak 
onaanvechtbaar was, maar die 
wel een tweede kollaboratie, en 
dan in totaal andere, lamentabele 
omstandigheden, vergemakkelijkt 
heeft 
Van een Waal die bereid is met 
Vlaanderen te praten, worden 
wel enkele dingen verwacht Zo 
zou hij definitief dienen af te zien 
van pogingen een klein gebied als 
de Voerstreek — maar ze be
staat, en IS duidelijk Vlaams — te 
annexeren Ook zich links noe
mende Walen hebben zich daar
voor ingezet, solidair met Fransta
lige, nog feodaal denkende ba
rons, tégen de volksmens Van 
regeringszijde werd, toen de 
kwestie zich scherp stelde, ge
sproken van « een vlieg in de ruim
te» Wanneer, op kommunautair 
vlak iets «volstrekt onbelangrijk» 
genoemd wordt, dan weten de 
Vlamingen dat van hen een kon
cessie zal gevraagd worden 
Maar de Voerstreek is mét onbe
langrijk, en was ze dat, dan dien
de Wallonië met aan te dnngen 
Zeer vervelend zijn ook Waalse 
pogingen om de Duitstalige min
derheid te absorberen is iemand 

er bij gebaat dat daar een nationa
listische refleks uitgelokt wordt "ï" 
Een bij voorbaat verloren veld
slag was de poging te Leuven 
een Franstalige universiteit te 
handhaven Dat was trouwens 
een zaak van de Franstalige Brus
selse burgerij, die er geen ogen
blik aan dacht arbeidersbelangen 
te dienen, maar de meerderheid 
der Walen — ook zich progres
sief noemenden — liep mee Het 
IS paradoksaal dat Wallonië een 
universiteit moest krijgen, onder 
Vlaamse druk 
In een unitair België kon het syste
matisch met-toepassen van de 
taalwetten voor Walen wel een 
reëel voordeel betekenen, al is 
het negeren van een wet toch 
met zo vanzelfsprekend Maar 
heel de taalkwestie is zwaar gehy-
potekeerd door de ingekankerde 
overtuiging van de Franstaligen 
dat hun taal op een of andere wij
ze superieur is Taalimpenalisme 
lijkt hen dan ook vanzelfspre
kend Een Waal die aan deze 
refleks toegeeft, is geneigd de 
reële maatschappelijke proble
men te vergeten, en steun te zoe
ken waar hij die met vinden kan • 
bij Brussel» 

GAZET VAN ANTWERPEN 
« De vraag of men zowel de BSP 
als de V U kan meekrijgen, hangt 
in grote mate af van de oplossin
gen, die men vindeii zal voor de 
inhoud, die aan de gewestvor
ming zal worden gegeven en van 
het statuut voor Brussel Gewest
vorming houdt in dat de gewes
ten over een ruime autonomie 
beschikken, met daaraan verbon
den de overheveling van staats
diensten van Brussel naar de 
gewesten Ter zake gaat de BSP 
het minst ver de weg van de 

ware regionalizenng op en zal 
van die kant dus heibel kunnen 
komen 
Ook blijkt uit de ingenomen stand
punten, dat de BSP van de Brus
selse agglomeratie een volwaar
dig derde gewest wil maken en de 
andere Vlaamse partijen met. Wel
licht wordt het dispuut over Brus
sel dus weeral het breekpunt 
Men zal moeten kiezen Ofwel 
kost wat kost een vergelijk vin
den, bijgetreden door alle partij
en Ofwel vasthouden aan het 
beginsel dat Brussel geen vol
waardig derde gewest is De 
Brusselse agglomeratie is nooit 
iets anders geweest dan een 
kunstmatig opgefokt centrum van 
dienstverlening, ten dienste van 
de twee echte gewesten m dit 
land Er een volwaardig derde 
gewest van willen maken is ab
surd en zou bovendien een toe
stand scheppen, die voor Vlaan
deren onaanvaardbaar is Liever 
— voorlopig — geen gewestvor
ming dan een wangedrocht.» 

nttEEHstnk 
stemmon 

DE FRANSTALIGE PERS 

PAN 
- Dokter kleedt U uit Dr Wynen gaat 
recht op het doer af «De sindikale 
kamers zullen klacht neerleggen te
gen gelijk welke belastingskontroleur, 
die het zou wagen de neus te steken 
in de boekhouding van de ziekenkas
sen, om de kosten van de zorgenver-
strekking te achterhalen - Bravo' De 
geneesheren kunnen inderdaad niet 
dapper genoeg het sakrosante h)e-
roepsgeheim van de arts verdedigen 
In 1963 liet nochtans een «groot 
woensdagblad» (ic het weekblad 
Pan, dat elke woensdag verschijnt 
nvdr) aan dr Wynen en Farber weten, 
dat hun gehechtheid aan het beroeps
geheim geloofwaardiger zou zijn in

dien ze dit geheim in alle omstandighe
den zouden verdedigen Bvb in de ver
zekeringsbranche (leven en ongeval
len) waarvoor negen artsen op tien 
werken of hebben gewerkt We schre
ven toen, dat het medisch dossier van 
elk verzekerde bij zijn polis gevoegd 
werd en dat elke tiediende van de ver-
zekenngsmaatschappijen er naar be
lieven kennis kon van nemen Dit dos
sier vermeldt niet alleen de gezond
heidstoestand van de verzekerde op 
het ogenblik van het afsluiten van het 
kontrakt of van het ongeval dat hem 
overkwam, maar eveneens alle aan
doeningen waaronder hij sinds zijn 
prille jeugd leed, alsmede de ziekten 
waaraan zijn ouders leden of waar
door ze gestorven zijn Niets is sinds
dien veranderd en we hebben nooit 
vernomen dat de artsen de verzeke

ringsmaatschappijen zouden boycot
ten, indien deze geen maatregelen 
zouden treffen ten einde ook bij hen 
het beroepsgeheim van de artsen te 
doen eerbiedigen» 
En verder nog dit Pan-toemaatje 
«Indien onze lonen zo hoog zijn dan 
zit ons medisch korps er ook voor iets 
tussen Een vertegenwoordiger van 
een belangnjke beroepsvereniging 
van werkgevers zei onlangs dat het 
konkurrentievermogen van de Belgi
sche industrie op de buitenlandse 
markten meer bedreigd wordt door 
het absenteïsme in de bednjven dan 
door de automatische indeksenng 
van de lonen i En wie bevordert dit 
absenteïsme' De geneesheren, die 
met gulle hand attesten van werkon
bekwaamheid en herstelverlof ver
strekken I» 

LE SOIR 
De «momteur van het FDF» is 

zozeer begaan met de belangen 
van deze partij, dat ze mets onver
let laat om haar rivale, de PSC te 
bezwadderen In haar ijver heeft 
LE SOIR zich leleijk vergaloppeerd 
met de zgn « bekentenissen » van 
minister Vanden Boeynants in de 
zaak van de «aankoop van de 
eeuw» (Amerikaanse gevechts
vliegtuigen) en waarbij deze 
PSC-mimster toegaf, dat de aan 
ons land beloofde kompensaties 
« erg in het gedrang waren geko
men» Voor de SOIR gewaar 
werd, dat het hier om een verval
sing ging, draafde ze door Lees 
en savoureer « België beschikt 
over weinig ekonomische argu
menten In een eventueel konfl ikt 
met de VS, wier macht en belan
gen elke Belgische represaille 
onmogeli jk maken. Nog verwon
derl i jker is dat een minister in 
funktie openli jk fout bekent, 
waarvoor hij samen met andere 
ministers verantwoordeli jk is, 
doch waarbij de regering waar
van hij deelt uitmaakt, het niet 
nodig heeft geacht zichzelf off i
cieel in beschuldiging te stellen. 
Moeten we daaruit konkluderen 
dat de regering de schuld uitslui
tend naar haar defensieminister 
toeschuift of handelt de minister 
op eigen houtje, waardoor hij 
zich feiteli jk op een zeer belang
rijk punt van zijn kollega's dis
tant ieert? Overigens maken de
ze konfidenties een fundamente

le vraag opnieuw aktueel : leert 
de regering nu niet, met scha en 
schande, dat de Europese (lees : 
Franse nvdr.) ekonomisch ge
zien de beste, meest renderende 
oplossing zou geweest z i jn?». . . 

L i LIBEE BELeUÜE 
De heer Becquet eerste onder

voorzitter van de franstalige kultu-
rele kommissie van de Brusselse 
agglomeratie heeft de redenen 
toegelicht, waarom hij het FDF 
verlaat en terug is gekeerd naar 
de PSB Ik verlaat het FDF omdat 
deze partij haar rol met vervult Ik 
kan de vernederende houding 
van de partijleiding tegen het 
kader met langer aanvaarden De
ze leiders hebben al mijn kulturele 
voorstellen, ontworpen met het 
oog op een toenadering tussen 
de Brusselse franstaligen en de 
Walen verworpen De FDF-lei-
ders denken uitsluitend aan hun 
persoonlijke belangen in de een 
of andere gemeente van de agglo
meratie » Dat IS met erg lief, maar 
ongetwijfeld met volledig onjuist 
We weten sinds lang dat FDF-per-
sonaliteiten — de h Persoons nl. 
— de Kulturele Kommissie pogen 
te gebruiken als een wapen tot 
bevordering van hun elektorale 
belangen Dit gezegd zijnde moe
ten we de deugden van de h 
Becquet ook met te hoog aan
slaan Zou hij zijn huidige houding 
aangenomen hebben indren hij 
met op de 14e plaats op de FDF-
lijst te Ukkel zou geplaatst ge
weest zijn 7 » 

WIJ ï 26 AUGUSTUS 1976 
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VLAAMSE EENHEIDSUJSTEN TE BRUSSEL 
Vervolg van biz 1 

het dorp Kalevoet op de eenheidslijst 
CVP-VU-BSP-PVV Helemaal rond is 
de zaak nog niet 

In Vorst daarentegen kwam vrij ge
makkelijk een overeenkomst nopens 
een volledige eenheidslijst CVP-VU-
BSP-PVV Toegegeven, geen enkele 
partij beschikt er over een werkelijke 
afdeling De Vlamingen staan hier 
zeer zwak , niettemin zal met enig 
geluk, dank zij de eenheidslijst, nacht-
poeet Lepaffe enkele Vlaamse stem
men horen in zijn gemeenteraad, o a 
deze van onze man, Herman Thu-
riaux Watermaal-Bosvoorde tenslotte 
is nog zo een hopeloze gemeente 
waar alleen een volledige eenheids
lijst Vlaamse aanwezigheid mogelijk 
kan maken (Nu telt de gemeenteraad 
geen enkel nederlandstalig, noch 
zelfs tweetalig gemeenteraadslid) Al
hoewel de VU-afdeling ongetwijfeld 
de sterkste Vlaamse formatie van 
Watermaal-Bosvoorde is, heeft zij 
zich tevreden gesteld met een derde 
plaats om de eenheidslijst te redden 
Het werd CVP-BSP-VU-PVV, met de 
jonge Bosvoordenaar, Herman Ver-
heirstraeten voor de V U 

E N K E L E B E S C H O U W I N G E N 

Het mag wel worden onderstreept 
dat de Volksunie, en daann een kleine 
groep VU-mensen, w o onze twee ag-
glomeratieparlementsleden Vik An-
ciaux en Lode Claes alsmede Mon 
Van Dijck en Luk Vandezande, resp 
voorzitter en sekretaris van de agglo
meratie, een bijzonder grote rol ge
speeld hebben in het tot stand komen 
van de Vlaamse eenheidslijsten Zij 
hebben dag in, dag uit, kandidaten 
gezocht, peters geronseld, menings
verschillen bijgelegd, akkoorden afge
sloten en, tussenin, nieuwe afdelingen 
opgericht of tot nieuw leven gebracht 
De Volksunie heeft — dit blijkt uit dit 
overzicht — trouwens grote offers 
gebracht voor de Vlaamse een
dracht als grootste partij had zij teo-

retisch de eerste plaats kunnen opei
sen van de meeste eenheidslijsten 
maar het is begrijpelijk dat de kleinere 
partijen met overal alleen maar water
drager wensten te spelen voor een 
V U - of CVP-kandidaat Om het plura
lisme te Brussel te verwezenlijken 
heeft de V U dan ook in bepaalde 
gemeenten een minder gunstige 
plaats na een zwakkere partij aan
vaard De kiezers zullen dit hopelijk 
niet vergeten in oktober i 
Loonde al dat werk wel de moeite "̂  
Indien de vier Vlaamse partijen in alle 
gemeenten apart opkwamen, dan zou
den hooguit een veertig Vlaamse 
gemeenteraadsleden (op meer dan 
achthonderd) worden verkozen Volle
dige eenheidslijsten van de andere 
kant zouden in de agglomeratie een 
honderdtal verkozenen opleveren 
Het resultaat in oktober zal wel er
gens tussen deze twee cijfers liggen 
Belangnjker dan de absolute getallen 
IS echter de samenwerkingsgeest, die 
uit de eenheidslijsten is gegroeid en 
die het beginpunt kan worden van 
een (eindelijk) optimistische ontwikke
ling in Brussel Dit zal doorwegen in 
de gemeenschapsgesprekken, die 
wellicht m een definitief stadium ko
men na de gemeenteraadsverkiezin
gen Een onverwacht sukses van de 
Vlaamse lijsten, samen met een 
achteruitgang van de fransdolle partij
en, zou de Vlaamse troeven bij deze 
onderhandelingen gevoelig verster
ken 

Maar laten wij het vel van de beer 
met verkopen voor hij geschoten is 
het eventuele sukses van de Vlaamse 
lijsten zal in grote mate afhangen van 
de vraag of zij erin zullen slagen door 
te dringen tot de gewone Vlaamse kie
zer van Brussel In deze stad waar 
enorm veel verhuisd wordt, waar de 
mensen mekaar met kennen, waar 
slechts weinigen betrokken zijn bij 
enig Vlaams sociaal of kultureel werk, 
waar veel Vlamingen geen of alleen 
franstalige kranten lezen, is het een 
hele — en kostelijke — toer alleen 

maar te laten weten dat in de gemeen
te kan worden gestemd voor een 
Vlaamse lijst 
Een efficiënte publiciteitskampagne 
zou de Vlaamse eenheidslijsten al 
gauw bij de tien miljoen kosten het is 
duidelijk dat zij hier met kunnen aan 
denkeni 

Gezien de Vlaamse Brusselaars met 
hun eenheidslijsten nu eens letterlijk 
voor Vlaanderen op de bres staan, 
mocht Vlaanderen wel een extra-in-
spanmng doen om haar frontsoldaten 
te helpen Een aardig middeltje zou 
enn bestaan dat de Vlamingen hun 
familie te Brussel zouden aanschrij
ven en hen wijzen op het bestaan van 
Vlaamse eenheidslijsten Welke 
Vlaamse vereniging pakt zoiets aan ' 
Financiële steun is natuurlijk uiterst 
welkom Af te raden is echter elk 
Vlaams optreden te Brussel — hoe 
goed bedoeld ook — dat zonder over
leg van buiten Brussel zou worden 
georganizeerd Sommige extreem 
franstalige kringen die ten zeerste ver
ontrust zijn door de Vlaamse een
dracht te Brussel, staan te trappelen 
van ongeduld om de Vlaamse een
heidslijsten door provokaties e a bij 
de Brusselse kiezer te kunnen diskre-
diteren Wie de Vlaamse zaak een 
dienst wil bewijzen, late dan ook elk 
eigenhandig optreden te Brussel — 
het weze een betoging, een pamfletuit-
deling, een plaktocht of wat dan ook 
— achterwege of doe in geen geval 
iets zonder de politieke verantwoorde
lijken van de eenheidslijsten te raad
plegen De bittere ervanng heeft ons 
immers geleerd dat wij in Brussel met 
voorzichtig genoeg kunnen zijn On
der inachtneming van dit voorbehoud 
aanvaarden wij dankbaar de blijken 
van simpatie uit het Vlaamse land, die 
ons een levensnoodzakelijk hart on
der de nem steken Help ons de liefde
vol geteelde plantjes te koesteren de 
kans IS des te groter dat de oogst 
overvloedig zal zijn 

Andre Monteyne 
lid NCC 

D e pol i t ieke w indst i l te is nu voorb i j In de g e m e e n t e n w o r d e n d e ee rs te 
ve rk iez ingsb laad jes r ondgedee ld S t r a k s bars t d e st r i jd onn de g e m e e n 
tehu izen in vol le hev ighe id los 
Een s t r i jd d ie lang niet overa l me t deze l fde w a p e n s en me t gel i jke k a n 
s e n zal w o r d e n ges t reden , zoa ls he t in een demok ra t i e n o c h t a n s z o u 
p a s s e n B o v e n d i e n v e r z e k e r d e d e C V P z ich bij v o o r b a a t v a n e e n k o m -
fo r tabe le mach tspos i t i e me t een k o m p u t e r het ze b e r e k e n e n w e l k e 
s a m e n v o e g i n g e n van g e m e e n t e n het voorde l igs t v o o r haar z o u d e n uit
va l len En min is ter M iche l d e e d w a t v a n hem ve r langd w e r d 
M a a r o m het e v e n bij die gel i jke kansen te h o u d e n Reeds ee rde r heb
b e n v e r s c h e i d e n e k ran ten k o m m e n t a a r ge leve rd o p he t fei t da t zovee l 
min is te rs en s taa tssek re ta r i ssen uit de regenng T indemans z ich kand i 
d a a t ste l len v o o r e e n gemeente l i j k m a n d a a t Ze l f s regenngsgez inde 
k o m m e n t a t o r s a c h t e n dit misp laats t en met v a n aa rd o m de ge loo fwaar 
d ighe id van onze d e m o k r a t i s c h e instel l ingen te ve rs te r ken 
He t is i nde rdaad e e n ve rwerpe l i j ke evolut ie die een ongel i jkhe id s c h e p t 
t u s s e n de g e m e e n t e n t e g e n o v e r de u i t voerende mach t s o m m i g e heb
b e n hun manne t j e in de kab ine ts raad zelf o m hun be langen te ve rde 
d igen A n d e r e n d ie met z o « ge lukk ig » zi jn zul len gemakke l i j ke r o p het 
ma t je b l i jven s taan Bovend ien , en da t is in de g r o n d erger, w e r k t het d e 
t e r u g k e e r naar een s o o r t pol i t ieke feodal i te i t in d e h a n d 

DE BARONNEN VAN DE POLIT IËK 
W a n t w a t zal de g ro te t r o e f k a a r t zi jn in de h a n d e n van deze pol i t ieke 
b a r o n n e n '> Hun t roe f zal zi jn d a t zij 'n lange a r m h e b b e n te Brussel , 
da t ZIJ iets k u n n e n w a t de m e e s t e ande ren met k u n n e n (ook al m o e t 
m e t w e t en reg lement los jes w o r d e n o m g e s p r o n g e n ) en voo ra l da t 
ZIJ zo- en zovee l mensen uit hun g e m e e n t e aan een ove rhe idsd iens t 
h e b b e n geho lpen s inds zij min is ter of s taa tsek re tans w e r d e n En da t 
z i jn d a n t o c h evenvee l fami l ies d ie t e g e n o v e r hen een pl icht v a n dank
baa rhe id hebben , w a a r a a n zi j in d e w e k e n v ó ó r t ien o k t o b e r vnende l i j k 
zul len h e n n n e r d w o r d e n O o k d e m i d d e l e e u w s e b a r o n n e n b o d e n hun 
h o n g e n besche rm ing in ruil v o o r d iens tbaarhe id en vo lgzaamhe id 
D e pol i t ieke b a r o n n e n v a n v a n d a a g wi l len die vo lgzaamhe id al e v e n 
zee r V o o r hen m o e t de k iezer z ich met tevee l b e k o m m e r e n o m pro 
g r a m m a en te v o e r e n pol i t iek D a t m a g hij rus t ig aan hen over la ten , zi j 
w e t e n immers bes t hoe het moet , zi j zi jn immers b e r o e p s D e k iezer 
m o e t hun al leen maar v e r t r o u w e n s c h e n k e n Z i j d o e n — zoals de ver
l ichte d e s p o t e n v a n we lee r — al les v o o r het volk, maa r he t vo lk hoe f t 
er z ich zelf mets v a n aan t e t r e k k e n . Is da t d e demok ra t i e w a a r v a n w i j 
a l len h e b b e n gedroomd"? 

V ia derge l i j ke « t roe f kaa r ten » en dank zi j he t fei t da t zi j , uit h o o f d e v a n 
h u n posi t ie, ge rege ld o p he t t v - sche rm versch i jnen , kunnen deze acht 
b a r e n o p 10 o k t o b e r vr i j gemakke l i j k een persoon l i j k sukses b o e k e n . 
Daa ru i t zul len de b e w i e r o k e r s van deze regenng d a n het « v e r v a l s t e » 
beslu i t t r e k k e n da t de k iezers e e n v e r t r o u w e n s v o t u m u i tb rach ten ten 
g u n s t e van d e p loeg T i n d e m a n s Een p loeg die d e z e s taa t in alle opz ich 
ten a a n d e r a n d v a n he t b a n k r o e t bracht , en d ie me t de p rob lemen v a n 
d e bevo lk ing g e e n r a a d w e e t 
W i e wi l ve rh i nde ren da t z i jn s t e m van 10 o k t o b e r zou misbru ik t wo r 
d e n , d o o r d a t er «na t iona le be teken i s» aan g e g e v e n w o r d t , die hij met 
bedoe l t , b r e n g e dus bes t geen s t e m uit o p d e heren die ons «s l ech t» 
rege ren , maa r o p een kand idaa t v a n d e oppos i t ie In V l a a n d e r e n v a n 
z e l f s p r e k e n d een kand idaa t v a n de VU-oppos i t i e Pau l M A R I E N S 

W O E N S D A G 18 A U G U S T U S 

9 Het weekblad «'t Pallieterke > 
maakt bekend dat het weekblad « De 
Post» door de eigenaars Van Thillo 
aan de groep Maertens (Laatste 
Nieuws, Kwik en Zondagsvnend) 
werd verkocht Van de redaktie zou 
alleen hoofdredakteur Jef Anthle-
rens «overgenomen» worden 
Daags nadien zwakt de uitgever van 
«De Pos t - het bericht a f . er zou 
alleen sprake zijn van samenwer
king, «De Post» wordt verder te 
Deurne gedrukt, over de redaktie is 
nog mets beslist 

# Alleen door opvoering van de 
produkt iv i tei t kunnen de verliezen 
van de Kempische mijnen (2,7 mil
jard in 1975,3 miljard in 1976) vermin
derd worden, zo luidt het besluit van 
een studie van prof Van Broekho
ven, die onder vorm van een rapport 
door het VEV zal gepubliceerd wor
den. 

# Van 16 september af zal in de 
centrale gevangenis van Leuven een 
formule van medebeheer van de 
gevangenen toegepast worden. De 
hygiënische leefomstandigheden zul
len aangepast worden evenals de 
(thans ultra-lage] lonen Van zohaast 
de nieuwe centrale gevangenis te 
Lantin klaar is, wordt Leuven eenta
lig Nederlands Ook in andere gevan
genissen zal het regime aangepast 
worden. 

# De Gentse vzw « Positieve aan
wending » wil het prive-vervoer in
schakelen in het openbaar vervoer 
door middel van een zgn. taxistop. 
waarbij de «l i f ter» met benzmebons 
aan de chauffeur betaalt Acht petro-
leummaatschappijen hebben reeds 
hun medewerking toegezegd. 

# Goeverneur Kinsbergen zet de 
bevolking van Antwerpen tot spaar
zaamheid met water aan In een 

vraag tot premier Tindemans stelt 
senator Parotte voor, dat de bevol
king regenwater zou opvangen in 
aan te leggen spaarbekkens, om te 
dienen voor besproeiing en reini
ging 

• Wegens een incident met r i jks
wacht en polit ie te Oostende ver
schijnt VU-kamerl id Babyion voor 
de rechtbank te Brugge, waar getui
gen fegenstnjdige verklaringen over 
het optreden van r i jkswacht en pol i
tie afleggen Uitspraak op 14 septem
ber as 
• In de Zeemacht wordt de rang 
van vice- en gewoon admiraal inge
voerd, ten einde hierdoor eenvormig
heid met de NATO te bereiken De 
nieuwe admiraals zijn prins Albert, 
en de vroegere kommodores Van 
Dyck en Poskin. 

D O N D E R D A G 19 A U G U S T U S 

9 Sobere uitvaart van de veronge
lukte Dominique Van Demme, afge
vaardigde-beheerder van de V U M 
(uitgeefster van de Standaard-
bladen). Het kabinet van de eerste 
minister publiceert een nietszeggen
de mededeling over de zgn. kontak
ten in Frankrijk tussen de eerste 
minister en de verongelukte uitge
ver. 

• Piet De Pauw (TAK) door het Ver
brekingshof naar het Beroepshof te 
Brussel verwezen Een vorig vonnis 
werd aldus wegens een procedure
fout verbroken. De grond van de 
zaak betreft 16 verboden TAK-beto-
gingen te Schaarbeek en te Brussel. 
• De openbare kredietinstel l ingen, 
de privé-spaarkassen en de kassen 
verhogen hun rentetarief met 0,75 t.h. 

V R I J D A G 20 A U G U S T U S 

• De regering vaardigt zes strenge 
verbodsbepal ingen uit betreffende 

het waterverbruik. De franstalige 
pers werd het eerst Ingelicht. In een 
kri t ische bedenking schri j f t de «Ga
zet van Antwerpen » dat deze beslui
ten (op zich zelf verantwoord) 
slechts bewijzen dat er in ons land 
geen echt waterbeleid is. 
• Verscheidene ministeries onder
zoeken de mogeli jkheden tot bezuini
ging. Een krediet van 400 mil joen 
voor de uitrusting van de sluis te Kal-
lo wordt geschrapt daar de op de 
sluis aansluitende dokken zelf nog 
niet gebouwd zijn. Spoorwegen zou 
drie mil jard schrappen, w.o. 1 miljard 
op het gemeenschappeli jk vervoer. 

• Kapitein ter Zee Duinslaeger 
wordt de vierde Belgische divisie-ad
miraal. 
• De normale indeks sti jgt voor 
augustus met 0.16 punt, de «geneu
tral iseerde • echter met 0.42 punt De 
prijzen van de groenten daalden na 
grotere aanvoer minder snel dan ver
wach t 

Z A T E R D A G 21 EN Z O N D A G 22 
A U G U S T U S 

9 Naar aanleiding van de achtste 
verjaring van de Russische inval in 
Tsjecho-Slovakije, die een einde 
maakte aan de zgn «Praagse lente» 
betogen 500 AMADA- leden te Brus
sel tegen het Sovjet-Russisch impe
rialisme. 
• Viktor De Ruyter, gewezen KVS-
direkteur, gewezen journalist, gewe
zen KNS-dIrekteur en medestichter 
van - Studio» van het Nationaal 
Toneel overl i jdt te Brussel op 72-jari-
ge leefti jd 
• SABENA verloor in 1975 2 mil
jard 473 mil joen De r i jkstussen-
komst bedraagt 1 miljard 150 mil
joen, zodat het boekhoudkundig ver
lies vermindert. Het samengevoegd 
verl ies zal aldus nog « slechts » 2,5 
mil jard fr bedragen 

# De waterreserves in het meer 
van Gileppe en Eupen zijn ingevolge 
de aanhoudende droogte zozeer ver
minderd dat de bevoorrading van 
Verviers in het gedrang dreigt te 
komen. 
# Senator Simon Fevrier dient een 
wetsvoorstel in, waarbij alle gezins
hoofden vol ledig en onvoorwaarde
li jk vr i jgesteld worden van militaire 
d iens t Intussen worden de geruch
ten over een nakende vermindering 
van de militaire dienstt i jd met één 
maand gelogenstraf t 

—i 
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# Einde van de polit ieke windst i l 
te . na de Parti Liberal komen ook de 
besturen van het FDF en de CVP in 
een eerste vergadering bijeen na de 
vakaritie Op de dagorde staan — 
naast de droogte — de kommunau-
taire vraagstukken centraal. De rege
ring wordt verzocht het rampen
fonds In te schakelen, het stelsel 

van de overbruggingskredieten te 
verruimen en zwaar getroffen bedri j
ven uitstel van betaling van bedri j fs-
belasting toe te staan. 

• Het FDF verzet zich in een mede
deling tegen eentalige kiesli jsten en 
tegen de pariteit in het uitvoerend 
orgaan van de Brusselse gewest
raad. Het FDF vreest nl. «de heer
schappij van de Vlaamse minder
heid ». 

• Direkteur-generaal dr. Dejardin 
van de dienst voor Geneeskundige 
Verzorging bij het njksinst i tuut voor 
ziekte- en invaliditeitsverzekering 
publiceert over de hervorming van 
de ziekte- en invaliditeitsverzeke
ring een scherp rapport, tegen het 
verslag van de r i jkskommissaris Pe
t i t Een van zijn voornaamste voor
stellen is dat echt gegoede patiën
ten niets meer terugkri jgen van de 
ziekenfondsen, terwij l vermogenden 
voor raadpleging en huisbezoek een 
hoger remgeld moeten betalen. 
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BRIIU 
Wil ontvangen graag brieven vait 
onze lezers als ze ondertekend zijn 
Naamloze brieven gaan de scheiir-
mand in evenals scheld- en smaad-
brieven De andere publiceren wi|, 
naargelang er plaats beschikbaar is 
Wi| behouden ons dan ook het recht 
voor brieven in te korten en pers
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen 
De opinie vertolkt m een lezersbrief 
IS met noodzakelijk de onze 

De redaktie 

KLEURPARTIJEN 

Tegen Nols paste de regering na 
drie jaar, drie jaar te laat, de wet 
toe, alhoewel iedereen van de eer
ste dag wist dat de Schaarbeek-
se loketten onwettig waren 
Gezwegen van het voor de Vla
mingen vernederend, en onrecht
vaardig aspekt, dat op zoveel 
vlakken met de meerderheid 
waar zij recht op hebben, toe
past Voor het taaikader bij de 
spaarkas daarentegen, heeft de
zelfde regering na drie weken 
seneus franstalig aandnngen, 
reeds een beslissing genomen 
Op advies werd zelfs met ge
wacht 
Alhoewel de twee zaken met 
elkaar niets te maken hebben 
werd de door de franstaligen 
geëiste gelijktijdigheid, op de let
ter gevolgd De inhoud van de 
spaarkasbeslissing is ongetwij
feld grof onrechtvaardig tegen
over de Vlamingen Wat moet 
men gaan denken van een eerste 
minister die op dezelfde dag dat 

deze kaakslagen werden toege
bracht aan de Vlaamse gemeen
schap voor de BRT-nieuwsdienst 
en tegenover honderdduizenden 
kijkers durfde verklaren, dat het 
geval Nols, de spaarkasbesiissing 
met heeft beïnvloed 
Wat moet men denken van minis
ter van Financien De Clercq, die 
van alle konsekwenties die aan 
dit taaikader vastzitten, alleen de 
51 « overgaande » betrekkingen ci
teerde en een soepele toepas
sing van de wet beloofde 
Dit IS een typisch antwoord van 
een liberaal minister in 't alge
meen en in het biezonder van de 
heer De Clercq Wij hebben in dit 
land vele en goede wetten in 
zovele domeinen die door hun 
« soepele » toepassing tot alles lei
den, behalve tot datgene waar
voor ze werden gemaakt 

Wat te denken van de CVP-
kamerfraktie, die daags na de 
twee beslissingen vaststelt dat 
zowel in Wallonië als in Vlaande
ren, van een nederlaag werd ge
sproken terwijl de waarheid is 
dat de meest radikale franstalige 
politiekers opgetogen waren met 
de behaalde resultaten 
Het IS zielig om aanzien hoe de 
Vlaamse politici die in dit land op 
de hoogste trede staan, op de 
demagogische toer gaan, om het 
woord leugens met te gebruiken, 
verrast als ze waren dotor de 
reakties 

Eens te meer is bewezen dat de 
Vlaamse CVP, als partij met spon
taan en uit overtuiging, specifiek 
Vlaamse eisen benadert Onder 
de druk van de Volksunie heeft 
ZIJ mettertijd, een meer Vlaams 
gezicht opgezet maar haar han-
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IS DE 
VUUMSE 
BEWEGING 
NIET VOOR 
DE KLEINE 
MAN? 

Tannme Vlamingen hebben het liever met te moeilijk Soms is dat uit 
eigenbelang soms uit karakter of gebrek aan 
Tegen een radikale en strijdvaardige Vlaamse Beweging stelden zij 
steeds drogredenen op 
Vlaamse zelfstandigheid is overbodig of zelfs nadelig voor Vlaande
ren WIJ zijn de meerderheid dus vŝ ordt het « kroostrijke Vlaanderen » 
de baas in België 
Wij moeten salonfahige Vlaamse gentlemen zijn, dan dringen wij ons 
op door onze kulturele superionteit 
Onmiddellijk na Wereldoorlog II was de Vlaamse Beweging opgelost 
en hadden wij er alle belang bij enthousiaste vaderlandslievende Bel
gen te zijn 
Als WIJ in onze kulturele tuintjes zelfstandig mogen tuinieren door kul
turele autonomie hebben wij verder mets te eisen De Vlaamse Bewe
ging IS alleen maar een kultuurbeweging 
Onze welvaart is gestegen en de rest volgt vanzelf want de ekonomi-
sche aktiviteit verplaatst zich naar het Noorden 
In al deze «drogredenen» stak of steekt een kern van waarheid 
maar men loopt ermede voorbij aan de grond van de zaak nl de 
erkenning van de Vlaamse Beweging als nationale beweging die zich 
opstelt voor alle belangen van het gehele volk 
Alle belangen van het gehele volk' 
Dus in eerste orde van de minst bedeelden en ekonomisch zwak
sten 1 Deze rode draad in de Vlaamse Beweging is te volgen vanaf 
een aantal 19e-eeuwse flaminganten 

Beluisteren wij De Clercq akti-
vist en ürootnederlander met zijn Lied van de Arbeid dat radikaal 
«links » klinkt (om het in eigentijds maar reeds versleten woorden te zeg
gen) 

Zanger en schilder zoeker en vorser 
GIJ die beitelt en tempels bouwt 
Visser en roeier delver en dorser 
GIJ die bakt en slacht en brouwt 
Looier en lapper 
Kuiper en tapper 
Wever en naaier 
Zager en draaier 
Hoefsmid ploegsmid en nog forser 
GIJ die in dokken en mijnen sjouwt-
Werpt u vooruit en 't feest is begonnen ' 
Zwaait met vlaggen en brandt kanonnen ' 
Stedeling dorpeling 
Trotse verworpeling, 
Kroont met ijzer 
De arbeid Keizer' 
Voert zijn wagen door markt en kerk' 
Hem IS de macht, de moed het werk' 
Hem IS het land hem is de zee' 
Vlaanderens Volk ' Houzee' 

Alle « macht» aan de arbeid i Waarachtig reeds oud-aktivistisch fla-
mingantisch mijne Jonge Heren i 
De drogredenen van een aantal jongeren tegen de Vlaamse Bewe
ging zijn geen tamheid maar getuigen van een onvolledig inzicht in de 
maatschappelijke realiteit van Vlaanderen De Vlaamse Beweging 
zou een voorbijgestreefde overbodigheid zijn want «of een arbeider 
in het Frans of in het Nederlands wordt uitgebuit komt op hetzelfde 
neer-

Bedoeld dan natuurlijk de mateneie «uitbuiting» bij dewelke de 
arbeider «vervreemd wordt» van het rechtmatig part en deel dat 
hem toekomt zoals K Marx het heeft opgemerkt 
Vergeten wordt daarbij dat de moderne arbeiders, dank zij de strijd 

delingen worden maar niet nave
nant Zo ook kan met zekerheid 
gesteld worden dat zij het met 
meent met het tweeledig federa
lisme, dat ZIJ zegt voor te staan 
Moest de Vlaams-nationale druk 
verminderen dan laat deze partij 
dit tweeledig federalisme zeker 
vallen 
Wan t welke zijn de feiten"? Had 
deze regenng de twee voornoem
de beslissingen met gelijktijdig ge
nomen, en had zij met het instel
len van de wettelijkheid tegen 
Nols, de enige juiste en eerlijke 
beslissing genomen voor de 
spaarkas onder vorm van een 
55/45 of een 56/44 verhouding, 
dan was ze zeker «gevallen» en 
was er volop krisis En dan zullen 
sommigen vragen «Welnu, wil 
de Vlaamse beweging haar weg 
naar de gelijkberechting in dit 
land volledig afleggen dan moet 
die krisis er komen en overwon
nen worden Deze krisis had men 
al jaren moeten aanvaarden niet 
om de krisis, maar om de definitie
ve oplossing van de gemeen
schapsproblemen mogelijk te ma
ken Want hoeveel tijd, welk po
tentieel aan energie ging er met 
verloren zonder iets op te lossen, 
terwijl steeds nieuwe problemen 
worden bijgemaakt Intussen, en 
dat werd verleden week nog 
eens bewezen, blijft de Vlaamse 
CVP de voorspellingen van haar 
Frans Van Cauwelaert teniet 
doen, al zou de Vlaamse meerder
heid vanzelf alle scheve toestan
den recht zetten 
Op de Vlaamse PVV en BSP kan 
ter zake, dubbel helaas, het aller
minst gerekend worden 

H V D A , Schoonaarde 

BIJ HET POSTCHECKAMBT 

Onlangs las ik ergens een lezersbrief 
(wat het in WIJ ' ) dat franstalige 
adressen op de groene omslagen 
«BCH» sistematisch overplakt wor
den met adressen in Vlaanderen 
Dit was mij ook reeds eerder opgeval
len en ik ben daar meer aandacht 
gaan aan besteden En inderdaad zel
den zie ik nog een omslag waar met
een het «juiste» adres op staat En 
indien men zich « vergist» heeft is die 
omslag s anderendaags toch ook 
nog bruikbaar' 
Vooral als het bv gaat om de « Admini
stration Communale Isnes C-0 Del-
vaux E R Verte 4 5100 JAMBES» 
En dit gebeurt met alleen met mijn per
soonlijke PR maar op kantoor zie ik 
hetzelfde verschijnsel 
Onze parlementairen zouden daar 
best eens ernstig werk van maken En 
een onschuldig vraagje zal de staats-
sekretans wel met verontrusten 

AV Brugge 
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die ZIJ en hun vaderen gevoerd hebben het zover gebracht hebben 
ook gevoelig te zijn voor andere dan onmiddellijk mateneie belangen 
Materiele « uitbuiting • en volksnationalisme 
Een gedeelte van de bevolking leeft nog steeds beneden het mini
mum levenspeil 
De taart het nationaal inkomen wordt met rechtvaardig verdeeld Als 
WIJ bv alleen maar het verschil in behuizing nagaan steekt het de 
ogen uit 
Beide vaststellingen kunnen met betwist worden aan een ekono-
misch-sociale rechtvaardige ordening is er wat te doen Zonder een 
debat aan te gaan over « sistemen » is het daarbij echter wel met de 
ellebogen aan te voelen dat de bewenng « Vlaamse Beweging mets 
voor de arbeider» een vals argument is om aan de Vlaams-Nationale 
strijd voorbij te gaan 
De verdeling van de taart is een probleem maar ook de grootte van 
de taart heeft te maken met de grootte van het stuk dat de arbeider 
kan verwerven 
De overheveling van een gedeelte van het produkt van Vlaamse 
arbeid koopkracht en spaarvermogen naar Wallonië vernemen wij in 
het« Dossier Vlaanderen » Zij geschiedt in naam van de Belgisch-bur
gerlijke staatsnationale solidanteit Zij is voor de Walen slechts een 
politiek lapmiddel maar voor Vlaanderen een aderlating 
Het afvloeien van de grote winsten naar Frans-Brusselse top-mana
gers of naar vreemd kapitaal is af te lezen uit de balansen Dat zijn 
Vlaamse-nationale Vlaamse Bewegingsproblemen 
Om zijn part en deel te veroveren moet de arbeider daar mentaal toe 
uitgerust worden, met ajleen in hoofde van zijn syndikale functionaris
sen maar aan de basis De Vlaamse Beweging heeft alles te maken 
met de intellektueel-kulturele « vaardigheid » van de kleine man tot en 
met het paraat gebruik van het ABN en de kennis van zaken met 
dewelke hij zijn eisen verdedigt 

Eng bekeken als taalstrijd heeft de Vlaamse Beweging alles te 
maken met de volledige vernederlandsing van het officiële leven en 
van het zakenleven Beter betaalde en vooral meer invloedrijke posi
ties worden zodoende opengebroken voor Vlamingen 
Materieel komt het inderdaad op hetzelfde neer dat men «in het 
Frans » of «in het Nederlands » wordt « uitgebuit» In het Frans is het 
echter dubbele « uitbuiting » omdat men daarbij nog geestelijk verne
derd wordt en omdat men met hogerop kan zonder zijn eigenheid (in 
zijn taal) moeizaam te verloochenen 
Vlaamse aanwezigheid in het wetenschappelijk domein (weer Vlaam
se Beweging) gaat de kleine man aan Het wetenschappelijk onder
zoek draagt er toe bij dat er meer kan verdiend worden in de ekono-
mische concurrentie over de wereld Zeer terecht weten de commu
nistische volken dat bijzonder goed Op nationale wetenschapsoefe
ning leggen zij zich ijverig toe 
Het professioneel gehalte van « de intellektuelen » gaat ons allen aan 
evenzeer als hun sociaal engagement Hun moreel gehalte gaat voor
al de kleine man aan die de diensten van intellectuelen minder kan 
betalen Vlaams bewustzijn kan sociaal engagement en moreel gehal 
te bevorderen Terloops de Vlaams-nationaal gezinde dokters heb
ben doorgaans met deelgenomen aan de onsociale doktersstaking 
van enkele jaren geleden 

Volksnationaal gezien, zou het verkeerd zijn enige afbreuk te doen 
aan de noodzakelijke sociale waakzaamheid van de kleine man en 
aan zijn strijdvaardigheid naar meer rechtvaardige ekonomische 
sistemen toe 

Sociaal-ekonomisch demokratisch gezien is het gezichtsbedrog of 
kwade trouw met in te zien dat Vlaanderen als volk nog steeds ver
vreemd wordt van zijn nationale arbeid en bezit 
Een eigen en demokratische Vlaamse Staat kan daar aan verhelpen 

M van Haegendoren 
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Jongelui hielden vorige week een plaktocht voor Vlaamse scholen in de hoofdstedelijke omgeving en in Brussel 
zelf. Te Ganshoren plakten ze de officiële borden voor de propaganda van de gemeenteraadsverkiezingen keurig 

vol oproepen voor de Vlaamse scholen. Foto: DANN 

KITTELORIGE SOVJETS 

Een smaldeel van de Belgische 
Zeemacht wou enkele weken gele
den de haven van Leningrad bin
nenvaren, in het kader van een 
vriendschapsbezoek. Onder voor
wendsel dat er geen voldoende 
kaaimuurruimte beschikbaar was 
werd het smaldeel naar een Est-
landse haven afgeleid. Thans blijkt 
dat dit niet de ware reden was: de 
Sovjets nemen het België inder
daad kwalijk, dat ons land de aan
hechting van Estland, Letland en 
Litauwen door de Sovjet-Unie in 
1945 niet officieel erkende... 

TWEETALIG GRIMBERGEN 

Dat het Belgisch leger een ver-
fransingsmachine is werd dezer da
gen nog eens bewezen te Grimber
gen, waar een legereenheid 
-TTE 4> ooit eens in 1939 werd 
opgericht. Om dit feit te herdenken 
vond men er niets beters op dan 
het gemeenteplein van deze eenta
lig Nederlandse gemeente een 
tweetalige legertentoonstelling in 
te richten. De eerste dag hingen er 
zelfs eentalig Franse affiches I Na 
tussenkomst van een VUJO-afge-
vaardigde en een VU-federatie-
schepen werden ze verwijderd. De 
tweetalige bleven echter hangen, 
terwijl de tweetalige programma
brochures eveneens verder wer
den verspreid. De uitleg over het 
legermateriaal was echter slechts 
in het Frans te verkrijgen. Op het 
hoogtepunt van het verbroed,e-
ringsfeest 's zondags kregen de 
feestvierders echter het bezoek 

van de VUJO en een 50 TAK-leden 
die net In het Brusselse een plak
tocht voor Vlaamse scholen achter 
de rug hadden. Meteen vervielen 
de Franse speech van de kolonel, 
de uitvoering van de Braban^onne 
en het defilee. Toen de kontestan-
ten aanstalten maakten om naar 
de tentoonstelling op te rukken, 
werd deze ijlings opgedoekt 

r-

De burgemeester van Grimbergen 
Mensalt, zie onze foto, schoot wel
iswaar in een tweetalige colère 
maar moest spoedig toegeven, dat 
de liefde tot samenwonen in Bel
gië niet van één kant kan blijven 
komen. Wanneer zullen de Vlaam
se mandatarissen wat meer Vlaam
se refleks hebben ? Nu is het wel 
zo dat hen dat in de traditionele 
partijen niet wordt bijgebracht. Ge
lukkig zijn er nog de «extremis
ten » om lakse mandatarissen de 

eerste begrippen van vlaamsbe-
wustzijn bij te brengen. Ergerlijke 
incidenten als deze bewijzen inmid
dels hoe zwaar de zgn. vlaamsge-
zindheid van de CVP, BSP en PVV 
weegt. 

ZESTIGDUIZEND 

In het oosten van België be
vindt zich een Duitstalig ge
bied. Het wordt door de Belgi
sche gezagdragers als te klein 
beschouwd voor een volwaar
dige kultuurraad (de Duitse 
mag slechts adviezen uitbren
gen), te klein voor een provin
cie, en te klein voor een kiesar
rondissement. 
Dit officieel Hoogduitse ge
bied (er is daarnaast ook een 
niet-officleel) telt 60.000 inwo
ners. 
fn de Indische Oceaan bevindt 
zich een eilandengroep die 
Seychellen heet en eerst door 
Fransen, daarna door Britten 
gekolonizeerd werd. Op dins
dag 29 juni 1976 legde James 
R. Mancham de eed af als eer
ste president van de geli jkna
mige pas onafhankelijk gewor
den republiek. De president 
verklaarde in zijn openingstoe
spraak dat hij voor de nieuwe 
staat het lidmaatschap van de 
Verenigde Naties en van de 
Organizatie voor Afrikaanse 
Eenheid zal aanvragen. 
De Seychellen tellen eveneens 
60.000 inwoners. 

WORDT OVERUSE EEN POLITIESTAATJE ? 
Tijdens de Druivenstoet van zon
dag 22 augustus te Overijse nam 
de door het ministerie van Neder
landse Kuituur erkende jeugdklub 
Vlaamse Jongeren van Overijse 
deel aan de reklamestoet en de 
praalstoet waarin zij met hun 
praalwagen de tweede plaats be
haalden. 

De Vlaamse Jongeren, grootste 
jeugdklub van Overijse, maakten 
reklame voor hun groepering 
door het uitdelen van zelfklevers, 
bonnetjes-voor-een-gratls-pint in 
hun klubhuis De Klomp in de Heu
velstraat en een strooibnef over 
het Vlaams karakter van de ge- • 
meente Overijse. 

Midden in de stoet kwam plots 
een politiewagen opdagen die de 
wagen van de deelnemende 
Vlaamse Jongeren deed stoppen 
Brutaal en uitdagend werd het 
reklamemateriaal opgeëist. Om
dat daar niet spontaan op inge
gaan werd begon de politie de 
wagens te onderzoeken en wer
den de zelfklevers en het andere 

drukwerk in beslag genomen. De 
politie vond het zelfs nodig te drei
gen de praalwagens in beslag te 
nemen I 

Persoonlijk en gesteund door tien
tallen omstaanders, die aan hun 
verontwaardiging uiting gaven, 
vroeg onze federatieschepen 
Marcel De Broyer (de man die 
een paar maand terug door de uit
bater van de Delhaize coffee
shop in mekaar geramd werd) uit
leg over dit onbegrijpelijke optre
den. Hem werd geantwoord: 
«Dat hij zich daar niet mee te 
moeien had I» 

Toen de politie ook de Vlaamse 
Leeuwevlag wilde aanslaan met 
de woorden: « En die moet er ook 
a f !» riep Marcel De Broyer uit: 
«Wij Vlamingen, laten dat niet 
gebeuren I» Daarop werd hij aan
gehouden. .. 

Verder werden de passen van 
enkele omstaanders, die zich in 
de zaak gemengd hadden, door 
de politie overgeschreven. Spon
taan kwamen toen kijkers hun 

pas aanbieden, maar daarmee 
konden de zilverknopjes van 
Overijse niet lachen... 
Toen het protest langs de weg 
nog meer aangroeide drong de 
politie wijselijk niet meer aan. De 
Broyer moest de politie-kombi in 
en op de achterbank werd hij 
stapsgewijs doorheen de stoet 
en onder de onbegrijpende blik
ken van duizenden toeschouwers 
naar het politnkommissariaat ge
reden. Daar werd zijn broer, die 
voor hem tussenbeide kwam bru
taal aan de deur gezet. 

Achteraf kwam Marcel te weten 
dat hij aangehouden werd... om
dat hij het volk had opgeruid 
tegen de politie. 

Na enige tijd werd hij zonder 
opmerking of verontschuldi
gingen in vrijheid gelaten. 
Een vertrouwelijke bron deelde 
ons later mee dat alles gebeurde 
op bevel van burgemeester Bran-
kaer.. Het worden gevaarlijke tij
den voor de flaminganten in de 
Vlaamse gemeente Overijse. 

WARME OPROEP 
Beste Lezers, 

De Vlaams-Nationale bew/eging en Vlaanderen kunnen een grote rol 
spelen voor de ontvoogding van de volkeren en het volkerenrecht in 
en buiten Europa Daarom wordt een Kontaktcentrum voor de Vol
keren In de Sovjet-Unie ingericht en wel in het hartje van Brussel 
Tnbunestraat 14, 1000 Brussel — 3de verdieping. Er zal een vaste 
sekretaris aanwezig zijn. 
Voor de innchtipg ervan willen wij op U een beroep doen! Hoe kan 
d i f WIJ hebben meubelen nodig en een paar vrijwilligers die 2 
kamers willen schilderen. Hieronder vind je alle praktika. 

Willy Kuijpers 
Kamerlid 

Hartelijk dank bIj voorbaat, 
Walter Luyten 

Stafmedewerker 

1 Kontakt opnemen met Monik De Ridder, Dosfelinstituut, Tribune
straat 14, 1000 Brussel. Tel.: 02/219.12.02 van 8 u. 30 tot 16 u. 30. 
2 Wat hebben wij nodig ? 
1 eenpersoonsbed -I- matras 
2 stoelen. 
1 kleerkast 
1 bureel 
1 keukentafel 
1 keukenkast 
1 gaskachel 
4 kleine zetels 
1 lage ontvangsttafel 
Vloerbekleding voor 2 kamers 

STEEDS TAALKLACHTEN 

De frankofonen — daarin gevolgd 
door vele establishment-Vlamin-
gen — hebben de gewoonte, te 
zeggen dat de Vlamingen vroeger 
wel onrechtvaardig behandeld wer
den, doch dat thans aan al hun grie
ven is tegemoet gekomen. 
Vergeet het maar. Nog steeds zijn 
de taaiklachten van Vlamingen in 
openbare diensten, besturen, para-
stalen en leger legio. Een vluchtige 
blik in de parlementaire bulletins 
van Vragen en Antwoord volstaat 
om daarvan sterke staaltjes te 
lezen. Eentalig Franse medede
lingen in het leger hier en in Duits
land zijn nog steeds schering en 
inslag (o.m. te Aken, waar vakante 
betrekkingen uitsluitend in het 
Frans worden bekendgemaakt — 
vraag van VU-senator Van Oteg-

hem). Ook senator Vandezande sin-
jaleert a.h.w. om de haverklap alTer-
lei gelijkaardige vernederingen 
voor de Vlamingen, achterstelling 
(vraag nr 109, waarvan het ant
woord eens te meer laat blijken 
dat de bestbetaalde funkties in 
handen van franstaligen zijn, de 
minst interessante voor de Vlamin
gen]. Bijzonder kras vinden we de 
passus in het antwoord van de 
minister van Verkeer over de brief
wisseling van de regie voor mari
tiem transport met het buitenland, 
praktisch eksklusief in het Frans 
o.a. omdat de officiële diensten 
van Groot-Brittannië en Duitsland 
in het Nederlands gestelde brie
ven weigeren te ontvangen... 
(Vraag 348 van VU-kamerlid Van 
Steenkiste). 

FRANSTALIG ONDERWIJS IN 
VOERSTREEK ONWETTIG ! 
Bij koninklijk besluit van 10 mei 1973 liet de regering Leburfon 
tegen alle werkelijkheid en logika in franstallg onderwijs toe in de 
Voerstreek, nog een van die slagen onder de gordel, waarvan som
mige franstaligen de kneep weghebben. Er werd tegen dit KB 
beroep aangetekend bij de Raad van State. Maalt de gerechtelijke 
molen langzaam, hij maalt toch : op 9 augustus jl. velde de Raad 
van State vonnis in deze zaak waarbij het KB van 10 mei ft73 ver
nietigd wordt. Daarmee is het opgedrongen franstallg onderwijs in 
de Voerstreek onwettig verklaard en moet dus de regering konse-
kwenf dit arrest toepassen door het franstallg onderwijs op te hef
fen. VU-kamerlid Evrard Raskin, die in deze zaak zeer aktlef was, 
zal trouwens de eerste minister Interpelleren mocht hij met de toe
passing van de wet de Schaarbeekse toer opgaan ! 

In naam van de door hen dagelijks verkrachte vrijheid heeft de Unie van 
Waalse Verenigingen te' Brussel er niets beters op gevonden dan de de 
oproep van de Nederlandse Kultuurkommissie van de Brusselse agglome
ratie voor tweetaligheid in de kleinhandel, te beantwoorden met een leu
gen (er zijn geen 90 t.h. franssprekenden onder de kliënten van de Brussel
se handeldrijvende middenstand, zoals deze frankofone leugenaars bewe
ren) en verdachtmakingen (zinspeling via het beeld op de Vlaamse beto
gingen te Schaarbeek]. Deze laatste gemeente fungeert trouwens op deze 
laster-affiche als symbool van de • llberté >. Uiteindelijk moeten we tot het 
besluit komen dat de Brusselse franstallge fanatici en de Walen van Brus

sel één pot (wansmakelijk] nat zijn. 
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ANTWERPEN 
A N T W E R P E N (arr.) 

ROUW 
Bij het overlijden van onze trouwe 
vriend Chretien PICHAL in zijn 74ste 
levensjaar, als ex-VU-gemeenteraads-
lid te Hoboken, en tot de laatste dag 
een vaste waarde in het VU-afdehngs-
leven-Hoboken, werd irjdens de Arron-
dissementsraad (20.8.76), ter nage
dachtenis van deze zeer geachte 
strijdgenoot en kaderlid, bij een stille 
ingetogenheid een kort «in-memo-
riam» uitgesproken. 
Als vaste menselijke en politieke waar
de sierde Chretien als lijstduwer de 
huidige Hobokense VU-kandidaten-
lijst voor de komende gemeenteraads
verkiezingen. Helaas! Onze vriend 
Chretien heeft het afsluiten van zijn 
politieke inzet, op deze door hemzelf 
en de Volksunie gewenste wijze niet 
meer mogen beleven. Het VU-Arron-
dissementensbestuur en -raad en het 
V V M buigen het hoofd bij dit droevig 
afscheid van hun vriend Chretien, en 
betuigen langs deze weg hun oprecht 
en diep medevoelen aan mevrouw P. 
Pichal-Lansu, kinderen en de zeer 
geachte familie. 

Arrondis. Sekretaris 
Wim CLAESSENS 

A N T W E R P E N (s tad) 

Dienstbetoon : Vanaf maandag 6 sep
tember start weer regelmatig, telkens 
op maandag van 16 tot 19 u., het 
dienstbetoon } door volksvertegen
woordiger A De Beul, bijgestaan 
door prov raadslid Mevr Monseur 

VUJO : Kontaktadres Juffr De Motte 
Enka, Venezuelastr. 6/91 2030 An tw , 
tel 42 2684 
Propagandamateriaal: Affiches, sti
ckers, kogelpennen verkrijgbaar op 
uw sekretariaat, Wetstr. 12, Antwer
pen. 
Pagadder: Het derde nummer ver
schijnt begin september en wordt 
weer door onze mensen in alle bus
sen van de stad gestoken. 
Steun : Bij alle bestuursleden thuis op 
hun steunlijst Of loop eens langs het 
sekretariaat. Stortingen op K.B 404 -
3036801 - 74 van VU-Antw Stad 

B A L E N - O L M E N 

AFDELINGSBAL 
Vnjdag 10 september om 21 u. in dan
cing «Kempenhof», Bert Leysenlaan, 
Balen, met het gekende orkest «The 
Funny Fnends», inkom 50 fr 
Alle vrienden en sympatizanten wor
den vriendelijk uitgenodigd op ons 
herfstbal dat in het teken staat van de 
gemeenteverkiezingen. 

E D E G E M 

EERSTE LUSTRUMVIERING 
Gans de maand september '76 viert 

de VNSE (Vlaams Nationale Stichting 
Edegem) haar eerste Lustrum Van 4 
september tot en met 2 oktober staan 
elke zaterdag of zondag feestelijkhe
den en manifestaties op de kalender. 
Raadpleeg deze feestkalender in het 
informatieblad «Het Eikeblad» of te
gen het bord in het lokaal Drie Eiken, 
Drie Eikenstraat 128 te Edegem 
VAKANTIE "EN AFDELINGSWER
KING 

Stilaan het einde van de vakantie en 
een nieuw werkingsjaar breekt aan. 
Het hoeft niet gezegd dat dit jaar 
uiterst belangrijk is, en dit te beginnen 
met de gemeenteverkiezingen van 10 
oktober a.s. 
Alle hulp kunnen wij gebruiken, ook 
financiële. Daarom nogmaals onze 
bankrekening VOLKSUNIE-EDEGEM 
- 645-1005522-55 of nog beter, bel 
één onzer mandatanssen op of onze 
penningmeester W. Schiltz, tel. 
5715.67 
11-JULI-VIERING - VNSE 
De 11 -juli-viering, door de VNSE inge
richt op 11 juli zelf (de viering, onder 
auspiciën van het gemeentebestuur, 
was op 29 juni) werd een reuze suc
ces, zowel wat het programma betreft 
als wat de belangstelling aangaat. 
Drie Eiken was volgelopen voor het 
door Karel Van Reeth verzorgde pro
gramma met als hoogtepunt een toe
spraak van Walter Luyten « Hoe diep 
IS de Vlaamse Beweging ingesla
pen ' >• Proficiat voor de VNSE en vol
gend jaar opnieuw 

E K E R E N 

LEDEN EN ABONNEMENTEN 
Wie lid wil worden van de Volksunie, 
gelieve zich in verbinding te stellen 
met het VU-Sekretanaat, Geesten-
spoor 72 Ekeren Tel . 41 04.41 Wie 
abonnee wenst te worden op 
«WIJ », gelieve zich eveneens te wen
den tot het VU-Sekretariaat of tot een 
bestuurslid Abonnementsprijs vanaf 
september tot einde 1976: 200,- Fr 
VUJO-NIEUWS 

De Volksuniejongeren van Ekeren no
digen u « Ten Dans » op vrijdag 17 sep
tember ek. om 20 u 30 in de zaal 
-Mistral», Kloosterstraat 70. Ekeren. 
Kontaktadres H. Bellens, Gravenlaan 
25, Ekeren 

H O B O K E N 

VU-KANDIDATENLIJST 
1 Cr ick, 2 De Ranter, 3 Van den 
Nieuwenhof, 4 Van Camp ; 5 Mevr. 
Peeleman , 6 Mevr Bracke ; 7. Mevr. 
Mersy ; 8 Goovaerts , 9 Mevr Pichal 
Godelieve, 10. Mevr Gielis Lijstdu
wer IS Chretien Pichal. 
GEBOORTE 
Gunther werd geboren op 5 juli in het 
gezin van bestuurslid Joachim Gerio 
Gelukwensen aan de ganse familie 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 5 8 KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.^6 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

M E R K S E M 

DE OOIEVAAR. 
ging blijkbaar niet met vakantie, want 
hij streek neer op 13 juli bij de sekreta
ris van VK Atlanta, waar hij Liliane en 
Mare De Clerck blij maakte met een 
dochtertje, Nathalie. Op 27 juli kwam 
hij dan op bezoek bij VU-en Vujo-be-
stuurslid Jean en Michaela De Scheer
der, waar hij Roeland afleverde. Ten
slotte bezocht hij nog ons medelid en 
Tijlschutter, Gust en Jacqueline Tobé, 
die hij op 3 augustus met een dochter
tje, Diane, bedacht. Onze hartelijkste 
gelukwensen gaan dan ook naar al 
deze'gelukkige ouders. 
MERKSEM-KERMIS 
Op zaterdag 28 augustus wordt ver
zamelen geblazen door «De Groene 
Kapel» voor de traditionele optocht 
door de gemeente, bij de opening van 
de jaarlijkse kermis We komen sa
men in VI. Huis Tijl, Bredabaan 298, 
vanaf 14 u om vandaar te vertrek
ken om 15 u Met het oog op de as. 
gemeenteraadsverkiezingen, is het 
van het allergrootste belang dat we 
dit jaar op een aanzienlijke opkomst 
zouden mogen rekenen. 
Eveneens om 15 u, opent de VI. 
Knng Groeninghe haar Kunst- en Hob
bytentoonstelling in de Gemeente
school aan de Borrewaterstraat. De
ze tentoonstelling blijft die dag open 
tot 21 u. en is verder nog toegankelijk 
op zondag 29/8 van 10 tot 21 u, op 
maandag 30/8, van 15 tot 21 u. en op 
dinsdag 31/8, van 15 tot 21 u. Om die
zelfde 28e augustus in een echte ker-
misstemming te besluiten, wordt door 
«De Groene Kapel» een Gezellig 
Samenzijn ingencht in Zaal Tijl, vanaf 
20 u., waarop U allen met Uw familie
leden en kennissen zeer hartelijk 
wordt uitgenodigd. 
SPAARKAS TUL 

De eerste algemene ledenvergade
ring, na de vakantie, gaat door op dins
dag 7 september, vanaf 20 u. 30 in 
ons lokaal, VI. Huis Tijl, Bredabaan 
298 
VROUWEN V A N V A N D A A G 
Onze dames vragen U nu reeds 18 
en 19 september vrij te willen houden, 
want dan richten zij, voor de 6e maal 
reeds, hun grote Vlaamse Kermis in, 
zoals gebruikelijk in Zaal Tijl, op het 
welgekende adres, telkens vanaf 
15 u Ook dit jaar wordt er weer 
gezorgd voor amusement voor klein 
en groot en zullen ook de lekkerbek
ken weer niet vergeten worden. Dus 
niet vergeten, 18 en 19/9/76. 
VU-MERKSEM VIERT MEE KERMIS 
Graag herhalen we hier onze oproep 
tot massale deelname aan onze jaar
lijkse optocht met «De Groene Ka
pel» door de voornaamste straten 
van onze gemeente. De propagandisti
sche waarde van deze optocht, zeker 
van dit jaar, is zeker met te onder
schatten. Zeker al onze kandidaten 
verwachten we dus op zaterdag 28/8 
vanaf 14 u m Vlaams Huis Tijl, Breda
baan 298 om van daaruit zeker om 
15 u te kunnen starten 
BIJ een plaatselijke kermis horen na
tuurlijk ook de nodige vlaggen, waar
om zouden wij dan ook « De Leeuw » 
met aan onze gevels laten wapperen 
op 28-29 en 31 augustus a s «DE» 
hoogdagen van Merksem-Kermis 
Doet U ook m e e ' 

IN MEMORIAM CHRETIEN PICHAL 
(eerste VU-gemeenteraadsl id te Hoboken 1965-1971). 

Wanneer u hem gedenkt, bedenk dan dat 
hij zi jn volk en kerk steeds diende op 
manneli jke wijze onder de leuze 

A 
V V K ' 

V 

Zo bereikte ons, goede vriend Chretien, de droeve t i jding van uw 
heengaan. Dat gij uw kerk steeds gediend hebt, bewijst het feit dat 
gi j door ledereen In de H. Familieparochie gewaardeerd werd voor 
uw ongeloof l i jke inzet De ouderen onder ons weten hoe gij 
gewerkt hebt voor de groei en bloei van de Technische School 
Don Bosco In haar beginjaren, hoe gij hebt meegeijverd voor de 
bouw van uw prachtige parochiekerk, nadat uw familie jarenlang 
een noodkapel ter beschikking had gesteld. Tot uw laatste levens
dag stond gij op de bres voor de gepensioneerdenbond van uw 
wijk. 

Ook uw volk, kameraad Chretien, hebt gij gediend met al uw moge
l i jkheden. Als nederig handarbeider hebt gij de al u aangeboren 
gaven weten te ontwikkelen, zodat allen die u kenden een grote 
waardering voor u hadden. 
Hoe vaak bewonderden we met sti l le eerbied uw handen toen ze 
onze Vlaamse str i jdl iederen uit het orgel in uw woonkamer tover
den en hoe bracht gij ons in vervoering, wanneer uw vaardige hand 
de beitelt jes in hef koper dreven om daarin sprankelende monu
menten van onze Vlaamse kultuurschatten te vereeuwigen. 
Tenslotte zullen we u steeds bli jven gedenken, vriend Chretien, In 
dankbaarheid, omdat gij In 1964, In de voor de VU-Hoboken nog 
zeer harde jaren, bereid waart de l i jst aan te voeren. We zullen ons 
steeds de grootmoedigheid bl i jven herinneren waarmee gij in 1970 
de eerste plaats aan mij, een jongere Vlaams-nationalist, afstond 
en in 1972 opnieuw, uit eigen beweging, uw mandaat overdroeg 
aan een jongere kameraad. 

Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen zullen we de ere
plaats die we voor u bereid hadden in eerbied en dankbaarheid 
aan uw echtgenote aanbieden. Forine CRICK 

GROENE KAPEL 
Zoals vorige week eveneens reeas 
werd aangekondigd, richt «De Groe
ne Kapel» op zaterdag 288, vanaf 
20 u. een Gezellig Samenzijn in, om 
deze eerste kermisdag in een gezelli
ge sfeer te beëindigen (en de 2e dag 
in te zetten ?) We verwachten dan 
ook al onze leden en sympatisanten, 
met hun familie, vrienden en kennis
sen in Zaal Tijl om samen kermis te 
vieren. 

VLAAMSE KRING GROENINGHE 
De jaarlijkse Kunst- en Hobbytentoon
stelling hoeven we nauwelijks nog 
aan te kondigen In telegramstijl dus ; 
opening zaterdag 28.8 om 15 u., ver
der eveneens toegankelijk op zondag 
298 van 10 tot 21 u, maandag 30.8 
van 15 tot 21 u. en dinsdag 31 8 van 
15 tot 21 u. Zoals telkenjare ook nu 
weer een bezoek overwaard. 
Wie denkt dat hierna op de lauweren 
wordt gerust, slaat de bal mis, want 
op woensdag 8.9 wordt de «Cyclus 
Antwerpen» reeds voortgezet met 
een voordracht door Rik Geelen over 
«plezante mannen in een Plezante 
stad» en op vrijdag 17.9 volgt dan een 
filmavond handelend over «Stad aan 
de Schelde» en «Een ruilhart voor 
Antwerpen», twee kleur- en klankfil-
men die zeker het bekijken waard 
zijn Deze avonden gaan door in het 
bovenzaaltje van «De Kring» J. De 
Boeckstr telkens om 20 u. 30 en de 
toegang is kosteloos. 
VK ATLANTA 

Met het einde van de maand augus
tus komt het begin van het nieuwe 
voetbalseizoen reeds in zicht. Dat 
onze jongens met onvoorbereid aan 
de komende kompetitie willen begin
nen zouden ze graag bewijzen op zon
dag 29 8 om 10 u. 30 met een vrien
denwedstri jd tegen FC Hoboma op 
ons terrein in het Fort van Merksem. 
We hopen onze supporters na deze 

lange rustperiode daar dan ook weer 
te ontmoeten om samen met onze jon
gens het nieuwe voetbalseizoen in te 
zetten. 

T E M S E 

WELKOM 
VEEBROEDERINGSBAL tussen de 
fusiegemeenten • Temse, Tielrode, El-
versele en Steendorp. 
Datum zaterdag 4 september 1976. 
Aanvang: 21 uur. 
Plaats: «Brouwershuis», Hoek E. Ti-
nelplaats-Hoogkamerstraat 2690 
Temse. Inkom : 80 fr. 

W O M M E L G E M 

LEEUWEN EN BLOEMEN I 
Nu zondag 29 augustus, voor de 
24ste keer BLOEMENSTOET te 
Wommelgem. Een steeds zich herha
lende inzet en inspanning van zoveel 
Wommelgemse mannen en vrouwen 
die dit mogelijk maken, en blijven 
mogelijk maken. U Wommelgemse 
Vlamingen-Leeuwevlag-bezitters doet 
ook uw duit in het zakske U maakt 
het Bloemenstoetgebeuren feeste
lijker door het versieren van uw huis. 
Mét een leeuwevlag ' NU nog verkrijg
baar bij • Staf Van Looveren, Welkom
straat 116 te Wommelgem. 

DEN KLAUWAERTI 
Steeds geopend alle zaterdagen van
af 18 u en alle zondagen vanaf 10 u 
voormiddag 
Zéker met Bloemenstoetdag op zon
dag 29 augustus en maandag 30 
augustus 1976 bezoekt U onze «Den 
Klauwaert» 
Voor hongerige magen, deze « feest »-
dagen Boerenboterhammen van for
maat Voor mensen van « formaat»! 
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BRABANT 
GEEN EENHEID TE JETTE 
Te Jette heeft het Volksuniebestuur de CVP (enige Nederlandstalige politieke 
formatie buiten de Volksunie) tot een gesprek uitgenodigd over de vorming van 
een gezamenlijke kartellijst in de geest van de Vlaamse eendracht die elders te 
Brussel de vorming van Vlaamse Eenheidslijsten mogelijk maakte 
De CVP heeft bij bnef van 16 augustus gemeend dit voorstel te moeten afwij
zen 
De Volksunie-Jette betreurt deze weigenng tot een gesprek waardoor de kans 
groot IS dat te Jette, als enige van de 19 Brusselse gemeenten, twee Vlaamse 
lijsten zullen opkomen wat noodzakelijkerwijze Vlaams zetelverlies zal veroorza
ken De Volksunie-Jette heeft beslist met haar modellijst, zoals goedgekeurd 
door het Volksunie-arrondissementsbestuur, onder de naam Volksunie deel te 
nemen 
Lijstaanvoerder is Jan De Berlangeer, bediende, agglomeratie- en gemeente
raadslid , gevolgd door Vik Van Aelst, advokaat. Mevr Flora Van Herck-Justens, 
ondervoorzitster van de Sociaal Kulturele Raad van Jette en oud-voorzitster 
KAV, Ivo Peeters, leraar, oud-bestuurslid Humanistische Jongeren, Roger Depril, 
tafelhouder, F Van Mulders, plaatsvervangend socialistisch gemeenteraadslid 
ea 
Voorlaatste is Jos Verlooy, kommercieel direkteur en ondervoorzitter van de 
NCC, lijstduwer is Andre Monteyne, lid Nederlandse Kommissie voor de Kuituur 
van de Brusselse agglomeratie (voorzitter van de werkgroep Kulturele Uitstra
ling) 

GROOT DIEST 

OPEN DEUR-DAG 
Hiermede nodigt de Volksunie van 
Diest, Molenstede, Schaffen, Deurne, 
Kaggevinne en Webbekom U, uw 
familie en uw vrienden hartelijk uit 
voor haar Open deur-dag op zondag 
29 augustus om 14 u 30 in het Berken
hof, Turnhoutsebaan 3, Molenstede 
PROGRAMMA 
14 u 30 Verwelkoming 

14 u 45 Voorstelling Verkiezingspro
gramma 
15 u 30 Film Hart van Vlaams Bra
bant 
16 u 00 Toespraak door kamerlid Wil
ly Kuijpers 
PAUZE 
16 u 15 Film Groot Diest, monster-
agglomeratie of Leefbare gemeen
te? 
16 u 45 Voorstelling kandidaten 
17 u 00 Toespraak door schepen 
Dirk Van de Weyer 

Daarna receptie 

lensen 
ait SSN stuk 

stemmen 

KESTERBEEK 

MEETING 
Fusiegemeente Alsemberg-Beersel-
Dworp-Huizingen-Lot 
Vrijdag 17 september 1976 om 20 uur 
in de zaal UNION, Torleylaan 62 te 
Huizingen Grote VU-verkiezingsmee-
ting 
Sprekers Willy De Saeger provincie
raadslid Jef Valkeniers volksver
tegenwoordiger Bob Maes senator 

FUSIEBAL 
Fusiegemeente Alsemberg-Beersel-
Dworp-Huizingen-Lot 
Zaterdag 27 november 1976 om 21 
uur in de «Feestzaal», Hoogstraat 10 
te Beersel, I e groot fusiebal Orkest 
The Playboys 

Bovenstaande propagandatekening 
te verkrijgen op zelfklevers, grote en 
kleine affiches, lucifersdoosjes en bal
lonnetjes Alle inlichtingen bij arr pen
ningmeester Staf Hereygers, Aman-
dus Geenenlaan 14, 2100 Deurne Tel 
031/245806 

L I E D E K E R K E 

EEN GOEDE VRIEND GING HEEN i 
Maandag 23 augustus werd, verge
zeld van een grote schare vrienden, 
de trouwe nationalist en goede 
vr iend Gilbert De Bisschop ten gra-

STEUN DE AKTIE 

BRUSSEL 10-10 

STORT 

UW BIJDRAGE 

OP 

PRK 000-0171139-31 

ve gedragen. Hij werd op 20 decem
ber 1912 te Teralfene geboren en over
leed plots op 19 augustus te Aalst. 
Het hele leven van Gilbert is één en 
al eerli jke interesse geweest voor 
de Vlaamse ontvoogdingsstr i jd. Zo
als vele van zijn vrienden heeft hij 
achteraf de ondankbaarheid van de
ze staat ondervonden als «dank» 
voor zijn idealisme In de druk bijge
woonde begrafenisplechtlgheid ont
moetten wij naast tal van VU-manda-
tarissen een groot aantal bekenden 
waaronder o.a. Wil lem De Meyer en 
Anton Van Wi lderode 
Op de dodenakker werd namens het 
parochiaal gregoriaans koor, waar
van Gilbert lid was, een afscheidsre
de gehouden door Frans Van Droog-
enbroeck. 

Aan mevrouw De Bisschop-Even
epoel en de ganse familie -De Bis
schop bieden wi | onze oprechte bl i j 
ken van medeleven aan. 

SINT-KWINTENS-LENNIK 

R O U W 
Gisteren werd te Sint-Kwintens-Len-
nik dhr. Suply begraven. Hij werd op 
26 december 1924 te Bikschote ge
boren Tijdens de terugweg van va
kantie overleed hij geheel onver
wacht in de kliniek van Wiesbaden 
in de Duitse Bondsrepubliek. 
Aan mevrouw Suply-Depouvre en de 
hele familie bieden wij onze oprech
te bl i jken van meeleven aan. 

ZEMST 

ONZE VU-LUST 
De V U zal met volgende lijst naar de 
verkiezingen van 101076 gaan 
Hierbij valt vooral het feit op te mer
ken dat elk van de vroegere gemeen
ten gelijkwaardig vertegenwoordigd 
IS met 5 kandidaten De V U zal er trou
wens streng over waken dat geen 
enkele kern achteruitgesteld wordt 
Verder valt te note'-en dat er met min
der dan 6 vrouwen op de lijst staan 
Na burgemeester Berkvens, lijstaan
voerder van de BSP, is de eerste kan
didaat van Hofstade, H Casteels, 3de 
op de VU-lijst 

De V U zou ook de nodige vernieu
wing kunnen brengen met enkele 
zeer bekende figuren zoals P Scho-
ckaert en R Van Vlasselaer in Zemst, 
Lode Desaeger in Weerde en G 
Appeltans en F Vermeulen in Elewijt 
Ook de jongere generatie komt aan 
haar trekken met met minder dan 4 
kandidaten onder de 30 jaar, aange
voerd door H Casteels op een ver
kiesbare 3de plaats 

1 Paul Schockaert apoteker, Zemst , 
2 Lode Desaeger, boekhouder. Weer
de , 3 Hugo Casteels, bediende. Hof-
stade , 4 Jan Loos, zelfstandige, Eppe-
gem , 5 Gaston Appeltans, bediende, 
Elewijt, 6 Renaat Van Vlasselaer, 
licentiaat, Zemst , 7 Frans Vermeulen, 
landmeter, Elewijt, 8 Flor Van Wae-
yenbergh, meubelmaker, Eppegem , 9 
Lizeke Vanhorenbeeck, boekbindster, 
Hofstade, 10 Flor Hermans, ambte
naar. Weerde , 11 Georges Van Asch, 
bediende, Eppegem , 12 Guido Vloe-
berghs, fotograaf, Elewijt, 13 Armand 
Marcoen, ziekenhuishelper, Hofsta
d e , 14 Marie-Therese Vanderstrae-
ten-Geens. Weerde , 15 Wilfned Van 
der Poel, automekamcien, Zemst-
Laar 16 Suzanne De Ron-Van der 
Cruyssen, huishoudster, Zemst , 17 
Chnstiane De Bakker-Verhelst, be
diende. Weerde , 18 Lisette Van Mes-
sem-Cromboom, huishoudster, Hofsta
de , 19 Germain > Michiels-De Broeck, 
handelaarster, Elewijt, 20 Clement 
Van Hoof, zelfstandige, Eppegem 21 
Jean Lauwers, ploegleider, Elewijt, 22 
Alfons Brondel, gepensioneerde, Ele
wijt , 23 Willem Van Geel, technisch 
ingenieur, Zemst , 24 Walter Cauwen-
bergh, mekanicien, Hofstade, 25 Wil
lem Jacobs, gepensioneerd onderwij
zer, Eppegem 

ROOSDAAL 

Opening van ons Vlaams Sociaal Cen
trum op zondag 29 augustus 1976 
Samenkomst op het kerkplein van 
Pamel om 15 uur Omstreeks 
15 u 30 optocht naar het Vlaams 

EEN ONTSPANNENDE REIS IN OKTOBER 

NA EEN HETE ZOMER 

Als een toeristisch verantwoord programma uw voor
keur geniet, kan onze dienst groepsreizen u enkele 
belangwekkende voorstellen doen 

2 oktober — Athene, rondreis en Kreta, 15 d , 
23 350 fr 
Egypte, 16 d , 36 750 fr 
Indonezie, 20 d , 69 500 fr 

3 oktober — Rondreis Andaloezie, 15 d , 16810fr 
Rondreis Marokko, 15 d , 21 500 fr 
Rondreis Portugal, 15 d., 17.995 fr. 

4 oktober — Rondreis Sicilie, 15 d , 22 550 fr. 
10 oktober — Rondreis Andaloezie, 15 d., 16.810 fr. 

Kruisvaart Kanansche Eilanden en 
West-Afrika, 16 d., vanaf 30.125 fr 

30 oktober - Egypte, 16 d , 36.750 fr 

Op verzoek bezorgen wij u graag de gewenste pro
gramma's. 

Alle inlichtingen en boekingen: VTB-VAB-sekreta-
naat, St-Jakobsmarkt 45-47, 2000 Antwerpen Tel 
031/31 7680 (20 lijnen) en de VTB-kantoren Vergun
ning nr 1185. Kat A 
Eveneens alle inlichtingen bij de plaatselijke VTB-VAB-
vertegenwoordigers 

BAR RESTAURANT 

L 

Kaasmarkt 157 - 1810 WEMMEL . Tel. (02)478.83.18 
Open vanaf 18u - gesloten op zondag 
Waard in Jul ia van M ieghem-Van Cappel len 

KLINKER en 

ASFALTWERKEN 
ASFALTA R.V.B.A. 

JOZEF HEYLEN 
Bremstraat 10, EKSEL 
Tel. 011-73.51.68 

Keurige afwerking. 
Vrijblijvende prijsopgave. 

Sociaal Centrum te Ledeberg met fan
fare, vendelzwaaiers, alle afdelings-
vlaggen der omliggende gemeenten, 
alsmede alle VU-leden en simpatisan-
ten 
Op het plein tegenover het Sociaal Cen
trum treden ondermeer op 
De volkszanggroepen «Pepijn» uit 
Roosdaal, «Kliekske» en «De Familie 
Klepkes » en de volksdansgroep « De 
Wingerd» uit Roosdaal Gratis toe
gang 

MEDEGEDEELD 
SPORTDAG 
DERDE LEEFTIJD TE 
ST-LAMBRECHTS-WOLUWE 
De Nederlandse Kommissie voor de 
Kuituur van de Brusselse agglomera
tie organiseert in samenwerking met 
het Bestuur voor Lichamelijke Opvoe
ding, Sport- en Openluchtleven, de 
Akademie Derde Leeftijd en de Konfe
deratie van Nederlandstalige Brussel
se Seniorenclubs een sportdag voor 
de Derde Leeftijd op 5 september 
1976 op het Fallonstadion, Struikbe-
kenlaan te St-Lambrechts-Woluwe 

Aan belangstellenden worden graag 
inlichtingen verstrekt door de Neder-
la,dse Kommissie voor de Kuituur 
Dienst Volksontwikkeling - Sektie Der
de Leeftijd - Hertogsstraat 33, 1000 
Brussel Tel 02/511 81 45 

ZO€K€RC]€S 
Zoeken een aangepaste betrekking 

1 16-jange jongedame (bij voorkeur 
hulp in de administratie) 

2 21 -jange jongedame, diploma • kan
toorwerken » met ervanng in boek
houden (correspondentie) 

3 18-jarige jongedame, diploma hoge
re beroepsopleiding (bureelwerk) 

4 Kinderverzorgster met 2 jaar erva
ring in een tehuis voor lichamelijk 
gehandicapten 

Voor verdere inlichtingen volksver
tegenwoordiger dr Jef Valkeniers, Ni-
noofsesteenweg 11,1750 Schepdaal 
Tel 02/5691604 N84 
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SOCIAAL DIENSTBETOON 

Volksvert. A. DE BEUL 
ANTWERPEN : VU-sekretariaat, Stad-Antwerpen, 
Wetst r 12, tel 3684.65 Elke maandag van 16 tot 
19 u 
WILRIJK : (ten huize van volksvert A De Beul) -
Frans Nagelsplein, 18 Tel 271544 Elke maan
dag van 13 u tot 15 u 30 en van 19 u 30 tot 21 u 

Volksvert. R. MATTHEYSSENS 
BROECHEM : lok « Frankenheem ». Dorpsplein 
1 ' en 3" maandag van 19 u 30 tot iO u 30 
BORSBEEK : Cafe « Parking », hoek Weniger-
straat en Karel Soetelaan 

1 ' maandag van 18 u 30 tot 19 u 30 

Cafe « Riviera » Jos Reusenslei 17. 
3 ' maandag van 18 u 30 tot 19 u 30 
BRECHT: ten huize van de h Alois Van Hoof. 
Lessiusstr 37, tel 138195 
2 ' woensdag van 20 tot 21 u 
WESTI^ALLE : ten huize van de h Frans Dams, 
Maliebaan 40, tel 1204 52 
2* woensdag van 19 tot 20 u 

Sen. H. DE BRUYNE 
W U N E G E M : «Vleminckhof , Marktplein 8 (tel 
538926) 
1° en 3" maandag van 19 tot 20 u 
BURCHT : ten huize van de h Edw Lemmens, K 
Albertstr 62, tel 527745 
Elke 3" dinsdag van 20 tot 21 u 

Volksver t H. GOEMANS 
BERCHEM . ten huize van dr Goemans, Grote 
Steenweg 86. tel 39 02 30 
Elke maandag van 14 tot 16 u 
KAPELLEN : ten huize van de h M Op de Beeck, 
Wi lgenstr 4, tel 64 5593 
2" en 4 ' donderdag van 20 tot 21 u 
KALMTHOUT : ten huize van de h Jef Bosman? 
Korte Heuvelstr 35. tel 667459 

BRASSCHAAT- 1" donderdag van de maand van 
20 tot 21 u 30 
Afwisselende lokalen (zie berichtgeving onder 
afdel Brasschaat) 

Volksvert. JO BELMANS 
Eerste dinsdag van de maand 
VORST-KEMPEN : van 19 u 30 tot 20 u.: De Vier' 
Wegen, Klem-Vorst 
VEERLE : van 20 u 15 tot 20 u 45 • De Wijngaard. 
Dorp 
HULSHOUT: van 21 u tot 21 u 3 0 . Duivenlokaal, 
Grote Steenweg 135 
RAMSEL: van 21 u 45 tot 22 u 15- De Pere
boom, Vosdonken 
Tweede dinsdag van de maand 
KASTERLEE : van 19 u 30 tot 20 u Breugelhof, 

WECHELDERZANDE: van 2 0 u 15 tot 20 u 45 
De Keyzer, Dorp 
HERENTALS : van 21 u tot 21 u 30 Kempen-
land. Statieplein 9 
HERENTHOUT: van 21 u 45 tot 2 2 u 15 De 
Nieuwe Kroon. Markt 
Derde dinsdag van de maand 
MEERLE: van 19 u 30 tot 20 u De Posthoorn. 
Kerkplein 

MEER • van 20 u 15 tot 20 u 45' Heidegalm. Hoog-
straatsebaan_ 
RIJKEVORSEL : van 21 u tot 21 u 30 Parochie
centrum, Dorp 
MERKSPLAS van 21 u 45 tot 22 u 15 Breu
gelhof, Kerkstraat 12 
Vierde dinsdag van de maand 
BEERSE van 19 u 30 tot 20 u 't Wit te Paard. 
Vredestraat 
OUD-TURNHOUT: van 10 u 15 tot 20 u 45 
Brouwershuis. Dorp 
ARENDONK: vN 21 u tot 21 u 30 . .Vr i jheid», 
Vri jheid 92 
MEERHOUT: van 21 u 45 tot 22 u 15 «Wevers-
berg ». Weversberg 41 

Senator W. JORISSEN 
Eerste maandag van de maand -
BORNEM : 19 u tot 20 u. Ontmoetingscentrum 
<• De Bron », Kapelstraat 71 

WILLEBROEK: Vlaams Ziekenfonds, Dender-
mondsesteenweg (Suykens). van 20 u tot 21 u 
Tel 031-868648 
TISSELT: Cafe •• De Vlaamse Leeuw ». Westdi jk 
37. van 21 u tot 21 u 30 Tel 031 86 76 61 Smets 

Tweede maandag van de maand : 
BOOISCHOT. Van de Broeck. Mechelbaan 2 3 , 
van 18 u tot 19 u Tel 015-2222 86 
HERSELT 3150: Bij de Mike - Jozef Garens. 
Bergom. van 19 u tot 20 u Tel 014-544871 
HEIST-O-D-BERG : Cafe Amelieke, Heist-Goor. 
van 20 u tot 20 u 45 Tel 015-241961 
HOMBEEK: VU-Lokaal, Bankstraat via 015-
41 40 74 Jaspers, van 21 u tot 22 u 
Derde maandag van de maand : 
VORSELAAR : Cafe « Bierhuis ». Kerkstraat 4, 
van 18 u tot 18 u 30 Tel 014-51 1997 
HERENTALS • Cafe .. In de Zalm ... Grote Markt, 
van 18 u 30 tot 19 u 15 Tel 014-2111 17 
OLEN 2430. T Geens. Heikens 37, van 19 u 15 
tot 19 u 45 Tel 014-214100 
NOORDERWIJK 2420: bij Marcel Mertens, de 
Ghellincklaan 14, van 19 u 45 tot 20 u 15 Tel 014-
211783 
NIJLEN 2260 : TAK Lier, Kerkplein, van 20 u 30 
tot 21 u 15. tel via Cools Herman (031-81 8023) 
Andere dagen: thuis Louisastraat 31. 2800 
Mechelen Telefonisch af te spreken 015-
413596 

Senator G. BERGERS 
KONTICH • iedere eerste en derde donderdag 
van de maand om 19 uur in ..Alcazar.., Mechel-
sesteenweg 22 Tel 5713 52 
B O O M : iedere eerste en derde donderdag van 
de maand om 20 uur in Onthaalcentrum .. Nele », 
Antwerpsestraat 378 Tel 88 05 03 

Senator C. VAN ELSEN 
Eerste vrijdag 
BALEN ; 19 u tot 19 u 30, « De Leeuwen », Kerk
straat 57 (Berckmans. tel 31 2042) 
Tweede maandag 
EZAART: 19 u 15 tot 19 u 45. «Onder de Lin
den» . Ezaart 151 (Van Hoof-Alers). tel 313936 
HESSIE: 1 9 u 4 5 tot 20 u 15. .. Vissershuis». 
Hoogeind 16 (Vandeput-Hannes). tel 316919 
ACHTERBOS: 20 u 15 tot 20 u 45, . .We lkom», 
Achterbos 80 (Luyten-Slegers). tel 31 12 34 
S L U I S : 20 u 45 tot 21 u 15. «Spo r t» . Sluis 178 
(Peeters-Ruts). tel 31 4214 
Tweede dinsdag 
MILLEGEM : 19 u 30 tot 20 u. « Cafe Mas t» , Mil 
lostraat 66 (Mast-Vancraenendonck), tel 
31 1528 
Derde woensdag 
MEERHOUT: 1 9 u l 5 tot 19u . 15. «Watermo
len ... Molenpad 8, tel 300327 
VEERLE : 20 u tot 20 u 30, « De Wijngaard », 
Dorp 74, tel 54 5120 

TONGERLO. 20 u 45 tot 21 u 15. «Volks lust» . 
Dorp 
VOORTKAPEL: 21 u 15 tot 21 u 45. «Frituur 
Ingrid » (Gysels), tel 21 3697 
Derde donderdag 
DESSEL 49 u 15 tot 19 u 45. « Bij de Koere i» , 
Meistraat (Siegers), tel 37 75 32 
TURNHOUT: 20 u tot 20 u 30 « D e Ster» . Hel
einde (Pauwels-De Vrij), tel 61 1392 
VOSSELAAR. 20 u 45 tot 21 u 15. « D e S te r» , 
Heieinde, Pauwels-De Vry. tel 161392 
Vierde maandag 
GINDERBUITEN • 19 u 15 tot 19 u 45. « De Wit
te » Ginderbuiten 213 (Nuyts-Geubbelmans). tel 
31 37 33 
RAUW: 19U.45 tot 20 u 15. «Z i lverhoek». Kie-
zelweg 254 (Geboers). tel 31 3581 
WEZEL : 20 u 15 tot 20 u 45. « Sport ing ». Balen-
Neetlaan 46 (Vervoort-Verachten). tel 31.2032. 
Vierde donderdag 
KASTERLEE: 19 u 15 tot 19 u 45. « D e Dru i f» , 
Markt, tel. 556021 
OLEN : 20 u tot 20 u 30, ten huize De Heikens 
37 
WESTERLO: 20 u 45 tot 21 u 15. « W e e k e n d » . 
Oosterwi jk. tel 21 32 57 

Volksvert. Joos SOMERS 
Elke maandag 
ST-KAT-WAVER : van 18 u 30 tot 20 u 30 of op 
afspraak, Lierse S twg 11, tel 015-21 7900 
Eerste zaterdag van de maand 
ITEGEM: van 10 u 30 tot 11 u,Lokaal Mimosa, 
Bevelsesteenweg 
NIJLEN: van 11 u 15 tot 12 u , lokaal Zieken
fonds, tak Lier. Kerkplein 
Tweede vrijdag van de maand : 
MECHELEN (centrum) van 18 u 15 tot 19 u 15 
Vlaams huis Brigand. Hoogstraat 57 
WILLEBROEK : van 19 u 30 tot 20 u . lokaal Zie
kenfonds, tak Wil lebroek. Dendermondse steen
weg 72 
HINGENE : van 20 u 15 tot 20 u 45. lokaal «In de 
oude poor t» 

Tweede zaterdag van de maand : 
KESSEL . Volksvertegenwoordiger Joos So-
mers. ten huize van de voorzitter Jan Vranken, 
Schransveld 22. van 11 u 15 tot 12 u 
LIER van 10 u 30 tot 11 u Taveerne Rebels. Ber-
laarstraat 51 
Eerste zaterdag van de maand 
NIJLEN: van 11 u 15 tot 12 u , lokaal Zieken
fonds, tak Lier, Kerkplein 
Eerste en derde maandag: 
O.-L-VROUW-WAVER : van 20 u 30 tot 21 u 
Waverve ldeken 10 
Tweede en vierde maandag 
MECHELEN (Noord) van 20 u 15 tot 20 u 45 
Galgestraat 106 
W A L E M : van 21 u tot 21 u 30, Oude Baan 66 

Volksvert. VIC ANCIAUX 
ALSEMBERG : iedere 1 ' dinsdag van de maand, 
van 20 tot 21 u . in café De Hoorn. Pastoor 
Bosstr 16 met prov raadslid W De Saeger) 
VLEZENBEEK . 3" woensdag van de maand, van 
20 u 30 tot 21 u , in De Vrede 
OVERUSE : 4 ' maandag van de maand, om 20 u, 
op het gemeentehuis. Taymasstraat. met fed 
schepene M De Broyer 
MACHELEN : 3° maandag van de maand van 21 
tot 22 u. bij De Coster, Van Obberghenstraat 12 
PEUTIE: 3* maandag van de maand, van 19 tot 
20 u, bij Couvreur. Hartenstraat 43 
VILVOORDE : 3 ' maandag van de maand, van 20 
tot 21 u . in De Gouden Voorn 
STEENOKKERZEEL - PERK - MELSBROEK : 2e 
en 4e maandag van de maand, van 20 tot 21 u in 
't Kraainest, Torrekensstr 2 te Steenokkerzeel 
(achter de kerk) met prov raadslid Theo Pauwels 
en de plaatselijke mandatarissen 
WEZEMBEEK: 2 ' dinsdag van de maand, van 

20 u tot 20 u 30. bij Mathilde. naast gemeente
huis met fed raadslid B Ceuppens) 
BEERSEL. 1 ' dinsdag van de maand, van 20 tot 
21 u in Teirl inckpl (met fed schepene F Adang). 
ASSE • De 3' dinsdag (van de pare maanden) in 
het VI Soc Centrum, van 20 tot 21 u. Prieelstraat 
2 
HEKELGEM . de 3' dinsdag (van de pare maan
den) in Cafe Lindenhove van 19 tot 20 u , met 
fed raadslid De Schri jver 
W E M M E L : in Vlaams Centrum voor Sociaal 
Dienstbetoon. Merchtemsesteenweg 28. elke 
vierde dinsdag van 18 u tot 19 u 

Volksver t Paul PEETERS 
ASSE : 2 ' dinsdag van 19-20 u, in Vlaams Sociaal 
Centrum 
EPPEGEM : 1 ' maandag, van 20 u. 30-21 u . bij Jan 
Loos. Driesstraat 163 
KAPELLE-o-d-BOS: d insdag,_van. 18 u 30 tot 
20 u en zaterdag van 11 u tot 12 u. bij Paul Pee-
ters. Mechelseweg 62 
LONDERZEEL : 2« maandag, van 18 u 30 tot 
19 u 30. in Zaal Centrum, Kerkplein 
LONDERZEEL SJ • 3 ' maandag, van 19 u tot 
20 u in Cafe « De Vette Os -
MERCHTEM : 3" maandag van 20 u tot 21 u 
MUIZEN . 1 ' maandag, van 21 u tot 22 u. bij Alex 
Benoit. Vredestraat 8 
NIEUWENRODE: dinsdag, van 18 u 30 tot 20 u, 
bij Paul Peeters. Mechelseweg 62 
OPWIJK 3 ' maandag, van 21 u tot 22 u. bij J 
Mulders, Oud-Cafe Doken 
RAMSDONK zaterdag, van 11 u tot 12 u, bij 
Paul Peeters. Mechelseweg 62 
VILVOORDE: maandag, van 19 u tot 20 u . bij 
Enk Clerckx. Heldenplein 22 
WOLVERTEM : 2" maandag, van 19 u 30 tot 20 u . 
in Cafe St-Maarten. Gemeenteplein 
W E M M E L : 1 ' dinsdag van 17 u 30 tot 18 u 30, in 
Vlaams Sociaal Centrum 

Volksver t W. KUIJPERS 
Swertmolenstr 23. Herent T 016-229642 Op 
afspraak 
Kanton AARSCHOT 
AARSCHOT • bij gemeenteraadslid A Macken, 
Duivenstr 191. tel 016-568687 
BEGIJNENDIJK: bij gemeenteraadslid R Bue-
lens. Raamstr 26, tel 016-568300 
LANGDORP: bij A De Samblanx. Franse Li-
niestr 3. tel 016-5684 37 
Kanton DIEST 
BEKKEVOORT . bij R Costermans, Oude Tiense-
baan 47, tel 016-634718 
DIEST: bij gemeenteraadslid R Rijnders. Bloe-
menlaan 35 
KAGGEVINNE: bij Godelieve Vanhellemont. 
Diestersteenweg 290 
KORTENAKEN: bi| K Hermans, Dorp 26. tel 
011-5873 20 
SCHAFFEN . bij Gust Celis. Kleinbaan 9. tel 013-
33 3316 
MOLENSTEDE : bij schepen D Van de Weyer, 
Langenberg 30, tel 013-331408 
SCHERPENHEUVEL: bij schepen M Gemoets, 
Vest ing Noord 28. tel 013-771798 
TESTELT: bij A Van Aalst. Tuinwijk 11, tel 013-
772009 
ZICHEM • bij W Joris. Markt 38. tel 013-771918 
Kanton GLABBEEK-ZUURBEMDE 
ATTENRODE-WEVER : bij gemeenteraadslid D 
Geyskens. Heirbaan 1, tel 016-777353 
HOELEDEN • bij gemeenteraadslid R Lenaerts. 
Halensestr 37. tel 016-77 7661 
LUBBEEK: bij Laurent Iwens. St-Maartensdal 
25, tel 016-634910 
ST.-JORIS-WINGE . bij Roland Ceuleers. Kleer-
beekstraat 11A 
Kanton HAACHT 
BAAL . bij Georges Mattheus, Zandstraat 23A. 
Tel 016-56 6599 
BOORTMEERBEEK : bij F Buelens. Lange Bruul 
7. tel 015-512885 
KEERBERGEN- bij R Van 't Velt. Kruishoeve-
straat 3. tel 015-5137.28 
ROTSELAAR: bij M. Mispeller, S twg op Aar
schot 14 
TILDONK • bij A Verschueren-Weckx, Kruineike-
straat. tel 60 06 75 
TREMELO bij provincieraadslid E Van Besien, 
Kruisslr 29. tel 016-601804 
WESPELAAR : bij J De Meersman. Neysetterstr 
31, tel 016-601556 
Kanton LANDEN 
LANDEN . Gilbert Antheunis. Stri jderslaan 6 Tel 
011 882040 
Kanton LEUVEN-NOORD 
ERPS-KWERPS . bij Herman Schil lebeeckx, Pa
ter Stroeykensstraat 5, tel 02 /7597889 
EVERBERG : bij Emiel Penninckx. Lozendaal-
straat 25 Tel 02-7311357 
HERENT bij R De Deken. O-L-Vrouwple in 91, 
tel 016 22 96 77 
KORTENBERG . bij gemeenteraadslid A David. 
Beekstr 48 
MEERBEEK : bij Andre Penninckx. Dorpsstraat 
57 Tel 02-7596114 
L I N D E N : bij J Mortelmans-Remon, Jachthuis-
laan 13. tel 016-23.2506 
PELLENBERG : bij Alois Vanden Eynde 

VELTEM-BEISEM : bij provincieraadslid R Over
loop. St-Michlelsstraat 12. tel 016-4882 75 
WILSELE . bij H Houdart, Aarschotse s twg 240 
tel 016-44 4177 
WINKSELE : bij A Van Laar. Dier iksgroebe 3. tel 
016-488321 
WIJGMAAL : bij J Vanderelst. Wijveld 44 en Joz 
Loosen. Wi jveld 17, tel 016-443013 
Kanton TIENEN 
BOUTERSEM- bij Th De Vos. Oude baan 110. 
tel 016-733101 
HOEGAARDEN . bij Joz Vandeplas. Oudstr i jders-
straat 18 
KUMTICH : bij A Verstraeten. Leuvensestr 11, 
tel 016-813552 
TIENEN . bij J Weyne, Leuvenselaan 43, eerste 
en derde maandag van 17 u 30 lot 20 u Tel 
016 /8134 35 en bi) Roger Rawoe. Grote Markt 
24. eerste en derde maandag van 17 u 30 tot 
20 u Tel 016/81 1682 
W O M M E R S Ó M • bij Etienne Foffe. Kleine Broek
straat 54 
Kanton ZOUTLEEUW 
HALLE-BOOIENHOVEN : bij R Geukens, lid 
C O C . Vinnestr 14. tel, 011-789812 
BUDINGEN : bij P Matterne, 6roenstr 2, tel 011-
5873 27 
GEETBETS: bij Dany Bamps. Glabbeekstraat 
12b 
LINTER : bij R Houtmeyers. Pelesstr 11 
R U M M E N : bij Frans Cools, Oude straat 24 
ORSMAAL : bij Hugo Sacreas, Overhespen-
straat 7 Tel 011-789644 
ZOUTLEEUW : bij W. Laroy, Stationsstr 38. tel 
011-7896 53 

Volksvert. Dr. J. VALKENIERS 
SCHEPDAAL. voor Schepdaal. Sint-Martens-
Lennik. Itterbeek, Wambeek en Sint-Martens-Bo-
degem Gemeentehuis te Schepdaal (Tel 
569 21 01) Elke maandag van 19 u tot 20 u Elke 
donderdag van 11 u tot 12 u 
TOLLEMBEEK voor Tollembeek, Galmaarden 
en Vollezele. Bever en Sint-Pieters-Kapelle Cafe 
« Commando ». Plaats te Tollembeek Elke 4" dins
dag van de onpare maanden van 19 u 30 tot 20 u 
HERFELINGEN: voor Herfel ingen. Heikruis. 
LeerbeeK. Kester en Herne Bij Weverbergh 
Roger (lokaal van de Vlaamse Ziekenkas), Honin-
geveld 7 te Leerbeek (5324505) Elke 4» dinsdag 
van de onpare maanden van 20 u tot 20 u 30 
BEERT: aanvragen langs schepen J Meert 
BELLINGEN en BOGAARDEN : aanvragen langs 
gemeenteraadslid Mevr I Swil lens Tel 
3567985 

PEPINGEN • aanvragen langs schepen H De 
Clercq Tel 3564840 
BUIZINGEN en O M G E V I N G : aanvragen langs 
federatieraadslid Jules De Nayer Tel 3563025 
ELINGEN, GAASBEEK, OUDENAKEN en SINT-
LAURENS-BERCHEM : aanvragen langs sche
pen H De Rauw Tel 532 43 58 
GOOIK en OETINGEN . aanvragen langs sche
pen en provincieraadslid G De Doncker Tel 
054-566562 
DILBEEK . aanvragen langs provincieraadslid M 
Panis. tel 4654997 en langs schepen O Grauls, 
tel 522 72 89 
VLAAMS SOCIAAL C E N T R U M : Prieelstraat 2. 
1700 Asse. tel 4529357. Voor Asse, Bekkerzeel, 

Kobbegem. Mazenzele, Merchtem, Mollem, Op
wijk. Sint-UInks-Kapelle en Ternat op 2 decem
ber van 19 tot 20 u. m samenwerking met Juul_ 
van uoo ren 
VLAAMS SOCIAAL C E N T R U M : Opperstraat 
168. 1770 Liedekerke, tel 053-6657 83 Voor 
Borcht lombeek. Essene. Hekelgem, Liedekerke, 
Roosdaal. Sint-Katherina-Lombeek en Teralfene 
samenwerking met Staf Kiesekoms 
VLAAMS CENTRUM VOOR SOCIAAL DIENST
BETOON : Steenweg naar Merchtem 28, 1810 
Wemmei Voor Brussegem Groot-Bi jgaarden. 
Hamme, Meise, Relegem, Wemmei en Zellik. in 
samenwerking met Walter Van Mieghem. tel 
4793981 

Senator R. VANDEZANDE 
Naamsestraat 167. Leuven, tel 016-22 8420 
Leuvense Agglomeratie: 
HEVERLEE: bij gemeenteraadsleden F Aerts, 
Kapelberg 19. en H Lorent, Egenhovenweg 
47/32. tel 016-232134. en KOO-l id E Van de 
Voorde. Pakenstraat 10. tel 016-22 4513 
LEUVEN : elke dinsdag, Naamsestraat 167, van 
19 u 30 tot 21 u 30 Tel 016-228420 
KESSEL-LO : elke tweede maandag van 20 u tot 
22 u. bij Ariette LambreChts-Degeest, Diest-
sesteenweg 75 
Kanton LEUVEN-ZUID 
BERTEM : bij F Goedseels. Dorpstraat 2A, tel 
016-23 2358 
BIERBEEK . bij A Laurent. Ruisbroekstraat 5, tel 
016-462139 
DUISBURG I 3 ' donderdag in Café - Zaal « De 
Smedt» . Kerkplaats 8, Duisburg 
HAASRODE-BLANDEN • bij O Steeno, Boetsen-
berg 11. tel 016-46.2189 
NEERIJSE bij Federatieraadslid J De Baetselier. 
Kamstraat 8 
OUD-HEVERLEE : elke vierde maandag, van 
20 u tot 22 u in Cafe « De Luchtbede ». Dorps-

TERVUREN-MOORSEL : gemeenteraadslid G 
Vandendnessche en federatieraadslid J Depre, 
café «In de Oude Smidse». Kerkstr 5. elke 1" 
donderdag 
VOSSEM-LEEFDAAL : Federatieraadslid J De-
pre. zaal Casino. Gemeenteplein. elke 4° donder
dag 

Senator Bob MAES ~ 
DILBEEK . Elke dinsdag en donderdag van 18 tot 
20 u , bij M Panis, Moeremanstaan 86 
GROOT-BIJGAARDEN- De 4 ' dinsdag van de 
maand, bij R De Ridder, Brusselstraat van 19 tot 
20 u 
ZELLIK : 4» dinsdag, van 20 u 30 tot 21 u 30. in 
De Zwaan 
ST.-PIETERS-LEEUW: 4» zaterdag van 11 tot 
12 u , bij fed schepene Frans Adang, Ruisbroek-
sesteenweg 109 
BERG 3 ' dinsdag, van 20 u tot 21 u 30. in Fauna-
Flora (samen met mevr Van Hecke-Thiebaut) 
MELSBROEK : 1 ' donderdag, van 19 tot 20 u, in 
Cafe Alcazar. Gillijnstraat 1 
ZAVENTEM : 3" dinsdag van 19 u 30 tot 20 u , ten 
huize van Bob Maes, Parklaan 44 
W E M M E L : in Vlaams Centrum voor Sociaal 
Dienstbetoon, Merchtemsesteenweg 28. elke 
derde dinsdag van 17 u 30 tot 18 u 30 
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Senator R. VANDEKERCKHOVE 
Eerste maandag van de maand 

ZELEM : van 18 u tot 19 u. bij I Decap, Stations
straat 79 

ST.-TRUIDEN: van 19 u tot 20 u, bij U Dnljeux, 
Verbiest 25a 
Elke vrijdag van de maand 
GENK: van 18 u tot 19 u. Schaapsdries 29, tel 
011-354640 

Tweede maandag van de maand 
BREE: van 18 tot 19u. bij J. Gabriels. Siemens-
straat 28 
NEERPELT: van 19 u tot 20 u. bij G. Van Duffel, 
Kolisbos 1 

Derde maandag van de maand 
KINROOI • van18 u tot 19 u, bij T Schoofs, Bree-
ersteenweg 85 
Vierde maandag van de maand 
HOUTHALEN : van 18 u tot 19 u, bij T Dirix, Z»/a-
luwstraat 9 
TESSENDERLO . van 19 u tot 20 u, bij R De Cos-
ter, Industriepark 

Volksvert. J. OLAERTS 
GENK; iedere zaterdag en maandag van 9 u tot 
12 u. Neerzijstraat 
ZUTENDAAL: iedere V vrijdag, om 16 u 30 in 
St -Hubertuskring 
AS: ledere 1 ' vrijdag, om 17 u 30, bij Hubert Ver-
heygen. Dorpsstraat 

ZONHOVEN : iedere 1' vrijdag 
hof. Kerkplein 
PAAL; iedere 2' vrijdag om 49 u, cafe Huysmans. 
tegenover de kerk 
HEUSDEN. iedere 2" vrijdag, om 20 u, in de 
Oude Kring 
ST-TRUIDEN : iedere 3' vrijdag, café Het Kaart
huis, Stationsstraat 
HERK-DE-STAD: ledere 3' vrijdag Café Area 

Volksvert. E. RASKIN 
ledere eerste zaterdag van de maand 
HELCHTEREN: Café Eden, Houthalensesteen-
weg 30, van 9 u 30 tot 10 u, tel 011-534655 
EKSEL: Cafe 't Vlaske. Eindhovensebaan 33, van 
10 u 30 tot 11 u Tel 011-734178 
PEER: bij Jan Plas, Collegelaan 5, van 11 u 30 tot 
12 u Tel 011-735244 
BREE: Cafe Wit Paard, Nieuwstad 28, van 
12 u 30 tot 13 u Tel 011-461479 
KAULILLE: bij Gerard Vossen, Kleine Fonstein-
straat 14, van 14 u tot 14 u 30 Tel. 011-4624.67 
SINT-HUIBRECHTS-LILLE: bij Hubert Lipkens. 

Venderstraat 5, van 15 u tot 15 u 30 Tel 011-
643074 
OVERPELT: bij Jos Van Bree, Zavelstraat 53, van 
16 u tot 16 u 30 Tel 011-643630 
LOMMEL: bij Mevr De Roo-Neven. Beemd
straat 92, van 17 u tot 17 u 30 Tel 011-54.4817 
ledere derde zaterdag van de maand 
SINT-MARTENS-VOEREN: Kultureel Centrum. 
Kwinten 36, van 9 u 30 tot 10 u Tel 041-766559 
MAASEIK: Café Posthoorn. Bosstr 3, van 11 u 
tot 11 u 30 Tel 011-564408 

DILSEN: Cafe Metropole. Rijksweg 406. van 
12 u tot 12 u 30 Tel 011-755632 
MAASIVIECHELEN: Hotel Limburg. Rijksweg 
194-196. van 13 u tot 13 u 30 Tel 011-7640.86 
TONGEREN: bij Pol Jorissen. Blaarmolenstraat 
13. van 14 u 30 tot 15 u Tel 012-231092 
BORGLOON : bij Sylvio Wijnants. Graeth 1, van 
15 u 30 tot 16 u Tel 012-74.21 28 
HOESELT: Cafe ABC, Tongerse Baan 3. van 
16 u 30 tot 17 u Tel 011-41 2233. 
ledere maandag 
AAN HUIS: Ursulastraat 1, Eigenbilzen van 19 u 
30 tot 20 u 30 Tel 011-41 24 54 

Senator E. DE FACQ 
Persoonlijke afspraken op telefoonnummer-
22 64 23 - 22 3630 of schriftelijk Europalaan 11, 
9820 St-Denijs-Westrem Ook voor het arr 
Oudenaarde-Ronse 
NEVELE: tweede zondag van de maand, O Mor
tier, Kerrebroekstr 34 a, (11-12 u) 
GENT: Brugsepoort, derde maandag van de 
maand Bloemekenswijk. Dahliastraat 95 (20-21 
u) 
DRONGEN. eerste donderdag van de maand, 
Restaurant Barloria. afrit autostrade (19-20 u) 

GENT-STERRE: elke maandag van 10 tot 12 u 
Maaltebruggestr 231 

, ^ VOLKSUNIE 

l^^l 
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Senator O. VAN OOTEGHEM 
Elke maandag 
GENTBRUGGE: van 19 tot 20 u. in het nieuw 
gemeentehuis, 1° verdieping 
Eerste en derde donderdag 
GENT: van 20 u 30 tot 21 u 30, Vlaams Huis Roe
land, Korte Kruisstraat 3 

Tweede donderdag 
HEUSDEN: van 20 tot 21 u. Dorpslaan 7 
Laatste zaterdag van de maand 
ZAFFELARE. van 11 u tot 12 u. De Beurs. Dam 
5 

MELLE: van 14 u 30 tot 15 u 30. Cafe De Snoek. 
Gontrode Heirweg 49 Tel 30 06 53 
MERELBEKE : van 15 u 30 tot 16 u 30, bij Geor
ges Van Gijseghem, Gaversesteenweg 335. 

BOTTELARE : van 16 u 30 tot 17 u, bij de Geyter, 
Koningin Astridlaan 19 
OOSTERZELE: van 17 u tot 17 u 30, bij Pare-
wijck. Dorp 8 
DIKKELVENNE : van 17 u 30 tot 18 u 30, bij Van 
Gysegem. Kerkstraat 83 

Volksvert. G. DE KEGEL-MARTENS 
NINOVE. ledere zondag van 10 u tot 12 u ten 
huize Leopoldlaan 86 
ledere laatste zaterdag van de maand 
GERAARDSBERGEN- van 10 tot 12 u. Post
koets. Markt 
Eerste zaterdag van de maand 
MEERBEKE . van 11 u tot 12 u. Frans Tielemans. 
Kapellestraat 15 
POLLARE: van 14 tot 15 u, Herman De Kegel, 
Dorpsstraat 33 
APPELTERRE: van 15 u tot 16 u, Roger Van 
Oudenhove, Eichemstraat 24 
OUTER : van 16 u tot 17 u, Alfons De Clercq, Aar
deweg 70 
Derde dinsdag van de maand 
KERKSKEN van 19 u tot 20 u. Ward De Kegel. 
Berg 140 
Tweede zaterdag van de maand 
AALST. van 10 u 30 tot 11 u 30, Café Den IJzer, 
Vlaanderenstraat 
Tweede dinsdag van de maand 
DENDERLEEUW- van 19 u tot 20 u, Perreman 
Jozef, Moreelstraat 46 
Derde zaterdag van de maand 
ZOTTEGEM : ten huize van W Cautaert, Hof-
straat 18, van 10 u 30 tot 11 u 30 

Volksvert. dr. R. VAN LEEMPUTTEN 
ZOTTEGEM : Ten Huize. Korte Munte 6 
VELZEKE: Tel 091-600832. elke voormiddag 
van 9 u 30 tot 14 u Ook 's zondags 

Volksvert. P. VAN GREMBERGEN 
Eerste zaterdag van de maand 
MIDDELBURG : van 9 u tot 10 u. Café De Prins. 
Dorp 
ERTVELDE: van 18 u tot 19 u, bij F Delemarre, 
Hoogstraat 14A 
ADEGEM : van 10 u tot 11 u. Gemeentehuis 
EEKLO. van 11 u tot 12 u. Middenstandhuis, 
Markt 

Tweede zaterdag van de maand 
WATERVLIET: van-9 u tot 10 u Zaal Scala, 
Dorp 
KAPRIJKE : van 10 u tot 11 u, D Coppejans 
ERTVELDE - van 11 u tot 12 u, Emile Hullebroeck-
straat 14 
WAARSCHOOT: van 14 u tot15u.bi jF Van Hol-
derbeke. Nijverheidsstraat 
Derde zaterdag van de maand 
EVERGEM. van 9u tot 10 u. bij D Notteboom. 
Stationsstraat 
SLEIDINGE. van 10 u tot 11 u. bij R Van Hoor-
ebeke. Dorp 
ASSENEDE: van 11 u tot 12 u, bij G Dewilde, 
Oude Gentweg 41 
Vierde zaterdag van de maand 
WACHTEBEKE: van 11 u. tot 12 u, bij Mark Her-
reman, Isegem 
Eerste maandag van de maand 
OOSTEEKLO: van 18 u tot 19 u, bij Jules Criel, 
Dorp 
Tweede maandag van de maand 
ERTVELDE, van 18 u tot 19 u. Café Ritz, Linden-
laan 
Vierde maandag van de maand 
ERTVELDE: van 17 u tot 18 u, Emile Hullebroek-
straat 14 

Volksvert. F. BAERT 
Elke eerste zaterdag 
DEINZE: 10 u, cafe Rosbrau, Markt 
GENT- 11 u. Koningin Astridlaan 123 
LOVENDEGEM : 14 u 45, cafe Volkshuis 
Elke eerste zondag 
OOSTAKKER: afwisselend bij Dr De Pillecijn, 
Holstraat, of in cafe 't Smisken. Lourdes 
Elke eerste maandag 
GENT: 20 u. bij Karel Rigo, Peerstr 129. 
VURSTE : 21 u, bij Roger Van Gyseghem, Wanne-
gatstraat 1 
Elke derde zaterdag 
AALTER : 11 u, cafe Casino, Markt 
Elke derde zondag 
LANDEGEM - bij Guido Schaeck. Vosselare-
straat 16, om 11 u ' 

nttffilstiik 
stemmen 

\ \ 

\ 

Volksver t E. VANSTEENKISTE 
Arr. VEURNE - DIKSMUIDE - OOSTENDE-
Vlaamse soldatendiens «Ik dien ... Van Iseghem-
laan 6. Oostende (alle inlichtingen mbt proble
men bij het leger, militie, enz) 

Eerste zateidag van de maand 
VEURNE . De Beurs. Markt, om 9 u 
DIKSMUIDE: Vlaams Huis, IJzerlaan, om 10 u 

MERKEM-WOUMEN : café - Nieuw Woumen .., 
Dorp 77, Woumen, om 11 u 
HOUTHULST: bij raadslid M Van Cleven, Terre-
straat 8. om 11 u 30 
KORTEMARK: bij wed J Darras, café «Gu-
drun .., Statiestraat, om 12 u. 
KOEKELARE: Hertog van Arenberg, Moere-
straat om 12 u 30 
ICHTEGEM: Engelstraat 10, mevr L Dekeyser, 
om 13 u 30 

Derde zaterdag van de maand 
NIEUWPOORT: bij gemeenteraadslid W De-
vriendt, Recollettenstraat 66, om 9 u 
WESTENDE: Gistelstraat 74 
MIDDELKERKE: « Were Di», de Smet de Nayer-
laan 19, om 10 u 
EERNEGEM : •• Riva Venus », Aartrijkestraat 62, 
om 11 u 
DE HAAN : « De Terre », Gasthof bij Tramhalte, 
om 11 u 30 
VLISSEGEM: bij Irma Van Haecke, Kerkstraat 
(Dorp), om 12 u 

BREDENE. bij Kamiel Haeck, Driftweg 59, om 
12 u 30 
OOSTENDE (wijk Vuurtoren) Vlaams Huis, Voor-
havenlaan 20, om 13 u 
LEFFINGE Gasthof « -T Steen», Dorpsstraat 
70 om 13 u 30 
Elke maandag, op afspraak -
OOSTENDE: Van Iseghemlaan 6. tel. 059-
70 9548 
Volksver t J. VANDEMEULEBROU-
CKE 
Aan huis elke maandag op afspraak: Anjelieren-
laan 25. 8400 Oostende Tel 059-800428 
Eerste zaterdag van de maand 
DE PANNE. om 9 u. Helvetia, Kerkstraat 32 
WESTENDE: om 10 u, Gistelstraat 74 
LEFFINGE: om 11 u, Gasthof 't Steen. Dorps
straat 
DE HAAN : om 12 u. De Torre, Tramhalte 
MIDDELKERKE: om 15 u. Were Di, De Smet de 
Naeyerlaan 
terste maandag van de maand 
SPERMALIE : om 18 u, •• Sportvriend >., Diksmui-
destraat 15, Slijpe 
ETTELGEM: om 19 u, De Bagge, Dorpsstr 30 
Derde zaterdag van de maand 
VEURNE : om 9 u. De Beurs, Markt 
DIKSMUIDE- om 10 u, Vlaams Huis, Ijzerlaan 
83 
MERKEM-WOUMEN : om 11 u. Nieuw Woumen, 
Dorp 77, Woumen 

KORTEMARK: om 12 u, « Gudrun », Stations
straat 76 
KOEKELARE: om 12 u 30, Hertog van Arenberg 
GISTEL: om 15 u. Kantoor Zwaenepoel, Stations 
straat 2A 
Derde zondag van de maand 
NIEUWPOORT - om 9 u, Willy Devriendt, Recol
lettenstraat 66 
ALVERINGEM : om 10 u, 't Vlierhof, Dorpsplaats 
LO : om 11 u, Meir, Mevr Ascrawat, Weststraat 
5 
LEISELE: om 11 u 45, Dne Ridders, Weegsche
de 1, Gyverinkhove 

Volksver t M. BABYLON 
ROESELARE: iedere maandag van 16 u tot 19 u 
of op afspraak, tel 051-200208. Westlaan 145 

Volksver t LUK VANSTEENKISTE 
SOLDATENDIENST: voor alle problemen betref
fende dienstplicht, kunt U zich wenden tot onder
staande zitdagen, of bellen naar 056-41 4332. 
Elke maandag 
KORTRIJK: ..1302... B Reynaertstraat 9, van 
17 u 30 tot 19 u Tel 050-21 1756 
WEVELGEM : Vredestraat 10, van 20 u tot 21 u 
Tel 050-414332 
Elke eerste maandag van de maand 
LENDELEDE: «De Handboog», Plaats, van 
11 u 30 tot 13 u Tel 051-301314 
Elke eerste vrijdag van de maand 
BISSEGEM: «Leopold», Stationsstraat 3, van 
20 u tot 21 u Tel 056-2254 30 
Elke tweede zaterdag van de maajid 
INGOOIGEM : zaal .. Streuvels ». St-Antonius-
straat 20, van 16 u tot 17 u Tel 050 7774 67 
WAREGEM . «Weekend ». Holstraat 23. van 
17 u 15 tot 18 u 15 Tel 050-602656 
GULLEGEM : « Stadium ». Wevelqemstraat, van 

18 u 30 tot 19 u 30 Tel 050-41 1678 
Elke derde woensdag van de maand 
MENEN : » De Beiaard », Kortrijksestraat, van 
18 u tot 19 u 
Elke derde zaterdag van de maand 
DEERLIJK : « Bloemenhof», Tulpenlaan 26, van 
16 u tot 17 u Tel 050-715140 
VICHTE: N Waelkens, Harelbekestraat 35, van 
17 u 15 tot 17 u 45 Tel 050-777376 
HARELBEKE-STACEGEM : - De Zwaan ». Dorp-
plaats 2, van 18 u tot 19 u Tel 050-2211 50 

Senator Frans BLANQUAERT 
lEPER: elke eerste zaterdag van de maand van 
11 u 30 tot 12 u 30, in café «Rembrandt-, Me
nenstraat 46 (057-20 32 97) 
POPERINGE: elke eerste zaterdag van de 
maand, tussen 10 u en 11 u 

Senator VAN IN 
BRUGGE: elke 2' en A' zaterdag van 11 u tot 
12 u, in Breydelhof, J Suveestraat 
BRUGGE: elke maandagavond van 18 tot 19u 
aan huis, Predikherenlei 23 
TORHOUT: 1° zaterdag van de maand, tussen 
9 u 30 en 10 u 30, ten huize van gemeenteraads
lid P Vlieghe, apoteker. Hofstraat 
JABBEKE. elke 1" zaterdag van de maand, van 
11 tot 12 u. bij gemeenteraadslid G Eeckeloo. 
Aartrijkesteenweg 39 
3* zaterdag 
KNOKKE-HEIST: van lOu tot 11 u, ten huize 
van V De Lille, Helmweg 12, Knokke 

Senator W. PERSYN 
WINGENE: elke dag op het gemeentehuis na 
telefonische afspraak 051-655050 Elke maan
dag vanaf 18 u (na afspraak) Ratelinge 11, tel 
051-655090 
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OPROEP 

TOT ALLE 

AFDELINGEN 

VAN DE VOLKSUNIE 

De voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezin
gen nadert haar eindfase. Op 1 september a.s. 
begint de verkiezingsstrijd in volle hevigheid. 

Op tal van plaatsen treedt de Volksunie in het strijd
perk met sterke lijsten. 

Wij wiMen de komende weken de lezers van Wij zo 
goed mogelijk informeren over de stand van zaken 
op gemeentelijk vlak. 

Stuur daarom aan de redaktie een situatieschets 
van de politieke toestand in uw gemeente (hoeveel 
zetels te verdelen, hoeveel lijsten komen er op, hoe 
liggen de verhoudingen nu, welke zijn de progno
ses, enzomeer). 

In de mate dat de afdelingen de redaktie informe
ren, zal het lezerspubliek van Wij de strijd van de VU 
op gewestelijk vlak kunnen volgen. 

OOST-VLAANDEREN 
D E N D E R M O N D E (ARR.) 

ARROND1SSEMENTELE RAAD 
Alleen de afdeling Hamme was afwe
zig... Vooruitzichten lijstvorming bin
nen dit arrondissement. Zele-lijst bur
gemeester Geerinck. Wet teren: lijst 
onafhankelijken met VU-deelname. 

Wichelen-Serskamp-Schellebelle: 
idem. Berlare, Overmere, Uitbergen: 
waarschijnlijk VU-lijst. Hamme: idem. 
Waasmunster: idem. Buggenhout; 
idem. Lebbeke, Wieze, Denderbelle: 
idem. 
Senator Baert behandelde vervol
gens de nieuwe kieswetgeving en de 
aktuele politieke toestand. 
De VU-jongeren vragen de arrondis-
sementsraad, het partijbestuur op te 
roepen tot stellingname in de kwestie 
Zuid-Afrika. 
De weinige afdelingen die hun ledenaf
rekening 76 nog niet voltooiden wer
den gevraagd dit direkt te doen. 
ARRONDISSEMENTELE VER
KIEZINGSMEETING 
Maandag 16 september om 20 u. Zaal 
Koningshof, samenkomst van alle kan
didaten en sympatizanten. Motto • 
Van Dendermonde tot Brussel: één 
strijd. Diavoorstelling: een gemeente 
voor de mens. Toespraken. Vik An-
ciaux en Maurits Coppieters. 

D R O N G E N 

UITNODIGING 
Op 4 september 1976 richt onze afde
ling een barbecue-avond in als inzet 
tot de verkiezingsstrijd. 
Dit festijn gaat door in het mooi en 
gezellig kader van het gemeentelijk 
domein «De Kampagne» gelegen op 
de wijk Luchteren, Ghijselstraat. 
Vanaf 17 u. 30 tot 20 u. kan men er 
zich tegoed doen aan een lekker eten
tje, waarna een nadrankje zal instaan 
voor een gezellige atmosfeer. 
Prijs 175 fr. voor volwassenen, 100 . 
voor kinderen. Bij slecht weer ver
loopt alles binnen. 

Inschrijvingen kunnen vooraf gebeu
ren bij M. Smets, Pr. Schinckdreef, 20 
(tel.: 26.68.34) J. Thys, Luchterenkerk-
weg 8, (tel.: 26.40.52) en W. Vlieghe, 
Boonstede, 20 (tel. 82.50.50). 

Fotoreportages in kleur van 
huwelijken (met gratis vergro
ting 50 X 70 voor VU-leden). 
geboorten en allerlei feestelijk
heden. 

i FOTOCENTRALE i 
Bevrijdingslaan 103, Gent. 

G E N T - E E K L O (arr.) 

A A N D A C H T ! 

De eerstvolgende arrondlssemente-
le raadsvergadering wordt uitge
steld tot een nog nader te bepalen 
datum. 

M E R E L B E K E 

BERICHT A A N DE LEDEN 
Op maandag 6 september om 20 u. 
In zaal « Rola» Roskamstraat te Me-
relbeke worden al onze leden ver
wacht. De kandidaten van de VU-
li jst zullen er worden voorgesteld, er 
zal U ook worden medegedeeld hoe 
wij de klesstr l jd zullen voeren en 
wat er kan gebeuren na 10 oktober. 
Wi j rekenen stellig op de aanwezig
heid van zo mogelijk alle leden. 
De 25 kandidaten worden daaren
boven verwacht aaii het gemeente
huis op zaterdag 4 september om 
stipt 16 u., teneinde een groepsfoto 
te nemen. Iedereen moet erop, dus 
Iedereen aanwezig ! 

S C H O O N A A R D E 

GEMEENTERAADSZITTING 
Tussenkomsten Herman Van Den Ab-
beele: 
1. De door de fusie gevraagde wijzi
ging van meer dan 10 straatnamen 
niet in één gemeenteraadszitting af-
haspelen, maar aan werkgroep toe
vertrouwen. 
2. Voorstel tot betoelaging wielerklub 
X De Paepe » werd aanvaard. 
3. Vragen rond vertraging aanleg 
gemeentelijk speelplein en eis tot snel
le uitvoering eerste goedgekeurd plan. 
4. Vragen rond de stand van zaken 
en bouw sociale woonwijk EEGENE. 
5. 3e tussenkomst voor het weg
werken van slordige hopen kalseide 
op wijk Opstal. 
Samenstelling Volksunielijst Dender
monde (10 eerste plaatsen): 1. Her
man Burghraeve, 42 jaar, schepen 
van onderwijs, kuituur en sport (Grem-
bergen); 2. Ivan Van Hese, 38 j . , 
gemeenteraadslid Dendermonde; 3. 
Cyriel Michem, 41 j . , gemeenteraads
lid Dendermonde; 4. Herman Van 
Den Abbeele, 40 j . , gemeenteraadslid 
Schoonaarde: 5. Oscar De Pus, 52 j . , 
Oudegem; 6. Louis De Smet, 55 j . . 
Baasrode; 7. Lutgart De Beul, 33 j . , lid 
KOO-Dendermonde; 8. Pol Van Den 
Eede, 22 j . , Dendermonde ; 9. Rik Sme-
kens, 46 j . , Dendermonde ; 10. Michael 
Fierens, 22 j . , Grembergen. 
De 35 kandidaten zijn als volgt over 
de verschillende gemeenten ver

deeld : Dendermonde 18, Baasrode 
en Grembergen elk 5, Oudegem-Mes-
pelare 4 of 5, Schoonaarde 3 of 2. 
De gemiddelde leeftijd van de kandi
daten is 39 jaar. De voorgestelde lijst 
werd door de politieke raad met 31 
tegen 6 stemmen bij 1 onthouding 
aangenomen. 
Dokter Werner Cornelis die eerder 
als lijsttrekker was verkozen, trok 
zich terug, wegens een waarschijnlij
ke onverenigbaarheid tussen zijn 
werkzaamheden binnen de KOO en 
de funktie van gemeenteraadslid. De
ze voor hem ongetwijfeld zeer zware 
beslissing heeft de man met indruk
wekkende moed genomen. Liisttrek-
ker Burghraeve heeft dit in een stor
machtig toegejuichte toespraak on
middellijk na zijn aanduiding tot lijst
trekker met nadruk beklemtoond. 
Op dit ogenblik is de samenstelling 
van de Dendermondse gemeente
raad : 12 C V P 4 BSP, 3 PVV en 2 VU. 
Velen verwachten dat de CVP binnen 
de nipuwe entiteit: Dendermonde, 
Baas rode, Grembergen, Oudegem, 
Schoonaarde en Mespelare haar vol
strekte meerderheid zal behouden en 
zelfs verstevigen. Zeker is dat echter 
niet. Binnen 4 nu aangehechte ge
meenten : Grembergen, Oudegem, 
Schoonaarde, en Mespelare, kan de 
V U op een belangrijk stemmenaantal 
rekenen. Voor Baasrode kan deze 
verkiezing een echte VU-start beteke
nen. Met haar meer dan 6.000 inwo
ners op het totaal van 42.000, is deze 
gemeente voor het uiteindelijk VU-re-
sultaat uitermate belangrijk. 
VU-Dendermonde rekent op 10 okto
ber, 4 zetels te behalen, hopen doen 
we echter allen dat het er 5 zullen wor
den ! 

S T . - A M A N D S B E R G 

VOLKSNATIONALISME IS GEEN 
STAATSNATIONALISME 
Een saaie spreekbeurt, zeker niet I 
Op vrijdag 3 september om 20 u. 
brengt volksvertegenwoordiger Jaak 
Vandemeulebroucke ons een amu
sante, doch uiterst interessante dia
montage in zaal «Tijl», Klinkkouterstr. 
te St.-Amandsberg. " ^ -
Het wordt een avond ter kennisname 
of bijvorming van de volksnationale 
visie. 
Wij verwachten U. Vrije toegang. 

VUJO'S KNAL-DANSAVOND 
Traditiegetrouw gaat op zaterdag 18 
september 1976 om 20 uur onze jaar
lijkse dansavond door, in zaal «Tijl», 
Klinkkouterstr., St.-Amandsberg. Dit
maal met medewerking van studio 
«Seagull». Er is tevens een tombola 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. 054/331.05 

P.V.B.A. 
AALST 

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

KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens - bedjes en wiegen -
stoelen en looprekken - schommels - kamerversieringen - wastafels 

en waskussens - kinderkleding. 

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

kampingartlkelen - turngerei. 

SPEELGOED: uitgebreide keus in merkart ikelen: autobanen -
elektr. treinen der beste merken - autr ' - go-carts - trakteren - pop
pen - poppenwagens en -wiegjes - b elen - lessenaars - borden -
fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken - school

tassen - borden - tuinmeubelen - tuinschommels. 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

met tal van waardevolle prijzen voor
zien. 
Het wordt werkelijk een niet te mis
sen avond. Inkom 50 fr 

W A A S M U N S T E R 

VUJO 
In het teken van de aanstaande ge
meenteraadsverkiezingen richt VUJO 
Waasmunster op zaterdag 25 septem
ber een kleinkunstavond in, deze gaat 
door in de feestzaal van de gemeente
lijke jongensschool. Kerkstraat 51, 
Waasmunster. Het begint om 20 uur, 
toegang 50 fr. en als gastvedette heb
ben wij Jef Eibers gekontrakteerd. 

M E D E G E D E E L D 

D A G V A N D E O R A N J E D A S 
S E N 

GENT, 4 SEPTEMBER 1976 
Verzameling van alle oud-leden en 
leden van de Heelnederlandse jeugd
beweging. 
15 u.: H. MIS in O.LVrouw St.-Pieters 
(St.-Pietersplein); 
16 u. 3 0 : ONTVANGST/TENTOON
STELLING in Vlaams Huis Roeland; 
21 u.: BAL/GEZELLIG SAMENZIJN 
in Casino Gent met Paul Rutger. 
Kostpri js: 150 fr. - Kredietbank Gent 
nr. 440/0748121/32 Oranje Dassen. 

W A A R S C H O O T 

VERKIEZINGSNIEUWS 
Hier in Waarschoot zijn wij goed op dreef met de voorbereiding van de gemeen
teraadsverkiezingen. 
Zoals gevraagd volgt hier een korte situatieschets. Eerst de globale verkiezings
uitslag van 1970. 
13 zetels te verdelen 
CVP 2300 stemmen = 45 % of 7 
BSP 914 stemmen = 18 % of 2 
VI. Gemeentebel. 1263 stemmen = 2 5 % of 3 
Volkswil 558 stemmen = 11 % of 1 

zetels 
zetels 
zetels 
zetels 

Nu, bij de gemeenteraadsverkiezin
gen in oktober worden er 19 zetels 
verdeeld. Er komen 3 lijsten op : (1) de 
CVP, (2) de BSP, (3) de Vlaamse 
Gemeentebelangen en Volkswil, die 
een gemeenschappelijke lijst hebben 
gevormd. 

Waarom doen wij da t? Omdat de 
bestuursvernieuwing zo dringend is, 
dat zij geen dag langer mag uitgesteld 
worden. 

Wij willen de meerderheid behalen, en 
hopen dit te verwezenlijken met ons 
provincieraadslid en lijstaanvoerder 

Fons Van Holderbeke. Die verkie
zingskampanje voeren wij onder het 
mot to . 

HET KAN ! 
Een Waarschoot dat de glimlach 

heeft 
Het kan I 
Dat hart voor minstbedeelden heeft 
Het kan I 
Een Waarschoot met een blij gezicht. 
Besturen naar de mens gericht. 
Het kan i Het kan I Het kan ! 

(strofe uit 
ons verkiezingslied) 

W I J lO 
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WEST-VLAANDEREN 
B L A N K E N B E R G E 

TOELAGEN VOOR STUDENTEN 
Het Mrnisterie van Nationale Opvoe
ding en Nederlandse Kuituur verleent 
studietoelagen aan studenten voor se
cundair- en hoger onderw/ijs en zulks 
voor het school- en akademiejaar 
1976-77 Studerenden welke er be
lang in stellen kunnen zich steeds 
wenden tot ons gemeenteraadslid Jef 
Fryns, 18 Gen Lemanstraat, 8370 
Blankenberge Tel 050/41 22 39 en 
zulks elke werkdag van 14 tot 18 u 
Dezelfde dagen en uren kan men er 
ook te rade gaan voor alle dienstbe
toon 

VOOR ONZE MIDDENSTANDERS 
Het plaatselijk Handelaarsverbond 
richt op 9 september te 21 u in het 
Kleinkunstteater van het Stedelijk 
Casino een paneeigesprek in onder 
het motto « Wat met de Middenstand 
na oktober 7 6 » Voor de Volksunie 
zal ons gemeenteraadslid Jef Fryns 
ons standpunt in deze zaak uiteenzet
ten Steun hem in zijn betoog door 
uwe aanwezigheid 

MET HET V V V G OP REIS 
De plaatseliike afdeling van het 
Vlaams Verbond voor Gepensioneer
den richt op 20, 21 en 22 september 
e k een driedaagse reis in naar Echter-
nach en omgeving De prijs, reis- en 
hotelkosten, slechts 1 900 fr Inschrij
ven voor 28 augustus e k bij de voor
zitter Frans Pulinckx, 2, Astridlaan, 
bus 11, tel 413865 

D E H A A N 

10 OKTOBER 
De laatste tijd werd druk vergaderd 
en onderhandeld, zowel te Vlissegem, 
De Haan als ook in Wenduine om het 
standpunt van de partij te bepalen 
t o v de bekende lijsten Waarschijn
lijk zal niet met een eigen lijst opgeko
men worden, doch mets is beslist 
Vast staat dat wij mensen zullen heb
ben in de nieuwe raad van De Haan 

DE P A N N E 

VERKIEZINGSDRUKTE 
De laatste weken is ons bestuur her
haaldelijk samengekomen om de lijst 
samen te stellen er zijn interessante 
kandidaten bijgekomen Ook werd er 
onderhandeld met andere frakties om 
te weten of er voor of na de verkiezin
gen kan samengewerkt worden Vast 
nieuws pas op 11 september, doch 
«er roert entwat» 

D I K S M U I D E 

LIJST BIJNA ROND 
Ook hier vragen veel nieuwsgiengen 
naar de stand van zaken Einde augus
tus zullen WIJ meer publiceren, doch 
onze leden mogen op beide oren sla
pen tot aan de verkiezingsstrijd Uit 
alle zeventien kerktorens van Groot-
Diksmuide zullen VU-leden op onze 
lijst staan 

I C H T E G E M 

POLITIEK KOLLEGE 
Augustus werd een drukke onderhan-
delingsmaand n a v de verkiezingen 
Te Ichtegem zelf werd een beginselak
koord bereikt waarvan de modalitei
ten nog uitgestippeld worden Te Eer-
negem-Bekegem zal nog uitgezien 
worden zoniet zal de V U aldaar zich 
in dezelfde tijn stellen als de vrienden 
van Ichtegem 

I Z E G E M 

PROFICIAT 
Op 14 augustus zijn Jan Bogaert en 
Kathelijne Ampoorter vader en moe
der geworden van een dochter Lies
bet VU-lzegem deelt mee in hun 
vreugde en wenst de ouders geluk 
Jan Bogaert is kandidaat voor de 
gemeenteverkiezingen op onze V U -
lijst 

DE KIESSTRUD 
Even in herinnering brengen dat de 
VU-lzegem op 5 juli een volledige lijst 
voor de aanstaande gemeenteraads
verkiezingen bekend kon maken Zie 
daarvoor het nummer van 15 juli 
Intussen kwam de vakantie die al
weer voorbij IS De kommissies pro
gramma en propaganda hebben met 
stilgezeten en zijn alweer druk aan 
het werk 

Wat natuurlijk ook met stil mag vallen 
IS de voeding van ons VU-kiesfonds 
Schrijf een bedrag over op rekening 
465-0134301-85 van Volksunie Ize-
gem, met de vermelding « Kiesfonds » 
Uw hulp IS onmisbaar i 

LEKE 

VERKIEZINGEN 
Voor de eerste maal sedert de oorlog 
ging er op 18 oogst een vergadering 
door van de vlaams-nationale partij in 
onze gemeente Jammer genoeg is 
het hier nooit tot een afdeling geko
men, volgens de wens van E Lootens 
zaliger Inmiddels is de gemeente be
stemd om bij de stad Diksmuide 
gevoegd te worden In aanwezigheid 
van Diksmuidse en Oostendse partij-

verantwoordelijken werden de kandi
daten aangewezen die op de VU-lijst 
van Diksmuide onze gemeente zullen 
vertegenwoordigen Het gerucht doet 
de ronde dat de burgemeester op de 
CVP-lijst zal staan Indien dit zo is, dan 
wedden we dat Leke allen maar door 
een VU-er zal vertegenwoordigd zijn 
in de raad van Diksmuide Goede 
moed vrienden 

M E N E N - R E K K E M - L A U W E 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 
Onze lijsttrekker wordt Vandenbul-
cke Herwijn uittredend gemeente
raadslid van Lauwe, dan volgen Ta-
hon Joel uittredend gemeentraadslid 
Menen Van Der Donckt Jozef, Me
nen Favoreel Craeynest Lieve, 
Lauwe Vandendnessche Antoon, Me
nen , Haeckx Sigfned, Eekkem, Tac-
coen Stephaan, uittredend COO-lid 
Menen Verfaillie Palmer, uittredend 
COO-lid Lauwe Tanghe Roland, Me
nen Fernagut Jozef, Lauwe, lijstdu
wer wordt Dokter Vanholme Wilfned, 
uittredend gemeenteraadslid Menen 
Mogen wij nogmaals beroep doen op 
U voor uw steun en medewerking 

Kl1UnD€R 
I Z E G E M 3 0 A U G U S T U S 

Om 20 uur, bovenzaal Oud Stadhuis, Izegem voor alle leden en sym-
patizanten, alsook voor de pers voorstelling van het Volksuniepro
gramma voor Izegem-Emelgem-Kachtem 

voor het welslagen van de gemeente
raadsverkiezingen Steun ons kies
fonds. stort op PCR 000-0460849-02 
van Vanhaute Herman te Menen 
Medewerkers of medewerksters ge
lieve dringend uw naam door te 
geven aan de voorzitter Taccoen 
Stephaan, Kortrijksestraat 338, Me
nen tel 51 3606 Dank aan dezen die 
reeds gevolg hebben gegeven aan 
onze oproep 

O O S T E N D E - M A R I A K E R K E 

AFDELINGSBESTUUR 
Tijdens de jongste vergadering van 
ons bestuur werd Georges Vanblaere 
gekoopteerd in ons bestuur in vervan
ging van Ene Crott, ontslagnemend 
Ene Crott blijft echter verder zijn funk-
tie van kantonnale gevolmachtigde 
waarnemen voor het kanton Oosten
de 

O O S T E N D E 

GEBOORTEN 
Op 8 juli werd Tineke geboren, doch
tertje van Norbert Huyghebaert en 

Anita Van Den Buys Op 13 juli kwam 
Lieve het dochtertje van Jo Verhe en 
Kristien Vanhaverbeke Aan allen on
ze hartelijkste gelukwensen 
OVERLIJDEN 
Op 19 oogst werd te Oudenburg ten 
grave gedragen Mevr Sidonie Ruys-
schaert, geboren Decoster Zij was 
de moeder van onze Oostendse voor
zitter Bert Ruysschaert, en ontsliep in 
de gezegende ouderdom van 91 jaar. 
Aan de familie Ruysschaert onze inni
ge deelneming 
POLITIEK 
Het politiek kollege en de politieke 
raad zijn druk bezig met de eind-
samenstelling van onze 41-kandida
tenlijst voor 10 oktober Van vele zij
den vraagt men ons namen en rangor
de besloten werd echter deze met 
vrij te geven voor de neerlegging van 
de lijst Tot nu toe zijn er echter 51 lief
hebbers 

Feestzaal - JAGERSHOF-
Zaal voor huwelijken, vergadenngen 

e d m met 1 200 zitplaatsen 
Gemeenteplaats, SL-Andries 
Tel 050/31.32.10 en 31.34.06 

Steunt de 
VOLKSNATIONALE 

ERASMUS 
GEMEENSCHAPSSCHOOL 

Talen - steno - typen - boekhouden - direktie^ekretariaat - medisch 
sekretariaat - verkoop - reklametekenen - etalage - hostessen - manne

quins - receptie - journalisten - public relations - AUTORIJSCHOOL 

BEGIJNENVEST 99 (Nat. Bank) ANTWERPEN 
TEL. (031) 33 60 58 - 45 05 31 

Aalst - Brugge - Hasselt - Kortrijk - Leuven - Mechelen 
Algemeen directeur Dries BOGAERT 

Man, 29 jaar, gehuwd en werkloos 
wegens bankroet van De Standaard, 
zoekt nieuw werk als administratief 
bediende Diploma Frans-Engels 
B2/B6 
Kontakt opnemen met Jan Caudron 
Tel 053/704064 N94 

Jonge man, 27 jaar Maatschappelijk 
assistent A8 /A1 , Technisch middelb-
industriele wetenschappen A2 Erva
ring als stafmedewerker personeels-
Deleid, zoekt passende betrekking 
Schrijven W Jonssen, Louisastraat 
31, 2800 Mechelen N90 

Juffrouw, afgestudeerd in de ekonomi-
sche humaniora + een jaar rechten, 
zoekt passende betrekking als bedien
de 
Juffrouw, 22 jaar, gediplomeerd tech
nisch hoger middelbaar, zoekt passen
de half-time betrekking 
Belangstellenden kunnen zich wen
den tot volksvertegenwoordiger Joos 
Somers, Liersesteenweg 11 te 2580 
Sint-Katelijne-Waver - Telefoon 015/ 
217900 N-91 

Pas afgestudeerden Elektnciteit A2 
en Mechanica A2 zoeken werk op 
passende afstand van Landen 
Kontakt via oud-senator Van Haegen-
doren. G Gezellelaan 63, 3030 Hever-
lee N88 

Te huur gevraagd liefst alleenstaan
de eenvoudige woning met hof te 
Zwijndrecht, Melsele, Beveren, Haas
donk of Nieuwkerken - Schr De Nie, 
Brusselstr 90,1720 Gr-Bijgaarden 

N-92 

Voor het Antwerpse zoeken we een 
leraar die op vrijdagavond tussen 18 
en 19 uur, vanaf 4 september tot 25 ju
ni een 20-tal werkgroepen wil leiden in 
uitspraakleer en gesprekstechniek. -
De betrokkene moet met een leraar
zang samenwerken en voldoende 
kreativiteit bezitten - Kontakt opne
men met Willy Kuijpers, Kamerlid, 
Swertmolenstraat 23, 3020 Herent -
Tel 016/229642 N-93 

EEN VASTE TRADITIE 

HET N A T I O N A A L V U J O - W E E K E N D 
O P . H E D E N E S S E » I N C A D Z A N D ! 

D i tmaa l v a n v r i j d a g a v o n d 10 s e p t e m b e r to t z o n d a g a v o n d 12 
september 1976. 
t e m a « V L A A M S E B E W E G I N G 

N I E U W E PERSPEKT IEVEN 7 » 

met o m 
— konkrontatie van visies op een nieuwe dimensie van de Vlaamse 

beweging 
— vertegenwoordigers van vier generaties (Aktivisme, dertiger 

jaren, oorlogsjaren en zestiger jaren) vertellen vanuit welk enga
gement ZIJ als jongeren tot de Vlaamse beweging kwamen, 

— samen zoeken naar de krachtlijnen van de toekomstige werking 
Een gedetailleerd programma wordt eerstdaags verzonden aan de 
kaderleden en zal ook in «Wij» verschijnen 
Inschrijven door overschnjving van 300 fr op onze bankgiro met ver
melding «Cadzand» 
Er zal voor een kinderoppas worden gezorgd 
Wie ooit de sfeer van Cadzand geproefd heeft, hoeft zeker met ver
der aangespoord te worden om er ook nu weer bij te zijn 
Een gulden raad schrijf nu in, dan loop je met het risiko er met meer 
bij te kunnen i 

VTB-WEDSTRIJD 
«VOOR VLAANDEREN» 
De Vlaamse Toeristenbond stelt ener
zijds vast hoe slecht Vlaanderen in 
het buitenland in al zijn aspekten 
gekend is Anderzijds verheugt hij 
zich steeds om de pogingen van Vla
mingen en zelfs van vreemdelingen 
om ons land en ons volk in het buiten
land beter te doen kennen en meer te 
doen waarderen 

Om die pogingen aan te moedigen 
stelt de Vlaamse Toeristenbond een 

jaarlijkse prijs ter beschikking van de 
landgenoot of de buitenlander die 
zich het verdienstelijkst tegenover 
Vlaanderen heeft gemaakt in de bui
tenlandse pers, op eender welk ter
rein, staatkundig, ekonomisch, sociaal 
en kultureel 

HIJ verzoekt dus allen die op dat 
gebied wensen in aanmerking te ko
men hem op het einde van 1976 de 
artikels in kranten en tijdschnften, de 
boeken of andere dokumenten voor 
te leggen 

Een bevoegde jury zal jaarlijks een 
keuze doen 
De meest verdienstelijke landgenoot 
wordt een prachtige vakantie van een 
maand aangeboden in het land waar 
hij Vlaanderen met de pen diende 
De meest verdienstelijke buitenlander 
wordt een even lange en mooie va
kantie aangeboden in Vlaaaderen en 
wel met een programma naar eigen 
keuze 

Alle bnefwisseling naar de voorzitter 
van de Vlaamse Toeristenbond, St-Ja-
kobsmarkt 45, 2000 Antwerpen 
De pnjs werd reeds zevenmaal toege
kend 
in 1969 aan mevrouw dr Gyulané Vil-
mon, Boedapest Hongarije, 
in 1970 aan de heer Leo Poppe, Bue
nos Aires, Argentinië, 
in 1971 aan de heer Prof Luis P Mon-
dmo, Uruguay, 
in 1972 aan de heer Jozef de Leu, 
hoofdredakteur van « Septentrion » , 
in 1973 aan de heer Hugo Tomme, llita 
(Internationaal Literair Agentschap), 
Gent , 
in 1974 aan mevr Ilse Carola Salm, 
Socking, West-Duitsland, 
in 1975 aan de heer Jos Vinks, Ant
werpen 

STEUN DE AKTIE 

BRUSSEL 10-10 

PRK 000-0171139-31 

DOSFELINSTITUUT 

D I A M O N T A G E : DE G E M E E N T E , B O U W S T E E N 
V O O R EEN F E D E R A A L V L A A N D E R E R 

D e tweede l i ge k lank- en d i a m o n t a g e onde r het m o t t o «Een 
g e m e e n t e v o o r d e m e n s / d e gemeen te , b o u w s t e e n v o o r een 
federaa l V l a a n d e r e n » viel fel in d e s m a a k o p het V U - k o n g r e s 
ove r de gemeen tep rob lema t i ek He t Dosfe l ins t i tuut nch t hier
m e e voors te l l ingen in, bege le id me t sp reke r en deba t v o o r 
a fde l ingen e n a n d e r e ge ïn te ressee rde g r o e p e n 

I N L I C H T I N G E N • Dosfe l inst i tuut , T r i bunes t raa t 14, 1000 Brus
sel Tel 0 2 / 2 1 9 1 2 . 0 2 [ doo r l opend van 8 u 30 to t 16 u 303. 

O P S T A N D EN P A C I F I C A T I E IN DE LAGE L A N D E N 

Naar aanle id ing van de he rdenk ing v a n he t v i e rhonde rd jaar 
ge leden ges lo ten « Paci f ikat ie v a n G e n t » versch i jn t in d e loop 
van de m a a n d o k t o b e r een in te ressante u i tgave « O p s t a n d 
en pac i f ikat ie in de Lage L a n d e n » (ca 450 b i z ) He t aanta l 
op lagen bed raag t s lech ts 2 5 0 0 . 

Be langste l lenden k u n n e n h ie rvoor aan guns tpn js 450 f r 
i nschn jven bij het Dosfe l inst i tuut , T r ibunes t raa t 14 ,1000 Brus
sel, tel 0 2 / 2 1 9 1 2 02 Ge l ieve h ie rvoor u w n a a m en ad res o p 
te g e v e n 
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Eddy De Vos uit Buggenhout 

DRIE OLYMPISCHE MEDAILLES EN DE OVERWINNING OP ZICHZELF 
Ver leden week plaatsten wij in ons weekb lad (sportbladzi jde) de 
foto van de minder-val ide atlete Anne Corni l , olympisch goud op de 
800 m.-rolstoel op de Olympische Spelen te Toronto D e dag na ver
schijnen kwamen reeds een aantal telefoontjes op de redaktie aan, 
en die gingen zo van : « Ja, maar bij ons in Buggenhout woont iemand 
en die heeft drie medail les meegebracht uit Toronto. Je moet met die 
jongeman eens gaan praten, het is een c r a c k ! » 
Zo'n telefoontjes krijg je natuurlijk met elke dag. Dus wij naar het 
Oostv laamse Buggenhout om er Eddy D e Vos op de wijk Opsta l in 
de Varenstraat te ontmoeten. Het is een ervaring geworden want die 
Eddy D e V o s is niet alleen een knap olympisch zwemmer maar voor
al een sterke persoonli jkheid die zijn handikaps f i losofisch opneemt 
en misschien stukken minder minder-val ide is dan ons al lemaal. 

B L I K S E M K A M P I O E N 

In de woning van de familie De Vos lig
gen op een tafel in •< de eerste plaats » 
de twee zilveren en de bronzen me
daille die Eddy van Toronto mee
bracht Hij haalde zilver op de 50 m 
schoolslag (39 honderdsten van een 
sekonde tekort voor goud) en op de 
200 m wisselslag-alle stijlen Brons 
haaide hi| op de 50 m vlinderslag, 
daar kwam hij 13 honderdsten sekon
de tekort om zilver te halen In de disci
pline rugslag kwam hij 13 honderd
sten sekonde tekort om een bronzen 
medaille te halen De mensen uit het 
Dendermondse die ons telefoneerden 
hadden dus groot gelijk toen ze Eddy 
een crack noemden 
Eddy De Vos (7 maart 1958) kwam 
eind 1974 voor het eerst in kontakt 
met het water van een zwemdok Uij 
volgde een zwemkursus voor minder-
validen zo maar om zich wat te ont
spannen en omdat men hem gezegd 
had dat zwemmen een gezonde sport 
IS HIJ werd lid van de Dendermondse 
zwemklub Olimpos en van Krakke-
baas de zwemklub in zijn eigen ge
meente Ook dook hij wel eens onder 
in het zwembad van het Akademisch 
Ziekenhuis in Gent Op tweejarige 
leeftijd werd bij de kleine Eddy een 
oog weggenomen toen hij vijftien 
was werd zijn rechterhand geampu
teerd Ondanks die twee zware han
dikaps heeft deze jonqeman mede 
dank zij zijn ouders een sterke per
soonlijkheid ontwikkeld en heeft hij 
zich kordaat tegen elke vorm van 
kleinzengheid verzet 
Eddy studeert aan de Ekonomische 
afdeling van het kollege in Buggen
hout en voelt zich daar biezonder 
goed thuis, hij is opgenomen in de 
schoolgemeenschap net zoals in zijn 
gemeente waar hij lektor is in de 
dorpskerk 

Dat ook een minder-valide student-
sportman de harde keuze moet doen 
tussen sport en studie heeft Eddy dit 
jaar ondervonden Eind 1975 werd hij 
gepreselekteerd voor Toronto op de 
Belgische kampioenschappen dit 
voorjaar Eddy De Vos is zich toen bie
zonder hard gaan toeleggen op de 
zwemsport maar ondertussen steven
de het schooljaar ook naar de ek-
samens toe Tweemaal per dag wipte 

Eddy het zwemdok in en dat met ek-
samens kombineren was niet gemakke
lijk Zijn wiskundevak werd een her
kansing en Eddy zucht eens als hij 
bedenkt welke faciliteiten de zwem
ster Karine Verbauwen op School 
kreeg om zich op de Olympische Spe
len voor te bereiden 

T O E N K W A M T O R O N T O 

Terwijl de Spelen van Montreal nog 
aan gang waren vertrok onze delega
tie minder-validen naar Toronto De 
minder-validen moesten echter vast

stellen dat van officiële zijde weinig 
interesse voor hun reis bestond 
Geen officieel afscheid bij het vertrek, 
bij de terugkeer waren de officielen 
die van de suksessen gehoord had
den vlug toegesneld maar stonden op 
het verkeerde vliegveld 
De opening van de Spelen maakte op 
Eddy — zoals op al onze minder-vali
de spelers — een zeer grote indruk 
Het opstappen in het stadion het 
applaus, de vlaggen de kleuren, de 
vlam Het was een ontroerend ogen
blik dat voor altijd in het geheugen zal 
gegrift blijven 

De gehandikapten hadden zich natio
naal en internationaal voorgenomen 
dat hun spelen met zouden getekend 
worden door politieke strubbelingen, 
ze zouden het beter doen dan de 
«groten» maar het mocht met baten 
Eddy denkt nog treung na als hij de 
jongelui van bv Jamaica wenend het 
olympisch dorp ziet verlaten omdat 
hun land zo nodig de Spelen wou boy
cotten Verder is het een vriendelijke 
bedoening geworden waar iedereen 
goed met mekaar was waar de ver
schillende landen met feestjes en 
onderonsjes de onderlinge verschillen 
deden vergeten 

Eddy kon het met geloven De buren van de wijk Opstal hadden hem een fees
teli jke thuiskomst voorbereid die nogal schril afstak tegenover de off iciële 
« ontvangst» 

CITAAT EN AFORISME ALS LEKTUUR 
Vroeger begon de pastoor zijn zon-
dagpreek met een zinssnede uit een 
van de testamenten de student 
schreef vellen vol onder een diepzin
nig citaat dat de ieraar zomaar uit de 
mouw schudde sprekers eindigden 
hun redevoenng met een bon-mot of 
een boutade, waarmee ze hun geacht 
publiek nog eens goed deden lachen 
of overtuigden van de ernst van hun 
zaak Vandaag de dag gebruikt jan en 
alleman afonsmen, citaten, boutades, 
bon-mots en weet ik veel zo maar 
door mekaar Het is allemaal citaat 
natuurlijk, ook als men bv een afons-
me citeert 

Iemand die aan de basis ligt van deze 
citatengolf is de ondertussen tot cita-
toloog gepromoveerde Gerd De Ley 
(geboren in Gent 1944 en leraar van 
beroep) en bedrijvig op vrijwel alle lite-
ratuurfronten Onlangs gaf de Uitge-
venj De Backer-Achterland (Dilbeek) 
zijn «Intiem dossier van Wim Tnest-
hof» uit we komen er nog op terug 
Een citaat is een uit zijn kontekst 
gehaalde zin lang of kort, men kan er 
alle kanten mee op 

Een aforisme is een zelfstandig ge
schreven begrip zonder kontekst 
Doorgaans zeer kort geestig sati
risch poëtisch Julien de Valckenaere 
— die onze beste aforist was — 
noemde een vlinder eens «een zon
nestraal met vrijaf» 
Een aforisme is vaak het begin van 
een medidatie een nadenkertje Een 
aforisme heeft heelwat met het vers 
te maken De Ley zegt daarover «Bij 
een aforisme is elk woord van belang 
en er mag geen woord te veel in 
staan » 

Reeds meer dan tien jaar is De Ley 
aan zijn speurwerk bezig In 1969 
reeds lazen wij van hem « Mini zeer» 
en «Parels met voor de zwijnen» 
achteraf kwam gegaard uit het werk 
van LP Boon «Boon apar t jes» om 
er maar enkele te noemen Ondertus
sen publiceerde hij in haast alle 
Vlaamse tijdschriften hele kolommen 
citaten en het kon dan ook met 
anders of dit moest uitmonden in een 
groot boekdeel dat kwam er in 1973 
toen de Standaard Uitgeverij het Mo
dern Citatenboek met 10000 citaten 
op de markt bracht 

Maar ook daar bleef het met bij Nu 
citateren in de mode is en blijft ont
wierp de Brugse uitgeverij Orion een 
Dwarsliggersreeks onder de redaktie 
van Gerd De Ley Bovenaan staat Flit
sen in de duisternis (220 f r ) met aforis
men van Julien de Valckenaere Si
mon Carmiggelt schreef het Woord 
Vooraf en Gerd De Ley de Verant
woording De verzameling begint met 
aforismen over het aforisme 

« De kortste aforismen die het langst 
doen nadenken zijn de beste » 
In kleinere boekdelen verschenen ver
volgens Trefwoorden van Johan Dais-
ne Het klinkt soms wel aardig van 
Simon Carmiggelt Achter het woord 
ligt de chaos van Henry Miller en de 
De Wijze gaat liefst onopgemerkt 
voorbij van Willem Elsschot 

De bundeltjes van Orions' Afonsmen-
reeks komen op hun tijd Het is mij bij 
het lezen van de bundels vergaan als 
Julien de Valckenaer' bij zijn aanvul
lingen bij het verk j r e rd woorden
boek Als il' r'en g( ed woordenboek 
raadpleeg vergeet /^ er alle lektuur 
biJ ( M V L ) 

Het IS toch eigenaardig, zegt Eddy, 
dat tijdens onze Spelen nooit over 
doping IS gesproken Er is wel hard 
gesport, met overgave maar in alle 
vnendschappelijkheid en eerlijkheid 
«Hier thuis vertelt moeder De Vos, 
hadden wij nooit verwacht dat onze 
Eddy het zo goed ging doen Er sijpel
de maar weinig informatie door Toen 
kwamen de berichten over de goede 
uitslagen, zo goed zelfs dat men over 
vier medailles sprak Het waren er uit
eindelijk MAAR drie 
De geburen waren in de wolken Ze 
hebben steeds sterk meegeleefd met 
Eddy en zijn handikaps en ze vonden 
het steeds spijtig dat ze nooit wat 
voor hem konden doen Nu hadden 
ze een gelegenheid ze hebben ze niet 
laten voorbijgaan Het is een geweldi
ge ontvangst geworden Toen we met 
Eddy — die van mets op de hoogte 
was — hier de Varenstraat indraai
den wist die met waar hij het had Het 
zag zwart van het volk, vlaggen, 
opschriften bloemen Werkelijk een 
ontvangst van een echte kampioen 
Velen die mij voor zijn vertrek naar 
Canada smalend zegden l « Ja maar t 
IS toch maar bij de gehandikapten, 
konden nu mets anders dan ons 
gelukwensen en mee tevreden zijn » 
Nu een week na de terugkeer komen 
nog mensen naar de medailles kijken 
Het zijn drie prachtige eksemplaren 
met een tekst in gewoonschrift en in 
braille Vooral die zilveren medaille is 
mooi maar het meest houdt Eddy van 
de bronzen de eerste medaille door 
iemand van ons gewonnen 

Z I J N G R O O T S T E 
W I N N I N G 

O V E R -

Naast de drie kleinoden bracht Eddy 
nog een andere overwinning mee nl 
de overwinning op zichzelf Daarover 
zegt hij «Ik voel mij geen gehandikap-
te ik doe aan alles mee ben overal bij 
Als iemand een grapje maakt over 
mijn handikap heb ik altijd wel een 
passend antwoord Ik heb veel bewon
dering voor mensen die wat voor min
der-validen doen maar eigenlijk ben ik 
tegen de gehandikaptenveremgingen 
Men sluit zich daar zo gemakkelijk in 
op Ik ben ervoor dat zij die gewoon 
studeren kunnen op een gewone 
school zitten Ik zwem nu regelmatig 

met meisjes en jongens die met ge-
handikapt zijn, ik vind het met fijn als 
ZIJ om mij trager zouden zwemmen 
Nee, ik daag hen uit en ga zelf voor
aan zwemmen Ik zou zo graag sa
men met top-zwemmers samen 
zwemmen Zij kunnen van ons mis
schien wel een beetje moed en wils
kracht leren en wij van hen techniek 
om het nog beter te doen 
Ik heb in Toronto « verloren » omdat ik 
met kon duiken Hier is het de gewoon
te dat minder-validen in het bad van 
start gaan Bij internationaal zwem
men moet gedoken worden Ik had 
het nooit gedaan, daar leg ik mij nu 
geweldig op toe 

Zwemmen is een harde sport, je moet 
er hard voor trainen, op tijd gaan sla
pen met drinken, met roken In het 
water vecht je zowat tegen een met 
bestaande tegenstrever want je ziet 
haast mets 
Er wordt in ons land zo weinig gedaan 
voor de sportpromotie voor gehandi
kapten Nooit eens een pnjsje, geen 
aanmoediging weinig wedstnjden Ik 
bereid mij nu voor op de wereldkam
pioenschappen en zo stilletjes aan ga 
ik meer dromen van de volgende Spe
len in Moskou in 1980 » 

G E E N O F F I C I Ë L E A A N D A C H T 

BIJ hun terugkeer werden de gehan
dikapten door de Vaamse Kultuur-
raad ontvangen Eindelijk een eerste 
officiële ontvangst Het kan met an
ders of deze mensen moeten de klei
ne aandacht vanwege de officiële 
instanties als pijnlijk ervaren 
Een voorbeeld de tijdens de kam
pioenschappen in het voorjaar gewon
nen medailles werden nog met uitge
reikt omdat ze nog met gemaakt 
zijn I Ge moet maar durven 
Door het ministerie van Nederlandse 
Kuituur werd het jaar 1976 uitgeroe
pen als het sportjaar voor de minder-
validen Heeft u daar al wat van 
g e m e r k t ' Wi j nog met i 
W e zouden nog zo een heel eind ver
der kunnen gaan op die pessimisti
sche toer maar dat hoeft nu niet In 
de hoop dat het voor de minder-vali
den ooit eens «anders» word t Onze 
meest gemeende gelukwensen aan 
de olympische kampioen Eddy De 
Vos en zijn ploegmaten i 

Maurits Van Liedekerke 

Of WIJ nu voor of tegen de Strangers zijn voor of tegen het zingen in 
de gewesttaai, de Antwerpse Strangers hebben een liedje gemaakt 
naar ons hart Hieronder de volledige tekst van « Noppes » 

STRANGERS VINDEN 
VLAAMSE MINISTERS... 
NOPPES! 
Flak veur de kiezing kwam e Vloms ministerke nor e Vloms kiezerke 
en hij zee tegen hem joenge, zeetem na weurret anders agge 
veur ne goeie wilt stemme stemt dan veur mij want k hem al aar
dig wa gepresteerd 
— Beige linte doorgeknipt 30 here 
— Plechtig nen eerste steen gelee 45 here 
— On den onbekende soldaat de vlam aangewakkerd 12 en 'nen 
halve her 
— Tegen Nols gezee asdattem braaf moest zen 3 here 
— Madolles op rechthebbende borsten gestoken 50 here 
— Veur ne waal water ba menne wijn gedaan veul here 
— en onder 'nen Brusseler eieren-onder gelee das nimier te telle 
alle alles te same hemmek 140 en nen halve kier gewarkt''' 
Voila 't ministerke was uitgeklapt, en me nen dikke nek en veul fie-
regatterij bezag hem da kiezerke Mor die kleine garnot z'n oge 
begonne te flikkere hij pakte-n-is goe asem en hij zee 
— Wa zen wij nondedjolle me ministers lak golle noppes 
— Wa deede gij mijnen tieste veur de Vloms-Waalse kweste 
noppes 
— G'het z'in Ruisbroek verdekke hunne plan late trekke me nop
pes 
— En we zuuke ja watte nor goeikope petatte mor noppes 
— In 't Parlement veul bla-bla mor ochgot, buite da zedde nop
pes 
— 'k Hem al me spaargeld verteerd want waddis da nog weerd 
noppes 
— En wa dhedde spontaan veur amnestie gedaan noppes 
— Onder ons na gezee al wa gij dee was noppes 
Arre toen da ministerke da d'hoorde stoeng hem bekan te blete en 
hij wier zwart van misere geel van ellende en rood van schaamte 
hii stapte in zijnen auto «me chauffeur» en vertrok 
En het kiezerke docht da dhemmek hier is goe gezee en teneus-
te her gon ze mij na is nimier hemme teneuste her stemmehk veur 
ander en beter En achteraf wette wa die ander anders en beter 
hemme gedaan " ' wel die dronke e glas en die piste 'ne plas en t 
bleef just lak as het was noppes 
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DRIE KNAPPE SCHRIJVERS 
(RC) Het IS tegenwoordig moeilijk, 
nog een knap geschreven boek op de 
kop te tikken, een boek dat niet ver
moeit, met verveelt, maar dat boeit 
Zo een boeiend (en «nochtans» mo
dern) boek IS «Partijtje ruw, partijtje 
geslepen» van Siegfried E Van 
Praag, wier verhalen waarvan het eer
ste "Miena lachte» het meeslepend, 
ietwat flegmatiek verhaal is van de 
prostituee Miena Groes, die als ouder 
geworden vrouw terugkijkt op een 
gemengd verleden want nu eens def
tig getrouwd dan weer op de libertijn
se toer als de deftigheid haar te mach
tig wordt 

Boeken over prostitutie zijn momen
teel weer in (cfr de bestseller «La 
derobade» van Jeanne Cordelier), 
maar Van Praag benadert de vrouw 
ook op ander terrein, wat ons met 
belet, het eerste verhaal (tevens zeer 
subtiel de sfeer van Amsterdam op
roepend) het knapste te vinden 

« Verhalen uit de tijd van de jazz» van 
F Scott Fitzgerald (vertaling uit het 
Engels door J A Schalekamp) bevat 
eveneens vier verhalen, waarvan het 
eerste « Een mei» tevens het beste en 
het langste verhaal is Ogenschijnlijk 
een feest, getuigen deze verhalen ook 

voor de berusting bij de schrijver, die 
vele illuzies kwijt is en wiens wereld er 
vaak een van vertwijfeling is Dat de 
auteur van «The great G a t s b y en 
van « Tales of the Jazz Age » een ras-
schrijver is, hoeven we zeker niet te 
onderstrepen 
« De koning van de bijen •• is de ietwat 
intrigerende titel van Fernand Auwe-
ra's verhaal, met op de omslag een al 
even intngerende foto uit de bevrij-
dingstijd (een kaal geschoren « Duitse 
hoer», omnngd door mannen die met 
gebalde vuist groeten, terwijl de we
nende vrouw de hitlergroet moet bren
gen) 

Deze roman — de derde van de 
auteur — verscheen in 1966 en werd 
tien jaar later herdrukt Het verhaal 
speelt zich in de bevrijdingstijd af in 
een provinciestadje met als centrale 
figuren vader en zoon Herebaut, die 
weliswaar soms tegen elkaar ingaan 
maar samen staan tegenover de bui
tenwereld In een voorwoord zegt de 
auteur dat de scherpe grenzen tus
sen goed en kwaad naïef en vals zijn 
Het verhaal werd verfilmd en er werd 
ook een tv-sene van gemaakt, onder 
impuls van Paul Cammermans De 
auteur herwerkte zijn roman, de in
vloed van de verfilming is in deze 

tweede druk trouwens merkbaar 
Het boek brengt een dramatisch 
beeld van de bezettingsjaren en op 
deze achtergrond de familiale konflikt-
situatie, een tragische situatie, die de 
auteur trefzeker oproept Fernand Au-
wera kan ook een dialoog schrijven, 
die overtuigt en die vlot overkomt W e 
leggen de nadruk op dit aspekt van 
zijn schrijverschap, omdat het een eer
der zeldzame gave is Zijn direkte, 
soms vinnige stijl is een tweede kwali
teit, die meteen verklaart waarom 
deze schrijver weet te boeien 

«Partijtje ruw, partijtje geslepen» — 
SE Van Praag, Gemini Literaire pa
perback, 213 biz, 1976, Standaard Uit
geverij Antwerpen/P Van Kampen 
& Zoon, Amsterdam 

«Verhalen uit dejazz-tijd» — F S Fit
zgerald, Salamander, 160 bIz, Em 
Quendo's Uitgeverij B V , 1976, Am
sterdam 

«De koning der bijen» — Fernand 
Auwera, Kijkgatpaperback 33, Uitge
ver Walter Soethoudt, Perenstraat 15, 
Antwerpen, 182 blz (in appendix 
«Alain Fourmer» door Hubert Lam-
po) 

f m 

ANARCHISME OF VOLLE VRIJHEID? 
Het anarchisme is een verschijnsel, 
dat we hebben geërfd uit de vorige 
eeuw en dat sinds enkele jaren een 
wedergeboorte beleeft Verkeerdelijk 
wordt anarchisme gelijkgesteld met 
terrorisme, hoewel de beweging in 
oorsprong en doel vredelievend is en 
tolerantie predikt, in tegenstelling bv 
met het marxisme, dat de diktatuur 
(van het proletanaat) voorstaat en in 
de praktijk heeft geleid tot verlies van 
zijn menselijk gelaat en tot meedogen
loze onderdrukking van de vrijheid 
Onder de titel «De volle vrijheid» — 
Ideologie en geschiedenis van het 
anarchisme — verscheen bij Man-
teau een bundel opstellen over deze 
vrijheids- en ontvoogdingsbeweging, 
voortreffelijk want zeer helder inge
leid door Frans Boenders, die tevens 
de buitenlandse bijdragen in het Ne
derlands vertaalde o a van Paul 
Avrich (wiens werken over de Russi
sche anarchisten en over de opstand 
van Kronstadt als exemplarische ge-
schiedschnjving worden beschouwd), 
van Colin Ward (een zeer veelzijdig 
Bnts auteur), van John Caroll (de 
auteur over Stirner) Hijzelf belicht 
nog de figuur van Gustav Landauer 
(het ideale anarchisme) terwijl Arthur 
Lehuin die andere grote « aartsvader» 
van het anarchisme voorstelt, Michael 
Bakoenin de man die lijnrecht tegen
over Marx stond en die door het ver
loop van de gesdfnedems in het gelijk 
werd gesteld De kollektivistische op
vattingen van Bakoenin vonden hun 
toepassing in de* oktoberrevolutie in 
1917 (en in 1936 in de eerste maan
den van de Spaanse burgeroorlog) 
De Sovjets of raden waren funktione-
le, sociale en ekonomische organen, 
die tijdens de revolutie in steden en 
op het platteland ontstonden als de 

basis van een federalistische en anti-
etatistische opbouw van de maat
schappij» Het bolsjevistische staats-
kommumsme verhinderde de verdere 
ontwikkeling van deze konstruktivisti-
sche raden-revolutie Bakoenin fasci
neerde vooral de jonge revolutionai
ren , ook al hebben zijn platitudes 
tegenover tsaar Nikolaas I (die hem 
overigens mets hielpen) hem geen 
deugd gedaan 

«Deze revolutionairen (de marxisten) 
dromen van de schepping van een 
nieuwe staat, even centralistisch en 
nog despotischer dan de huidige 

Want zulk een, slechts in naam revolu
tionaire autoriteit, een quasi-revolutio-
naire anstokratie, zou in werkelijkheid 
een nieuwe reaktie teweegbrengen, 
doordat zij door middel van dekreten 
de volksmassa's opnieuw tot gehoor
zaamheid, slavernij en uitbuiting zou 
veroordelen» Dit werd een halve 
eeuw voor de Russische revolutie 
geschreven 
Er IS een selektieve bibliografie en van 
elke auteur een biografische nota 

Manteau-lnfo, 183 blz, Manteau Am
sterdam/Brussel 

8000 MIJLEN ROEIEN 
John Fairfax en Sylvia Cook staken 
per roeiboot de Stille Oceaan over 
(8000 mijlen) > Ze hielden elk een dag
boek bij en verwerkten de gegevens 
in een spannend verhaal dat ver
scheen onder de titel «Oars across 
the Pacific» 

De auteurs vaarden (of roeiden) met 
de spciaal voor de lange tocht uitge
ruste Brittania II van San Francisco 
naar Australië De lezer is getuige van 
talrijke voorvallen en incidenten tij
dens deze door bijna iedereen onmo
gelijk geachte oceaanreis Een haai 
beet John in de arm en ging er bijna 
met dit lichaamsdeel vandoor i Er 
waren zware stormen waarbij de 
boot dreigde te vergaan en bijna 
schipbreuk leed Er zijn onbekende 
grote en kleine vissen, waarvan som
mige een kijkje komen nemen naar de 
boot en de twee opvarenden Een gro
te, nergens thuis te brengen vis volgt 

hen dagen lang en is met te verschal
ken door de nochtans ervaren visvan-
ger John Er komen spanningen tus
sen de twee zeerobben, die zich ontla
den in scheldpartijen, waarna de ver
zoening volgt Tot de volgende 
schreeuw- en tierpartij Zo verloopt 
deze moderne odyssee met ups en 
downs Het verhaal ervan is boeiend 
en overigens met zeer knappe foto's 
geïllustreerd 

Daarmee is nog eens bewezen, dat 
de Britten een zeevarend volk zijn, 
ook nu nog En dat ze terecht met 
trots de Union Jack mogen voeren op 
alle wereldzeeën i 
De tocht duurde een 360 dagen, een 
vol jaar dus Lang, boeiend en gevaar
lijk om er meer dan een brief over 
naar huis te schrijven ' (CVB) 

NV Standaard Uitgeverij Antwerpen 
- PN Van Kampen en Zoon, Am
sterdam - 257 blz - Prijs 350 fr 

elke week een ^ ^ 

ÏNTOONSTKLLIM; 
Augustus IS zowat de artistieke komkommertijd De meeste galenjen zijn 
gesloten of voeren de traditionele grafieksalons waann het aanbod de kwaliteit 
doorgaans ver overtreft Daarom zijn we maar even op zoek gegaan naar wat 
er voor ons ligt, of wat er alsnog aan de hand is 

Zopas publiceerde de Gentse Open Kring in samenwerking met het Antwerpse 
kultuurcentrum Oranjehuis een voortreffelijk uitgevoerde map waaraan zes 
schilders en evenzoveel dichters hun medewerking verleenden De eersten 
overtreffen de anderen veruit in kwaliteit (enkel het gedicht van Mans Bayar 
kon ons echt bekoren) Voor de schilders staan de namen alleen al garant en zij 
hebben dan nog voortreffelijk werk afgeleverd ook Landuyt, Burssens, Die-
rickx, Elias, Raveel, Roobjee een dus wel erg Gents getinte selektie Jammer 
genoeg gaat het om gewone (hoewel zeer mooie) reprodukties, dus zonder gelimi
teerde autentiekheid Maar kom, de pnjs is navenant (slechts 350 f r ) en voor een 
studentenkamer zijn deze prenten beslist representatief 
Sedert een roemrucht avontuur in de internationale kunsthandel toeft schilder-
designer Paul Ibou in betrekkelijke eenzaamheid in zijn Uilenhoeve in het landelij
ke Nijlen, maar zijn veelzijdige aktiviteit is er met op verminderd Zijn mooie 
reeks Iboubooks blijven geregeld verschijnen, zijn design-werk beperkt hij voor
namelijk tot prestigeopdrachten maar is er met gennger op geworden Belang-

ZOMERSE 
KUNSTSPROKKELS 
rijker is echter dat hij nu ook als schilder tot volle ontplooiing is gekomen, met 
vanuit de ontwerpkunst geemaneerde schilderijen vaak erg sterke geometri
sche komposities vertrekkend vanuit de kwadri-struktuur van de 3-zijdige kubus. 
In nauwelijks 1 jaar veroverde dit werk een vermelding in de «Jeune Peinture», 
een provinciale pnjs en brons in de « Europa Pnjs Schilderkunst Oostende ». Uit
kijken dus naar de tentoonstelling die hij nog voor dit najaar aankondigt 
In zijn Provengaalse luxe-nederzetting in de schaduw van de Vasarely-burcht te 
Gordes, maakte de « en vogue » zijnde Antwerpse schilder Pol Mara zopas een 
litho bij de poezie-cy;lus Les Alentours d'Y van zijn stadsgenoot Nic van Brug
gen Om verwarring meteen de kop in te drukken, deze eerder erotische gedich
ten zijn in het vertrouwde Nederlands De poëzie werd door de dichter zelf in 
handschrift op litho gebracht Het geheel zal als een vnj onginele kunstmap op. 
75 eksemplaren in september nog door de vzw Vecu tegen kostpnjs aangebo
den worden 

Dichter-tekenaar Patrick Conrad en kollega in de kunsten Marcel Van Maele leg
den zopas de (zoals het hoorde, gesubsidieerde) laatste hand aan een hoogst 
origineel scenario voor een langspeelfilm PC zal zelf de regie voeren, zodat nu 
enkel nog een produktiemaatschappij hoeft gevonden te worden Als tekenaar 
beoefent Conrad zijn kunst nu ook in kleur en beloofde voor 5 oktober een ten
toonstelling van « 5 » werken in de Antwerpse Spectrum-galerij Ondertussen zir 
ook pink poet Paul Snoek met stil na de Andersen Show avonturen Hij heeft 2 
nieuwe tentoonstellingen klaar, verricht allerlei nuttigs in het Zeepreventonum 
van Den Haan en gaat nu ook de supervisie van een 16 pagina dik literair katern 
in het, in de marge van de kuituur schrijvende, blad Eksit op zich nemen 
Ook de zich populair wanende veelschrijver Johan Anthierens zit de hogerver-
melde show wel snor Zijn Knack-pagina's worden almaar brijenger, hij gang-
maakte op uitstekende wijze Guido Lauwaert (ook weer 'n nieuwe karrière 
begonnen), verwierf een jammer genoeg met gehonoreerde Yang-prijs en gaat 
op de Hobokense Polderfeesten « praatpaal» (een soort sprekende wegwijzer) 
spelen (deze maal wel gehonoreerd) Eerlang maakt hij zijn schrijversdebuut 
met een reeks aan elkaar gebreide Knackbrijen De kontroversiele uitgever Wal
ter Soethoudt tekent voor de eerste uitgave 

Maar deze rubriek hoort de plastische kunst toe Terug daarheen dus Van 7 tot 
14 augustus hield het Internationaal Studiecentrum voor Konstruktieve Kunst 
zijn eerste symposium Het ging te Antwerpen door onder de vorm van een 
workshop Op initiatief van Guy Vandenbranden en de (zijn naam ten spijt) Duit
se schilder P De Poortere werkten 15 konstruktivistische kunstenaars uit 7 lan
den (Italië, Finland, Franknjk, Nederland, Duitsland, Engeland en België) in diver
se ateliers elk aan een 2 x 2 m metend werk « Het zijn allemaal ernstige, harde 
werkers » wist Guy te vertellen, « de sfeer was prima, het ICC en het Oranjehuis 
hebben prettig meegewerkt, en het is een mooie kollektie geworden » De bedoe
ling IS nu de aldus tot stand gekomen verzameling de boer op te sturen, langs-
heen de kulturele centra (Nederlandse Kuituur heeft al zijn medewerking toege
zegd) Zo zie je maar, konstruktivisten zijn rationele geesten Geen andere kun
stenaarsgroep IS tot een dergelijke, solidaire « self-promotion » in staat Guy Van
denbranden zelf gaat ter gelegenheid van de publikatie van een boek over hem 
(Onder de koele Wet, geschreven door Phil Mertens] de solo-toer op, op 10 sep
tember in Antwerpen (Vecu) en op 8 oktober te Oosterwijk bij Tilburg 

Paul Ibou met aan de muur van de Uilenhoeve een kwadri-struktuur van 3-zijdi-
ge kubussen 
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SOCIAAL DIENSTBETOON 
Tijdens de komende weken zullen' op
nieuw honderden mannen en vrouwen, 
kandidaat op een of andere VU-gemeente-
lijst,, dingen naar de gunst van de kiezer. 
Velen zullen verkozen worden. Anderen 
zullen naar de COO gaan — of wat daar
voor volgend jaar in de plaats zal komen 
— en nog anderen zullen de menigvuldige 
gemeentelijke kommissies stofferen. Hoe 
dan ook, velen zijn opnieuw geroepen om 
namens de vlaams-nationale gemeen
schap zitting te nemen in de lokale 
bestuurs- en advies-organen. 

Onvermijdelijk zullen deze mensen gekon-
fronteerd worden met wat men «sociaal 
dienstbetoon» noemt. Sommigen zullen 
zich daar aktief voor inzetten. Anderen 
zullen het eerder passief ondergaan. 
Voor beide kategorieën achten we het 
nuttig enkele beschouwingen te wijden 
aan het sociaal dienstbetoon en aan de 
sociale werken. De «gewone» lezers 
mogen vanzelfsprekend ook meelezen. 
Trouwens, om aan sociaal dienstbetoon te 
doen hoeft men helemaal geen mandaat te 
hebben... 

1. De sociale werker is een belangrijk 
figuur in de hele Vlaamse Beweging in het 
algemeen en in de vlaams-nationale bewe
ging in het bijzonder. Hij/zij is er het tast
baar bewijs van dat het nationalisme in 
Vlaanderen ook een sociale dimensie 
heeft. Inderdaad, het volstaat niet te i rach-
ten de strukturen te verbeteren. Dat is 
werk van lange duur. De menselijke pro
blemen van elke dag moeten evenzeer 
opgelost worden. Wie daarvoor geen 
belangstelling heeft, heeft van het wezen 
van het sociaal-zijn niets begrepen. 

2. De sociale werker is de vertegenwoor
diger van zijn organizatie of partij. Naar 
hem, naar zijn werk zal de partij beoor
deeld worden. Meer nog, naar zijn werk 
zal de Vlaamse Beweging beoordeeld 
worden door mensen die voor de politiek 
als dusdanig geen belangstelling hebben, 
maar die wel bereid zijn sociale hulp in 
eigen Vlaams milieu te zoeken. Het oor
deel van die mensen is belangrijk I 

3. De sociale werker is de vertegenwoor
diger van een idee. Zijn optreden zal wer
vende krachten bezitten of zal afstoten. 
Daarom is het zo belangrijk dat zijn 
sociaal werk goed en efficiënt gebeurt. Hij 
zal soms de poort zijn langswaar onver
schilligen in kontakt gebracht worden met 
de wereld van het vlaams-nationalisme. 

4. De sociale werker voldoet aan een 
gerechtvaardigd verlangen bij onze men
sen. Iedereen wil met zijn problemen in 
eigen kring blijven en iedereen wordt 
liefst in eigen milieu geholpen, door men
sen van eigen opinie. Niemand doet graag 
beroep op ideologische tegenstrevers. 

In aansluiting met het «Vade-
Mecum voor iedereen» elders op 
deze bladzijde: de VBO-uitgave 
« Het taalgebruik in de ondernemin
gen — Het dekreet van de Neder
landse Kultuurraad — kommen-
taar» (32 biz.) is nog steeds be
schikbaar. Prijs: 80 fr. Over te 
schrijven op prk. 000/0028248/21 
van VBO, Ravensteinstraat 4, 1000 
Brussel. 

5. De sociale werker is een noodzakelijk 
onderdeel van het grote vlaams-nationaal 
geheel. Iedereen wil graag, in gesprekken 
met andersdenkenden vooral, naar eigen 
mensen in eigen organizaties kunnen ver
wijzen als naar een volledig geheel, waar 
men met alles terecht kan. Niemand 
bekent graag dat de anderen beter en vol
lediger georganizeerd zijn. Vanzelfspre
kend moeten alle onderdelen van dat 
geheel dan ook efficiënt werken I Alles 
moet er zijn, maar alles moet goed zi jn! 

6. De sociale werker vult een leemte aan. 

Onze groeiende vlaams-nationale sociale 
organizaties kunnen voorlopig, wat be
treft omvang en personeelssterkte, de 
vergelijking met de groten nog niet door
staan. Het is daarom belangrijk dat ze de 
vergelijking kunnen doorstaan op gebied 
van hulpvaardigheid en efficiënte dienst
verlening. Het ter beschikking zijn van 
een degelijke schaar vlaams-nationale so
ciale vrijwilligers is er des te onmis
baarder om I 

Dat alles heeft voor gevolg dat de sociale 
werker aan belangrijke eisen moet vol
doen. Maar vóór alles moet hij werken in 
de juiste geest I 

De mandataris en de sociale werker moe
ten naar de mensen gaan om te helpen. 
Het zijn niet de eventueel te verwachten 
voordelen [aanzien, stemmen,...) die ie
mand ertoe moeten aanzetten sociaal 
werk te doen. De daadwerkelijke wil om 
anderen te helpen moet de drijvende 
kracht zijn. 

Ook moet de sociale werker zich bewust 
zijn van zijn morele plicht tot solidariteit 
met wie minder heeft en minder kan. Wie 
talenten heeft moet die ten dienste stellen 
van zijn medemensen. 

Ook moet de sociale werker zich bewust 
zijn van de propagandistische waarde 
van zijn optreden, zowel in positieve als in 
negatieve zin. Daarom: Nooit persoonlij
ke profijten nastreven I Nooit geld vragen 
en er in beginsel ook nooit aannemen. 
Nooit wederdiensten vragen en nooit 
morele druk uitoefenen op wie men heeft 
kunnen helpen. 

Alleen werkend op deze wijze zal men 
niet alleen sukses kennen op korte ter
mijn, maar ook en vooral op lange termijn, 
ten dienste van de zaak die men voor
staat I 

Wil ly Cobbaut. 

ZO WERKTEN ONZE VOOROUDERS 
In het najaar van 1955 verscheen in het 
Engels tijdschrift «The Amateur Histo-
nan » een artikel van Michael Rix over wat 
zijn landgenoot Donald Dudley de indus
triële archeologie genoemd had. In voor
noemd artikel werd deze tak van de 
wetenschap omschreven als «de studie 
van de oude overblijfselen van de indus
triële Revolutie» Met overblijfselen werd 
dan bedoeld: fabrieken en konstruktie-
werkplaatsen uit de achttiende en het 
begin van de negentiende eeuw, arbei
derswoningen, stoommachines, lokomotie-
ven, de eerste gebouwen met ijzeren 
geraamte, gietijzeren bruggen en aqua-
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HET GEBRUIK DER TALEN 

In het Belgisch Staatsblad van 6 september 1973 
verscheen het Dekreet van 19/07/73 «tot regeling 
van het gebruik van de talen voor de sociale betrek
kingen tussen de werkgevers, alsmede van de voor 
de wet en de verordeningen voorgeschreven akten 
en bescheiden van de ondernemingen». 
Toepassingsgebied : 
1. Gebiedsomschrijving ; Het Dekreet is van toepas

sing op elke in het Nederlands taalgebied geves
tigde eksploitatiezetel en op al het in het Neder
lands taalgebied tewerkgesteld personeel. 

2. Personen en dokumenten: Het Dekreet regelt 
het taalgebruik voor de sociale betrekkingen tus-

.sen werkgever en werknemer, alsmede voor de 
wettelijk voorgeschreven akten en bescheiden 
van de onderneming. Met een onderneming 
wordt gelijkgesteld elke inrichting van werkge
vers en met werknemers gelijkgestelde perso
nen, die een aktiviteit buiten het bedrijfsleven uit
oefenen. 

De in dit Dekreet bedoelde taal voor de sociale 
betrekkingen en voor de dokumenten is het Neder
lands. 

Sociale betrekkingen 

De sociale betrekkingen omvatten zowel de monde
linge als schriftelijke individuele en kollektieve kon
takten tussen de werkgevers en de werknemers, 
die rechtstreeks of onrechtstreeks kontakt houden 
met de tewerkstelling. Deze sociale betrekkingen 
omvatten o.m : 

a. al wat op het vlak van de onderneming plaats
vindt in de vorm van bevelen, mededelingen, 

publikaties, dienstvergaderingen of personeels
vergaderingen, sociale dienst, arbeidsgeneeskun-
de, maatschappelijke werken, vervolmakingskur-
sussen, disciplinaire procedure, onthaal, enz.; 

b. alle betrekkingen op het vlak van de onderne
ming in de ondernemingsraad, het komitee voor 
veiligheid en gezondheid, de sindikale afvaardi
ging, alsmede in of met elk ander orgaan dat tot 
institutionalizatie van die betrekkingen bij wet of 
kollektief overleg zou worden opgericht; 

c. alle betrekkingen tussen de werkgever en pri
vaatrechtelijke of publiekrechtelijke instellingen 
die hun oorsprong vinden in de arbeidsverhou-
dinq. 

Dokumenten 

Alle wettelijk voorgeschreven akten en bescheiden 
van de werkgevers, alle boekhoudkundige doku
menten en alle dokumenten welke bestemd zijn 
voor het personeel, dienen in het Nederlands 
gesteld. 
toezicht en sankties 

De stukken of handelingen die in strijd zijn met de 
bepalingen van dit Dekreet, zijn nietig. Dit wordt 
ambtshalve door de rechter vastgesteld. Nochtans 
kan deze nietigheid geen nadeel berokkenen aan 
de werknemer. 

De bevoegde arbeidsauditeur, de ambtenaar van 
de Vaste Kommissie voor Taaltoezicht of iedere 
persoon of vereniging die van een rechtstreeks of 
onrechtstreeks belang kan doen blijken, kan bedoel
de nietigverklaring vorderen bij de arbeidsrecht
bank van de plaats waar de werkgever gevestigd 
IS. 

• 1 ^ 
Cw. DOKUMENTATIE 

dukten, oude kanalen, sluizen en spoorwe
gen. 

In de VBO-uitgave « De industriële arche
ologie» van dr. Georges van den Abeel 
wordt terecht de vraag gesteld of de tijd
slimiet van deze omschnjving niet moet 
verschoven worden voor sommige za
ken veel verder achteruit, voor andere din
gen veel dichter naar vandaag. Want 
inderdaad: sommige industrietakken zijn 
ouder, andere zijn veel jonger. 

Maar dat ze beiden belangstelling wek
ken, hoeft niet meer bewezen te worden. 
Rond de industriële archeologie zagen 
ontelbare boeken het licht. En wat belang
rijk is: Boeken die gekocht werden, best
sellers I 

Voor wie deze industriële archeologie 
onbekend terrein zou zijn, schreef de 
reeds genoemde Georges van den Abeel-
en een geslaagde inleiding, die trouwens 
reeds aan haar tweede herziene uitgave 
toe IS Wij achten deze inleiding belangrijk 
om dne redenen: de tekst ervan is duide
lijk en zakelijk en bevat feiten en verwijzin
gen genoeg om iedereen voldoening te 
geven , daarnaast bevat deze inleiding uit
gewerkte voetnoten waarin een hele bi
bliografie verwerkt is ; en ten slotte is 
deze publikatie rijkelijk geïllustreerd en 
krijgt elke illustratie een uitgebreide uitleg 
mee. 

Wij durven er heel wat op verwedden dat 
iedereen, die dit werk van Georges van 
den Abeele onder ogen krijgt, de drang in 
zich voelt stijgen om meer publikaties 
door te nemen over de tijd toen onze 
grootvaders en overgrootvaders in veel 
te lange werkdagen de Industriële Revolu-, 
tie hielpen lukken. Want hoe men verder 
ook moge staan tegenover het kapitalis
me van die tijd, een boeiende periode zal 
het altijd blijven. 

«De industriële archeologie» van Geor
ges van den Abeelen : aanbevolen I 

Jvb. 

Georges van den Abeelen — « De indus
triële archeologie» — Uitgave VBO — 
36 bIz., groot formaat — 45 illustraties 
— 100 fr. Te bestellen door overschri j
ving van het bedrag op prk. 000/ 
0028248/21 van het VBO, Ravenstein
straat 4, 1000 Brussel. 
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26 AUGUSUTUS 

BRT 

1855 Barbapapa 
1900 Tienerklanken Toestand 

76 
1945 Nieuws 
2015 Coronation Street 
2040 Panorama De Arabische 

staten 
21 30 Rooien en blauwen 
21 35 Standpunten 
21 55 Premiere 
2240 Nieuws 

NEP. 1 

1045 Schooltelevisie 
15 00 Vrijetijdsbesteding 
1600 Schooltelevisie 
1830 Teleac 
18 45 Toeristische tips 
1855 Nieuws 
19 05 Monty Python 
1935 Strijd 
2015 Honger 
2030 Machiavelli 
21 30 Nieuws 
21 50 Nader bekeken 
2220 Van U wil ik zingen 
2245 Tenslotte 
2250 Nieuws 

NEP. 2 

1845 Ti-Ta-Tovenaar 
1855 Nieuws 
1905 Film-bhk 
2000 Nieuws 
20 25 Nederlands elftal 
20 55 De pop 
21 50 3 X Neumann 

Show 
22 20 Achter het nieuws 
22 50 Den Haag vandaag 
2305 Ronde van Nederland voor 

profs 
2315 Nieuws 

RTB 

1755 1,2, 3 J'ai vu 
1815 P o u r q u o i ' 
1845 Graine d'Ortie 
1900 Antenne-soir 
1915 Nieuws 
1930 La 317e section 

Franse oorlogsfilm 
21 00 Contacts 
21 05 Le carrousel aux images 
21 55 Nieuws 
22 10 Jazz from Newport 1974 
22 55 Nieuws 

27 AUGUSTUS 

BRT 

1855 Mumfie 
1910 Wickie de viking 
1935 Tom en Jerry 
1945 Nieuws 
2015 De Flintstones 
20 40 Reis met zijn tweetjes 

VS-film (1966) 
2225 KTRC-kruispunt 
2255 Nieuws 

NEP. 1 

1045 Schooltelevisie 
1815 Teleac 
1845 Kortweg 
1855 Nieuws 
19 05 Wondere wereld onder wa

ter 
Dokumentaire 

1930 Going my way 
VS-film (19441 

21 35 Nieuws 
21 50 Gadhafi, president van Libie 

Dokumentaire 
2230 Nieuws 

NEP. 2 

1845 Ti-Ta-Tovenaar 
1855 Nieuws 
1905 Av ros toppop prezenteert 

de nationale hitparade 
2000 Nieuws 
2025 De onzichtbare man 
21 15 Voor de vuist weg 

2215 Televizier Magazine 
23 25 Help een klant 
2355 Nieuws 
24 00 Roken, zo kom je d'r af 

RTB 

1745 1, 2, 3 Ja i vu 
1815 Sept sur sept 
18 45 Graine d Ortie 
1900 Antenne-soir 
1915 Nieuws 
1930 Mandrin 
20 20 Verbruikersmagazine 
2120 De Gouden Zeezwaluw 

1976 
21 51 Nieuws 
22 06 L'ironie du sort 

Franse film (1973) 

28 AUGUSTUS 

BRT 

1500 Zwemkampioenschappen 
vanuit Molenbeek 

1845 Barbapapa 
1850 Hansje en Gnetje Duitse 

jeugdfilm 
1945 Nieuws 
2015 Show vanuit Zwevegem 
21 05 Terloops 
21 50 Kruis of munt 
2240 Nieuws 

NEP. 1 

1530 Nieuws 
1532 Wonderman VS-film 

(1945) 
17 05 Paul en de poezen 
1720 De avonturen van Konny 

en zijn vrienden 
1830 Teleac 
1845 TV-informatie voor Marok

kanen 
1855 Nieuws 
1905 Spel zonder grenzen 
20 40 In het voetspoor der ontdek

kers van het Wilde Westen 
21 35 Nieuws 
21 50 The Collaborators 
22 35 Roken ' Zo kom je d'r van 

af 
23 05 Muziek voor u 
2335 Nieuws 
2340 Ronde van Nederland voor 

profs 
23 50 Einde van de uitzending 

NEP. 2 

1845 Ti-ta-tovenaar 
1855 Nieuws 
1905 De Flintstones 
19 30 Wondere wereld onder wa

ter 
1950 Zand 33 
2000 Nieuws 
20 25 Alias Smith and Jones 
21 15 Gouden zeezwaluw 1976 
21 45 Brandpunt 
2210Graham Greene-verhaal 
2300 Nieuws 

RTB 

1500 

1650 
1740 
1900 
1915 
1930 

2120 

2155 
2205 

Zwemmen Zwemkamp
ioenschappen vanuit Molen
beek 
Tenuto 
Quentin Durward 
Antenne-soir 
Nieuws 
Tyfoon over Nagasaki Fran
se film 
De gouden zeezwaluw 
1976 
Nieuws 
Cinescope Annie Cordy 

m 

29 AUGUSTUS 

BRT 

1000 Eucharistieviering vanuit 
Kortrijk 

1530 Vpor boer en tuinder 
1600 Het spook van Monni-

keneiland 
1'615 Hendry Morton Stanley Do

kumentaire 
1705 De dagen van het Vlaamse 

lied 

Nederland 1 brengt morgen vr i jdag 27-8 een portret van de omstreden 
Lybische president Gadhafi om 24 u 50 

17 45 Zwemmen vanuit Molen
beek 

1845 Barbapapa 
1850 Het Amerika van Alistair 

Cooke 
1945 Nieuws 
2000 Sportweekend 1 
2030 Rigoletto Opera van Verdi 
22 25 NIEUWS 

NEP. 1 

1355 Grote prijs van Europa for
mule 1-wagens te Zand-
voort 
Teleac 
Nieuws 
De jongen met de gouden 
broek 
Leven in de moerassen Do
kumentaire 
Voetbaluitslagen 
Kerkdienst 
Teleac 
TV-informatie voor Turken 
De man van zes miljoen 
Gala van het Franse chan-

1545 
1600 
1602 

1627 

1655 
1700 
1815 
1855 
1900 
1955 

son 
21 05 Tros sport 
21 40 Aktua special 
2255 Nieuws 

NEP 2 

1840 Woord voor woord 
1845 Ti-ta-tovenaar 
1850 De kinderen van nummers 

47A 
1915 Studio sport 
20 30 Mannen en mikroben 
21 30 Nieuws 
21 35 Moise Tsjombe Dokumen

taire 

RTB 

1000 Metodistenkongres in Du
blin 

1300 Concertissimo 
1345 Autorennen 
1600 Rhapsodie VS-musical 

(1954) 
1815 Sportweekend 
1900 Antenne-soir 
1915 Nieuws 
1930 Lhomme du Picardie 
20 25 Spel zonder grenzen 
21 45 Nieuws 
2200 Mary Marquet Propos et 

confidences 
22 30 Nieuws 

30 AUGUSTUS 

BRT 

1800 Barbapapa 
1805 Klem klem kleutertje 
1820 Hond op de vlucht 
1845 Van landen mensen en die

ren Dokumentaire 
1915 Sporttribune 
1945 Nieuws 

VOETBAL 
2015 Het rad der fortuin 

21 00 De postwissel Senegalese 
komedie (1968) 

22 30 Nieuws 

NEP. 1 

1045 Schooltelevisie 
1845 TV-mformatie voor Suri

naamse Nederlanders 
1855 Nieuws 
1905 JIJ moet kiezen Ewout 
1945 NCRV-TV van toen 
21 35 Nieuws 
21 50 The Collaborators 
22 40 Roken ' Zo kom je d r van 

af 
2255 Het Urker mannenkoor 

«Hallelujah» 
2305 Nieuws 

NEP 2 

1845 
1855 
1905 

2000 
2025 
2135 

2200 
2245 
2325 

Ti-ta-tovenaar 
Nieuws 
Aan de rand van de af
grond Reportage over de 
droogte 
Nieuws 
Switch 
The best of Jack Jersey 
Show 
Aktua TV 
Bob Hope's jubileumshow 
Nieuws 

RBT 

1745 1 2 ,3 J'ai vu 
1815 Het bouwen van een Kay

ak Dokumentaire 
1845 Gram d'Ortie TV-reeks 
1900 Lundi-sports 
1915 Nieuws 
1930 Voetbal 
20 00 Varietes-programma 
21 45 Nieuws 
2200 De groep van zes, herinne

ringen van Paul Collaer 
2300 Nieuws 

31 AUGUSTUS 

BRT 

1800 Barbapapa 
1805 Wickie de Viking 
18 30 Van landen, mensen en die

ren Dokumentaire 
1855 Muzieksien 
1945 Nieuws 
2015 Fiesta Show met Flamen

co-dansen en zigeunermu-
ziek 

2055 Kijk mensen de muur van 
Rey Bouba Dokumentaire 

21 50 De man in rok en de man 
zonder TV-spel van Dario 
Fo 

2235 Nieuws 

NEP. 1 

1045 Schooltelevisie 
14 00 Schooltelevisie 

1845 TV-mformatie voor Span-

1855 
1905 
1945 

2040 

2135 
2150 
2240 

2300 

jaarden 
Nieuws 
KRO s wereldcirkus 
Voor een briefkaart op de 
eerste rang 
La Trinidad Valencera 
Dokumentaire 
Nieuws 
Gunsmoke 
De noodkist het juweel van 
Maastricht 
Nieuws 

NEP. 2 

1845 Ti-ta-tovenaar 
1855 Nieuws 
1905 Zo vader zo zoon 
19 30 Hogans Heroes 
2000 Nieuws 
2025 Sutherland grijpt in 
21 15 NCRV-TV van toen 
2210 Hier en nu 
22 35 Roken ' Zo kom je d r van) 

af 
2255 Den Haag vandaag 
2310 Nfeuws 

RTB 

1745 1, 2 3 j'ai vu 
1813 Een kayak bouwen Doku

mentaire 
1845 Gram dort ie 
19 00 Antenne-soir 
1915 Nieuws 
1930 Real glory VS-avonturen-

film 
21 00 De Piloten van de laatste 

kans Dokumentaire 
21 50 Nieuws 
2205 Protestantse uitzending 

1 SEPTEMBER 

BRT 

1730 
1845 

1945 
2015 
2040 
2130 
2200 

22 30 

Tip-top 
Michel Strogoff Zevendeli-
ge reeks naar de roman 
van Jules Verne 
Nieuws 
Het meisje van de TV 
Klaverweide 
Operettenkoncert 
Zomerresonanties Festival 
van Vlaanderen 
Nieuws 

NEP. 1 

1530 Koppelen met 380000 Volt 
16 20 Poppenteater Globedorus 
1650 Suske en Wiske 
1845 Verkeers(p)licht 
1855 Nieuws 
1905 Van gewest tot gewest 
19 50 Zendtijd politieke partijen 
2000 BIJ Barend in Tiel 
2045 Boer en schilder 

Reportage 
21 35 Nieuws 
21 50 Den Haag vandaag 
2205 NCRV-TV van toen 
2220 Studiosport 
2310 Nieuws 

NEP. 2 

1845 Ti-ta-tovenaar 
1855 Nieuws 
1905 Ik spreek jou nog wel 
1930 Kenmerk 
2000 Nieuws 
2025 Socutera 
20 30 Metropole orkest 
21 30 Familieportret 
2225 Nieuws 

RTB 

1630 Feu vert 
1810 Tempo 
1840 Flic l'ecureuil voor de kleu

ters 
1845 Gram d'ortie 
1900 Antenne-soir 
1915 Nieuws 
1930 Dierenwereld Dokumentai

re 
1950 De zes vrouwen van Hen-

dnk VIII 
2120 Mijn leven als diplomaat 

(1945-1963) Henn Guillemin 
vertelt 

21 50 Nieuws 
2200 Katoliek-godsdienstige uit

zending 
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hierbij zeggen dat bij ons weten het 
kleine ploegje vroeger al Antwerp 
Beveren Klub en Racing Mechelen 
ontving En dat die kompleet waren 
Maar ja Anderlecht 

T IEN J A A R 

In « Straal» het blad van de kristelijke 
mutualiteiten lazen wij een artikel 
over doping in de wielersport Zegs 
man daarvoor was dokter Dinx terza
ke zonder enige twijfel bevoegd Er zit
ten in wat hij vertelt heel wat zaken 
die juist zijn heel wat verwijzingen 
naar de zere plekken Wat ons echter 
bij dit en gelijkaardige artikels opvalt 
IS het volgende in 1967 dus bijna tien 
jaar geleden maakten wij op deze 
plaats ook een «studie» over doping 
met de povere gegevens die toen 
beschikbaar waren en lang voor de 
sensatiestukken over doping in de 
pers verschenen Welnu wat wij toen 
schreven is nog altijd geldig En dat is 
met om te boffen want wij zogen het 
ook niet uit onze duim Maar het bete
kent dat men in tien jaar nog niks 
gevorderd is En weet u waarom niet 
(volgens ons a l t i j d ) ' Omdat men met 
wil Omdat men met doet wat wij tien 
jaar geleden schreven en dr Dinx nu 
de strijd tegen de doping verleggen 
van repressie naar opvoeding 

S P E L Z O N D E R G R E N Z E N 

W I J weten met goed of spel zonder 
grenzen ook tot de sport moet gere 
kend worden Blijkbaar wel nu in Luik 
een paar straffe sportievelingen inge 

zet werden Wat wij over dat grenzelo
ze spel wilden zeggen is dit primo 
dat Mike Verdrengh beter zijn wild 
geraas zou staken De spelletjes zijn 
al zo simpel — om een beleefd woord 
te gebruiken — dat het onafgebroken 
getater in een ware pompiersstijl met 
om de vijf sekonden een slecht gere 
peteerde artificiële lachtbui alleen to 
taal overbodig kan zijn Ten tweede 
zou men in Vlaanderen moeten doen 
als in Nederland heel het geval 
beschouwen als een licht programma 
voor de kinderen En tertio zou men 
van heel de show weer een spel moe 
ten maken zonder meer en geen 
kompetitie met de daaraan verbon 
den bloedige ernst Het is heus niet 
meer waard 

PROBLEEM 

In het Amenkaanse tenniswereldje zit 
men met grote problemen De oor 
zaak daarvan is het verzoek van 
Renee Richards om ingeschreven te 
worden voor de dameskampioen
schappen Het IS namelijk zo dat 
Renee vroeger Richard Raskin heette 
en dat zij — toen nog hij — toen 
landskampioen — werd bij de jon 
gens en later deelnam aan tornooien 
voor heren tot veteranen toe Toen hij 
40 jaar was had Richard er genoeg 
van tot de heren derschepping te 
behoren en liet hij zich door een stel 
handige chirurgen omtoveren tot een 
dame Begrijpelijk dus dat men met 
goed weet wat aanvangen temeer 
omdat Renee nog steeds de stevige 
arm van Richard blijkt te bezitten 

Een beeld tijdens de atletiekkampioenschappen In de 1 500 m haalde Ivo Van 
Damme het voor Mignon die hier nog voor hem loopt 

NIET MOOI 
Enkele jaren geleden kocht Ander 
lecht bij een piepklein voetbalklubje 
een speler die het ondertussen tot 
internationaal schopte Hij mocht toen 
natuurlijk met veel kosten en een 
gedeelte zou < in natura » betaald wor 
den Anderlecht zou namelijk met de 
volledige eerste ploeg een wedstrijd 
komen spelen tegen het ploegje En 

Anderlecht is die wedstrijd komen 
spelen En er waren spelers van de 
eerste ploeg bij Welgeteld twee 
Waaronder de verkochte man Voor 
het ploegje viel het met zo slecht uit 
Denkend dat de paradepaarden erbij 
zouden lopen kwamen de supporters 
met massa s opdagen Maar schoon 
kunnen wij dat toch met noemen Wij 
vinden dat zo van dat sisteem waar 
mee men Frederik fopt En moeten 

ONS DORP 
W e zitten momenteel zo een beetje 
eremiet — maar dan met het huis 
houden bij de hand — te spelen in 
een onooglijk dorpje van de Arden 
nen Een hotel een grote hoeve enke
le huizen een halve pastoor (hij moet 
nog voor een ander dorp zorgen) de 
Grand Place met de bron al sedert 
juni tien centimeter onder de koedrek 
en aan weerszijden van de nvier kilo 
meters en kilometers ver de bossen 
Een door nog te veel toeristen ont 
dekt oud Ardens dorp met ieder jaar 
dezelfde hotelgasten en nog steeds 
dezelfde hond die met alleen de boer 
derij maar het ganse dorp «be 
waakt» 
Wat doen de mensen d a a r ' 
Veel eten Van de eieren die de boe 
nn rap van onder de kiekens gaat 
wegntsen als de madam van t hotel 
teken doet vanuit het deurgat Van de 
forellen die de hotelbaas nog uit de 
rivier weet te toveren Van het wild 
dat nog in de bossen gevonden werd 
al moest het dan nog een poos in de 
diepvriezer liggen wachten 
Veel slapen met of zonder vislijn in de 
hand met of zonder teevee voor de 

flflnscuoun flflnscuoun ^^necuoLcn 
KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

(02)734 0643 
Na 18 u 4254642 

lustnerie 
marcdeviiese 
baron ruzettelaan 
assebroek - brugge 
tel. 0 5 0 / 3 5 4 0 4 

Dames en heren in uw belang 
wendt U voor uw 

SCHILDER BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van t vak 
ADOLF CLAES 

EN ZOON ANDRE 
KerkwegS 1760 Roosdaal Stnjtem 

Tel 054/3137 56 

COSTAN BELGIUM HEIDI FRIGOS 
Voor uw koel en winkelinstallaties te 
Hekelgem tel 053/66 7125 Te Sint Ni 
klaas tel 031/7658 80 

AL AL keukeninrichtingen 
Jan Ciaes 

Bondgenotenlaan 163 
LEUVEN tel 016/234794 

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

OOK NAAR MAAT 

PVBA RomDECRAEN 
Verwarming 

Stoom en Sanitaire installaties 
Molenstr 78 2921 Nieuwenrode 

Tel 015/71 1240 

VERVOER VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 
1850 Gnmbergen 
Tel 02/2681402 

poketino 
Specialist in grammofoonplaten mag 
neetband cassetten en toebehoren 

Em Jacqmainlaan 144-146 1000 Brus 
sel 
POKETINO ASSE 
Steenweg 19 (Hoek de Vironstraat) 
1700 Asse 

R I C O - K L E D I N G V E R M E E S C H 
^Steenhouwersvest 52 Antwerpen J9l 03 31 35 63̂  

DE OUDE KRING 
Cafe VU lokaal 

Dorpsplein Heusden Limburg 

Brouwerij 

MOORTGAT 
B R E E N D O N K 

T e l 0 3 1 / 8 6 7 1 2 1 

V o o r « A L » u w b i e r e n 

e n l i m o n a d e s 

&i)huizen Cogels Osylei 73 
2600 Berchem Antwerpen 

Tel 031/36 10 11 

DeheegherJan 
Ledeganckstraat 19 Gent 

TeJ 091/22.45 62 

Veel dnnken natuurlijk maar laten wij 
het daar met over hebben En veel 
breien Onder de reusachtige bomen 
die het hotel eeuwen geleden hebben 
weten zetten en het misschien ooit zul 
len weten afbreken 

Maar wat de mensen nog meest van 
al doen in het bos lopen Al van 
vijf uur s morgens De eeuwig pasge 
trouwden nog in de maneschijn Heel 
het huishouden in het spoor van pa 
met de stafkaart in de hand en iedere 
dag te laat aan tafel want weer ver 
dwaald 

Dat ziet ge in zo n verloren gat in de 
Ardennen dat wij rust nodig hebben 
dat WIJ op zoek zijn naar serieuze 
waarden zoals een bos dat zonder 
komplimenten is wat het is 

Als ze die verdomde stuwdam nu toch 
gaan bouwen als het water tot twaalf 
meter boven het dak van het hotel en 
zes meter boven de kerktoren gaat rij 
zen als die oeroude bomen verdorie 
gaan verzuipen als de Grand Place 
eindelijk eens zal proper gemaakt wor 
den door het stijgende water dan 
gaan wij schreeuwen lijk kinderen 

VAN DAG 
M A A N D A G Een beetje laat maar 
onze vakantie begint En wel met de 
klassieke voettocht door de Arden-
se bossen Wat een weelde zon bos 
En dat men er afbli jve 
D INSDAG Met een oude boer wat 
staan klappen over regen en zon en 
wind En over de olympische spelen 
Waar hij nog nooit over gehoord 
had 

WOENSDAG Guy-Guy Moreau 
raakte te Mortreal met over de 
beloofde 2 69 m (wel over een kleine 
meter minder) en zal het nu gaan pro
beren als hmkstapspringer Proficiat 
DONDERDAG In het hotel waar 
nochtans veel |ongc mensen zijn 
nog geen woord gehoord over sport 
Men wil bl i jkbaar geen ti jd verliezen 
VRIJDAG Wi j wil len met boosaar
dig zijn maar kunnen de « Ollanders 
met beter Ardennen aanleggen m 
eigen land dan de onze telkens te 
komen o v e r s p o e l e n ' • 
ZATERDAG De voetbalklub van 
ons vakantiedorp heeft nog twee 
spelers te weinig om een vol ledig elf 
tal op te stellen Is aan «den abat
to i r» niks meer te k o o p ' ' 
Z O N D A G Zi jn dan maar gaan ki j
ken naar de oefenmatch van de 
negen andere Zi j hadden plezier 
voor elf Al les is dus O K 

. TOT DAG 

ECHTE DUBBELSTERREN 
N a a s t de o p t i s c h e d u b b e l s t e r 
ren — s t e u n e n d o p g e z i c h t s b e 
d r o g — b e s t a a n de e c h t e o f 
f y s i s c h e d u b b e l s t e r r e n 
H ie r h o r e n de b e i d e k o m p o n e n -
ten w e r k e l i j k b i j e l kaa r Z i j 
d r a a i e n o r r e l kaa r heen , mee r 
b e p a a l d o m hun g e m e e n s c h a p 
p e l i j k z w a a r t e p u n t o f b a r y c e n -
t r u m 

D e o m l o o p t i j d e n k u n n e n s t e r k 
v e r s c h i l l e n W a n n e e r de c o m 
p o n e n t e n v e r u i t e l kaa r s taan , 
18 de o m l o o p t i j d hee l l ang H i j 
kan m i l j o e n e n j a ren b e d r a g e n 
In de k o r t e p e r i o d e da t m e n 
d u b b e l s t e r r e n w a a r n e e m t — 
m e n d e n k e e raan da t m e n n o g 
m a a r s e d e r t 1600 o n g e v e e r 
o v e r k i j k e r s , en w e l k e d a n n o g , 
b e s c h i k t — hee f t m e n d u s n o g 
t i e v e v e r a n d e r i n g w a a r g e n o 
m e n 

D o o r d a t de b e w e g i n g v a n de 
d u b b e l s t e r r e n o m e l kaa r heen 
g e h o o r z a a m t aan de w e t t e n 
v a n N e w t o n , kan de a s t r o n o o m 
ui t de a f s t a n d v a n de c o m p o 
n e n t e n t o t e l kaa r en u i t de 
o m l o o p t i j d o o k de v e r h o u d i n g 
v a n de m a s s a ' s b e r e k e n e n , en 
he t IS w e l d u i d e l i j k z o n d e r 
m e e r da t d i t a l w e e r vee l b i j 
d r a a g t t o t de k e n n i s van de 
s t e r r e n 

Er z i jn d u b b e l s t e r r e n m e t t w e e 
g e l i j k e c o m p o n e n t e n , o m m 
de Ram D i e k u n n e n o p hun 
b e u r t v e r o f d i c h t u i t e l kaa r 
s t aan , een g r o t e o f een k l e i ne 
m a s s a h e b b e n , en van v e r s c h i l 
l e n d e s p e k t r a a l t y p e s z i jn D e 
c o m p o n e n t e n k u n n e n o o k hee l 
v e r s c h i l l e n d z i jn v a n e l kaa r Z o 
w e l w a t m a s s a a ls w a t s p e k -
t r a a l k l a s s e be t re f t 
Een f raa i v o o r b e e l d h i e r v a n is 
w e l de d u b b e l s t e r in de Z w a a n 
( Z o m e r k r u i s ) , w a a r v a n de ene 
c o m p o n e n t gee l is de a n d e r e 
m o o i b l a u w M e n kan deze d u b 
b e l s t e r al w a a r n e m e n me t een 
k l e i n e k i j k e r Een ander , maa r 
m o e i l i j k e r w a a r n e e m b a a r v o o r 
b e e l d , v i n d t m e n in H e r c u l e s , 
w a a r de ene c o m p o n e n t een 
r o d e r e u s is en de a n d e r e een 
b l a u w e s te r S o m s g e b e u r t het 
d a t m e n een v a n de c o m p o n e n 
ten n ie t kan w a a r n e m e n , b i | 
v o o r b e e l d d o o r d a t h i j n ie t h e l 
d e r g e n o e g is , maar da t m e n 
t o c h w e e t da t h i j er is , d o o r d a t 
m e n de b e w e g i n g e n v a n de 
a n d e r e c o m p o n e n t o p m e r k t 
D a t IS o m l ang het g e v a l 
g e w e e s t m e t S i n u s , de he lde r 
s t e s t e r aan de h e m e l In 1834 
w e r d u i t de b e w e g i n g van de 
z i c h t b a r e c o m p o n e n t a f g e l e i d 
d a t er n o g een t w e e d e c o m p o 
nen t m o e s t z i jn D i e w e r d inder 
d a a d b i j na d e r t i g jaar la te r 
g e v o n d e n o p de bekenc le 
p l a a t s He t b l e e k een hee l k l e i 
ne w i t t e d w e r g te z i j n , van de 
9"^° m a g n i t u d e en d a a r d o o r na
b i j de zeer h e l d e r e a n d e r e c o m 
p o n e n t zee r m o e i l i j k waar 
n e e m b a a r 

N u z i jn er n ie t a l l een d u b b e l 
s t e r r e n Er z i jn o o k m e e r v o u d i 
ge s t e l s e l s b e s t a a n d e u i t d r ie , 
v i e r en n o g mee r c o m p o n e n 
ten D e b e w e g i n g o m het ba ry -
c e n t r u m w o r d t d a n u i t e r a a r d 
een hee l i n g e w i k k e l d e g e s c h i e 
d e n i s D a t g e l d t o o k v o o r d u b 
b e l s t e r r e n d ie a l l een l a n g s 
s p e k t r o s k o p i s c h e w e g a ls d u s 
d a n i g k u n n e n h e r k e n d w o r d e n , 
o m d a t ze te d i c h t b i j e l kaa r l i g 
g e n o m me t een k i j k e r g e s c h e i 
d e n te w o r d e n 
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