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Gemeenteraadsverkiezingen 

WEL DEGELIJK 
VAN NATIONAAL BELANG 
Wij hebben er vorige week in dit 
blad de aandacht op gevestigd 
dat na 10 oktober aan de ge
meenteraadsverkiezingen wel 
eens een andere betekenis zou 
kunnen gegeven worden dan de 
kiezers bedoelden bij het uit
brengen van hun stem. 
In de komende weken zal de lou
ter gemeentelijke problematiek 
in de verkiezingsliteratuur onge
twijfeld sterk op de voorgrond 
worden geplaatst. En de popula
riteit van de plaatselijke kandida
ten zal eens te meer een grote 
rol spelen. 

De meeste kiezers zullen er zich 
niet van bewust zijn dat aan hun 
stem nadien e e n - nationale bete
kenis > zal worden gehecht. 
En dit zal zo zijn, of wij dit nu 
goed vinden of niet. Het feit dat 
zoveel ministers en staatssekre-
tarissen kandidaat zijn voor een 
gemeentelijke mandaat wijst 
daarop, evenals het feit dat de 
leiders van de regeringsparti jen 
een biezonder belang bli jken te 
hechten aan deze gemeentelijke 
elektorale kampanje. Zi j hopen 
voldoende psychologisch « kre
diet > te verzamelen voor het 
tweede deel van het legislatuur. 
En alle traditionele partijen ho
pen hun posit ie te versterken 
ten overstaan van de zgn. < kom-

munautaire > partijen met het 
oog op het aangekondigde ge-
meenschapsoverleg na de ge
meenteraadsverkiezingen. 
En precies dit aspekt mogen alle 
bewuste Vlamingen van nu tot 
10 oktober geen sekonden meer 
uit het oog verliezen. 

Bij de gemeenteraadsverkiezin
gen van 10 oktober staan im
mers ook de nationale belangen 
van onze Vlaamse gemeen
schap op het spel. 

Indien de stembusuitslag kan uit
gelegd worden als een steunbe
tuiging aan de politiek die de 
jongste jaren op het nationale 
vlak werd gevoerd, dan zijn de 
rampzalige gevolgen nauwelijks 
te overzien. Dan zullen de tradi
tionele partijen het onder elkaar 
spoedig op een akkoordje gooi
en over de gemeenschapspro
blemen. Een akkoord dat ons 
voorgoed zal vastspijkeren in 
een gewestvorming met drie, en 
de Vlaamse Brusselaars als een 
machteloze minderheid uitlevert 
aan de onverdraagzame franko-
fonie. 

Al wie zich in Vlaanderen van 
deze zware dreiging bewust is 
en zich mede verantwoordeli jk 
acht voor de toekomst van onze 
gemeenschap, heeft reeds ge

waarschuwd voor deze rampzali
ge ontwikkeling. 
Op 10 oktober zullen de Vlaam
se kiezers die hun stem uitbren
gen voor hun lokale polit ikus, 
voor het gemeenteraadslid dat 
een nieuwe straat belooft, of 
voor sympathieke Jef uit de 
buurt, mee bepalen wat de posi
tie van de Vlamingen in dit land 
zal zijn. 
Dit is de werkeli jkheid. Ze is dra
matischer dan ze lijkt te zijn... 
Voor al degenen die in de jong
ste jaren zich hebben beklaagd 
over de passiviteit van de Vlaam
se beweging, over de sti lstand, 
ja, achteruitgang van de Vlaam
se posities in dit land, wordt 10 
oktober een uur van de waar
heid. Zullen zij beseffen, en zul
len zij hun vrienden, familiele
den, kennissen, leden, doen be
seffen dat het straks niet alleen 
gaat om een 'nieuwe straat, een 
zwembad of kultureel centrum, 
maar om zoveel meer?-
Zullen zij aan de Vlamingen dui
delijk helpen maken dat het ho
ger Vlaams belang op 10 okto
ber slechts kan worden gediend 
door een duidelijke versterking 
van de posities van de Volks
unie, de enige partij die het 
Vlaamse belang vóór alles ver
dedigt ? Paul Martens 

Dinsdagnanniddag, op het kabinet van Binnenlandse Zaken, trok de 
Volksunie het lljstnumnner 1 voor de gemeenteraadsverkiezingen De 
PVV knjgt nr 3, de CVP nr. 4, de socialisten nr. 5 en de kommunisten 
nr. 7 De lokale lijsten zullen tot 16 september moeten wachten op hun 
lijstnummer. 

OPROEP 

VUUMSE 

EENHEIDSLIJSTEN 

TE BRUSSEL 

In vorig nummer van WIJ heeft André Monteyne, lid van de 
Nederlandse Kommissie voor de Kuituur te Brussel, een over
zicht gegeven van de stand van zaken in verband met de een-
heidslijsten in de Brusselse agglomeratie. Het was voor de 
lezer wel duidelijk dat ook André Monteyne in deze verwe
zenlijkingen een grote rol heeft gespeeld, waarvoor onze 
dank en waardering. Ik dacht dat we dit eveneens mochten 
neerschrijven. 

De Volksunie van de agglomeratie Brussel heeft dus gedaan 
wat Vlaanderen van haar heeft verwacht. Spijtig genoeg kan 
het omgekeerde niet worden gezegd : De aktie Brussel 10-10 
heeft tot nogtoe ongeveer één derde opgebracht van wat 
redelijker wijze mocht worden verwacht Voor ons, Vlamin
gen in de agglomeratie, is dit gebrek aan steun « de kink in de 
kabel», vermits hierdoor de minimum-propaganda in het 
gedrang komt en er in sommige gemeenten, waardevolle VU-
kandidaten minder kans zullen hebben tot waardevolle, 
gemeenteraadsleden verkozen te worden. Het spreekt van
zelf dat deze laatste regels niet bestemd zijn voor al diege
nen die ons met hart en ziel en centen wel hebben gesteund ; 
ZIJ verdienen onze hartelijke dank. De vele anderen kunnen 
het natuurlijk nog goed maken. Indien iedere WIJ-lezer drie 
maal honderd frank stort, dan is ons probleem opgelost 
Doet u mee ? 

M o n V A N D Y C K 
Agg lomera t ievoorz i t te r 

TIENDE LIJST 

VU-Londerzee l 1.000 
VU-e r uit St.-Truiden 2.000 
Fuzie0.-L. -V.-Waver-St . -Kat . -Waver 2.000 
Fuzie Erpe-Mere ;. 1.000 
Dr. H. W., A n t w e r p e n '..•.. 500 
T. H. Wil lemijns, Dl lbeek 500 
Gu ido Bosmans, A n t w e r p e n 250 
Leo Ard ies, Meche len 200 

J . Lemmens, Houthalen o S s M '.•••• 500 
Arnnand V a n Achter , L o v e n d e g e m T. 200 
Jan Peeters, Hoboken '..... 500 
G. Knapen , St . -Jans-Molenbeek 1.000 
Urba in De Keyzer , Ursel 5.000 
Elsa Schoeters , A n t w e r p e n .'. 1.050 
Jul ien Devise, Maasmeche len ^ a ö * ^ . ' ^ - * - - - ' - • • • ' 200 
Achie l Goder is , Oos tdu inke rke . l ^ ^ l s A é l . u . . . ï . . . . 1.500 
Naannloos, Meche len i . . . . 5.000 
J. B., A n t w e r p e n t".... 1.000 
Roelandt -De Smet, S t . -Amandsberg 200 
VU-Erembodegem-Cen t rum <.... 1.000 
VU-Erembodegem-Ter joden (2de stort ing) '..... 1.000 
P. D e Vreese, St , -Jans-Molenbeek 1.000 

Totaa l 10de l i js t 26.600 

Algemeen totaal 378.610 

AKTIE BRUSSEL 10-10 prk 000-0171139-31 
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PIKISSPIIGC DE VLAAMSE PERS 
Terwijl we ons door een massa artikels wroeten over de droogte en haar gevol
gen in het eertijds natte Vlaanderen, gutst de regen op de Brusselse daken. Eén 
vlaag vult de put niet waarin het kalf verdroogd is HET VOLK wil ons waterbe
leid overlaten aan de opvangimprovisatie -van de doorsnee-Belg». GAZET 
VAN ANTWERPEN gaat dieper in op het wantxleid of liever « geen beleid » van 
de Belgische regering op dit vlak. De grote schuldigen blijven nog steeds de gro
te fabrieken die de waterlopen zo bevuilen dat ze onbruikbaar worden voor 
waterwinning. 
Moet er hier eerst een ramp gebeuren als in Seveso eer er hier een ernstige kon-
trole zal beginnen op de scheikundige fabrieken vraagt Prof Hevndrickx fRUGl 
in KNACK en hij haalt daarbij staaltjes aan van de Belgische •<laat-maar-gaan-
mentaliteit». die angstwekkend zijn. De beroering rond de gebeurtenissen in het 
hoger onderwijs geven Willy Kuijpers in een vrije tribune van DE STANDAARD 
de gelegenheid om aan te tonen dat de improvisatie ook hier koning is bij De 
Croo en zijn soortgenoten. 

Het Volk 
Water is een te kostbare en te schaar
se vloeistof geworden om het te ver
kwisten. En men moet niet denken dat 
het probleem zal opgelost zijn met 
een paar fikse regenbuien. Ons be
voorradingssysteem in grondwater 
zegde minister Herman onlangs, is 
met bepaald een voorbeeld van doel
matigheid. Wij moeten denken aan de 
toekomst en alle passende maatrege
len treffen om geen water meer te 
laten verloren gaan. Zou bv. niet kun
nen voorzien worden dat elke indivi
duele woning een vergaarbak moet 
hebben voor regenwater: de verplich
ting zou bij de bouwvergunning kun
nen gevoegd worden. In de zomer als 
deze hebben de regenwaterputten al 
veel diensten bewezen. Vermits bij 
ons — zoals in atte beschaafde lan
den — het waterverbruik van jaar tot 
jaar toeneemt hebben we alle reden 
om er spaarzaam mee om te spnn-
gen. 

GAZET VAN ANTWERPEN 
Niet elke zomer is zo droog als nu, 
maar elk jaar is er een zomerperiode, 
waarin men best water kan gebrui
ken, dat in de doorgaans natte winter 
zomaar wegvloeit. Er bestaan wel 

(Walter Luyten). 

plannen om reserves aan te leggen, 
doch de uitwerking blijft aanslepen. 
Iets wat we dit jaar bijzonder hard 
hebben aangevoeld. 

Er kan eigenlijk geen waterbeleid wor
den gevoerd, als men weet dat daar
over drie regeringsleden bevoegd 

zijn, een per landsgedeelte. Ook al zit
ten de deskundigen op het departe
ment van Ekonomische Zaken, waar
over geen van die drie waterchefs 
bevoegd is... 
We zullen de kraantjes toedraaien, 
maar de regering mag niet denken 
dat het probleem daarmee opgelost 
is. In plaats van jacht te maken op wie 
de tuinslang gebruikt, zou de regering 
er beter aan doen een ernstig water
beleid uit te werken om reserves aan 
te leggen. En tevens om een einde te 
maken aan het schandaal van de 
bestendige bevuiling van onze natuur
lijke waterlopen 

knack 
Wij hebben vergadenngen beleefd op 
Streekekonomie voor inplantingen op 
de linkeroever, waarbij ieder ministe

rie met een ander plan voor de dag 
kwam. Poma kan nu alleen adviezen 
geven, terwijl hij de wet zou moeten 
stellen. 
— Wat zijn voor het ogenblik de 
meest gevaarlijke sektoren ? 
— Heyndrickx: Dat is de chemische 
nijverheid. Die is op dit ogenblik ge
vaarlijker geworden dan de nucleaire 
industrie. De nucleaire industrie is 
zeer streng gekontroleerd. Dat is his
torisch zo gegroeid, ondermeer in de 
Verenigde Staten, en er zijn dan ook 
veel minder ongevallen in de nucleaire 
sektor dan in de bouwnijverheid of in 
de petrochemie. Daar hebben we met 
een aantal synteseprodukten te ma
ken, waarvan we in sommige gevallen 
zelfs de tussenprodukten niet goed 
kennen, en het gevaar is dus zeer 
groot dat dat op een zeker ogenblik 
uit de hand gaat lopen. Die tussenpro
dukten zouden in de exploitatievergun
ning moeten worden opgenomen. Je 

moet het hele circuit volgen en niet, 
zoals het ministerie van Tewerkstel
ling en Arbeid het doet, alleen spre
ken over een beginprodukt en een 
eindprodukt. 
En er is geen kontrole. De dienst 
Scheikundige Inspektie van het minis-
tene van Arbeid zegt wij hebben 
geen tijd. Over de medische inspektie 
van het ministerie hoor je niet eens 
spreken. 

De Standaard 
Men kan zich afvragen of deze om
zendbrieven nog echte voldragen wet
telijkheid hebben. Zij steunen op een 
nog te nemen koninklijk of ministerieel 
besluit De inrichtende overheid wordt 
zonder voorafgaande raadpleging be
perkt in zijn werking en aanwerving 
Wat met de terugwerkende kracht 
ta.v. de reeds ingeschrevenen ? Nie
mand van de betrokkenen, zoals de 
kamer- en senaatskommissie, het na
tionaal verbond van de paramedische 
scholen, de inspektie, de beroeps- en 
vakverenigingen werden geraad
pleegd. 
De ministeriële omzendbrief diskrimi-
neert bovendien bepaalde studierich
tingen. Waarop bezeren de onderwijs
ministers zich om enkel de toegang 
tot « ergo » en « kine » te beperken en 
dit alleen op Al-niveau en niet op uni
versitair niveau (licentie kine) ? 
Noch de scholen, noch de kandidaten 
ten slotte zijn voorbereid op selektie-
regels of op hét in de omzendbrief 
voorgeschreven maturiteitseksamen. 
De geweigerde kandidaten voor deze 
studierichtingen zullen vanuit het NU-
HO naar de universiteiten vertrekken 
om er gelijkaardige (duurdere) stu
diën aan te vatten. Hierdoor zal de 
spanning in de tewerkstelling zeker 
niet verkleinen. Ook worden verschil
lende personeelsleden in hun loop
baan bedreigd en vallen zo, via de 
reaffektatielijsten, onekonomisch ge
durende twee jaar ten laste van de 
gemeenschap. 

LA IIBHE BELBUnE 
«Deze operatie (Vlaamse een-
heidslijsten in het Brusselse) zal 
nninstens twee belangrijke gevol
gen hebben. Normaal zal ze winst 
opleveren voor de Vlaamse ver
tegenwoordiging in de nieuwe ge
meenteraden van de agglomera
tie. Verenigd moeten de Vlaam
se lijsten normaal meer verkoze-
nen tellen dan in 1970. Nemen we 
als voorbeeld Schaarbeek: de 
CVP had in 1970 4,4 % van de 
stemmen, de VU 3,5 %, en de 
Rode Leeuwen 3,4 %. Alleen de 
CVP haalde een zetel (de h. De 
Kerpel). Indien de drie formaties 
thans op een lijst het zelfde resul
taat als in 1970 boeken dan zullen 
ze met 11,3 % der stemmen vier 
zetels in de gemeenteraad ver
overen. 

Het tweede gevolg zal echter 
funest, zijn voor de Vlamingen 
in het Brusselse. Met hun een-
heidslijsten lokken de nederlands-
taligen van de agglomeratie 
een soort talentelling uit, die zal 
toelaten met meer zekerheid dan 
vroeger hun werkelijke getalsterk
te in de 19 gemeenten te meten. 

Sommige tegen de eenheidslijs-
ten gekante Vlamingen hebberr 
trouwens zeer goed de nadelen 
ervan begrepen en bereiden nu 
reeds argumenten voor om te 
betogen dat men geen absolute 
waarde wat betreft de Vlaamse 
aanwezigheid in het Brusselse 
aan de verkiezingsuitslagen kan 
hechten, vermits een gemeente
verkiezing niet kan beïnvloed wor
den door taal- en kommunautaire 
overvvegingen. Een redenering 

die vanzelfsprekend niet over
tuigt 

In Brussel-Stad is de h. Vanden 
Boeynants er gelukkig in ge
slaagd de tweetalige PSC-CVP-
lijst te behouden. Laten we hopen 
dat na de kommunautaire dialoog 
deze lijst als voorbeeld en vertrek
punt moge fungeren voor de her
oprichting van de tweetalige Brus
selse formaties, een van de be
langrijkste bestanddelen van de 
nationale roeping van de agglo
meratie ». 

LE SOIR 
«In juni waren nog 10.416 pen
sioenaanvragen ter studie in de 
Nationale Pensioendienst voor 
Wedde- en loontrekkenden. Daar
van waren er 4.876 Franstalige 
dossiers en 5.540 Nederlandstali
ge. Vanwaar deze vertraging ten 
nadele van de betrokkenen, die 
niet noodzakelijk over veel geld 
beschikken ? Deze vraag werd 
zopas gesteld aan de minister 
van Sociale Voorzorg door de h. 
Willy Kuijpers, VU-kamerlid voor 
Leuven.» En verder; « Zonder te 
miskennen wat het ministerie 
reeds gedaan heeft om de situ--
atie van de gepensioneerden te 
verbeteren, wier dossier nog niet 
is afgehandeld, stelde het Leuven
se kamerlid nog een laatste 
vraag : werden ten minste maatre
gelen getroffen om een voorlopig 
pensioen toe te kennen van zo-
haast de inpensioenstelling be
gint minstens gelijk aan de door 
de wet voorziene minimumpen-
sioen ? De minister beantwoord
de deze vraag niet en vergenoeg
de er zich mee, vast te stellen dat 

het pensioenstelsel van loon- en 
weddetrekkenden de toekenning 
van een minimumpensioen niet 
voorziet. Wat het toekennen van 
een gegarandeerd minimum aan 
bejaarden betreft stelt de h. Placi-
de De Paepe, dat het toekennen 
van een dergelijk voordeel (sic I) 
ondergeschikt is aan een vooraf
gaand onderzoek naar de be
staansmiddelen». En wij — die 
voortgaande op wat de CVP-
pers eens heeft beweerd — die 
dachten dat dit (hatelijk) onder
zoek afgeschaft was... 

Tekenaar Alidor laat In < Pan • onze 
oud-strijders een nationale daad stel
len : het plechtig besproeien van 

onze snijboontjes... 

In een vraaggesprek met Marcel 
Bologne, vooraanstaand wallin-
gant, schetst deze hoe het federa
lisme in België zal tot stand ko
men : 

«Laten we mekaar goed ver
staan. Eerst moeten Wallonië en 
Vlaanderen gescheiden worden, 
vermits we een Waalse en een 
Vlaamse staat wensen, om beide 
staten te federeren in één federa
le staat «Federeren is vereni
gen» heeft zelfs de koning ge
zegd. Het betreft dus een separa
tisme dat de eenheid voorbereidt. 

Wat vroeg trouwens Destrée in 
1912 in zijn brief aan de koning? 
De scheiding van Vlaanderen en 
Wallonië. Niet om België uit te 
schakelen. België maakt echter 
geen geheel uit. Het bevat twee 
wel onderscheiden bestandde
len : de Walen en de Vlamingen. 

Laten we toch niet bang zijn voor 
woorden. Het separatisme begint 
met een scheiding doch kan uit
monden in een nieuw huwelijk. 
Separatisme betekent niet nood
zakelijk dat iedereen voorgoed 
zijn eigen weg gaat Men scheidt 
van elkaar, in een eerste etappe, 
om de eigen problemen op te los
sen. Nadien verenigt men zich om 
de gemeenschappelijke proble
men aan te pakken. Nu staan we 
voor de scheiding. Om deze schei
ding tijdig te remmen, opdat ze 
niet totaal zou zijn, opdat ze op 
een hereniging zou voorbereiden, 
moet er nu gehandeld worden, 

anders zal het te laat zijn. Daar
om moet de Grondwet herzien 
worden, en moet meer bepaald 
de procedure vereenvoudigd wor
den, zodat men de grondwet 
gelijk wanneer kan wijzigen en dit 
zonder dubbele meerderheden, 
zoals het RW trouwens steeds 
heeft voorgesteld.» 

PAN 
«We verklappen niets nieuws 
wanneer we zeggen dat de mini-
Mussolini van Jambes — Tous-
saint Michel volgens de burger
stand — koppig als een ezel is. 

Hij gaf er het zoveelste staaltje 
van door de benoeming van zijn 
kabinetschef Schollaert tot alge
meen beheerder van de Belgi
sche Dienst voor Buitenlandse 
Handel. In ruil daarvoor zou hij de 
PSC de benoeming beloofd heb
ben van Antoine Saintraint tot 
algemeen beheerder van Ontwik
kelingssamenwerking. Intussen 
gaan de (Waalse) tongen hun 
gang : Het is wat moois voor een 
Waals minister, die zelfs beweert 
een Wallingant te zijn, maar niette
min een derde Vlaming aan het 
hoofd plaatst van de Dienst Bui
tenlandse Handel! Het is inder
daad z o : behalve de PVV-er 
Schollaert zijn er twee andere 
zonen van Moeder Vlaanderen in 
de betrokken topfunkties, nl. de 
direkteurs-generaal Verboomen 
en Venneman...» 

Minister Toussaint is blijkbaar 
een witte raaf onder de bonte 
vogels van Moeder Wallonië... 

WIJ ï 
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BESCHOUWINGEN BIJ HET GEPLANDE GEMEENSCHAPSOVERLEG 
Waar is de tijd 
— dat de VÜ-verzoeken om on
derling partijenberaad steeds 
hooghartig werden afgewezen 
door de CVP, onder het bedriege-
lijke voorwendsel dat alleen het 
Parlement daartoe de geschikte 
plaats w a s , 
— dat de V U geweerd werd bij 
het partijen-onderonsje bij de so
cialistische bankier Naessens, 
— dat de kleurparlementsleden 
te Halle mee betoogden voor de 
splitsing van het kiesarrondisse
ment Brussel-Halle-Vilvoorde, 
maar het desbetreffende VU-
voorstel in het parlement kelder
den 
Vloeten we voortgaan en eraan 
herinneren dat de BSP altijd en 
overal verkondigde dat de socia
le problemen de absolute voor
rang moesten krijgen vóór de 
kommunautaire"? 
Maar, «'t kan verkeren» zei Bre
dere Nu willen de socialisten dat 
het gemeenschapsprobleem bij 
voorrang wordt opgelost, en nu 
schijnt ook voor de CVP het voor
afgaande partijenberaad met rap 
genoeg te kunnen starten i 
Ja, ja, niet alleen Bredero heeft 
gelijk, ook René de Clercq had 
het goed voor wanneer hij zijn 
« Schaduwen » dichtte « En waar 
WIJ treden, zullen zij gaan i» Wij, 
dat waren en dat zijn de Vlaams-
nationalisten die steeds hebben 
aangevoeld wat goed of slecht 
was voor Vlaanderen, en die de 
weg gewezen hebben waarop de 
CVP en de anderen schoorvoe
tend zijn gevolgd, een weg die zij 
echter zwaar gehipotekeerd heb
ben met allerlei rampzalige anti-
Vlaamse beschikkingen de pari

teit op regenngsvlak, de kompen-
satiekredieten voor Wallonië, de 
voorlopige ('?) drieledige gewest-
vorming, de alarmbel, de bijzonde
re meerderheden om de getal
sterkte van de Vlamingen te neu
traliseren, en dies meer 
In werkelijkheid heeft alleen de 
V U het telkens bij het rechte eind 
gehad i Waarom "̂  Omdat zij zich 
steeds heeft laten leiden door de 
onverbiddelijke logika, dat het 
naast-elkaar-bestaan in België 
van twee, en geen drie, gemeen
schappen enkel kan gekonkreti-
seerd worden in een tweeledige 
staatsstruktuur, en met in een 
drieledige De V U bevindt zich 
trouwens ten deze in goed en 
onverdacht gezelschap al wie in 
Vlaanderen gezag heeft en na
mens de Vlaamse openbare opi
nie mag spreken, buiten de door 
partijbelang gedreven politieke 
machten, huldigt dezelfde denk
beelden als de V U de 3 Fond
sen, de Vlaamse Volksbeweging, 
het Verbond van het Vlaams 
Overheidsperoneel, het Verbond 
van Vlaamse Akademici, en zo
veel andere, te lang om te mel
den 

W I J zijn steeds de mening toege
daan geweest, en een objektieve 
beoordeling van de feiten sterkt 
ons in die mening, dat er geen 
gemene deler bestaat tussen de 
ingesteldheid van de Vlamingen 
en die van de Walen Zolang de 
franskiljons in Vlaanderen en in 
de zogenaamde «nationale» par
tijen het voor het zeggen hadden, 
resulteerde dit in een onderge
schiktheid van Vlaanderen op alle 
gebieden, die onze Vlaamse ge
meenschap sedert de opnchting 

van België duizenden en nog dui
zenden miljarden heeft gekost; 
met alleen de brosjuur van Claudi
us Sevenus maar ook de «Bne-
ven van Didaskalos », vóór de eer
ste wereld-oorlog reeds, leveren 
terzake waardevol berekenings-
matenaal 
Gelukkig maar hebben de Vlaam
se schrijvers en kunstenaars, en 
vooral de dorpsonderwijzers en 
onderpastoors (de gehate « petits 
vicaires»), de vlam van het Vlaam
se bewustzijn levend gehouden 
Velen onder hen hebben daar
voor zwaar moeten boeten, maar 
nu IS het zover dat een sterk 
gestruktureerde Vlaamsnationale 
partij als eksponent van de zelf-
standigheidsgedachte met meer 
uit ons politieke leven is weg te 
denken, en de dnjvende kracht is 
welke het verloop van de evolutie 
van de gemeenschapsproblemen 
bepaalt 

Uit ervanng weteh wij dat de 
kleurpartijen nooit logisch hebben 
durven doordenken en nooit kon-
sekwent hebben durven hande
len in funktie van de enige werke
lijkheid in de Belgische problema
tiek, nl de onverenigbaarheid van 
de levenspatronen van Vlamin

gen en Walen Door hun nooit 
aflatende toegèvingsbereidheid 
hebben zij zich in een uitzichtloze 
positie laten maneuvreren•• zo 
hebben zij, tegen beter weten in, 
Vlaanderen steeds voorgespie
geld dat de drieledige gewestvor
ming, die nu geleidelijk meer ge
stalte krijgt, slechts voorlopig is, 
en maken zij zich gereed om nog
maals alle hangende gemeen
schapsbetwistingen in eén enkel 
pakket te steken, wat dan weer 
zal uitlopen op een spel van 
geven en nemen, waarbij Vlaan
deren andermaal de dupe zal wor
den Heeft Wilfned Martens enke
le tijd geleden te Mortsel met ver
kondigd dat de Vlamingen geen 
gebruik mogen maken van het 
argument van hun getalsterkte? 
Ook nu dreigt het gevaar dat de 
kleurpartijen de onderhande
lingen willen aanvangen vanuit 
een verkeerde en gevaarlijke uit
gangspositie 

Als voorafgaande voorwaarden 
voor deelneming aan gelijk welke 
besprekingen zou dienen gesteld 
te worden 
— de volledige sanering van alle 
scheefgetrokken toestanden. af
schaffing van de faciliteiten, en 
van de kompensatiekredieten die 
enkel in Waalse richting werken 
(wat heeft Vlaanderen ooit gekre
gen als kompensatie voor de 
geld-wegsmijterij aan het hellend 
vlak van Ronquières"? En voor de 
al evenmin noodzakelijk Route de 
Wallonië (39 miljard i) 
— herziening van de thans alge
meen geldende verdeelsleutel 
geen « droit du sol» meer voor de 
onbewoonde gebieden van Wallo
nië , 

— erkenning van de rechten van 
de gemeenschap vóór de rech
ten van de enkeling eens en 
voorgoed moet afgerekend wor
den met alle drogredenen wat de 
begrenzing van hoofdstad Brus
sel betreft Spreken van grenskor-
rekties voor Brussel is trouwens 
het probleem verkeerd stellen 
waar het op aan komt is de grens-
afbakening van de twee volksge
meenschappen d.i de grens tus
sen Vlaanderen en Wallonië De 
vraag is met. een volksraadple
ging in het Vlaams-Brusselse om
meland zoals de frankofonen die 
wensen, maar wel moet Vlaande
ren nogmaals oorspronkelijk 
Vlaams grondgebied afstaan, 
zelfs indien daar een o zo klein 
aantal Nederlandsonkundigen 
zijn komen wonen"? 

Kor tom. vooraf moeten alle erf-
dienstbaarheden opgeruimd wor
den, en dan kan, met een zuivere 
lei, gesproken worden van ge
meenschap tot gemeenschap 
Zo zullen wij met alleen onszelf, 
maar ook de Walen een grote 
dienst bewijzen in de vorm van 
een volledige scheiding van tafel 
en bed Dan pas zullen de Walen 
met meer, zoals zij thans bewe
ren, « onder het Vlaamse juk moe
ten zuchten», en zullen zij met 
meer te klagen hebben over de 
«boulimie flamande» (Vlaamse 
vraatzucht) 
En dan ook zal Brussel, in overleg 
met Vlaanderen en Wallonië zich 
volledig kunnen wijden aan de 
voor deze stad weggelegde taak, 
nl eindelijk de tweetalige hoofd
stad te worden van een tweetalig 
land 
MVdB 

WOENSDAG 25 AUGUSTUS 

9 Bij vonnis van 9 augustus jl. ver
nietigt de Raad van State het besluit 
van de regering Leburton, waarbij 
franstalig onderwijs in de Voer
streek werd toegelaten. 
# Brussels FDF-gemeenteraadslid 
mevr. De Jaegher loopt over naar de 
PSB. Op een perskonferentie voor
spelt ze nog meerdere «deserties» 
uit de FDF-rangen o.a. «wegens de 
vernederende misprijzende houding 
van de FDF-leiders tegenover het 
partijkader». 
# Er bestaat veel kans dat het pro-
jekt voor de aanleg van de A11 
(Wemmel-Asse-Dendermonde-Loke-
ren) niet doorgaat na de suksesrijke 
boerenbetogmg te Wemmei 
# Uit een eerste verslag over de 
droogte en haar gevolgen blijkt dat 
West-Vtaanderen een der zwaarst 
getroffen gebieden is, hoewel ook 
Oost-Vlaanderen zware schade lijdt 
Bij verdere droogte zal de binnen
scheepvaart stilvallen en zullen vele 
fabrieken hun aktiviteiten moeten 
verminderen. Op 3 september zal de 
kabinetsraad nieuwe maatregelen te
gen de droogte en haar gevolgen 
treffen 
# De Vereniging van Belgische Ste
den heeft bezwaren tegen de huidige 
gewestplan-politiek. Ze vraagt o.n. 
meer inspraak van de samengevoeg
de gemeenten. 

DONDERDAG 26 AUGUSTUS 

• De adjunkt-sekretaris-generaal 
van het FDF, het Brusselse gemeen
teraadslid Foucart, breekt met zijn 
partij en stapt over naar de PSB. Dit 
is de derde FDF-personalitelt die 
naar de franstallge socialisten van 
de hoofdstad overloopt. Vermits Fou
cart ook lid IS van de Brusselse 
agglomeratieraad krimpt de meerder
heid van het Rassemblement Bruxel-
lois van 45 op 44, op een totaal aan
tal zetels van 83. 
• Een tiental FDF-jongeren bezet

ten de hoofdzetel van de RTT te 
Schaarbeek en delen vlugschriften 
uit waarin geprotesteerd wordt te
gen het nederlandstalig overwicht 
bij het RTT-personeel (dat zal dan bij 
de lagere funkties zijn, want de 
hoofdadministratie telt niet minder 
dan 90 Lh. franstaligen!). Minister 
Chabert wordt niettemin voor flamin
gant versleten. De Schaarbeekse po
litie treedt uiteraard niet hardhandig 
op tegen de partijgenoten van hun 
chef. burgemeester Nols.. 

• Minister Decroo verklaart dat de 
nietigverklaring van het besluit inza
ke de Franse school in de Voer
streek niets aan de toestand veran
dert vermits door de fusie van de 
gemeenten er gemakkelijk 16 ouders 
zullen gevonden worden om een ver
zoek tot oprichting van een franstall
ge school in te dienen. VU-kamerlid 
Raskin is van oordeel dat de fusie 
niets aan 'de onwettigheid van deze 
schopl verandert en dat integendeel 
door de fusie de vroeger toegestane 
faciliteiten aan de gemeenten afzon
derlijk nu vervallen, vermits ze op
houden te bestaan. 

• Het indekscijfer voor augustus 
stijgt met 0,44 punt Het ongeneutrali
seerde indekscijfer stijgt met 
slechts 0,17 punt. De verwachte da
ling van de groentenprijzen deed 
zich niet voor. 

• In de onderwijssektor komen er 
nog steeds protesten los tegen de 
beperkingsmaatregeien van minister 
Decroo. 

• De landbouwsindikaten (Boeren
bond en Algemeen Boerensindikaat) 
vragen financiële hulp, verhoging 
van de overbruggingskredieten, een 
lager inkomenstoeslag en algemene 
solidariteit (wat o.a. een solidariteits-
belasting zou inhouden). Ook de 
Waalse boeren vragen maatregelen 
om de schade, aangericht door de 
droogte, te vergoeden. Het ABS 
dreigt met aktie indien de regering 
zijn eisen niet inwilligt 

• De Belgische handelsbalans ver

toont voor de eerste zes maanden 
van 1976 een tekort van 50 miljard 
(in de eerste helft van 1975 beliep 
het tekort slechts 23 miljard). Ter ver
gelijking . de Amerikaanse handels
balans vertoont voor dezelfde perio
de een tekort van 40 miljard). 

• Volgens La Libre Belgique houdt 
men in politieke kringen rekening 
met het ontslag van verscheidene 
ministers na de gemeenteraadsver
kiezingen, o.a. De Paepe (te vervan
gen door staatssekretaris D'Hoore), 
Van Eislande (zou Kamervoorzitter 
worden, terwijl de huidige voorzitter 
naar de Boerenbond en de KUL zou 
gaan). Van Aal, (zou schepen van 
Brussel worden) en De Clercq (die 
Simonet in de EG-KommIssie zou 
opvolgen). 

VRIJDAG 27 AUGUSTUS 

• De franstallge tegenhanger van 
de LBC sluit zich aan bij het (afwij
zend) ABVV-standpunt Inzake de in-
deksberekening. Het sindikaat 
wenst onderhandelingen met de pa
troons over kompensaties voor het 
verlies aan koopkracht tijdens de 
met-toepassing van de juist bereken
de indeks. 
• Minister Decroo meldt de oprich
ting van een werkgroep die de toe
stand op onderwijsgebied in de 
Voerstreek moet onderzoeken na de 
vernietiging van het koninklijk be
sluit betreffende het franstalig onder
wijs in de Voerstreek. 
9 De kamer van inbeschuldigings
telling bij het hof van beroep te Brus
sel verwijst de zestien VU-parle-
mentsleden die in mei het kabinet 
van minister Michel bezetten (om 
hierdoor tegen de wetsverkrach-
tingen te Schaarbeek te protesteren 
en de aarzelende houding van de 
voogdijminister aan de kaak te stel
len) samen met een free-lance foto
graaf naar de boetstraffelijke recht
bank. 
0 Het letterwoord dat voortaan bo
ven op de kieslijst zal gedrukt wor

den, om naast het lijstnummer ook 
de naam van de partijen op te geven, 
zal slechts zes letters mogen heb
ben. Voor de VU dus geen probleem 
• Plaatselijke onweders zorgen 
voor de eerste regenval sinds een 
maand Zelfs bij aanhoudende regen 
IS echter de door de droogte aange
richte schade aan de land- en tuin
bouw niet meer te herstellen. 

ZATERDAG 28 EN 
ZONDAG 29 AUGUSTUS 

• De PSB Brussel zal bemiddelen 
in de afdeling Schaarbeek, waar zich 
een scheuring heeft voorgedaan zo
dat er twee socialistische lijsten zou
den ingediend worden 
• De door de droogte veroorzaak
te schade aan de melkveestapel 
bedraagt 800 000 fr. 120 van de 152 
melkveebedrijven staan voor een uit
gave van 92 miljoen aan extra-kos
ten. 
• Volksgazet viert het gouden ar-
beidsjubileum van hoofdredakteur-
direkteur Jos Van Eynde • op 30 
augustus 1926 trad de heer Van Eyn
de in dienst van het socialistisch 
dagblad, waarvan hij sinds 32 jaar 
hoofdredakteur. is. 
• De minister van Financien De 
Clercq zal het fiskaal toezicht niet 
alleen per 1 september op de artsen 
verscherpen maar op alle vrije beroe
pen zoals notarissen, deurwaarders, 
advokaten en andere vrije beroepen 
die niet BTW-plichtig zijn. 

MAANDAG 30 AUGUSTUS 

• Op het zesde « Colloquium Neer-
landlcum» te Antwerpen verklaart 
minister De Backer in haar openings
toespraak, dat voorzien wordt in de 
oprichting van een « Kommlssariaat-
generaal voor de buitenlandse kultu-
rele samenwerking met de Neder
landse kultuurgemeenschap». Het 
zal als autonoom lichaam belast wor
den met de koördinatie en uitvoering 

van alle kulturele overheidsinitiatie
ven van de Vlaamse gemeenschap. 

• Het CVP-partijbestuur is het on
eens met minister De Croo Inzake 
de numerus clausus in het onder
wijs, omdat dergelijke maatregel niet 
zonder Inspraak mag genomen wor
den, omdat vooral de jongeren uit 
bescheiden kringen getroffen wor
den en ten slotte omdat het bezuini-
glngseffekt betwistbaar Is. 

9 Volgens minister Olivier zal de 
E5 < ontvet» worden door de verbe
tering van de sekundalre wegen. De 
E5 verbindt Luik met de kusL 

• Het brugpensioen voor mannen 
(60) en vrouwen (55) wordt op 1 sep
tember 1976 van krachL 

• Volgens minister De Croo daalt 
de schoolbevolking in Vlaanderen 
met 5971 eenheden (kleuteronder
wijs) en met 16.021 in het lager 
onderwijs. Daardoor daalt het aantal 
betrekkingen met 300 in het kleuter
onderwijs en met 800 in het lager 
onderwijs. In het sekundair onder
wijs daarentegen stijgt de schoolbe
volking met 9.793 eenheden, er zijn 
ook 1.000 betrekkingen meer In het 
LO. De voorlopige bezuinigingen in 
deze sektor zouden anderhalf mil
jard bedragen. Volgens de minister 
telt de Voer 261 Nederlandstalige 
leerlingen in het lager en kleuteron
derwijs en 212 in het (thans onwettig 
geworden) franstalig onderwijs. 

• Het FDF zal voortaan knalrood in 
zijn propaganda gebruiken i.p.v. ama
rant. 

• De totale droogteschade aan de 
landbouw zou volgens professor 
Boon, voorzitter van de Boerenbond 
op 20,4 miljard moeten geraamd wor
den. De boerenbond vraagt naast de 
schadevergoeding nog een bijko
mend Inkomen voor de getroffen 
land- en tuinbouwers. Men schat het 
aantal getroffen bedrijven op 25 a 
30.000. 
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BIJ EEN VERJARING 

HET ((SEPTEMBERDEKREET)} V A N 1973 ( 1 ) 
EEN OUDE EIS... 
Het miserie-Vlaanderen van de 
vorige eeuw hunkerde eerst en 
vooral naar brood en aardappe
len en 's zondags een biefstuk. Zij 
die het wat beter hadden dan het 
lompenproletanaat en de keuter
boertjes, nl. de kleine intellektue-
len, bonden de Vlaamse strijd 
aan. Bestuurd, berecht, onderwe
zen en gedrild in een vreemde 
taal wilden de Vlamingen eerst en 
vooral het officiële leven ver
vlaamsen. Dat duurde een eeuw 
want het was pas vóór de twee
de wereldoorlog dat er serieuze 
taalwetten tot stand kwamen. 

1930: vervlaamsing van de rijks
universiteit Gent en stukje voor 
stukje meer «Vlaamse leergan
gen » in Leuven. 
1932 ; Wetten op het gebruik van 
de talen in het bestuur en in het 
onderwijs. 
1935: Wet op het gebruik van de 
talen in het gerecht. 
1938 : Wet op het gebruik van de 
talen bij het leger. 
Wij spreiden de mantel van Lam
me Goedzak over de Belgische 
ijver met dewelke deze wetten 
werden toegepast... 
Aanvankelijk toegespitst op de 
vernederlandsing van het open
baar leven in Vlaanderen, werd 
de Vlaamse Beweging pas later 
gevoelig voor de taaitoestanden 
in het bedrijfsleven. Deze waren 
het gevolg van de franskiljonse 
sociale taalgrens in Vlaanderen 
zelf en van de overheersing van 
het zakenleven door de centraal-
Brusselse financiële machten. 
Lodewijk de Raet had weliswaar 
reeds vóór de eerste wereldoor
log de vinger op de wonde ge-

Wi | ontvangen graag brieven van' 
onze lezers, als ze ondertekend ziin. 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in. evenals scheld- en smaad-
brieven. De andere publiceren wii, 
naargelang er plaats beschikbaar is. 
W i | 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 in een lezersbrief, 
is niet noodzakeli jk de onze. 

De redaktie 

OPEN BRIEF AAN VALEER 
PORTIER, SEPPE COENE EN AL-
LE VIP'S IN VLAANDEREN 

Hoe nu verder na Zangfeest en 
IJzerbedevaart... Verder bedelen 
bij de poort? 
Wellicht ben ik niet de enige die 
met hangende schouders van Dik-
smuide huistoe kwam, diep ont
goocheld met de bedenking, dat 
gerust nog 49 bedevaarten kun
nen verlopen eer Vlaanderen zelf
bestuur verwerft... Nostra maxi
ma culpa. 
Immers Vlaanderens vijanden te 
Brussel zullen niet zwichten voor 
Seppe Goenes plechtige bezwe
ring dat de Vlamingen «zich zou
den kunnen voelen» als in staat 
van wettige zelfverdediging. Als 
iemand mij belaagt kan ik hem 
misschien evangelisch de andere 
wang bieden, maar daarna basta ; 
bij de volgende aanslag trap ik 
kordaat terug, uit wettige zelfver
dediging. Als een dief mij dag na 
dag besteelt zeg ik hem niet dat 
ie « uit mijn zakken moet blijven », 
maar ik hou gewoon de zakken 
dicht. Dat was het verlossend 
woord dat wij van Valeer Portier 

legd, maar tussen beide wereld
oorlogen valt er zelfs van 
Vlaams-nationale zijde weinig te 
bespeuren van enige aktie tegen 
de sociale taalgrens in 't bedrijfs
leven. Alleen het in 1927 opge
richte Vlaams Ekonomisch. Ver
bond manifesteerde zich. 
Het kan verbazing wekken, maar 
het was In haar na-oorlogs diep
tepunt dat de Vlaamse Bewe
ging ernstig werk begon te ma
ken van de vernederlandsing 
van het bedrijfsleven. 

Was het doel te bereiken door 
overreding of dienden er wettelij
ke maatregelen getroffen ? In bei
de richtingen werd gereageerd: 
o.m. door het Vermeylenfonds en 
de Katolieke Vlaamse Landsbond 
f1947], door het Davidsfonds 
( l949j , door senator Bouwe-
raerts (wetsvoorstel in 1949). Er 
waren stellingnamen van het 
A C W (1951), brochures van het 
Studiecentrum van het VEV 
(1956 en later), een motie van het 
Centrum Harmei (1958), de studie 
van prof. Herman Deleeck «De 
taaitoestanden in het Vlaams be
drijfsleven (1959) en voorts talrij
ke studiedagen van de St ichting-
Lodewijk de Raet. Er werd ook 
een en ander bereikt b.v. 'n taal-
regeling in de wet op de onderne
mingsraden (1948), het Akkoord 
van de Limburgse Ekonomische 
Raad met de Kempense steenko
lenmijnen (1952), de tweede Ver
klaring over de Produktiviteit 
(1959) en het Akkoord van de 
Ekonomische Raad voor Vlaande
ren met de Brusselse met-indus
triële ondernemingen (1959). 
Intussen werd Vlaanderen onge
duldiger en ook de zachtaardigen 

onder de flaminganten gingen in
zien dat de pogingen tot overre
ding van de franstalige patroons 
maar weinig aarde aan de dijk 
brachten. 
De wettelijke vernederlandsing 
hing dus in de lucht; in 1962 dien
de VU-voorzitter Frans Van der 
Eist een wetsvoorstel in en... in 
1963 was het zover met de wet 
op het gebruik van de talen in 
bestuurszaken. Als losgeld voor 
de «faciliteiten» (die er direkt 
kwamen) werden in de wet 
«maatregelen op papier» inge
last. Moeten in de streektaal ge
steld z i jn; 
a) de akten en bescheiden die 
wettelijk voorgeschreven zijn. 
b) de akten en bescheiden be
stemd voor het personeel. 
Behalve op de verplichte inlassin
gen van akten in het Staatsblad 
had de wet niet veel effekt. De 
meeste franstalige werkgevers 
stoorden er zich niet aan ; de 
sankties waren zo pietluttig dat zij 
ze echt niet moesten vrezen. 

....IN VERVULLING 

Art. 59bis van de herzienegrond-
wet verleent de Kultuurraden de 
bevoegdheid het gebruik van de 
talen te regelen voor de sociale 
betrekkingen tussen de werkge
vers en hun personeel en voor 
de wettelijk verplichte akten en 
bescheiden. 
Het is vanuit de parlementaire 
VU-rangen dat de twee «waak
honden » M. van Haegendoren en 
Rob Vandezande de stier bij de 
horens gevat hebben met een 
voorstel van Dekreet; zij werden 
bijgesprongen door de syndi-
kalist - volksvertegenwoordiger 
Claeys onder ingeving van prof. 

R. Blanpain en de Landelijke Be
dienden-Centrale. 
Waar andere taalwetten hun ha
ven in het Staatsblad slechts 
bereikt hadden over woelige par
lementaire zeeën en met zware 
averij, voeren deze nochtans ra-
dikale wetsvoorstellen op een rim-
peloze zee doorheen een unanie
me Kultuurraad (19 juni 1973) tot 
in de publikatie in het Staatsblad 
van 6 september 1973. Het werd 
dus een «Septemberdekreet». 
Reeds na de goedkeuring nl. in 
juli '73 gingen sommige Franse 
poppen aan het dansen maar het 
was onmiddellijk vóór de opening 
van het politieke jaar, in septem
ber dus, dat de grote storm op
stak, met het gevolg dat het 
dekreet-schip in quarantaine ge
plaatst werd door de regeringen 
Leburton en -Tindemans. 
De uitvoering werd namelijk ter 
studie gelegd in een regerings
kommissie. Dergelijke kommis
sies zijn welgekomen koelkasten 
voor onwillige of onmachtige mi
nisters. 

STORM TEGEN HET DEKREET 

Uit welke windstreek is de storm 
opgestoken ? Wij verzamelden 
zoveel mogelijk alle persartikels 
vanaf juli 1973 en het loont de 
moeite na te gaan wie de aansto
kers van de kampanje waren, wie 
de zetbazen en wie de handlan
gers. De initiatiefnemer was advo-
kaat J. Eeckhout van Gent en van 
de Amities Frangaises. De zetba
zen : de drie inmiddels overleden 
« matanten» La Métropole, Le Ma-
tin en La Flandre Liberale met La 
Libre Belgique die de aanval dag 
na dag ontketen hebben. Behalve 
één artikel in Le Soir duurde het 

en van Seppe Coene hadden ver
wacht. Het enige wapen dat ons 
Vlamingen nog rest. Het enige 
argument ook waarnaar Bruxel-
les zal luisteren parce que... on a 
besom de l'èpargne flamande. 
Wie federaal denkt kan onmoge
lijk nog langer unitair sparen 
waar ie weet dat — zie dossier 
Vlaanderen — bij alle overheids
geldzuigers : Gemeentekrediet, 
NMKN, ASLK, Landbouw- en Be
roepskrediet, de in Vlaanderen 
aangezogen gelden schromelijk 
anti-Vlaams verkwist worden. 
Na het misselijk geknoei met taal-
kaders — die bovendien in be
paalde overheidsdiensten als 
NMKN, Sabena, e.a. — nog niet 
eens bestaan, dient onomwonden 
de vraag gesteld: te unitair spa
ren te Brussel voor/of nadelig 
voor Vlaanderens volkshuishou
ding ? Indien nadelig, luidt onver-
biddellijk het verdikt: Spaarstop 
richting Bruxelles... tenzij onmid
dellijke opdeling van bovenge
noemde instellingen in twee 

lensen 
nit ESN stuk 

stemmen 

tot midden september vóór de 
andere franstalige bladen hun 
trompetten van Jericho lieten 
schallen. Het kan een wonder 
heten maar op 20 september 
trachtte Le Peuple, wellicht uit 
politieke opportuniteit, het De
kreet zelfs schuchter te verde
digen. 

Uiteindelijk werd het echter 
«Franstallgen aller partijen ver
enigt U': een offensief van je wel-
ste, gestoffeerd met de bekende 
scheldwoorden. De gehele Neder
landse Kultuurraad is één alle
gaartje van nazis die een gesta-
po-gepeoe regime willen instaure-
ren, zo luidde het. Zelfs dag- en 
weekbladen uit de Waalse 
« deep-south » waar men met het 
Dekreet niets, maar dan abso
luut niets te maken heeft deden 
alsof het Vlaams Legioen de 
franstallgen ging uitroeien. Hefti
ge Waalse federalisten en linkse 
socialisten verzaakten tenslotte 
niet aan hun « verdomde » Franko-
fone plicht... 

De politieke les: de waakzame 
anti-Vlamingen zitten in Franskiljo-
nië en Frans-Brussel maar als het 
er op aankomt spannen alle 
franstallgen samen. 

Jacqueline COCQUEREAUX 
Voorzitter VU-afdeling 

GANSHOREN 

(geen drie) autonome landszetels 
te Mechelen en te Namur, of 
elders in Zuid en Noord. Zulks 
met 100 % bevorderingskansen 
van laag tot hoog. Met als gevolg 
de verslanking van het « capitale » 
waterhoofd ; met gevoelige daling 
ook van de onzalige pendel. Kort
om alleen maar voordelen, zelfs 
voor Wallonië dat zodoende vele 
kaders zal zien terugkeren naar 
de eigen streek, vanuit Nosse-
gem tot Dilbeek, die dan hun 
hoogbetaalde wedden in eigen 
gewest zullen verteren. 
Behalve Nols en zijn FDF spits-
broeders is toch elkeen ervan 
overtuigd dat Brussel hoognodig 
moet verslanken. De tandem Van-
de Kerckhove-Perin is er reeds 
geruime tijd mee bezig met als 
resultaat (G.V.A. 14-6-1976) dat 
de laatste twee jaren het aantal 
Vlaamse ambtenaren in over
heidsdienst te Brussel met 2.700 
is toegenomen, van decentraliza-
tie gesproken. Zodat nu circa 
32.525 Vlaamse ambtenaren naar 
Brussel pendelen, op wier wed
den de hoofdstad, gretig maar 
ondankbaar, belastingen kan hef
fen. 
Niet Roger Nols is vijand nr. een, 
maar wel ons eigen lammegoed-
zakkengeduld. Ogen open Vlaam
se slaper... want in ijltempo wordt 
u een drieledig federalisme opge
drongen. NMKN — steeds zon
der taaikader — denkt aan een 
nieuw groots beheercentrum te 
Brussel. Na het Woningfonds van 
B.K.G. dat reeds drieledig fede
raal werkt, zal wellicht eerlang 
ASLK van start gaan met een 
drieledige gewestelijke opdeling. 
Het zoveelste voldongen feit dan, 
als proloog voor de uiteindelijke 
opdeling. Het zoveelste voldon
gen feit dan, als proloog voor de 

uiteindelijke drieledige opdeling 
van het land tot bestendige ver-
knechting van Vlaanderen... ten
zij.. Klokke Roeland... storm lui
de... over Vlaanderland. 

F.V., Kampenhout 

VLAAMSE AANWEZIGHEID 
IN BRUSSEL 

Wij zijn nl. nog erg naïef maar 
denken dat «Vlaamse aanwezig
heid in Brussel» wil zeggen: het 
spreken van uw Vlaamse moeder
taal in Brussel, door dik en dun, 
zelfs stroomopwaarts. 

Maar waarschijnlijk hebben wij 
het mis voor. Want intellektuelen 
als Aster Berkhof spreken Frans 
op de Brusselse vlooienmarkt. 
Zie de TV-uitzending De 5e Wind
streek van 18.8.76. Er kwam geen 
reaktie van een andere Vlaming... 
Gaston Durnez. 

Daarom vragen wij ons af : be
staat de Vlaamse aanwezigheid 
in Brussel ? Is die alleen voor Mal-
lemunt en de gewone mensen of 
telt die niet voor kopstukken en 
intellektuelen ? 

M.TH.S., Destelbergen 

STANDPUNT 
VAN DE VOLKSUNIE 
Het partijbestuur van de Volksunie besprak de politieke pro
blemen. 
In verband met het opvangen van de gevolgen van de langdu
rige droogte voor de landbouw besprak het partijbestuur een 
nota van haar landbouwkommissie — deze zal over enkele 
dagen definitief bekrachtigd worden. 
Het partijbestuur meent verder dat de onderwijsministers De 
Croo en Humblet op onbezonnen wijze en zonder de nodige 
inspraak tijdens de vakantieperiode maatregelen hebben uit
gevaardigd van zeer betwistbare aard. 
Ten slotte onderstreepte het partijbestuur dat de Raad van 
State met jaren vertraging het standpunt van de Volksunie is 
bijgetreden inzake het onwettig franstalig onderwijs in de 
Voerstreek. 
De regering die inzake Schaarbeek zoveel geschermd heeft 
met het begrip « rechtsstaat» moet er nu maar voor zorgen 
dat de geest en de letter van de wet inzake de Voerstreek 
geëerbiedigd wordt en onder meer alle konsekwenties op 
administratief en technisch vlak getrokken worden uit het feit 
dat de Voerstreek ondubbelzinnig tot het Vlaamse grondge
bied behoort. 
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KOMM€riMi4R 

Remi Van Ophem uit Vorst 

OLYIVIPiSCH KAMPIOEN-DISKUS 
DUWT VLAAMSE EENHEIDSLIJST 
Onze bijdrage over de Olympische 
minder-valide kampioen Èddy De 
Vos was nog maar pas bij de « WIJ >-
lezer of daar rinkelde reeds de tele
foon uit de Brusselse agglomeratie 
In Vorst zo werd ons gemeld, woont 
een jOnge man die olympisch goud 
veroverde en die bovendien l i jstdu
wer IS op een Vlaamse Eenheidsli jst 
Dus WIJ naar Vorst waar in de scha
duw van het prestigieuze Vorst-Na-
tionaal Remi Van Ophem woont 
De familie Van Ophem is afkomstig 
uit Schaarbeek, die andere FDF-ge-
meente, waar Remi op 20 augustus 
1952 geboren werd Vader Van Op
hem IS een echte Vlaamse Brusse
laar, moeder is afkomstig uit het 
Oostvlaamse St-Mar ia-Oudenhove 
« En toch IS de familie Vlaams geble
ven, zegt Remi met enige fierheid 
Het had ook anders gekund Onze 
ouders hebben ons steeds naar 
Vlaamse scholen gestuurd Het zijn 
wijze mensen Vader is nochtans 
tweetalig en de kansen om te ver
fransen lagen zo voor de hand Ik 
ben dan later naar de VUB getrok
ken om burgerlijk ingenieur in de 
elektromekanika te worden Op I 
september begin ik te werken op het 
mmisterie van Openbare Werken 
Mijn handikap — Remi is aan beide 
benen verlamd — is nooit een reden 
geweest om mij af te zonderen of op 
te sluiten - Reeds zeer jong volgde 
Remi Van Ophem de sportmanifesta
ties op het nabijgelegen gemeente
lijk sportstadion 

• Toen ik vernam dat dat ook kon 
voor minder-validen ben ik ook gaan 
sporten Ik vmd het niet fijn dat er 
een scheiding getrokken blijft tus
sen de valide en de minder-valide-
sport Zo was het spijtig dat de beide 
Olympische Spelen niet samen door
gingen Praktisch moet zoiets toch 
mogelijk zijn Hier in Vorst lopen 
onze proeven gewoon samen en 
iedereen vindt dat zo goed '» 

T O R O N T O 

Op acht augustus was het dan de gro
te dag voor Remi Van Ophem Zijn 
intense training zou dan beloond wor
den HIJ gooide de diskus 31 12 meter 
ver en werd meteen wereld en olym
pisch kampioen en veroverde een 
prachtige gouden medaille Zijn eigen 
rekord stond voor die dag op 3066 
m Een prachtige worp dus ' Remi Van 
Ophem praat rustig en zonder bluf 
over zijn prestaties Voor hem is het 
belangrijker zichzelf te kunnen be
heersen en de grenzen die zijn handi
cap hem opleggen te verbreken en 
verder te leggen dan het veroveren 
van medailles 

Het gebrek aan officiële interesse 
voor de minder-validesport kommen-
tarieert hij met een veelzeggende 
«och» 

••Het IS toch eigenaardig dat wanneer 
je sukses hebt plots iedereen zich zo 
een beetje je trainer of gangmaker 
voelt Terwijl je echte trainer moet 
thuis blijven trekken er zogezegd offi
ciële trainers mee op die je maar 
oppervlakkig kent Je bent beter datje 
jezelf behelpt Zo hadden wij naar 
Toronto maar een dokter mee gekre-
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gen want natuurlijk zeer weinig is als 
je weet dat onze delegatie op twee 
plaatsen en ver van mekaar onderge
bracht was Zoiets vast te stellen is 
natuurlijk niet prettig Maar -och" als 
je dan weet dat er heelwat mensen 
zijn die het zo niet menen wordt veel 
goed gemaakt Het belangrijkste lijkt 
me dat de minder-validen al hun kom-
pleksen van zich afschudden- Een 
uurtje praten met Remi Van Ophem 
bevestigt hoe deze jonge man een 
sterke persoonlijkheid ontwikkeld 
heeft zich ondanks alles een plaats in 
de maatschappij heeft veroverd en 
een echte Vlaming is gebleven in 
deze Brusselse gemeente Remi Van 
Ophem IS met alleen in de sport hij 
beoefent ook nog rolstoellopen en 
gewichtheffen een sterke kandidaat 
maar ook bij de komende gemeente
raadsverkiezingen waar hij het op
neemt voor zijn Vlaamse volksgeno 
ten 

Remi Van Ophem was met Toronto 
met aan zijn eerste Olympische Spe
len toe In 1972 was hij reeds in Heidel
berg waar hij in zijn nummer het dis-
kuswerpen een bronzen medaille ver
overde Bij de jaarlijkse Wereldspelen 
in het Engelse Stoke-Mande-Ville ein
digde hij sinds 1973 achtereenvol
gens tweede en derde Hij moest zich 
daarom zeer goed voorbereiden op 
Toronto want ondertussen waren hun 
berichten ter ore gekomen van sterke 
jongens uit Canada West-Duitsland 
en Argentinië Het hele voorjaar oefen 
de Remi alsof zijn leven er van afhing 
Tot zesmaal per dag Hij liet zich bij 
staan door de trainer van de Vorstse 
atletiekklub en trainde mee met de 
plaatselijke « A C Forestoise» 

B R U S S E L 

«Alles kreeg hier een Frans etiket 
opgeplakt maar dat is maar oppervlak 
kig Nu er een frisse Vlaamse wind 
door de Brusselse gemeenten waait 
zal daar met verloop van tijd wel ver
andering in komen Wie had voor vijf 
gedacht dat Mallemunt zon sukses 
zou worden ' De Brusselse Vlamin
gen zijn zich bewust geworden van 
hun eigenheid Het was anders net op 
tijd ZIJ hebben ondervonden dat ze 
niets te verwachten hebben van de 
huidige heersers Iedereen zal zich 
nog de stoten van onze burgemees
ter Lepaffe herinneren die de Nacht 
van de poëzie wou verbieden Dat 
heeft hem maar weinig sympatie op
geleverd Toen ik terugkwam uit To

ronto wachtte mij een telegram met 
gelukwensen en bloemen vanwege 
de Nederlandse Kultuurkommissie 
Onze burgemeester vond het niet 
nodig hetzelfde te doen omdat ik 
een Vlaming ben' 
Daarom heb ik graag aanvaard op 
het verzoek van Andre Monteyne om 
lijstduwer te zijn van de Vlaamse een
heidslijst Het wordt een lijst van alle 
partijen en dat is maar best ook want 
de Vlamingen staan hier zeer zwak 
Iedereen moet bereikt worden '» 
Bij een eerste oppervlakkig bezoek 
aan de gemeente Vorst merk je 
onmiddellijk hoe deze gemeente in 
mekaar zit Vorst is omringd door 
Anderlecht en de sterk verfranste 
gemeenten St-Gillis Eisene en Ukkel 
Buiten de agglomeratie grenst Vorst 
aan de faciliteitengemeente Drogen-
bos Boven Vorst-Nationaal liggen de 
rijkemanswijken haast uitsluitend 
Franstalig in het midden — waar de 
Van Ophems wonen — situeert men 
de verfranste middenklasse en in 
beneden Vorst wonen de meest 
Vlaams gebleven Brusselaars en de 
gastarbeiders In Vorst zal het er dus 
op aankomen met alleen de Vlamin
gen te bereiken maar ook de verfrans
te middenklasse 

- Dat wordt onze grote opdracht zegt 
Remi Van Ophem De verloren gelo
pen '• Vlamingen terug oppikken Ik wil 
daar graag aan meewerken Het FDF-
bestuur heeft de gewone mensen 
zeker met in de watte gelegd Een 
voorbeeldje met de grote droogte 
waren de sportterreinen onbruikbaar 
geworden De tennisvelden waar mon
sieur Lepaffe zijn matchke tennis 
speelt werden regelmatig besproeid 
de sportvelden kregen geen druppel 
en waren onbespeelbaar De jongelui 
van Vorst mochten de agglomeratie 
doortrekken om op het Heizelstadion 
te kunnen gaan sporten En dat is 
maar een voorbeeldje 
Een volgende opdracht zal zijn eens 
het kontakt met de Vlamingen opge
nomen ze te behouden en een 
Vlaams gemeenschapsleven te laten 
groeien want dat is er nu met Bij de 
Franstaligen op enkele uitzonde
ringen na ook met Maar dat is onze 
zorg met » 

Remi Van Ophem ziet klaar in de 
Brusselse situatie Wij hopen dat hij 
samen met anderen van de Vlaamse 
Eenheidsli jst ook na 10 oktober zal 
kunnen verder werken Daarom, veel 
s u k s e s ' 

Maurits Van Liedekerke 

Met de nodige fierheid toont Remi Van Ophem zijn gouden medaille Zijn 
nieuw wereldrekord diskuswerpen 31 12 m is dit kleinood meer dan waard 

NATIONAAL 
VORMINGSWEEKEND 
Te C A D Z A N D ( Z e e u w s - V l a a n d e r e n ) 
o p 10-11-12 s e p t e m b e r 7 6 

Het w e e k e n d gaa t d o o r in he t V o r m i n g s c e n t r u m H e d e n e s s e 
— C a d z a n d 
H o e H e d e n e s s e bereiken"? 

— Indien je via Sluis k o m t n e e m je d e baan naar Bres-
k e n s ± 300 m voo rb i j he t k ru i spun t me t d e baan Oos t -
b u r g - C a d z a n d bev ind t z ich he t v o r m i n g s c e n t r u m (aan d e lin
k e r k a n t ] 
— Indien je via O o s t b u r g k o m t n e e m je d e baan naar C a d 
z a n d aan het k ru ispun t me t de baan S lu is -Breskens sla je 
r ech t s a f , he t c e n t r u m zie je ± 300 m v e r d e r a a n d e l inker
kan t 

— W i e m e t d e t re in komt , r i jde to t K n o k k e D a a r te le foneer 
je naar « H e d e n e s s e », tel 91 / 3 1 1 1 7 9 1 6 5 4 , en SN\\ ha len je o p 
H o e I n s c h r i j v e n ' (doe het v a n d a a g n o g Q 
D o o r e e n seint je te g e v e n a a n o n s sek re tanaa t , Vo lde rss t r 
7 1 , 1000 Brussel ) en d a a r tege l i j ker t i jd he t b e d r a g van d e 
dee lnamepr i j s ove r te sch r i j ven o p het nr 001-0196241-86 
van VL IJÓ-Na t i onaa l M e r e l b e k e 
D e dee lnamepr i j s is u i terst laag g e h o u d e n , 300 f r per per
soon , sy l labus i nbeg repen 
W a t m e e b r e n g e n ' 
Toi let- en s laapgere i ( lakens k u n n e n te r p lekke g e h u u r d wor 
den) Schr i j fma te r iaa l en even tuee l d o k u m e n t a t i e i v m het 
t e m a J e k a n o p H e d e n e s s e be ta len m e t Be lg isch ge ld (bar -
w inke l ) 
K i n d e r o p p a s . Er w o r d t — o p v r a a g — g e z o r g d v o o r k inder
o p p a s 
Kursusbege le id ing Kare l V a n Reeth , s t a f m e d e w e r k e r V U -
J O , Wi l l em L e e u w i s s t a f m e d e w e r k e r H e d e n e s s e 

VU\AMSE BEWEGING: 
NIEUWE PERSPEKTIEVEN 
P R O G R A M M A 
v r i j dag 1 0 9 19 u a a n k o m s t 
20 u p lenum kenn ismak ing - p rak t i ka - inleiding voorz i t t e r -
besp rek i ng jaarp lann ing 
22 u gezel l ig samenz i jn 
z a t e r d a g 1 1 9 10 u p lenum 
pane lgesp rek o v e r « V l a a m s e b e w e g i n g n i euwe pe rspek t ie -
ven"?» 
M a r k Ce l s - G u i d o P r o v o o s t - P V a n C a e n e g h e m - L ionel 
V a n d e n b e r g h e 
14 u 30 w e r k g r o e p e n to t 17 uur 
17 u vr i j to t a v o n d m a a l 
19 u kon f ron ta t i e versch i l lende genera t ies « V a n u i t we l k 
e n g a g e m e n t k w a m ik als j o n g e r e to t de V I B e w e g i n g ' ' » 
— A k t i v i s m e M V a n H a e g e n d o r e n 
— Der t i ge r j a ren Rik Dec le i r 
— O o r l o g s j a r e n T V a n O v e r s t r a e t e n 
— Zes t i ge r j a ren P M a r t e n s 
Besp rek i ng + audio-v isuele verdu ide l i j k ing 
z o n d a g 1 2 9 10 u vr i je akt iv i te i t 
moge l i j khe id t o t euchar is t iev ie r ing - s t r a n d b e z o e k - s p o r t -
g e s p r e k s g r o e p e n 
13 u 30 p lenum 
14 u w e r k g r o e p e n 
16 u p l enum besp rek ing ve rs lagen - eva luat ie en a f s p r a k e n 
18 u a v o n d m a a l en e inde 

G E M E E N T E S T R O M B E E K - B E V E R 

A a n w e r v i n g van 1 ass is tent -b ib l io thecar is 

Leef t i jd m in imum 18 jaar en m a x i m u m 45 jaar (50 j v o o r 
v o o r k e u r - r e c h t h e b b e n d e n ) o p d e d a g v a n d e sluit ing v a n de 
kand idaats te l l ing 

Toepass ing van de w e t t e n inzake het be roepspe rsonee l v a n 
de k a d e r s in A f n k a 

Gede ta i l l ee rde v o o r w a a r d e n en in l icht ingen zi jn te b e k o m e n 
o p het g e m e e n t e s e c r e t a n a a t 

D e kand ida tu ren a a n g e t e k e n d te s tu ren naar de heer Burge
mees te r m o e t e n uiterl i jk o p 22 s e p t e m b e r 1976 ter pos t a fge
g e v e n zi jn, ve rgeze ld van d e nod ige bew i j ss tukken 
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OliZe W€R€LD 

Europa eindigt niet 

aan het „ijzeren gordijn # # 

Een 130-tal volkeren leven verspreid tussen Oost-Duitsland, Siberië en 
China, ZIJ hebben drie hoofdkenmerken in de onderdrukking gemeen 
— gebrek aan voorlichting, 
— geen vrij verkiezingssysteem, 
— afwezigheid van het volkerenrecht 
Als volksnationalisten en federalisten kunnen wij met anders dan het 
Europa en de wereld van de VRIJE volkeren te behartigen Het is ont
stellend te zien hoe het Rapport-Tindemans aan dit volkerenrecht in 
zijn ideologie voorbijgaat Vage regionalisering of gewestvorming zijn 
decentralisatiemiddelen van unitaire staatsaanpassers die de macht 
van hun partij of hun standenmaatschappij stellen boven het rechtenge-
heel van de persoon in en met zijn volk 
Rond deze tematiek werden reeds een tiental - al of met georgani
seerd door het VLAAMS KOMITEE VOOR OOST-EUROPA - openlij
ke akties gevoerd in de Sovjetunie Guido van der Meersch en echtge
note Roger de Bie, Bert Roeyen en echtgenote. Luk Quitijn, Hugo 
Seb'rechts Jomi Hemschoote, Vik van Brantegem. Andre Happaerts, 
Linda Monballieu, ikzelf en nu Jo Dries uit Mechelen Tijdens een oers-
konferentie te Brussel op maandag 30 augustus vertelde Jo Dries over 
haar aktie 

medisch onderzoek en daarna 
werden de ondervragingen voort
gezet door onderzoeksrechter, 
KGB-kapitein Goebinski De twee
de nacht bracht zij door in een 
gevangeniscel De ondervra
gingen, die bijna zonder onderbre
king plaatsvonden en waarbij 
haar voedsel werd onthouden, ge
beurden eerst in het Frans en 
daarna in het Nederlands Joanna 
Dries werd er, evenals Eidsvig, 
v/an beschuldigd artikel 70 van 
het strafwetboek (anti-Sovjetagi-
tatie en propaganda) te hebben 
overtreden Hierop staat tot 
7 jaar strafkamp i Haar ondervra
gers weigerden over Eidsvig te 
praten 

UIT DE S O V J E T U N I E 
G E W E Z E N 

Op woensdag 25 augustus 1976 
werd de 24-jange Joanna Dnes 
uit Mechelen, sekretaresse en ak-
tieve scoutsleidster, uit de Sovjet
unie gewezen, op beschuldiging 
van «poging tot verspreiden van 
anti-Sovjet-propaganda » 
Op 21 -8 jl vertrok ze met een toe-
ristengroep naar Moskou om er, 
op verzoek van het komitee, 
openlijk pamfletten te versprei
den voor de vnjlating van de 
Noorse teologiestudent Bernt 
Ivar Eidsvig Eidsvig zit sinds 14-7 
jl in een Moskouse gevangenis 
opgesloten, onder beschuldiging, 
een vlugschrift van de Russische 
bevrijdingsbeweging NTS (Volks
verbond van Russische Solidaris-
ten), gericht aan de boeren, ar
beiders en intellektuelen van Rus
land, te hebben verspreid Deze 
oproep werd in het pamflet van 
Joanna Dnes herhaald 

DE A K K O O R D E N 
V A N HELSINKI 

Deze voorzien de «normale» 
vrije uitwisseling van gedachten, 
van personen, ideeën en informa
tie 
Met de aanhouding van Eidsvig 
werd weer een inbreuk gepleegd 
op deze vrijheden Het is een dui
delijk bewijs dat de Sovjetunie 
haar verplichtingen, vastgelegd 
door de handtekening van Brez-
jnev als vertegenwoordiger van 
de Sovjet-staat, met naleeft Het 
neerschieten van de Italiaanse 

vrachtvoerder (lid van de Italiaan
se KP) van vluchtelingen aan het 
IJzeren Gordijn, het openen van 
postpaketten, brieven enzomeer, 
getuigen in dezelfde zin Wester
se korrespondenten moeten het 
48 u op voorhand aanvragen om 
Moskou te mogen verlaten i v m 
hun beroep In Leningrad b v , een 
der grootste steden ter wereld, 
mogen géén Westerse joernalis-
ten verblijven Hetzelfde voor Je
revan, hoofdstad van wat zij de 
onafhankelijke Sovjetrepubliek 
Armenië noemen Enzomeer 

HET V L A A M S A K T I E K O M I -
TEE V O O R O O S T - E U R O P A 

Het Vlaams Aktiekomitee voor 
Oost-Europa, kortweg «Vakoe» 
werd eind 1967 opgencht om de 
oproep aan het Westen «Laat 
jonge scheuten met vertrappen 
door ruwe laarzen» van de Russi
sche verzetsgroep «SMOG », 
vooral door steunakties in de 
USSR, te beantwoorden Het ini
tiatief daartoe was gegroeid uit 
het kontakt van jonge Vlamingen 
met de Russische vrijheidsbewe
ging 
Later werd gestart met de uitga
ve van het informatietijdschrift 
«Samizdat» Hoofddoel van het 
VAKOE IS het streven naar vrij
heid en demokratie in de Oost-
blokstaten, vooral door recht
streekse kontakten, te ondersteu
nen in dienstbaarheid van de vrij
heidsbeweging, overeenkomstig 
haar behoeften, in aanvaarding 
van bijzondere voorwaarden die 
eigen zijn aan de strijd door een 
totalitair regime Met vrijheidsbe
weging worden vrijheidslievende, 
dus anti-totalitaire krachten, be
doeld die een open en demokrati-
sche maatschappij willen opbou
wen in het kader van een rechts
staat en met het Westen willen 
samenwerken om de prangende 
wereldproblemen te helpen oplos
sen 

WILLY KUIJPERS 
Kamerlid 

Een omgekeerde wereld 
in het Midden-Oosten 

JO'S AKTIE 

Op 23-8 om 19 uur Moskouse tijd, 
begon ze een 1 000-tal pamfletten 
uit te delen bij de ingang van een 
ondergrondse oversteekplaats, 
voor het grootwarenhuis « Kinder
wereld» in de omgeving van het 
KGB-hoofdkwartier Ondertussen 
nep ze in het Russisch «Vrij
heid voor Eidsvig» Na enkele 
minuten greep een man in burger 
haar vast en bracht haar naar het 
grootwarenhuis, van waaruit ze 
4 uur later werd weggevoerd 
naar een KGB-gevangenis buiten 
Moskou Daar werd ze de hele 
nacht verhoord door een instruk-
tierechter, die zich, op haar aan
dringen, legitimeerde als Lt Koval-
jov van de KGB De volgende 
morgen werd zij afgetast en nam 
men al haar bezittingen af Na
dien volgde een grondig zgn 

In Libanon heeft zich met de burger
oorlog een spektakulaire ommekeer 
der bondgenootschappen voltrokken, 
waar tegenover het Westen onbegnj-
pend staat Het zogenaamde revolu
tionaire Syne links en bondgenoot 
van de Sovjet-Unie tegen Egypte is 
thans geallieerde van de zgn neo-fas-
cistische kristelijke Falanks, samen te
gen de zgn linkse moslems van Liba
non en de zgn revolutionaire Palestij-
nen eens de bondgenoten van Syne 
en aartsvijanden van Jordanië en 
Egypte Thans blijkt Kaïro het voor
naamste toevluchtsoord te zijn van 
de in het nauw gedreven Palestijnen 
De lijst IS daarmeee met kompleet 
want IS het met zo dat ook Israel de 
aktieve en passieve helper van de 
Libanese Maronieten is, zijn grenzen 
voor Libanese vluchtelingen openstelt 
en de gewonde en zieke Libanezen in 
de eigen ziekenhuizen verpleegt i 
Moskou, dat reeds kwalijke herinne
ringen heeft aan Egypte waarvan het 
de vriendschap verspeelde dreigt nu 
van het zelfde laken een broek te krij
gen te Damascus Ten overvloede zij 
gewezen op stokebrand Kadafi van 
Libie, aanstoker en financier van bom-
menterreur kapingen en opstand in 
Egypte en in Soedan Vergeten we 
Irak met, dat met stijgend wantrou
wen en onbehagen de ingewikkelde 
evolutie in Libanon gadeslaat 

Voorspellingen kan men hier nog min
der dan elders doen, gevolg van de 
Levantijnse onberekenbaarheid Wel 
kan men vaststellen dat de zgn recht
se krachten van de Arabische wereld 
in Libanon pogen het wassend «link
se » getij in te dammen Israel van zijn 
kant hoopt op goede nabuurschap 
met Zuid-Libanon, eens dat het met 
langer een El Fattahland zal zijn, wat 
slechts mogelijk is wanneer de kriste
lijke krachten de burgeroorlog win
nen 

Waarom de knstelijke falanges zo 
hard optreden tegen de Palestijnen 
begrijpt slechts hij die vlak voor de 
burgeroorlog de Palestijnse machts
posities in Libanon gezien heeft Het 
was een staat in de staat politiek en 
militair sterker dan Libanon zelf Zelfs 
sommige linkse Libanezen zagen met 
lede ogen deze verdringing van de 

Libane?en door de Palestijnen aan 
Nu de oostelijke flank van het Pales
tijnse vestigingssisteem rond Beiroet 
opgerold werd en de vrijgekomen 
troepen een offensief in de bergen 
begonnen heeft de PLO een zwaar 
politiek gezichtsverlies geleden Van 
enige Arabische solidanteit is mets in 
huis gekomen Daaruit moet onvermij
delijk bij de Palestijnen een nieuwe 
frustratie en dus een nieuwe golf van 
terronsme te voorschijn komen 

Bernhard 
van 
Lockheed 
Onze noorderburen (stamgeno
ten zeiden de flaminganten van 
weleer) zitten in zak en as met 
de zaak van de prins-gemaal, die 
meteen de Oranje-dinastie op 
de helling dreigt te zetten. Ook 
al heeft premier Den Uyl de 
show gestolen met een zo keu
rig geformuleerd rekwisi lor ium, 
dat men van bewondering zijn 
verontwaardiging vergat. Te 
meer daar nog een ander ele
ment eveneens — althans in den 
beginne — de boosheid tegen
over Bernhard verdrong, nl. me
deleven met de koningin. 
De slag is bij de Nederlanders 
zwaar aangekomen. Het is een 
magere troost dat ook Engeland, 
Denemarken, Italië, Spanje, 
West-Duitsland en Japan met 
een Lockheed-affaire opge
scheept zitten. Het verschil met 
al deze landen is nl dat de 
Nederlandse Lockheed-affaire 
de monarchie zelf, dus de staats
vorm, in het gedrang dreigt te 
brengen, terwij l in de andere lan
den het schandaal niet zulke fun
damentele aspekten vertoont. Er 
kunnen hoogstens regeringspar
tijen en enkele polit ici van hun 
pluimen verliezen, maar in Ne
derland is het vertrouwen in de 
kroon ernstig geschokt. Dit be
sef dringt slechts geleideli jk 
door maar na een verrassing 
van dergeli jk formaat is dat nor
maal 

We hebben er geen leedver
maak in, ook al houdt dit schan
daal een les in voor hen, die men 
wegens een al te grote bemoei
zucht de «zedenmeesters van 
Europa » is gaan noemen. Het is 
begrijpeli jk dat het Nederlands 
establishment beducht is voor 
een institutionele krisis en dus 
geen strafrechterl i jk onderzoek 

tegen de prins eiste. Het recht 
zou hier dus moeten wijken voor 
de «reden van staat» of de 
staatsraison Wat het zwaarst is, 
moet het zwaarst wegen, zegt 
Den Haag Dat anderdeels de 
ongeli jke behandeling (cfr. de fa
bel van La Fontaine . « selon que 
vous serez puissant ou mise
rable ») velen tegen de borst 
stoot is al even begrijpeli jk. Een 
buiten vervolging stellen van de 
prins, alleen omdat men daar
door wil vermijden het staats
hoofd zelf m een onmogeli jke 
posit ie te brengen, kwetst hoe 
dan ook het rechtsgevoel. 

Nederland zit dus duideli jk tus
sen twee vuren. Het zal niet 
meer zijn zoals het vóór die dra
matische zitt ing in het Binnen
hof vorige week vri jdag was. Er 
IS reeds lang sprake van, dat 
Juliana zou aftreden eenvoudig 
omwil le van haar leefti jd en ook 
omdat de kroonprinses reeds ge
ruime ti jd bekwaam geacht 
wordt om de last van het koning
schap op zich te nemen. De ont
luistering van de prins — wiens 
onbetwistbaar zakelijke sukses-
sen op de duur toch niet tegen 
zijn grove fout opwegen — zal 
deze opvolging hoogstwaar
schijnl i jk versnellen Er valt met
een te hopen, dat prins Claus 
niet in het spoor zal lopen van 
zijn schoonvader, die zulk een 
indrukwekkend aantal funkties 
in het openbaar en in het zaken
leven bekleedde, dat hij in ons 
land superkumulard zou ge
doopt worden. Dat deze opeen
stapeling van macht en van per
soonli jk belang bij één man niet 
gezond is, ervaart thans een 
diep geschokt Oranje-volk. 
(S.W) 
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ANTWERPEN 
A N T W E R P E N (arr.) 

ARR RAAD 

De volgende arrondissementsraad 
heeft plaats op vrijdag 10 september 
te 20 u 30 in de zaal Trefpunt te Deur-
ne Hoofdagendapunt vanzelfspre
kend de naderende gemeenteraads
verkiezingen 
KOLPORTAGE 

Op zondag 5 september te 10 u kol-
porteren wij in Schoten Afspraak op 
het marktplein voor het gemeente
huis W I J doen een oproep aan alle 
afdelingen om enkele krachten te leve
ren, zelfs in deze drukke verkiezings
periode 

A N T W E R P E N ( S T A D ) 

DIENSTBETOON 

Vanaf maandag 6 september weer 
terug regelmatig dienstbetoon in de 
Wetstr 12 van 16 tot 19 u telkens op 
maandag, door Volksvertegenwoor
diger A De Beul bijgestaan door 
Prov raadslid mevr Monseur 
PAGADDERBAL 

Onder deze benaming gaat het verkie
zingsbal door van onze afdeling op 
zaterdag 2 okt in het lokaal «Oranje
huis », Hoogstr 69 Antw Deuren 20 u 
Kaarten op het sekretariaat of bij de 
bestuursleden 60 fr 
KANDIDATEN 

Ten laatste op vrijdag 4 september 
komen de kandidaten op het sekreta-
naat Wetstr 12 op de wettelijke for
mulieren hun handtekening plaatsen 
Dit kan van 9 u tot 22 u 
Men kan ook voordien tijdens de 
loop van die week, en tussen de ope
ningsuren van het sekretariaat de 
handtekening komen plaatsen (9 tot 
16 u 30) 

WERK A A N DE WINKEL 
Voor allerlei taken kunnen we helpers 
gebruiken Tel sekretariaat 
PROPAGANDAMATERIAAL 
Verkrijgbaar op het sekretanaat fol
ders, affiches lucifersdoosjes, sti
ckers kogelpennen enz 
STEUN 

Breng uw bijdrage binnen bij de 
bestuursleden of op het sekretariaat 
U kan ook storten op KB 404-
3036801-74 van V U Antw Stad 

Brouwerij 

MOORTGAT 
BREENDONK 

Tel. 031/86.71.21 

Voor « AL » uw bieren 
en limonades 

Bijhuizen Cogels Osylei 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel 031/36 10 11 

DeheegherJan 
Ledeganckstraat 19, Gent 

Tel 091/22 45 62 

pensen 
ait E£N stak 

stemmen 

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 
031/248806 

B A L E N - O L M E N 

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

B O R G E R H O U T 

DIENSTBETOON 

Onze mandatanssen staan steeds tot 
uw dienst Schepenen Bert Verbeel-
en, J Posenaerstraat 37 Tel 
355708 Dirk Stappaerts, Bikschote-
lei 246 Tel 21 3997 Gemeenteraads
leden Frans Dirks, K v d Oeverstr 
26 Tel 36 38 9 4 , Hugo Andries, Turn-
houtsebaan 116 Tel 3 6 5 9 6 7 , Karel 
Eykens, Weversfabnekstr 40 Tel 
36 5 6 1 0 , Dr Bert Jacobs, Te Boelaer-
lei 29 Tel 21 21 36 , Lambert Van de 
Wal Laar 26 COO-leden M w Raets-
Vandendriessche Helmstr 176/A2b 
Tel 3673 06 , Bert De Vos Lt Lip
penslaan 49/6 Tel 3646 38 
PROPAGANDA 

Voor de verkiezingsaktiviteiten doen 
we nog beroep op enkele personen 
om te bussen en al het andere werk 
dat er bij te pas komt Niet enkel die 
goed te been zijn, ook anderen mo
gen zich aanmelden om zittend werk 
te doen op het sekretariaat Statielei 
8 Tel 353658 of bij Frans Dirks, K 
v d Oeverstr 26 Tel 363894 of bij 
Hugo Van Loon Fr De Vriendtstr 12 
Tel 3623 66 
SEKRETARIAAT 
Ons sekretariaat, Statielei 8 is, vanaf 

1 september tot 10 oktober, alle 
werkdagen geopend van 10 tot 15 u 
AANPLAKDIENST 

Binnen enkele dagen zullen de afge
huurde reklameborden alsook deze 
die door de gemeente op een 20-tal 
drukke punten werden geplaatst in 
gebruik genomen worden Als onze 
leden in hun buurt een oogje in t zeil 
houden en als er schade of overplak-
king gebeurt aan ons propagandama
teriaal dat ze dit zo spoedig mogelijk 
willen bekend maken aan onze propa
gandaleiders of aan het sekretariaat 

STEUNFONDS 

Dat heel deze propaganda veel geld 
zal kosten hoeft geen betoog Mogen 
WIJ dan ook op uw geldelijke steun 
rekenen wanneer een van de be
stuursleden zich bij u aanbiedt met 
een geldige steunlijst voorzien van 
een stempel van de afdeling Ook 
kunt ge uw bijdrage storten op onze 
bankrekening 413-1066441 -80 van 
Volksunie-Borgerhout met vermelding 
« kiesfonds » Hartelijk dank 1 

KULTUUR 

Onder impuls van Schepen Bert Ver-
beelen wordt een merkwaardige ten
toonstelling gehouden van grafische 
werken uit de verzameling van de Bor-
gerhoutenaar de heer Fr Bauwe-
raerts met als tema « Antwerpen in de 
grafiek door de eeuwen heen » Deze 
tentoonstelling gaat door in de ge
meentelijke feestzaal, Turnhoutse-
baan 92 van 4 tot en met 20 septem
ber 1976 Vrije toegang van 10 tot 
12 u en van 14 tot 18 u 

B O R S B E E K 

DIENSTBETOON 

Elke 1 ste maandag van 18 u 30 tot 19 
u 30 in cafe Parking, hoek Weniger-
straat en Karel Soetelaan 
Elke 3de maandag van 18 u 30 tot 19 
u 30 in cafe Riviera, Jos Reuzenlei 17 
Samen met kamerlid R Mattheyssens 
staan te uwen dienste Jef Demi, 
gemeenteraadslid. Jan Bosstr 4 
(210191) , Staf Kiebooms, voorz 
KOO, Luc Hendnckxlei 20 (21 61 98) 

B R A S S C H A A T 

DIENSTBETOON 

Elke 1ste donderdag van 20 tot 
22 u 30 op volgende adressen 
Centrum cafe Vogelzang, Mikse-
baan 25 (Rik Decleir) Kaart cafe 
Boerke Rustoordlei (Monica Verijke-
Deschepper) Maria-ter-Heide cafe 
Oud België, Pauwelslei 184 (Roger 
Vanthilo) Mariaburg cafe Cycle Ka-
pelsestwg 364 (Jaak Decru) 

D E U R N E 

DIENSTBETOON 

ledere donderdag staan onze manda
tarissen ter beschikking in ons lokaal 
" Trefpunt » 
Zitdagen Vlaamse ziekenkas iedere 
I e en 3e donderdag van de maand 

DOSFELINSTITUUT 

D I A M O N T A G E : D E G E M E E N T E , 
EEN F E D E R A A L V L A A N D E R E N 

B O U W S T E E N V O O R 

De tweedelige klank- en diamontage onder het motto « Een gemeen
te voor de mens/de gemeente, bouwsteen voor een federaal Vlaan
deren » viel fel in de smaak op het Vü-kongres over de gemeentepro-
blematiek 
Het Dosfelinstituut richt hiermee voorstellingen in, begeleid met spre
ker en debat voor afdelingen en andere geïnteresseerde groepen 
Inlichtingen Dosfel inst i tuut, Tribunestraat 14, 1000 Brussel Tel : 
02/2191202 (doorlopend van 8 u 30 tot 16 u). 
3 september VU-afdeling BERG - Zaal « De Verbroedering» Kam
penhout Ruisbeek Aanvang 20 u 
3 september VU-afdeling SINAAI - Zaal «De Kroon» Dorpsstraat 
1 7 - 9 1 9 0 Sinaai Aanvang 20 u 
10 september VU-afdeling VILVOORDE 
11 september Vü-afdeling VILVOORDE-KONINGSLO 
15-16 sept VU-afdeling BREE 
16 september VU-afdeling DENDERMONDE 

F I S K A L E V R I J S T E L L I N G 

BIJ Koninklijk Besluit van 16 januan 1976 werd het Dosfelinstituut 
erkend als « kulturele instel l ing inzake belast ingsvri jstel l ing van 
bepaalde giften » 
Dit houdt in dat giften vanaf 1 000 fr kunnen worden afgetrokken 
van de inkomstenbelastingen 
Deze erkenning geldt voor de jaren 1976 1977 en 1978 
Het Dosfelinstituut levert dan de nodige attesten af 
Geïnteresseerden kunnen zich steeds wenden tot het Dosfel inst i 
tuut, Tribunestraat 14 te 1000 Brussel TeL- 02/21912.02 (doorlo
pend van 8 u 30 tot 16 u.). 

POLIT IEKE K O N S U L E N T E N 

Het Dosfelinstituut wil ten behoeve van het Partijkader • Polit ieke 
konsulenten » vormen, die na de opleiding in staat zijn op arrondisse
menteel en afdelingsvlak politieke informatie te verstrekken 
Wie een stuk vrije tijd ter beschikking heeft voor het volgen van deze 
opleiding en het vervullen van de opdrachten nadien, geve zijn naam 
en adres op aan het Dosfel inst i tuut, Tribunestraat 14, 1000 Brus
sel, Tel 02/2191202 (doorlopend van 8 u 30 tot 16 \i\ 
Naderhand worden de kandidaten persoonlijk gekontakteerd 

NATIONALE LOTERIJ 
32ste T R A N C H E 

HOOG LOT 

15 MILJOEN 

en... 

VIJFTIEN loten 

van 1 MILJOEN 

Trekking op 8 september 

HET BILJET. 300 fr. 
HET TIENDE . 33 fr. 

De loten worden uitbetaald zonder de 
minste fiscale of andere afhoudingen 
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OP 
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V ERENIGING 
V LAAMSE 
Z lEKENFONDSEN 

U als Vlaming... sluit zeker aan bij het 
VLAAMS ZIEKENFONDS van uw STREEK 

Provincie Antwerpen : 
RUPELSTREEK - KLEIN-BRABANT ; ONDERLING ZIEKENF RUPELSTREEK en .KLEIN-BRABANT 

Kraanweg 21, 2680 Bornem. — Tel. (031)89 16 19. 
Provincie Brabant: 
ARR. LEUVEN - gewest TIENEN-AARSCHOT-DIEST-ZOUTLEEUW : Cembel. 

Leuvenselaan 43, 3300 Tienen - Tel (016181 34.35. 
Gewest Brussel + Arr. Leuven : Gewest Leuven : V L A A M S Z IEKENFONDS BRABANTIA 

Ninoofsesteenweg 288. 1080 Brussel. — Tel. (02)523.87.77 
Provincie Oost-Vlaanderen : 
ARR. AALST: Z IEKENFONDS PRIESTER DAENS 

Hopmarkt 36. 9300 Aalst. — Tel. (053)70.45.53. 
ARR. GENT: Z IEKENFONDS FLANDRIA 

Keizer Karelstraat 80. 9000 Gent. — Tel. (091)23.52.27. 
ARR. DENDERMONDE : V L A A M S Z IEKENFONDS SCHELDE - DENDER - DURME 

Em. Van Winckellaan 5. 9330 Dendermonde — Tel. (052)21.75.45. 
ARR. EEKLO en KANAALZONE : Z IEKENFONDS FLANDRIA-MEETJESLAND 

Gravin Johannalaan 8. 9900 Eeklo. — Tel. (091)77.23.51. 
ARR. OUDENAARDE: Z IEKENFONDS V L A A M S E ARDENNEN 

Forlstraat 34. 9700 Oudenaarde. — Tel. (055)31.31 15 
ARR. ST.-NIKLAAS : V L A A M S E MUTUALITEIT W A A S L A N D 

Vrasenestraat 14. 2750 Beveren-Waas — Tel (031)7566.66. 
Provincie West-Vlaanderen : 
ARR. KORTRIJK-IEPER : Z IEKENFONS WEST-FLANDRIA 

Veldstraat 170, 8500 Kortri jk. — Tel. (056)22 56.98. 
ARR. OOSTENDE-VEURNE-DIKSMUIDE; Z IEKENFONDS DE WEST 

Rekolettenstraat 66, 8450 Nieuw/poort. — Tel (058)23 37.15 
RR. ROESELARE-TIELT en BRUGGE: Z IEKENFONDS W E S T F L A N D R I A 

Westlaan 145. 8800 Roeselare — Tel (051)20 83.45. 
V.V.Z.-sekretariaat: Veldstraat 170, 8500 Kortrijk. Tel. {056)22.56.98. 

EDEGEM GEMEENTE EKEREN KONTICH 

DIENSTBETOON 
Onze gemeenteraadsleden: Ludo 
Van Huffelen, Drie Eikenstr. 171 ; Re-
naat Dekeyser, Graaf de Fienneslaan 
47; Hilde Dewit-Jacobs, Jan de Sade-
leerstr. 16; Miei Claessens, Opstal 37. 
Onze afgev. bij de KOO: dr. Van 
Deun, Bonniverlei 44; Paul Wijns, Te 
Nijverdoncklaan 51. 

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 as. 
Alle hulp kunnen wij gebruiken, ook 
financiële. Daarom nogmaals onze 
bankrekening VOLKSUNIE-EDEGEM 
- 645-1005522-55 of nog beter, bel 
één onzer mandatarissen op of onze 
penningmeester W. Schiltz, tel. 
57.15.67. 

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. 

MEDEGEDEELD 
Het kollege van burgemeester en 
schepen der gemeente Ekeren maakt 
t)ekend dat de hoorzitting in Ekeren-
Centrum zal gehouden worden op 
dinsdag 7 september 1976, tussen 19 
en 22 uur, op het gemeentehuis, Velt-
wijcklaan 27. 
ledere Ekerënaar, waar hij ook woont, 
kan op deze zitting terecht met zijn 
problemen en suggesties. 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
Alfons Bollen, Schepen Financiën, 
Handel en Nijverheid, Koekoeklaan 7, 
tel. 64.49.43; Maurits Van Tongerloo, 
gemeenteraadslid, Leliënlaan 62, tel. 
64.55.14; Lode Van Vlimmeren, KOO-
lid, Hoogboomsteenweg 22, tel. 
64.41.48; Veerie Thyssens, KOO-lid, 
Geestenspoor 72, tel. 41.04.41. 
LEDEN EN ABONNEMENTEN 
V\/ie lid wil worden van de Volksunie, 
gelieve zich in verbinding te stellen 
met het VU-Sekretariaat, Geesten-
spoor 72, Ekeren. Tel.: 41.04.41. Wie 
abonnent(e) 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 
nodigen u «Ten Dans» op vrijdag 
17 september e.k. om 20 u. 30 in de 
zaal « Mistral», Kloosterstraat 70, Eke
ren. Kontaktadres: H. Bellens, Graven-
laan 25, Ekeren. 

HOBOKEN 

DIENSTBETOON 
Onze mandatarissen Fonne Griek, 
Broydenborglaan 19 (tel. 27.82.11) en 
Clem de Ranter, Steynstr. 85 (tel. 
27.72.78) zullen u in de mate van het 
mogelijke helpen bij het oplossen van 
uw problemen. 

G E M E E N T E EKEREN 
2e OPROEP 

Bij het gemeentebestuur van Ekeren wordt een werfreserve 
aangelegd van tijdelijke betrekkingen van PART-TIME ASSIS
TENT ten behoeve van de gemeentelijke biblioteek. 
Inlichtingen en voorwaarden te bekomen op de gemeentese-
kretarie, Veltwycklaan, 27 Ekeren, en gemeentelijke biblio-
,teek. Driehoekstraat, 43. 
Aanvragen met de nodige bewijsstukken te richten aan de 
heer burgemeester der gemeente Ekeren, uiterlijk op 30 sep
tember 1976. 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 
TeL 

D o KERKSTRAAT 
(031)35.98^ 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

GELUKWENSEN (1) 
Wij melden met veel vreugde de 
geboorte van Hans, eerste zoontje 
voor Hans en Rita Van De Bulcke-
Van Woensel. Onze gelukwensen te
vens voor de grootouders, onze leden 
de h. en mevr. Frans Van Woensel. 
GELUKWENSEN (2) 

Op zaterdag 28 augustus, werden on
ze leden de h. en mevr. Constant en 
Joanna Moyson, IJzermaalberg 51, 
ter gelegenheid van hun gouden hu
welijksjubileum, door heel Kontich Ka
zerne op zeer passende wijze gehul
digd. Namens het bestuur en manda
tarissen werden bloemen overhan
digd. Nogmaals van harte proficiat! 

MERKSEM 

SPAARKAS TUL 
Graag willen we de leden eraan herin
neren dat de e.v. algemene ledenver
gadering zal plaatsvinden op dinsdag 
7 sept. e.k. om 20 u. 30 in ons lokaal, 
VI. Huis Tijl, Bredabaan 298. 
G'^ GROTE VLAAMSE KERMIS 
Voor de 6* maal wordt door onze Vu-
Damesafdeling, Vrouwen van Van
daag, de jaarlijkse Grote Vlaamse 
Kermis ingericht in Zaal Tijl, Breda
baan 298 op zaterdag 18 en zondag 
19 sept. a.s., telkens vanaf 15 u. Zoals 
steeds wordt weer gezorgd voor ver
maak, sport en spel, voor groot en 
klein, voor jong en minder-jong. Van
zelfsprekend zullen ook de lekkerbek
ken en fijnproevers ook weer aan hun 
trekken komen. Op zaterdag 18 of 
zondag 19/9 verwachten we U dus 
allen, met Uw familie, vrienden en ken
nissen in Zaal Tijl. 

Ter voorbereiding wordt trouwens 
nog een werkvergadering belegd op 
dinsdag 7 sept. om 20 u. 30 in ons 
Ontmoetingscentrum, Bredabaan 
298, waarop alle Dames vriendelijk 
worden uitgenodigd. 
VK ATALANTA 
Ter voorbereiding van de komende 
kompetitie, spelen onze jongens nog
maals een vriendenwedstrijd op ons 
terrein in het Fort van Merksem, 
tegen FC De Lunden, op zondag 
5 sept. om 10 u. 30. We hopen onze 
supporters daar weer te mogen be
groeten. 

VROUWEN VAN VANDAAG 
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. 
DIENSTBETOON 
Voor telefonische afspraken met on
ze mandatarissen, bel één der volgen
de nummers: schepen T. Dewachter 
(45.65.59) of (45.24.38), KOO-voorz. 
Leo Michielsen (45.55.90), gemeente
raadsleden Luk Droogmans (45.51.81) 
en Jan Poels (45.5171), KOO-raadslid 
Omer Stevens (45.25.17) ofwel op de 
volgende nummers: voorz. Urbaan 
Dubois (45.70.27), soc. dienstfc>etoon 
Mare Hendickx (45.88.27), sekr. Al
fons Brat (46.02.79). 

MORTSEL 

DIENSTBETOON 
De Mortselse mandatarissen stellen 
zich ten dienste met raad en hulp bij 
alle sociale problemen. 
Volksvertegenwoordiger: 
Reimond Mattheyssens, Liersesteen-
weg 326, tel. 55.35.99. 
Gemeenteraadsleden: 
Wim Claessens, Pastoor Deensstraat 
19, tel. 55.39.09. 
Jos Debackere, Deurnestraat 315, tel. 
49.86.19. 
Lieve de Ceuster, Edegeusestraat 
85, tel. 49.84.21. 
Jan Vandewalle, Dieseghemlei 52, tel. 
49.51.10. 
Bob van Hoofstadt, Berthoutstraat 4 
tel. 49.78.18. 
K.O.O.-lid: 
Frie de Clercq, Molenlei 58. 

NIEL 

DIENSTBETOON 
Heb je problemen van administratieve 
aard ? Stap eens binnen in ons sekre-

tariaat op vrijdagavond van 20 uur af. 
Onze vrienden Frans De Meulemees-
ter, Guido Michiels en Jos De Graef 
staan om beurt ter beschikking om 
uw moeilijkheden op te lossen. Natuur
lijk volledig gratis. 

NIJLEN 

VU-AUTOZOEKTOCHT NETELAND 
De VU-afdeling van de streek Nete-
land richt een toeristische autozoek
tocht in met propagandistisch karak
ter doorheen het Pallieterland. Zon
dag 19 september e.k., vertrek te Lier 
(Vismarkt tussen 13 en 14 u. - aan
komst in Noorderwijk). 
Leeuwevlag op wagen gewenst. 
Inschrijving : 50 fr. Prachtige prijzen. 
Inschrijven bij: 
— Joris Van Dessel, Zandvekenvel-
den 15, Nijlen. Tel. 031/81.85.91. 
— Marcel Van Roy, Aragonstraat 6, 
Lier. Tel. 031/80.15.68. 
— Hinoul, Lindekenslaan 19, Kessel. 
Tel. 031/80.41.47. 

NOORDERWIJK-OLEN 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
We melden u met genoegen dat het 
sociaal dienstbetoon van senator 
Wim Jorissen steeds meer bijval kent. 
De zitdag heeft plaats: iedere 3de 
maandag van de maand te Olen: bij 
Louis Geens, de Heikens 37, tel. 014/ 
21.41.00 van 19 u. 15 tot 19 u. 45, te 
Noorderwijk: bij Marcel Mertens, de 
Ghellincklaan 14 van 19 u. 45 tot 20 u. 
15. 

WILRIJK 

GETROUWD... 
Op 20.8 zijn Guy Eggermont en Rita 
Van Swalm in het bootje gestapt. Wij 
wensen ons medelid van harte geluk 
met deze beslissing en hopen op een 
langdurige en gelukkige verbintenis. 
Uiteraard gaan onze wensen ook 
naar de respektievelijke ouders. 

] _ VOLKSUNIE ^ 

Steunt de 
VOLKSNATIONALE 

ERASMUS 
GEMEENSCHAPSSCHOOL 

Talen - steno - typen - boekhouden - direktiesekretariaat - medisch 
sekretarlaat - verkoop - reklametekenen - etalage - hostessen - manne

quins - receptie - journalisten - public relations - AUTORIJSCHOOL 

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

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

De Breugelroute per fiets die voor de vijfde maal van start ging kende weer zijn sukses Tweehonderd fietsers vertrok
ken te Halle om viaBuizingen-Huizingen-Lot-Lembeek-Bellingen-Beert-Pepingen en St-Pieters-Leeuw weer Halle te berei
ken en dit na een tocht van 60 km De VUJO (arr Brussel-Halle-Vilvoorde) die de organizatie op zich nam zorgde tijdens 
de middagpauze voor een heerlijke Breugeliaanse pik-nik met als nagerecht het euksesvol optreden van Jan De Wilde 
De VUJO dankt alle deelnemers en hoopt hen volgend jaar terug te zien voor een zesde Breugelroute per fiets in een 
nieuw kleedje 
De foto de ganse bende tijdens een korte pauze p ^ pA j 

Van 10 tot 18 september a.s. 

ZEEYRUCHTENFESTIJN 
in 

®e tCaiieerm 
BAR RESTAURANT 

Kaasmarkt 157 Wemmei 

Tel. 02/478.83.18 

Open vanaf 18 uur — Gesloten 's zondags 

Waardin Julia Van Mieghem 

•Van 10 tot 25 september. 
Tentoonstelling van kartoens van FILIP BEENDERS. 

BEERSEL-LINKEBEEK-
DROGENBOS 

DIENSTBETOON 
In de herberg De 3 Bronnen, Hoog
straat 13 Beersel iedere 1ste maan
dag van elke maand door Frans 
Adang 

JETTE 

DIENSTBETOON 
Jan De Berlangeer agglomeratie- en 
gemeenteraadslid is iedere zaterdag 
tussen 10 uur en 12 uur tot uw 
beschikking om uw problemen op 
sociaal gebied te helpen oplossen Vic
tor Van Aelst staat hem terzake bij 
om u eventueel juridische raadgevin
gen te verstrekken 
U bent dan ook van harte welkom op 
hun kantoor voor Sociaal Dienstbe
toon te Jette Jetsesteenweg 548 

KESTERBEEK 

MEETING 
Fusiegemeente Alsemberg-Beersel-
Dworp-Huizingen-Lot 
Vnjdag 17 september 1976 om 20 uur 
in de zaal UNION Torleylaan 62 te 

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-
ladse Kommissie voor de Kuituur 
Dienst Volksontwikkeling - Sektie Der
de Leeftijd - Hertogsstraat 33 1000 
Brussel Tel 02/511 81 45 

Huizingen Grote VU-verkiezingsmee-
ting 
Sprekers Willy De Saeger provincie
raadslid Jef Valkeniers volksver
tegenwoordiger Bob Maes senator 

OVERUSE 

VLAAMSE ZIEKENKAS ZITDAGEN 
Centrum elke donderdag, 9-11 u 30 
2e dinsdag 19 u 30-20 u 30 in het 
Vlaams Sociaal Centrum 
Jezus-Eik 1 ste donderdag, 19 u 30-
20 u 30 in het zaaltje van cafe Luxem
burg 
Eizer laatste zaterdag 20-21 u Bij 
Desees cafe op de Grens 
Maleizen 2de en laatste zaterdag 
10-12 u, Langeweg 34 

ZELLIK 

ST-PIETERS-LEEUW 

SOC DIENSTBETOON 
Elke zaterdag van 11 tot 12 u ten hui
ze van federatieschepen Frans 
Adang Ruisbroeksestwg 109, St-Pie-
ters-Leeuw of op afspraak tel 
377 31 83 In samenwerking met sena
tor Bob Maes 
ZIEKENFONDS BRABANTIA 
Zitdag elke zaterdag van 11 tot 12 u 
en elke dinsdag van 19 tot 20 u ten 
huize van Frans Adang, Ruisbroekse-
steenweg 109 St-Pieters-Leeuw 

ZEMST 

STEUN KIESFONDS 
De verkiezingskas van de VU is erg 
mager aangezien er tot nog toe geen 
afdelingen waren in Zemst en Elewijt 
Bijgevolg moeten de afdelingen Eppe-
gem Hofstade en Weerde de hele 
zaak financieel dragen hetgeen onmo
gelijk IS Daarom durven wij U om uw 
financiële steun verzoeken Uw bijdra
ge hoe klein ook kan gestort worden 
op rekening nr 860-0014487-16 Kies-
fonds Volksunie p/a Stationslaan 21 
2940 Zemst Of overhandig ze recht
streeks aan een onzer kandidaten of 
bestuursleden Met onze dank bij 
voorbaat 

KflLinD€R 
SEPTEMBER 
3 Kampenhout - Berg - Nederokkerzeel - Buken Dia-avond 

« Een gemeente voor de mens» te 20 u in zaal « Verbroede-
nng» te Kampenhout-R uisbeek Medewerking van het Dosfelin-
stituut Eregast senator Bob Maes 

EEN GESCHIEDENISBOEK 
OVER ZELLIK 
Ter gelegenheid van de opslorping 
van onze gemeente door Groot-Asse 
acht het gemeentebestuur het wel 
zeer passend een waardevol aanden
ken aan Zellik in het licht te geven 
Gedurende zes jaar van zijn ambtster
mijn heeft de schepen van Kuituur en 
Gezin Frans Schoonjans gewerkt 
aan het schrijven en opstellen van 
een « KIJK- en LEESBOEK » over ZEL
LIK, dat rijkelijk geïllustreerd wordt 
met meer dan honderd kleurfoto's 
De inhoudstafel vermeldt onder ande
re het ontstaan van de parochie en 
de administratieve gemeente de be
schrijving en geschiedenis van de 

BRABANT EN 
LIMBURG 
DOOR 
DE VTB VERRIJKT 
In de Vlaamse Toeristische Bibliotet k 
verschijnen enkele nummers met d 
inventaris van de prestaties van d 
Vlaamse Toeristenbond gedurend 
zijn meer dan 50-jarig bestaan in de 
Vlaamse provincies in Nederland W 
lenland en Frans-Vlaanderen Na he 
nr 197 dat de provincie Antwerpr 
behandelde schreef voorzitter Joz f 
van Overstraeten brochure nr 198 
met bovenstaande titel thans verkrij 
baar waann Brabant en Limburg aa 
bod komen Gedenkplaten uitkijkt 
rens, rustbanken wandelpaden, mon 
rnenten orientatietafels, toeristisch, 
brochures enz die de bond sinds zijn 
ontstaan in 1922 tot stand bracht, 
staan hier geinventanseerd met ver
wijzing naar de plaats in het bonds
blad waar men meer uitleg over de 
vermelde prestatie vindt Herinneren 
we slechts aan de uitkijktorens te 
Schepdaal te Halle en Galmaarden, 
aan de rustbanken gewijd aan Ruus-
broek en Breugel de uitkijktoren te Bil
zen het perron te Maaseik het klom-
penmakershuisje in het openluchtmu
seum Bokrijk enz enz 
Losse nummers van de Vlaamse Toe
ristische Biblioteek zijn zolang de 
voorraad strekt te koop in al de VTB-
boekhandels tegen 30 fr per exem
plaar te verhogen met 2 fr als over 
de post moet worden toegezonden 
Men kan daar ook inschrijven op een 
abonnement voor twaalf achtereen
volgende nummers tegen slechts 
300 fr verzendingskosten inbegre-
pjen Zulk abonnement kan op ieder 
ogenblik ingaan 

pachthoven waarrond Zellik is uitge
groeid, de geschiedenis van de kerk 
met haar kunstbezit en de St-Quiri-
nusverenng de ontwikkeling van de 
gemeente langsheen de steenweg 
met zijn oude afspanningen «In de 
Swaen » «In de drij Koningen » «In de 
Hertog van Braband» en andere 
merkwaardige gebouwen als het 
oud winkelhuis de stenen windmolen, 
het gemeentehuis enz, enz 

Verder worden nog behandeld het 
Tolrecht te Zellik de schepenbank de 
Franse Revolutie, de Conscriptie en 
Boerenknjg het onderwijs, de folklo
re het gemeentewapen de heren van 
Zellik en een rondgang in ons schilder
achtig dorp 

Waarom nu heeft de schrijver dan 

zijn werk «Kijk- en Leesboek» ge
noemd ' Wel na het inzien van het 
proefboek met de tainjke grote en 
mooie kleurfotos zijn wij overtuigd, 
dat met alleen de weetgienge lezer vol
doening en genot zal vinden in dit enig 
uitzonderlijk prachtwerk op gekoetst 
kunstdrukpapier maar ook de kijker 
en liefhebber van mooie zichten en 
beelden over Zellik zal met verrassing 
en verbazing vaststellen hoe mooi 
onze gemeente wel is 

Men kan het boek bestellen bij voonn-
tekening op het gemeentehuis tegen 
de gunstprijs van 500 fr en dit tot de 
15de september 1976 Bij het verschij
nen zal het boek merkelijk meer kos
ten Wil je zeker zijn van uw gunst-
exemplaar mag je met lang wachten 
want de oplage is beperkt J V N 

TERALFENE 

GOUDEN BRUILOFT 
Er was feest bij onze trouwe VU-leden de heer en mevrouw Jan Van Nieuwen-
hove-Sylvie Demaegd Zij vierden de vijftigste verjaardag van hun huwelijk 
Namens de ganse VU-gemeenschap van Teralfene bieden wij nogmaals onze 
hartelijkste gelukwensen Op de foto de gelukkige jubilanssen met enkele 
bestuursleden van de VU-afdeling 
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VOOR EEN GEMEENTE 
NAAR DE MAAT VAN DE MENS 

VOLKSUNIE 
Vanaf deze week groeperen wij op 
deze bladzijden alle informatie die 
ons vanuit de VU-afdelingen bereikt 
over de lijsten en de verkiezings
strijd in de gemeenten van Vlaande
ren. 

DESTELBERGEN-HEUSDEN 

VU-LIJST 
1 Van Meenen Koen (onderwijzer -
gemeenteraadslid), 2 Kerckaert Ro
land (vertegenv\^oordiger), 3 Dezutte-
re Emiel (technisch ingenieur) 4 Van 
Laeken Frans (handelssekretans), 5 
Clierieck Andre (zelfstandig kunstmeu
belmaker) , 6 Debeuf Blanka (bedien
de) , 7 Daveloose Piet (technisch be
diende - syndikaal a fgev) , 8 Haen-
tjens Zenen (bediende), 9 De Bock 
Daniel (arbeider - jongere), 10 De 
Boever Hugo (elektncien), 11 Schatte-
man-Leyden Jenny (bediende), 12 
Delporte Jons (fotograaf - scoutslei-
der) , 13 Sedeyn Wim (maatschappe
lijk adviseur), 14 Van der Stuyft Ivan 
(technisch bediende), 15 Cappaert Ed-
gard (laborant), 16 De Lange Louis 
(vertegenwoordiger), 17 De Smet Hif>-
oliet-Remi (gepensioneerd onderwij
zer) , 18 Niemegeers Boudewijn (sto
ker - oud-KOO-hd), 19 De Rijcke 
Andre (elektricien - syndikaal afgevaar
digde) , 20 De Vos Gabnel fgepensio-
neerde), 21 Dessel Joris (gepensio
neerde] , 22 De Rocker-Fack Jaklien 
(gemeenteraadslid), 23 Vandelanotte 
Arnold (handelsreiziger) 

KONTICH 

INFORMATIEVERGADERING 
Op vrijdag 3 september te 20 u 30 in 
zaal Trianon zal onze afdeling haar 

kandidaten voor de aanstaande ge
meenteraadsverkiezingen voorstellen 
Het VU-gemeentebeleid-programma 
zal tevens worden aangeboden en toe
gelicht door onze kandidaten zelf 
Ons aller «JEF BURM» zal deze 
avond opluisteren i 
Alle leden en sympatizanten worden 
vriendelijk uitgenodigd, iedereen wel
kom 

NIEUW IZEGEM 

VU-LIJST 
De volledige VU-lijst kon al verschij
nen in dit weekblad op 15 juli Daar 
velen toen al met vakantie waren, 
publiceren wij die nogmaals Waar een 
kandidaat te Emelgem of te Kachtem 
woont, wordt dit uitdrukkelijk vermeld 
Tussen haakjes de leeftijd van elke 
kandidaat 
1 Geert Bourgeois (25), advokaat, 2 
Jef Pattyn (46) uittredend gemeente
raadslid, 3 Jacques Deroose 
Kachtem , 4 Bernard Depoorter 
uittredend gemeenteraadslid, 5 Enk 
Vandewalle (39), 6 Winny Smalle 
(31) 7 Joris Verbeke (32), 8 Jozef 
Samyn (50, 9 Georges Seynaeve 
(44) 10 Raymond Wullaert (34), Emel
gem 11 Raf Vanhauwaert (44), 12 
Luc Callebert (33), Kachtem , 1 3 Jan 
Bogaert (26) 14 Hans Ampoorter 
(25) 15 Hubert Stevens (66) ,16 Luc 
Seynaeve (23), 17 Marleen Supply 
41) Emelgem 18 Gaston Pynket 
37), 19 Rik Baert (24), 20 Pol 

Strynckx (25), Emelgem, 21 Andre 
Noppe (35) 22 Oda Herreman (77), 
Emelgem , 23 Guido Derieuw (33), 24 
Dirk Pattyn (24), 25 Joris De Gussem 
(30), 26 Johanna Vanassche (27), 
Emelgem , 27 Wilfned Lagae (42), 28 

u 

OPROEP 

TOT ALLE 

Cynel Declercq (51), 29 Jeroom De-
meyere (48), uittredend gemeente
raadslid Emelgem 

GROOT-LEUVEN 

10 OKTOBER 
We zoeken vrijwilligers om op zondag 
10 oktober de telverrichtingen bij te 
wonen Begin om 13 u 30 en einde 
rond 20 u Neem kontakt met L Van 
Put, Kapelberg 9, 3030 Heverlee, tel 
23 8483 

LIEDEKERKE 

ONZE VU-LIJST 
Op de vergadering van vnjdag 27 
augustus werd de laatste hand gelegd 
aan de lijst waarmee de Liedekerkse 
V U naar de kiezer gaat 
1 Staf Kiesekoms, provincieraadslid, 
2 Maunts Van Liedekerke, 3 Frans 
Van den Borre, 4 Francine Brey-
naert, 5 Jeroom Van Daele , 6 Mana 
D'Hoe , 7 Frans Demaegd , 8 Johanna 
Verhasselt, 9 Mark De Brabanter 10 
Ernest De Backer, 11 Denis Droes-
hout 12 Albert Pede, 13 Gilbert De 
Koek , 14 Achiel Van den Brande , 15 
Hilda Demol , 16 Rufin Van Vaeren-
bergh 17 Maria Van Droogen-
broeck , 18 Ernest Vandenbossche , 
19 Willy De Neve, 20 Frans Del-
veaux 21 Adolf Van Droogenbroeck 
TOESTAND 
De politieke toestand ziet er op dit 
ogenblik als volgt uit De gemeente 
wordt bestuurd door een CVP-burge-
meester met drie PVV-schepenen De 
verdeling van de 13 zetels 5 CVP, 4 
BSP, 3 PVV, 1 VU De stemmenverde
ling van oktober 1970 CVP 2175, 
BSP 1 828, PVV 1 556, V U 873 Bij 
de federatieraadsverkiezingen (1971) 

zag de uitslag er als volgt uit CVP 
1 823, PVV 1 528, BSP 1 328 en V U 
1 471 Een vooruitgang dus die zich 
hopelijk op 10 oktober 1976 zal herha
len 
Daar bij de gemeente Liedekerke 
slechts een klein weinig bevolkt deel 
van Borcht-Lombeek (dat bij Roosdaal 
wordt gevoegd) aangehecht wordt is 
het zoeken van 21 kandidaten geen 
gemakkelijke karwei geworden Mid
den augustus was de lijst vrijwel volle
dig klaar Deze afwerking is voorname
lijk te danken aan de werkijver van 
prov raadslid Staf Kiesekoms 
W I J zijn erin geslaagd onze lijst even
wichtig samen te stellen Elke wijk is 
goed vertegenwoordigd de derde leef
tijd, de jeugd, iemand van Borcht-Lom
beek en met minder dan vijf vrouwen 
hebben hun plaats op de lijst 
In de hoop dat deze lijst een sukses 
tegemoet gaat is alvast een drukke 
aktiviteit aan gang Elke vnjdagavond 
om 20 u vergaderen kandidaten, be
stuur en medewerkers in het Vlaams 
Sociaal Centrum 

MERELBEKE 

VOLKSUNIE SAMEN 
MET MILIEUBELANGEN 
Voor de gemeenteraadsverkiezingen 
in het nieuwe Merelbeke (Merelbeke, 
Melsen Munte, Schelderode en Botte-
lare) sloot de Volksunie een overeen
komst af met een groep milieubescher
mers o l v dr Ene Van Renterghem 
Als onafhankelijken nemen 7 milieu-
kandidaten de laatste plaatsen in op 
de gemeenschappelijke lijst, die het 
nationale VU-nummer (1) draagt 
Paul Martens, VU-fraktieleider in de 
Merelbeekse gemeenteraad, die in 
1971 samen met dr Van Renterghem 

VAN DE VOLKSUNIE 

De voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezin
gen nadert haar eindfase. 

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

Wij willen 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 lezerspubliekvanWij de strijd van de VU 
op gewestelijk vlak kunnen volgen. 

WIJ lO 2 SEPTEMBER 1976 
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het « Aktiekomitee voor Milieubescher
ming vzw» oprichtte, wordt als ge
meenschappelijk kandidaat be
schouwd. 

Ziehier de lijst: 

1. Roger Meysman, geneesheer, Mel-
sen ; 2 Georges Van Gysegem, hande
laar, gemeenteraadslid, Merelbeke, 3 
Paul Martens, journalist, gemeente
raadslid, Merelbeke, 4 Paul De Belie, 
apoteker, Merelbeke; 5. Jaak Van den 
Bossche, ambtenaar, Bottelare; 6 
Paul De Corte, bediende ziekenfonds 
Flandna, K.OO-hd, Merelbeke; 7. Ag
nes De Riek, echtg Maurits Schollaert, 
huisvrouw, Merelbeke; 8. Agnes De 
Vreese, echtg. Leon Van Durme, huis
vrouw, Merelbeke; 9. Ene Hebbelijnck, 
vertegenwoordiger, Merelbeke, 10. 
Huguette Van Ghyseghem, echtg De 

Geyter, huisvrouw, Bottelare, 11. Re
ne Thienpont, onderwijzer, Merelbeke, 
12 Etienne Garrè, aannemer van 
bouwwerken, Merelbeke; 13. Rita Hau-
denhuyse, bediende, Merelbeke, 14. 
Dirk De Pourcq, nijveraar, Munte ; 15 
Willy Aelterman, metaalbewerker, Me
relbeke ; 16. Gerda Roose, echtg. Wal
ter Vos, Merelbeke; 17 Karel De 
Smet, handelaar, Merelbeke, 18 Leon 
Matthys, gepensioneerd arbeider, Me
relbeke ; 19. Joris Rasemont, medisch 
afgevaardigde, Schelderode; 20. Geer-
truide Verheye, echtg. Van Renter-
ghem, onderwijzeres, Merelbeke (Lem-
berge); 21. Pieter Bontinck, scheikun
dig ingenieur, Merelbeke; 22. Chris 
Osaer, scheikundige, Merelbeke; 23. 
Frans De Sutter, bediende, Merelbe
ke , 24 Willy Sierens, technisch inge
nieur, Merelbeke, 25. Ene Van Ren-
terghem, geneesheer, Merelbeke. 

IN ACHT TE NEMEN TIJDSCHEMA 

VOOR 10 OKTOBER 1976 
ZATERDAG 11 en 
ZONDAG 12 SEPTEMBER 

van 13 tot 16 u. zijn de (29ste en 28ste dag 
voor de stemming) dagen en uren voor het 
indienen van de voordrachts- en bewilli-
gingsakten der kandidaten, alsmede voor 
de aanwijzing van de getuigen voor het 
hoofdbureau 

MAANDAG 13 SEPTEMBER 

(27ste dag voor de stemming) tussen 13 
en 16 u 
— Eerste vergadenng van het hoofdbu

reau - voorlopige afsluiting van de kandi
datenlijst 

— Betekening aan de belanghebbenden, 
in geval van verw/erping van een kandi
datuur, van een uittreksel uit het proces
verbaal 

DINSDAG 14 SEPTEMBER 

(tussen 13 en 15 u) indienen van rekla-
maties tegen de aanneming van kandi
daturen bij de voorzitter van het hoofd
stembureau Nadien kennisgeving van 
de reklamaties aan belanghebbenden. 

DONDERDAG 16 SEPTEMBER 

a Tussen 14 en 16 u indienen bij de 
voorzitter van het hoofdstembureau 
van memories tegen de aangehouden 
of ingebrachte onregelmatigheden of 
van aanvullings- of verbetenngsakten 

b Om 16 u tweede vergadering van het 
hoofdstembureau met definitieve afslui
ting van de kandidatenlijsten. Desgeval
lend indienen van beroep tegen de uit
spraak 

ZO ER GEEN BEROEP WERD INGE
DIEND 

— Opmaken en in druk geven van het 
stembiljet alsmede de aanplakking van 
de kandidatenlijst in de gemeenten 

— Uitloting der lijstnummers een eerste 
loting geschiedt onder de volledige lijs
ten, een tweede onder de onvolledige 
Dit geldt met voor de in het parlement 
vertegenwoordigde politieke groepen 

VRIJDAG 17 SEPTEMBER 

(tussen 11 en 13 u) 
Slechts in geval van beroep overma
ken aan de voorzitter van het Hof van 
Beroep van expedities van proces-ver
baal 

MAANDAG 20 SEPTEMBER 

Gebeurlijk 
— Om 10 u uitspraak over ingediende 

beroepen 
— Om 18 u vergadenng van het hoofd

stembureau om kennis te nemen van 
de uitspraak van het Hof van Beroep, 
de kandidatenlijst gebeurlijk te verbete
ren en de vernchtingen uit te voeren die 
zonder beroep op donderdag 16 sep
tember hadden moeten uitgevoerd ge
weest zijn 

DINSDAG 5 OKTOBER 

— (5de dag vóór de stemming) 

— Laatste dag voor de individuele oproe
ping der kiezers 

— Tussen 14 en 16 u.: aanstelling van de 
titelvoerende en plaatsvervangende ge
tuigen die de stemverrichtingen, de 
opneming of de algemene telling zul
len bijwonen 

Dit gebeurt bij de voorzitter van het 
hoofdstembureau met formulieren mo
del P De aanduidingsbr tef voor de 
stem- en opnemingsbureaus door de 
kandidaten aangewezen, wordt onderte
kend door de voorzitter van het hoofd
stembureau en door eén of meerdere 
kandidaten van de lijst 

Bovendien indien de verkiezing ongel
dig IS verklaard, wordt de beslissing ook 
ter kennis gebracht van de twee aftre
dende gemeenteraadsleden die de 
voordrachtakte van de kandidaten te
kenden. 

B. Beroep bij raad van State 
Degenen aan wie kennis moet gegeven 
worden van de beslissing van de Bestendi
ge Deputatie, kunnen binnen 3 dagen na de 
kennisgeving beroep instellen bij de Raad 
van State 
De Raad van State doet onverwijld uit
spraak over het beroep 

C. Gevolgen van de ongeldig-verklaring 
BIJ gehele of gedeeltelijke ongeldigverkla-
nng van de verkiezing roept de gemeente
raad de kiezers op voor een nieuwe verkie
zing, die zal plaatshebben binnen 50 dagen 
na kennisgeving van de desbetreffende 
beslissing 

Olga Geers, echtgenote van dokter De Pillecijn, inwoonster van Oostakker, is de eer
ste vrouw op de Volksunie-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van groot-Gent 
Ze is niet gelukkig met de fusie, net zoals de meeste inwoners van haar dorp want 
Oostakker is in zovele opzichten nog een echte landelijke gemeente, al kwam ze 
gedurende het laatste decennium in de greep van de verstedelijking, van de indus
trialisering. De Gentse Kanaalzone en de grote nijverheden liggen vlakbij: Volvo-
autofabrieken, Texaco-petroleumraffinaderij en Sidmar-hoogovens.. Oostakker telt 
nu ongeveer negenduizend inwoners, de echte dorpskern groepeert mensen die tot 
families behoren die sinds mensenheugnis « van Oostakker » zijn en het is met te ver
wonderen dat ze een hechte dorpsgemeenschap vormen. 
Olga IS één van hen: haar voorouders namen aktief deel aan de boerenknjg tegen 
de Fransen, een voorvader kreeg er zelfs een standbeeld voor. Langs haar man om 
IS ze familie van de beroemde Vlaamse schrijver Filip De Pillecijn. Zij vertegenwoor
digt de eChte Vlaamse mens, die met het volk verbonden, Vlaamsgezind is uit-ter-
aard, zonder daarbij vragen te stellen. 
Olga werd echter aktief flamingant. 
— «... Toen ik de middelbare school in 't Frans moest volgen ». 
Zij is nu eind veertig, toen ze jong was, moesten de meisjes uit deftigen huize naar 
de kloosterschool. 
Als jong meisje beleefde ze de repressietijd. 
— « Mijn vader had zich echter tijdens de oorlog, als verantwoordelijke voor Winter
hulp, werkelijk arm gegeven, en in 1944 zorgden de mensen uit Oostakker dat ze 
hem gerust lieten.» 
ZIJ kent bijgevolg, door haar familie en ervaring, de meeste mensen u't Oostakker. 
— «Ik ben hier naar school gegaan, heb in de jeugdbeweging gestaan, ontmoet de 
mensen alle dagen » 
De laatste tijd komen veel Gentenaars in de gemeente wonen De «.immigranten » 
ontvluchten de onleefbare stadskern en vestigen zich dichtbij de werkplaats. Voor 
het ogenblik is het grootste deel van de Oostakkerse bevolking in de grote fabne-
ken tewerkgesteld Bij de jonge inwijkelingen rekruteert de Volksunie haar meeste 
aanhangers en het dynamisch afdelingsbestuur van ter plaatse, mede onder invloed 
van Olga De Pillecijn, heeft een talrijke aanhang opgebouwd. Maar om de échte 
Oostakkenaars te winnen, moet je zelf «van de gemeente» zijn, en ook daarom 
werd Olga De Pillecijn voor de Volksunie de vertegenwoordigster van haar dorp op 
de Volksunielijst. 
Wat ze voor Oostakker wil doen ? 
— « W e moeten zorgen dat we onszelf kunnen blijven. De grote schrik hier was dat 
Gent ons, ook in het dagelijkse leven, zou opslorpen. Wat ik wil is het bloeiende ver
enigingsleven, dat zoveel kleur aan onze gemeente geeft m stand houden Dat kan 
door een subsidieringspolitiek, en ook door een werkelijke deelname en belangstel
ling voor alles wat hier leeft Tevens heb je een actieve groep zelfstandigen: zij moe
ten in hun beroepsactiviteiten kunnen voortbestaan. Het was al een erg kwaad dat 
die twee grote supermarkten aan de rand van Oostakker werden ingeplant -
Haar belangstelling gaat vanzelfsprekend naar een groot Oostakkers probleem: 
hoe het leefmilieu gezond houden ? De gemeente is het slachtoffer van regelmatige 
luchh/ervuilingen, de bewoners leven met een voortdurende geluidshinder en nu en 
dan, als de wind « goed » zit komen kwalijke geuren de bewoners teisteren. 
— « Wat we aan parken over hebben en aan groene zones, moeten we kost wat 
kost behouden.» 
Het IS inderdaad met zó lang geleden dat oude parken voor de eisen van het moder
ne verkeer verdwenen. 
Wat ze over politiek denkt ? 
— « Wie aan politiek doet, moet tussen de mensen staan. De « groten » zijn te weinig 
op de hoogte van wat er in het gewone, dagelijkse leven omgaat» 
Misschien is het daarom dat de mensen zo onverschillig tegenover «het bestuur» 
staan Zeker de vrouwen houden zich afzijdig 
— «Ik vind dat we iets moeten doen om ze bewust te maken van hetgeen omgaat 

Voor de oorlog was hiertoe reeds een eerste stap gezet de repressie heeft alles 
ongedaan gemaakt» 
Een goed basisonderwijs is hiertoe onontbeerlijk i Olga is voorstandster van een 
degelijke gemeenteschool. 
— «Ook omwille van de verdraagzaamheid. Wij zijn overtuigd katholiek, niaar wij 
respecteren ieders opvatting als even waardevol. Het is de verdraagzaamheid die 
de eensgezindheid smeedt» 
En die is bij de Vlamingen dikwijls zoek 
Olga komt met veel vrouwen in kontakt 
— «Een vrouw kan het best de vrouwen aanspreken.» 
Ze IS weliswaar «m de politiek geduwd», maar ze is de verpersoonlijking van wat 
werkelijke democratie zou moeten voortbrengen aan vertegenwoordigers mensen 
uit het volk, die in dagelijks kontakt met hun medemensen, onaflatend en onbaat
zuchtig iets voor ze doen . . n. Dl 1, 

Huguette De Bleecker 

2 SEPTEMBER 1976 
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DE PACIFIKATIE 
VAN GENT 

OOST-VLAANDEREN 
Op 19 oktober 1576 begonnen te Gent de besprekingen tussen de Staten die 
de toenmalige Spaanse Nederlanden vormden en die onderhandelingen zouden 
op 2 november van datzelfde jaar uitmonden in de beroemd-gebleven «Pacifika-
tie van Gent' 

Het zou ons te ver voeren het algemene kader te schetsen waann een gebeur
tenis als de Pacifikatie mogelijk was We kennen allemaal de omstandigheden 
die in de Nederlanden beeldenstorm en geuzenopstand deden losbarsten Henn-
neren we aan de godsdienstige tegenstellingen , de opmars van het kalvinisme, 
ook en vooral in de zuidelijke Nederlanden vooruitgang bevorderd door de 
sociale ellende bij de tekstielarbeiders in Frans-Vlaanderen en door het honger
jaar 1566 Herinneren we aan het verzet tegen de Spaanse t'iannie, die trou
wens zo volkomen paste in een nieuw regenngspatroon de Europese vorsten 
streefden meer naar centralisatie en alleenheerschappij Dit stond dan in volko
men tegenstelling met de drang naar zelfbestuur van de plaatselijke gebieden in 
de Lage Landen, met de onafhankelijkheidszin van de inheemse pnnsen, edelen 
en door de Atlantische handel reeds rijk-geworden burgers en steden 

Dit besef van eigen-waarde was in de hand gewerkt door een tweehonderdjari-
ge demokratische traditie en door de geest van kntisch onderzoek die de renais
sance bij het ontwikkelde deel van de bevolking had losgewoeld Tenslotte kns-
talliseerde zich alles in een godsdienstig-staatskundige reeks van tegenstel
lingen, waarbij vreemd-volkseigen, diktatuur-zelfbestuur, katoliek-protestant de 
samenstellende schakels uitmaakten Dit veroorzaakte een jarenlang bitter kon-
flikt waarvoor ook de hogere standen, maar vooral de gewone bevolking het 
gelag moesten betalen 

Na de dood van de landvoogd Requesens nam in 1576 de Raad van State het 
bestuur der Nederlanden in handen en adviseerde de Spaanse koning Filips II 
de Staten-Generaal samen te roepen, wat de vorst weigerde De met-betaalde 
Spaanse soldaten sloegen ondertussen aan het muiten en plunderden onze 
gebieden Ze overvielen Maastricht, Aalst en tenslotte Antwerpen, waar ze in 
november van dat jaar de « Spaanse Furie » ontketenden en vierduizend Antwer
penaars vermoordden 

Om de orde en de vrede in het land te herstellen, om dus de « pacifikatie » te 
bewerkstelligen, kwamen de Staten-Generaal op eigen initiatief samen Alle pro
vinciën der Nederlanden (met uitzondering van Luxemburg) ondertekenden 
onder de indruk van de Antwerpse gebeurtenissen, op 9 november 1576 het ver
drag 

De Pacifikatie bezegelde de vnendschap tussen de provinciën, hield een bij
standsverdrag in, vooral om de Spaanse en andere vreemde soldeniers uit het 
land te verdrijven De godsdienstuitoefening was vrij, alhoewel de staten van 
Zeeland en Holland erop stonden de Hervormde leer als enige in hun gebieden 
toe te staan Zij traden reeds als onafhankelijke gehelen op, met Willem van 
Oranje als stadhouder, met een eigen regering en muntstelsel Alle plakkaten, 
boeten, verbeurdverklanngen en gevangenisstraffen voor godsdienstige en poli
tieke zaken werden opgeheven 

Al trachtte de Pacifikatie godsdienstvrijheid en verdraagzaamheid in te voeren, 
toch lieten noch katolieken noch hervormden de hoop varen hun opvattingen uit
eindelijk te doen zegevieren Daardoor was de Pacifikatie een zeer voorlopig 
bestand en een jaar daarna zouden de Staten weer tegenover elkaar staan 

Toch bereikte Willem van Oranje — al was het zeer tijdelijk — zijn doel het poli
tiek samengaan der Nederlanden 

Hierin ligt het historisch belang van de Pacifikatie Mislukte achteraf het oor
sp ronke l i j ke doel, toch ontstonden hieruit de Verenigde Provinciën Vlaanderen 

echter, met Gent de bakermat van deze moderne ontwikkeling, zou de kans tot 
onafhankelijkheid voor vier eeuwen missen in 1585 was, na de val van Antwer
pen in Spaanse handen, de scheiding tussen Noord en Zuid een feit 

Huguette De Bleecker 

AALTER 

Feestelijkheden bij gelegenheid van de Pacifikatie 

Op 11 september om 20 u 30 Nachtfeest van de Pacifikatie in de salons van de 
Koninklijke Opera te Gent 
— Optreden van Liesbeth List en de Shaffy's van de Nederlandse volksdans
groep de Drentse vereniging « T'Aol Volk » (Inlichtingen Schoonmeersstraat 36 
9000 Gent, tel 091/229518) 

Op 14 september Pacifikatiekoncert in de Koninklijke Opera, met medewerking 
van de Philharmonie van Antwerpen 

Op 22 en 23 oktober tweedaags wetenschappelijk kollokwium met als tema 
^ Opstand en Pacifikatie in de Lage Landen » Inlichtingen Frans van Biervliet 

Kouterstraat 15, 9030 Wondelgem tel 091/538957 

Op 10 november «Ulenspiegel de Geus» wereldkreatie door het ballet van 
Vlaanderen premiere in de koninklijke Opera, Schouwburgstraat te Gent 
Naast deze manifestaties op touw gezet door tal van Vlaamsvoelende prive-
organisaties, komt ook het officieel programma 

Op woensdag 8, vnjdag 10 zaterdag 11, zondag 12 kan het publiek kijken naar 
het « Pacifikatie-openluchtspel» op de Graslei te Gent 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel 054/33105 

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 - kamerversiermgen - wastafels 

en waskussens - kinderkleding 

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

kampmgartikelen - turngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus in merkartikelen autobanen -
elektr treinen der beste merken - auto e - go-carts - traktoren - pop
pen - poppenwagens en -wiegjes - burelen - lessenaars - borden -
fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken - school

tassen - borden - tuinmeubelen - tuinschommels. 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

ZIEKENFONDS FLANDRIA 
Zitdagen en inlichtingen iedere don
derdag van 11 tot 12 u bij Guido Van 
den Kerckhove, Ter Walle 12, Aalter 

D E I N Z E 

ZIEKENFONDS FLANDRIA 
Zitdag bij mevr Ryckbosch Dnes-
straat 36, iedere donderdag van 10 
tot 12 u Tel 862179 

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 266834) J Thys,Luchterenkerk-
weg 8 (tel 264052) en W Vlieghe 
Boonstede, 20 (tel 82 50 50) 

G E N T 

SOCIAAL DIENSTBETOON 

Huguette De Bleecker provincie
raadslid, IS elke dag thuis te bereiken 
tussen 18 en 19 u (Tolhuislaan 15, 
9000 Gent 25-64-87) 
Elke vrijdagmorgen in cafe «Jan 
Yoens •> Borluutstraat te Gent, tussen 
11 en 12 u 
Elke tweede maandag van de maand 
in cafe «De jonge Liefhebbers», Mui-
depoort 93, 9000 Gent van 20 u 30 
af 

G E N T - C E N T R U M 

Door VU-Gent-centrum wordt een uit
gebreide tentoonstelling gehouden, in
gericht met werken van kunstenaars 
uit eigen rangen Openingsreceptie 
op 10 september 1976 om 20 u in 
lokaal Jan Yoens, Borluutstraat 8, 
Gent 
De tentoonstelling is open op vrijdag 
10 en 17 sept zaterdag 11 en 18 
sept , zondag 12 en 19 sept 

G E N T B R U G G E 

SOC DIENSTBETOON 
Onze mandatarissen en bestuursle
den houden zich steeds ter beschik
king op volgende adressen senator 
O Van Ooteghem elke maandag in 
het nieuwe gemeentehuis van 19 tot 
20 u A Verpale, gemeenteraadslid, 
A Van Lathemstr 31, tel 3 0 7 3 5 7 , J 
De Moor, gemeenteraadslid, School-
dreef 19-21, tel 3 0 0 1 2 2 , mevr H 
Jacobs-Boderez, gemeenteraadslid, 
Veldstr 31, tel 2391 32 en R Vercau-
teren, KOO-lid, Brusselsestwg 429, 
tel 3001 17 

MEDEGEDEELD 

P R O V I N C I A A L K O N G R E S 

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

Het kongres gaat door op zaterdag 4 
sept ek. te Merelbeke Vooreerst 
een optocht met medewerking van 
« De Groene Kapel » uit Kont ich Ver
zamelen vanaf 14 uur, wijk Molen
hoek, een km. voorbi j de kerk van 
Merelbeke, start om 15 uur stipt, 
bloemenhulde en toespraak aan het 
gedenkteken der gesneuvelden door 
mr Herman Wagemans, ondervoor-
zlt ter-VOS, loslaten van de vredebal-
lonnetjes en opnieuw In optocht 
naar de plaats van het kongres, de 
zaal St-Pieterskr ing Het kongres 
zelf begint om 17 uur, sprekers erop 
zijn mr Seppe Coene, over « Heeft 
VOS-werking nog zin ' • en mr Karel 
Van Rijn, • Vrede ja, maar geen weer
loosheid ! >. 

• U u r w e r k e n en j u w e l e n 

DE M O O R 

Schoo ld ree f 19 

9 I n te rna t i onaa l O p t i e k 

DE M O O R 

nnet fo to -a fde l ing 

S c h o o l d r e e f 21 - 9219 Gen t 
b r u g g e 

Tel 0 9 1 / 3 0 0 1 22 

Z a a k v o e r d e r J a n D e M o o r 
VU-genneenteraads l id 

ZIEKENFONDS FLANDRIA 
Zitdagen Veldstraat 51, Gentbrugge, 
tel 239132, donderdag 18-19 u. Ko
ningin Astndstraat 48, Gentbrugge, 
maandag 18 u 30-19 u 30 

H E U S D E N - D E S T E L B E R G E N 

ZIEKENFONDS FLANDRIA 

1ste en 3de dinsdag te Heusden, 
Dorpslaan 7, van 18 tot 19 u 
2de en 4de dinsdag te Destelbergen, 
Walbosstraat 7, van 18 tot 19 u 

L O C H R I S T I 

ZIEKENFONDS FLANDRIA 
Zitdag Reinaertlaan 15, donderdag, 
19-20 u en zaterdag 11-13 u, tel 
557333 

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 ai onze leden ver
wacht De kandidaten van de VU-
li jst zullen er worden voorgesteld, er 
zal U ook worden medegedeeld hoe 
WIJ de kiesstnjd zullen voeren en 
wat er kan gebeuren na 10 oktober 
Wi j rekenen stellig op de aanwezig
heid van zo mogeli jk alle leden 
De 25 kandidaten worden daaren
boven verwacht aan het gemeente
huis op zaterdag 4 september om 
stipt 14 u, teneinde een groepsfoto 
te nemen Iedereen moet erop, dus 
iedereen aanwezig ' 

S I N A A I 

SOCIAAL DIENSTBETOON 

Maandagavond tussert 6 en 8 uur, 

zaterdagmorgen tussen 8 u 30 en 10 
uur De persoon die tot uw beschik
king staat IS Mare De Maesschaick, 
Tinelstraat 66 Sinaai 's Avonds kan 
ook telefonisch kontakt opgenomen 
worden op het nummer 031/7241 08 

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

VOLKSNATIONALISME IS GEEN 
STAATSNATIONALISME 
Een saaie spreekbeurt zeker met 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 

W I J 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 
met tal van waardevolle pnjzen voor
zien 
Het wordt werkelijk een met te mis
sen avond Inkom 50 fr 

S L E I D I N G E 

SOC DIENSTBETOON 
Dienstbetoon door provinciaal raads
lid Fons Van Holderbeke, elke tweede 
zaterdag van 13 u 30 tot 14 u , bij 
Paul Van Kerckhove, Langendam 
23C, Sleidinge, tel 5741 73 

T E M S E 

W E L K O M 
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 A A S M U N S T E R 

V U J O 
In het teken van de aanstaande ge
meenteraadsverkiezingen ncht V U J O 
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 

SINT-AMANDSBERG 
K O M M I S S I E V A N O P E N B A R E O N D E R S T A N D 

T w e e b e t r e k k i n g e n v a n b e j a a r d e n - o f z iekenhe lps te r v o o r 
nach td iens t in he t Tehu is v o o r Va l i de B e j a a r d e n (s tatuta i r ver 
band ) woorden o p e n v e r k l a a r d 
Een w e r f r e s e r v e w o r d t t e v e n s aange legd v o o r de d u u r v a n 
m a x i m u m t w e e jaa r 
A a n v r a g e n d ienen uiterl i jk o p 30 s e p t e m b e r 1976 inged iend 
bi j a a n g e t e k e n d e br ief 

N a d e r e in l icht ingen zi jn te b e k o m e n o p he t p e r s o n e e l s b u r e a u 
v a n d e K O O , A n t w e r p s e s t e e n w e g , 456, 9110 S i n t - A m a n d s -
b e r g Tel 0 9 1 / 2 8 1 9 9 1 - toes te l 620) 

FEDERATIE VAN VLAAMSE 
VROUWENGROEPEN 
W e starten het nieuwe werkjaar op zaterdagnamiddag 4 september 
e k 

W e verwachten je op de vergadering van de raad die dag om 15 u 
op het gebruikelijke adres cafe «Reinaert» Mana-Hendrikaplein, 
Gent (rechtover St-Pietersstation) 
Op de agenda 
— voorstellen nieuw werkjaar 
— gemeenteraadsverkiezingen 
— erkenning en sekretariaat (wie nog papieren heeft in te leveren, 
brengt ze dringend mee en wie er terugwil, kan ter plaatse kontakt 
opnemen met Lieve Baert) 
— allerlei 
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WEST-VLAANDEREN 
BRUGGE (Arr.) 

HUGO SCHILTZ KOMT 
Alle leden en simpatlsanten van de 
VU in het arr. Brugge worden opge
roepen, zo talrijk mogelijk aanwezig te 
zijn op de arrondissementele meeting 
van de VU op woensdag 15 sept. as. 
te 20 u. 30 in het Stedelijk Koncertge-
bouw te Brugge. Deze meeting is 
voor de VU arr. Brugge meteen de 
start van de verkiezingsstrijd. 

Feestzaal • JAGERSHOF » 
Zaal voor huwelijken, vergaderingen 

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

BLANKENBERGE 

elke woensdag om 20 u. met hun 
gezin kunnen gaan zwemmen in het 
stedelijk zwembad van Oostende. 
Zelfs leden van buiten de stad zijn 
welkom. Lidkaarten van PVV of VU 
meebrengen. Alle verdere inlichtingen 
bij Lieve Depoorter-Decoster, plaatse
lijk verantwoordelijke, Epsomlaan 38. 

OOSTDUINKERKE 

We komen er volgende week nog op 
terug! De eerste manifestatie van 
onze jonge afdeling verliep voor een 
bomvolle zaal GUDRUN met 't Klieks-
ke en met kamerlid Willy Kuijpers. 
Veel jongeren en ook veel vrienden 
van Koksijde, De Panne en Veurne en 
Nieuwpoort waren van de partij. Willy 
KUIJPERS had een muisstil gehoor 
en onderstreepte kernachtig en kort, 
doch 't kwam goed aan, de noodzaak 
aan ons volksnationalisme. 

DIENSTBETOON 
Zich wenden tot gemeenteraadslid 
Jef Fryns, Gen. Lemanstraat 12, elke 
dag van 14 tot 17 u. (050/41.22.39). 

VOOR ONZE MIDDENSTANDERS 
Het plaatselijk Handelaarsverbond 
richt op 9 september te 21 u. in het 
Kleinkunstteater van het Stedelijk 
Casino een paneelgesprek in onder 
het motto « Wat met de Middenstand 
na oktober '76». 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 VVVG OP REIS 
De plaatselijke 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 vóór 28 augustus e.k. bij de voor
zitter Frans Pulinckx, 2, Astridlaan, 
bus 11, tel. 41.38.65. 

BRUGGE 

ZIEKENFONDS WESTFLANDRIA 
Voor uitbetalingen en inschrijvingen 
kan men met alleen 's zaterdags 
terecht in Breydelhof, Suveestr. 2, tus
sen 10 u. 30 en 12 u., doch ook op 
woensdag tussen 17 en 18 u. De snel
le en hopelijk nog steeds crescendo 
gaande groei van het ziekenfonds 
maakt deze uitbreiding van de kan
tooruren noodzakelijk. 

OOSTENDE 

WERKGROEP VROUWEN 
Onze VU-werkgroep der Vlaamse 
vrouwen deelt aan alle leden van 
Groot-Oostende mee dat ze vanaf 8 
September (woensdag) 1976 en dit 

DEERLIJK-BEVEREN/LEIE-
DESSELGEM 

ZIEKENFONDS WESTFLANDRIA. 
Neem eens kontakt op met Raymond 
Wullaert, Prinsessestraat 110 (tel. 
30.54.80), die u volkomen vrijblijvend 
alle inlichtingen zal verschaffen. En 
vergeet niet dat mevr. J. Decoopman-
Vanassche elke werkdag van 14 tot 
17 u. de uitbetalingen doet in de Gent
sestraat 18 (tel. 30.33,37). 
Het bureau van uw ziekenfonds West-
flandria is weer elke werkdag open 
van 14 tot 17u. (Gentsestr. 18, tel. 
30.33.37). Mevr. J. Decoopman-Vanas-
sche zorgt voor 'n uitstekende servi
ce. 

KACHTEM 

ZIEKENFONDS WESTFLANDRIA 
U zou verbaasd opkijken als u wist 
hoeveel gezinnen in Kachtem aange
sloten zijn bij ons Ziekenfonds West-
flandria. Sluit ook aan! Neem inlich
tingen bij Jacques Buysse, Eilstraat 
13 (tel. 30.18.23), de man die tevens 
elke donderdag tussen 18 en 20 u. uit
betalingen doet 

WEVELGEM 

ZIEKENFONDS WESTFLANDRIA 
Zitdagen: iedere 1 ste en 3de maan
dag van de maand van 19 tot 20 u. bij 
onze afgevaardigde R. Vlieghe, Vrede-
straat 15. 

WERVIK 

VLAAMS ZIEKENFONDS WEST
FLANDRIA 
Zitdagen voor Wervik: elke 2de en 
4de vrijdag, 18-19 u. 30. Adres: Cou-

dyzer Maurits, Magdalenastraat 75. 
Voor Geluveld en Zandvoorde: elke 
3de zaterdag 9-10 u., bij Wilfried Ver-
beke, Zandvoordedorp 22. 
gevaardigde; Jef Claes, Ten Brielen-
laan 108, Wervik. 

DIENSTBETOON 
Vaste zitdag; elke 1ste dinsdag bij 
Jef Claeys, 19-20 u. Verder kan men 
altijd terecht bij de verschillende be
stuursleden. 

IZEGEM-EMELGEM-KACHTEM 

GESLAAGDE GEZINSNAMIDDAG 

De VU-vrouwen, onder voorzitter
schap van Winny Smalle, hebben op 
zondag 22 augustus een geslaagde 
spelnamiddag georganizeerd voor de 
VU-gezinnen. Vaders en moeders, jon
geren en kinderen hebben hun beste 
voetje voorgezet om in handigheid en 
kracht met elkaar te wedijveren, vol
gens een aan «spel zonder grenzen» 
aanverwante formule, «Vlaamse 
Krachten zonder grenzen». Wel heb
ben de hitte, het stof en... de leeftijd 
sommigen snel doen ondervinden 
waar die grenzen lagen I 

Hoe dan ook, alle deelnemers hebben 
zich rijkelijk ontspannen. De dank 
gaat dan ook naar het organizerende 
VU-vrouwenbestuur en natuurlijk ook 
naar hen die zorgden voor de techni
sche sporthulp, José en Georges 
Bruyneel. 

VU-PROGRAMMA 

Het Volksunieprogramma voor IZE
GEM-EMELGEM-KACHTEM is klaar. 

Op maandag 30 augustus is het aan 
de pers en aan de leden voorgesteld. 
Het is een lijvig en degelijk dokument 
geworden, waaraan werkgroepen, 
veel gesprekken en veel studie zijn 
voorafgegaan. Men kan er drie ele-
meoten in onderscheiden: ontleding 
van toestanden in de gemeenschap 
Izegem-Emelgem-Kachtem, met, waar 
nodig, kritiek op het gevoerde beleid ; 
principes en metodes waarop de 
Volksunie het beleid afgestemd wil 
zien ; konkrete voorstellen. Elke inwo
ner van Izegem, Emelgem of Kachtem 
kan gratis een eksemplaar bekomen 
op een van deze adressen (schrijf of 
telefoneer of kom). Geert Bourgeois, 
de Pelichystraat 25, of, Jef Pattyn, 
Roeselaarsestraat, 640, of, Jacques 
Deroose, P. Boncquetstraat, 44 Kach
tem, of, Erik Vandewalle, H. Dunant-
straat 11, of Joris Verbeke, Krekel
straat 33, 8700 Izegem. (Mogelijke 
belangstellenden van buiten Izegem-
Emelgem-Kachtem, kunnen op dit laat
ste adres terecht; verzoek dan 20 fr. 
bij te voegen, voor de kosten). 

ROOSDAAL 

VLAAMS 
SOCIAAL 
CENTRUM 
FEESTELIJK 
GEOPEND 
Zondag 29 augustus werd op feestelij
ke wijze het Vlaams Sociaal Centrum 
van de afdeling Roosdaal geopend. 
Met een stoet van leden en sympati-
zanten, voorafgegaan door de afde-
lingsvlaggen van Roosdaal, Liedeker
ke, St.-Kat.-Lombeek, Schepdaal en 
St.-Kwintens-Lennik werd van het ge
meenteplein naar het plein van Lede-
berg opgestapt Daar begroette de 
afdelingsvoorzitter Jozef Wauters de 
aanwezigen. Hij maakte van de gele
genheid gebruik om mee te delen dat 
de plaatselijke VU een lijst onder die 

uit BBH stak 
stemmen 

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 /24.88.06. 

FILM «TEN HUUSE VAN ST.-JAN» 

Een film van Erik Weymeersch. 
De film is een historische dokumentai-
re over het eeuwenoude hospitaal 
aan de hand van het leven van Zr. 
Colette, een hospitaalzuster die 50 
jaar in deze instelling heeft gewerkt 
en nu afscheid moet nemen om naar 
een heel andere nieuwe instelling 
overgebracht te worden. 
De filmgala in eerste voorstelling die 
gepland is heden donderdag 2 sep
tember is reeds volledig uitverkocht 
Omwille van het enorm sukses en de 
nog steeds stijgende vraag, vinden 
we het noodzakelijk om een bijkomen
de voorstelling te geven. 

Deze gaat door op dinsdag 7 septem
ber 1976 om 20 u. in de Koninklijke 
Stadsschouwburg. 

Als voorfilm wordt er eveneens een 
kreatie gedraaid van dezelfde kineast 
E. Weymeersch nl. « Haec Olim », deze 
film is ook een afscheid voor de 
afbraak van het St-Lodewijkskollege. 
Kaarten voor de tweede voorstelling 
zijn te bekomen aan de KASSA van 
het St.-Janshospitaal (kliniek Minne
water en Hospitaal), eveneens aan de 
kas van de tentoonstelling «800 jaar 
St-Janshospitaal», Mariastraat 38, 
Brugge. Tel. 33.06.36. 

naam voor de komende verkiezingen 
zal indienen. Vervolgens gaf hij het 
woord aan nat. VU-sekretaris Paul 
Peeters die het belang van een so
ciaal centrum onderlijnde en zijn dank
baarheid uitsprak omdat zulke centra 
aan mandatarissen de kans geven in 
nauw kontakt te treden met de bevol
king en de VU haa' sociale dimensie 
in realiteit kan omzetten. Kamerlid 
Peeters verklaarde vervolgens het 
centrum voor geopend waarna de 
afdelingsvoorzitter de aanwezigen uit
nodigde het centrum te bezichtigen 
en het glas te heffen op het welslagen 
van de komende werking. 
Tussen de vele aanwezigen bemerk
ten wij verder nog senator Bob Maes, 
de kamerleden Valkeniers en Geor
gette De Kegel, de provincieraadsle
den Kiesekoms en De Doncker. Het 
arrondissement was vertegenwoor
digd door adm. sekretaris Frans Van 
(Jauter. 
Ondertussen was het tijd geworden 
voor het Vlaams Volksfeest waar
voor heel wat kijklustigen waren opge
daagd. Traden op: de groep Pepijn 
met kabaret, de volksdansgroep De 
Wingerd, 't Kliekske en zeer laat in de 
avond, want zij kwamen van een 
optreden terug uit Maastricht De 
familie Klepkes. 
Al bij al werd dit gebeuren een topper 
van een feest en voor de VU-mensen 
van Roosdaal een daverende start 
van de verkiezingsc ampagne in deze 
typische Van Cauwelaertgemeente I 

BRABANT 
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13 SEPTEMBER 1876 

HONDERD JAAR 
GELEDEN WERD 
OMER KAREL DE LAEY GEBOREN 

o n e . ^ KAR^u i>£i-AeY 

O m e r Karel de Laey werd geboren te Hooglede op 13 september 1876, nu hon
derd jaar geleden. Hij stierf In 1909, in zijn geboortedorp. Dit korte leven Is ech
ter van betekenis genoeg geweest , om de honderdste verjaring van zijn geboor
te te herdenken. Toen het In 1959 vijftig jaar geleden was dat hij over leed, wi jd
de de pers aan de figuur van de f lamingant en dichter De Laey enkele artikels. 
Einde vorig jaar drukte « De Nieuwe Gids » de hoop uit, dat 1976 voor Hooglede 
en V laanderen een D e Laey-jaar zou worden, en ook andere kranten spraken in 
die zin. 1976 Is nog niet v o o r b i j ! 

Intussen wensen wij even stil te staan — zij het summier en beperkt — bij de 
figuur van deze jonggestorven generat iegenoot van Cyriel Verschaeve , die trou
wens aan hetzel fde kol lege te Tielt de lessen volgde als de twee-jaar oudere 
Ardooienaar . 

De Laey is niettegenstaande hij op jeugdi
ge leeftijd — 33 jaar — overleed, zowel 
met zijn literair werk als met zijn aktiviteit in 
de Vlaamse beweging van meer betekenis 
geweest dan men wel vermoedt Geregeld 
werd dan ook zijn figuur « ontdekt» of « her
ontdekt » en verschenen in de pers artikels 
over werk en mens Zes jaar na zijn dood 
publiceerde het aktivistische «Vlaamsche 
Nieuws» van Antwerpen (met Raf Verhulst 
en Borms als redakteurs) een stuk over de 
Westvlaamse dichter-flamingant (25 sep
tember 1915) En tijdens de tweede wereld
oorlog sprak dr Dries Devos op de kuituur-
dagen te Kortrijk over De Laey, en ver
scheen een uitvoeng verslag in «Volk en 
Staat» op 11 juni 1942 Op 27 juli 1947 
werd een soort «levensbericht» van de 
dichter De Laey, met kommentaar van 
Garmt Stuiveling, uitgezonden door de 
VARA, en Richard Minne noemde hem in 
«Vooruit» van 29 september 1951 «een 
anti-romantikus onder de Blauwvoeters» 
Uitvoerig schreven Andre Demedts in « De 
Standaard» en «De Penscoop», en Dom 
Tillo van Biervliet in het «Brugsch Handels
blad» in 1959 De Laeys verzameld werk 
(een herdruk) werd bezorgd door prof E 
Vliebergh en dr J Persyn in 1941 Het vroe-
ger-uitgegeven tweedelig werk (1911/ 
1912), omvatte nu 5 delen 
Welke betekenis heeft dit werk en welke 
betekenis had de figuur van De Laey in de 
Vlaamse beweging inzonderheid te Leu
ven waar hij studeerde ten tijde van 
Robrecht de Smet, Reimond Speleers, Au
gust Borms e a 
In « Streven » heeft A Ampe in 1941 na het 
verschijnen van de tweede druk van het 
verzameld werk, in een tiental bladzijden 
gewezen op de « zielegroei van Omer K de 
Laey» Hij noteert vooreerst dat Vlaande
ren De Laey wel vergeten scheen te zijn 
alsof hij geen bouwsteen van onze nationa
le heropbloei ware geweest i Vermeylen 
gunde hem drie regels in «Van Gezelle tot 
heden» en Marnix Gijsen tweemaal twee, 
in «De literatuur in Zuid-Nederland na 
1830» Nochtans was De Laey door zijn 
werk en zijn opvatting van de literatuur en 
de lynek in het biezonder zoniet een «anti-
romantikus» dan toch, om het woord van 
Jan Deloof te gebruiken, (die een goede 
beknopte levensschets wijdde aan de dich
ter in de VWS-kahiers] een relativerend 

idealist, met dezelfde drang naar het univer
sele als die twee anderen, die in Vlaande
ren van voor 1914 de ramen naar Europa 
open gooien wilden, en naar de universele 
kuituur Vermeylen en Verschaeve Deloof 
heeft hem terecht een der eerste volwas
sen flaminganten van katolieken huize ge
noemd De katoliek De Laey had wellicht 
tussen beide hogervernoemden in — tus
sen het anarchisme van Vermeylen en het 
nog sterk traditionele, soms ultramontaan
se van Verschaeve, met zijn kritisch idealis
me en zijn gelovig scepticisme de derde 
stuwkracht voor Vlaanderen kunnen zijn bij 
het treden buiten het provincialisme Hij 
heeft in zijn kntische opstellen zeer duide
lijk afstand genomen van de uitwassen van 
de romantiek zoals die zich in Vlaanderen 
ten gevolge van de omstandigheden mani
festeerden, en die leidden tot het onware 
en smakeloze « want het onbermhertig pra
men / van de ruwe waarheidsnood / 
schrapt in ons van tijd tot tijd het / hout der 
overtuiging bloot » — Geen Conscience-
trant of partikulanstische Gezelle-mode 
maar ook geen los drijfzand van zelfge
schapen sentimenten zonder de diepe le
venskracht, zoals bij sommige Tachtigers 
en volgelingen, noteert Ampe in zijn studie 
Van uit deze levenshouding — idealisme 
en realisme, zin voor het ware, reële, en 
geloof in het levensechte, — dienen wij zijn 
literair werk en zijn Vlaamsgezindheid te 
zien 

AKTIEF IN L E U V E N 

De Laey werd geboren te Hooglede op 
13 september 1876 Hij stamde uit een 
familie van hereboeren en handelaars Zijn 
vader Desire de Laey was burgemeester 
van Hooglede en auteur van een geschiede
nis van zijn gemeente 
Na de lagere school te Hooglede volgde hij 
Gneks-Latijnse humaniora aan het Klein-Se-
minane te Roeselare Van jongsaf ziekelijk 
vond hij in de lektuur wat het spel met ande
ren hem met geven kon ontspanning 
vreugde troost Na het middelbaar onder
wijs ging hij naar Leuven, om er rechten te 
studeren en om er — voor zover zijn wan
kele gezondheid met reuma en hartkwaal 
het hem toelieten — zeer aktief aan het 
Vlaamse studentenleven deel te nemen In 
1898 werd hij licentiaat in de geschied- en 

zedekundige wetenschappen en in 1900 
haalde hij met onderscheiding zijn dokto-
raat in de rechten Zoals gezegd was hij 
aktief in het Leuvense studentenleven, in
zonderheid in het studentengenootschap 
« Met Tijd en Vlijt» waarvan hij van 1901 tot 
1902 sekretans, en in «Ons Leven», waar 
hij vanaf 1896 redakteur was Na zijn stu
dies verliet hij Leuven met maar deed stage 
bij mr Veltkamp Hij studeerde voort aan 
de school voor konsulaire wetenschappen, 
en op zichzelf Spaans en geschiedenis 
van de schilderkunst Evenals Verschaeve 
vooral aangetrokken door de renaissance-
kunst, ging hij op reis naar Italië, in novem
ber 1903 
Na zeven jaar in Leuven verbleven te heb
ben, ging hij in Antwerpen zijn stage voltooi
en bij mr Lebon, de Vlaamsgezinde kristen-
demokraat, en vestigde zich in de De Bom-
straat met ver van het justitiepaleis Zijn 
meest-geliefde ontspanningsoorden waren 
het Muzeum van Schone Kunsten en het 
Plantijn-Muzeum 
Het werk viel hem echter te zwaar en in 
1904 keerde hij naar Hooglede terug De 
inhuldiging van het standbeeld van die 
andere jonggestorven Westvlaming, Roden-
bach zou zijn laatste reis en de laatste gro
te vreugde van zijn leven zijn Op 16 de
cember 1909 stierf hij 

V E E L Z I J D I G A U T E U R 

De Laeys werk omvat naast poëzie ook 
twee toneelstukken en dierensprookjes 
Daarnaast schreef hij heel wat bijdragen 
voor «De Groene Linde», «Vlaamsche 
Arbeid », « Vlaanderen » « Dietsche Waran
de en Belfort» evenals voor studententijd
schriften als « Keikop » en « Ons Leven » Hij 
had het redakteurschap van «Dietsche 
Warande» afgewezen om vnj te kunnen de 
waarheid zeggen Wel werd hij redakteur 
van «Hooger Leven» Als poëzie ver
scheen van hem in 1902 een eerste bundel 
onder de ironische titel «Ook Verzen» In 
« Ons Leven» en «Met tijd en Vlijt» had hij 
onder schuilnaam Alta Leda of Sherry al 
opstellen en verzen gepubliceerd o m naar 
aanleiding van een reisje met vnenden naar 
Rudesheim Daarop volgde «Van te Lan
de » natuurtafereeltjes, schetsen van men
sen en dingen met tot in het kleine detail als 
Gezelle maar met enkele pennetrekken 
scherp gekaraktenzeerd In «Van over 
Ouds» en de twee reeksen «Bespiege
lingen» zijn de mensen-typenngen in het
zelfde genre karakterschets binnen ruw-
geborsteld episch kader In «Flandna lllus-
trata », dat Persyn zijn hoofdwerk noemt is 
de epische dichter met zijn bewondering 
voor de klassieken en de Renaissance aan 
het woord en zijn taferelen spelen dan ook 
in de tijd van de Spaanse overheersing en 
daarna in de machtige schaduw van 
Rubens en Erasmus en de uitstervende 
barok Ook zijn toneel — «Falco » en «Har-
denburg » — IS een verbinding van Vlaams-
lyrisch romantisme, klassiek idealisme en 

realisme een poging om Shakespeariaan-
se romantiek en Griekse klassiek met 
elkaar te verbinden Voegen wij, bij dit alles, 
nog de originaliteit van zijn kritische opstel
len en de korrespondentie, en wij zien dat 
wat De Laey binnen de korte tijdspanne 
van een tiental jaren schreef, meer dan een 
rijke belofte was 

D E LAEY EN DE V L A A M S E 
B E W E G I N G 

In verband met zijn invloed op de Vlaamse 
beweging dienen wij erop te wijzen, dat zijn 
korrespondentie met Persyn en Vliebergh, 
en zijn raadgevingen ter zake, wellicht met 
zonder betekenis geweest zijn voor de 
door hen geleide bladen - « Hooger Leven » 
en «Dietsche Warande» In Leuven zelf 
behoorde hij tot die West-Vlamingen, die 
de studentenbeweging met als pedagogi
sche maar als nationale verheffingskracht 
wensten te beklemtonen hij was nationa
list en Grootnederlander Als « katoliek libe
raal» zoals deze aristokraat zich noemde, 
wist hij de tekenen des tijds te erkennen 
op het ogenblik dat het Daensisme m hefti
ge bestaansstrijd verwikkeld was, schreef 
hij dat er een dag zou komen waarop het 
deftig zou zijn zich een knstelijk socialist te 
noemen 
Niet in de schaduw maar in het spoor van 
Rodenbach treedt deze generatiegenoot 
van Verschaeve en Desmet, West-Vlaming 
als ZIJ, met andere aanleg en temperament, 
met een bij alle jeugdig scepticisme sterk 
metafysisch verlangen, een diepe zin en 
belangstelling voor het filosofische en met 
een scherpe kritiek voor het al te subjektie-
ve, het oppervlakkige het wetenschappe
lijk- en historisch met gefundeerde, het 
onware 

Uit zijn proza-schriften — brieven en kritiek 
— voelen wij reeds aan hoe De Laey zich 
gekonfronteerd weet met het probleem 
van elk kunstenaar kunst of leven, engte 
of ruimte « Eenzaamheid verdiept, maar 
eenzaamheid ook verroest en wat ik hier 
zelf bij mijn eigen ondervind brengt zonder 
twijfel de beste onzer vroegere makkers 
tot zedelijke zelfmoord in de stikkende 
dampknng der alledaagsheid » 
Met zijn kunst, over zijn kunst heen naar de 
overgave aan gemeenschap en volk dat 
spreekt al uit wat hij schreef als een afreke
ning «Toen brandde ik nog olauwe wie
rook voor het scepticisme Maar ja die 
dagen vlogen en de gedachten ook Na de 
vernielerskwaal de bouwersziekte » 
Wat De Laey voor Vlaanderen en de 
Vlaamse beweging had kunnen worden, 
kunnen wij vermoeden, niet omschnjven 
Wat hij er voor deed is met genng Daar
voor hem te huldigen is reeds plicht Wat 
echter blijft is zijn werk «Was bleibt aber 
stiften die Dichter » Een werk dat het met 
verdient, in de vergetelheid te blijven 

RB 
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WERKLOOSHEID 
VAN DE JEUGD 

De werkloosheidsstatistieken geven cijfers te zien die ernstige ongerustheid wekken, niet 
alleen op korte termijn, maar ook op half-lange en zelfs op lange termijn. De jeugdwerk
loosheid vooral neemt ongekende afmetingen aan en dat stelt niet alleen sociaal-ekonomi-
sche problemen. Jongeren hebben nog niet de stabiliteit van de volwassenheid bereikt 
en te langdurige werkloosheid is in die leeftijdsklasse geen goede zaak voor rust en even
wicht in de maatschappij. 
Daarom hechten wij relatief veel belang aan een nieuw dokument waarin de Kommissie 
van de Europese Gemeenschappen aanbevelingen formuleert voor de lid-staten en waar
mee gevraagd wordt een goede beroepsopleiding na te streven voor jongeren die werk
loos zijn of met werkloosheid bedreigd worden. 

wettelijke bepalingen inzake sociale zeker
heid en tewerkstelling, de rol van bedrijfs--
leiding en vakbonden, enz.; 
4. praktische bazisopleiding in een ruim' 
v/akgebied; 
5. praktische werkervanng. 
De Kommissie dringt er ook op aan dal 
door werkloosheid bedreigde jongeren 
over redelijke verloven zouden beschik
ken om opleidingskursussen te volgen en 
dat onderhoudstoelagen, eventueel kur-
susgeld en de kosten ervoor zouden 
betaald worden aan de jongeren die door 
de overheid goedgekeurde kursussen vol--
gen. 
Ook zouden de lidstaten de nodige stap
pen moeten zetten om te verzekeren dat 
jongeren die de school verlaten op de 
daarvoor vastgestelde minimumleeftijd, 
niet door wettelijke beperkingen worden 
gehinderd bij het gaan volgen van een 
beroepsopleiding op het aanvaarden van 
een betrekking. 

Jvb. 

HET MOTIEF 

Het motief voor deze ontwerp-aanbeve-
ling — waaromtrent het Europees Parle
ment en het Ekonomisch en Sociaal Komi-
tee nog moet geraadpleegd worden — is 
de bezorgdheid over de aanhoudende 
toename van de jeugdwerkloosheid in de 
landen van de Europese Gemeenschap 
sinds 1970. De cijfers terzake zijn sedert 
begin 1973 trouwens verdubbeld en in 
het voorjaar van 1976 telde men zelfs 
meer dan 1.500.000 jonge werklozen on
der de 25 jaar I 
Ondanks de verwachte verbetering in de 
ekonomische toestand, blijven de vooruit
zichten voor de jongeren toch onzeker. 
Tussen 1976 en 1980 zullen zich naar 
raming ongeveer twee miljoen nieuwe 
arbeidskrachten aanmelden, terwijl het 
aantal personen die met pensioen gaan, 
zal afnemen. Op middellange termijn kan 
het probleem van de jeugdwerkloosheid 
dus nog scherper vormen gaan aanne
men dan we vandaag reeds te zien krij
gen. 
Enige hoop op beterschap kan verwacht 
worden op lange termijn. Ongeveer vanaf 
1985 bereiken de jongeren de arbeids
markt die geboren zijn in de jaren na 
1968, de jaren met lage geboortecijfers 
dus. 
Een belangrijke vaststelling is evenwel 
dat jeugdwerkloosheid niet alleen een 
gevolg is van kwantitatieve faktoren. 
Jeugdwerkloosheid is eveneens -het ge
volg van een breder wordende kloof tus
sen de voorbereiding en kwalifikaties van 
de jongere werkzoekenden en het soort 
arbeidsplaatsen dat voor hen beschik
baar IS. 

ONGESCHOOLDEN 

De ontwerp-aanbeveling van de Kommis
sie heeft vooral aandacht voor het groot 
aantal jongeren die elk jaar op de arbeids
markt komen zonder juiste voorbereiding 
voor het beroepsleven. Zij verlaten de 
school op de minimum leeftijd (14 tot 16 
jaar), meestal met een uiterst geringe 
beheersing van de bazisvaardigheden. 
Zonder enige beroepsvoorlichting of be
roepsopleiding, hebben zij het vanzelf
sprekend moeilijk om een betrekking te 
vinden. Deze kategorie jongeren heeft 
behoefte aan een goed op elkaar inge
speeld net van diensten voor beroepskeu
ze, opleiding en arbeidsbemiddeling. 
Maar eens werk gevonden, zijn de moei
lijkheden voor de ongeschoolden niet van 
de baan. Dit soort arbeiders wordt inder
daad vaak bedreigd door opzegging op 
korte termijn. 

MAATREGELEN 

De Kommissie verzoekt de lidstaten om 
een beroepsvoorbereiding beschikbaar 
te stellen voor jongeren die hun leerplicht 
achter zich hebben maar nog geen 25 
jaar geworden zijn, die werkloos zijn dan 
wel door werkloosheid bedreigd worden 
en die over geen andere gelegenheid 
beschikken om beroepsopleiding te ver
werven. Deze voorbereiding zou naar 
gelang van het geval moeten omvatten: 
1. beroepskeuzevoorlichting; 
2. verbetering en toepassing van bazis
vaardigheden, bv. mondelinge en schrifte
lijke ekspressie, elementaire wiskunde, 
enz.; 
3. inzicht in de grondbeginselen van de 
eJ<onomische en sociale organizatie, de 
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STAGE V O O R J O N G E R E N 

In het kader van de ekonomische herstelmaatrege-
len en om de inschakeling van jongeren in het 
bedrijfsleven te bevorderen, wordt aan jeugdige 
werklozen de kans gegeven een stage te doen in 
een bedrijf of een administratie. (Ref.: B.S. 
01 /04/76). 

Welke ondernemingen ? 
Het aantal op te nemen stagiairs bedraagt 1 % van 
het aantal personeelsleden op 30 juni 1975, andere 
stagiairs niet meegerekend. Wat betreft de in aan
merking komende ondernemingen: 
a. Bedoeld zijn de ondernemingen uit privé- en 
openbare sektor die minstens 100 werknemers tel
len, alle uitbatingspunten samengeteld. 
b. Ondernemingen in moeilijkheden kunnen van de 
verplichting ontslagen worden. 
c. Ondernemingen met minder dan 100 werkne
mers, kunnen vrijwillig stagiairs opnemen en hier
voor bij de RVA een premie aanvragen. 
Wie kan stagiair worden ? 
De wet is bedoeld voor jongeren tot 30 jaar, die 
nog geen beroepsaktiviteit in loondienst hebben uit
geoefend. Noteer dat het volgende niet als beroeps
arbeid wordt geteld: 
— een beroepsaktiviteit van niet meer dan 6 
maand of een stage van maks. 6 maand verricht 
door een werkzoekende afgestudeerde; 
— een beroepsopleiding bij de RVA na al dan niet 
beroepsarbeid te hebben verricht; 
— seizoenarbeid en studentenarbeid. 

Aanvraag 
De betrokkene dient zijn aanvraag te doen bij het 
plaatsingsbureau RVA waaronder zijn woonplaats 
ressorteert. De aanvraag mag mondeling of schrifte
lijk gebeuren. De aanvraag dient maks. vijf onderne
mingen of administraties — in volgorde van voor
keur — te bevatten waar men stage wenst te doen. 
De RVA neemt dan kontakt op met de ondernemin
gen. Voor stages in de openbare sektor gebeurt 
alles bij het Vast Wervingssekretariaat waarbij men 
moet ingeschreven zijn. 
Na 31/12/76 kunnen geen stages meer begonnen 
worden. 

Duur en vergoeding 
De stage duurt zes maand of 26 weken en kan, 
mits akkoord van beide partijen, met zes maand ver
lengd worden. Het stage-kontrakt moet schriftelijk 
opgemaakt zijn, het is te beschouwen als een over
eenkomst van bepaalde duur met proefbeding en 
de wetten op het arbeids- en bediendenkontrakt 
zijn er op van toepassing. 
Voor de eerste periode wordt een vergoeding uitbe
taald gelijk aan minstens 75 % van de aanvangs-
wedde of van de minimumwedde overeenkomend 
met de bekwaamheid van betrokkene, wat blijkt uit 
zijn diploma of getuigschrift. 
De vergoeding voor de tweede periode bedraagt 
90 % van de voornoemde minima. 

Cw. 

•»<e 
DOKUMENTATIE 

Het aandachtig bekijken van de sociale 
werkelijkheid leert ons dat de mensen, als 
enkelingen en als deel van een groep, 
voortdurend met elkaar in « konflikt» zijn. 

Ook niet-menselijke eenheden en groe
pen zijn bij die konflikten betrokken. De 
omvang en de verscheidenheid van deze 
konflikten maken dat ieder van ons er 
dagelijks middenin staat. Waarom dan 
niet eens een boek lezen dat deze kon-
flikt-situaties onder het vergrootglas legt ? 
Zo een boek is het oorspronkelijk in 1974 
te Harmondsworth (Engeland) versche-

Konflikten in 

sociale sistemen 

nen werk van de socioloog Anatol Rapo-
port «Conflict in Man-made Environment 
Het Spectrum nam een vertaling ervan op 
in de Aula-reeks onder de titel «Conflic
ten in sociale systemen ». 

Voorliggend werk is een briljant geschre
ven boek. De auteur past de algemene sis-
teemteorie — waarvoor hij bekend is — 
toe op konflikten: De met deze problema
tiek niet vertrouwde lezer zal het niet op 
elke bladzijde gemakkelijk hebben en op 
regelmatige tijdstippen zelfs de neiging 
voelen «diagonaal» te gaan lezen. Maar 
over het algemeen is de tekst ook voor 
leken voldoende duidelijk en boeiend. 

«Wanneer we willen spreken over het 
konflikt, in welke situatie dan ook, moeten 
we eerst de konflikterende partijen identi
ficeren ». (BIz. 11). Het eerste deel van het 
boek is de uitwerking van deze regel. 
« systemen in hun milieu » laat ons met de 
partijen (de zgn sistemen) kennis maken 
op een diepgaande manier. Zelfs wie met 
de benaderingswijze van de auteur niet 
akkoord zal gaan, zal toch geboeid blijven 
door deze kijk op de dingen. 

De eigenlijke konflikten krijgen hun beurt 
in deel II. Daar krijgt de lezer een kennis
making met verschillende konflikt-teorieën. 

Op het einde van het werk richt de auteur 
dan zijn aandacht naar het probleem van 
het zogenaamd konflikt tussen de mens 
en zijn totaal milieu, zoals dat tot uitdruk
king komt in leuzen als «heerschappij 
over de natuur», «de verovering van de 
natuur» enz. Pas in de recente jaren is 
men gaan inzien welk een belangrijk pro
bleem dit in feite wel is. Rapoport wijdt er 
in voorliggend werk voldoende aandacht 
aan. 

Men zal het betreuren dat de schrijver 
het begrip « nationalisme » blijkbaar alleen 
in zijn negatieve betekenis heeft begre
pen. Van een overigens verstandig man 
mag men toch vragen dat hij deze fout 
niet zou maken. Welbegrepen nationalis
me is trouwens geen negatief begrip, 
maar een duidelijk positief en opbouwend 
begrip. 

Dit werk samenvatten en tegenover alle 
elementen ervan standpunt kiezen, is in 
het kader van dit artikel zeker niet moge
lijk. Dat is voor iedereen wel duidelijk. 

Laten we daarom alleen dit zeggen: aan
bevolen voor kritische geesten die de 
schrijver niet voor hen laten denken, maar 
ononderbroken voldoende afstand weten 
te bewaren. Voor hen zal het werk van 
Anatol Rapoport verrijkende lektuur zijn. 

Anatof Rapoport — « Konflikten In socia
le systemen» — 287 biz. — Uitg. Het 
Spectrum — Aula-reeks nr. 554 — 1976 
— Pr i js : 180fr. 
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Toen ik enkele jaren geleden materiaal bi|-
eenzocht, om de joodse aanwezigheid in 
Vlaanderen te belichten, werd het mij meer 
en meer duidelijk, dat de deelname van 
joden aan het Vlaamse leven eigenlijk 
geheel onbekend is, zowel onder de joden 
zelf als onder de niet-joden. De oorlog 
heeft de breuk tussen verleden en heden, 
ook op het gebied van de historische ken
nis, nog vergroot Vroeger waren er leven
de bewijzen van de joodse deelname aan 
alle aspekten van het plaatselijk leven, 
maar door de deportatie van het grootste 
deel der joodse burgers en hun uitroeiing in 
de nazi-kampen, kunnen wij ons op hun 
getuigenis niet meer beroepen. Het is zeer 
moeilijk de prestaties van een bevolkings
groep te omschrijven, indien de leden van 
deze groep als enkelingen hebben deelge
nomen aan het Vlaamse kulturele, artistie
ke, politieke of zakelijk leven. 

Weliswaar kreeg ik vlug een hoop gege
vens bijeen en deze werden gedeeltelijk in 
mijn boek «Uw joodse buurman» (1) opge
nomen. Ook op het gebied van de simpa-
tieën voor de Vlaamse strijd, bleek er zeer 
veel te bestaan onder de joden. Zeer 
bekend is het geval van Dr. Marten Rudels-
heim, die in de gevangenis stierf omdat hij 
veroordeeld werd voor zijn Vlaams aktivis-
me en omdat hij tijdens de eerste wereld
oorlog met de Duitse bezetter had samen
gewerkt (2). Prof. Em. Niko Gunzburg is 
ook bekend als voorvechter voor de ver-
vlaamsing van de Gentse universiteit. Maar 
daarmee scheen eigenlijk de reeks afge
sloten. 

Toen ontdekte ik in Israël enkele oud-flamin-
ganten. Meer nog dan het feit dat ik per
soonlijk enkelingen heb kunnen terugvin
den, die zich hebben ingelaten met het 
Vlaams Aktivisme, was de ontdekking van 
talrijke oud-Antwerpenaars die verhaalden 
over hun warme gevoelens voor de Vlaam
se kulturele strijd, een openbaring. 

D E F R I E D M A N S 

Over Mesje Friedman (t Tel Aviv 1976) heb 
ik in het kort geschreven [1 ], dat hij na de 
oorlog 1914-1918 niet meer terug mocht 
naar België. Samen met zijn ouders was hij 
bij het uitbreken van de oorlog naar Berlijn 
vertrokken, omdat vader Friedman — die al 
twintig jaar in België leefde — de Oosten
rijkse nationaliteit bezat. Mosje werd om 
gezondheidsredenen van legerdienst vrijge
steld en kwam terug naar het toenmalig 
bezettte België. Hij was een vriend van de 
broer van dokter Borms, van Jespers, van 
Felix Timmermans en van Herman Vos en 
hij kende zowat iedereen uit de Raad van 
Vlaanderen. Steeds heeft hij zich Mosje 
laten noemen en iedereen wist dat hij jood 
was. Mosje was niet de enige flamingant uit 
de familie. Eigenlijk hebben alle broeders 
zich de Vlaamse zaak aangetrokken. Jos-
sel Friedman, die direkteur was van de jood
se school aan de Korte Van Ruisbroec-' 
straat te Antwerpen, en die in 1942 gede
porteerd werd, droeg wel een rode baard 
en had een rabbijndiploma, maar hij was 
onder de invloed van Mosje ook vlaamsge-
zind. Na 1919 zou deze joodse school talrij
ke leraars opnemen die omwille van hun 
aktivisme in het openbaar onderwijs geen 
plaats konden vinden. Zo kregen de joodse 
jongens naast hun Talmoed-studies ook 
Vlaams-nationalistische gevoelens. Een an
dere broer van Mosje, de in Eilat (Israël) 
wonende Oscar, heeft in een onlangs gepu
bliceerde autobiografie (3) het volgende ge
schreven : «Het profaan onderwijs in onze 
school wordt gegeven door Vlaamse le
raars, allen aktivisten. Onder hun invloed 
ben ik een verwoed Vlaams-nationalist 
geworden, zoals trouwens talrijke joodse 
jongeren waaronder de zonen van de rab
bijn). Wij nemen deel aan alle manifestaties, 
aan alle optochten, en schreeuwen leuzen 
als 'Alles voor Vlaanderen, niets voor Bel
gië". De enige leus die ik niet mee-
schreeuw (en ik ben het niet helemaal zeker) 
is 'Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen 
voor KristuS'. Maar dat stoort mijn vrien
den niet, als ik maar een goede flamingant 
ben zoals de anderen.» 

Later, als Belgisch soldaat in 1940, zal 
Oscar Friedman de jodenhaat onder zijn 
medesoldaten ontdekken. Vaak zal hij met 
de vuisten enkelen tot bedaren brengen, 
zoals dikke Jef die hem zegt «Jotsje, het 
zal binnenkort oorlog zijn en de eerste 
kogel is voor jou ». Onder deze anti-semie
ten zijn ook oud-kameraden uit zijn flamin-
gantische jeugd. Mosje Friedman is na de 
oorlog een tijd in Nederland gebleven, 
omdat hij als aktivist met naar België terug-
mocht Sinds 1929 woont hij in Israël. 

FLAMINGANTEN 

IN ISRAEL 

Ter inleiding. 
Vorig jaar besprak W. Decoene in ons blad Sylvain Brachfelds werk 
' Uw joodse buurman ». Een van onze lezers reageerde hierop in een 
lezersbrief Hij verwonderde er zich over dat over de bijdrage van 
joden in de Vlaamse Beweging zo weinig geweten is. 

Hierover geïnformeerd replikeerde Brachfeld met een stuk over 
' gevluchte " joodse flaminganten, waarvan hij er enkele in Israël had 
ontmoet Deze getuigenis sluit aan bij wat Brachfeld over de joods-
Vlaamse aanwezigheid in zijn boek neerschreef Wij drukken zijn bij
drage hier graag af niet echter zonder erop te wijzen dat de nogal 
wrange toon van Brachfelds slotbeschouwing niets te maken heeft 
met enig persoonlijk ressentiment Wij weten dat deze gemoedstoe
stand volledig is toe te schrijven aan de onrust die de anti-zionisti
sche UNO-resolutie bij heel wat gewone mensen in Israël heeft ver
oorzaakt 

A R T H U R M A J E R C Z Y K 

Zo zien wi) dat, naast een Marten Rudels-
heim, die volledig geassimileerd was, ook 
joden uit religieuze middens aan de Vlaam
se gedachte gebonden waren. 
Iedereen in de Diamantbeurs van Ramat-
Gan bij Tel Aviv kent - Meïri». Met de talrij
ke oud-Antwerpenaren spreekt hij 
«vlóms», maar ook beschaafd Nederlands. 
In 1933 is hij naar het toenmalige Palestina 
vertrokken, samen met 115 andere idealis
ten, het was zijn huwelijksreis. Het leven in 
het Beloofde Land begon in uiterst moeilij
ke omstandigheden. Maar hij heeft doorge
zet, want Arthur Majerczyk is een taaie 
vent. Jaren later zal hij de eerste direkteur 
van de Israëlische aksijnzen worden en nu 
is hij een belangrijke verzekeringsagent. 
Arthur Majerczyk-Meïri, bezit een houtsne
de van Borms door Frans van Immerseel. In 
zijn jeugd leefde hij mee met de Vlaamse 
beweging. Ook hij was een overtuigd deel
nemer aan optochten en manifestaties. Bij 
een bezoek van de toenmalige prins Leo
pold aan de Antwerpse Opera nep hij met 
overtuiging «franskiljon», en moest dan 
voor de politie in het café Malpertuus aan 
de Frankrijklei gaan schuilen. Het was daar 
dat de aktivisten een van hun stamcafés 
hadden. 
Arthur komt uit een traditionele joodse fami
lie. Als jood was het zionisme hem dierbaar. 
Het joods nationalisme, de vrijheidsbewe
ging van het joodse volk, het recht op een 
eigen land, taal en kuituur, waren zijn idea

len. En zoals vele onder de zionisten, voel
de hij zich tot de Vlaamse beweging aange
trokken. Majerczyk heeft voordrachten ge
houden over het zionisme voor de Vlaamse 
Studentenbond in het Koninklijk Atheneum. 
Toen ik met hem sprak over het verleden, 
'oegon hij plots een liedje over de franskil
jons te zingen. Het was wel een tijdje gele
den dat hij dit samen met zijn kameraden in 
de straten van de sinjorenstad gezongen 
had. . Hij had ook nog artikelen geschreven 
in " Opkomst» en in « De Noorderklok». 
Dat moet tussen 1926 en 1930 geweest 
zijn. Ergens moet hij nog een visitekaartje 
hebben van Rens met de woorden : « Al het 
beste, t rouwe Vlaamse kerel». 
Ik heb ook oud-Antwerpenaren ontmoet 
die mij gevraagd hebben liever hun naam 
niet. te vermelden, maar dat ze vlaamsge-
zind waren, mag men wel weten... 

D E REEKS IS N I E T T E N E I N D E 

Bij Lux Ratzersdorfer was ik gaan aanklop
pen voor enkele herinneringen aan zijn 
grootvader Itsje-Hirsch, eveneens een fi
guur uit het Antwerps-joods verleden. Ter
loops onder het gesprek vertelde hij mij dat 
hij mede-stichter was geweest van de 
Vlaamse Ingenieurs-Vereniging. Onder de 
andere mede-stichters was nog een jood. 
Aangezien ik pas aan het begin van mijn 
opzoekingen ben en de meeste oud-Ant
werpenaren nog niet gekontakteerd heb, 
zullen er zeker een ganse reeks nieuwe ont
hullingen volgen over de joodse deelname 
aan het Vlaamse leven. 

Ik heb hier alleen voorbeelden aangehaald 
van personen die zich zelf in Israël bevin
den. De meest interessante geschiedenis 
hoorde ik echter van de zoon van een fla
mingant die nu in Israël woont. Zijn vader, 
Lodewijk O.*, werd te Antwerpen geboren 
in 1878, uit Nederlands-joodse ouders. Bon
papa had een slagerij in de «Vleeshal». 
Toen Lodewijk het Atheneum beëindigd 
had, ging hij als ambtenaar werken en 
kwam zo op het Ministerie van Financiën 
terecht. Maar in werkelijkheid had hij een 
kunstenaarsziel. Hij volgde avondlessen 
aan het Conservatorium en zou goed viool 
leren spelen. Op latere leeftijd studeerde hij 
nog kontrapunt en schreef zelfs kleine kom
posities. Ook voor schilder- en beeldhouw
kunst had hij belangstelling. Hij nam zijn kin
deren mee naar musea en leerde hen schil
derijen bekijken. Lodewijk O. was een 
gevoelig mens en een idealist. «Toen de 
Vlaamse beweging opkwam, voelde vader 
zich daar blijkbaar toe aangetrokken en 
werd een aktief lid van deze beweging, 
zoals vele leerlingen van het Atheneum. In 
een roman die handelt over de Vlaamse 
Beweging, maar waarvan ik me schrijver 
noch titel herinner, wordt hij genoemd 
onder de naam «Lode-. Van de joodse 
vrienden die ook aktief waren, herinner ik 
mij A. de Roos, een opticien die op het Sta
tieplein een winkel had. Toen woonde de 
familie in St.-Denijs [bij Kortrijk) waar Lode
wijk O. rijksontvanger der belastingen was. 
Tijdens de vierjarige Duitse bezetting tij
dens de eerste Wereldoorlog waren officie
ren bij de familie ingekwartierd. Dit was niet 
te verwonderen, daar wij een van de groot
ste huizen in het dorp bewoonden en mijn 
vader de enige was die Duits sprak en Duit
se boeken bezat -

Daar hij zoals andere flaminganten meende 
zijn doel te kunnen bereiken met de hulp 
van de Duitse bezetter en hij vriendschap 
met hen onderhield, werd Lode O. na de 
oorlog tot 10 jaar dwangarbeid veroor
deeld en oneervol uit Rijksdienst ontslagen. 
«Een fotokopij van het oordeel is in mijn 
bezit», schreef mij zijn zoon. De familie 
vluchtte naar Nederland, waar hij moeilijk 
zijn kost verdiende met een tekstielzaak. 
Hij heeft in het begin nog Vlaamse vrienden 
ontmoet in de vereniging «Guido Gezelle» 
die ze in Antwerpen gesticht hadden. René 
de Clercq was voorzitter van deze vereni
ging. Maar later heeft L.0. ingezien dat « de 
door hun gekozen weg met de juiste was. 
En toen tussen de 1 ste en 2e Wereldoorlog 
de Vlaamse Beweging hoe langer hoe 
meer nazi-gezind werd, is het kontakt hele
maal verbroken.» Hij ging zich interesseren 
voor het zionisme, werd lid van de N.Z.B. 
(Nederlandse Zionistenbond) en leerde 
zelfs een beetje «ivrit» (Hebreeuws). «Zijn 
pro-Duitse instelling in de eerste Wereldoor
log heeft niet belet, dat hij met mijn moeder, 
zuster en gezin en broer het lot heeft onder
gaan van zoveel honderdduizenden. In 
1943 zijn ze door de nazi's weggevoerd en 
in Sobibor vergast.» 

De breuk tussen de joodse flaminganten 
en de pro-nazi's kon niet uitblijven. Toen bij 
de opkomst v.h. Derde Rijk, bepaalde strek
kingen uit het Vlaams-nationalisme openlijk 
de vinnigste jodenhaat gingen verspreiden, 
was er maar een uitweg ; het anti-semiti-
sche flamingantisme bestrijden. « Tegen het 
racisme», was het zionistische antwoord. 
Het is eigenlijk paradoxaal dit neer te schrij
ven op het openblik dat de Arabische 
petro-dollar salamalek-likkers in de V.N. het 
zionisme zonder enige nuance als een racis
tische ideologie brandmerken. Precies door 
hun zionisme, hun doorzettingsvermogen, 
bevinden zich nu in Israël een aantal oud-fla-
minganten, die tijdig de oorlog en de nazi
vervolgingen wisten te ontvluchten. 

Sylvain Brachfeld 

1. S. BRACHFELD,« Uw joodse buurman », Stan
daard Wetenschappelijke Uitgeverij, 1975 Ant
werpen/Amsterdam 
2. G. SCHMOOK, .. Marten Rudelsheim », over
druk uit het Nationaal Biografisch Woordenboek, 
deel V, Koninklijke Akademie van België, Brussel 
1973. 
3. O. FRIEDMAN, •• Une seconde de bonheur», 
Calmann-Lèvy, Paris, 1975. 

(*) De familienaam van deze persoon wordt hier 
niet vermeld omdat zijn zoon mij dit uitdrukkelijk 
verzocht met de volgende opmerking :,« De 
geschiedenis van de Vlaamse beweging is zeker 
interessant en ik waardeer uw bedoeling om het 
aandeel van de joden daarin, vooral aan de Belgi
sche Gojim (niet-joden) bekend te maken. Ik 
weet, dat mijn vader en de andere aktivisten alles 
uit idealistische overwegingen gedaan hebben 
en dat hun streven ook resultaten heeft gehad. 
Deze beweging heeft zich evenwel vóór en tij
dens de Tweede Wereldoorlog zó gekompromit-
teerd, dat ik onze naam daar liever niet voluit in 
vermeld zou zien.» 



VIRIJC TIJD 

V E R J O N G I N G ? 

Guy Thijs, die Monne Goethals op
volgt als big boss van onze nationale 
sjotters, heeft de 22 spelers aange
duid vi^aaruit hij het elftal zal vormen 
dat volgende week naar IJsland moet 
om er een schiftingswedstrijd te spe
len voor alweer een volgend wereld
kampioenschap voor landselftallen In 
feite 18 men doorlopend bezig met 
z o n wereldbeker dus Er komen nieu
we namen voor de pinnen, en men 
kan van een zekere verjonging gewa
gen De lijst overlopend komt het ons 
echter voor dat de elf, die uiteindelijk 
zullen worden weerhouden, weer on
geveer dezelfde paradepaarden zul
len zijn als voorheen, en feitelijk is dat 
ook maar normaal In de nationale sjot-
terij kan geld verdiend worden, en 
zoals iedereen weet wil geld altijd zijn 
waar het is 

G U Y - G U Y 

In Les Sports sloofden Henri Moreau 
en Roger Houben, respektievelijk va
der en trainer van Guy Moreau zich 
af om te eksplikeren waarom hun fis-
ton en poulain er te Montreal, alle 
grootspraak vooraf ten spijt, niks van 
terecht bracht De trainer was van 
mijn botten, een Bloso-ambetantenaar 
had Guy-Guy op het kruciale moment 
de duivel aangedaan, zijn kamerge
noot had de deur laten openstaan en 
de wonderknaap had een verkoud
heid opgelopen, bij een belachelijke 
sprong over 2,13 had hij de achilles
pees bezeerd, en veel vijven en zes
sen Enfin, het mag een wonder heten 
dat men de knaap nog voorzien van 
alle poten en oren in Brussel heeft 
kunnen terugbezorgen Mogen wij 
ook onze mening zeggen de jongen 
heeft talent, maar hij heeft enige fer
me stampen onder zijn nodig om te 
leren dat wie iets wil bereiken, er ook 
wat moet voor doen Hij gedraagt zich 
als een verwend joch, en zolang dat 
zo blijft, komt er allemaal niks van 

TE D U U R 

Onze va^antle zit er ook weer op, en 
de Uwe waarschijnlijk ook Het weer 
IS formidabel geweest voor vakantie
gangers, en voor de keerzijde ervan 
zullen WIJ nog maanden afdekken 
Wat ons, in verband met vakanties en 
zo, van het hart moet is dat wij van 
jaar tot jaar sterker de onplezienge 
indruk krijgen dat de vakantieganger 
of toerist moet gemolken worden tot 
de laatste druppel Met vakantie gaan 
wordt, net als al de rest, ontzettend 
duur, en wat wij erger vinden de kwa

liteit van de geleverde diensten is dik
wijls met in overeenstemming met de 
gevraagde prijzen Om een voorbeeld 
te noemen wij betaalden vijftig frank 
per persoon om in zg aquaria welge
teld acht soorten vissen te zien, waar
onder karper, de forel en drie vier 
andere soorten die lang geleden, in 
onze kinderjaren, in de beek achter 
het huis rondzwommen 

Z W E N D E L ? 

W I J hebben van de vakantie gebruik 
gemaakt om in een paar dorpen van 
over de Maas een kijkje te gaan 
nemen in de zogenaamde vakantiehui
zen die overwegend Brusselse maat
schappijen zijn daar in zogenaamde 
vakantiedorpen bouwen Wij zijn 
maar een boerenjongen, zonder enig 
verstand van dergelijke dingen, maar 
WIJ hadden de stellige indruk dat het 
in de meeste gevallen om onvervalste 
zwendel gaat Wij zagen huizen, 30m2 
groot, met daarin nochtans een living, 
keuken, badkamer, hall, slaapkamer 
(maar die op een via een «kieken-
leer» te bereiken galerij boven de 
living) en een tuin van nog eens 12 
m2, alles (behalve de tuin natuurlijk) 
opgetrokken in een royale halve 
steen en een stuk teerpapier, en bij 
gebrek aan beters elektnsch te ver
warmen, te koop aangeboden voor 
1,3 miljoen frank Wie daann kan 
wonen, zelfs tijdelijk, is voor ons een 
wondermens, en wie dat er wil voor 
betalen een mecenas 

M A A R V I J F 

\/anuit Montreal bereikt ons, nogal 
laattijdig, het bericht dat vijf gewicht-
heffers betrapt werden op het ge
bruik van verboden middelen, met het 
oog op het vergroten van hun spiervo
lume Zogenaamde anabolismen dus 
Het betreft een Bulgaar, nog een Bul
gaar, een Pool, een Amenkaan en een 
Zweed Dat er vijf betrapt werden, 
interesseert ons met erg Wat wij 
belangrijker vinden is dat alle andere 
mét betrapt werden Wij gaan name
lijk uit van de veronderstelling — en 
het IS inderdaad een vooroordeel — 
dat zowat alle gewichtheffers die of 
dergelijke spullen nemen Het kan er 
bij ons gewoon niet in dat ergens een 
gewichtheffer van zestig kilo volge
propt zou zitten met anabolismen, en 
dat mannen van rond de 140 kilo, 
zoals Alexeev, hun gewicht en hun 
kracht alleen aan spek en eieren te 
danken hebben De olimpische jon
gens mogen nog zo gewichtig doen, 
hun metodes lijken volgens ons ner
gens op Tenzij ergens voor een min
der clevere of minder begeleide 
knaap. 

W E E R K O M M I S S I E S 

Zaterdag overleed tijdens een wieler
wedstri jd alweer een jonge renner 

Helemaal op het einde van de wed-
stnjd kon hij blijkbaar met meer vol
gen HIJ zwijmelde de weg af, viel, en 
overleed tijdens de overbrenging 
naar het ziekenhiuis Oorzaak uiter
aard (voor ons) ongekend Wij hoor
den echter dat de jongen enkele 
dagen voordien nog een zware val 
l a d gedaan Nu gaan wij ons met bela
chelijk maken met, zonder gegevens, 
enig verband te zoeken tussen beide 
ongevallen, maar wij wilden toch nog 
maar eens de vraag stellen of 1 ° alles 
wat mogelijk is wordt gedaan om na 
te gaan of wie wil koersen daarvoor 
lichamelijk geschikt is, en 2° of na val
partijen e d wel wordt gekontroleerd 
of de betrokkenen onmiddellijk weer 
de fiets opmogen Een en ander lijkt 
ons best doenbaar, en in deze verlich
te tijd gewoon een « must » 

IJdelheid der ijdelheden Tijdens het 
opruimen van onze «buroo» ofte 
werkhok hebben wij hier en daar iets 
herlezen van wat wij in de loop der 
jaren hier op deze bladzijde hebben 
neergepend Eén van de vele zaken 
die ons hierbij opvielen dat wij zo dik
wijls gewag hebben gemaakt van 
nieuwe komitees en kersverse kom
missies die nu eens dit of dat definitief 
zouden oplossen En dat wij achteraf 
van al die hoge verwachtingen niks 
meer hoorden, en dat de problemen 
die ZIJ uit de wereld zouden helpen, 
nog altijd bestaan Wij schijnen het 
dus bij het rechte eind te hebben 
gehad, toen wij skeptisch stonden 
tegenover het welslagen van al die 
kommissies En dat was helemaal met 
moeilijk, want iedereen in dit land 
weet onderhand wel dat de beste 
manier om met uit de puree te raken 
erin bestaat een kommissie van « des
kundigen » op te nchten 

Soms trekken « knechten » zich los uit de schaduw van de « groten » Zo won 
Marcel Van der Slagmolen (Liedekerke) de 51ste Beker Sels Hij deed het zo 

meesterlijk dat hij alle favoneten ruim achter zich liet i 

FANNY 
EN 
ONZE 
EIDER 

rettig om zien hoe de jonge VU-par-
lementair het hotel kwam binnenstap
pen, gevolgd door een hele rij kinde
ren Al was er wat stoef bij, want de 
grote meerderheid van de kinderen 
bleek met van hem 
Het gesnater van de kinderen bracht 
een nieuw geluid in die plechtige tem
pel van glazen en vorketten (waar a 
propos Pol V D B nogal eens komt 
schransen). 

De vertrouwde Vlaamse klanken de
den het goed in het sanktuarium van 
de vooruitgeschoven haute cuisine 
frangaise 
En alle aanwezigen hadden er plezier 
in dat de biefstukken van Jules, de 
patron, de jeugd zo smaakten 
Toen de kinderen naar bed waren, 
praatten de grote mensen rustig bij 
sigaren en koffie en nog wat ander 
nat erbij, en het ging eens met over 
gesjacher met weekendgronden of 
de woekerprijzen voor wat Brusselse 
maatschappijen villa's noemen en ge
wone mensen krotten Het ging — 
voor zover wij woorden en namen 
konden opvangen — over dingen en 
mensen die wij ook kenden 
Kortom, met de intrede van de parle
mentair voelden wij ons in het hotel 
een beetje beter thuis, en met dat pret
tig gevoel trokken wij naar bed, om te 
gemeten van een ongestoorde, wel
verdiende, noodzakelijke en gezonde 
nachtrust 

Ge zijt er wel mee i 
Op het terras, precies onder ons 
open raam, zat nog altijd madame 
Fanny met haar definitief onderwor
pen echtgenoot En uitgerekend met 
die straf-frankofone madame wierp 
onze gekozene des volks zich in een 
uitzichtloze diskussie 
Wachtend op de slaap, bewonderden 
WIJ zijn ietwat schoolse maar toch ron
kende Franse volzinnen Wij stonden 
— lagen in dit geval — volkomen ach

ter zijn argumenten. Wij hadden res-
pekt voor zijn strijdvaardigheid Voel
den zelfs een beetje medelijden om
dat hij zelfs 's nachts ten strijde moest 
trekken voor de belangen van zijn 
volk, en zijn vrije tijd opofferen en zijn 
ontspanning opgeven, allemaal om 
madame Fanny te verlossen van haar 
fanatisme en vooroordelen 
Naarmate de uren verstreken en de 
sterren verbleekten, werden de stem
men luider, de volzinnen minder ron
kend, de argumenten vager, de stand
punten gewaagder, de pauzen langer 
en onze slaap groter 
W I J begonnen — en dit gebrek aan 
respekt weze ons vergeven wij wa
ren op van de slaap — onze leider en 
madame Fanny «ambetant» te vin
den, en hun ongetwijfeld hoogstaan
de diskussie geleuter en dikke zever 
Niks om de mensen mee wakker te 
houden 

W I J vonden dat waakzaamheid en 
stnjdvaardigheid allemaal goed zijn, 
maar dat er ook een tijd moet zijn om 
te rusten, ook als men op vakantie is, 
en o m 's nachts 
En WIJ besloten — en doen dat nu — 
de partijsekretans van de V U te vra
gen de genoemde parlementair (op 
de pijnbank gelegd zal hij wel beken
nen) een straf op te leggen Zoiets als 
honderd keer schnjven als madam 
Fanny en ik nog willen diskussieren, 
zullen WIJ de rust van werkende men
sen respekteren. 

VAN DAG... 
• M A A N D A G : De sjofters van 
Standard zouden al moe zijn. Een 
ruwe schatting leert ons dat zij van 
mei tot september inderdaad al ruim 
negen minuten per dag — gemid
deld - werkten. • D I N S D A G : 
Omdat Pakistan, Japan, Iran, China, 
Saoedi-Arabië, Maleisië en nog enke
le andere landen bedankten, zal 
Thailand maar de Aziatische spelen 
organiseren. Met de gebruikelijke 
geestdrift voor de derde keer. 
• W O E N S D A G : Een foto gezien 
van Monne Goethals in een arabisch 
kostuum. Hoe langer hoe zotter dus, 
maar de supporters vonden het for
midabel. Alorsse... • D O N D E R 
D A G : Er werd weer werk gevonden 
voor onze nationale Jackie. Die van 
de autokoersen natuurlijk, en niet de 
. plattekees ». • V R I J D A G : In 
het konfrakt van Koenske met Erwee-
deejem zou te lezen staan dat het 
ventje overal zijn mond moet hou
den. Is dat niet in strijd met de rech
ten van de mens? • ZATER
D A G : De «spionnen» van Split 
waren te Lier. Achter de blaffetuur 
schijnen ze de smaak van plezante 
reisjes ook te pakken te hebben. 

• Z O N D A G : Wij vinden het 
niet schoon van Roger De Vlae-
minck dat hij al die kandidaat-wereld
kampioenen, waaronder Eddy him
self, zo ongenadig afdroogde. De 
mensen zullen nog gaan denken dat 
hij er had moeten bijzijn in Ostuni. 

... TOT DAG 

ENERGIE VAN 

DE STERREN I 

De sterren stralen een ongelooflij
ke hoeveelheid energie uit. Om 
zich daarvan een ruw denkbeeld te 
vormen : moest de aarde één grote 
brok steenkool zijn, en moest men 
die brok op de zon gooien, dan zou 
ze slechts gedurende een fraktle 
van een sekonde — door verbran
ding — de hoeveelheid energie 
opleveren, die de zon nu al gedu
rende miljarden jaren produceert 
En de zon, wij weten het reeds, is 
maar een bescheiden ster. 

Waar komt die enorme hoeveel
heid energie nu vandaan ? 

Eerst meende men dat het gewoon 
om een verbrandingsproces ging. 

Sterren zouden dus brandende 
massa's zijn Alras toonde enig 
rekenwerk echter aan dat geen 
enkele brandstof — hoe massaal 
ook aanwezig — gedurende langer 
dan enkele duizenden jaren de 
enorme hoeveelheid energie zou 
kunnen produceren die de sterren 
uitstralen. En sterren doen het, 
zoals gezegd, al miljarden jaren. 

Dan werd een tijdlang gedacht — 
o.m. onder invloed van Keivin — 
dat de oorsprong van de energie 
diende gezocht In de druk, ont
staan bij de geboorte van de ster
ren uit nevels, onder invloed van 
de zwaartekracht Weer toonden 
berekeningen aan dat een ster op 
die manier hoogstens gedurende 
50 miljoen jaar energie zou kunnen 
uitstralen. Nadat de eerste begrip
pen over atoombouw en atoom
energie waren doorgedrongen — 
en hiermee zijn wij In de twintigste 
eeuw beland — ging men de ver
klaring daarin zoeken. Men dacht 
een tijdlang dat in de sterren mate
rie in energie werd omgezet door
dat protonen (het positieve gedeel
te in de atoomkern) en elektronen 
[het om de kern wentelende nega
tief geladen deeltje) met elkaar in 
botsing kwamen, waardoor de ma
terie werd omgezet in energie. 

Met de toenemende kennis over 
de atoomenergie bleek dat een 
ster op die manier gedurende bil
joenen jaren energie zou kunnen 
uitstralen, en dat bleek dan alweer 
te lang. 

Sedert een dertigtal jaren aan
vaardt men nu dat door druk bij de 
vorming van de ster uit een nevel 
voldoende hoge temperaturen wor
den veroorzaakt om in de ster een 
proces van kernfusies op gang te 
orengen. Zeer eenvoudig gezegd 
komt dat hierop neer: de ster 
bestaat overwegend uit waterstof, 
waarvan de atoomkern bestaat uit 
één positief proton en een neutraal 
neutron, met daar omheen cirke
lend het negatieve elektron. 

Door de hoge temperaturen gaan 
de kernen zich versmelten. Een pro
ton dringt een vreemde kern bin
nen, die daardoor een teveel aan 
energie krijgt, die hij moet kwijtra
ken. Dit kan op verschillende ma
nieren gebeuren. Het proton kan 
b.v. een klein positief deeltje uitsto
ten, het positron, en zelf een neu
traal neutron worden. Het positie
ve positron verbindt zich dan met 
het negatieve elektron, waarbij alle 
materie wordt omgezet in energie 
(straling). 

De oorspronkelijke waterstofker
nen worden daardoor gewijzigd, en 
wel zodanig dat uit vier waterstof
kernen één heliumkern ontstaat 
Dit heeft op zijn beurt gevolgen, 
waarover volgende week iets 
meer. 
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TP'-PROGR/IIYIMIV^ 

2 SEPTEMBER 

BRT 

18.00 De Oniksen, nieuwe kleuter-
reeks. 

18.05 Jonger dan je denkt. Pro
gramma voor mensen van 
de derde leeftijd. 

18.45 Leef nu. Vrijetijdskrant 
19.10 Veilig verkeer 
19.15 Uit de dierenwereld; doku-

mentaire 
19.45 Nieuws 
20.15 Coronation street 
20.40 Panorama 
21.30 Première 
22.15 Nieuws 

NED. 1 
1045 Schooltelevisie 
15.00 Van hart tot hart 
18.45 Toeristische tips 
18.55 Nieuws 
19.05 Natuurlijk evenwicht in je 

achtertuin 
19 30 De Waltons 
2020 Windkracht 16 
20.50 Lilli Reaching-show 
21.15 E.0 metterdaad 
21.35 Nieuws 
21 50 Porcile Film van Pasolini 

(1969} Kwot. voor vol, was-
senen 

23.30 Nieuws 

NED. 2 

18.45 Ti-ta-tovenaar 
18.55 Nieuws 
1905 Pip en de piraten van toen 
19.30 Dokter Hogg terug 
20.00 Nieuws 
20 25 Beryl's lot 
21 15 De ombudsman 
21.40 Reuben, m'n jongen 
22 05 Achter het nieuws 
22 55 Den Haag vandaag 
23.10 Nieuws 

RTB 
17 45 Flic I ecureuil 
17 55 1, 2, 3 . j'au vu atelier 
18.15 Pourquo i ' Kanada, doku-

mentaire 
18.45 Gram d'ortie 
1900 Anfenne-soir 
1915 Nieuws 
19 30 De groene motor en gifwol

ken Reportage. 
19.50 Winning VS-film (1969). 
21 45 Tips voor meer veiligheid. 
21.50 Nieuws 
22 05 Le carrousel aux images 
22.50 Nieuws 

3 SEPTEMBER 

BRT 

1800 Mumfie 
18.12 Koncert 
1845 Dag aan dag 
1910 KTRC-kruispunt 
1945 Nieuws 
20.15 De Flintstones 
20.40 Uit liefde sterven. Franse 

film 
22.30 Nieuws. 

NED. 1 

1045 Schooltelevisie 
1815 Teleac 
18.55 Kortweg 
19 05 De man van zes miljoen 
19.55 George Baker selection 
20.20 De nacht van de leguaan 

VS-film (1964) 
21.30 Nieuws 
21 50 De nacht van de leguaan 
2235 De groep 
23.25 Nieuws 

NED. 2 
18.45 Ti-ta-tovenaar 
1905 Avro's top-pop Presenteert 

de nationale hitparade 
20.00 Nieuws 
20.25 De onzichtbare man 
21.15 Avro's wie kent kwis 
22.25 Televizier magazine 

2315 Help een klant 
2345 Nieuws 

RTB 
1745 Flic l'écureuil 
17.50 1,2,3 j'ai vu 
1815 Sept sur sept 
1845 Gram d'ortie 
19 00 Antenne-soir 
19.11 Weerbericht 
1915 Nieuws 
19.30 Mandnn 
2020 De slag aan de Schelde. 

Historische uitzending. 
21.35 Schooltelevisie 
22 00 Nieuws 
22.05 La soupe froide Franse film 

(1974) 

4 SEPTEMBER 

BRT 

17.30 Voor boer en tuinder. 
De ligboxenloopstal. 

18.00 De Onixen 
18.05 De schaapshond. 

Britse jeugdfilm. 
19.00 Boeket. 

Maandelijks boekenmagazi-
ne. 

19.45 Nieuws 
20.15 Piste 
21.00 Hallo met Henk. 

Amusementsprogramma. 
21.50 Man zonder land. 

Amenkaanse televisiefilm. 
23.05 Nieuws 

NED. 1 

15.30 Nieuws 
15.32 Kalverliefde. 

Een film over mensen die 
graag samenzijn 

16.32 De vele gezichten van India 
17.00 De film van Ome Willem 
17.30 Dokter Hogg terug 
18.00 W.K-Wielrennen 
1830 Teleac 
18.45 TV-informatie voor Marok

kanen 
18.55 Nieuws 
1905 Kommissans Maigret 
20.35 Kinderen uit de Afrikaander-

wijk te Rotterdam 
21.35 Nieuws 
21.50 Hoe bestaat het ? 
22.30 Man over de vloer 
22.55 Simon Carmiggelt leest zijn 

verhaal <• getemd » 
23.05 Nieuws 

NED. 2 

18.45 Ti-Ta-Tovenaar 
18.55 Nieuws 
19.05 The Flintstones 
19.30 Wondere wereld onder wa

ter 
19.50 't Zand 33 
20.25 Alias Smith and Jones 
21.15 BIJ ons fn .. Amsterdam 
22.05 Brandpunt 
22.45 Graham Greene-verhaal 
23.35 Nieuws 

R.T.B. 

12.15 Pre-elektoraal debat 
16.05 Tenuto 
16.45 Koncert Gentle Giant 
17.35 Quentin Durward 
18.45 Colargol 
19.00 Antenne Soir 
19.15 Nieuws 
19.30 Marie Stuart. 

Bntse historische film. 
21.35 Een toekomst voor ons ver

leden. 
21.45 Nieuws 
21.50 Cinescope: Paul Meurisse. 

5 SEPTEMBER 

BRT 

11.00 W.K.-Wielrennen op de 
weg in Ostuni 

14.00 WK.-Wielrennen op de 
weg m Ostuni 

15.30 Het spook van Monnikenei
land 

15.45 Klein, klein kleutertje 
16.00 Doe mee. 

Programma met wenken 
om fit en gezond door het 
leven te gaan. 

1630 De beklimming. 
In dit programma zien we 
een ouder wordende berg
beklimmer aan het werk dit 
nog eens de berg wil bestij
gen die hij vroeger als eer
ste heeft overwonnen. 

17 00 Stroomversnellingen. 
Korte dokumentaire. 

17.15 Suske en Wiske. 
Eerste aflevering van hun 
avonturen en deze van hun 
beroemde vrienden. 

17.40 Tenuto 
Koncerten met jonge virtu
ozen. 

18.45 De Oniksen 
18.50 De ontdekkingsreizigers. 

Alexander Von Humboldt 
(1769-1859). 

19.45 Nieuws 
20.00 Sportweekend 
20.30 Hartenvrouw 
21.20 Mezza Musica 
2210 Nieuws 

Zondag 5 september hebben alle 
zenders grote aandacht voor de 
wereldkampioenschappen wiel
rennen op de weg in Ostuni. Om 
11 u. in de voormiddag schakelt 
de BIJT over, de RTB reeds om 8 
u. 15 (Eddy Merckx ri jdt mee...). 
Mensen die het kunnen weten 
raden ons aan Freddy Maertens 
goed In het oog te houden ! 

NED. 1 

13.30 Teleac 
14.00 Nieuws 
14.02 W.K-Wielrennen 
16.00 Frontaal 
17.00 Voetbaluitslagen 
17.05 Evenprayer Magdalan-koor 
18.15 Teleac 
18.55 TV-informatie voor Turken 
19.00 Nieuws 
1905 Het wonder der natuur 
19.30 Cannon 
20.20 Nieuwe oogst 1976 
21.30 In gesprek met... 
22.10 De zomer in het hoofd 
22.10 Humanistisch verbond 
22.30 Nieuws 

NED. 2 

18 40 Woord voor woord 
18.45 Ti-Ta-Tovenaar 
18.50 De kinderen van nummer 

47 A 
1915 Studio Sport 
20.30 Mannen en mikroben 
21.30 Nieuws 
21.35 Dossiers over Tsjombe 
22.25 Gaudeamus-zangstichting 
22.55 Nieuws 

RTB 

08.15 Wielrennen 
10.45 Landbouwinformatie 

11.00 Eucharistieviering 
12.00 Verkiezmgsdebat 
12.55 Nieuws 
13.00 Concertissimo 
14.00 Wielrennen 
15.30 Hitjournaal. De jaren 1927-

1929. 
16.20 Folies poursuites. 

Fomische montagefilm. 
17.35 De gouden zeezwaluw 
18.15 Sportweekend 
19.00 Antenne-Soir 
19.15 Nieuws 
19.30 L'Homme du Picardie 
20.30 Transit: Polen 
21.35 Le dernier des chiens 
21.45 Nieuws 
22.00 Festival d'Avignon 

6 SEPTEMBER 

BRT 
18.00 De Oniksen 
18.05 Klem, klem Kleutertje 
18.20 Hond op de vlucht 
18.45 De Tuamotou-eilanden. 

Dokumentaire. 
18.15 Sporttnbune 
19.45 Nieuws 
20.15 Micro-Macro 
20.45 Wikken en wegen 
21.20 Zabriskie Point. 

Amerikaanse maatschappij
kritische film van Michelan
gelo Antonioni en Carlo 
Ponti. 

23.10 Nieuws 

NED. 1 
10.45 Schooltelevisie 
18.45 TV-Informatie 

voor Surinaams Neder
landers. 

18.55 Nieuws 
19.05 Pinkpop '76 
19.30 Op hoop van zegen 

Een zeemansdrama van 
Herman Heijermans. 

21.35 Nieuws 
21.50 Een schijn van twijfel 

Dokumentaire. 
22.45 Symbiose 
2249 Nieuws 

NED. 2 

18.45 Ti-Ta-Tovenaar 
18.45 Nieuws 
19.05 Run, Joe, run 
19.30 Doctor Who 

Brits science-fictionfeuilleton. 
20.00 Nieuws 
20.25 Switch 
21.15 Wie gaat er mee. . Show. 
21.50 A k t u a T V 
22.35 O moeder, wat is het heet 
23.05 Socutera 

RTB 

17.45 1 ,2 ,3 .J 'ai vu 
1815 TV Femmes 
1845 Graine d'Ortie 
19.00 Lundi Sports 
19.15 Nieuws 
19.30 MariuR 

Eerste deel trilogie van Mar
cel Pagnol. 

21.45 Nieuws 
21.55 Marius. Vervolg. 
22.30 Paul Collaer: herinneringen. 
23.15 Nieuws 

7 SEPTEMBER 

BRT 
18.00 De Oniksen 
18.05 Wickie, de'Viking 
18.30 Het IS maar een dier. 

Dokumentaire over de rela-
tie-mens-dier. 

19.00 Tom en Jerry. 
Tekenfilm. 

19.10 Gastprogramma. 
Het vrije woord. 

19.45 Nieuws 
20.15 OogstappelMI Oogap

p e l ? ' ? 
Programma rond Luk Bral. 

20.45 Een ster en een streep 
Over landgenoten die bij
droegen tot de groei van de 
Verenigde Staten. 

21.35 De Janusmoordenaar. 
Suspensereeks. 

22.40 Nieuws 

NED. 1 
1045 Schooltelevisie 
18.15 WK.-Wielrennen 
18.45 TV-mformatie voor Span

jaarden 
18.55 Nieuws 
19.05 Elsa de leeuwin 
19.55 Dorpsstraat-Ons d o r p ' 
2040 Uit het museum van de 

scheppende mens 
21.35 Nieuws 
21.50 Pepper 
22.40 Simonskoop 
23.00 Nieuws 

NED. 2 
18.45 Ti-Ta-Tovenaar 
18.55 Nieuws 
19 05 Zo vader, zo zoon 
19.30 Simon en Garfunkel 
20.00 Nieuws 
20.25 Sutherland grijpt in 
21.15 Tijl Ulieden Spieghel 
21.50 Hier en nu 
22.30 Tot besluit 
22.40 Den Haag vandaag 
22.55 Nieuws 
23.00 W.K.-Wielrennen 
23.20 Einde van de uitzending 

RTB 

17.45 1,2, 3... J'ai vu 
18.15 Netsihk 

Zoetwatervisvangst. 
18.45 Graine d'Ortie 
19.00 Antenne-Soir 
19.15 Nieuws 
19.30 Gold Diggers of 1933. VU-

musical (1933). 
21.00 De verpleegden Reporta

ge. 
21.50 Nieuws 
22.00 WK.-Wielrennen op de 

baan 
22.10 De socialistische gedachte. 

8 SEPTEMBER 

BRT 
17.30 Tip-Top 

Jeugdprogramma. 
18.45 Michel Strogoff. 

TV-reeks. 
19.45 Nieuws 
20.13 Klaverweide 
21.05 Spel zonder grenzen 
22.25 Nieuws 

NED. 1 

09.30 Schooltelevisie 
15.30 Gustave Eiffels toren 
15.55 Tommie 
16.00 Swiebertje 
16.55 Kinderprogramma 
17.50 WK-Wie l rennen Italië. 
18.45 Verkeersl icht. 
18.55 Nieuws 
19.05 Van gewest tot gewest 
19.50 Zendti jd politieke partijen 
20.00 Mannenhuis 

TV-spel. 
21.35 Nieuws 
21.50 Den Haag vandaag 
22.05 Studio Sport 
22.55 Panoramiek 
23.25 Nieuws 

NED. 2 

18.45 Ti-Ta-Tovenaar 
18.55 Nieuws 
19.05 Ik spreek jou nog wel 
19.30 Kenmerk 
20.00 Nieuws 
2025 Stichting Socutera 
20.30 De bijstand in New York. 

Dokumentaire. 
23.10 Nieuws 
23.20 Einde van de uitzending 

RTB 

15.45 W.K.-Wielrennen op de 
baan 

16.30 Feu Vert 
18.10 Histoire de lire 
18.40 Flic l'Ecureuil 
18.45 Graine d'Ortie 
19.00 Antenne-Soir 
19.15 Nieuws 
19.30 De Orang-Oetans. Doku

mentaire. 
1950 De zes vrouwen van Hen

drik VIII 
20.20 Belangrijke ontmoetingen 

met Henn Guillemin. 
21.45 Nieuws 
21.55 WK-Wielrennen op de baan 
22.00 La pensee et les hommes 
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DAK! 
een eigen dak boven je hoofd is 
geld waard en nog steeds de 
verstandigste belegging ! 
Het kan nog ' De goed uitgedokterde voorstudies van 
Algemeen Bouwbedrijf KUNNEN brengen licht in de inflatie-
duisternis. Zo'n voorstudie, GRATIS voor de klant, 
informeert U reeël over uw mogelijkheden en bespaart U 
duizenden franken. 
U weet op voorhand het wat, het hoe en het hoeveel ! 
Met zijn 1001 mogelijkheden, zijn kwaliteitswerk 
en service, is Algemeen Bouwbedrijf KUNNEN 
ook uw vertrouwen waard. 
Kom kijken ' Ter plaatse of op plaatjes ' Maak NU een 
afspraak. Ook op zaterdag van 10-12 en 14-16 uur. 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

KUNNEN 
600 ARBEIDERS - 1001 MOGELIJKHEDEN 
INFORMATIECENTRUM IN UW ONMIDDELLIJKE 

OMGEVING : 

ANTWERPEN : MEIR 18 - TEL. (031)31.78.20 

GENK : WINTERSLACSTRAAT 22 - TEL. (011)35.44.42 

CENT : ONDERBERCEN 43 - TEL. (091)25.19.23 

LEUVEN : BRUSSELSESTRAAT 33 - TEL. (016)23.37.35 

BRUSSEL : KOLONIENSTRAAT 50 

SINT-NIKLAAS : ZAMANSTRAAT 53 
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mnsiuoiin 
PVBARomDECRAEN 

Verwarming 
Stoom en Sanitaire installaties 

Molenstr 78 - 2921 Nieuwenrode 
Tel. 015/71 1240 

lustrerie 
marcdeviiese 
baron ruzettelaan 
assebroek-brugge 
tel. 050/354 04 

Dames en heren in uw belang 
wendt U voor uw 

SCHILDER- BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 
tot mannen van 't vak 

ADOLF CLAES 
EN ZOON ANDRE 

Kerkweg 8.1760 Roosdaal-Slri|tem 
Tel 054/3337 56 

AL-AL keukeninrichtingen 
Jan Claes 

Bondgenotenlaan 163 
LEUVEN tel 016/234794 

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 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazaliaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

(02)734 0643 
Na18u 4254642 

DE OUDE KRING 
Cafe-VU-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

VERVOER - VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 
1850 Grimbergen 
Tel 02/2881402 

10%vr.V.U.Ieden 
I KOSTUUMS VESTONS BROEKEN PARDESSUS 

OOK NAAR MAAT 

[RICO-KLEDtNG V E R M E E S C H 
«ntiouwersvesl, 52 Antwerpen Tel 03 3135 83 

ZO(K6llC]€S 
Betrekking vnj voor viertalig fiandels-
korrespondent met enige ervanng 
Sollicitatie met bondige levensloop via 
Albrecfit de Schryver Ninoofsesteen-
weg 515, 1711 Itterbeek 

N-96 

Jonge man, gehuwd, legerdienst 
beëindigd technisch ingenieur open
bare werken een jaar beroepserva-
nng zoekt aangepast werk Bij voor
keur in Limburg 
Zich wenden volksv E Raskin, Ursu-
lastraat 1, Eigenbilzen, tel 0 1 1 / 
41 2454 of provincieraadslid J Ga
briels, Slemenstraat 28, Bree, tel 011 / 
462290 

N-95 

Jonge dame, laborante A2 zoekt aan
gepast werk Liefst in ziekenhuis of bij 
dokter 
Zich wenden volksv E Raskin, Ursu-
lastraat 1 3645 Eigenbilzen, tel 011 / 
41 24 54 of provincieraadslid J Ga-
Vie ls , Slemenstraat 28, 3690 Bree, tel 
011/462290 

N-94 

Gemeubelde kamer te huur voor stu
dent Jacquetstraat 68 - 1080 Brussel 
Tel 02/42624 92 N97 

Wie kan mij helpen bij het vervolle
digen van de reeks « Elseviers Kunst
geschiedenis» van Richard Harnamu 
Ontbrekende delen zijn 2 - 4 - 7 - 8 - 9 
- 10 Tel 02/426 25 75 of 427 50 38 (tij
dens kantooruren), Andre KNUTS, 
Schoolstraat 1,1710 Dilbeek N98 

men heeft u niet alles verteld 
over sparen 
om in 't leven te slagen, moet u kunnen 
rekenen. Bij 't sparen ook. 
BIJ t sparen spelen opbrengst veiligheid en soepelheid van 
de belegging een grote rol Uw N M K N -adviseur kan u de 
beste oplossing aanwijzen 

de N.M.K.N. biedt u de service van 
de beste financiële instelling, met 
staatswaarborg. 
Vandaag weet niemand wat morgen brengen zal U moet op 
alles voorbereid zijn Bij de N M K N vindt u de bestgeschikte 
belegging Wat met wegneemt dat u voor iedere frank de 
staatswaarborg knjgt Neem kontakt op met uw N M K N -
adviseur hij beantwoordt al uw vragen 

zeer rendabel uw^ld uitzetten, 
voor de looptijd die u best post. 
Dot is de soepelheid van de N.M.K.II. 
BIJ de N M K N heeft u alles, wat u van een financiële instelling 
met staatswaarborg kunt verwachten • depositorekeningen 
op zicht en op termijn al dat met met vooropzeg of met vaste 
vervaldag • kasbons met progressieve rente groeibons • 
kapitalisatiebons en obligaties 
U krijgt alle details bij uw N M K N -adviseur 

K R E D I E T A D N U V E R H E I D 

Verstandig sparen bij de N.M.K.N. 
1200 adviseurs tot uw dienst 

Nationale MaatschapDij voor Krediet aan de Nijverheid Waterloolaan 16 1000 Bru$sel Tel 02/513 62 80 
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