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ONAANVAARDBAAR 
De spektakulaire stijging van de groen
te- en fruitprijzen deze zomer heeft 
het nieuwe indeksmekanisme grondig 
verstoord Wie zich de situatie bewust 
IS kan, ook vanuit de oppositie welis
waar enig begnp opbrengen voor de 
bekommernis van de regering de infla
tie met volkomen uit de hand te laten 
lopen door de ongewone seizoen-
schommelingen Maar dit mag dan met 
gebeuren ten koste van het inkomen 
van de massa der werkende mensen 

En dit IS momenteel het geval Minister 
Herman had al lang voor de dag moe
ten komen met maatregelen tegen kar-
tellisenng en monopolievorming 
In de groenten- en fruitsektor speelt 
het normale marktmekanisme immers 
nog nauwelijks een rol op het hoogste 
vlak Het is een publiek geheim dat de 
hoge omes uit die sektor nogal eens 
afspraakjes maken en dat zij deze 
zomer misbruik makend van de toe
stand die geschapen werd door de 
aanhoudende droogte grote winsten 
hebben gemaakt 

De kleine man moest en moet ervoor 
opdraaien 
Dat gaat met op en het illustreert nog 
maar eens wat wij sinds vele maanden 
betogen dat een inkomenspolitiek 
geen zin heeft onrechtvaardigheden 
schept en bijgevolg onaanvaardbaar 
IS 

De hele indeksgeschiedenis legt te
vens de ingebouwde zwakheid van 
deze regering bloot Haar beleid, of 
wat daarvoor moet doorgaan is te 
improvisatonsch, te weinig doordacht, 
aarzelend en eerder het resultaat van 
akties van allerlei drukkingsgroepen 
dan van een weloverwogen besluitvor
ming 

WIJ hebben het zopas nog op onder
wijsgebied gezien zoals nu weer met 
de indeksproblemen Het lijkt allemaal 
meer op een processie van Echter-
nach dan op doordachte, koel uitge
stippelde politiek 

De eerste-mimster zelf ziet het kenne
lijk met meer zitten, en laat verstaan 
dat er na de gemeenteraadsverkiezin
gen wel een en ander zou kunnen ver
anderen Dat zou het al eerder 
De vraag is alleen maar in welke zin 
dan wel "^ Een reden te meer voor de 
Vlamingen om bij alle drukte rond de 
gemeenteraadsverkiezingen toch 
maar het nationale politieke bedrijf met 
uit het oog te verhezen 
ZIJ doen er goed aan in het stemhokje 
op 10 oktober ook aan de nationale 
politiek, en aan de belangen van onze 
gemeenschap te denken En aan wat 
sommige politici blijkbaar nu al aan het 
bekokstoven zijn voor nadien Een 
gewaarschuwd man is er twee waard 

Paul Martens 
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NIET 
TEVERGEEFS 
Deed Mon Vandyck, de Brusselse VU-agglomeratievoorzitter, hier vori
ge week een beroep op de solidariteit van de bewuste Vlamingen bui
ten de hoofdstad 

HIJ beklaagde er zich namelijk over dat de « Aktie Brussel 10-10» tot 
steun aan de Vlaamse eendrachtslijsten te Brussel tot nogtoe bijlange 
met had opgeleverd wat ervan verwacht werd 

Dat zijn klacht met in dovemansoren viel bewijzen de cijfers van deze 
week die een beduidende stijging te zien geven op enkele dagen ti|ds 
Het half miljoen komt nu stilaan binnen schot, maar daarmee is het 
gestelde doel nog met bereikt 

Ondanks de verkiezingsstrijd in Vlaanderens gemeenten durven wij 
toch nogmaals een beroep doen op het Vlaamse geweten van onze 
lezers laat onze Brusselse vnenden met in de kou staan Zij staan aan 

^^wéiéeif^ het moeilijkste front i 

ELFDE LIJST 

VU-Hoboken 
VU-Erembodegem-Terjoden (1 e storting) 
VU-Wevelgem 
Wiilenn De Keyser, Brasschaat 
Dirk Goossens, Brugge 
R V, Brugge 
Jaak Vandenwyngaerdt, Heusden (L) 
Albert Engelen, Borgerhout 
Naamloos, Duffel 
J P, Keerbergen 
Jos Beeck, Mechelen 
Maurice Debecker, Leuven 
Enniel Goossens, Aarschot 
A V , Brussel 
H B , Maaseik 
Mevr Van Poeyer, Vilvoorde 
Van den Dries-Janssens, Schaarbeek 
Dirk Deconynck, Anderlecht 
Raymond Van Dyck, Neder-over-Heembeek 
Maria Leundan, Popennge 

1000 
1000 
2000 

500 
500 

1000 
50000 

200 
1000 
5000 

300 
500 

1000 
1000 
200 

1000 
1000 
2000 

300 
100 

Totaal 11e lijst 69.600 

Algemeen totaal 448 210 

AKTIE BRUSSEL 10-10 prk 000-0171139-31 
VAN «WIJ», BARRIKADENPLEIN, 12, 1000 BRUSSEL 



OPIMI€9 

DE VLAAMSE PERS 
De Croo heeft moeten inbinden met zijn bokkesprongen. Of dan toch voor de 
gekste. « Pius X » hing deze dagen niet samen met de starheid van Mgr Lefèbre 
maar met de stoerheid van de Antwerpse school die het verzet leidde van de 
Vlaamse normaalscholen tegen de regenngspolitiek. GAZET VAN ANTWER
PEN zegt dat De Croo zich nu ook eens eindelijk wat kordater moet gaan opstel
len tegen de wetsovertredingen van het verfransend onderwijs in de Voer
streek, want tegen die karren durft hij blijkbaar niet aanrijden. Piet van Brabant 
in HET LAATSTE NIEUWS vindt het spijtig dat op te veel plaatsen uit partij- of 
persoonlijke overwegingen de Vlaamse eendracht te Brussel niet tot stand 
kwam. De CVP is hier de grootste schuldige. Jos Van Eynde in VOLKSGAZET 
triomfeert dat BSP en PSB één nummer hebben Als vastgeroeste unitarist laat 
het lot van de Vlaamsgezinde Socialisten op de Vlaamse eenneidsijjsten te 
Brussel hem blijkbaar steenkoud. Hij kreeg voor dergelijk proza dan ook reeds 
vleiende schouderklopjes van La Libre Belgique. Vooruitgang in de Vlaamse 
radikale opvattingen was er dan toch in het Vlaams Overlegcentrum waarvan 
het herverschijnende PENNOEN een interessant evolutieoverzicht geeft. 
DOORBRAAK van de VVB ten slotte stelt de Vlamingen op hun hoede voor 
nieuwe •• gemeenschapsgesprekken » na de gemeenteverkiezingen. (W. Luyten) 

GAZET VAN ANTWERPEN 
«Het zou maar normaal zijn, dat de 
staat de aldus onwettig toegekende 
financiële voordelen zou terugvorde
ren. Men doet het wel bij leerkrach
ten, die blijkens laattijdig gemaakte 
berek Iningen tijdelijk iets teveel ont
vangen hebben. Zou men het dan 
tegenover scholen niet doen ? 
In elk geval kan aan de franstalige 
scholen in de Voerstreek geen cent 
meer worden uitgekeerd, ingaande op 
1 september, indien ze niet beant
woorden aan de wet, zowel inzake 
aantal ouders als de afstand van 
nabije franstalige scholen in Wallonië. 
Het argument van onderwijsminister 
De Croo als zou een en ander zich
zelf oplossen door de fusie van de 
zes Voergemeenten, houdt geen 
steek. Op 1 september bestaan er 
nog zes gemeenten. 
De inschikkelijkheid vanwege de op
eenvolgende regeringen jegens de 
vermeende franstaligen in de Voer
streek heeft lang genoeg geduurd. Nu 
de Raad van State uitspraak deed 
over een van de vele vormen van faci
liteiten, aldaar verleend, en men die 
strijdig heeft bevonden met de wet, 
staat er de regering niets anders te 
doen dan de wet na te leven en de 
toelagen voor de Franse Vderscholen 
in te trekken.» 

HET LAATSTE NIEUWS 
<• De VU en de PVV doen in bijna alle 
gemeenten mee terwijl de CVP in 

acht gemeenten gemeenschappelijke 
lijsten met de PSC zal indienen en de 
BSP in vijf gemeenten gemeenschap
pelijke lijsten met de PSB vormt. Vol
gens de betrokkenen zullen zij de 
best mogelijke vertegenwoordiging 
van de Vlamingen waarborgen. 
Het lijkt niet zeer geloofwaardig. Bij 

voorgaande verkiezingen hebben de 
nederlandstaligen in de Brusselse ag
glomeratie al te dikwijls ondervonden 
dat Vlaamse kandidaten tijdens de 
kiesstrijd platte broodjes komen bak
ken bij de nederlandstaligen, die zij 
gewoon laten vallen wanneer de ver
kiezingen voorbij zijn. In bijna alle 
Brusselse gemeenten zullen de 
Vlaamse eenheidslijsten nu weer reke
ning moeten houden met de mededin
ging van Vlaamse kandidaten op zo
genaamde gemengde lijsten, die zich 
aanmelden met een dubbel letter
woord: CVP-PSC, BSP-PSB en PL-
LP. In de meeste gevallen zijn deze 
nederlandstalige kandidaten echter 
de gevangenen van hun francofone 
partijvrienden en bevinden zij zich in 
een te zwakke politieke positie om 
ernstig bij te dragen tot de vrije ont
plooiing van de Vlaamse gemeen
schap in de Brusselse gemeenten. 
Hetzelfde geldt overigens voor dege
nen, die om allerlei redenen hun steun 
blijven verlenen aan sommige burge
meesters en schepenen in de Brussel
se agglomeratie.» 

VOLKSGAZl^ 
« Nummers spreken uiteraard niet, zo
min Frans als Vlaams. 
Toch kan men uit de trekking een aan
tal politieke conclusies trekken. 
De eerste — en voor ons de voor
naamste ! — IS dat de socialistische 
partij, de BSP, de enige van de drie 
grote is die in gans het land opkomt 
onder één en hetzelfde nummer 5. 
Hiermee wordt «op het terrein» be
vestigd wat een paar maanden gele
den, toen het akkoord onder Vlaam
se, Waalse en Brusselse socialisten 
bekend gemaakt en door een con
gres bekrachtigd werd, reeds in de lijn 
van de verwachtingen werd gelegd. 
Met of zonder regionalisatie, blijft de 
BSP de enige werkelijk nationale par
tij van ons land, over de taalgrenzen 
heen, of zij nu in Vlaanderen Belgi
sche Socialistische Partij heet, in het 
Franstalig deel Parti Socialiste beige 
(PSB) en zowaar in de Oostkantons 
«Belgische Sozialistische Partei». 
De politieke betekenis hiervan zal nie
mand onderschatten.» 

HET PENNOEN 

«Niet het Overlegcentrum draagt de 
•verantwoordelijkheid voor de voor
bije, indien niet verloren jaren maar 
diverse van haar komponenten en de 
Vlaamse Beweging in haar geheel, 
door verreweg uitsluitend op de kultu-
rele toer te gaan werken, door de 
oplossing van de Vlaamse kwestie in 
de bestaande instellingen te zien, 
door en dit zeker niet op de laatste 
plaats de Vlaamse Beweging te willen 
vreemd houden van deze universele 
beweging, onder welke diverse vor
men ook, van nieuwe maatschappij-
vormen. 
In het raam van deze beperkingen, 
waarin sommigen zeker verder wil
den heeft het Overlegcentrum goed 
werk geleverd, vanaf de stellingoorlog 
van Schaarbeek tot aan de zo techni
sche problematiek van de wetmatige 
verdeling van de geregionaliseerde 
en de «gekulturiseerde» (hoe het 
anders zeggen ?) van de kredieten. 
Voorzitter Gerio, die in zo menige 
omstandigheid de woordvoerder was 
van het Overlegcentrum belichaamde 

dit op 25 mei eens te meer. In zijn 
stem lag de bijtende aanklacht van de 
klauwende Vlaamse Leeuw, van de 
Vlamingen in verzet tegen « de agres
sie waaraan zij als gemeenschap nog 
steeds zijn blootgesteld te Brussel en 
in Vlaams Brabant». Hij heeft toen 
ook wel het radikaalste woord van de 
dag gesproken : « Vlaanderen wenst 
de afscheiding niet maar het vreest 
ze ook niet». Even moedig was de uit
spraak van de voormalige verzets
man van het O.F., in naam van het gan
se Overlegcentrum, « er over eens om 
te verklaren dat meer dan dertig jaar 
na het einde van W.0. II, de sociale 
gevolgen van repressie en epuratie 
definitief moeten worden opgeruimd». 
Het ziet er naar uit dat het Federalis
me opnieuw veld wint in de Vlaamse 
verenigingen, een Zelfbestuur dat er 
niet omheen kan zich neer te buigen 
over de «sociaal-ekonomische druk», 
die aan de grond ligt van de verfrans-
ing en waarvan sprake in de verkla
ring van de Vlaamse letterkundigen.» 

DOORBRAAK 
« Daarna mogen we ons verwachten 
aan een nieuw gesprek van gemeen
schap tot gemeenschap. Laten de 
Vlaamse politici niet uit het oog verlie
zen wat op het A.N.Z. in mei, te Dik-
smuide op 4 juli, op zeer vele Gulden-
Sporen-herdenkingen overal in Vlaan
deren en zeer duidelijk op de T.V.-kon-
frontatie op 11 juli zelf tot uitdrukking 
kwam: 
1. Het « Overlegcentrum van Vlaamse 
verenigingen» wil en moet bij het 
gesprek tussen de gemeenschappen 
worden betrokken (zie hierover de bij
drage «Inspraak »), 
2. Alleen een tweeledige bondsstaat 
betekent bevrediging van de Vlaamse 
wil (en ook van wat de ware Walen 
verlangen); zo bleken de uitspraken 
van de drie voorzitters der fondsen 
en van de voorzitter van de V.V.B.; 
3. Alle manipulaties die de regering 
betreffen, of ze de redding, de uitbrei
ding of de omvorming ervan beogen, 
moeten in de schaduw van de grond
wetsherziening geschieden, zodat de 
huidige regering of degene die haar 
zou vervangen de verkiezing van het 
volgend parlement als konstituante 
moet voorbereiden.» 

DE FRANSTALIGE PERS 
De franstalige pers bracht uiter
aard ook kommentaar op de 
nummertrekking van de lijsten 
voor de gemeenteraadsverkie
zingen, waarbij vooral de verwar
ring in het Brusselse wordt on
derstreept. De Libre aarzelt 
zelfs niet, de Brusselse PSC ver
antwoordelijk te stellen voor de 
niet-toekenning van één nummer 
aan de CVP-PSC samen. In het 
weekblad van het Rassemble-
ment Wallen wijst partijvoorzit
ter Gendebien op de nauwe 
band tussen het « kommuntaire » 
eensdeels en het sociaal-ekono
mische anderdeels. Een Vlaams 
federalist zou het niet beter kun
nen formuleren... afgezien na
tuurlijk van Gendebiens kwade 
trouw in zijn « argumentatie » te
gen de « boze flamins »... (vooral 
inzake de Voerstreek). (R.C.) 

LA LIBIE BELHiaiIE 
« De PSC en de CVP hebben wat 
hen betreft, totaal verschillende 
numnners. Dat is janrimer en het 
ligt voor de hand dat hier het 
Brusselse gewest en omgeving 
een nnanifestatie van eenheid heb
ben belet. Het begon met een inci
dent te St-Genesius-Rode, waar 
de CVP aanspraak maakte op 
het nationaal, nummer. Het geschil 

breidde zich uit op het vlak van 
de agglomeratie, waar de ge

meenschappelijke PSC-CVP-lijs-
ten het nationaal nummer opeis
ten, wat trouwens de logika zelf 
is. Uiteindelijk won de andere frak-
tle het pleit in de schoot van de 
PSC-leiding, nl. de eentalig Franse 
Brusselse lijsten. 
Zo komt men dan tot de paradok-
sale toestand dat de nationale 
kristen-dembkratische lijst in Brus
sel-Stad, geleid door de h. Van 
den Boeynants, minister van 
Landsverdediging, oud-eerste-mi-
nister en gewezen nationaal 
CVP-PSC-voorzitter, toen nog 
verenigd, niet het nationaal num
mer zal mogen dragen I VDB zal 
tot 16 september moeten wach
ten op zijn lijstnummer net als de 
kleine dorpslijsten. Dwaas, maar 
het is zo. Mensen met gezond ver
stand zullen deze lijst niettemin 
sukses toewensen: het is zeer 
belangrijk inderdaad dat de Vla
mingen en de franstaligen ook 
elektoraal samenwonen in de 
hoofdstad, die immers het voor
beeld moet geven van een vol
doende Belgische samenhang.» 

" f 

WALLONNES 
«Men zal nooit voldoende het 
enge verband kunnen onderlijnen 
en de voortdurende wisselwer

king tussen eensdeels het « kom-
munautaire» en het sociaal-eko
nomische anderdeels. Het staat 
voortaan vast dat de teloorgang 
van Wallonië grotendeels het ge
volg is van zijn politieke minorise-

ring en een onvoldoende herver
deling van de macht. 

Er is absoluut geen reden om een 
post-kommunautaire euforie te 
ondergaan vermits de brede on
derhandelingen over de staatsher
vorming (de dialoog van gemeen
schap tot gemeenschap) nog niet 
eens begonnen is terwijl boven
dien de Vlaamse Beweging niet 
ontwapent. De recente politieke 
aktualiteit vertoont meer dan vol
doende Vlaamse stellingnamen 
die onze waakzaamheid moeten 
prikkelen. 

Hebben we immers niet verno
men dat de Ekonomische Raad 
voor Vlaanderen de verdeelsleu
tel voor de geregionaliseerde kre
dieten in vraag stelt ? Hebben we 
zelf niet uit de mond van minister 
P.L Olivier gehoord dat in zijn 
nieuw departement de grootste 
prioriteit moest gegeven worden 
aan de duinen, de dijken en Zee-
brugge I En verder, deze keer bij 
de gratie van PLP-minister Tous-
saint dat de nieuwe direkteur-ge-
neraal van de Belgische Dienst 
voor Buitenlandse Handel de Vla
ming Schollaért zal zijn, hoewel 
de twee adjunkt-direkteurs-gene-
raal eveneens Vlamingen zijn. We 
spreken dan nog niet eens van 
het verzet van de CVP tegen de 
verwezenlijking van een oude He
negouwse droom, de aanleg van 
een autosnelweg Moeskroen-Ko-

men : zal de minister van openba
re werken voor de CVP door de 
knieën gaan ? 

Erger is.het vonnis van de Raad 
van State, waardoor het fransta-
lig onderwijs in de Voerstreek ver
oordeeld wordt. Eens te meer zijn 
het de Vlamingen die opnieuw 
met kommunautaire agitatie uit
pakken. De CVP zwijgt en het 
gevaar is groot dat binnen zes 
maanden, een of twee jaar een 
minister zal zeggen: «de wet is 
de wet». Het RW zal geen enkele 
agressie tegen de Voer dulden 
en reeds werd onze vriend Tal
bot, kameriid voor Luik en onder
voorzitter van onze partij, ermee 
belast, de evolutie van deze-zaak 
te volgen en desnoods te interpel-
leren in het parlement. Indien het 
overigens nodig zou zijn voor het 
voortbestaan van de Franse scho
len in de Voer-gemeenten, dan 
zullen we een kampanje voor gel
delijke steun in Wallonië en in 
Brussel voeren. 

Onze derde opmerking is funda
menteel : we herhalen dat het 
federalisme hèt middel is om het 
evenwicht in België te herstellen 
en om de Walen toe te laten, hun 
verantwoordelijkheid te nemen. 
Dat wil dan weer niet zeggen dat 
alles rozegeur en maneschijn zal 
zijn en dat men morgen gratis 
scheert in Wallonië, wel integen
deel. » 

WIJ 1 9 SEPTEMBER 1976 
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BRUSSELSE POLITIE WEER 
IN OPSPRAAK 
Een zeer klem incident op een bra
den] te Etterbeek gaf zondag aan
leiding tot een drama te Eisene, 
waar de politie van Etterbeek 
iemand (per ongeluk beweert de 
politie, zonder enige reden bewe
ren ooggetuigen) een man neer
schoot, die met het incident niets, 
maar dan niets te maken had. 
Bij het relaas van deze zoveelste 
doodslag «bij vergissing» door 
een politie, die stilaan maar zeker 
als «schietgraag» bekend ge
raakt passen enkele beschouwin
gen. We weten ook, dat niet alle 
klanten van de politie brave bur
gers zijn, integendeel. K/laar men 
heeft zo langzamerhand de in
druk dat heel wat leden van de 
gemeentelijke politie in ons land 
het «oordeel des onderscheids» 
missen. Niemand minder dan de 
FDF-burgemeester van Etterbeek 
— die dergelijke incidenten zeker 
thans kan missen! — heeft dit in 
een officiële verklaring in andere 
bewoordingen vastgesteld. Het 
moet al erg zijn, wanneer een bur
gemeester, hoofd van de gemeen
telijke politie, openlijk zijn eigen 
korps desavoueert als volgt: « Ge
wapende tussenkomst in dergelij
ke omstandiglieden Is onaan
vaardbaar. Jammer genoeg is de 
disproportie tussen de reakties 
van de politie in de Brussela gglo-
meratie en de voorvallen die deze 
reakties uitlokken schering en in
slag». Inderdaad in steeds toene
mende mate begint deze politie 
zich averechts te onderscheiden: 
gebrek aan inzicht, oordeelsver
mogen en aan zin voor maat; 
scheldwoorden en beledigingen 
in plaats van zakelijk en rustig 
optreden, om de haverklap be
dreiging met de revolver en in toe
nemende mate gebruik van het 
wapen; permanente neiging tot 
gebruik van geweld; provokatie 
(o.a. bij betogingen, de Vlaamse 
manifestanten kunnen ervan mee
spreken) ; machtsmisbruik; ge

brek aan moraliteit (het TAK-meis-
je dat zich in een kamer met de 
deur open op een gang waar 
voortdurend mannelijke politie
agenten « moesten » voorbijko
men, totaal moest uitkleden, in het 
kommissariaat van Brussel); 
drankzucht (ook te Etterbeek en 
bij herhaling in alle Brusselse 
gemeenten, tijdens sommige beto
gingen en zelfs tijdens het nachte
lijk optreden van regenngskom-
missaris Ganshof Van der 
Meersch te Schaarbeek). 
Mag de vraag niet gesteld wor
den, of de voorwaarden tot toetre
ding bij de politie wel voldoende 
streng zijn ? We mogen toch ver
wachten dat een ordehandhaver 
onbesproken en bekwaam is. Of 
niet? Van lieverlede is de indruk 
ontstaan dat er bij de politie indivi
duen zijn, die het met de morali
teit, de rechtvaardigheid, met de 
waarheid, en zelfs met de orde 
niet zo nauw nemen Dat het poli
tioneel optreden tegen vreemde
lingen en gastarbeiders nog erger 
is, hoeft niemand te verwonderen, 
als men het optreden van de poli
tie tegen eigen landgenoten ga
deslaat. In plaats van hulp, raad 
en veiligheid te verlenen dreigt 
aldus de politie zelf een element 

van wanorde en van ordeversto
ring te zullen worden. 
Het grof geval te Etterbeek is des 
te ergerlijker omdat de politie zich 
wederrechtelijk toegang tot een 
partikuliere woning verschafte. 
Met de databank — waarvan het 
misbruik mogelijk blijft, alle gerust
stellende verklaringen ten spijt — 
de beknotting van het betogings-
recht en de uitbreiding van de 
rijkswacht tot een soort elite-le
ger, ten behoeve van de macht
hebbers, is de ontsporing van de 
gemeentelijke politie een vierde 
bedenkelijk verschijnsel in onze 
demokratische samenleving. Als' 
men het — ongewapend — optre
den van de Londense Bobbies te 
Notting Hill vergelijkt met de ex
ploten van de Brusselse revolver
helden-in-uniform, dan kent men 
het verschil tussen een goede en 
een slechte politie. 

NIEUW ADRES 
Het nationaal sekretarlaat 
van de Volksunie is zopas 
verhuisd van de Volders
straat, 71, naar het Barrika-
denplein, 12, te 1000 Brussel. 
Het nieuwe telefoonnummer 
is 02/219.49.30. 

IN MEMORIAM WARD ROLUS 
Op woensdag 1 september overleed te Wilr i jk Ward Rolus. 

-Hij was 59 jaar. 
De naam Ward Rolus Is onverbrekeli jk verbonden met de 
eerste jaren van dé Volksunie. Een zeer groot hart, een 
gloedvol le verbeeldingskracht, een haast ongeëvenaarde 
spontaniteit, een promptheid van beslissing, een uitermate 
rake en beeldri jke taal maakten van Ward de man die recht
streeks de volksmens aansprak. Bij hem was hij dadelijk 
geliefd. Vri j vlug een geslaagd zelfstandige wijzigde dit bij 
hem niets van zijn aangeboren volksst i j l . Het sociale had 
bij hem niets teoretisch, niets gedwongen, helemaal niets 
kunstmatigs. Het was spontaan en helemaal natuurlijk. 
De dorpsjongen van Bornem had geen moeite om een aan
gename en innemende Sinjoor te worden. 
Ward werd het Volksunieprovincieraadslid met de meeste 
voorkeursstemmen. Daarnaast lag de rol van schepen te 
Mortsel hem als gegoten. Hij voelde er zich ais een vis in 
het water, in rechtstreeks kontakt met zijn geliefde volks
mensen. Ward voelde en ademde polit iek in het volle leven. 
Wie hem goed kende wist dat zijn langdurige ziekte hem 
minder pijnli jk trof dan het verlies van zijn schepenambt. 
Zi jn gezin en zijn vrienden was hij uitermate toegewijd. 
Aan zijn vrouw Paula, zijn vader, zijn kinderen en familie 
betuigt de Volksunie haar innig medevoelen. 
Zi jn heengaan, zo zwaar voor hen betekent voor ons het 
afscheid van een haast unieke verschijning en van een stuk 
geschiedenis van de Antwerpse Volksunie. 
Vriend Ward, rust zacht. 

WimJORISSEN 

WOENSDAG 1 SEPTEMBER 

# De artsen reageren verdeeld op 
de invoering van de fiskale strook. 
De federatie Wynen dreigt met har
de aktie, de andere artsen blijken het 
minder op aktie dan op onderhande
lingen voorzien te hebben. Er zijn In 
elk geval geneesheren, die de fiska
le strook invullen zoals door het 
ministerieel besluit is voorzien. 
# Tijdens de eerste vijf maanden 
van 1976 werd in Vlaanderen minder 
geïnvesteerd dan tijdens de overeen
stemmende periode In 1975. De da
ling bedraagt 7 t.h. Voor het hele 
land stegen de investeringen met 1 
t.h. Het staatssekretariaat voor 
streekontwikkeling keurde tijdens 
de eerste acht maanden van 1976 
voor 38,06 miljard aan investeringen 
goed, voor in totaal 10.527 arbeids
plaatsen. 
# De VUM (uitgeefster van de kran-
tengroep De Standaard) wil het per
soneelsbestand van 666 op 550 bren
gen en onderhandelt met de vakbon
den, om deze afdankingen zo vlot 
mogelijk te doen verlopen (ver
vroegde oppensloenstelling, vrijwil
lig ontslag met « gouden handdruk »1. 

# De Vlaamse leerkrachten van de 
katolieke normaalscholen weigeren 
selektieproeven voor kandidaat-leer-
lingen in te richten, zoals opgelegd 
door het mmisterie van Nationale 
Opvoeding. 

# Het Laatste Nieuws onthult uit
wassen in overheidsdiensten. Hon
derden miljoenen zouden «uitge
deeld » worden onder vorm van lenin
gen aan personeel tegen lage of 

zelfs geen interest, of van steungel-
den, als tussenkomst voor uitgaven 
in de medische, para-medische en 
farmaceutische sektor, bij adoptie 
van kinderen, preventieve gezond
heidszorg, sinterklaas- en kerstfeest
jes voor de kinderen van ambtena
ren enz. Het zwaartepunt der misbrui
ken zou nochtans in de refters en 
kantines te zoeken zijn. 

DONDERDAG 2 SEPTEMBER 

# De globale betalingsbalans van 
de Belgisch-Luxemburgse Ekonomi-
sche Unie bedraagt voor de eerste 
helft van 1976 een verlies van 15,2 
miljard fr. 
# De nederlandstalige studenten 
geneeskunde aan de universiteiten 
van Gent, Leuven, Brussel en Antwer
pen weigeren het inschrijvingsgeld 
te betalen zolang de dreiging van de 
verlenging de facto van de studie
duur tot 9 jaar blijft bestaan. • 

# Het gemeenschappelijk vak
bondsfront ACOD-CCOD veroor
deelt met klem de bezuinigingsmaat
regelen van de ministers van Natio
nale Opvoeding. 
# Het sindikaat van de rijkswacht 
vraagt de terugkeer tot de normale 
koppeling indeks-lonen. 

# Minister Vandekerckhove wenst 
de oprichting van vijf administratie
ve rechtbanken (2 voor ieder gewest 
en één voor Brussel] om de admini
stratieve geschillen te regelen. 

9 Onder druk van de onderwijswe
reld versoepelt de regering de nume
rus clausus in het onderwijs, maar 
handhaaft het beginsel 

VRIJDAG 3 SEPTEMBER 

• Minister Defralgne, die > om per
soonlijke redenen » als minister van 
Openbare Werken ontslag nam (men 
veronderstelde dat hij burgemeester 
van Luik wou worden] trekt zich 
terug als lijsttrekker van de PLP. 
Familiale moeilijkheden zouden aan 
de basis liggen van dit effacement. 

• Het VVO venwerpt de FDF-bewe-
ring, als zou de franstalige kultuurge-
meenschap benadeeld worden bij de 
verdeling van de kredieten. Het 
tegenovergestelde is waar: voort
gaande op het aantal kinderen ont
vangt Vlaanderen 15 miljard per jaar 
te weinig. 
9 Het aktiekomitee van Ruisbroek 
klaagt de vertraging aan in het uitke
ren van schadevergoedingen : de ko
ninklijke besluiten, zonder dewelke 
de rampenwet niet kan toegepast 
worden, werden nog steeds niet uit
gevaardigd. 

ZATERDAG 4 EN 
ZONDAG 5 SEPTEMBER 

• Uit protest tegen de taaitoestan
den in de Brusselse KOO-ziekenhui-
zen betogen 30 TAK-leden voor de 
woning van minister De Saeger te 
Mechelen. Na het verspreiden van 
vlugschriften richten ze een tent op 
voor de woning van de minister, wel
ke tent nadien door de rijkswacht 
verwijderd werd. 
• Als gevolg van een omzendbrief 
van minister Decroo mogen de leer
lingen van het lager en bijzonder 
onderwijs tijdens de klasuren geen 
medische, paramedische en psicho-

terapeutische behandelingen meer 
ondergaan. Daardoor dreigen 3000 
personeelsleden zonder werk te val
len. 
• ' Te Ostuni (Zuid-ltalië] rijdt Fred
dy Maertens zich wereldkampioen 
bij de beroepsrenners op de weg. 
9 Premier Tindemans kondigt aan, 
dat hij zelf het initiatief tot hervat
ting van het kommunautair overleg 
zal nemen. 
9 Volgens Jos Van Eynde in Volks
gazet zou er een geheim akkoord 
bestaan tussen premier Tindemans 
en ACV-voorzitter Houthuys. Vol
gens dit akkoord zou het kristen vak
verbond zich van elke aktie ont
houden tot na de gemeenteraadsver
kiezingen. Pas na 10 oktober zou het 
ACV akties ontketenen, «die zelfs 
de regering Tindemans tot ontslag 
zouden kunnen dwingen >... 

MAANDAG 6 SEPTEMBER 

9 Bij Koninklijk Besluit wordt een 
groot gedeelte van de oude Antwerp
se stadskern beschermd. Het is de 
eerste maal dat zulk een groot aan
tal (200 nummers] waardevolle ge
bouwen in één trek tot beschermd 
patrimonium wordt verklaard. 
9 Frans Detiège legt de eed af als 
nieuwe burgemeester van Antwer
pen. 
9 De ziekenfondsen zullen nog een 
jaar de medische zorgen terugbe
talen ook wanneer de kosten niet 
ingevuld zijn op de fiskale strook. 
De artsenfederatie Wynen dreigt in
tussen met een stiptheidsstaking : 
10 "/o verhoging van het ereloon en 
geen langdurige onderzoeken meer 
doch meer onderzoeken. 

9 CVP-voorzitter Martens verwijst 
de BSP-beschuldiging over een ge
heim akkoord Martens-Houthuys 
naar het rijk der sprookjes. Het BSP-
buro eist de bijeenroeping van het 
parlement wegens de indeksverval-
sing, terwijl het FDF en Le Soir het 
hebben over «een verontrustende 
flamandisation van de RTT, Dienst 
Buitenlandse Handel en in sommige 
Brusselse administraties. 

9 RTB zal meer voorlichting over 
Vlaanderen en de Vlamingen bren
gen «waarvan we te weinig afwe
ten > aldus direkteur-generaal Wan-
germée. 

9 Te Etterbeek schiet de gemeente
lijke politie een weerloos man neer. 
Ooggetuigen hebben het over een 
moord, de politie spreekt van een 
•> ongeval >. FDF-burgemeester De-
fosset echter blameert zijn eigen 
politie. 
9 Ganshof vander Meersch vraagt 
zijn ontslag als regeringskommissa-
ris voor Schaarbeek, daar hij van 
mening is, dat zijn taak is volbracht 

9 De Vaste kommissie voor Taal-
toezicht beschikt thans over cijfers 
inzake taaiverhoudingen bij SABE
NA: 174 franstaligen en slechts 71 
nederlandstaligen. In de hogere funk-
ties is de diskriminatle nog erger. 
9 Op een perskonferentie deelt mi
nister Chabert mede, dat reeds 27 
miljard werd geïnvesteerd In de 
Brusselse metrotunnels. 
9 Er dreigt minder werk voor de 
Centrale NMBS-centrale werkplaats 
te Mechelen ingevolge een steeds 
groter aantal opdrachten voor de 
werkplaats te Salzinnes (Wallonië] 
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BIJ EEN VERJARING 

HET uSEPTEMBERDEKREET» VAN 1973 (2) 
WAT HOUDT HET DEKREET 
IN? 

Het Dekreet bevat twee panelen 
1 Nederlands taalgebruik voor 

de sociale betrekkingen tus
sen werkgevers en werkne
mers 

2 Nederlands taalgebruik voor 
de «akten en bescheiden die 
wettelijk verplicht zijn of be
stemd voor het personeel 

Het Dekreet is met van toepas
sing bv op de relaties met de klan
ten, met andere ondernemingen, 
met beroepsorganizaties 
Anderszins gaat het Dekreet 
zeer ver voor de vernederland
sing van de kontakten tussen 
werkgevers en werknemers 
Al deze kontakten zijn sociale 
betrekkingen indien ze met kenne
lijk in de sfeer van het priveleven 
liggen Niet alleen de schriftelijke 
betrekkingen bij wijze van mede
delingen en dienstnota's enz wor
den bedoeld maar ook de monde
linge bevelen De ganse sfeer van 
het arbeidsleven moet Vlaams 
zijn terwille van de Vlaamse werk
nemers Al wordt het Dekreet 
over het algemeen betiteld als 
« dekreet op de vernederlandsing 
van het bedrijfsleven», is het rui
mer op alle partikuliere instel
lingen die personeel tewerkstel-
len (bv ziekenhuizen enz) is het 
van toepassing Overheidsinstel
lingen hebben met het Dekreet 
met te maken daar zij vallen 
onder de wetgeving op het ge
bruik van de talen in bestuursza
ken (1963) 

Indien deze wet en het dekreet 
konsekwent worden toegepast 

moet de sociale taalgrens verdwij
nen in het leven van de arbeid, 
zowel arbeid voor de Overheid, 
als arbeid voor partikulieren Het 
moet er definitief mee gedaan zijn 
dat de meerderen hun onderge
schikten vernederen in hun taal 
en hun persoonlijkheid Het mag 
met meer zijn dat men «zijn 
Frans» moet kennen om bevorde-
nng te verwachten (behoudens 
de objektieve noodzaak tot het 
kennen van vreemde talen) De 
sociale taalkloof tussen meerde
ren en ondergeschikten in het 
arbeidsleven is de grote oorzaak 
van het minderwaardigheidsge
voelen en gebrek aan nationale 
fierheid bij de Vlamingen 
Het IS bekend dat waar zij nog 
bestaat de sociale taalbarnere 
vooral te situeren is tussen de 
direktie of de hogere managers 
en de lagere kaders, technici en 
bedienden Het is dan ook nor
maal dat deze zich het sterkst 
afzetten tegen de Franstalige ba
zen Bij hun kans op promotie 
heeft ons volk het meest onmid
dellijk belang om het ekonomisch 
leven in Vlaanderen in Vlaamse 
handen te krijgen 

ZIJN ER ACHTERPOORTEN 
AAN HET DEKREET? 

Voor de akten en bescheiden die 
wettelijk verplicht zijn kan aan de 
toepassing met ontsnapt worden 
indien de Vlaamse ambtenaren 
de nietigheid en onontvankelijk-
heid ervan met door de vingeren 
zien Vlaams overheidspersoneel 
IS er met voor betaald Frans te 
verstaan' De fiskus bv heeft 
inkijkrecht in de gehele boekhou

ding en een aantal sociale doku-
menten komen in de handen van 
de Overheid of van instellingen 
die opdrachten voor de Overheid 
vervullen en daarom onder de 
taalwet vallen en dus eentalig zijn 
Het volstaat dat de Vlaamse 
beambten alleen Nederlands ver
staan en de zaak is gezono 
DUS EEN OPROEP TOT AL HET 
OVERHEIDSPERSONEEL ZICH 
KONSEKWENT VLAAMS TE GE
DRAGEN SOLIDARITEIT IN HET 
«TAALBELANG IS STOFFELIJK 
BELANG » 
De interne eentaligheid in de rela
ties met het personeel inzake 
dienstorders, instrukties en beve
len IS eigenlijk belangrijker maar 
ook moeilijker te forceren als er 
slechte wil in het spel is 
Nu nog zijn er kompleet Franstali
ge bednjven, vooral in de Brussel
se omgeving, waar ten hoogste 
de stukken die officieel naar bui
ten gaan Nederlandstalig zijn 
Waar met-Nederlandstalige werk
nemers tewerkgesteld zijn, speku-
leren Franstalige werkgevers er
op (zogezegd uit sociale motie
ven) om alvast door de interne 
tweetaligheid de Franse «presen
ce» te handhaven 

Het Dekreet voorziet immers de 
verplichte vertaling van medede
lingen aan het personeel indien 
dit van werknemerszijde [syndik-
aten) geëist wordt voor Neder
landsonkundigen 
Franskiljonse of toegeeflijke Vla
mingen onder de Vlaamse parle
mentsleden hebben beweerd of 
aanvaard dat de werkgevers op 
eigen houtje de mededelingen 
aan het personeel mogen ver
talen «omdat wat met verboden 

IS, toegelaten is» Dit zou erop 
neerkomen dat de bazen hun 
bedrijf feitelijk in het Frans leiden 
maar de mededelingen voor het 
personeel van een Nederlandse 
vertaling voorzien die zij vooraan 
plaatsen Wie zulke «vrije verta
lingen» verdedigt zou dan ook 
logisch kunnen aanvaarden dat 
Vlaamse gemeentebesturen hun 
mededelingen aan het publiek 
« vrij» vertalen Zo komt de gehe
le taalwetgeving op losse schroe
ven I Zoals in andere taalwetten 
wil het Dekreet dat de te gebrui
ken taal het Nederlands is en 
dus geen andere tenzij uitdrukke
lijk bepaald De Vaste Kommissie 
voor Taaltoezieht die een ge
bruiksaanwijzing voor het De
kreet publiceerde, veroordeelt for
meel deze « vrije vertalingen » 

IS ER VOORUITGANG ? 

Van een aantal belangrijke bedrij
ven IS het bekend dat zij zich in 
orde gesteld hebben Mensen die 
het kunnen weten stellen vast dat 
zelfs afgezien van het Dekreet, 
de vernederlandsing veld wint 
Sommigen klagen tegenwoordig 
over een Engelse of Duitse socia
le taalgrens in een aantal multina
tionals Voor de werknemers per
soonlijk IS dit onaangenaam maar 
de nationale en kulturele bedrei
ging IS met dezelfde omdat het de 
overheersing van de Franstalig-
heid IS die de nationale ontvoog
ding van ons volk in de weg staat 
De toestand in de Brusselse om
geving IS met te vergelijken met 
de verbetenng in beide Vlaande
ren, Antwerpen en Limburg Meer 
en meer wijken Frans Brusselse 

bednjven uit naar het arrondisse
ment Halle-Vilvoorde Direktie, ka
derelementen, bedienden en tech
nici zijn Franstalige Brusselaars 
De sociale taalgrens is er zoals zij 
in de 19de eeuw in Vlaanderen 
was arrogante vernedenng van 
de Vlaamse arbeiders 
Op Brussel zelf heeft het Dekreet 
geen vat De Kultuurraad is daar 
met bevoegd De 100000 Vlaam
se pendelaars werkzaam in Brus
selse prive-bedrijven worden al
leen beschermd door de bepaling 
in de taalwet in 1963 volgens 
dewelke het Nederlandstalig per
soneel orders, bevelen en sociale 
dokumenten in het Nederlands 
zou moeten ontvangen Men mag 
veilig aannemen dat tienduizen
den Vlamingen in de partikuliere 
sektor in hun eigen hoofdstad 
onder Frans baasschap werkea 
BIJ hen wordt er verder de menta
liteit ingestampt dat men met 
Nederlands nergens vooruit 
komt Deze vernedenng dragen 
ZIJ mee naar hun thuisland en zo 
houdt Frans-Brussel de Vlamin
gen in de greep 

Jacqueline COCQUEREAUX 
Voorzitter VU-afdeling 

GANSHOREN 

Wi | ontvangen graag brieven van 
onze lezers als ze ondertekend zi)n 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in evenals scheld- en smaad-
brieven De andere publiceren VKIJ, 
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 m een lezersbrief 
IS met noodzakeli jk de onze 

De redaktie 

VLAAMSE EN FRANSE 
FAMILIENAMEN 
IN ZUIDELIJK 
WEST-VLAANDEREN 
Ik heb met belangstelling de bij
drage van Pieter Elsloo gelezen in 
« WIJ » van 29 juli II (biz 8-9), voor
al omdat ik me met dat probleem 
in mijn doktoraal proefschrift heb 
ingelaten en daar later een artikel
tje over gepubliceerd heb « Per-
soonsnamenstudie en taal
grens Het taaigrensgebied in de 
Kasselrij Kortrijk 1350-1400» (in 
Ons Heem. XXVIII (1974), 162-
165) 

KONINKRIJK BELGIË - MINISTERIE VAN FINANCIEN 

10 O/o LENING 1976-1985 
RENTE. — 10 % 's jaars vanaf 22 september 1976 
Betaalbaar op 22 maart van de jaren 1977 tot 1985 
EFFECTEN. - Toonderobligaties van 5000, 10000, 25000, 
50000 100000 en 500000 frank De coupures van 5000 
frank worden als bijpassing afgeleverd 
AFLOSSING. — Vanaf 22 maart 1978 uitsluitend door terug
koop 
TERUGBETALINGSPRIJS. — Tegen het pan op de eindver-
valdag van 22 maart 1985 
UITGIFTEPRIJS. - 100 % 
OFFICIËLE NOTERING. — De obligaties zullen officieel ter 
beurze worden genoteerd 

INSCHRIJVING 
V A N M A A N D A G 6 TOT D I N S D A G 21 SEPTEMBER 
1976 
Aan de inschrijving kan voor laatstvermelde datum een einde 
worden gesteld 
De inschrijvingen worden zonder kosten aangenomen bij de 
Nationale Bank van België en bij de in België gevestigde ban
ken De uitgifteprijs is volledig in speciën te betalen bij de 
inschnjving 
Brussel, 31 augustus 1976 De Minister van Financien 
B S 1976 -1040 W DE CLERCQ 

In deze bijdrage heb ik erop 
gewezen, dat zelfs in de 14de 
eeuw er al een 40 % Vlaamse 
toenamen waren in de streek van 
Moeskroen (Moeskroen, Lowin-
gen. Herzeeuw, Dottemjs, Spiere) 
Op grond van het telefoonboek 
1963 kwam ik tot de konklusie 
dat in het Moeskroense in 1963 
zowat 60 % van de familienamen 
Vlaams waren Over de grond 
van de zaak ben ik het dus met 
Elsloo eens de meerderheid van 
de Moeskroenenaren nu is van 
Vlaamse oorsprong Maar Elsloo 
doet de waarheid geweld aan, als 
hij beweert dat slechts 26 % van 
de bevolking in het Moeskroense 
een Franse naam zou dragen 
Dat er nog zoveel Vlamingen bij
gekomen zouden zijn, sedert de 
taalgrens precies vastgelegd 
werd, IS volkomen uitgesloten 
Maar hoe komt Elsloo ertoe zo
veel Vlaamse namen te tellen"? 
Waar ze vandaan komen ver
raadt hij al gedeeltelijk «Een bij
zondere plaats werd ingeruimd 
voor namen die destijds door de 
Fransen vertaald werden, b v Le-
fevre = Desmet, Delberghe = 
Van den Berghe, Delahaye = 
Verhaege enz Deze bedragen 
3 % van het algemeen totaal 6 
% van het totaal voor Komen-
Moeskroen-Henegouwen Ze 

werden bij de Vlaamse gere
kend » Als je Franse namen bij de 
Vlaamse rekent, kun je de cijfers 
natuurlijk makkelijk vervalsen Zo 
een onderzoek is nl werk voor 
een naamkundige Een leek in het 
vak kan toch nooit uitmaken wat 
een Franse en wat een Vlaamse 
familienaam is Waar haalt hij het 
in godsnaam vandaan, om te 
beweren dat Lefevre een verta
ling IS van Desmet"? In het Franse 

taalgebied hebben ze een smid 
Lefevre (Lefavre, Lefaure, Faure 
Fauret, Favorel Lefebvre, Lefebu-
re enz enz) genoemd, net zoals 
ze hem bij ons Desmet (Desmid, 
Desmidt, Smet, Smits, Smeets, 
Smekens enz) genoemd hebben 
Van vertalen is hier geen sprake 
Lefevre is even autochtoon 
Frans, als Desmet autochtoon 
Vlaams is Hetzelfde geldt voor 
Delahaye, die op Franstalig ge
bied volledig autonoom en zelf
standig ontstaan is, volkomen pa-, 
rallel rnet onze Vander Haege 
= Verhaege Zo zijn er honder
den gevallen Aan Vandeputte, 
Vandenberghe, Verstraeten, Ver-
wee Vermeulen enz beant
woordt (maar volkomen onafhan
kelijk daarvan) Dupuis, Dumont, 
Destree, Duprez Dumoulin enz 
Een ander geval is Delberghe, dat 
inderdaad een vertaling is van 
Vandenberghe maar precies 
daardoor een Franse familienaam 
geworden is, zoals ook Delbeque, 
Deldaele, Delmeire, Delmeule Del-
putte Het omgekeerde is het 
geval met een naam als Defever 
Hier kunnen we van een Franse 
familienaam (Lefevre) spreken, 
die in Vlaanderen vertaald werd 
Het Franse lidwoord Ie werd door 
het Nederlandse de vervangen, 
en we kregen Defever Deze 
Franse familienaam is op die ma
nier een Vlaamse naam gewor
den We zouden zelfs een als 
Lefever geschreven en uitgespro
ken naam als een vervlaamste 
naam kunnen beschouwen Het
zelfde geldt voor Dumoleyn als 
Vlaamse adaptatie van Fr _ Du-
moulin, of voor Devloo uit Duflot 
Anderzijds ziet een naam als 
Decaluwe er Frans uit, al is het 
een 100 % Vlaamse naam De 

Caluwe (de kale), die waarschijn
lijk door de Franse ambtenaar 
van de burgerlijke stand in 1811 
een Frans aksentje kreeg Het is 
dus met zo eenvoudig als het 
eruit ziet 
We zijn het er helemaal mee 
eens dat je uit de familienamen 
de herkomst van een bevolking 
— hier van een taaigrensgebied 
— kunt aflezen Wie de Brusselse 
bevolking op deze manier zou 
doorlichten, zou wellicht tot de 
vaststelling komen dat 3/4 van 
Brussel van Vlaamse afkomst is 
Maar de geloofwaardigheid van 
een stelling wordt ondermijnd, als 
de cijfers vervalst of geforceerd 
worden En dat hoefde met eens 
Laten we rustig objektief blijven, 
dan IS het toch nog voor iedereen 
duidelijk dat Komen oorspronke
lijk Vlaams is en dat Moeskroen 
alleen door onze onmondigheid 
met vervlaamst werd 

dr F Debrabandere, Gent 

lensen 
uit ËfiN stuk 

stemmen 
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KIEZEN OP 18 JAAR 

In de Dui tse Bondsrepubl iek, 
in Frankrijk, in ltalië,~in Neder 
land, overal kiest men thans 
op 18 jaar, zelfs voor het par
lement. 

In België hebben alle parti jen 
het k iesrecht op 18 jaar op 
hun programma staan. Toch 
weigerden tot heden de rege
ringspart i jen de grondwet op 
dit punt te herzien, wat nood
zakel i jk is voor het s temmen 
op 18 jaar voor het parle
ment. 

Erger dan dat. 

Voor de provincieraadsver
kiezingen laat de grondwet 
de kiesleeft i jd vrij. 
He t wetsvoorste l van de V U -
senatoren verdedigd door se
nator W i m Jor issen om al 
thans ook voor die verk iez in
gen het stemrecht op 18 jaar 
te brengen, werd door C V P , 
P V V en B S P - broederl i jk 

verenigd — in de Senaat ver
worpen op 3 juni 1976. 
S lechts de Volksunie s temde 
voor. W e e r eens bleek wat 
waarde een part i jprogramma 
heeft bij C V P , B S P en PVV. 
Hun woorden zijn geen oor
den en hun programma blijkt 
s lechts een vodje papier. M i s 
schien is het niet s lecht de 
jonge kiezer juist in te l ich
ten. 

KOMPUTERS 
H e t Volksunie-dossier over 
de komputers heeft zijn ef-
fekt niet g e m i s t : 
In 1974 werd 5 miljard 800 mil
joen ui tgegeven voor nieuw 
materiaal . 
In 1975, na publikatie en akt ie 
van de V U slechts 17 mil joen 
of een winst van 580 fr. per 
Belg ische i n w o n e r ! 
Een voorbee ld van eff iciënte 
opposi t ie , en een pluim voor 
V U - k a m e r l i d Luk Vansteen-
kiste (Kortri jk). 

NEDERLANDS BRAILLE-

WOORDENBOEK 

Onlangs werd te Amsterdam het 
eerste Nederlandse Brail ie-woor-
denboek voorgesteld. Kamerl id 
Wi l ly Kui jpers suggereerde de mi
nister van Kuituur, dat de Belgi
sche en Nederlandse regeringen 
dergel i jke ondernemingen zouden 
steunen. Minister De Backer be
loofde in haar antwoord (Vragen-
bulletln nr. 5 van de Nederlandse 
Kultuurraad) met haar Nederland
se kollega overleg te zullen plegen 
over eventuele overheidssteun. 

Wie de toestanden in de Belgische 
Brail le-l iga kent (een bijna exklu-
sieve franstalige leiding en kader) 
beseft het belang van deze vraag, 
want het zal waarachtig de Brail le-
liga voornoemd niet zijn, die de ver
spreiding van dit woordenboek zal 
propageren en steunen. Wordt het 
overigens geen ti jd dat er een 
Vlaamse Braille-liga komt? Met al 
die - nationale > instell ingen verl ie
zen we toch onze tijd en ons geld. 

TWINTIGDUIZEND BETREKKINGEN 
Het Verbond van het Vlaams 
Overheidspersoneel (VVO) heeft 
met verbazing kennis genomen 
van de bewering van het FDF als 
zou de Franse kultuurgemeen-
schap benadeeld worden bij de 
toewijzing van kredieten aan de 
begroting voor onderwijs. 

Niettegenstaande de door het 
FDF zo hevig aangeklaagde gun
stiger normen voor het Neder
landstalig onderwijs in Brussel ~ 

waarvan het franstalig onderwijs 
eveneens geniet in de 6 facilitei
tengemeenten rond Brussel — 
bedragen de kredieten voor het 
Nederlandstalig onderwijs slechts 

90 miljard, terwijl 70 miljard wer
den toegekend aan het franstalig 
onderwijs. 
Rekening gehouden met het aan
tal kinderen van elke kultuurge-
meenschap zou de Nederlandse 
echter 15 miljard méér moeten 
ontvangen. 
Op 19 augustus 1975 kloeg het 
Studiebureau van de Westvlaam-
se Ekonomische Raad het feit 
aan dat naar verhouding van de 
bevolking West-Vlaanderen 5.800 
tewerkgestelden te weinig had in 
het onderwijs, op basis van het 
rijksgemiddelde. Voor gans Vlaan
deren bedroeg dat ongeveer 
20.000. 

Het VVO vestigt er de aandacht 
op dat de Vlaamse gemeenschap 
alzo niet alleen een verlies lijdt 
van 20.000 betrekkingen in de ter
tiaire sektor, maar dat de Vlaam
se jeugd daardoor minder scho
lingskansen krijgt dan de Fransta
lige kinderen — zo ligt de deelne
ming van de Vlaamse jongeren 
aan het universitair onderwijs nog 
steeds één derde beneden dat 
van de Franstalige kinderen — 
waardoor de groeikansen van de 
Vlaamse gemeenschap op ekono-

misch en kultureel vlak ernstig 
verzwakt worden. 

HISTOIRE DE CROO... 
Over minister Herman de Croo 
( P W ) , in zijn vrije tijd ook nog advo-
kaat en prof aan de Vri je Universiteit 
te Brussel, zei de Leuvense rektor 
Piet de Somer t i jdens een konfronta-
t ie-uitzending over de beruchte pro
grammawet (dec. 75-jan. 7 6 ) : « Hij 
spreekt beter dan hij schri j f t . . .». 

Je zou dat nu zeker geloven na zijn 
«augustus-verordeningen» inzake a) 
de beperking van de studietoegang 
tot het Pedagogisch Onderwijs (nor-
maalscholen en regentaten); 

b) de beperking van de studietoe
gang tot de studierichtingen A1 l(ine-
siterapie en ergoterapie in het Ho
ger Paramedisch Onderwijs; 
c] de samenwerking tussen de ge
specialiseerde P.M.S.-centra en het 
bijzonder onderwijs. 

MAAR DE CROO BESLIST NIET 
ALLEEN... 

• Inderdaad: CVP-staatssekretaris 
Gaston Geens, in zijn vrije tijd prof 
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aan de K.U.L, en PSC-minister Antoi-
ne Humblet, in zijn vrije tijd houthande
laar, zijn respektievelijk voor de staats
begroting en het franstalig onderwijs 
verantwoordelijk. De besnoeilngs-
maatregelen vertrokken op de minis
terraad en CVP-eerste-minister Tinde-
mans verklaarde in het BRT-vraagge-
sprek aan Mark Platel dat ook hij ach
ter deze omzendbrieven s tond ! 

• De reakties van de personeels- en 
vakverenigingen kwamen traag op 
gang. Het partijbestuur van de Volks
unie stond zowat eenzaam eerst met 
zijn standpunt: Iedereen leek nog met 
vakantie. Nochtans wisten de ingewij
den al lang wat dreigde! Het Natio
naal Sekretariaat van het Katoliek 
Onderwijs was in zijn eerste reaktie 
zeer algemeen en de schooldirektles 
van dit net waren stuurbos, terwijl de 
andere In het RIjksonderwijs deze gril-
lenpolitiek «gehoorzaam» moesten 
volgen. 

• Vanuit het Plus X-instltuut te Ant
werpen startte dan de reaktie van de 
kandidaat-leerkrachten die uitmondde 
in de schitterend geslaagde betoging 
te Brussel op donderdag 2 sept. 1976. 
Een 2.000-tal normalisten uit het Vrij 
Onderwijs stapten na een origineel 
straatttoneel en na een daverende 
Vlaamse Leeuw van uit het St.-Tho-
mas-instituut naar het Rouppeplein. 
Leraar Ludo Dockx (Antwerpen) en 
zijn studenten verdienen alle waarde
ring ! 

WAT WE TE ONTHOUDEN 
HEBBEN... 

a. dat een minister omzendbrieven uit
vaardigt op nog te treffen Koninklijke 
of Ministeriële Besluiten; 
b. dat het begrip «inrichtende macht-
heel wat van haar autonomie schijnt 
te verliezen. Hoe staat het nu met de 
toepassing van deze omzendbrieven 
in het Rijksonderwijs, nadat het vrij 
onderwijs ze weigerde toe te pas
sen? ! . . . ; 

c. dat reeds ingeschreven studenten 
toch deze rechten kunnen verlie
zen. ..; 

d. dat scholen die vrijwillig in de voor
bije jaren op materiële en/of opvoed
kundige basis een toegangsbeleid 
voerden, «bestraft» worden voor hun 
inspanningen. Volgens de «verorde
ningen» mogen ze immers slechts 
60 % van hun vorig studentenaantal 
opnemen voor 't akademiejaar 
7 6 - 7 7 ; 

e. dat de overtallen voor het betoe
laagd normaalonderwijs eerder be
perkt zijn en dat dus kleuterleid(st)ers, 
onderwijzers enz. uit het Rijksonder
wijs zullen tewerkgesteld worden in 
betoelaagde inrichtingen... Waar 
staan we dan met de •• heilige school-
vredeafspraken » ' . . . 
f. dat Al-studierichtingen ( «kine» en 
ekonomie) afgeremd worden terwijl 

. de gelijkaardige univ.-richtingen onge
moeid blijven... 

g. dat de regering na het volledig 
falen van het maturiteitseksamen, dat 
een selektle wilde doorvoeren tussen 
het M.O. en het H.O., toch nog een 
gelijkaardige proef wil doorvoeren I 

BESPARING ? 

* Deze sterk-elektoraal-uitgeschre-
ven omzendbrieven kunnen op lange 
termijn met besparend werken ! Im
mers de « gebuisde kandidaten » trek
ken vanuit het niet-universltair hoger 
onderwijs naar de duurdere universi
teit of was dit één der bedoellrigen ? 

• Wil men, na het inperken van de 
Ekonomische Hogescholen en de Insti
tuten voor Vertalers-Tolk de «trend» 
voor het afgrendelen van het sterk-
ontwikkelde NUHO ( ± 43.000 studen
ten in Vlaanderen) verder zetten en 
hier langzamerhand toch pogen te 
besparen ? Zelfs een oningewijde be
seft dat dit onmogelijk Is buiten een 
breed-opgezet en alles-omvattend 
her-denken van het hoger onderwijs 
in de maatschappij. 

ALARM 

OVER 

VLAAAAS-BRABANT 

VAN GROEIMODEL NAAR ORDENINGSMODEL 

In deze lijvige studie wordt de situatie van de diverse 
zones rond Brussel onder de loep genonnea: zone Ier-
vuren, zone Zenne en Zoniën, zone Pajottenland, zone 
Neer Brabant, zone Vilvoorde, .zone Zaventenn. 
Aan de hand van konkrete gegevens over ruimte en 
bewoning wordt in alle bijzonderheden aangetoond 
hoe een brede omgeving van Brussel bedreigd wordt 
door bederf van het milieu en verfransing. 
De studie doet ons begrijpen waarom de franstaligen 
de afschaffing van de randfederaties hebben geëist 
De studie wordt afgerond met een schets van beleid: 
geen uitbreiding van Brussel, Brussel zelf als leefbare 
woonstad. Provincie Vlaams-Brabant, ruimtelijke plan
ning, onttrekken van het grondbeleid aan het partikulier 
winstbejag, dekoncentratie door kernbeleid. 
Het is de plicht van alle afdelingsbureaus en mandata
rissen in het betrokken gebied zich deze studie aan te 
schaffen als basis tot het gemeentelijk te voeren beleid. 

M. Van Haegendoren. 

Uitg.: Bond Beter Leefmilieu, Komitee West-Brabant, 
Gewestelijk Overlegcentrum Vlaams-Brabant, aug. 
1976. (Prijs 100 BF, PCR 427-9082201-48, BBL Vlaan
deren, Aarlenstraat 25, 1040 Brussel.) 
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Kamerleden Georgette de Kegel Willy Kuijpers en stafmedewerker Waker Luy-
ten in de normalistenbetoging te Brussel. 

ALLEEN EEN ONDERWIJSBELEID 
KAN IN OVERWEGING GENOMEN 
WORDEN 

Het Is toch te gek dat de regering zo 
maar -^ in het wilde weg — omwille 
van de begrotlngsoogmerken-op-kor-
te-termljn erop losgaat zonder enig 
overleg met de betrokkenen. De Ka
mer- en Senaatskommissie vergader
den met ééns over deze zaken. 
1. De herwaardering van sommige 
beroepen en de vermindenng van de 
loonspannlngen tussen de beroepen 
IS een basis-regel. Het is toch normaal 
dat alléén de betere financiële «belo
ning» dé grote aantrekkingskracht 
vormt voor sommige studierich
tingen I 
2. De herziening van de sociale zeker
heid: je moet als jongere al heel sterk 
gemotiveerd zijn om met «land- of 
tuinbouw» te beginnen als je 't bijho
rend sociaal verzekenngsstelsel be
oordeelt ! 
3. Bepaalde studierichtingen, waar
voor slechts beperkte belangstelling 
bestaat, moeten niet aan ieder hoger 
instituut of iedere universiteit ingericht 

worden. Waarop wacht de regering 
om het Vlaams Interuniversitair Over
legorgaan tot deze besparende en 
samenwerkingsbevorderende maatre
gelen uit te nodigen ? 
4. Ook dienen we los te komen van 
die dwingende gedachte dat j<« men
sen binnen één bepaalde periode hele
maal vormt De onbestendigheid van 
de tewerkstelling vereist ten andere 
ook een ander opleidingsbeeld. Geef 
aan de mens binnen zijn gemeen
schap een trekkingsrecht op vorming 
en onderwijs gedurende héél zijn 
leven. Hierbij heeft het hoger en uni
versitair onderwijs beslist een nieuwe 
rol te spelen. 

Zeker vanuit ons volksnationaal stand
punt kunnen we niet anders dan een 
herbronnen van het onderwijs in en 
voor de gemeenschap zó stellen. Se
nator Coppieters diende nu reeds een 
besprekingsverzoek in bij de school-
paktkommissie over dit alles, vóór de 
komende zittijd. Dat eenieder in zi jn/ 
haar werkknng deze volksnationale 
opdracht in bespreking brenge I 

Willy Kuijpers 
Kamerlid 
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VROUWEN DOORBREKEN 
DE ANGST IN NOORD-IERLAND 

km 300 

Vorige zondag hebben jn Noord-ler-
land ca 50 000 katolieke en protestant
se vrouwen betoogd voor het einde 
van de nu al zeven jaa" oude terreur 
in Ulster Dit was het hoogtepunt van 
een reeks vrouwenmanifestaties die 
enkele weken geleden eerst 10000 
dan het dubbele vervolgens 30000 
vrouwen de straat deden oplopen om 
te protesteren tegen een moord-eska-
latie die duidelijk de tekenen van 
moord-om-de-moord begint te dragen 
Op 11 augustus werden te Belfast 
dne kinderen van resp zes weken 2 
jaar en 8 jaar samen met hun moeder 
op het voetpad overreden door een 
auto waarin IRA-Provisionals weg
vluchtten voor een Britse patrouille 
De kinderen waren op slag dood de 
moeder werd zeer zwaar gewond Dit 
bloedig en zinloos incident was voor 
de katolieke Betty Williams de drup
pel die de emmer deed overlopen 
Samen met een tante van de kinde
ren nep ze de katolieke en protestant
se vrouwen van Belfast tot protest 
tegen de terreur op De oproep vond 
massaal gehoor duizend katolieke 
vrouwen overschreden de grens naar 
het protestantse stadsgedeelte (voor
heen was een dergelijke overschnj-
ding eenvoudig ondenkbaar) waar ve
le protestantse vrouwen en kinderen 
hen opwachtten eerst in een halluci-
nante stilte tot een kreet de sti'te 
doorbrak en de vrouwen mekaar in 
de armen vielen om dan gezamenlijk 
te bidden te zingen en op te stappen 
W e schreven toen 23 augustus Eerst 
uitte de IRA bedreigingen Betty Wil
liams werd beschuldigd van kollabora-
tie ze moest haar kinderen verstop)-
pen uit vrees voor een IRA-wraakak-
tie maar ze hield stand Met sukses 
want vonge zondag erkende de Sinn 
Fein de politieke vleugel van de IRA 
impliciet het belang van deze vrou
wenbetogingen die o m neerkomen 
op de eis tot inspraak Het is trou
wens duidelijk dat wanneer de katolie-
ke vrouwen voortaan hun medewer
king in het verschuilen van IRA-leden 
zouden weigeren en wanneer protes
tantse vrouwen hetzelfde zouden 
doen tegenover de UDA en andere 
Ulsterse protestantse ondergrondse 
milities de guernlla in Ulster een zware 
klap zou krijgen des te meer daar de 
Ierse Republiek zopas een wet goed
keurde waardoor de IRA voortaan 
veel moeilijker vanuit Zuid-lerland in 
Noord-lerland zal kunnen opereren 
Dit belet de Ierse republiek trouwens 
met het Bntse leger van marteling 
van politieke gevangenen in Ulster te 
beschuldigen welke beschuldiging 
eveneens vorig weekend door de 
Europese Kommissie voor de rechten 
van de mens te Straatsburg werd 
bevestigd In feite gaat qua geweld 
terreur en moord geen enkele van de 
drie betrokken partijen in Ulster (het 
Britse leger en de ondergrondse le
gers van de protestantse en katolieke 
gemeenschappen) vnjuit 
Als volksnationalisten staan we uiter

aard aan de zijde van de IRA W e heb
ben alle begrip voor de Ierse strijd 
doch de strijd in Ulster dreigt nu toch 
te ontaarden in een blinde en uitzicht
loze moordpartij Sinds geruime tijd 
stelt men trouwens vast dat bepaalde 
aanslagen geen politiek karakter dra
gen doch eerder wijzen op persoonlij
ke afrekeningen of nog erger op 
moord om de moord willekeurig en 
sadistisch Vooral van protestantse zij
de schijnt men zich aan deze weerzin
wekkende misdaden schuldig te ma
ken 
De vrouwensolidariteit over de socio-

godsdienstige kloof heen is een nieuw 
feit in de Ulster-tragedie Het is een 
teken aan de wand een teken dat 
een grens werd bereikt een grens die 
men met kan overschrijden zonder 
zelf vernietigd te worden De tijd voor 
nieuw politiek overleg onderling en 
met de Britten is aangebroken Moch
ten vooral enkele superfanatische lei
ders in beide kampen tot het besef 
komen dat de Ulsterse burgeroorlog 
niet hun eigen pnve-oorlog is doch de 
worsteling van een volk om zijn bevrij
ding maar ook om zijn rechtvaardige 
vrede 

De kaart van Indochina ondergaat na de hereniging van Noord en Zuid-Viet-
nam geen schouwspelachtige wijzigingen In plaats van Noord- en Zuid-Vietnam 
hebben wij nu een staat Vietnam met Hanoi vroeger de hoofdstad van Noord-
Vietnam als hoofdstad van geheel Vietnam 
De nieuwe staat heeft een oppervlakte van 335800 km2 (Noord-Vietnam 
164100 km2 + Zuid-Vietnam 171 700 km2) en telt 43 4 miljoen inwoners 
(Noord-Vietnam 23 8 miljoen -l- Zuid-Vietnam 19 6 miljoen) 
De andere delen van het voormalige Frans-lndochina zijn Laos en Kambodja 
ook wel Khmerrepubliek genaamd Laos heeft een oppervlakte van 235000 
km2 maar telt slechts 3 8 miljoen inwoners Kambodja heeft een oppervlakte 
van 181 000 km2 en telt 6,8 miljoen inwoners 

(jeeveedee) Het is alweer een ruime week 
geleden dat men in Nederland kon zeggen 
dat een dreigende komngsknsis was afge
wend Tot het moment waarop eerste-mims-
ter Joop den Uyl in het parlement de kon-
klusies meedeelde die de regenng (dat zijn 
de ministers samen met het staatshoofd 
koningin Juliana dus) had getrokken uit het 
onderzoek naar de betrokkenheid van 
pnns Bernhard bij het Lockheed-steekpen-
mngenschandaal waren velen van mening 
geweest dat een of andere vorm van zon 
krisis onvermijdelijk was Maar tijdens de 
laatste intensieve besprekingen tussen vijf 
ministers en de vorstin voor de publikatie 
van het onderzoek — het zogeheten rap
port van de Kommissie van Drie — was 
men erin geslaagd de zaak zodanig te plooi
en dat de koningin zich bereid verklaarde 
om aan te blijven Het was voor de Kamer
leden dan ook een hele opluchting toen ze 
na de harde verwijten aan het adres van 
Bernhard te horen kregen dat de koningin 
haar taak «die zij als een opdracht heeft 
aanvaard » (dixit Den Uyl) zou voortzetten 
Gegeven het feit dat de grote meerderheid 
van het Nederlandse volk tegen afschaf
fing van het koningshuis is (zij het veelal om 
sentimentele redenen vanwege de traditie 
enz) kon men er wel van uitgaan dat het 
Kamerdebat over de «affaire Bernhard» 
weimg meer dan een formaliteit zou zijn en 
dat werd het de afgelopen week dan ook 
Alleen de twee vertegenwoordigers van de 
Pacifistische Socialistische Partij (PSP) 
principiële republikeinsgezinden lagen 
dwars Maar dat was van geen tel in een 
parlement waar van kommunisten tot ultra-
strenge protestanten iedereen de positie 
van de koningin niet wenste in het geding 
te brengen 

Diezelfde bijna honderd-procents eenstem 
migheid trad ook aan den dag bij de beant
woording van de vraag of er misschien een 
gerechtelijk onderzoek tegen de gemaal 

van het staatshoofd diende te worden inge
steld Neen zei Den Uyl en datzelfde zeiden 
ook alle Kamerleden uitgenomen de twee 
PSP ers Nochtans hadden staats- en straf-
rechtwetenschappers bedenkingen ge
opperd tegen het feit dat de justitie met in 
de zaak gemoeid zal worden Waarom moe
ten zoveel« kleine dieven » wel bestraft wor
den 7 zo vroeg menige rechtskundige zich 
af Het woord «klassejustitie» kon trou
wens in heel wat diskussies beluisterd wor
den En er mag ook nog wel eens herinnerd 
worden aan de toezegging die Den Uvl 

d , g van de onderzoeks-
kommissie een half jaar geleden «Als er 
ook maar vermoedens zijn in de nchting 
van een laakbaar feit» aldus de eerste 
minister «dan zal de justitie worden inge
schakeld » Nu zes maanden later kan men 
zich terdege afvragen hoe dat njmt met de 
uitspraken van de regering dat Bernhard 
zich toegankelijk toonde voor onoorbare 
verlangens en aanbiedingen dat hij vol
strekt onaanvaardbare initiatieven nam en 
dat zijn handelwijze het belang van de 
staat heeft geschaad 
Achteraf kan men zeggen dat de zaak-Bern-
hard zeker met in de doofpot terecht is 
gekomen maar wel dat de behandeling 

door regering en parlement zo uitermate 
behoedzaam is geweest dat men er in 
Nederland weldra met meer over zal pra
ten Het koningshuis lijkt dank zij de toege
paste taktiek van de regering en dank zij 
de houding van de politieke partijen die ten 
slotte ook om hun kiezers moeten denken 
(volgend voorjaar moet er voor een nieuw 
parlement gestemd worden) nauwelijks 
een deukje te hebben opgelopen 
Wat intussen in de komende tijd wel 
aktueel zal blijven is de kwestie van de 
ministenele verantwoordelijkheid Volgens 
de Nederlandse grondwet zijn de ministers 
verantwoordelijk voor de gedragingen van 
het staatshoofd Deze verantwoordelijk
heid geldt ook de gemaal van de koningin 
En het is een feit dat een aantal opeenvol
gende regeringen aan pnns Bernhard alle 
ruimte heeft geboden om zich te bewegen 
in kringen waar men met vies is van steek
penningen en smeergeld Eerder heeft men 
Bernhard gestimuleerd om zich als handels
ambassadeur» op te werpen 

Aan die ministeriele verantwoordelijkheid 
en tegelijk aan de kontrole van de Kamer 
op het naleven van die verantwoordelijk 
heid zal in elk geval grotere aandacht wor
den geschonken En daarbij gaat het vooral 
om verantwoordelijkheid vooraf en om de 
vraag of die verantwoordelijkheid zich tot 
de hele koninklijke familie (dus ook het elf
tal kleinkinderen van de huidige vorstin i) 
moet uitstrekken Maakt men zo het leven 
met onleefbaar voor de O r a n j e s ' Een 
vraag die al eens meer gesteld is Toch is 
het duidelijk dat de relatie tussen het kabi
net en de leden van het koninklijk huis veel 
nauwkeunger geregeld moet worden Dat 
lesje heeft het «prinselijk» Kamerdebat in 
elk geval opgeleverd En voor het overige 
moet men maar hopen dat de nieuwe ont-
huliingengolf die vanuit Amerika is aange 
kondigd aan Nederland voorbij zal vloei
en 
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ANTWERPEN 
ANTWERPEN (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 

ANTWERPEN (STAD) 

Dienstbetoon telkens op maandag 
van 16 tot 19 u sekretanaat Wetstr 
12 door Volksvertegenwoordiger A 
De Beul bijgestaan door prov raads
lid mevr Monseur 
Verkiezingsbal zaterdag 2 okt 
«Oranjehuis» Hoogstr 69, Antw Deu
ren 20 u Kaarten 60 fr bij bestuurs
leden en op sekretanaat Bal draagt 
de naam « Pagadderbal» Voor alle 
leden en sympatisanten 
Vujo de VU jongeren van onze afde
ling nchten eveneens een bal in doch 
na de verkiezingen op vrijdag 15 okt 
«Stootkarbal» genaamd Zaal «Oran
jehuis» Hoogstr 69, Antv*/ Kaarten 
op het sekretanaat of bij de Vujo-afge-
vaardigde Erika De Motte Venezue-
lastr 6/91 tel 42 2684 Pnjs inkom 
49 75 fr 
Voor de dansavond van de Vujo van 
Ekeren op vrijdag 17 sept in de zaal 
«Mistral» helpen onze afgevaardig
den van het Noordergebied graag 
mede 
Propagandamateriaal. stickers raam-
affiches luciferdoosjes kogelpennen 
enz verknjgbaar op uw sekretanaat 
Getuigen geef uw naam op om op 
zondag 10 okt als getuige op te tre
den in de feestzaal te Antwerpen Toe
zicht en eventueel medehelpen bij het 
sorteren en tellen der stembrieven 
Dit gebeurt s namiddags vanaf 
13 u 30 tot ongeveer 18 u 
Raamaffiches hang een affiche voor 
het raam De anderen doen het ook 
Steun bijdrage binnen te brengen bij 
de bestuursleden op het sekretanaat 

Stortingen KB 404-3036801-74 van 
VU-Antw Stad 

BALEN-OLMEN 

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

BORGERHOUT 

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 sekretanaat, Statielei 
8 Tel 353658 of bij Frans Dirks K 
vd Oeverstr 26 Tel 36 3894 of bij 
Hugo Van Loon Fr De Vriendtstr 12 
Tel 3623 66 

SEKRETARIAAT 
Ons sekretanaat Statielei 8 is vanaf 
1 september tot 10 oktober, alle 
werkdagen geopend van 10 tot 15 u 

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 < 

KULTUUR 
Onder impuls van Schepen Bert Ver-
beelen wordt een merkwaardige ten-

GEMEENTE EDEGEM 

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend 
dat 1 plaats van geschoold werkman B-hovenier wordt 

openverklaard en een werfreserve wordt aangelegd. 
Aanvangswedde . [bruto] 21 226 fr 

Na 2 jaar 23612 - evolueert met jaarlijkse verhogingen naar 
een maximum van 32222 fr na 27 jaar 
Te verhogen met haardgeld 1 534 voor gehuwden en 767 fr 
voor ongehuwden 
Algemene voorwaarden- 18-40 jaar, Belg, militiephchten vol
bracht, goed zedelijk gedrag, medische goedkeuring, diploma 
van lager secundair technisch onderwijs (tuinbouw of gelijk
aardig), 1 jaar vakpraktijk 
Aanvragen Eigenhandig geschreven, uiterlijk op 27 septem
ber 1976 op een postkantoor afgegeven, vergezeld van vol
gende bewijsstukken geboorteakte, nationaliteitsbewijs, mili-
tiegetuigschrift, bewijs goed gedrag en zeden, eensluidend 
verklaard afschnft diploma, bewijzen van vakpraktijk, en 
medisch getuigschnft afgeleverd door het Provinciaal Insti
tuut voor Hygiene Nationalestraat 155, Antwerpen 
Verdere tnlichtingen. gemeentesekretanaat tel 570118 

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 

LIER 

VUVA 
Na een zonnige warme zomer star
ten WIJ op zondag 26 september te 9 
u 45 met een toeristische rondleiding 
door het Liers Begijnhof Jong en oud, 
iedereen is welkom 
WIJ bezoeken met onze gids de St 
Margarethakerk de schildersschool, 
Konvent met verfrissing einde rond 
12 u 
Samenkomst 26 september, 9 u 45, 
aan de Gevangenenpoort (Zimmer-
plein) 

MERKSEM 

DE GROENE KAPEL 
dankt allen die door hun aanwezig
heid hebben bijgedragen tot het wel
slagen van hun Gezellig Samenzijn 
ter gelegenheid van Merksem-kermis, 
op zaterdag 28/8 11 

DRINGEND GEVRAAGD 
1 Getuigen voor stem- en/of telbu
reaus bij de a s gemeenteraadsverkie
zingen Zich melden op het sekreta
naat Trammezandlei 11, tel 46 02 79 , 
2 Helpers voor buswerk-verkiezings-
uitgaven van t En Zal Aanmelden op 
het sekretanaat zeer dnngend ' ' ' 
3 Financiële steun - steeds welkom 
op onze bankrekening nr 414-
1095401-16 op naam van Volksunie-
Merksem 
BELANGRIJK BERICHT 
Voor de eerstvolgende kernvergade-
nng op woensdag 15/9 om 20 u 30 
worden beleefd doch dringend uitge
nodigd alle kandidaten allen die zich 
reeds hebben opgegeven of zij die 
zich nog willen melden als getuigen 
voor stem- of telbureaus, alle vaste 
medewerkers en verder alle leden die 
zich voor de komende gemeente
raadsverkiezingen interesseren voor 
het ontvangen van de nodige inlich
tingen en ondernchtingen voor deze 
verkiezingen 

EEN ZEER SPOEDIG HERSTEL 
wensen we aan Frans Cloots ons ijve-
ng bestuurslid en medewerker die 
voor enkele dagen in St-Bartholo-
meusziekenhuis werd opgenomen 
We hopen hem spoedig terug in ons 
midden te mogen begroeten 
VK ATLANTA 
Onze laatste vnendenwedstnjd voor 
de start van de nieuwe kompetitie, 
spelen we op zondag 12/9 om 
10 u 30 op ons terrein in het Fort van 
Merksem Supporters zijn van harte 
welkom 

VORST-KEMPEN 

Op zondag 12 september is er be
stuursvergadering, en op zaterdag 18 
september afdelingsbal in het lokaal 
Standaard-Vorst 

NATIONAAL 
WEEKEND 
VORMINGS 
CADZAND (Zeeuws-Vlaanderen) 10-11-12 september'76 
Het weekend gaat door in het Vormingscentrum Hedenesse 
Hoe Hedenesse bereiken ? 
— Indien je via Sluis komt neem je de baan naar Bres-
kens, ± 300 m voorbij het kruispunt met de baan Oost-
burg-Cadzand bevindt zich het vormingscentrum (aan de lin
kerkant) 
— Indien je via Oostburg komt neem je de baan naar Cad-
zand, aan het kruispunt met de baan Sluis-Breskens sla je 
rechts af , het centrum zie je ± 300 m verder aan de linker
kant 
— Wie met de trein komt, rijde tot Knokke Daar telefoneer 
je naar « Hedenesse », tel 91/31 1179 1654, en wij halen je op 
Hoe inschrijven ? (doe het vandaag nog ') 
Door een seintje te geven aan ons sekretanaat, Voldersstr. 
71, 1000 Brussel) en daar tegelijkertijd het bedrag van de 
deelnameprijs over te schnjven op het nr 001-0196241-86 
van VUJÓ-Nationaal, Merelbeke 
De deelnameprijs is uiterst laag gehouden, 300 fr per per
soon, syllabus inbegrepen 
Wat meebrengen ' 
Toilet- en slaapgerei (lakens kunnen ter plekke gehuurd wor
den) Schrijfmatenaal en eventueel dokumentatie i v m het 
tema Je kan op Hedenesse betalen met Belgisch geld (bar -
winkel) 
Kinderoppas : Er wordt — op vraag — gezorgd voor kinder
oppas 
Kursusbegeleiding Karel Van Reeth, stafmedewerker VU
JO , Willem Leeuwis, stafmedewerker Hedenesse 

VU\AMSE BEWEGING: 
NIEUWE PERSPEKTIEVEN 
PROGRAMMA 
vrijdag 109 19 u aankomst 
20 u plenum kennismaking - praktika - inleiding voorzitter -
bespreking jaarplanning 
22 u gezellig samenzijn 
zaterdag 119 10 u plenum 
panelgesprek over «Vlaamse beweging nfeuwe perspektie-
ven *?» 
Mark Cels - Guido Provoost - P Van Caeneghem - Lionel 
Vandenberghe 
14 ü 30 werkgroepen tot 17 uur 
19 u konfrontatie verschillende generaties «Vanuit welk 
engagement kwam ik als jongere tot de VI Beweging "^» 
— Aktivisme M Van Haegendoren 
— Dertiger jaren Rik Decleir 
— Oorlogsjaren T Van Overstraeten 
— Zestiger jaren P Martens 
Bespreking + audio-visuele verduidelijking 
zondag 129 10 u vrije aktiviteit 
mogelijkheid tot euchanstieviering - strandbezoek - sport -
13 u 30 plenum 
14 u werkgroepen 
16 u plenum bespreking verslagen - evaluatie en afspraken 
18 u avondmaal en einde J 
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STEUN DE AKTIE 

BRUSSEL 1010 

STORT 

UW BIJDRAGE 

OP 

PRK 000-0171139-31 

Van „WIJ" 

Barrikadeplein, 12, 1000 Brussel 

E D E G E M M E R K S E M 

EERSTE LUSTRUMVIERING 
Gans de maand september 76 viert 
de VNSE [Vlaams Nationale Stichting 
Edegem) haar eerste Lustrum Van 4 
september tot en met 2 oktober staan 
elke zaterdag of zondag feestelijkhe
den en manifestaties op de kalender 
Raadpleeg deze feestkalender in het 
informatieblad «Het Eikeblad >• of te
gen het bord in het lokaal Drie Eiken, 
Dne Eikenstraat 128 te Edegem 

AFDELINGSWERKING 

Alle hulp kunnen wij gebruiken, ook 
financiële Daarom nogmaals onze 
bankrekening VOLKSUNIE-EDEGEM 
- 645-1005522-55 of nog beter, bel 
eén onzer mandatanssen op ot onze 
penningmeester W Schiltz, tel 
571567 

EKEREN 

LEDEN EN ABONNEMENTEN 

Wie lid wil worden van de Volksunie, 
gelieve zich in verbinding te stellen 
met het VU-Sekretariaat, Geesten-
spoor 72, Ekeren Tel 41 0441 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 

6 * 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 ü Zoals 
steeds wordt weer gezorgd voor ver
maak, sport en spel, voor groot en 
klem, voor jong en minder-jong Van
zelfsprekend zullen ook de lekkerbek
ken en fi jnproevers 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 
VROUWEN V A N V A N D A A G 
Onze dames vragen U nu reeds 18 
en 19 september vrij te willen houden, 
want dan nchten 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 klem 
en groot en zullen ook de lekkerbek
ken weer met vergeten worden Dus 
met vergeten, 18 en 19/9/76 

N I J L E N 

VU-AUTOZOEKTOCHT NETELAND 
De VU-afdeling van de streek Nete-

Brouwerij 

MOORTGAT 
BREENDONK 

Tel. 031/86.71.21 

Voor « AL » uw bieren 
en limonades 

Bijhuizen • Cogels Osyiei 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel 031/3610.11 

Deheegher Jan 
Ledeganckstraat 19, Gent 

Tel. 091/22.45.62 

land richt een toenstische 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 pnjzen 
Inschnjven bij 

— Jons Van Dessel, Zandvekenvel-
den 15, Nijlen Tel 031/818591 
— Marcel Van Roy, Aragonstraat 6, 
Lier Tel 031/801568 
— Hinoul, Lindekenslaan 19, Kessel. 
Tel 031/804147 

OPTBEK 
WALTER ROLAND 

5 O KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.^6 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

ANTWERPEN 

DOSFELINSTITUUT 

D i A M O N T A G E : DE 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 VU-kongres over de gemeentepro-
blematiek 
Het Dosfelinstituut richt hiermee voorstellingen in, begeleid met spre
ker en debat voor afdelingen en andere geïnteresseerde groepen 
in l icht ingen- Dosfel inst i tuut, Tribunestraat 14, 1000 Brussel Tel. : 
02/219.1202 (doorlopend van 8 u. 30 tot 16 u.). 

10 september VU-afdeling VILVOORDE 
11 september VU-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 januari 1976 werd het Dosfelinstituut 
erkend als - kulturele mstell ing inzake belast ingsvri jstel l ing van 
bepaalde gi f ten». 
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 . ; 02/219.12.02 (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 « Politieke 
konsulenten - vormen, die na de opleiding in staat zijn op arrondisse
menteel en afdelingsvlak politieke informatie te verstrekken 
Wie een stuk vnje 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 : 02/219.12.02 (doorlopend van 8 u. 30 tot 16 u.). 
Naderhand worden de kandidaten persoonlijk gekontakteerd 

KflUHDCR 
O K T O B E R 
Kampenhout: Verkiezingsbal (tot delging van onze propagandakos-
ten) vanaf 20 u in zaal «Bloemenhof >• Orkest The Boogy Band 

MEEGEDEELD 

Gooi de prentbriefkaarten, die je 
van jouw vrienden met vakantie 
ontvangt, niet weg ! Stuur ze dan 
liever naar de redaktie van ons 
blad, t.a.v. Gust Geens , Barrika-
denpleln 12 te 1000 Brussel. 
Vriendel i jk b e d a n k t ! 

« E E N G E M E E N T E V O O R DE 
M E N S > 
D e z e d i a m o n t a g e van B o n d Z o n 
de r N a a m kan a a n g e v r a a g d v^/or-
d e n v o o r ve r ton ing bij Luc V a n 
L iedekerke , Los t raa t 24, 1760 
Roosdaa l (Stnjtenn) Z i j b e v a t 200 
dia's, d u u r t 45 minu ten en u i ters t 
gesch i k t in deze verk iez ingsper io 
de . 

BRABANT 
B R U S S E L - H A L L E - V I L V O O R D E 

In tegenstelling met de tekst versche
nen in « WIJ » in de nrs van 19 en 26 
augustus 1976 verzoekt het Arr Be
stuur van het Arrondissement Brus-
sel-Halle-Vilvoorde zijn afdelingsbestu
ren rekening te willen houden met de 
beslissingen getroffen i v m de publl-
katies in «WIJ», door deze zoals in 
het verleden, over het Arr Sekreta-
riaat te laten lopen, ook deze i v m de 
gemeenteraadsverkiezingen Dit om 
te beletten dat er zaken zouden ver
schijnen waar het Arrond Bestuur 
met op de hoogte van is of die nog 
niet werden goedgekeurd 
W I J danken U voor uw begrip terzake 

ARRONDISSEMENTSRAAD 
De eerstvolgende arrondissemente-
le raadsvergadering gaat door op 
vri jdag 17 september 1976 om 20 u. 
in de zaal < Ons Huis», Burgemees
ter Wil lem Servranckxplein 18, 1940 
St.-Stevens-Woluwe Gezien de na
kende gemeenteraadsverkiezingen 
zal deze vergadering van het groot
ste belang zijn. Wi j zijn er dan ook 
van overtuigd dat elk arrondissemen
teel raadslid aanwezig zal zijn. 

D I E S T 

OPEN-DEURDAG V A N DE VOLKS
UNIE 
WERD EEN SUKSES 
Men mag gerust aannemen dat de 
verantwoordelijken voor propaganda 
in de politieke raad van de V U in 
Nieuw-Diest met zonder spanning zon
dag 29 augustus tegemoet gingen 
Het was inderdaad een hele onderne
ming om op een zondagnamiddag, bij 
mooi weer de mensen naar een poli
tieke bijeenkomst te loodsen 
Toch lukte dit eksperiment Rond 
1430 uur was het Berkenhof te Mo-
lenstede helemaal gevuld De voorzit
ter van deze o p e n d e u r d a g , Willy 
Somers, mocht voor een blijkbaar 
entoesiast publiek aan zijn openings
toespraak beginnen 
Als tweede punt op het programma 
werden een aantal vragen beant
woord, welke zoals gevraagd, door 
sommige kiezers schriftelijk werden 
doorgespeeld In het panel dat deze 
vragen diende te beantwoorden, had
den plaatsgenomen schepen Dirk 
Van de Weyer, gemeenteraadslid Re-
naat Rijnders, Herman Brems, Gode
lieve Verpoorten-Claes en Staf Schel

lens De vragen waren gebundeld in 
volgende onderwerpen inspraak- en 
adviesraden, benoemingspolitiek, pro
bleem der marginalen w o ex-gevan
genen, landbouwgronden en bouw
gronden technische verzorging van 
de gemeente, gemeentelijk onderwijs 
Als slot van het eerste gedeelte werd 
de film vertoond Hart van Vlaams 
Brabant Hierna werd een tamelijk lan
ge pauze voorzien om het publiek de 
gelegenheid te geven van gedachten 
te wisselen met de verantwoorde
lijken van de V U in Groot-Diest Hier
van werd blijkbaar heel wat gebruik 
gemaakt want de pauze diende zelfs 
een beetje verlengd te worden 
Toen dan kamerlid Willy Kuijpers naar 
het spreekgestoelte kwam werd hij 
onmiddellijk onthaald op een oorver
dovend applaus Iedereen weet dat 
Willy een publiek kan boeien H,j han
delde op een duidelijke wijze over de 
gemeente, als basisgemeenschap in 
het federale Vlaanderen van de toe
komst Toen hij op het einde van zijn 
toespraak vroeg met te applaudisse
ren maar om stilte vroeg voor de tal
rijken, die in het a r r o n d i s s e m e n t Leu
ven hun leven lieten voor hun volk, 
werd het inderdaad muisstil Maar 
toch kon hij met verhinderen dat d?ze 
stilte na een minuut verbroken werd 
door een luidruchtig en entoesiast 
gejuich 

Dit gejuich verdween slechts, wan
neer aangekondigd werd dat men zou 
overgaan tot de voorstelling van de 
VU-lijst voor 10 oktober Willy So
mers stelde de kandidaten voor, te 
beginnen vanaf de 25ste plaats (er 
zijn 25 zetels te begeven in Groot-
Diest) 
Schepen Dirk Van de Weyer had dan 
ook geen moeite om voor zulk publiek 
aan zijn slottoespraak te beginnen, 
waarin hij de beieidspolitiek van de 
V U in Diest en Molenstede geduren
de de voorbije zes jaar kwam verde
digen 
Deze o p e n d e u r d a g , waarmee ons in-
z.ens de V U van nieuw Diest recht in 
de roos heeft geschoten, werd be
sloten met een receptie in de tuinen 
van het Berkenhof 

K A M P E N H O U T 

Kandidaten voor de lijst van de fusie-
gemeenten zijn 1 Van Hecke-Thie-
baut Marie-Louise, 2 Jef Schoe-
vaer ts , 3 Andre Baeten , 4 Willy Van-
derhulst , 5 Van Rossum Lode, 6 
Degreef J a n , 7 Aelbrecht Pierre, 8 

Verstraeten Georges 9 Lebrun — 
Van Obbergen Mana , 10 Wouters 
Eddy , 11 De Roover-Van Cleemputte 
Ella 12 Verbelen Guido 13 Bueiens 
Engelbertus, 14 Van de Vannet Hilai-
r e , 15 Van Win Laurent 16 Fe-
straets Hendrik, 
Frans 

17 Vandenhoeck 

KESTERBEEK 

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

ST. -P IETERS-LEEUW 

Volksunie afdeling St-Pieters-Leeuw 
nodigt U uit op haar 6de Haantjesker-
mis Zaal «Monau», Rink te St-Pie-
ters-Leeuw (recht tegenover de kerk) 
op zaterdag 18 september vanaf 18 
u, zondag 19 september vanaf 12 u 
en maandag 20 september vanaf 18 

MEDEGEDEELD 
V N S U BREIDT U i T 

Het begin van het akademiejaar is 
nog ver maar de Vlaams-nationale 
Studentenume werkt al volop Scholie
ren, studenten en belangstellenden 
worden uitgenodigd op de VNSU-TD 
in Zaal Waltra op vrijdag 10 sept In 
Brussel wordt de aktiviteit van de 
Vlaams-nationale Studentenume dit 
jaar uitgebreid tot de ganse agglome
ratie De VNSU wil namelijk een aktie-
ve funktie gaan vervullen in de strijd 
om Brussel en dit op politiek, sociaal 
en kultureel vlak 

Belangstellende jongeren nemen on
middellijk kontakt op met het presidi
um p/a Rik Vandeputte, Tnomflaan 1 
1050 Brussel of storten hun lidmaat
schapsbijdrage (100 f r ) op rekening 
van VNSU - Brussel nr 068-0565290-
01 
Scholieren of studenten die op hun 
eigen school informatie wensen te 
bekomen over de V N S U of eventueel 
info-vergadenngen wensen te laten 
doorgaan bellen naar Dirk Verheyen 
op nr 014/589393 
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DE WET 
OP HET POLITIEK VERLOF 

l 

W E L K E M A N D A T E N K O M E N IN 
A A N M E R K I N G V O O R EEN 
POLITIEK V E R L O F ? 

Het voorzitterschap of lidmaatschap 
van een provincieraad, agglomeratie-
raad, federatieraad, gemeenteraad, 
een kommissie voor de kuituur van de 
Brusselse agglomeratie, een KOO en 
van de Raad van de Duitse Kultuurge-
meenschap 

De bestendig afgevaardigden vallen 
buiten de toepassing van deze wet 
Bovendien kan de Koning, onder voor
waarden door hem te bepalen, voor 
de gemeenten van meer dan 50000 
inwoners de burgemeester, de schepe
nen en de voorzitter van de KOO, ont
trekken aan de toepassing van de 
bepalingen van deze wet 

Na het advies van de Nationale Ar
beidsraad te hebben ingewonnen, be
paalt de Koning voor elk van de man
daten of ambten en volgens de kritena 
en de voorwaarden die hij vaststelt 

— hetzij de duur van de ononderbro
ken perioden 
— hetzij het maximum aantal arbeids
dagen of gedeelten van arbeidsdagen 
per maand die als politiek verlof be
schouwd worden 

De Koning bepaalt ook het bedrag 
van het normaal loon of de in aanmer
king te nemen elementen voor de vast
stelling hiervan 

T E R U G B E T A L I N G V A N HET 
L O O N 

De instelling waar het mandaat uitge
oefend wordt, bijvoorbeeld het ge
meentebestuur in het geval van een 
gemeenteraadslid betaalt aan de werk
gever van dit raadslid een bedrag 
terug, dat overeenstemt met het bruto
loon vermeerderd met de werkgevers
bijdrage 
Deze som wordt voorafgenomen op 
de vergoeding die aan het mandaat 
verbonden is (vb zitpenningen), met 
dien verstande, dat deze voorafne
ming niet meer dan de helft van deze 
vergoeding mag belopen 
Dus het komt hierop neer, dat het loon 
aan de werkgever wordt terugbetaald 
voor de uren waarvoor zijn werkne
mer wordt vniqesteld 

In het Belgisch Staatsblad van 24 au
gustus 1976, verscheen de wet van 
19 juli tot instelling van een verlof 
voor de uitoefening van een politiek 
mandaat 
Deze wet is een raamwet, wat wil zeg
gen, dat er nog wel wat uitvoenngsbe-
sluiten zullen moeten genomen wor
den om de praktische modaliteiten te 
regelen Enkfel de grote lijnen, het 
kader waarbinnen dit politiek verlof 
zich situeert, werden in deze wet 
bepaald 
Het principe komt hierop neer, dat — 
analoog aan de kredieturenwet — 
werknemers uit de privé-sektor, tij

dens de werkuren kunnen vrijgestela 
worden om hun politiek mandaat of 
hun ambt uit te oefenen, en dus het 
recht hebben om van hun werk afwe
zig te blijven, met behoud van hun nor
maal loon Hun werkgever moet hen 
dit recht toestaan 
De onderwijsinnchtingen van de 
vrije gesubsidieerde sektor en hun per
soneelsleden vallen buiten de toepas
sing van deze wet Voor deze verwij
zen WIJ naar de Omzendbnef van het 
Nationaal Sekretanaat van het Kato-
liek Onderwijs op 22 juli 1976, waar
van WIJ de essentie op het einde van 
dit artikel weergeven 

B E S C H E R M I N G V A N DE 
K A N D I D A A T - W E R K N E M E R 

De werknemer die kandidaat is voor 
éen van de bij deze wet vernoemde 
instellingen deelt dit aan zijn werkge
ver mede per aangetekend schnjven 
binnen 6 maanden vóór een verkie
zing Vanaf de ontvangst van dit schrij
ven en tot de verkiezing mag de werk
gever deze werknemers niet eenzijdig 
ontslaan, behalve natuurlijk wel om 
redenen in overeenstemming met de 
arbeidswetgeving, en die vreemd zijn 
aan het feit, dat de werknemer kandi
daat IS 

Het bewijs van de ontslagreden is ten 
laste van de werkgever Indien de 
voor het ontslag aangevoerde reden 
met beantwoordt aan de bovenvermel
de voorschriften, of bij ontstentenis 
van reden, moet de werkgever aan de 
werknemer een forfaitaire vergoeding 
betalen, gelijk aan het brutoloon van 6 
maanden, onverminderd de vergoedin
gen verschuldigd bij beëindiging van 
een arbeidsovereenkomst 

Deze wet op het politiek verlof treedt 
in werking op 1 januan 1977 

De beschermingsmaatregelen echter 
zim nu reeds van kracht 

O M Z E N D B R I E F V A N HET 
N A T I O N A A L SEKRETARIAAT 
V A N HET KATOLIEK 
O N D E R W I J S 

De inrichtende machten van het Kato-
liek Onderwijs leggen er de nadruk op, 
dat het met in hun bedoeling ligt, de 
politieke rechten van hun personeelsle
den te beknotten of een principiële 
onverenigbaarheid op te leggen tus
sen een betrekking in het onderwijs en 
de kandidatuurstelling voor ot uitoefe
ning van een politiek mandaat 
Het Katoliek Onderwijs moet integen
deel voor zijn leerlingen de belangrijk
heid van elk politiek mandaat met het 
oog op het algemeen welzijn benadruk
ken 
ZIJ leggen echter wel een aantal be
schikkingen op, die door de perso
neelsleden moeten worden nageleefd 
We nemen de tekst van het NSKO let
terlijk over 
/ leder personeelslid heeft het recht 

zich kandidaat te stellen voor een 
politiek mandaat, zonder de vooraf
gaande toelating van de inrichtende 
macht 

Men zal begrijpen, dat dit recht het 
naleven van volgende regels impli
ceert 
a Het personeeslid zal de inrichtende 

macht inlichten 
b Behoudens eventuele tegemoetko

mingen die na overleg werden ver
leend, zal het personeelslid zijn 
opdracht normaal vervullen 

c Zoals elke houding die het perso
neelslid aanneemt, mag de aanslui
ting bij een politieke beweging die 
een bepaalde leer voorstaat, met 
onverenigbaar zijn met de kostelij
ke leer die ons onderwijs bezielt 
Het gaat hier om een belofte t a v 
de ouders en de leerlingen van het 
katoliek onderwijs 

d Men zal zich hennneren, dat arti
kel 41 van de Schoolpactwet elke 
politieke aktiviteit en propaganda in 
de onderwijsinrichting verbiedt Het 
is ook verboden de leerlingen bij de 
politieke propaganda te betrekken 

2 Onverminderd de wettelijke bepa
lingen terzake, heeft ieder perso
neelslid het recht een politiek man
daat uit te oefenen, mits inachtne
ming van de hierboven vermelde 
voorwaarden 

Studiedienst VU 
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VOOR EEN GEMEENTE 
NAAR DE MAAT VAN DE MENS 

VOLKSUNIE 
DE TOESTAND TE BRAKEL 

Het vroegere Nederbrakel, in 1970 tot 
Brake! gefusioneerd door toevoeging 
van de gemeenten Eist, Zegelsem, 
Opbrakel en Michelbeke telt nu onge
veer 8 737 kiezers Thans, met de nieu
we fusie komen Everbeek, Parike en 
een gedeelte van Sint-Mana-Oudenho 
ve het grondgebied van de gemeente 
nog uitbreiden De aldus nieuw ge 
vormde gemeente zal om en nabij de 
11 100 kiezers tellen (Everbeek 1 372 
Panke 478 en Sint-Mana-Oudenhove 
± 500) 
De gemeenteraad van het huidige Bra-
kel telt zeventien (17) gemeenteraads
leden waarvan 9 CVP, 6 Gemeentebe
langen (thans lijst De Croo) en 2 BSP 
Onze gemeente gaat aldus sedert ette
lijke jaren gebukt onder een CVP-juk 
De uitdrukking kan enigszins bezwa
rend klinken maar is het des te minder 
wanneer men de prestaties van de 
jarenlange CVP-meerderheid onder 
de loep neemt een eindeloos kibbelen 
en ruziën, met de oppositie zonder iets 
konkreets te verwezenlijken Met an
dere woorden, «geen dagen, maar 
woorden »i 
Thans dreigt, en dit tot algemeen onge
noegen van de plaatselijke CVP-man-
datarissen, aan die alleenheerschappij 
een einde te komen Immers, na lang 
en njp beraad is uit een groep jonge 
idealisten, samen met enkele «oude-
getrouwen» de nieuwe VU-afdeling 
Brakel van start gegaan 
Groot alarm in CVP-rangen waar men 
zich, totaal onwetend omtrent de VU-
intenties, dne jaar geleden verbond in 
een overeenkomst met de socialisten 
voor de nu voor de deur staande 
gemeenteraadsverkiezingen werd in 
ruil voor hun medewerking, aan de 
BSP-afdeling de toezegging van 2 
schepenzetels gedaan in geval de 
CVP over geen volstrekte meerder
heid meer zou beschikken (dit laatste 
gezien het dreigend gevaar «De 
Croo») Als blijk van goede wil werd, 
bij de afsluiting van dit kontrakt drie 
jaar geleden, reeds bij voorbaat aan 
een socialist een schepenambt gege
ven dat door het overlijden van een 
CVP-schepen vakant gekomen was 
De meerderheidsgroep werd dan ver
vangen door een CVP-BSP-koalitie zo
dat men in de gemeenteraad tot een 
verhouding van 11 tegen 6 kwam te 
staan Men meende gerust te zijn voor 
opnieuw zes jaar i"? i 
Maar men had duidelijk buiten de 
waard gerekend plots kwam de nieu
we VU-afdeling als spelbreker op de 
proppen 
Onder leiding van haar voorman ("?) 
Verroken nam de CVP-afdeling onmid
dellijk kontakt op met onze afdeling 
ten einde tot een overeenkomst te 
komen om de twee partijen, CVP en 
VU, op eenzelfde lijst aan de kiezers 
voor te stellen Voorstellen werden 
van beide kanten geformuleerd, maar 
tot een overeenkomst kwam het met 
gezien het feit dat in ruil voor onze 
«hulp» mets geboden werd Men is 
immers gebonden door het kontrakt 

met de socialisten De onderhande
lingen sprongen af en onze afdeling 
besliste om alleen OD te komen, wat 
eenieders goedkeuring meedraagt 
Het aantal lijsten te Brakel wordt aldus 
op vier gebracht 
Met de nieuwe fusie is een pronostiek 
moeilijk te maken Panke, dat welis
waar een PVV-bestuur heeft, is sedert 
ettelijke jaren met meer ter stembus 
geweest vermits daar geen andere 
dan een PVV-lijst zich aan de kiezers 
voorstelde 
Toegegeven echter dat dit met de 
onmiddellijke goedkeunng van alle in
woners meedroeg gezien men in feite 
nooit had kunnen kiezen 
Everbeek van zijn kant heeft een 
CVP-bestuur maar dan een CVP die 
innerlijk verdeeld is omwille van het 
feit dat ZIJ, uitgaande van het pnncipe 
« Een kinderhand is rap gevuld », bij de 
vonge verkiezingen haar kandidaat 
voor de jeugd zomaar aan de dijk zet
te, niettegenstaande hij qua stemmen
aantal op de tweede plaats kwam 
Men was echter de mening toegedaan 
dat men de ouderen met zomaar links 
kon laten liggen i In Everbeek houdt 
men blijkbaar geen rekening met de 
wens van de kiezer 
Over het bijkomend gedeelte van Sint-
Mana-Oudenhove valt moeilijk te pra
ten Het gaat hier inderdaad slechts 
om een gedeelte van die gemeente die 
vroeger een CVP-burgemeester had, 
maar die verdrongen werd door een 
jongere PVV'er 

Blijft dan last but not least de invloed 
van onderwijsminister De Croo, die er 
zeker met op achteruitgegaan is 
De VU-afdeling Brakel heeft echter 
alle redenen om optimist te zijn Van 
alle kanten stromen de sympatiebetui-
gingen toe, zo in de aard als « Einde
lijk I» en «Nu gaan we eens ons 
gedacht kunnen doen i» Vooral de 
jeugd van Brakel staat zeer positief 
tegenover onze VU-lijst die er zelf ook 
tamelijk «jong» uitziet De gemiddelde 
leeftijd van onze twaalf kandidaten is 
37 jaar 
Dat WIJ voor de 23 te begeven zetels 
slechts 12 kandidaten hebben lijkt ons 
geen bezwaar, temeer daar wij menen 
naar voor te komen met twaalf, stuk 
voor stuk valabele kandidaten die zich
zelf allen «idealisten » noemen 
Komt de VU te Brakel roet in het eten 
gooien en een einde stellen aan de 
heerschappij van een bestuur dat 
slechts de ondergang van de opposi
tie beoogt"? Wij van onze kant durven 
alvast beweren Brakel verdient be
ter I fFVN) 

DIKSMUIDE 

1 Jozef Hoste, geneesheer, schepen 
te Diksmuide, 2 Willy De Grave, land
bouwer, Kaaskerke , 3 Mark Vantyg-
hem, handelaar, Leke , 4 Juliette Tang-
he-Devooght, huisvrouw, Pervijze, 5 
Lieve Landon-Van Damme, lerares, 
Diksmuide, 6 Madeleine Paesbrug-
ghe herbergierster, Woumen, 7 Rik 
Serpieters, handelsvertegenwoor
diger, Esen, 8 Enk Simoens, technie-

ker, Beerst-Keiem, 9 Arnold Vanden-
broucke, metaalbewerker, Nieuwkapel-
le , 10 Jozef-Adelin De Ganck, land
bouwingenieur, gemeenteraadslid, 
Esen , 11 Michel Maertens, zaakwaar
nemer, Diksmuide, 12 Willem Van-
thuyne, meubelfabnkant, Leke , 13 Wil
ly Schollier, landbouwer, Beerst, 14 
Gerard Vlaeminck, gepensioneerde, 
Diksmuide , 15 Jan Everaert, arbeider, 
Diksmuide 16 Daniel Vanderstichele, 
landbouwer, Lampermsse, 17 Geor
ges Declerck, diamantbewerker, Kei-
e m , 18 Leo Devreese, bediende, Dik
smuide , 19 Omer Vandenberghe, ge
pensioneerde, Pervijze , 20 Cyriel Bul-
tinck, ambtenaar, Diksmuide, 21 Re
main Ghyllebert, gepensioneerde, 
Kaaskerke, 22 Maurits Maeckel-
bergh, gepensioneerde, Esen , 23 Wal
ter Verslype, landbouwer, Pervijze , 24 
Guido Dedeurwaerder, handelaar, Dik
smuide , 25 Joost Tryhou, advokaat, 
schepen te Diksmuide 

GROOT-DIEST 

De VU-lijst ziet er als volgt uit 1 Dirk 
Van De Weyer (Molenstede) uittre
dend schepen, direkteur, 2 Renaat 
Rijnders (Diest) uittredend gemeente
raadslid, leraar, 3 Herman Brems 
(Schaffen) leraar, 4 Godelieve Ver-
poorten-Claes (Kaggevmne) hostess, 
5 Een kandidaat uit Deurne, 6 Ray
mond Van Compel (Molenstede) uittre
dend gemeenteraadslid, bediende, 7 
Pieter Bollen (Diest) technisch bedien
de , 8 Mart Sels (Diest) studente kine-
siterapie, 9 August Celis (Schaffen) 
boekhouder, kant gevolm VU-Diest, 
10 Andre Peeters (Molenstede) ar
beider, 11 Bne-Bellen (Diest) huis
vrouw , 12 Jozef Verheyen (Molenste
de) arbeider 13 Gust Vandewijngaert 
(Schaffen) gepensioneerde , 14 Mevr 
Brants-Vernet (Diest) huisvrouw 15 
Jozef Aerts (Kaggevmne) bediende, 
16 Marie-Paule Somers-Moons (Mo-

OPEN BRIEF AAN ALLE 

KANDIDAAT-GEMEENTERAADSLEDEN 
Het hangt van u af. of uw gemeente een 
echite «gemeenschap» zal zijn, waar men
sen in een gezonde en ontspannen sfeer 
kunnen samenwonen en samenwerken 
Als uw gemeente met groeit naar « gemeen
schap", verandert ze stilaan in een hete 
arena waar eindeloos strijd wordt gevoerd 
en kleingeestige, ikzuchtige belangen van 
personen en groepen En het is maar een 
stap van arena naar jungle waar mensen 
worden overgeleverd aan de totale wille
keur van de sterkste' 
Bond zonder Naam gelooft niet in een 
demokratie waar gemeenschapszin gevoel 
voor verantwoordelijkheid en aandacht 
voor de zwakken en de machtelozen moe
ten wijken voor stompzinnige partijversla-
ving Bond zonder Naam gelooft met in een 
demokratie, waar de ene partij met in staat 
IS het goede en het waardevolle in een 
andere partij te erkennen te waarderen en 
te steunen ' De gekozenen van alle partijen, 
of ze nu bestuursverantwoordelijkheid dra
gen of in de oppositie zijn, staan gezamen
lijk verantwoordelijk voor het geheel, voor 
heel de gemeenschap' 
Beste vrienden uit alle partijen, het lot van 
de mensen ligt in uw handen Uw beslissin
gen zullen de mensen dichter bij elkaar 
brengen of verder van elkaar verwijderen 
Goede politiek houdt voor alles rekening 
met de mens de konkrete menselijke per
soon als individu en als deel van de 
gemeenschap 

Menselijke belangen moeten altijd en over
al voorrang hebben op de zakelijke belan
gen Enge kleingeestige partijbelangen, 
prestigedrang, ekonomische machtswellust 
en eindeloos gekibbel moeten vervangen 
worden door ruime aandacht, begrip, kon
krete zorg en zichtbare verantwoordelijk
heid voor de gewone mensen, vooral voor 
de zwakken en de minst belangrijke groe
pen 
Bond zonder Naam biedt enkele voorstel
len 
1 Wijdt een diepgaand onderzoek aan de 
levensvoorwaarden van de minder-bedeel
den, de zieken, de gehandicapten, de be

jaarden op het grondgebied van uw ge
meente 
2 Laat de fusies van uw gemeente met uit
groeien tot monsteragglomeraties waar 
voor de kinderen geen plaats meer is waar 
het buitenkomen voor bejaarden en gehan
dicapten levensgevaarlijk wordt waar de 
administratie een bureaukratische burcht 
wordt en het menselijk gezicht verdwijnt in 
tonnen papier 
3 Verwijder alle prestigeprojekten uit uw 
gemeente' Beperk de massale en hoge 
betonkonstrukties, die de natuur ver
dringen en de mens beklemmen 
4 Geef altijd voorrang aan maatregelen die 
minder-welstellenden ten goede komen 
5 Vormt uw kommissie van openbare 
onderstand om tot een gemeentelijke socia
le dienst, waar alle mensen terechtkunnen 
voor al hun sociale problemen, zonder zich 
op welke wijze dan ook vernederd te voe
len 
6 Maak alle openbare gebouwen en alle 
ontspanningscentra gemakkelijk toeganke
lijk voor gehandicapten bejaarden en kinde
ren en decentraliseer zoveel mogelijk naar 
de wijken toe dan worden de gebouwen 
en centra minder massaal, maar meer men
selijk 
7 Noemt zelf nieuwe initiatieven zoals bv 
een uitgebreide en efficiënte «aanhuisver-
zorging» van bejaarden het bezorgen van 
warme maaltijden enz 
8 Stimuleert en subsidieert zoveel mogelijk 
alle waardevolle prive-imtiatieven, die de 
menselijke kontakten binnen de gemeente 
bevorderen en de leefruimte verfraaien en 
verbeteren 
Het hangt van u af, goede vrienden Er is 
welvaart en welzijn mogelijk voor iedereen ' 
Maar heel dikwijls verstikken de grote 
bomen met hun wijde takken de kleine 
plantjes, die roepen om wat zon ' 
Dan moet u de grote bomen durven snoei
en om de kleine plantjes «lucht-, «licht» en 
«leven» te geven, dat klem beetje «zon-, 
dat niemand missen kan ' 
Het hangt van u af goede vrienden 

BOND ZONDER NAAM 

L 
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lenstede) huisvrouw , 17. Leonard Van-
devorst (Diest) gepensioneerde; 18. 
Louis Beckers (Molenstede) gepensio
neerde ; 19. Albert Vanhentenrijck 
fDiest) arbeider; 20. Eugeen Verheyen 
(Molenstede] kleermaker; 21. Armand 
Luts (Diest) gepensioneerde, oud-
kri jqsqevanqene; 22. Laureyn fDiest] 
glazenmaker; 23. Pierre Van Schoen
beek (Diest) leraar; 24. Josefien Be
ckers (Schaffen) huisvrouw ; 25. Gus-
taaf Schellens (Webbekom) handels
vertegenwoordiger. 

MEISE-WOLVERTEM-OPPEM 

Ziehier onze VU-lijst voor 10 oktober. 
Er zijn 10 kandidaten uit Wolvertem, 
10 uit Meise en 1 uit Oppem. 
Zij staan in deze volgorde : Jozef Van 
den Brande f W ) ; Noël Catry (M) ; Jos 
Vergaelen (M) ; Frans Van Caes-
broeck (W) ; Emmy Verlinden-Van 
Briel (O) ; Herwig Cornelis (M) ; Jean
ne Osselaer-De Smet (W) ; Peter Car
rière (M) ; Roger Bogemans (W) ; Jan 
Verbaanderd (M) ; Susanna De Buy-
ser-Van den Broeck (W) ; Xaveer Vits 
(M) ; Mare De Cannière (W) ; Ernest 
Vaes (M) , Emiel De Valck (W) ; Arthur 
Wouters (M) ; Frans Seghers (W) ; 
Maurice Passchyn (M) ; Suzie Ooms 
(M) ; Jan Van Campenhout (W) ; Frans 
Kerremans (W). 

OVERUSE 

De VU-lijst werd als volgt samenge
steld : 1. De Broyer Marcel ; 2. Dewaet 
Emiel; 3. Dominet Marcel ; 4. Hiers 
Dirk; 5. Vanpee Wil ly; 6. Charlier 
Anne-Marie ; 7. Vanderceelen Raoul; 
8. Muyidermans Jean-Paul; 9. Lefever 
Anita ; 10. Vercaigne Willy ; 11. Bracke-
nier Maria ; 12. Van De Velde Roger; 
13. Stas Mar ia; 14. Huyghe Marleen; 
15. Dewolf Julien; 16. Carels Ivo; 17. 
Vanderlinden Robert; 18. Stroobants 
Victor ; 19. Meert Maria ; 20. Desaveur 
Jozef; 21. Luyten Beatri js; 22. Devos 
Maria ; 23. De Pauw Eric; 24. Stevens 
Felicien ; 25. Peeters Gaston. 

ROESELARE 

Op het politieke vlak stonden wij in 
Roeselare met 4 partijen in het strijd
perk: CVP met 12 zetels, BSP met 5 
zetels (die samen de meerderheid 
vormden), V U met 6 zetels — Groep 
70 (afgescheurde NCMV -|- liberalen) 
met 4 zetels. Dus een totaal van 27 
zetels ; 17 meerderheid tegen 10 min
derheid. In de voorbije zes jaar is wel 
gebleken dat met de andere oppositie
partij niet veel aan te vangen was en 
zo hebben wij alléén de strijd gevoerd, 
afwisselend met sukses en ook met 
nederlagen. 
Nu ligt de strijd heel anders: door bij
voeging van Rumbeke en Oekene 
(samen een goeie 10.000 inw.) wordt 
Nieuw-Roeselare een stad van meer 
dan 50.000 inwoners. Er komen dus 10 
zetels bij. 
De partijen die opkomen zijn ook 
gewijzigd: CVP blijft, maar na 12 jaar 
verlaat burgemeester De Man zijn 
post (76 j.) en zijn opvolging blijft nog 
een open vraag. BSP komt ook op
nieuw op, is echter niet sterk in de bij
gevoegde gemeenten. Groep 70 is, 
zoals verwacht uiteengevallen. De 
PVV komt voor de eerste maal alleen 
op, de afgescheurde N V C M is met 
hangende pootjes terug bij de CVP 
gegaan met gedane (? I) beloften. De 
V U gaat zoals voordien met vernieuw
de moed en een nieuwe lijst het strijd
perk in. Prognoses zijn moeilijk te 
maken. In Roeselare staat men altijd 
wat voor verrassingen, zowel langs de 
ene, als langs onze kant. Wie de V U in 
Roeselare kent, zal begrijpen wat daar
mee bedoeld wordt. 

WACHTEBEKE 

Voor de allereerste keer treden wij in het 
strijdperk bij de a.s. gemeenteverkiezingen ! 
Wachtebeke, dat zelfstandig blijft, kende 
de laatste jaren een felle aangroei door 
inwijking (30 %). Zoals alle jonge mensen 
zijn ook deze inwijkeiingen hoofdzakelijk 
V.U. gezind. 
We treden dan ook aan met een zeer jonge 
lijst om de 17 mandaten te begeven. De 
gemiddelde leeftijd bedraagt 34 jaar. 
Ook aan de eisen van de vrouwen werd 
overvloedig aandacht besteed. Niet minder 
dan 6 vrouwelijke kandidaten dingen mee. 
Lijsttrekker wordt Mare Van Grembrgen 
(tweelingbroer van VU-volksvert. Paul Van 
Grembergen) gevolgd door: 
2. Vuyisteke-Everaert Lutgarde; 3. Van 
Branteghem Guido; 4. Bouchier Georges; 
5 De Pauw Guido; 6 Audenaerde André; 
7. De Meester-De Bock Jeannin ; 8. Ver-
beeck-Baeyens Blanche; 9. Frangois Hu-
bert , 10. Van De Craen Willy; 11. Hoede-
makers-Vandevoorde Rosa; 12. De Roo-
ver Etienne; 13. Dhont Dirk , 14. Vankerck-
hove Willy; 15. Blaton-Poppe Beatrijs; 16. 
Roels Luc; 17. Van De Craen-Van Geste
len Bea. 

Wie onze jonge afdeling wil steunen kan 
hiervoor terecht op rekeningnr 448-
2582871 -53 van VU-Wachtebeke. 

WEVELGEM 

Ziehier de VU-lijst voor Wevelgem-Gul-
legem-Moorsele: . 1. Van Reeth Ka-
miel, handelsdirekteur, Wevelgem (Ge
meenteraadslid) ; 2. Neyrinck Lionel, 
technisch bediende, Gullegem (Ge
meenteraadslid) ; 3. Kimpe Etienne, nij-
verheidsbediende, Moorsele; 4. Soe
pen Frans, schrijnwerker, Wevelgem 
(Gemeenteraadslid); 5. Defrancq Fir-
min, handelsafgevaardigde, Wevelgem 
(KOO-lid); 6. Declercq Godelieve, ei
gen huishouden, Gullegem (KOO-lid); 
7. Baekelandt Eugeen, vlashandelaar, 
Gullegem ; 8. Soenen Luk, elektro-me-
kanieker, Moorsele ; 9. Vanmarcke Ro
ger, medisch afgevaardigde bediende, 
Wevelgem ; 10. Mevr. Cappon-Decruy-
enaere, huishoudster, Wevelgem ; 11. 
Deltour Hans, technisch ingenieur, Gul
legem ; 12. Lutin José, technicus, Gulle
gem ; 13. Vandecapelle Erik, op rust, 
Wevelgem; 14. Eggermont Marcel, 
meestergast, Wevelgem ; 15. Holvoet 
Mieke, bediende, Gullegem; 16. Geld
hof Dirk, nijveraar, Gullegem; 17. De 
Baes Remi, elektrieker, Gullegem; 18. 
Witdouck Roland, technisch bediende, 
Moorsele; 19. Cappon Roger, bedien
de, Wevelgem ; 20. Corne Nadina, huis
houdster, Wevelgem ; 21. Samyn Filip, 
technisch bediende, Wevelgem; 22. 
Delaere Jaak, mekanieker, Wevel
gem ; 23. Verhauwaert Jaak, mekanie
ker, Wevelgem ; 24. Mevr. Vantomme-
Dezitter, huishoudster, Wevelgem ; 25. 
Staelens Johnny, schrijnwerker, We
velgem ; 26. Duprix Rodolphe, werk
tuigkundige, Wevelgem; 27. Coppens 
Marcel, leraar middelbaar onderwijs, 
Wevelgem; 28. Marleen Debels, pers
ster strijkster, Wevelgem; 29. Van-
steenkiste Luk, volksvertegenwoor
diger, Wevelgem. 

Deze lijst werd op 24 augustus met 
algemeenheid van stemmen goedge
keurd door de verschillende afdelings
besturen en de kandidaten zelf. 

Te Wevelgem behaalde de CVP in 
1970 nipt 8 zetels met 48 % van de 
stemmen. De BSP behaalde 4 zetels 
en de Gemeentebelangen (VU) 3. 
In Gullegem behaalde het ACV in 
1970 nipt de meerderheid. De V U 
behaalde daar 2 zetels. 
In Moorsele was er een eenheidslijst. 
Thans liggen de kaarten erg verdeeld. 
Er is onenigheid in de CVP tussen 
ACV en Middenstand. Verder is er 
een BSP-lijst en wellicht ook een PVV-
lijst 

DENK OP 10 OKTOBER 
OOK AAN VLAANDEREN 

ZIJ TREKT «VLAAMSE EENHEID» 
TE ST.-AGATHA-BERCHEM 
Cilia Van der Spurt, echtgenote De Backer, is lijsttrekster van de lijst «Vlaamse Eenheid» te 
Sint-Agatha-Berchem. 
Ze is geboren te Jette, is nu negenendertig, en was - op haar Gentse jeugdjaren na - steeds 
in het Brusselse woonachtig. 
Ze vertelt over haar gemeente en hoe het er gedurende de laatste jaren zo verschrikkelijk ver
anderde. 
- Vlaamsgezind word je er: als huisvrouw moet ik winkelen; in sommige zaken ontvangen ze 
je als Nederlandstalige wel met open armen, maar in andere laten ze je gewoon wachten, 
bedienen je het laatst, om je toch maar te doen aanvoelen dat je niet welkom bent» 
In 1970 was de gemeente nog in hoofdzaak door Vlamingen bevolkt. 
- « Nu IS dat gans anders: de verhouding is vandaag twee-derde franstalig, één-derde neder-
landstalig.» 
Het Brusselse stadscentrum werd onleefbaar, de Franstaligen weken uit vestigden zich in de 
toen nog groene gemeente Sint-Agatha-Berchem; de grondprijzen werden zo opgedreven dat 
hoogbouw schering en inslag werd. 
- « En de Vlamingen willen niet in appartementen wonen, zij trekken liever twintig kilometer 
het achterland in, waar zij nog een eigen huisje en een open ruimte voor de kinderen vinden... 
en zo wordt een randgemeente verfranst en het Brusselse platteland verstedelijkt» 
Trachtten ze ooit tegen de gang van zaken in te gaan ? 
- «Ik wel: ik ben aktief flamingant ook dank zij de familiale traditie: mijn groottante is 
mevrouw Dosfel, mijn grootvader was een aktivist; te Gent was ik in de Volksunie werkzaam. 
Maar nadat ik te Berchem lid geworden was van allerlei verenigingen, ben ik aktief betrokken 
geraakt in leefmilieuakties. Het begon met een prachtig park dat ze aan 't rooien waren. Daar 
stonden bomen van honderden jaren oud, ze moesten één dag werken om zo'n kanjer uit de 
grond te krijgen. De mensen kwamen kijken, ze vonden het allemaal verschrikkelijk, maar nie
mand dééd iets. Ik stond daar ook, ik dacht bij mezelf: hoe is 't mogelijk dat zoiets gebeurt ?! Ik 
heb dan getracht de jongeren bewust te maken dat zij iets moesten doen. Het ging zeer moei
lijk : de mensen zijn hier zo fatalistisch. Ik heb wel driemaal de zaken voor leefmilieu op gang 
gebracht, steeds met nieuwe mensen. Uiteindelijk wilden ze wel voor groen en zo werken, 
maar niét voor politieke aangelegenheden.» 
In Brussel is dit wel begrijpelijk. 
- «Vlaamsgezind-zijn is nog altijd een risico: je bent nog altijd een «zwarte»zoals dat heet» 
Langs akties voor het behoud van de eigen omgeving, bouwde Cilia een groep op, die haar tij
dens de komende gemeenteraadsverkiezingen zal steunen. Een aantal van de mensen die met 
haar voor parken en bomen ijverden, zijn nu toch politiek-bewust geworden, omdat zij tot de 
vaststelling kwamen dat je niets kan bereiken als je geen macht verwerft in de politieke sektor. 
- «Om de mensen bewust te maken, moet je met konkrete punten werken en per wijk. Aan 
de beide uiteinden van de gemeente blijft nu nog wat groen over en dat wordt werkelijk 
bedreigd: wij zullen ijveren om ons laatste stukje natuur niet te verliezen.» 
Haar belangstelling gaat uit naar speelruimten voor kinderen. 
- «Ja, de burgemeester heeft speelpleinen laten oprichten, een paar, maar wat is dat voor 
een bevolking van twintigduizend ? » 
Zij keert zich tegen de grondspeculatie; 
- «Er is alleen gelet op het winstbejag, woonbeleid is er nooit bij geweest We gingen laatst 
naar een verkoop van gemeentegronden: de prijzen klauterden tot 2.300 frank per vierkante 
meter I» 
Even verzeilen we in de echte partijpolitiek: . r-\/o 
- «Eigenlijk hebben we geen échte eenheidslijst: het is «Vlaamse Eenheid» zonder de LVP, 
Deze partij - die zich zéér onwelvoeglijk «Vlaams» noemt - sloot met de PSC een coalitie. 
Zo eten ze van twee walletjes: aan de ene kant beweren ze de échte Vlamingen te zijn, aan de 
andere kant nemen ze de Brusselaars op die tussen Vlaams en Frans niet kunnen kiezen en 
samen geven ze de Vlaamse belangen prijs als 't er op aan komt Om dat tegen te gaan, om 
geen enkele Vlaamse stem te verliezen, hebben we onze lijst samengesteld.» Cilia voert met 
alleen de harde strijd van de Vlamingen te Brussel voor het zelfbehoud. 
- «Als vrouw IS het erg zwaar in de politiek te staan: je moet je voortdurend affirmeren om 
als volwaardig te worden aanvaard en je gezin laat je nooit los: je plichten thuis begeleiden je 
als het ware naar elke vergadering.» 
Haar engagement is een volgehouden getuigenis van ware overtuiging: 
- «Tijdens de schoolstrijd werd ik na een betoging aangehouden. Vader was er niet gelukkig 
mee • de repressie was nog dichtbij... Toen heb ik hem gezegd: Wat zouden al die offers van 
grootvader, van jezelf, gebaat hebben, indien ik de strijd met voortzette ?» 
^ ' Huguette De Bleecker. 
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BAR RESTAURANT 

H e tETabeetm 
Kaasmarkt 157 - 1810 WEMMEL . Tel. (02)478.83.18 
Open vanaf 18u - gesloten op zondag 
Waard in : Jul ia van Mieghem-Van Cappel len. 

GROOT-DIEST 

DE PACIFIKATIE VAN GEHT HERDACHT 

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 Sbaffy's, van de Nederlandse volksdans
groep de Drentse vereniging « T'Aol Volk » 
Op 14 september Pacifikatiekoncert in de Koninklijke Opera, 
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 /53 89 57 
ö p ^ 1 ö november « Uilenspiegel de Geus », wereldkreatie door het ballet van 
Vlaanderen, premiere in de koninklijke Opera, Schouwburgstraat te Gent 
Op woensdag 8, vrijdag 10, zaterdag 11, zondag 12 kan het publiek kijken naar 
het « Pacifikatie-openluchtspel» op de Graslei te Gent 

MET DE VOLKSUNIE NAAR EEN 
NIEUW BELEID 
Tijdens de Open Deurdag van 29 
augustus jl stelde de Volksunie van 
Groot-Diest haar programma en haar 
lijst voor aan een talrijk opgekomen 
publiek 

Een verslag hierover verscheen reeds 
vroeger in dit blad 

Ten behoeve van onze lezers is het 
onze bedoeling hier wat meer informa
tie te geven in verband met de situatie 
op het ogenblik 

Sinds zes jaar is de Volksunie ver
tegenwoordigd in de gemeenteraden 
van Diest en Molenstede In Deurne, 
Kaggevinne en Schaffen nam de V U 
in 1970 geen deel aan de verkiezin
gen 

In Molenstede werden indertijd verko
zen. Dirk Van de Weyer en Raymond 
Van Gompel Van de Weyer, die toen 
23 jaar was werd schepen van Onder
wijs, in een coalitie met een niet-politie-

ke groep « Samen Dienen » en de eni
ge verkozene van de BSP De PVV 
kwam in de oppositie terecht Van de 
groep Samen Dienen blijft slechts eén 
man over op de huidige lijsten, nl bur
gemeester Celis, die, eigenaardig ge
noeg, op de CVP-lijst de 5de plaats 
inneemt Ook van de PVV-groep blijft 
stechts één man over, nl R Voeten, 
die op de PVV-lijst voorafgegaan 
wordt door Jacobs, die in 1970 alleen 
opkwam en toen zei nooit tot een poli
tieke partij te zullen toetreden 

Wat Diest betreft, noteren we dat 
Renaat Rijnders bij de vorige gemeen
teraadsverkiezingen kartel vormde 
met de CVP Op die wijze kwam hij 
als eerste Vlaams-Nationalist op het 
Diestse stadhuis terecht 

In beide gemeenten hebben onze V U -
verkozenen heel wat werk verricht 
Schaffen, Deurne en Kaggevinne, als
ook de reeds vroeger met Diest gefu
sioneerde gemeente Webbekom, zul
len op 10 oktober nu ook voor VU-
kandidaten kunnen stemmen In 
Schaffen 4, in Deurne 1, in Kaggevin

ne 2 en in Webbekom 1 
In totaal komen 6 vrouwen op de V U -
lijst voor, waarvan de eerste de vier
de plaats heeft ingenomen 
De eerste vijf kandidaten op de V U -
lijst zijn jonge mensen, die allen zeer 
aktief zijn op allerlei vlakken in hun 
gemeente Trouwens de VU-lijst ver
toont een jong gelaat met een gemid
delde leeftijd van 40 jaar 
Vermelden wij nog dat in Groot-Diest 
25 zetels te verdelen zijn en dat de 
V U bij de jongste nationale verkiezin
gen, bv in Molenstede zowat 27 % 
van de stemmen behaalde 
W I J wensen voor 10 oktober geen 
enkele voorspelling te doen, maar wij 
zijn ervan overtuigd dat de bevolking 
ons zal steunen vooral door het feit 
dat de VU aantreedt met jonge en 
nieuwe krachten naast een program
ma, waann elke vorm van demagogie 
geweerd werd Het is een haalbaar 
programma met frisse ideeën, ge
groeid uit het kontakt met de bevol
king 

Willy Somers 

OOST-VLAANDEREN 
BRAKEL 

Ook hier heeft de VU zich gestruktu-
reerd Een VU-lijst wordt voor de ver
kiezingen voorgedragen die waar
schijnlijk als scheidsrechter zal optre
den in het duel CVP-PVV (De Croo 
als kopman) 
De VU-kandidaten zijn topkwaliteit i 
Lijstaanvoerder is dokter Lieven Bau-
wens , verder op de lijst oude getrou
we Jozef Cosijns, (^reddy Seghers, 
Franz Van Nieuwenhove, Marcel De 
Staercke, Albert Henau, enz 
De afdeling staat onder de leiding van 
dr Bauwens en Jozef Cosijns Secre
tariaat Wielendaelstraat 14, Brakel 
(9660) 

O U D E N A A R D E - R O N S E (arr.) 

NIEUW ARRONDISSEMENTEEL BE
STUUR 

Terwijl senator De Facq nog als waar
nemend voorzitter optreedt, werden 4 
arrondissementele bestuursleden aan
geduid door de werkgroep Het zijn 
J Janin, ondervoorzitter, Huise, F 
Van Nieuwenhove, sekretaris, Brakel, 
V Ghijselmck, penningmeester, 
Zwalm , F Seghers, propaganda, Bra
kel 
Sekretariaat Wielendaelstraat 14, 
Brakel -

OPROEP 
Het arrondissement Oudenaarde-
Ronse, hoewel met beschikkend over 
een eigen nationaal VU-mandatans, is 
toch van uitzonderlijk belang voor de 
V U in Oostvlaanderen Maar het VU-
arrondissementeel Bestuur beschikt 
slechts over beperkte financiële mid
delen Wie wil helpen gironummer 
VU-Oudenaarde-Ronse, 000-
0164974-74, Rekelberg, 14, Munk-
zwalm 

O U D E N A A R D E - R O N S E 

De V U legt lijsten neer te Oudenaar
de en te Brakel Onafhankelijke of 
coalitielijsten met VU-ers op verkies
bare plaatsen zijn te vinden in Kluis-
bergen (Gies Cosyns als lijstaanvoer
der) , Wortegem-Petegem (De Deken 
en De Sterke), Kruishoutem (lijst Op

bouwend Kruishoutem met Dirk Baert-
soen als lijstaanvoerder) Onderhan
delingen voor andere gemengde lijs
ten zijn aan de gang te Huise, Munk-
zwalm en Maarke 

OUDENAARDE (STAD) 
De Volksunie heeft haar veerkracht 
teruggevonden Bij de gemeente
raadsverkiezingen zal de V U een lijst 
voordragen met o a ook onafhankelij
ke kandidaten Enkele namen Frans 
Vandenheede (uittredend gemeente
raadslid), Agnes De Vos-Herman, 
Paul Van den Abeele, Guy Volders 
(onafh), Roland van Heddeghem (on
af hank), Albert Denhaerynck, enzo-
meer 

De nieuwe afdelingsvoorzitter van de 
VU-Oudenaarde is de heer W De-
deurwaerder 
Secretariaat Beverestraat 11, 9700 
Oudenaarde 

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 

MEDEDELING 

Senator E de Facq heeft vanaf 1 sep
tember jl zijn kantoor overgebracht 
naar de Godshuizenlaan 211, Gent 
Het nieuwe telefoonnummer is daar 
091/256813 Voor dienstbetoon-ge-
vallen is hij daar gewoonlijk elke 
maandag te bereiken Ook kunnen 
afspraken gemaakt worden via 0 9 1 / 
226423 

DE P I N T E - Z E V E R G E M 

Na een periode van politieke windstil
te IS de VU-De Pinte-Zevergem terug 
aan het werk geschoten Met het oog 
op het samenstellen van een VU-ver-
kiezingsprogramma werd een enquê

te doorgevoerd bij de bevolking Een 
VU-lijst, met VU-gemeenteraadslid Al
bert De Zitter aan de kop en drie kan
didaten uit Zevergem, werd samenge
steld en zal binnenkort, samen met 
het programma, aan de bevolking wor
den meegedeeld 
FILM 

Op zaterdag 18 september te 20 u 
gaat m zaal Blancatony, De Pinte, een 
filmavond door over vier jaar TAK-
strijd De film over de slag om Schaar
beek wordt vertoond en Piet De 
Pauw licht toe 

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

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 prijzen voor
zien 

Het wordt werkelijk een niet te mis
sen avond Inkom 50 fr 

S T . - A M A N D S B E R G 
IN MEMORIAM GASTON 
ROMBAUT 

Te St.-Amandsberg overleed 
Gaston Rombaut, 86, vooruit
strevend pedagoog, vooraan
staand lid van VOS (waar hij 
als hoofdbestuursl id met de 
kulturele sektor belast was). 
Hij stimuleerde het zangonder
wijs en gaf van 1936 tot 1943 
het t i jdschrif t «School en 
Huis» uit. De h. Rombaut werd 
(als partij loze) in 1941 burge
meester van St.-Amandsberg 
en in 1942 schepen van Groot 
Gent Dat bezorgde hem in de 
repressieti jd niets minder dan 
de doodstraf, zware boeten en 
de verbeurdverklaring van zijn 
bez i t ! 

Vri jgelaten in 1950 was hij 
spoedig weer aktief in de her-
opgenchte VOS, mannen van 
een dergeli jk gehalte kan men 
niet breken ! 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel 054/33105 

PVBA 

* 

AALST 

Lange Zoutstr 30, 29-33, 36-38 
Tel 053/24060 

KINDERARTIKELEN plooi- en wandelwagens - bedjes en wiegen - stoelen en 
looprekken - schommels - kamerversienngen - wastafels en waskussens - kin

derkleding. 

SPORTARTIKELEN allerlei - turnkledij - ruiteruitrustingen - pingpongtafels -
badkleding en alle toebehoorten - rol- en ijsschaatsen - kampingartikelen -

turngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus in merkartikelen autobanen - elektr tremen 
der beste merken - auto's - go-carts - trakteren - poppen - poppenwagens en 
-wiegjes - burelen - lessenaars - borden - fietsjes - alle gezelschapsspelen -
a'le soorten mekanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen - tumschom-

mels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

DENDERMONDE 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 
Grote samenkomst van alle kandida
ten, propagandisten, kaderleden, le
den & sympatisanten op donderdag 
16 september 20 u & met maandag 
zoals eerder verkeerdelijk gemeld 
Motto van Dendermonde tot Brussel 
— een strijd 
Diavoorstelling een gemeente voor 
de mens, een indrukwekkend werk
stuk 

Deze samenskomst moet en zal sla
gen Iedereen neemt zijn verantwoor
delijkheid 

WAASMUNSTER 

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

NINOVE 

Zaterdag 2 oktober 1976 verkiezings
bal en bal van kamerlid Georgette De 
Kegel te Ninove, zaal Roxy, Geraards-
bergsestraat 

Orkest The Musical Boys Zanger 
Kurt Fleming Deuren open 21 uur 
Kaarten te bekomen bij alle bestuurs
leden en kandidaten van de VU-ge-
meenteraadslijst 

G E R A A R D S B E R G E N 

Zitdag ziekenfonds Priester Daens 
en sociaal dienstbetoon volksver
tegenwoordiger Georgette De Ke
gel. 
Daar de uitbaters van de Postkoets, 
Godelieve en Felix, einde september 
1976 met vakantie zijn, zal de zitdag 
van september met doorgaan 
Voor dringende gevallen kan men 
zich steeds telefonisch richten tot 
Georgette De Kegel, 054/334347 

MEDEGEDEELD 

A A L S T 

ST-MAARTENSFONDS 
Het jaarlijks bal van «Groot-Ajuine-
gem » dat dit jaar werd omgedoopt tot 
••*uziebal» gaat door op zaterdag 2 
oktober 1976 in de zaal Gilbos, Grote 
Baan te Herdersem Start 21 u Or
kest « The Flying Stars » Inkom 70 fr 
U wordt verwacht i 

DE BRT EN DE 

GEMEENTERAADS

VERKIEZINGEN 

Met het oog op de gemeenteraadsverkie
zingen van 10 oktober a s heeft de BRT 
een aantal schikkingen getroffen waarvan 
de belangrijkste zijn 

1 BRT-medewerkers van wie geweten is 
dat ze op een kandidatenlijst staan, mogen 
van 1-9-76 tot 10-10-76 met voor camera of 
microfoon optreden Die beslissing is door 
de beheersorganen genomen om te belet
ten dat deze kandidaten een extra-propa-
gandavoordeel zouden genieten doordat 
hun beeld op hun naam via de electroni-
sche media een grotere bekendheid wordt 
gegeven (Wettelijk of statutair is er échter 
geen enkel bezwaar togen dat BRT-mede
werkers kandidaat zijn voor de gemeente
raadsverkiezingen) 

2 De gewone politieke gastprogramma's 

worden opgeschort tot 10-10-76 De politie
ke partijen (CVP, PVV, BSP, V U en KP) knj-
gen wel elk twee extra tribunes op radio en 
televisie tijdens de twee weken die de ver
kiezingen onmiddellijk voorafgaan 
De volgorde van het optreden der partijen 
IS door lottrekking aangewezen 
3 De BRT zal zelf een aantal programma's 
opzetten voor de begeleiding van de verkie
zingscampagne en voor de verslaggejving 
van de kiesvernchtingen 
A De televisie zal op vijf achtereenvolgen
de avonden van 4 tot 8 oktober debatten 
naar het model van het vroegere Kiezen óf 
Delen uitzenden Een panel met telkens een 
vertegenwoordiger van elke politieke partij, 
zal discussieren met vijf maal vijf vertegen
woordigers van die partijen Na vier uitzen
dingen over de specifieke problematiek 
van een verschillend type van gemeente 

wordt de reeks besloten met een algemene 
diskussie op nationaal vlak 
B Op de avond van de verkiezingsdag zul
len de Nieuwsdienst en de dienst Amuse
ment van de televisie in studio 5 een ont-
spannings- en informatieprogramma organi
seren van 20 u 30 tot na middernacht 
C De radio zal apart werken en /oor het 
eerst opereren met ontkoppelde gewestelij
ke zenders om voor elke provincie zoveel 
mogelijk gedetailleerde uitslagen te kunnen 
verstrekken (via Veltem voor Brabant, via 
Schoten voor Antwerpen, via Genk voor 
Limburg en via Aalter voor Oost- en West-
Vlaanderen) Op bepaalde tijdstippen (bv 
op het uur) nemen de gewestelijke zenders 
de nationale zender over om een algemeen 
overzicht van het land te krijgen en om 
gegevens over belangrijke gemeenten in 
andere provincies te ontvangen 

WIJ 11 
9 SEPTEMBER 1976 



WIJ in D^ iyoLK^urii€ 

LIMBURG 

DO banden 
TidiSEN H.V 

Luikersteenweg 32 
3800 Sint-Truiden 
Tel. (011)67.27.07-67.41.92 

Luikersteenweg 184 
3700 Tongeren 

Tel. (012)23.05.69 

A S 

VERKIEZINGSBAL 
Zaterdag 18 september te 20 u. gaat 
ons groot verkiezingsbal door in zaal 
EIckerlyc 

S I N T - T R U I D E N 

AFDELINGSBAL 
Op zaterdag 18 september 1976 om 
20 u. 30 in de feestzaal Veemarkt te 
Sint-Truiden. 

WEST-YLAANDEREN 

B R U G G E (Arr.) 

H U G O S C H I L T Z K O M T 
Al le leden e n s lmpa t i san ten v a n d e V U in he t arr. B r u g g e w o r 
d e n o p g e r o e p e n , z o talr i jk mogel i j k a a n w e z i g te zi jn o p d e 
a r rond i ssemen te l e mee t i ng v a n d e V U o p w o e n s d a g 15 sept . 
a.s. o m 20 u. 30 in he t S tede l i j k K o n c e r t g e b o u w te B rugge . 
D e z e mee t i ng is v o o r d e V U arr. B r u g g e m e t e e n de s ta r t v a n 
d e verk iez ingss t r i j d . 

O O S T E N D E 

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

B L A N K E N B E R G E 

GEMEENTEVERKIEZINGEN 
Ten gerieve van onze lezers en sym-
patisanten geven wij hier de plaatsen 
welke onze VU-kandidaten zullen in
nemen op de gemeenschappelijke 
lijst BVP-Blankenbergse Volkspartij 
2de plaats Fryns Jef (uittredend ge
meenteraadslid) ; 6de plaats Dessein 
Po l ; 9de plaats Buyse Rika; 16e 

plaats Cattoor Henr i ; 22ste plaats 
advokaat Guido Pyck. 
Steun onze en uwe kandidaten; 
maak propaganda voor hen bij familie
leden, vrienden en kennissen. Dan 
gaan e samen naar de overwinning. 

Fees tzaa l . JAGERSHOF» 
Zaal voor huwelijken, vergaderingen 

e.d.m. met 1.200 zitplaatsen. 
Gemeenteplaats, St.-Andries 
Tel. 050/31.32.10 en 31.34.06 

I Z E G E M - E M E L G E M - K A C H T E M 

VU-PROGRAMMA VOORGESTELD 
De Volksunie was de eerste partij die 
voor Izegem-Emelgem-Kachtem haar 
programma voorstelde. Dat gebeurde 
voor de pers en voor de leden op 30 
augustus. Hoewel de namen van de 
kandidaten al op 5 juii aan de pers 
meegedeeld waren, werd van de gele
genheid gebruik gemaakt om aan de 
aanwezigen nog eens alle kandidaten 
voor te stellen. Het was Pieter De-

rieuw, architekt en Direkteur van de 
Stedelijke Avondleergangen, die op 
de hem eigen wijze voor een boeiende 
presentatie zorgde. 
Geert Bourgeois en Erik Vandewalle 
namen de voorstelling van het pro
gramma voor hun rekening. Lijstaan
voerder Geert Bourgeois zorgde voor 
een aantal toelichtingen bij het tot 
standkomen en de inhoud van het 
VU-programma. Vervolgens bracht 
hij enkele hoofdpunten naar voren. 
Een daarvan is de zorg voor de 
tewerkstelling. Hij noemde dit een ter
rein waarop de BSP-ACW-koalitie 
over de hele lijn tekortschoot. Aan de 
hand van cijrers die anders nooit 
gehoord worden te Izegem wist hij 
aan te tonen hoe de werkloosheid en 
de fabriekssluitingen katastrofale vor
men hebben aangenomen en Izegem 
ver naar achteren hebben geschoven 
in West-Vlaanderen. 
Erik Vandewalle noemde het VU-pro
gramma een dokument w3armee de 
Volksunie streeft naar demokratize-
ring, zelfkreativiteit en kwaliteit, terwijl 
het gevoerde beleid van de uittreden
de koalitie gericht was op spektakel, 
prestige en kwantiteit. Hij had het met 
moeilijk om aan de hand van enkele 
voorbeelden aan te tonen hoe het 
Volksunieprogramma ook voor het 
jeugd-, gezins- en kultuurbeleid talrijke 
vernieuwende ideeën bevat 
Tenslotte kwam Jef Pattijn nog aan 
het woord. Hij waarschuwde voor 
wat hij het grote gevaar voor Izegem-
Emelgem-Kachtem noemde, namelijk 
het gevaar dat éèn partij de absolute 
meerderheid zou halen. De Volksunie 

EEN ONTSPANNENDE REIS IN OKTOBER 

NA EEN HETE ZOMER 

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

2 oktober — Athene, rondreis en Kreta, 15 d., 
23.350 fr. 
Egypte, 16 d., 36.750 fr. 
Indonezië, 20 d., 69.500 fr. 

3 oktober — Rondreis Andaioezië, 15 d., 16.810 fr. 
Rondreis Marokko, 15 d., 21.500fr. . 
Rondreis Portugal, 15 d., 17.995 fr. 
Rondreis Sicilië, 15 d., 22.550 fr. 
Rondreis Andaioezië, 15 d., 16.810 
Kruisvaart Kanarische Eilanden 
West-Afrika, 16 d., vanaf 30.125 fr. 
Egypte, 16 d., 36.750 fr. 

4 
10 

oktober 
oktober fr. 

en 

'30 oktober 

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

Alle inlichtingen en boekingen: VTB-VAB-sekreta-
riaat, St,-Jakobsmarkt 45-47, 2000 Antwerpen. Tel. 
031/31.76.80 (20 lijnen) en de VTB-kantoren. Vergun
ning nr. 1185. Kat. A. 
Eveneens alle inlichtingen bij de plaatselijke VTB-VAB-
vertegenwoordiger«. 

kan en zal dat verhinderen. Het suk-
ses van deze programma-avond be
vestigde dat de Volksunie de uitslag 
van 10 oktober met vertrouwen tege
moet mag zien. 
VU-PROGRAMMABROCHURE 
De VU-programmabrochure voor Ize
gem-Emelgem-Kachtem telt 28 bladzij
den. Ze is gratis te verkrijgen op een 
van de hierna volgende adressen; 
Geert Bourgeois, de Pelichystraat 25 
(tel. 30.52.87), of Jef Pattijn, Roeselaar-
sestraat 640 (tel. 30.07.41), of Jacques 
Deroose, P. Boncquetstraat 44, Kach-
tem (tel. 30.36.33), of Erik Vandewalle, 
H. Dunantstraat 11 (tel. 30.26.70), of 
Joris Verbeke, Krekelstraat 33 (tel. 
30.48.08) of Raymond Wullaert, Prin-
sessestraat 110, Emelgem (tel. 
30.53.80). Belangstellenden van buiten 
Izegem-Emelgem-Kachtem kunnen 
éèn exemplaar bestellen via Joris Ver
beke (adres hierboven) en voegen 

een briefje van twintig frank bij hun 
vraag. 
SOLDATENDIENST «IK DIEN» 
De soldatendienst van VU-VUJO 
heeft haar aktiviteiten na de vakantie
periode weer hervat. Erik Vandewalle 
kreeg de hulp van de pas afgezwaai
de Filip Baleaen (Ten Broelestraat 1, 
Izegem), zowat wij nu spoedig alle 
dienstplichtigen van Izegem-Emel
gem-Kachtem zullen bereiken. Bezorg 
ons na lektuur Uw weekblad Wij of 
een regionaal weekblad; indien ze 
nog in goede staat zijn, zorgen wij 
voor verzending. 
FINANCIËLE MOBILISATIE 
Misschien kreeg U nog geen bezoek 
in het kader van onze financiële mobili
satie. Help ons. Neem zelf kontakt op 
met een bestuurslid. Of schrijf een 
bedrag over op rekening 465-
0134301-85 van Volksunie-lzegem, 
met de vermelding •< Kiesfonds ». 

DE POSHARIEVEN IN 
DEZE VERKIEZINGSTIJD 
DEFIN IT IE 

Om als verkiezingsbiad in aanmerking te 
komen moeten de zendingen uitsluitend 
betrekking hebben op de gemeenteraads
verkiezingen en de melding «Verkiezings
blad » dragen of een gelijkwaardige aandui
ding. Ontbreekt dergelijke vermelding dan 
moet een zeer oppervlakkig nazicht toela
ten vast te stellen dat het blad uitsluitend 
als kiespropaganda is bedoeld. 
Publiciteit mag in verkiezingsbladen niet 
worden opgenomen. 
De speciale posttarieven voor verkiezings
drukwerken traden op 31 augustus in voe
ge. 

A. ZENDINGEN ZONDER ADRES NOCH 
FRANKERING 

1. Gesteldheid 
a) behoudens wat voorzien is sub b hierna 
zijn de maximumafmetingen van de niet-
geadresseerde poststukken vastgesteld op 
22 crni X 32 cm. De gewone zendingen moe
ten kunnen behandeld en uitgereikt worden 
zonder moeilijkheden. De zendingen moe
ten een vlak hebben waarvan de afme
tingen niet kleiner zijn dan 9 cm. x 14 cm. 

b) voor de met-geadresseerde reklame-
monsters zijn de maximumafmetingen vast
gesteld op 32 X 22 X 2,5 cm. Zendingen die 
vergezeld gaan van propagandavoorwer-
pen dienen in hun geheel beschouwd als 
gewone reklamemonsters zonder adres 
noch frankering, waarop het bijzonder ta
rief voor verkiezingsbladen niet van toepas
sing is. 

2. Tarieven 
'De zonder adres noch frankering gedepo
neerde dagbladen, bijvoegsels bij dag
bladen, trakten, en andere drukwerken die 
uitsluitend op de verkiezingen betrekking 
hebben, zijn onderworpen aan het port van 
10 centiem per 50 gr, of gedeelte van 50 gr. 
en per eksemplaar. 
Op voormeld tarief wordt geen enkele kor
ting toegestaan. 
Aan te stippen valt dat op de bijzondere 
nummers en uitgaven van reeds bestaan
de regelmatige nieuwsbladen en tijdschrif
ten, die betrekking hebben op de verkiezin
gen, maar niet voldoen aan de voor
waarden om te genieten van voornoemd 
tarief, het tarief voor nieuwsbladen en tijd
schriften zonder adres noch frankering (tot 
en met 50 gr.; 0,60 f r ; meer dan 50 gr. tot 
en met 100 gr.: 1 f r. enz.) van toepassing is. 

3. Afgifte 
De zendingen die betrekking hebben op de 
gemeenteraadsverkiezingen moeten tijdig 
worden afgegeven om de bestelling toe te 
laten gedurende de periode van veertig 
dagen die de datum van deze verkiezingen 
voorafgaat. 

De zendingen moeten in voldoend aantal 
worden gedeponeerd om ten minste een 
gemeente te bedienen: de gebruikers die 
wensen een nieuwe gemeentelijke entiteit 
of andere delen van deze entitieit te 
bestrijken kunnen derhalve komplementai-

• re afgiften doen. 
De kantoren van afgifte zullen de taak van 
de afgevers zoveel mogelijk vergemakke
lijken voor wat de groepering van de druk

werken per postkanten betreft. 
B. GEADRESSEERDE VERKIEZINGS
DRUKWERKEN 
In binnenlandse dienst is een speciaal tarief 
ingevoerd voor verkiezingsdrukwerken wel
ke uitsluitend betrekking hebben op de 
gemeenteraadsverkiezingen. Om voor dit 
tarief in aanmerking te komen, moeten de 
zendingen afgegeven worden aan het loket 
van een postkantoor, in open omslag of ver
pakking, en op de voorzijde de melding dra
gen «Verkiezingsdrukwerk», aangebracht 
met een stempel of gedrukt. 
Tarief voor geadresseerde verkiezingsdruk
werken : 

tot en met 50 gr . j . , , 
tot en met 100 gr ^ ^ p . ï t . . 
tot en met 250 gr . . . . . . . . i ^S* 
tot en met 500 gr.', 
tot en met 1000 gr . . 
tot en met 2000 gr. . 

iSSsVrW 

1 fr. 
2 fr. 
3 fr. 
4 fr. 
5 fr. 
8 fr. 

Op bovenvernoemd tarief wordt geen kor
ting toegestaan ; dit tanef is van toepassing 
van 31 augustus tot 10 oktober daaropvol
gend. 
C. ZENDINGEN UITGESLOTEN UIT HET 
POSTKANTOOR 
Het is de Regie der Posterijen ten streng
ste verboden drukwerken of dagbladen en 
tijdschriften tot het vervoer toe te laten: 
— waarop de echte naam en de woon

plaats van de schrijver of de drukker 
niet voorkomen (art. 299 van het Straf
wetboek) : 

— die strijdig zijn met de goede zeden of 
met de openbare orde — (art. 15 van 
de wet van 26 december 1956 op de 
Postdienst en art. 57 van het M.B. van 
12 januari 1970); 

— die een belediging inhouden voor de 
persoon van de Koning — (wet van 6 
april 1847). 

In de laatste twee gevallen oordeelt het Par
ket 
D. UITREIKING 
De verkiezingsbladen en -drukwerken wor
den als «dnngende»- poststukken be
schouwd. 
Om de taak van de Postdiensten enigszins 
te vergemakkelijken is het wenselijk dat de 
bestuurskomitees evenals de uitgevers en 
drukkers, het postkantoor waar de afgiften 
zullen gedaan worden voorafgaandelijk in 
kennis stellen van de belangrijkheid van 
deze afgiften, alsook van de data waarop 
deze zullen gebeuren. 
Zulks wordt best gedaan onmiddellijk na 
goedkeuring van de drukproeven. 
Voor Brussel-Hoofdstad kunnen alle ge
wenste inlichtingen bekomen worden hetzij 
bij de 1 e Gewestelijke Direktie van Posterij
en, Leuvensestwg. 479-493 - 1030 Brussel -
tel. (02) 735.64.68, hetzij bij de 10e Geweste
lijke Direktie, Brussel X, Fonsnylaan 48A, te 
1060 Brussel tel. (02) 538.19.22. 
Voor de andere lokaliteiten kunnen deze 
inlichtingen worden ingewonnen bij de Ge
westelijke Direkties waarvan het adres en 
het telefoonnumer hierna zijn opgegeven: 
2e Gewestelijke Direktie Leuven 

Jodenstraat 2, 3000 Leuven, 
tel. (016) 22.57.07 of 22.57.08. 

3e Gewestelijke Direktie Gent, 
Koningin Maria Hendrikaplein, 9000 
Gent, 
tel.(091)21.36.11. 

4e Gewestelijke Direktie te Brugge, 
Vrijdagmarkt 12, 8000 Brugge, 
tel. (050) 33.90.55. 

8e Gewestelijke Direktie Antwerpen 
Pelikaanstraat 10-16, 2000 Antwerpen 
tel. (031) 34.0610 

12e Gewestelijke Direktie Hasselt, 
Stationsplein 11, 3500 Hasselt, 
tel.(011)22.59.81. 
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ZO«K€RCJ€S 
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 02/4262575 of 4275038 (tij
dens kantooruren) Andre KNUTS 
Schoolstraat 1,1710 Dilbeek N98 

Jonge Brusselse immigrant zoekt 
werk te Izegem of omgeving Heeft 
ervaring als onderhoudswerkman 
Zich w/enden tot Geert Bourgeois de 
Pelichystraat 25 8700 Izegem Tel 
051/305287 N99 

1) Boekhouder 53 jaar zoekt passen
de betrekking 
2) Kinderverzorgster 20 jaar zoekt 
betrekking in peutertuin kinderkribbe 
of moederhuis 
Zich wenden tot senator Wim Joris-
sen Louisastraat 31 2800 Mechelen 

N104 

Betrekking vrij voor viertalig handels-
korrespondent met enige ervaring 
Sollicitatie met bondige levensloop via 
Albrecht de Schryver Ninoofsesteen-
weg 515 1711 Itterbeek 

N-96 

Jonge man, gehuwd legerdienst 
beëindigd technisch ingenieur open
bare werken een jaar beroepserva
ring zoekt aangepast werk Bij voor
keur in Limburg 
Zich wenden volksv E Raskin Ursu-
lastraat 1 Eigenbilzen tel 011 / 
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 0 1 1 / 
41 24 54 of provincieraadslid J Ga
briels Slemenstraat 28 3690 Bree tel 
011/462290 

N-94 

17-jange juffrouw uit zeer zwaar be
proefd gezin - diploma lager secun
dair onderwijs - handelsafdeling -I-
diploma machineschrijven vraagt drin 
gend werk als bureelhulp Neem a u b 
kontakt met Herman Van Den Ab-
beele - Losweg 11 9328 Schoonaar-
de Tel 052/42 35 49 Van gelijk waar 
uit Vlaanderen N I 03 

Gediplomeeroe humaniora 25 jaa ' 
oud gehuwd zoekt werk als bedien
de Dynamische kracht - liefst omge
ving Leuven of Tienen - ook in het 
Brusselse Dringend partijbelang 
Kontakt via oud-senator M Van Hae-
gendoren Guido Gezellelaan 63 3030 
Heverlee N I 00 

Gemeubelde kamer te nuur voor stu
dent Jacquetstraat 68 - 1080 Brussel 
Tel 02/4262492 N97 

TE KOOP GEVRAAGD 
Tandartsinstallatie 
in zeer goede staat 
Zich wenden Van der Kleyn Chazal-
laan 83 1030 Schaarbeek Tel 
02/7340643 of (na 18 u) 
02/4254642 NI 02 

PLAATSAANBIEDINGEN 
uit o m g e v i n g L e u v e n en 

dr iep loegenste lse l 
d r iep loegens te lse l 

tweep loegens te l se l 
tv \ /eeploegenstelsel 
tweep loegens te l se l 

Bedr i j f in u i tbre id ing be re i kbaa r 
M e c h e l e n w e r f t onmiddel l i jk a a n 

P roduk t i ea rbe ide rs 
h e f t r u c k v o e r d e r s 
b a n k w e r k e r s 
lassers 
hand lange rs m e t s e l w e r k 

D e f i rma b ied t a a n 

loon vo lgens b e k w a a m h e i d 
aan t rekke l i j ke p l oegenp rem ie en g loba le par t ic ioat ie-be lon ing 
busd iens t v a n het bedr i j f v o o r he t d r iep loegenste lse l 
g ra t is we rkk l ed i j en u i t rust ing 
op le id ing d o o r de f i rma 

K o n t a k t te n e m e n me t o p g a v e v a n leef t i jd en levens loop v ia 
oud -sena to r M V A N H A E G E N D O R E N Gu ido Geze l le laan 
6 3 , 3 0 3 0 Heve r l ee N101 

nmBiuoLm 
PVBA RomDECRAEN 

Verwarming 
Stoom en Sanitaire installaties 

Molenstr 78-2921 Nieuwenrode 
Tel 015/7112 40 

lustrerie 
marcdevriese 
baron ruzettelaan 
assebroek- brugge 
tel. 0 5 0 / 3 5 4 0 4 

Dames en heren in uw belang 
wendt U voor uw 

SCHILDER BEHANGWERKENen 
VLOERBEKLEDINGEN 
tot mannen van t vak 

ADOLF CLAES 
EN ZOON ANDRE 

Kerkweg 8 1760 Roosdaal Strijtem 
Tel 054/33 37 56 

AL-AL keukeninnchtingen 
Jan Claes 

Bondgenotenlaan 163 
LEUVEN tel 016/234794 

poketino 
Specialist in grammofoonplaten mag
neetband cassetten en toebehoren 

Em Jacqmainlaan 144-146 1000 Brus 

POKETINO-ASSE 
Steenweg 19 (Hoek de Vironstraat), 
1700 Asse 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 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 02/2681402 

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

OOK NAAR MAAT 

R I C O - K L E D I N G V E R M E E S C H 
^t»en houwers vest, 52 Antwerpen Tel 03 3135 83. 

SPECIAAL AANBOD VOOR DE LEZERS VAN " W M " 

Winkler Prins Encyclopedie 
""'" Vlaanderen 

De WINKLER PRINS ENCYCLOPEDIE 
VAN VLAANDEREN 
een unieke encyclopedie 
Vlaanderen is de eerste regio ter wereld die voldoende stof 
kon opleveren voor het samenstellen van een echte 
encyclopedie 
De faann van de medewerkers is een waarborg voor 
degelijkheid, volledigheid en ook eerlijkheid 

een onmisbacir naslagwerk 
Wie Vlaanderen beter wil kennen vindt hier een overzicht van 
de rijke geschiedenis van Vlaanderen Toch is deze 
encyclopedie in de eerste plaats actueel Zij behandelt alle 
facetten van het hedendaagse Vlaanderen 

een monument voor Vlaanderen 
2 800 bladzijden infoimatie Over geschiedenis, toeristisch en 
artistiek schoon, over het roemrijke verleden en over alle 
belangrijke personen en feiten van ons politiek, sociaal, 
ekonomisch en kultureel leven 

DE WINKLER PRINS ENCYCLOPEDIE 
VAN VLAANDEREN 
- het meest volledige naslagwerk dat ooit over Vlaanderen 

IS verschenen, 
- een onuitputtelijke bron van feiten, een onmisbare en 

betrouwbare bron van kennis, 
- vijf grote delen in rode kunstlederen banden met 

goudopdruk 
- 2 800 bladzijden op glanzend papier, 160 bladzijden in 4 

kleuren en 1 500 illustraties in de tekst 
- honderden tekeningen en kaarten, 
- 6 000 alfabetisch gerangschikte trefwoorden en in elk deel 

grote overzichtsartikelen. 

GRATIS een kostbare wandkaart in 6 kleurendruk op origineel 
formaat (55 x 40,5 cm) getekend door Vlaanderens meest 
beroemde kartograaf Mercator 
Elsevier schenkt u deze prachtige rcproduktie uit het Thcatrum 
Orbis Terrarum die dateert uit 1570 en het graafschap 
Vlaanderen voorstelt zoals het er uitzag in de XVlde eeuw 
volledig gratis, enkel om u te feliciteren met uw belangstelling 
voor Vlaanderen en de Winkler Prins Encyclopedie van 
Vlaanderen 

DIT ALLES NU TEGEN 3 ABSOLUUT 
UITZONDERLIJKE VOORWAARDEN 
Wanneer U onderstaande bon binnen de 8 dagen ingevuld 
terugzendt geniet U van 

I Het eerste deel één week GRATIS EN 
VRIJBLIJVEND ter inzage zodat U het rustig kunt 
inkijken zonder enige verplichting, 
Als U intekent betaalt U slechts 435 F gedurende 
12 maanden en meteen na uw eerste storting 
ontvangt U de vier volgende delen' Wenst U in eén 
keer het volledig bedrag te voldoen dan bieden wij U 
nog een extra voordeel van 245 F' 
GRATIS een historische wandkaart getekend door 
MERCATOR' Deze mag U behouden ook wanneer 
U niet intekent op de encyclopedie 

rëöN Ingevuld terug te zenden naar 
Centraal Boekhuts 

Beeldhouwersstraat 12 2000 Antwerpen 

JA, zend mij he ' eerste deel van de 
WINKLER PRINS ENCYCLOPEDIE VAN 
VLAANDEREN, zonder kosten en vrijblijvend 
10 dagen ter inzage samen met de 
prachtige oude kaart van Vlaanderen die ik 
in ieder geval mag behouden 

Naam 

Adres 

Bnevenbüsnummer 

Woonplaats 

Postnummer 

Leefti jd 

Handtekening 

_ advt 
I Indit 

Indien ik na inzage wens in te tekenen geniet ik 
van de speciale voordelen die u in deze 
advertentie aanbiedt 
Indien ik met inteken zend ik U het eerste deel 
zonder kosten na 10 dagen terug I 

W 2 J 
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RECHT OP ARBEID 
Het is nu wel tot iedereen doorgedrongen 
dat de huidige ekonomische moeilijkhe
den, en meer bepaald het probleem van 
de massale werkloosheid, vraagstukken 
zijn die niet op korte termijn en misschien 
zelfs niet op half-lange termijn een bQvre-
digende oplossing zullen krijgen. Het zal 
nog lange jaren duren vooraleer een 
nieuw evenwicht zal hervonden zijn en 
vooraleer de werkloosheid tot aanvaard
bare percenten zal teruggedrongen zijn. 
Bijna 300.000 werklozen in eigen land, 
meer dan 5 miljoen in de EEG-landen, 
ongeveer 16 miljoen volledig werklozen in 
de ontwikkelingslanden, het zijn cijfers om 
van te duizelen. De ermee verbonden pro
blemen zijn even duizelingwekkend! 
Tegen de achtergrond van deze statisti
sche gegevens beginnen meer en meer 
kringen zich vragen te stellen van etisch-
sociale aard. En de vraag die steeds 
opnieuw opduikt, is de volgende: Is het 
recht op arbeid geen fundamenteel recht 
van de mens, evenzeer als bv. het recht op 
leven, het recht op een vrije mening, enzo
voort ? Bestaat er een «recht op arbeid ? » 

MOREEL 

Er bestaat een recht op arbeid. De funda
mentele gelijkwaardigheid van alle men
sen houdt in dat aan iedereen een gelijke 
toegang tot de algemene welvaart moet 
gewaarborgd worden. Die algemene wel
vaart bestaat met alleen uit geld en kom-
fort. Dat zijn er slechts onderdelen van. 
Een zinvol leven, een aktief meewerken 
aan en een direkt ingeschakeld zijn in het 
gemeenschapsleven, een positief deelne
men aan de ekonomische vooruitgang, 
zich ten nutte kunnen maken van de maat
schappij, dat alles zijn evenzeer onderde
len van het breder begnp «algemene wel
vaart». Wie geen werk vindt, wie zich na 
verloop van tijd nutteloos en zelfs ten las
te gaat voelen, heeft geen deel aan voor
noemde «algemene welvaart». Hij/zij 
«vaart niet wel», zelfs indien er geen 
onmiddellijke financiële problemen aan 
die werkloosheid verbonden zijn. 
Iedereen heeft recht op arbeid. Het is der
halve de plicht van de gemeenschap 
ervoor te zorgen dat dit moreel « recht op 
arbeid» ook voor iedereen een realiteit 
wordt. Dat wil bv. zeggen dat van rege
ringswege in het bestaande markt-mecha-
nisme moet ingegrepen worden. Dat wil 
bv. zeggen — zoals de Volksunie onlangs 
heeft voorgesteld — dat arbeidsplaatsen 
moeten geschapen worden, ook in sekto

ren die geen direkt ekonomisch nut heb
ben. Dat wil bv. zeggen dat aan het aantal 
uren tewerkstelling van de enen zal moe
ten geknaagd worden ten bate van ande
ren die helemaal geen uren tewerkstelling 
vinden. 
Dat wil, met andere woorden, zeggen dat 
de partij-politieke berekeningen van minis
ter en partijen even opzij moeten gezet 
worden om van de enen wat af te nemen 
en aan de anderen wat te geven. Want 
om een kat een kat te noemen: Het is 
onaanvaardbaar dat moreel niet te recht
vaardigen winsten en inkomsten blijven 
bestaan op een ogenblik dat driehonderd-
auizend mensen geen werk vinden, wat 
voor een deel daarvan ernstige financiële 
moeilijkheden meebrengt. 
Als het schip lek is, moet iedereen pom
pen. Niemand zou aanvaarden dat de 
kapitein een deel van de bemanning hier
van zou vrijstellen. Hetzelfde geldt voor 
de regering en de huidige ekonomische 
krisis. Het algemeen welzijn kan niet opge
offerd worden aan het teveel van eer. 
nog altijd belangrijk aantal leden van de 
bevolking! 

r 
SOCIAAL VADE-MECUM VOOR IEDEREEN 

I O 

I _ 

o 

SLUIKWERK 

Woensdag 30 juni 1976 werd door de senaat de wet op het 
sluikwerk goedgekeurd. Aan die goedkeuring ging veel 
touwtrekkeri j vooraf en o.a. werd uit het oorspronkelijk 
ontwerp geschrapt dat de beschuldigde zijn onschuld zou 
moeten bewijzen. De positieve bewijsvoering blijft even
wel eenvoudig, omdat als bewezen wordt aangezien dat 
het werk geregeld en met winstoogmerken werd verncht 

WAT IS SLUIKWERK ? 

Sluikwerk — waarvan zowel het uitvoeren als het laten uit
voeren verboden is — moet verstaan worden als werk 
dat verricht wordt door een natuurlijke of rechtspersoon 
die niet is ingeschreven in het ambachts- of handelsregis
ter, ofwel de wettelijke voorschriften inzake vergunning, 
verzekeringsplicht of inschrijving in verband met de uitoe
fening van dit beroep, overtreedt. 

Let dus wel op het volgende; 

1. Het betreft werkzaamheden die behoren tot het 
ambacht, de handel of de industrie. 

2. Het moet werk zijn dat buiten elk dienstverband wordt 
verr icht 

3. Hetzij omwille van de omvang en de technische aard, 
hetzij door de regelmaat of het aanwenden van mate
riaal of werktuigen, moet het werk een beroepskarakter 
hebben 

Is geen sluikwek: 

| S 

JURIDISCH 

Het recht op arbeid staat niet als dusda
nig in enige Belgische wet. Het recht op 
arbeid staat wel in het zgn. «Europees 
Sociaal Handvest», dat mede door België 
werd ondertekend op 18 oktober 1961 te 
Turijn. Het eerste beginsel van dit Hand
vest luidt: « Een ieder dient in staat te wor
den gesteld in zijn onderhoud te voorzien 
door werkzaamheden die hij vrijelijk heeft 
gekozen.» 

Dit zeer vaag beginsel moet door de 
ondertekenende staten worden verwerke
lijkt met behulp van vier middelen die 
opgesomd worden in art. I van voor
noemd Handvest. Wij sommen ze hier 
o p : 

1. Het belangrijkste middel om tot volledi
ge toepassing van het « recht op arbeid » 
te komen is een politiek die gericht is op 
volledige werkgelegenheid. «Ofschoon 
deze formule op de keper beschouwd 
geen dirigisme inhoudt», zo stelt Léon-Eli 
Troclet in zijn « Europees Sociaal Recht» 
(1971), «betekent zij toch dat de staten 
een fundamentele verplichting erkennen 
tot ekonomisch ingrijpen, teneinde, ter ver
hoging van de levensstandaard, eerst de 
stabiliteit van de werkgelegenheid en ver
volgens, voor zover deze nog niet be
staat, de volledige werkgelegenheid te 
verwezenlijken ». (BIz. 111). 

2. De staat dient het recht op arbeid daad
werkelijk te beschermen. 

3. De staat moet kosteloze diensten voor 
arbeidsbemiddeling ter beschikking stel
len. 

4. De staten verplichten er zich toe te zor
gen voor een doelmatige beroepskeuze
voorlichting, vakopleiding en revalidatie. 

Solidariteit 

Welvaart waarborgen voor iedereen, zon
der te raken aan de fundamentele vrijhe
den, lijkt geen eenvoudige opgave. Maar 
aangezien we allemaal akkoord gaan om 
én de welvaart én de vrijheid te handha
ven, moeten we ook de moed hebben 
daarvoor te doen wat nodig is. Vanwege 
de overheid zal politieke moed gevergd 
worden om een deel van de bevolking 
beperkingen op te leggen. Vanwege een 
belangrijk deel van de bevolking zal een 
andere mentaliteit gevergd worden, min
der afgestemd op eigen komfort, meer 
afgestemd op de belangen der anderen. 
Prof. Henk Vos stelt in zijn jongste boek 
dat we met solidariteit meer kunnen aan
vangen dan met sociale rechtvaardigheid. 
Misschien is het ogenblik gekomen om 
daarover eens grondig na te denken! 

WlllyCobbaut 

n 
111/12 

1 Werken die door een werknemer in het kader van zijn 
arbeidskontrakt worden uitgevoerd. 

2. Werken uitgevoerd door een zelfstandige die regelma
tig in het HR ingeschreven is, die een BTW-nummer 
heeft, een beroepsvergunning bezit en bij een sociale 
verzekeringskas aangesloten is. 

3. Om het even welk werk verricht voor persoonlijk ver
bruik in familieverband door bloed- of aanverwanten 
tot de tweede graad. 

4. Werken die betrekking hebben op het bouwen, verbou
wen of saneren van sociale — of daarmee gelijkgestel
de — woningen en die uitgevoerd worden door d e 
echtgenoot of bloed- of aanverwanten tot en met de 
vierde graad. 

5. Werkzaamheden van de door de Koning erkende 
sociaal-kulturele organizaties. 

BEWIJSLAST 

Het is de vervolger die moet bewijzen dat er sluikwerk ver
richt werd. Wordt evenwel altijd als sluikwerk be
schouwd : werk uitgevoerd als gevolg van daartoe gevoer
de publiciteit; werk dat door de bijzondere voordelige 
voorwaarden, door de mededeling dat de BTW niet zal 
worden toegepast of door andere soortgelijke argumen
ten doet vermoeden dat het hier over sluikwerk gaat 
De wet voorziet sankties, niet alleen voor de sluikwerker 
en voor de opdrachtgever, maar ook voor iedereen die 
het toezicht hierop verhindert. 

Cw. 

>e 

I 
I 

DOKUMENTATIE | 

'Eene algemeene heraanpassing^der bonen is 
wenschelijk in den zin van eene verhooging. 
Het minimum waarop liet salaris van een vol
wassen en valied nijverheidsarbeider, werkend 
met volle rendeering, zou bepaald worden is 32 
frank voor 8 uren.» Het zou een kwis-vraag 
kunnen zijn: Waaruit komt dit citaat ? Het is 
een gedeelte van punt 1. van het kommunikee 
van de diensten van de Eerste Minister na 
afloop van de besprekingen van 17 juni 1936 
tussen de vertegenwoordigers van werkge
vers en werknemers. 

HET 
SOCIAAL 
OVERLEG 
Dergelijke stijlbloempjes kan men vinden in de 
VBO-uitgave « Het sociaal overleg op interpro
fessioneel vlak -, zijnde een tweedelige « bun
del van interprofessionele verklaringen, resolu
ties, kollektieve overeenkomsten en akkoor
den». Het eerste deel omvat de periode van 
1936 tot 1974. In het tweede deel werden tek
sten opgenomen uit de periode 1974 en 1975. 
In tegenstelling met wat onze eerste paragraaf 
kan laten vermoeden, is deze VBO-publikatis 
geen verzameling kuriosa en eigenaardighe
den. Dez tweedelige uitgave is daarentegen 
een zeer ernstige verzameling officiële en semi-
officiele teksten, «een soort «Witboek» van de 
sociale onderhandelingen op interprofessio
neel niveau», zoals VBO-voorzitter P. Provost 
het stelt in zijn « Woord vooraf» 
De bundel begint in feite met een nooit officieel 
bekrachtigd stuk, het zgn « Ontwerp van over
eenkomst tot sociale solidariteit», een tekst die 
tijdens de jongste wereldoorlog klandestien 
werd opgesteld door vertegenwoordigers van 
werkgevers en werknemers, nooit formeel 
bekrachtigd door de betrokken organizaties, 
maar wel verschenen in het «Arbeidsblad» 
van januari/maart 1945 Het is inderdaad een 
stuk dat geschiedenis gemaakt heeft. Het 
bevat alle beginselen die de sociale geschiede
nis van ons land beheerst hebben gedurende 
de daaropvolgende dertig jaar. Zelfs het mo-
nopolie-sindikalisme en het afschaffen van de 
sindikale demokratie was in dit stuk voorzien: 
De drempel tot de zgn «reprezentativiteit» 
werd op 200.000 werknemers of leden ge
steld I 

Het sociaal overleg is een belangrijk onderdeel 
van 's lands sociaal-ekonomische geschiede
nis Zelfs als sommige konferenties voorafge
gaan zijn door straatgeweld, blijft het gesprek 
tussen de zgn. sociale partners zijn stempel 
drukken op de gang van zaken. Het touwtrek
ken heen en weer belet weliswaar het handha
ven van een zuivere logika in de officiële doku-
menten. Het ontbreken van een gezamenlijke 
vizie en het botsen van tegengestelde opvat
tingen en belangen laat soms diepe sporen na 
in de overeenkomst-teksten. Dat alles belet 
toch niet dat de groene tafel nog altijd een 
dominerende faktor is in de betrekkingen tus
sen werkgevers, werknemers en overheid. De 
teksten van de daar ontstane overeenkomsten 
zijn derhalve belangrijke dokumenten. Het Ver
bond van de Belgische Onder nemingen 
(VBO) heeft dit blijkbaar ingezien. Het ver
heugt ons daarom dat de officiële teksten en 
overeenkomsten in een voor iedereen toe
gankelijke bundel beschikbaar zijn. Toeganke
lijk waren ze natuurlijk altijd. Maar iedereen ver
staat het verschil tussen toegankelijk in de ver
schillende nummers van het Staatsblad en toe 
gankelijk in een te koop gestelde verzamel
band. 

Wijzen we er tenslotte nog op dat de voorlig
gende publikaties zeer verzorgd werk zijn en 
dat de uitgever ook hiervoor alle lof verdient 

Cw. 

«Het sociaal overleg op interprofessioneel 
v l a k . - Uitg. VBO - Deel I : 1936/1974 (438 
biz.); 900 f r - Deel I I : 1974/1975 (107 biz.); 
190 fr. Te bestellen door overschri jving van 
het passend bedrag op prk. 000/0028248/21 
van het Verbond van Belgische Ondernemin
gen, Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel. 

1 
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OOST-SERVISCHE 
DORPSFEESTEN IN VLAANDEREN 
In de Balkan is de folklore nog geen 
cunosum uit het verleden, maar leven
de werkelijkheid De volksmuziek en 
de volksdans kennen er een hoge 
bloei. Een treffend staaltje daarvan 
zullen de gemeenten Schoten, de pro
vincie Limburg (te Bokrijk) en Vilvoor
de geven Meer dan honderd mensen 
uit Negotinska en Timocka Krajina 
{'.wee dorpen in Oost-Servie) zullen 
eind september in deze drie Vlaamse 
gemeenten dansen en zingen 
Het gaat hier om een initiatief van de 
BRT 3, met de medewerking van BRT 
1 en 2, de Vlaamse TV, de Zuidslavi-
sche dienst voor toerisme en het 
mintsterie van Nederlandse Kuituur 
Het zal wel de eerste keer zijn dat 
autentieke dorpsgroepen met uitslui
tend in eigen dorp in ere gehouden 
gebruiken, dansen en liederen in 
Vlaamse gemeenten beleven Er is 
immers van optreden of show geen 
sprake, vermits ze samen met onze 
mensen hun ritueel, hun dansen en 
hun feesten a h w zullen beleven, 
zoals ze dat thuis doen, noch mm 

noch meer i Het Vlaams publiek zal 
kunnen meevieren, meedansen, mis
schien meezingen Tegen zeer redelij
ke prijzen zullen Oostservische spe
cialiteiten opgediend worden (geroos
terd lamsvlees, ham, herderskaas, 
e a ) evenals dranken ( w o de ver
maarde slivovitsj) Met de hand gebor
duurde Servische bloezen, aarde
werk en langspeelplaten met autentie-
,ke Servische volksmuziek zullen er te 
koop zijn De inkom bedraagt bij voor
verkoop 80 f r , voor groepen van 20 
personen slechts 40 fr Aan de kassa 
kost dat 100 fr 

Behalve deze volksfeesten (die bij 
slecht weer in tenten zullen door
gaan) zijn optredens voor deskun
digen en medewerkers voorzien te 
Brussel, Museum voor oude muziekin
strumenten (29 sept), te Dilbeek Kul-
tuurcentrum (3 oktober) en te Strom-
beek-Bever KC (11 en 12 septem
ber - dansstage voor dansleiders en 
monitoren) Van 27 september tot 2 
oktober heeft in het KC te Dilbeek 
een tentoonstelling plaats van Servi

sche klederdrachten, instrumenten, 
volkskunst en naïeve schilderkunst 
De volksfeesten hebben plaats te 
Schoten (Kasteel) van 15 tot 23 u 
met volksdansen, te Bokrijk zondag 
26 september van 12 tot 17 u met 
volksgebruiken en gewoonten , te Vil
voorde (domein « De drie Fonteinen) 
op zaterdag 2 oktober van 14 u 30 tot 
24 u de zgn «Vasjar» (kermis van 
Negotin) Er worden echter op alle 
feesten dans- en zangmanifestaties 
gehouden BRT 1 zal een rechtstreek
se reportage uit Schoten brengen. 
Omroep Brabant zendt de «Vasjar» 
te Vilvoorde uit, BRT 3 zal uit alle mani
festaties een montage op een latere 
datum uitzenden De tv zal de feesten 
te Bokrijk voor haar rekening nemen 
Toegangskaarten van heden af te ver
krijgen bij het gemeentebestuur van 
Schoten, tel 031 /58 5512 - Bokrijk tel 
011/222711 en Vilvoorde, stadhuis, 
tel 02 /2510884 Inlichtingen BRT 3, 
Etnische en volksmuziek. Kamer ET 
85 - tel 02/6492080 - toestel 1596, 
Flageyplein 18, 1050 Brussel. 

Johan Leysen (als Rubens) en Ingnd De Vos(als Helene Fourment)zullen de hoofdrollen vertolken in 
een gedramatiseerde televisiereeks over het leven en werk van Peter Pauwei Rubens Deze reeks zal 

aan het einde van het Rubensjaar (1977) door de BRT worden uitgezonden 

SAMIZDAT 

Dit IS een tweemaandelijks informatie
tijdschrift voor de rechten van de 
mens in de Sovjet-Unie, uitgegeven 
door het Vlaams Aktiekomitee voor 
Oost-Europa (VAKOE), met als voor
zitter Fernand Dhondt, sekretans Re-
naat Willaert en persattache Vik Van 
Brantegem 
Samizdat betekent « zelf uitgeven » en 
heeft betrekking op teksten die onge
censureerd in de SU verschijnen Het 
IS een woordspeling op «gosizdat» 
(officiële uitgave) 
SAMIZDAT werd begin 1972 opge
richt om regelmatig informatie te bren
gen over de vnje pers en de vnje 
gedachte in de SU en om als kommu-
nikatiemiddel op te treden tussen de 
samizdat en de nederlandsspreken-
den Terzelfdertijd informeert het over 
de toestand in de SU, de vervol
gingen en staat het open voor alle 
ideeën en demokratische stromingen, 
die in de ongecensureerde pers in de 
Sovjet-Unie aan bod komen «Sami
zdat» verschijnt ook in het Duits, het 
Frans, het Engels, het Italiaans en het 
Zweeds 
Abonnement 150fr (lOOfr voor mm 
dan 25-jarigen) te storten op pc rek 
nr 414-0165921-87 van Samizdat 

ALTERNATIEF 

In het jongste nr van dit jongerentijd-
schrift voor informatie en aktie loopt 
een reeks bijdragen verder van Willy 
Cobbaut over «het algemeen wel
zijn » Thans is het solidansme aan de 
,beurt 
Manten Wijngaard waarschuwt tegen 
de diefstal van Vlaams Brabant «ter
wijl het ernaar uitziet, dat Vlaande-
'ens aandacht nog een tijdlang op de 
Schaarbeekse lokettenzaak zal ge
richt blijven, voltrekt zich rond Brussel 
een ander proces, dat stilaan onom
keerbaar dreigt te worden», zo 
schrijft hij inleidend Hij eindigt met de 
vraag of 's Lands politicus nr 1 «die 
de erg broze titel van Mister Europe 
kreeg toegeworpen (voor zijn inder
daad verdienstelijk werk op Europees 
vlak) misschien eens kon denken aan 
het vernietigingswerk waaraan een 
Vlaams gewest dreigt ten onder te 
gaan» Het alternatief dossier is deze 
keer gewijd aan de Chinese uitdaging 
De inleiding is geïllustreerd n-iet de 
Chinese lettertekens, die samen het 
woord « dzung kwo » vormen, de Chi
nese benaming en uitspraak voor Chi
na Het IS een objektieve benadenng 
van wat meer en meer waarnemers 
een uitzonderlijk gebeuren noemen 
Hoofdredakteur van dit blad is Vik 
Van Brantegem. 

Abonnement 150 fr. (100 fr voor mm 
dan 25-jarigen) te storten op PCR nr 
414-0165921-87 van Samizdat 

DIEPDRUK 

(i v b ) Het ziet er uit als een dik school
schrift van het gewone formaat, het 
eerste nummer (juni 1976) van Diep
druk — een dnemaandelijks «onaf
hankelijk tijdschnft voor kreatieve en 
kntische produktie» zoals de onderti
tel ervan luidt In het « woord vooraf» 
lezen we dat meer dan twee jaar tevo
ren de vereniging Enklave ophield te 
bestaan, de redaktie van het gelijkna
mig blad uiteenviel en dat het nieuwe 
tijdschrift Diepdruk in feite de literaire 
traditie voortzet van het blad Enklave 
dat aan zijn derde jaargang toe was 
Dezelfde redaktie heeft de bedoeling 
met alleen aandacht te besteden aan 
de literatuur, maar ook kunstuitingen 
als muziek, film, plastische kunsten en 
teater regelmatig aan bod te laten 
komen Ook tekeningen, foto's, kar-
toens en kollages krijgen een plaatsje 
in Diepdruk 

Naast de gedichten van enkele mede
werkers wordt dit gepolykopieerd eer
ste nummer (83 biz) voornamelijk m 
beslag genomen door een drietal zeer 
informatieve prozastukken (een over 
de Engelse schilder W J M Turner, 
een over het teaterdekreet van 20 
mei 1975, en een over het anarchis
me) en een romanfragment over de 
kinderjaren van een guitige jongen, 
Sebastiaan geheten 

Driemaandelijks «onafhankelijk tijd
schrift voor kreatieve en kritische pro
duktie» Redaktie-adres Daniel Buy-
le, Henn de Brouckèrelaan 70, 1160 
Brussel Los nummer 50 BF (Neder
land 3,5 fl - Andere landen 60 BF), 
abonnement (4 nummers 
± 250 bIz) 170 BF (Nederland 12f l 
- Andere landen 200 BF) Te verkrij
gen door storting of overschrijving op 
rekeningnummer 001-0386731-68 van 
Diepdruk, 1160 Brussel 

POEZIEKRANT 

( j v b ) Uit De Pinte kregen we num
mer 03 van de « Poeziekrant» toege
stuurd, een tijdschrift met ongeveer 
dezelfde afmetingen als ons eigenste 
weekblad Wij 
De hoofdbrok van dit nummer (zes 
bladzijden) is een vraaggesprek met 
de dichter Leopold M Van den Bran-
de, uit Mechelen, naar aanleiding van 
zijn bundel «Alchemie van de Roos», 
waaruit in deze «Poeziekrant» een 
paar gedichten zijn overgenomen 
Daniel Billiet recenseerde de bundel 
«Continental Hotel» van Patrick Con-
••ad en «Handboek voor overleden 
knaagdieren » van Sjoerd Kuyper, ter
wijl Willy Tibergien een aantal «Po-
weetjes» verzamelde dat zijn nieuw
tjes over poezieprijzen, nieuwe uitga
ven, samenkomsten, enzovoort Een 
poezie-exlibns dat toebehoort aan 
Luc Van Den Bnele (houtgravure van 
Guido Manman) illustreert een volle 
bladzijde ingezonden gedichten (waar
onder een paar vermeldingen van de 
Knokke-Heist poezie-pnjs 1976) Ten 
slotte volgen er nog een tijdschriften
revue en zeven korte besprekingen 
van ingezonden bundels 

Tweemaandelijks tijdschrift Redaktie-
adres W Tibergien, Nazarethstraat 
41 - 9720 De Pinte Abonnement 
100 BF door storting op Kredietbank 
nr 441-7009051-76, 8 fl voor Neder
land Losse nummers 20 BF of 1,5 fl 

HET PENNOEN 

Het eerste nummer van de 25ste jaar
gang van dit maandblad verscheen in 
een nieuw en zeer aantrekkelijk kleed
je, nl in magazmevorm Met deze 
gedaanteverandenng heeft het blad 
van Jan Olsen ongetwijfeld meer dan 
een winstpunt geboekt In dit juli-au-
gustus-nr vraagt het blad o m aan
dacht voor de IJzerbedevaart en hoe 
het nu verder moet 
Jaarlijks leesgeld 300 fr pc 000-
0094556-78 van J Olsen, Stefanie-
plein 39, 8400 Oostende 

NEERLANDIA 

Het derde nummer van de 80ste jaar
gang van dit tweemaandelijks blad 
wordt ingeleid met de vraag «Lijdt 
Amsterdam aan een hartziekte ' » De 
auteur van dit artikel, Mart Van Heij-
ningen, betreurt de ontvolking van de 
stad aan de Amstel, de verovering 
van de binnenstad door het zakenle
ven, waardoor de overblijvende bewo
ners steeds meer vervreemden Am
sterdam IS inderdaad dringend aan 
een stadskernvernieuwing toe, men 
heeft vooral de grachten laten verval
len, er zijn te weinig verkeersvnje 
zones en ook de afbraakwoede 
neemt soms ontstellende vormen aan 
(zo bvb de omgeving van het Rem-
brandthuis en het Waterloplein) De 
auteur spreekt daar geen verder oor
deel over, doch wou alleen via ge
sprekken met oude Amsterdammers 
de aandacht vestigen «op een groep 
mensen die gewalst worden onder de 
machine van de Kommercie, die in 
Amsterdam het centrum in de macht 
heeft» 

Verdere bijdragen zijn «Van KRV 
naar ICV » (Kultuurraad voor Vlaande
ren resp Interprovinciale Cultuurraad 
voor Vlaanderen) «Leraren Neder
lands in de grensgebieden» (M Can-
tr i jn), «De basisschool, een basis 
voor integratie' '» (GAJ Decaluwé); 
«Uitwisseling in de dagelijkse klasse
prakti jk» en «Werkgroep Taalge
bruik » (G De Caluwe en E Wieme), 
de uitslag van de ANV-wedstr i jd 
«Ontdek de topjournalist 1975-76 en 
de «Spiegel der Nederlanden (korte 
notities o a over de pacifikatie van 
Gent, Septentrion enz) In «Venster 
op de wereld» twee bijdragen over 
fEuropa voor de beslissende keuze 
loor Geert Groothoff en Europa's toe-

Komst naderbij bekeken door drs 
Y J D Peeters 

Lees- en lidgeld 245 fr op rekening 
nr 408-7012041-73 ten name van 
A N V NEERLANDIA Verantwoordelij
ke uitgevers zijn Jan De Graeve, J 
Platteaustraat 16 - B-9000 Gent 
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Een van de belangrijkste gebeurtenis
sen van en ongetwijfeld één van de 
meest prestigieuze films voor het nieu
we filmseizoen (na een lange hete 
zomer) wordt Bernardo Bertolucci's 
epos van de bevrijdingsstnjd van de 
Italiaanse landbouwersbevolking van 
1900 tot net na de tweede wereldoor
log, Novecento In alle opzichten is 
deze prent indrukwekkend hij duurt 
met minder dan 5 u 30 (en zal in twee 
delen worden vertoond), bevat een 
superieure cast (Burt Lancaster, Ro
bert de Niro, Sterling Hayden, Laura 
Betti, Gerard Depardieu, Stefania San-
drelli, Donald Sutherland e a ) en — 
hoewel hij met de filmgeschiedenis zal 
ingaan als dé film van de eeuw — is 
Novecento nu alvast een hoogtepunt 
voor 1976 

Op een kronologische manier (op één 
lange flashback na, die het éérste 
deel van dit epos omvat) vertelt Nove
cento de harde en tragische geschie
denis van twee families in de streek 
van Emilie Het is de konfrontatie van 
het grootgrondbezittersgeslacht van 
de Berlinghieri's met de arme landbou-
wersklan van de Dalco's die van ouds
her in dienst staan van deze landadel 

Op een zomermorgen anno 1900 
wordt in beide families een zoon gebo
ren Voor Leo Dalco, de patriarch van 
de boerenfamilie is OImo een zoveel
ste mond te voeden, een bastaard 
bovendien , de andere, Alfredo bete
kent voor grootvader Dalco een nieu
we hoop om zijn rijk van de luikende 
aftakeling te redden De opkomst van 
het socialisme zorgt inderdaad ook in 
het kalme Emilie voor enige beroering 

Als de herfst haar intrede doet en 
tevens de oogst van de boeren mis
lukt, zullen beide kinderen, die onder
tussen reeds opgegroeid zijn tot jon
gelingen, en ondanks hun zorgeloze 
jeugd, tegenover elkaar komen te 
staan Alfredo (een nieuwe briljante 
rol voor Robert de Niro) heeft, na de 
dood van zijn grootvader het roer in 
handen genomen en moet zijn «be
zit » veilig stellen tegenover de «lijfei
genen» waar OImo (Depardieu kon 
geen betere rol treffen) zich ontpopt 
als spreekbuis van de hongerende 
boeren Het ontstaan van een klasse-
strijd (die tevens de breuk tussen bei
de jonge mensen betekent) wordt 
nog versneld door de opkomst van de 
«nieuwe orde», de fascisten, die on
verwijld van de slechte ekonomische 
toestand gebruik maken om zelfs tot 
m die kleine gemeenschap de plak te 
willen zwaaien (en daar ook in slagen 
dank zij de stilzwijgende medeplichtig
heid van «baas» Alfredo) Tijdens 
deze wreedaardige periode (die in 
Novecento gesimbolizeerd wordt 
door een volgend seizoen, de winter) 
spelen zich de meest mensonterende 

gebeurtenissen af Als de lente aan
breekt en het fascisme overwonnen 
wordt, komen de boeren, onder de lei
ding van OImo, tot het besef dat enkel 
het kommunisme hun lot kan verbete
ren 

Kineast Bernardo Bertolucci die, na 
het wereldsukses van zijn beroemd/ 
beruchte Last Tango in Panjs, vnj spel 
kreeg van de producenten, heeft met 
Novecento uiteraard de film van zijn 
leven beoogd Waar hij in vorige films 
(op Tango na) vooral de intellektuele 
toer opging in zijn ontmaskering van 
eén van de grootste maatschappelij
ke kwalen, het fascisme, beoogt hij nu 
vooral het grote publiek door het 
maken van een regelrechte volkgfetm, 
waar ook de man van de straat zijn 
kluif zou aan hebben Nu zal Novecen
to wel sukses hebben'(het moet ook, 

want de film heeft ettelijke honder
den miljoen gekost en de — Ameri
kaanse I — producenten zien oq 
graag hun centen terug) maar 
danks al dat potentieel talent \ƒan 
maker en akteurs is het toch een ont
goocheling geworden Een ontgooche
ling die deels te wijten is aan de zeer 
hoge verwachtingen die bij iedereen 
gerezen zijn, maar vooral te wijten is 
aan-de demagogie van de maker zelf 
om zijn kijkers tot het «ware geloof», 
het kommunisme, te bekeren Nove
cento IS in de eerste plaats een ideolo
gische film en als dusdanig veel min
der een zuiver politieke film Het is 
een regelrechte superproduktie in de 
lijn van een Gone with the yVind (die 
op zijn beurt dan een zeer konserva-
tieve en racistische prent was) waar 
alle middelen goed genoeg zijn om de 
kijker van de zaligheid van het marxis
me te overtuigen De kapitalistische 
familie wordt zeer hatelijk voorge
steld, terwijl Bertolueci mét terug
schrikt voor attraktief sadistische en 
gewelddadige tonelen om de fascis
ten afschrikwekkend voor te stellen 
In tegenstelling tot zijn vorige prenten 
(II Conformista, De Strategie van de 
spin ) schenkt Bertolucci teveel aan
dacht aan het spektakel zodat de fas
cisten de toeschouwer enkel toeschij
nen als de « slechten» terwijl de land
bouwers de «goeden » zijn Die toe
stand wordt bovendien nog in de 
hand gewerkt door precies gebruik te 
maken van tal van bekende akteurs 
en aktrices zodat het identifikatiepro-
ces voor de kijker moeiteloos ver
loopt Maar ondertussen verdwijnt de 
motivering en de zo broodnodige 
bewustwording in de grandioze, bijna 
Hollywoodiaanse glitter van het film-
spektakel Grenzeloos simplistisch 
wordt het als Bertolucci de rush naar 
het kommunisme aan het einde van 
de oorlog in nochtans grandioos ge-
konstrueerde sekwensen illustreert 

De boeren verwerken alle rode stof
fen tot éen reusachtige rode vlag 
waarrond de hele dag vreugdedan-
sen en lofliederen gezongen worden 
Waarschijnlijk heeft Bertolucci bij de 
eindmontage daar ook de naïviteit 
van ingezien, want in een epiloog — 
die een totale breuk met wat vooraf
gaat betekent — zie je de twee hoofd
personages OImo en Alfredo terug 
Ze zijn nu oud geworden maar twis
ten nog steeds (de eeuwige klassen
strijd) Bertolucci relativeert nu plots 
zelf zijn ode aan het kommunisme 
(maar de kritische kijker was daar 
ongetwijfeld al veel vroeger aan toe) 
«Reflektie is veel meer waard dan 
demagogie» zei Bertolucci zelf. maar 
in Novecento merk je daar met zoveel 
van Ondanks zijn afkeer voor de mis-
sionarismentalitelt die uit Novecento 
straalt, blijft dit toch een zeer belangrij
ke film waar vooral het (landelijk) lyris-
me van het eerste deel als een enor
me kracht overblijft Bernardo Berto-
lucci heeft op een ideologische haar-
bos na, bijna dé" film van de eeuw 
gemaakt Jammer dat hij daar met in 
geslaagd is. Krijgt hij ooit zo 'n kans 
opnieuw"? Ronnie Pede 

GRUWELIJKE 
VERTELLINGEN 
Wie al geproefd heeft van de gruwel
en spookliteratuur uit Oost en West 
(in Engelse en Duitse vertalingen kun 
je thans lekker griezelen met Chinese 
en Tibetaanse spookverhalen) zal 
zich afvragen, wat de Vlamingen nog 
aan nieuws kunnen bijbrengen in het 
genre 
De kunstschilder Roel Richelieu van 
Londersele is ook schrijver Onder 
ander van «Gruwelijke vertellingen» 
met op de kaft een reproduktie van 
een lugubere kop, zoals de auteur er 
een schilderde in olie op doek Hij 
schrijft met korte zinnen en stelt het 
ongewone, het Unheimliche met een 
vanzelfsprekendheid voor, die o a 
doet denken aan één der meesters in 
het genre wijlen Jean Ray 
Roel-met-de-kardinaalsnaam van Lon
dersele zou bezwaarlijk een betere 
meester kunnen kiezen In deze bun
del ontpopte hij zich, als een zeer 
knap schrijver van korte verhalen 
(sommige zijn ultrakort, soms te kort 
om volledig tot hun recht te komen, 
ook al toont de meester zich in de 
beperking) Leest in elk geval het eer
ste verhaal (De tuinman, twee en een 
halve b iz ) , het loont de moeite en zal 
U trouwens aanzetten ook de negen 
andere verhalen te lezen. 
« Gruweli jke vertell ingen • - Roel Ri
chelieu van Londersele - 95 bIz - Uit
gever Walter Soethoudt, Perenstraat 
15, Antwerpen 

Grote schoonmaak wordt er overal wel 'ns gemaakt Bij u wellicht in het voor
jaar, de ijskoman doet het zeker nog met begin september, maar de kunstgalenj-
en des te meer Daar wordt nu naarstig met de kalkborstel gewerkt, omdat de 
medio dezer maand een nieuw tentoonstellingsseizoen van start gaat Een gale-
nj-tentoonstelling bespreken kan dus met. en museum-expositie evenmin omdat 
ook daar door de toensten platgereden tapijten gekeerd worden Weshalve we 
deze week onze kijkgenoegens op straat en terrasjes gezocht hebben, met 
aldaar — zoals het ovengens de bedoeling i s— de affiche (in goed. maar hier 
moeilijk waar te maken Nederlands eigenlijk het aanplakbiljet) als grote blikvan
ger. 

Het sukses van de zogeheten «poster» heeft aangetoond dat de affiche een 
medium is dat het publiek zeker met onverschillig laat integendeel zelfs, dat het 
publiek best bereid is de affiche uit haar kommerciele levensechtheid te sublime
ren tot een gekoesterd kijkobjekt De Britten noemen affiches dan ook terecht 
« poor man's pictures » Logisch trouwens, omdat hun bedoeling inderdaad gra
fiek voor de massa is, net zoals het ontstaan van onze schilderkunst overigens 
een louter utilitaire bedoening was, zij het dan met een uiterst elitaire inslag. 

ARMEAAANSPRENTEN 

Maar, al willen wij de « hemel-wervende» oogmerken van de opdrachtgevers 
van het « Lam Gods » geenszins ontkennen, de eigenlijke affiche-techniek is toch 
pas in de tweede helft van de vonge eeuw ontstaan Marketing en konsument-
motivatie waren toen nog geen met wetenschappelijke nauwgezetheid beoefen
de begrippen, zodat de ontwerper nog in alle gemoedsrust kunstenaar mocht 
zijn De faktor zakelijkheid was zelfs in de eerste kommerciele affiches vrijwel 
nihil Denken we maar aan namen als Mucha. Toulouse Lautrec. Willette. Stein-
len, enz hun lithografische « posters » zijn nu absolute veilmgsobjekten gewor
den, maar wij durven er een dure eed op zweren dat geen hedendaagse mana
ger er vandaag de dag enig kommercieel brood in ziet 

Laten we ons dus maar naar de tijd schikken en stellen dat. tot spijt van ons 
allen, de affiche vele bedoelingen kan hebben, maar zeker met « mooi» zijn Haar 
enige bedoeling is 3-stapsgewijze aandacht trekken, overtuigen en tot kopen 
motiveren En dat zij daarbij de straatmuur tot een welvaartsdroom kan omtove
ren, moeten we maar op rekening van de « verborgen verleiders » der reklamelui 
schrijven En jawel, als die straatmuur door zijn beladenheid van affiches af en 
toe eens uitgroeit tot een visueel aangenaam avontuur schrijf dat dan gerust 
op rekening van het toeval Daar ligt trouwens het verschil tussen de klanten 
van de gebroeders Van Eyck en deze van het reklamebureau DIJ de eersten 
ging het om hun zieleheil, bij de overigen om tandpasta, schoensmeer of index-
vrije bouwgrond En natuurlijk is het verschil in bekommernis voor de eeuwig-
heidswaarden ook herkenbaar in de plastische resultaten van onze verloede
ring. 

Maar toch. alle merkantilisme ten spijt, er zijn héél mooie affiches. Sommige van 
onze reklamejongens hebben het artistieke én kommerciele talent, zeggen we 
maar. van onze Rubens (ook met vies van een penning, en ook met wakkerlig-
gend van een wangedrocht, ga maar 'ns in 't Louvre kijken) In Frankrijk is Rai-
mond oavignac een absolute meester en bij ons zit Julian Key (Julien Van Key-
molen) in de beste traditie Al moet het ons van het hart dat beiden zich vaak te 
zeer afficheren als affiche-makers en zij eerder zichzelf aan de man (de 
opdrachtgever) trachten te brengen dan het produkt waar het toch om gaat 
Maar kom. de kunst komt aldus onder het volk En deze rubriek gaat uiteindelijk 
meer over kunst dan over afwasmiddelen Trouwens, wie durft verwachten dat 
elke zakenman een aGuggenheim. een Pellizari. een Marzotto. een Olivetti, een 
Gilbenkian. een Oriov of enz zou zijn (opvallend de vele Italianen met mecenia-
le aspiraties). 

BIJ dat alles twee finale bedenkingen Als u een goede affiche ziet. besluit dan met 
te vlug dat het produkt even goed is (want reklamejongens worden — ove
rigens vnj goed — betaald om élk produkt beter te laten lijken) En tenslotte, een 
affiche IS altijd een truuk om u te « bekeren » wees er dus voor op uw hoede, 
maar vergeet met dat ook de waarachtigste kunst hetzelfde is Echte kunst en 
goede reklame staan beide in hun tijd. vertolken de gevoelens van die tijd, spre
ken tot de mensen van die tijd Hun medium is hetzelfde, hun technieken vaak 
ook en even vaak hun bednjvers .. maar er is één enorm verschil de ontroe
ringskracht Daar staat u uiteraard zelf voor in. 

fP 
uwstad,uw 

Voorontwerp van de Hugo Schiltz affiche, die — in gewijzigde vorm — tijdens 
de kampanje voor de huidige gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen zal aan
geplakt worden 
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BRT 

1800 De Oniksen 
1805 Kim en zijn vnenden 

Avonturenreeks 
1830 Boeroendi 

Eerste deel «Ontwikkeling 
in zwar t -w i t ' » 

1915 Allemaal beestjes 
1945 Nieuws 
2015 Coronation Street 
2040 Panorama 
21 30 Premiere 
2215 Nieuws 

NED. 1 

1045 Schooltelevisie 
1400 Schooltelevisie 
1500 De Waltons 
18 45 Toenstische Tips 
1855 Nieuws 
1905 De kinderkrant 
1930 Het kleine huis 
20 20 Muziek uit Studio 2 

Muzikaal programma 
2045 De zilveren berg Oorlogs-

dokumentaire 
21 35 Nieuws 
21 50 Nader bekeken 
22 20 Ars Musica 
2245 Tenslotte 
2250 Nieuws 
22 55 WK-Wiel rennen 

NED. 2 

1845 Ti-Ta-Tovenaar 
1855 Nieuws 
19 05 Pipo en de piraten van toen 
19 30 Dokter Hogg terug 
2000 Nieuws 
20 25 Beryl's lot 
21 25 Boulou en zijn vnenden 

Show 
21 55 Reuben mijn jongen 
22 20 Achter het Nieuws 
2310 Den Haag vandaag 

RTB 

1715 Schooltelevisie 
1755 1.2 3 Ja i vu 
1815 Waarom? 

Dokumentaire 
1845 Graine d'Ortie 
1915 Nieuws 
1930 Leningen via kleine adver

tenties 
1950 Le Chat 

Franse film 
21 15 Verkeerstips 
2120 W K -Wielrennen op de 

baan 
21 45 Nieuws 
21 55 Le carrousel aux images 

10 SEPTEMBER 

BRT 

1800 Mumfie 
Voor de jeugd 

1812 Expenmenteel 
Korte film 

1815 Herfst 
Poëtische film van H 
Storck 

1845 Dag aan dag 
De kulturele aktualiteit in 
Vlaanderen 

1910 Trajekt 
Programma over weg- en 
spoorwegverkeer, en lucht
en scheepvaart 

1945 Nieuws 
2015 De Flintstones 
2040 Bloedige aardbeien 

VS-dramatische film over 
studentenkontestaties 

22 20 Inspraak '76 
Na de zondvloed 

2310 Nieuws 

NED. 1 

11 10 Schooltelevisie 
1815 Teleac 
1845 Kortweg 
1855 Nieuws 
1905 Spel zonder grenzen 

Vanavond de zevende uit
zending 

20 40 In het voetspoor der ontdek
kers 

WIJ 18 
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21 35 Nieuws 
21 50 The Collaborators 
2240 Vroomheid in hout 
22 55 Ons dagelijks beeld 
2330 Nieuws 

NED. 2 

1815 WK-Wiel rennen 
1845 Ti-Ta-Tovernaar 
1855 Nieuws 
1905 Avro's toppop prezenteert 

de nationale hitparade 
2000 Nieuws 
2025 De onzip|itbare man 
21 15 Cannon 
2205 Televizier magazine 
22 50 Help een klant 
2315 Nieuws 
2320 WK-Wielrennen Italië 

RTB 

15 00, WK-Wielrennen op de baan 
1715 Schooltelevisie 
1745 1 2 3 J'ai vu 
1815 Sept sur sept 
1845 Graine d'Ortie 
1911 Weerbericht 
1915 Nieuws 
1930 Le cceur au ventre 

Nieuwe zesdelige reeks 
2030 Een dag op Madagaskar 

Dokumentaire 
21 35 WK-Wielrennen op de baan 
2145 Nieuws 
21 55 Souvenirs d e n France 

Franse komedie 
2325 Nieuws 

11 SEPTEMBER 

BRT 

17 30 Doe mee 
18 00 De Oniksen 
1805 Disneyland 
1855 Ook dit IS leven 

HIJ trok naar het westen 
1940 Mededelingen 
1945 Nieuws 
2015 Wies Andersen show 
21 05 Terloops 
21 50 Kruis of munt 

(Switch) Amerikaanse tv-
reeks 

2240 Nieuws 

NED. 1 

1530 Nieuws 
1532 All en de kameel 

Film voor de jeugd 
1700 IJsland, het eiland der kon

trasten 
Dokumentaire 

1815 Teleac 
1845 TV-informatie voor Marok

kanen 
1855 Nieuws 
1905 Ralleycross 1976 

Reportage 
1955 De zwarte Dalia, wie is 

da f? 
Rekonstruktie van een 
moord 

21 35 Nieuws 
21 50 AVRO's sportpanorama 
2230 Televiziers reunie 

25 jaar in Nederland 
2300 Nieuws 

NED. 2 

1845 Ti-ta-tovenaar 
1855 Nieuws 
19 05 The Flintstones 
1930 Wondere wereld onder wa

ter 
Natuurfilm 

1950 t Zand 33 
2000 Nieuws 
20 25 Alias Smith and Jones 
21 15 Victor Borge in koncert 
2205 Brandpunt 
2245 Kort verhaal van Graham 

Greene 
2335 Nieuws 

RTB 

1215 Verkiezingsdebat Nijvel 
1300 Verkiezingsdebat Aarlen 
1410 Tuinieren 
14 25 Tenuto 
1515 Waals toneel 

El pyotte d'el Servante 
1655 Rockkoncert 
17 35 Quentin Durward 

TV-reeks 

tff-ihiiiit»! I 

1830 Festivals 
1845 Colargol in Indie 
19 00 Antenne-soir 
1915 Nieuws 
1930 The counterfeit traitor 

Amerikaanse spionagefilm 
21 45 Nieuws 
2200 Cinescope Alice Sapritch 

Aansluitend laatste nieuws
uitzending 

12 SEPTEMBER 

BRT 

10 00 Euchanstieviering 
1200 Nieuwsoverzicht voor ge

hoorgestoorden 
1230 Dag aan dag 
1430 Voor boer en tuinder 

Open school 
1500 Het spook van Monnikenei-

land 
1515 Klem klem kleutertje 
1520 Doe mee 
1600 Eskapade 
1645 Brussel hart van Europa 
1715 Suske en Wiske 
17 40 Van klassiek tot jazz 
18 45 De Oniksen 
1850 Het oorkussen van de dui

vel 
Eerste van vier program
ma s over vrijetijdsproblema-
tiek 

1920 Laurel en Hardy 
1940 Mededelingen 
1945 Nieuws 
2000 Sportweekend 
2030 Een avondje uit «Inge

blikt» 
Toneelstuk van Victor La-
noux 

2200 Nieuws 
2225 Einde van de uitzending 

NED. 1 

1600 Nieuws 
1602 De jongen met de gouden 

broek 
16 27 Grote prijs van Italië te Mon-

za 
1655 Voetbaluitslagen 
1700 Vesper uit Zoeterwoude 
17 30 Bericht van de wilde gan

zen 
1815 Teleac 
1855 TV-mformatie voor Turken 
1900 Nieuws 
19 05 De Flintstones 
19 30 Hennwijding synagoge 
2005 Na de zondeval 

Televisiefilm 
2215 Een spoor van vergif 

Dokumentaire 
2300 Nieuws 

NED. 2 

18 40 Woord voor woord 
1845 Ti-ta-tovenaar 
1850 De kinderen van nummer 

47 A 
1915 Studio sport 
2030 Mannen en mikroben 
21 30 Nieuws 
21 35 Dossier over Al Capone 
22 25 Nieuws 

RTB 

11 40 Tuinieren 
12 00 Verkiezingsdebat Namen 
1255 Nieuws 
13 00 Concertissimo 
1430 Les Cracks 

Franse komedie (1967) 
1615 Entre nous 

Showprogramma 
1710 Sportuitslagen 
1720 Le francophonissime 
1750 Kleuterprogramma 
1815 Sportweekend 
1900 Antenne-soir 
1915 Nieuws 
1930 L'Homme du Picardie 
2030 Spel zonder grenzen 
21 45 Nieuws 
2200 Konrad Lorenz over agres

siviteit 

MÊHÊÊÊ 
13 SEPTEMBER 

BRT 

Schooltelevisie 
1700 Nederlands 
1730 Engels 

18 00 De Oniksen 
1805 Klem, klem kleutertje 
1820 Hond op de vlucht 

Jeugdfeuilleton 
1845 Open school 
1915 Sporttribune 
1939 De weerman 
1945 Nieuws 
2015 Rad der fortum 

Kwisprogramma 
2110 Het Amenkaanse president

schap 
22 00 Made m Sweden - For ex

port 
22 30 Nieuws 

NED. 1 

1045 Schooltelevisie 
1845 TV-mformatie voor Suri

naamse Nederlanders 
1855 Nieuws 
1905 The Flintstones 
1930 Beestachtig 

Natuurdokumentaire 
2025 Gunsmoke 

Westernreeks 
21 15 Uit de agenda van een bis

schop 
21 35 Nieuws 
21 50 Een stuk van je leven 

Dokumentaire 
22 25 Uitzending van symbiose 
2230 Nieuws 

NED. 2 

1845 Ti-ta-tovenaar 
1855 Nieuws 
19 05 NL Discoshow 
2000 Nieuws 
2025 Tatort 

Duitse politiereeks 
21 45 Aktua TV 
2230 The Bell Telephone «jubi

lee » spectacular 
2325 Nieuws 

RTB 

1400 Schooltelevisie 
17 45 De honingkoek 

Een verhaaltje voor de kleu
ters 

1750 1, 2, 3 J'ai vu 
1815 TV Femmes 
1845 Graine d'ortie 

TV-reeks van Yves Allegret 
1900 Lundi Sports 
1915 Nieuws 
1933 Fanny 

Trilogie van Marcel Pagnol 
21 55 Nieuws 
2205 100e verjaardag van het 

festival van Bayreuth 

14 SEPTEMBER 

BRT 

Schooltelevisie 
17 00 Milieu 
1730 Biologie 
18 00 De Oniksen 
18 05 Wickie, de Vikmg 
18 30 Open school 
1900 Tienerklanken Rwanda 
1942 Mededelingen 
1945 Nieuws 
2015 Ha, ha die liefde 
2045 Verover de aarde 
21 35 Niet alle dieven komen on

gelegen 
TV-spel van Dario Fo 

2220 Nieuws 

NED. 1 

14 00 Schooltelevisie 
1845 TV-mformatie voor Span

jaarden 
1855 Nieuws 
19 05 Te voet dwars door Austra

lië 
Dokumentaire 

1955 De zomer in het hoofd 
Tips voor de vakantietijd 

2005 AVRO's puzzeluur 
21 05 Mash 
21 35 Nieuws 
21 50 George Sheanng prezen

teert George Sheanng 

NED. 2 

1845 Ti-ta-tovenaar 
1855 Nieuws 
19 05 Zo vader zo zoon 
1930 N C R V - T V van toen 

José Feliciano 
2000 Nieuws 

-M^gate^ 

20 25 Sutherland grijpt in 
21 15 Leve het leven 

Dokumentaire 
21 40 Hier en nu 
2220 Nationaal zangerskongres 

leger des heils 
2335 Den Haag vandaag 
2350 Nieuws 

RTB 

1400 Schooltelevisie 
1745 Flic l'ecureuil 
1750 1 ,2 ,3 J'ai vu 
1815 Netsilik 

Dokumentaire over de Eski
mo's 

1845 Graine dort ie 
19 00 Antenne soir 
1915 Nieuws 
1930 Dames 

Amenkaanse muzikale ko
medie (1934) 

21 00 De verzorgden 
Dokumentaire 

21 55 Nieuws 
2205 Kristenen m het sociale le

ven 
Aansluitend laatste nieuws
uitzending 

15 SEPTEMBER 

BRT 

1730 Tip-top 
1842 Michel Strogoff 
1940 De weerman 
1945 Nieuws 
2015 Rhoda 
2040 Klaverweide 
21 30 De vijfde windstreek 
2220 Nieuws 

NED. I 

1530 Simon in tekeningenland 
De Soldaatjes 

15 35 Wondere wereld onder wa
ter 

1600 KRO's wereldcircus 
1655 Simon m tekeningenland 
1700 De avonturen van Konny 

en zijn vrienden 
1815 Teleac 
1855 Nieuws 
1905 Van gewest tot gewest 
1950 Politieke partijen 
2000 Opgevoed door het dienst

meisje 
Duitse tv-film 

21 35 Nieuws 
21 50 Den Haag vandaag 
2205 Panoramiek 
22 35 Studio sport 
2320 Nieuws 

NED. 2 

1845 Ti-ta-tovenaar 
1855 Nieuws 
1905 Ik spreek jou nog wel 

Over seksualiteit 
1930 Kenmerk 
2000 Nieuws 
2025 Socutera 
2030 Veronica totaal 
2035 Doe 

Kwartet 
21 00 Veronica aktueel 
21 05 Veronicas popjournaal 
21 11 Jongeren, vandaag de dag 
21 23 Veronica extra 
21 38 De hooghe heeren 

Reportage 
21 45 Veronica aktueel 
21 55 Will wil wel 

Kwis 
2240 Starsky & Hutch 
2328 Veronica's agenda 
2330 Nieuws 

RTB 

14 00 Schooltelevisie 
1630 Feu vert 
1810 Les volants 

Nieuws uit de auto- en mo
torwereld en de luchtvaart 

1840 Flic lecureuil 
1845 Graine d'ortie 
1915 Nieuws 
1935 McCloud 

Amerikaans politiefeuilleton 
2050 De hedendaagse archeolo

gie 
21 50 Nieuws 
22 00 Katoliek-godsdienstige uit

zending 
Aansluitend laatste nieuws
uitzending 
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wat 

ViRIJC TIJD 

j » 

KLEIN BIER 

Wat men zou kunnen noemen de pro
fessionele fine-fleur van het Beize 
velo-wereldje (een aantal sponsors, 
sportdirekteurs, inrichters en koe-
reurs) hebben moeder BWB een brief 
gezonden, waann staat te lezen dat 
ze het helemaal met schoon vinden 
dat ze door hun eigen patron (La-
croix) niet werden geraadpleegd in 
verband met de selektie voor de 
wereldkampioenschappen (selektie 
waarin Lacroix overigens geen stem
recht heeft) De super-profs uiten hun 
wantrouwen tegenover hun •< delega
tie» bij de BWB (dat is nog eens 
Lacroix) en vragen dat die meneer 
geen enkele taak zou worden opge
dragen tijdens de wereldkampioen
schappen Lacroix zelf schijnt er eens 
mee te lachen Zoiets is klein bier in 
de beeweebee 

RAAR 

Komikei in verband met het manifest 
van St-Agatha-Berchem (dat is het 
«pampier» waarover hierboven spra
ke, IS dat het geschreven werd op 31 
augustus, en ondertekend door Eddy 
Merckx En anderen natuurlijk Eddy 
Merckx zat echter op 30 augustus al 
in Italië Hij mag dan al een superwe
zen zijn, zo'n lange arm heeft hij toch 
nog niet dat hij vanuit Italië een stuk 
kan tekenen dat in Berchem op tafel 
ligt De enige uitleg schijnt te zijn dat 
Eddy een stuk maagdelijk blank pa
pier heeft ondertekend, en dat men 
de •< kommissie >• er later heeft boven 
geschreven Dat lijkt ons maar een 
rare manier van doen, en met van 
aard om de waarde van het doku-
ment te vergroten 

WAT EEN GAT... 

Lomme Driessens ontpopt zich meer 
en meer als een humorist van het zui
verste water Eert joernalist tekende 
deze uitlating van Lomme op «In'Vil
voorde vindt ge maar moeilijk een 
gazet» Vermits heel de wereld met 
een visademke op de al te schaarse 
uitlatingen van Lomme zit te wachten, 
gaat iedereen dat lezen (vooral omdat 
de gazet waarin het verscheen vol
gens ons op minstens tien miljoen 
exemplaren gedrukt wordt), en met
een gaat iedereen weten wat een 
achterlijk gat Vilvoorde, nochtans zo 
vlak bij Brussel, wel is Burgervader 
Gelders — tegenwoordig ook zo een 
beetje joernalist, dunkt ons — zou er 
toch moeten voor zorgen dat mensen 
hjk Lomme met verstoken blijven van 
de ware kuituur, en af en toe een 
sportgazet zouden kennen kopen 
Dat moet, met de verkiezingen voor 
de deur, toch te regelen zijn ' 

C I J F E R S Z E G G E N V F E L 

In de grote voetbalkringen wordt luid 
triomf gekeeld omdat dit jaar meer 
dan vijf miljoen mensen kwamen kij
ken naar de ongeveer 250 voetbalmat
chen in het kader vap de dne Europe
se kompetities (landskampioenen, be
kerwinnaars en Uefa) Dat is Inder
daad geen onaardig cijfer, en daar zal 
wel een goede cent aan verdiend zijn 
Maar gemiddeld 20000 gapers voor 
die zeer dure sjotterijen is tenslotte 
nog met zoveel Het betekent ook dat 
nog met éen Europeaan op honderd 
eén van de vele matchen gaat zien 
Wellicht zijn die 3 miljoen kijkers in 
werkelijkheid maar een 2 a 3 miljoen 
mensen, die echter naar meer dan 
eén match gaan kijken Alles samen 
hjkt ons op Europees vlak te gelden 
wat op Belgisch vlak geldt dat de 
voetbalsupporters zo een beetje een 
gesloten, eigen sportfederatie gaan 
vormen, met profspelers (bv de trom-
pettekensblazers) en al 

V A N T Z E L F D E 

Fidel Castro — en dat is nu eens een 
vedette die wij aan onze «echte» 
lezers-sportliefhebbers met moeten 
voorstellen — heeft op zijn poot 
gespeeld Voor anstokratische spor
ten als paardnjden en zeilen is er op 
de olimpische spelen altijd plaats, zegt 
hij, maar echt volkse sporten als 
base-bal worden er geweerd En de 

schuld daarvan, steeds volgens Fidel, 
ligt bij de Europese landen Wij willen 
met Fidel geen ruzie maken — alleen 
maar zeggen dat het met aristo- of 
demokratie mets te maken heeft —, 
en erop wijzen dat wij hier in Vlaande
ren ook met een boel echt volkse 
sporten zitten waarvoor de olimpi
sche lonqens geen oelangstelling heb
ben, en die nochtans plezant zijn Zo 
maar voor de vuist weg solschieten, 
vogelpik, bollen, schreefke-schieten, 
bakschieten, zaklopen, en — wij blij
ven geen boerkens — zelfs pétanque 

HET B E G I N T AL 

De Russen waren destijds met zo 
heel kontent omdat Allende in Chili 
« zelfmoord pleegde», en daarom wei
gerden ZIJ eerst een voetbalmatch 
tegen Chili te spelen, en nu weigeren 
ZIJ ertegen uit te komen in de halve 
finale van de Daviscup (tennis) De 
Chilenen kaatsen de bal terug, en zij 
vragen dat men de organisatie van de 
olympische spelen in 1980 met zou toe
kennen aan Rusland (zoals ovengens 
al lang beslist is), omdat men zich in 
dat land met houdt aan de olimpische 

regels en traditie Men verwart er 
immers voortdurend de politiek en de 
sport Over kwestie op zo'n hoog 
niveau vraagt men uiteraard onze 
mening niet, maar wij dachten toch 
dat de Chilenen gelijk hebben Echter 
dit waar verwart men sport en poli
tiek n i e f 

GOED ZO 

De wandelsport heeft wind in de zei
len, en daar zijn wij blij om, en omdat 
WIJ ze zelf niet-georganizeerd vlijtig 
beoefenen, en omdat het een spot
goedkope, gezonde, ontspannende 
en voor werkelijk iedereen geschikte 
sport IS Bovendien overal beoefen-
baar, leerrijk en voor korruptie weinig 
vatbaar Sport die zich ook, voor wie 
dat wil, kan lenen tot een extraatje En 
dat hebben een duizendtal wande
laars uit Vlaanderen en Wallonië er 
verleden weekend van gemaakt Met 
een speciale boot trokken zij naar 
Dover, en vandaar met bussen naar 
Windsor, waar de eigenlijke wande
ling — ieder volgens zijn mogelijkhe
den — gepland was Het nuttige 
werd hier dus aan het aóngename 

RAAKT 
HET 
ONS 
NOG? 
Met Freddy Maertens is wel de beste 
renner van het voorbije seizoen we
reldkampioen geworden, en de sport 
IS dus weer eens gered 
Met Freddy Maertens is ook een Belg 
— eigenlijk een Vlaming — wereld
kampioen geworden, en dus is Belgen
land gelukkig Of Vlaanderen er veel 
aan heeft, zullen wij maar in het mid
den laten 

De manier waarop Maertens won is 
zo een beetje — men heeft het kun
nen vaststellen op het teeveetje on
danks de kommentaar van Fred — de 
klassieke manier geworden met een 
grote hoop volk naar de streep, dan 
op een bepaald ogenblik remmetjes 
dicht kwestie van de kanshebbers te 
laten ontsnappen, en helemaal op het 
einde de aflapperij tussen de superve
detten van piket 

W I J gunnen Maertens van harte zijn 
sukses, en geven grif toe dat hij en 
Lomme woord hebben gehouden in 
eén jaar naar de top 
Maar ons daarvoor nu zat gaan dnn-
ken, of wakker van liggen, dat gaan 
we met doen 
W I J geloven namelijk — net zoals wij 
dat altijd in verband met Merckx 
geloofd hebben - - dat wereldkamp
ioen worden bij de beroepsrenners 
een kwestie van negocie en kommer-
cie is (waar we op zichzelf ook al 
geen bezwaar tegen hebben) 
Dat de koereurs van de Belgische 
ploeg onder elkaar geen afspraakjes 
maakten, zoals ons van alle kanten 
verzekerd wordt, willen wij graag gelo
ven Wat hebben werkmensen onder 
elkaar te bedisselen ' 
Dat er ook door anderen geen af
spraakjes zouden gemaakt zijn — 
wat ons met verzekerd werd — dat 
geloven wij niet 

Dat de tien koereurs, die zogezegd de 
Belgische kleuren verdedigden, de na
tionale leuze van de eendracht die 
macht maakt niet goed kenden, dat 
heeft iedereen kunnen zien, wat radio, 
gazetten en TV er ook over vertelden 
Het IS trouwens heel normaal dat ech
te ekonomische en professionele be
langen gaan voor zogezegde nationa
le Want wat heeft « het land » eraan ' 
Er zo IS, al met al, de overwinning van 
Maertens voor ons een ekonomische 
aangelegenheid, die ons noch vreug
de noch wrevel verschaft, om de 
doodsimpele reden dat wij er ons op 
geen enkele wijze bij betrokken voe
len De echte supporters en geënga
geerde wielerliefhebbers buiten be
schouwing gelaten, denken wij dat de 
meeste mensen er zo over denken 

'fff 

gepaard, en dat lijkt ons eén van de 
voornaamste kenmerken van goede 
sportbeoefening 

M E T E IGEN V O L K 

Het gezapige, ouvollige BeIze sportle
ven eist opnieuw al onze aandacht 
op Zo onder meer de basketbalkom-
petitie WIJ vinden de vertrouwde ele
menten weer een kompetitie die met 
allerlei kunst- en vliegwerk zo lang 
mogelijk wordt gemaakt, kwestie van 
veel «recetten », de onmogelijkste na
men voor de klubs, en de klassieke 
twee Amenkanen van wie verwacht 
wordt dat zij het schoon weer zullen 
maken Een nieuwigheid is er toch 
wel LOUIS Busschops van Lierse (nu 
Duffel) zal het doen zonder Amerika
nen Dus met eigen volk Wij denken 
dat Louis het bij het rechte eind heeft 
Als hij enn slaagt zijn ploeg in de eer
ste afdeling te houden — wat hem 
wel zal lukken, denken wij — dan zal 
hij met zijn « ami's go home » veel geld 
op zak kunnen steken En is dat met 
de bedoeling van de moderne sport ' 

NIET VET 

Er IS een tijd geweest dat IJsland in 
het Internationale voetbal een zodanig 
zwak broertje was, dat iedereen blijde 
kreten slaakte wanneer IJsland door 
het «lot» als tegenstrever werd aan
gewezen Daann schijnt stilaan veran-
denng te komen Oost-Duitsland, 
Frankrijk, en zelfs het grote Belgie-Bel-
gique hebben al moeten ondervinden 
dat men in de voetballerij tegenwoor
dig in een mum van tijd van kleine 
amateurkens kan opklimmen tot pro
fessioneel akterende vedetten Waar
bij natuurlijk in het midden kan wor
den gelaten of dit werkelijk een bevor-
denng is Zo zijn onze bloedeigen Wit
te Duivels verleden zondag nog naar 
IJsland gevlogen, in de hoop een 
onvoorstelbare reeks doelpunten te 
scoren Ge zijt er wel mee het was al 
heel wel dat Fraanswa er éen kon 
maken Alles samen dus geen «vet
te », maar dan toch een vaderlandslie
vende (en renderende) overwinning 

PROTEST 

W I J hadden verleden week de eer te 
melden dat de Bulgaarse gewichthef-
fers Khnstov en Blagoiev in Montreal, 
tijdens de olimpische spelen, wat al te 
straffe pillen hadden geslikt Zij zou
den dus normaal hun medailles moe
ten teruggeven Zoals alle Belgen des
tijds eendrachtig achter de betrapte 
Eddy stonden, zo staan alle Bulgaren 
achter hun sterke broeders Hun olim
pische bazen hebben namelijk ont
dekt dat er bij het tegenonderzoek 
een fout werd gemaakt (altijd volgens 
hen) De doos waarin de flesjes Bul
gaarse unne zaten, werd geopend 
De zegels op de flesjes werden be
schadigd Er IS geen bewijs dat de etik-
ketering juist was Dit alles werpt 
zoveel twijfel op de juistheid van het 
onderzoek, aldus de Bulgaren, dat er 
van een veroordeling geen sprake 
kan zijn Afwachten maar, en met van 
wakker liggen 

VAN DAG... 
MAANDAG : En maar steeds dezelf
de deun • er werd alweer een bokser 
doodgeslagen in de ring Deze keer 
in IVIexiko - DINSDAG Of voor 
wie eens wat anders wil horen: 
ergens in de « Vlaanders» is alweer 
een 33-jarige koereur verongelukt. 
— WOENSDAG • De eerste berich
ten over landen die de olympische 
spelen van 1980 zullen boycotten 
stromen binnen. Niets te vroeg, 
dunkt ons. - DONDERDAG: Mas-
pes, gewezen velokampioen en nu 
chef-tut van de Italiaanse velorij-
ders, kreeg een klem hartinfarktje. 
Wat zouden ze daaronder verstaan ? 
— VRIJDAG • Een sportarts is tot de 
bevinding gekomen dat bier goed is 
voor vedetten. Alsof ze dal al niet 
lang wisten. — ZATERDAG : De hele 
dag patatten gestoken. En met de 
patatten van dit jaar is dat « grote » 
sport. Zoeksport. — ZONDAG : Er is 
kermis in het dorp. En koers vanei
gens. Het mag dan onnozel zijn, het 
schept toch een sfeer 

ENERGIE DER STERREN 2 
Wanneer een nevel door de zwaar
tekracht condenseert tof een ster, 
ontstaat er een enorme druk en 
daarmee gepaard gaande een tem
peratuur van miljoenen graden. Bij 
die temperatuur gaan de kernen 
van de waterstofatomen fusione
ren, waarbij uit vier atomen water
stof éen atoom helium wordt ge
vormd, en waarbij en een enorme 
hoeveelheid energie wordt uitge
straald, én een enorme tempera
tuur wordt ontwikkeld, zodat het 
proces op gang wordt gehouden. 
Dat is zeer eenvoudig en zoals ver
leden week iets uitvoeriger werd 
gezegd, de oorsprong van de ener
gie der sterren. 

Het komt er daarbij op neer dat 
een hoeveelheid materie wordt om
gezet in energie, die wordt uitge
straald Dat betekent dat de ster 
materie verliest. Men heeft bere
kend dat de ster die wij best ken
nen, de zon, per sekonde een mas
sa-verlies lijdt van ongeveer 4 mil
joen ton. En vermits de zon al 
zowat 6 miljard jaar aan de hemel 
schittert, kan men berekenen hoe
veel ze in die tijd • vermagerd » is. 
Van he helium, waarin de waterstof 
in de sterren wordt omgezet, moe
ten sporen te vinden zijn. En dat Is 
inderdaad ook het geval Men 
vindt het bij voorbeeld in onze 
dampkring (afkomstig van de zon). 
Men heeft het aangetroffen In de 
« zonnewind » toen men die op het 
maanoppervlak [en dat konden wij 
vanop aarde zien gebeuren) ging 
onderzoeken. Men vindt in de spec
tra van de sterren de typische 
Fraunhoferlijnen voor helium. (Wat 
dit is werd bondig uiteengezet in 
de stukjes over spektra en spek-
traalklassen). 

Er is een derde zaak : hoe groot de 
sterren ook zijn, de hoeveelheid 
waterstof is niet onuitputtelijk. Er 
komt in het leven van de ster een 
ogenblik waarop er niet voldoende 
waterstof meer aanwezig is om 
omgezet te worden In helium, en 
dus door kernfusie de energiepro-
duktie op gang te houden. Oe ster 
begint dan « eigenaardig » te doen. 
Haar evenwichtsstadlum is voor
bij. Zij verlaat de hoofdreeks (zie 
de stukjes over het Hertz-Russell-
diagram], en wordt een reuzenster, 
alvorens in elkaar te storten. Dit 
proces duurt pak-weg 15 miljard 
jaar. Bij de heel grote sterren 
gebeurt de evolutie enigszins an
ders, zoals hier vroeger al werd 
gezegd, en waarop dus niet meer 
dient teruggekomen. 
Om te besluiten e^om een idee te 
krijgen van een hoeveelheid ener
gie die de sterren uitstralen : in de 
zon wordt iedere sekonde 
700.000000 ton waterstof in helium 
omgezet, en dit komt overeen met 
een energie uilstraling per sekon
de van 
3,86 X 1, gevolgd door 33 nullen, 

^'^' infoKOSMOS 
Kultureel Centrum 
1820 Strombeek-Bever 
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lYWÏ^T^CH/^PPU 

VU-VOORSTELLEN 
VOOR PROBLEMEN VAN 
LAND- EN TUINBOUW 

(M.v.L) - Op een perskonferentie te Brussel (dinsdag) heeft de Volksunie bij 
monde van de senatoren Persyn, de Bruyne en kamerlid Sels de regering een 
aantal suggesties aan de hand gedaan in verband met de problemen van land
en tuinbouw na de uitzonderlijke droogte van deze zomer. De perskonferentie 
werd voorgezeten door algemeen VU-sekretaris Paul Peeters. 
Senator Persyn, zelf landbouwer, gaf toelichting bij de eenentwintig konkrete 
voorstellen die wij hieronder afrukken. 

Bij punt 5 stelde de senator volgende vraag : hoe komt het toch dat het ministe
rie van Ekonomische Zaken niets doet om de blokkering van de grondstoffen-
prijzen in te zetten en de spekulanten vrij spel laat? Zo is de prijs van 100 kg 
gedroogde pulp (bieten) reeds met meer dan 200 fr. boven de normale prijs 
gestegen en dit voor bieten die In 1975 geteeld werden. De bierdraf, belangrijk 
basisvoedsel, wordt momenteel massaal naar Nederland uitgevoerd terwijl zich 
bij ons een schaarste aan basisvoedsel voor het vee voordoet... 
Bij het voorstel tot prijsblokkering van zaden en pootgoed (punt 8) klaagde 
senator Persyn de verwaarlozing van een eigen zadenteelt aan. Een eigen kui
tuur bestaat er niet, wordt door de overheid niet eens aangemoedigd, terwijl 
onze landbouwers zaden en pootgoed aan overdreven prijzen in het buitenland 
moeten aankopen. 

Geen enkele vorm van organisatie was voor handen bij de aankoop en vervoer 
van ruwvoeder Landbouwers dienden op eigen houtje naar Wallonië of Frank
rijk te trekken. Een hele boel praktische problemen verhinderden aankoop en 
vervoer zodat ook hier geen gunstige rezultaten werden bekomen. Evenmin als 
bi] de door de staat beloofde aankoop van ruwvoeder op de buitenlandse 
markt. Het bleef bij wat prospektie in enkele Oosteuropese landen. Tenslotte 
kwam het probleem van de waterregeling (punten 19, 20, 21) ter sprake. Zo werd 
gevraagd dringend een einde te stellen aan het verkwisten ( ± 60 "/o) van het 
drinkwater. 
Kamerlid Sels trok voor heel wat van deze bezwaren en voorstellen een parallel 
met de tuinbouw. 
Hierbij aansluitend handelde senator de Bruyne over de noodzaak van een Euro
pees waterbeleid. Hij haalde een Frans-Duitse studie over het waterbeleid als 
voorbeeld aan en hield het voor uiterst noodzakelijk dat een verdrag tussen de 
Europese landen over de oppervlakte- en grondwateren zou gesloten worden. 

1 In beginsel dient de pariteits,(vet 
vooropgesteld te worden (wet 
van 2931963) De laatste twee 
jaren bereikte men in de land- en 
tuinbouw slechts 60 en 64 % van 
het gemiddelde arbeidsinkomen 
ten opzichte van de andere bevol
kingsgroepen 
De droogtegevolgen in de land- en 
tuinbouw moeten erkend worden 

als een nationale ramp Daarom 
moeten droogtebarema's opge
steld worden, rekening houdend 
met de neerslag per treek of 
gebied, naargelang de exploitatie
vorm Als basis zou de tellingsaan-
gifte van mei 1976 moeten geno
men worden 
Overbruggingskredieten zouden 
moeten gespreid worden over min

stens 3 jaar Maximum 1 % inte
rest 
Afschaffing voor de bestaande en 
aangegane leningen, alsook voor 
de overbruggingskredieten van 
de verplichting tot het betalen in 
voorschot van de interestafslag 
verleend door het landbouwinves
teringsfonds 
Blokkenng van de pnjzen van de 
grondstoffen dienstig voor de vee
voeding en terugkeer onder ge
waarborgde vorm naar de prijzen 
van deze produkten, naar de pnjs 
van voor de droogte Voorname
lijk zijn hier te vermelden, gedroog
de pulp en bierdraf Men noteert 
nu een stijging volledig ten gunste 
van de spekulant, vooral kenmer
kend voor de gedroogde bieten-
pulp en waar in feite de bietenver
bouwer nog steeds wacht op de 
beloofde prijs voor de suikerbie-
tenoogst 1975 
Teruggave BTW op de fakturen 
van ruw- en krachtvoeders, aanko
pen gedaan door de tellingsplichti-
ge landbouwers 
Ontlasting door de rundvlees
markt door opkopen voor stocka-
ge, samen met het invoeren en nu 
reeds bekend maken van een 
slachtpremie, die gevoelig zou 
moeten stijgen in de winterpeno-
de Doel van deze maatregelen is 
de afzet te spreiden, alleen slacht-
klare dieren op de markt te bren
gen, en in de lente de bevoorra
ding op de slachtveemarkten te 
verzekeren 
Blokkenng van de prijzen tot op 
normale hoogte van alle zaden 
dienstig voor de nateelten, alsook 
van de weidegrassen Een dnngen-
de politiek moet gevoerd worden 
tot bevordering van de teelten 

van zaaddragers en pootgoed 
9 De aanvoer van de melk voor de 

maand juli was in verscheidene 
zuivelfabrieken verminderd met 
35 % tot 40 % De volgende 
maanden zal de aanvoer nog ver
minderen en de kostpnjs gevoelig 
stijgen De gemiddelde melkprijs 
aan producent per liter van 35 % 
vet en eerste kwaliteit bedraagt 
nu 6,80 fr Een onmiddellijke invoe
ring van een speciale winterprijs 
dnngt zich op 

10. Harde aanpak van de wildschade, 
vooral harde strijd tegen de wilde 
konijnen die tengevolge van de 
droge zomer een buitengewone 
aangroei kennen 

11 Uitstel betaling belastingen, aan
slagjaar 1975 zonder interestver-
hoqing 

12 Uitstel betaling en herziening van 
de sociale bijdragen 

13 Voor de getroffenen, vanaf een te 

bepalen procent schadevrijstelling 
van voorafiDetalingen van de be
lastingen en dit zonder verhoging 
(boete) 

14 Vervroegde herziening van de 
landbouwprijzen in de EEG 

15 Opheffing van de beperking van 
de vervoervergunningen voor het 
vervoer van alle ruwvoeders 
(hooi, stro, bieten, bietenkoppen, 
enz ) 

16 Inschakeling van het leger, maar 
ook van de spoorwegen, die veel
al beter uitgerust zijn voor het ver
voer van massagoederen 

17 Inschakeling ook in het forfaitair 
belastingstelsel van de overdracht 
van bedrijfsverliezen naar de vol
gende dienstjaren 

18 Invoer en aankopen van ruwvoe
der op de buitenlandse markten 
door de staat 

19 Watersanering moet gepaard 
gaan met waterregeling Bouw 
van kleine sluizen op de meeste 
onbevaarbare waterlopen 

20 Soepele wetgeving op de aanleg 
van wateropslagplaatsen in de 
land- en tuinbouw 

21 Dnngende maatregelen die leiden 
tot het herverbruiken van water 
(recyclage) voor die bedrijven die 
grote hoeveelheden drinkwater 
gebruiken voor bedrijfsdoeleinden 
(zonder dat drinkwater in feite 
nodig IS) 
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