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DE VLAMINGEN 
NU VOOR DE KEUZE 
Op een perskonferentie te Antwer
pen legde VU-voorzitter Schiltz de
ze week volgende belangrijke verkla
ring af 
In de loop van het voorbije jaar 
werd verschillende malen ge
tracht door vertrouwelijke ge 
sprekkjsn en kontakten een oplos
sing te bereiken voor de hoogno
dige staatshervorming 
Deze kontakten hebben met ge
leid tot tastbare resultaten en 
intussen werden en worden de 
Vlamingen gekonfronteerd met 
een toenemend offensief van de 
franstaligen met alleen in en rond 
Brussel maar ook op nationaal 
vlak De drieledige gewestvor
ming door alle Vlaamse vereni
gingen vrijwel algemeen afgewe 
zen werd stap voor stap verder 
doorgedreven o m in de staatsad-
ministratie 
Ingevolge een initiatief van de 
twee BSP-voorzitters had uitein
delijk in de maand juli een bijeen
komst plaats van de vier Vlaam
se partijvoorzitters voor een infor
meel voorbereidend gesprek Er 
werd toen aangekondigd dat zij 
elkaar in de maand september 
terug zouden ontmoeten 
Intussen werden en worden de 

gemeenteraadsverkiezingen ech
ter meer en meer in nationaal per-
spektief geplaatst Zowel CVP-
voorzitter Martens als BSP-voor-
zitter Claes hebben hierop uit
drukkelijk de aandacht gevestigd 

In die omstandigheden lijkt het 
mi) niet nuttig en ook niet ge
wenst dat er voor 10 oktober 
nog een samenkomst van de par
t i jvoorzit ters zou plaatshebben 
Het is juist dat politieke leiders 
hun verantwoordelijkheden moe
ten durven opnemen Dat zij 
steeds bereid moeten zijn in funk 
tie van het algemeen belang te 
zoeken naar de beste oplossin
gen voor de problemen van hun 
volk en hun land Dat zulks vaak 
vertrouwelijke gesprekken en 
kontakten noodzakelijk maakt 
spreekt vanzelf 
Maar het lijkt mij ongepast zulke 
gesprekken te voeren over funda
mentele problemen zoals de 
staatshervorming enkele weken 
voor de burgers op demokrati-
sche wijze hun zienswijze hier
over via de verkiezingen kunnen 
uiten 
Het zijn ten slotte de burgers die 
op deze wijze de nchting moeten 

aanduiden Ongetwijfeld gaat de 
Vlaamse gemeenschap belangrij
ke misschien beslissende maan
den tegemoet wat betreft de keu
ze van de staat waarin zij in de 
toekomst zal leven en werken 
Zal het een gedecentraliseerde 
maar in wezen unitair gebleven 
staat worden waarin de werkelij
ke beslissingsmacht te Brussel 
gekoncentreerd blijft"? Zal het 
een dneledige gefedereerde 
staat worden met Brussel als der
de partner verfranste scheids-
I echter tussen de Vlaamse meer
derheid en de Waalse minder 
heid"? Zal het een tweeledige 
federale bondstaat worden met 
een Vlaamse en een Franse deel 
staat en een hoofdstedelijk ge 
bied"? 
Het belang van deze keuze voor 
de toekomst kan moeilijk over
schat worden Vandaar dat de 
kiezer zich hierover eerst moet 
uitspreken vooraleer de politieke 
leiders hierover binnenskamers 
verder praten 
Als voorzitter van de Volksunie 
vraag ik dan ook de kiezers m 
Vlaanderen dat zij zich duideli jk 
zouden uitspreken of zij voor de 
toekomst een echte federalisti
sche hervorming met 2 deelsta
ten wensen dan wel een gewest-
vorming met drie gewesten 
Na de stem van de kiezers 
gehoord te hebben zal de VU 
haar verantwoordeli jkheid m de 
polit ieke besluitvorming kordaat 
opnemen 

DE TWEE GEZICHTEN VAN DE CVP 
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Overal in Vlaanderen heeft de CVP haar grote «Better ren" is echter net te veel voor haar Brusselse kandidaten 
food'-affiche laten uitplakken met de slogan «uw gezin die het in verscheidene Brusselse gemeenten stelselmatig 
onze gemeenten Vlaanderen - Dat woordje « Vlaande en zorgvuldig hebben overplakt [zie ook biz 5) 

EEN MILJOEN VOOR 
VLAAMS BRUSSEL ? 
Een groeiende schare bewuste Vlamingen begrijpen hun 
plicht t o V de Brusselse Vlamingen die in de voorhoede strij
den Deze week kwam bijna 100000 fr op onze rekening 
voor de « Aktie Brussel 10-10 » 
Een mooi resultaat dat er ons van doet dromen om alsnog 
een miljoen te kunnen bijeenkrijgen voor onze mensen in het 
moeilijke Brussel Zie ook bIz 9 

OP 1 o OKTOBER STAAN ^ 

OOK DE NATIONALE VLAAMSE 

BELANGEN OP HET SPEL 

Of WIJ dat nu goed vinden of met de gemeenteraadsverkiezin
gen ^an 10 oktober a s zullen hoe dan ook een nationale 
betekenis krijgen 
De regering zelf droeg daartoe in eerste instantie bij doordat 
zo n groot aantal ministers en staatssekretarissen op de 
gemeentelijke lijsten van de regenngspartijen voorkomen 
Indien deze excellenties een persoonlijk sukses behalen dan 
zullen hun respektieve partijen dit dik in de verf zetten en 
besluiten trekken over de populariteit van deze regenngs-
ploeg Maar er is meer 
Uit diverse verklanngen van partijleiders blijkt dat ook zij ken
nelijk de bedoeling hebben deze gemeentelijke uitslagen een 
nationale interpretatie te geven 
Zo staan de zaken op dit ogenblik Men kan dit betreuren en 
sommigen doen dit omdat de_ keuze van gedegen en verant
woordelijke gemeentelijke bestuurders ook van groot belang 
IS Maar feiten zijn feiten 
Het zou dan ook voor alle bewuste Vlamingen een grote fout 
zijn met deze situatie op 10 oktober geen of te weinig reke
ning te houden Die dag gaat het met enkel om het gemeente
lijk beleid voor de komende zes jaren maar tevens om de 
hogere belangen van onze Vlaamse gemeenschap 
Het IS voldoende bekend dat de traditionele partijen zich 
klaar maken om in elk geval onmiddellijk na de gemeente
raadsverkiezingen aan een grootscheeps gemeenschaps-
overleg te beginnen Overleg waaruit de blauwdruk van de 
definitieve gewestvorming zou moeten te voorschijn komen 
Alles wijst erop en met het minst de standpunten die reeds 
werden ingenomen door de CVP en de BSP dat deze 
gewestvorming de dneledige weg dreigt op te gaan Met alle 
rampzalige gevolgen-op-termijn voor Vlaanderen 
De verkiezingen van 10 oktober zijn voor de Vlamingen een 
gelegenheid om te tonen dat zij het met deze ontwikkeling 
hoegenaamd met eens zijn Dat kunnen zij het best door voor 
een duidelijke vooruitgang van de VU-lijsten te zorgen Dan 
hebben zij de zekerheid dat de «nationale betekenis» van 
deze verkiezingen nadien juist zal geïnterpreteerd worden nl 
dat de Vlamingen een tweeledig federalisme verkiezen 

Paul Martens 

Verduidelijking door een materiele vergissing viel in ons politiek kommentaar 
volgend zinsdeel (in vetjes) weg in deze zin - dat een inkomenspolitiek geen 
zin heeft zonder prijzenbeheersmg ' 
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DE VLAAMSE PERS 
Nu de kandidatenlijsten werden ingediend begint het pronostikeren en het 
onderzoeken van de gegevens die kunnen meespelen om aan de gemeentever
kiezingen een eigen karakter te geven op een aantal plaatsen. De fusies en de 
vernieuwde franstalige arrogantie rond Brussel meent DE NIEUWE GIDS. 
"Nationale weerbots- onderstreept ook M. Ruys in DE STANDAARD met de 
grote weerslag voor Vlaanderen van wat op 10 oktober kan gebeuren in de 
bereigde gemeenten rond Brussel De papieren Vlaamse leeuwen van de kleur-
partijen zullen weinig beveiligend zijn op dat vlak. Dat is al te duidelijk uit de 
stand van zaken van de loketten te Schaarbeek waar Piet Van Brabant in HET 
LAA TSTE NIEUWS aanklaagt hoe niets veranderd is door de lafheid van Tinde-
mans en zijn capitulards voor de Nolshardnekkigheid. Het misbruiken van de 
regeringsmededeling op TV door partijman-Tindemans lokte zelfs in een CVP-
krant als HET BELANG VAN LIMBURG een scherpe veroordeling uit De heren 
van de CVP-staat menen inderdaad dat hen alles toegelaten is. (Walter Luyten). 

DE 
NIEUWE GIDS 
«Wij zijn één maand van de gemeen
teraadsverkiezingen verwijderd. Zo
als bij de vorige, die van 11 oktober 
1970, is er een belangrijk nieuw feit, 
waarvan men zich kan afvragen of, 
en zo ja, welke invloed er zal van uit
gaan op de stembusuitslagen. 

In 1970 was er de verjonging van het 
kiezerscorps. De kiesgerechtigde leef
tijd werd op 18 jaar gebracht. Ditmaal 
worden de gemeentefusies doorge
voerd, en het is de vraag hoe de kie

zers daarop zullen reageren. Zal de 
verwoede oppKDsitie der BSP en der 
VU tegen de fusies een blijk van 
instemming krijgen door de vooruit
gang hunner lijsten, of zullen de kie
zers inzien dat de fusies uiteindelijk 
een modern en vooruitstrevend ge
meentelijk beleid mogelijk maken ? 
Maar er is vooral de hartziekte van 
België, de hoofdstedelijke agglomera
tie. Dat hierzoveel betekenis dient 
gehecht aan de gemeenteraadsverkie
zingen IS een veeg teken. Het onder
streept haar nefaste rol in de commu
nautaire problematiek van het land. 
Het FDF trad in 1970 voor de eerste 
maal in de electorale kompetitie op 
gemeentelijk vlak op; niet alleen in de 
19 tweetalige gemeenten der agglo

meratie zelf, maar ook in 18 eentalige 
Vlaamse gemeenten der periferie. De 
olievlek der verfransing I 
Wat ten slotte de invloed van de uit
slagen van 10 oktober e.k. op de alge
mene politieke toestand betreft, ver
wachten sommigen heel wat. De 
wens is de vader der gedachte. Politie
ke pronostieken kunnen even span
nend en onzeker als voetbalpronostie-
ken zijn.» 

beïnvloeden. In het stemhokje zal dus 
niet enkel de plaatselijke motivatie 
mogen spelen. Nationaal en lokaal 
niveau vloeien trouwens zo dikwijls in 
elkaar, dat het onderscheid soms heel 
moeilijk wordt. 

En wat in de gemeenten van Brabant 
gebeurt, kan straks zwaar doorwe
gen op wat voor Vlaanderen en Bel
gië gaat beslist worden.» 

De S tandaard •""••tuHtYAHUH.wg 
- Dat de raadsverkiezingen een natio
nale betekenis krijgen, wordt onder
tussen bevestigd door het verloop 
van de campagne in Vlaams-Brabant. 
Het kartel van franstalige kandidaten 
dat daar opkomt, heeft een program
ma dat direkt de taalpolitiek en de 
staashervorming raakt. Het wil in bijna 
veertig Vlaamse gemeenten de frans-
sprekende minderheid een statuut be
zorgen, dat die minderheid als een kul-
tureel en administratief autonome een
heid in het Vlaamse land organizeert 
en versterkt. 

De raadsverkiezingen van 10 oktober 
zullen zeker tot nationale konklusies 
aanzetten. Zij zullen de hervatting 
van het beraad over de staatshervor
ming, door Tindemans aangekondigd, 
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ée tekkerste 

« Sommige BRT-journalisten laten zich 
door deze, overigens minzame excel
lenties al dan niet bewust op sleep
touw nemen. Ze beseffen daarbij niet 
dat de objektieve informatie daardoor 
hoe dan ook wordt vervalst. Want op 
het TV-scherm wordt vaak meer « ge-
opinieerd» met de glimlach dan met 
het zinvolle argument. Overigens zijn 
het altijd dezelfde gezichten die onder 
de spots mogen opglanzen en blijven 
de stille werkers van het kabinet door
gaans verscholen van dit barnum-ef-
fekt. 
Er is nog een ander aspekt aan het 
favoritisme voor de omroep. 
De regering beweert zeer bezorgd te 
zijn over de moeilijke toestand waarin 
de geschreven pers verkeert. Maar 
ondertussen loopt ze wel de deuren 
van de BRT-studio's plat om haar hart 
te kunnen luchten terwijl er voor de 
journalisten van het papieren medium 
pas na veel aandnngen tijd gevonden 
wordt voor een informatieve hint. 
Maar voor de geloofwaardigheid van 
de nationale politiek zou het goed zijn 
dat ministers het TV-scherm alleen 
mobiliseren voor « belangrijke » verkla
ringen en/of in uitzonderlijke omstan
digheden Van dit uitgangspunt is men 
helaas steeds verder aan het weg-
groeien Wat onvermijdelijk moet lei
den tot een erosie van het Gouverne
mentele Woord.» 

HET LAATSTE NIEUWS 
«Het apartheidsloket voor neder-
landstaligen werd niet afgeschaft De 
vertegenwoordigers van de vier 

VI -aamse partijen op de Schaarbeek-
se eenheidslijst hebben nogmaals in 
een verklaring onderstreept, dat de 
nederlandstaligen nog stoeds verwe
zen worden naar het « Vlaams loket». 
worden naar het «Vlaams loket». 

En nu vraagt de h. Ganshof te worden 
ontlast van zijn ambt. 
De regenng moet maar ingaan op dit 
verzoek. De h. Ganshof heeft immers 
met kunnen of willen orde op zaken 
stellen. Hij moet dus vervangen wor
den door iemand die de moed heeft 
tegen de burgemeester en heel zijn 
FDF-aanhang maatregelen te treffen, 
die de toepassing van de wet waar
borgen. Anders zal de regering de 
indruk wekken, dat er ondanks alle 
afkeuringen en veroordelingen van 
rechtsinstantties en van ministers 
niets veranderd is in deze « rechts »-
staat.» 

DE FRANSTALIGE PERS 
Terwijl het weekblad «Pan» 
even achter de schermen kijkt 
van de Kamer van Volksver
tegenwoordigers en van de Boe
renbond, verklapt het orgaan 
van het RW (Forces Wallonnes] 
hoe de definitieve gewestvor
ming er zal uitzien, drieledig aub 
en met de zegen van de CVP. 
FW rept echter met geen woord 
over de VU-voorstel len ter zake 
en haar herhaald verzet tegen 
een gewestvorming met drie. 
Forces Wallonnes verzwijgt ook 
het algemeen verzet in Vlaande
ren tegen deze verwerpeli jke 
« H. Drievuldigheid ». 
Combat daarentegen staat aan 
de klaagmuur na het verbod van 
franstalig onderwijs in de Voer. 
Het door wijlen André Renard 
gestichte weekblad beschuldigt 
in feite de «broeders» van het 
Rassemblement Wallen . van 
verraad omwille van enkele mi
nisterportefeuil les. Ook de PLP 
kri jgt een veeg uit de rode pan. 

PAN 
«Reeds voorzitter van de verze
keringsmaatschappij van de Boe
renbond — wat hem jaarlijks 4 
miljoen opbrengt — werd thans 
aan de h André Dequae het voor
zitterschap van de Boerenbond 
zelf aangeboden. Maar de Kamer
voorzitter aarzelt: Wanneer ik di
rekt van het voorzitterschap van 
de Kamer naar dat van de Boe
renbond overstap, zal men het 
dan niet hebben over de kollusie 

van de politiek en de financies? 
Mijn krediet en mijn prestige zou
den daaronder kunnen lijden. Niet 
in staat een beslissing te nemen 
en uit vrees dat men een beroep 
zou doen op iemand anders, ging 
André Dequae bij professor 
Boon te rade, de scheidende 
voorzitter van de Boerenbond, 
met het verzoek, « nog wat aan te 
blijven, gezien men Uw ervaring 
zo nodig heeft». Het gaat bij dit 
vleiend verzoek natuurlijk om ei
gen belang. André Dequae denkt 
terecht, dat alleen god weet wie 
de a.s. gemeenteraadsverkiezin
gen zal winnen. Indien socialisten 
vooruitgaan bestaat er veel kans 
dat er een CVP-BSP-regering 
wordt gevormd. In dit geval zou 
de h. Dequae zeker het voorzitter

schap van de Kamer kwijtspelen 
vermits de socialisten dat voor 
een van hen zouden opeisen. 
« Geen kamervoorzitter meer zijn
de, zou er mij niets beletten het 
voorstel van de Boerenbond te 
aanvaarden. Laten we dus tijd 
winnen I» 
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« De meeste partijen hebben een 
plan tot definitieve gewestvor
ming, uitgenomen de PSC. Twee
de bemerking : de talrijke punten 
van overeenstemming en andere 
punten, die op toenadering wij
zen. 

^ r i < ^ 
— Alle nachten, dezelfde nachtmerrie: 
gewapend met boekje fiskale stroken ! 

een grote krullebol die me achtervolgt 
(Jacq in « PAN ») 

Zo is het opgevallen dat iedereen 
drie gewesten voorstaat. De vier 
dokumenten waarover wij het 
hier hebben behouden alle de 
Kamer van Volksvertegenwoor
digers terwijl iedereen het erover 
eens is over de Senaat, die de 
enen weliswaar zonder meer wil
len opdoeken, waar anderen 
slechts de bevoegdheden van de 
Senaat willen verminderen. Er is 
eveneens eensgezindheid wat be
treft de paritaire samenstelling 
van de regering. Bovendien gaat 
iedereen akkoord met de afschaf
fing of de wijziging van de Kuituur-
raden evenals met de schrapping 
van de politieke bevoegdheden 
van de provincies. Opmerkelijk is 
het eigenaardig CVP-voorstel, 
dat de oprichting suggereert van 
«onder-gewesten» zonder nader 
te omschrijven, wat daarmee pre
cies wordt bedoeld ». 

amba 
«Thans knielt het RW voor zijn 
CVP-meesters, terwijl de enige in 
het Luikse verkozen ministers tot 
het RW behoren. Het RW protes
teert wel via kommunikees, doch 
het blijft bij verbaal protest. Er 
wordt alleen een vage bedreiging 
geuit van een eventuele interpella
tie door een minder bekende glo
rie (Talbot). Maar de scholen gin
gen op 1 september open, het 
parlement opent pas op 13 okto
ber (na de gemeenteraadsverkie
zingen) zijn deuren. De Volksunie 

doet het dan toch beter: het 
kamerlid (advokaat) dat voor de 
raad van state het geschil inzake 
het franstalig onderwijs in de 
Voerstreek heeft gewonnen 
(Evrard Easkin, nvdr) kondigt 
geen interpellatie aan «in geval 
dat», neen, hij speelt kaarten op 
tafel : de regenng moet uitleg ver
strekken in de Kamer. Het TAK 
van zijn kant eist het verbod van 
elk franstalig onderwijs in de 
Voer. 

Daarentegen zwijgt de h. Perin en 
zijn akoliet Goll verklaart aan Le 
Soir, dat hij het «legislatuurpakt» 
wenst te eerbiedigen. M.a.w. hij 
wenst in de regering te blijven tot 
1978. Hij voegde eraan toe dat er 
geen sprake van is, te tornen aan 
de rechten op franstalig onder
wijs aan de kinderen van de Voe
renaars. Trouwens het is niet 
deze staatssekretaris, die zich 
met de zaak bezig houdt. De eni
ge minister, die dat wel doet, is de 
PVV-minister van Nationale Op
voeding de h. De Croo. Reeds op 
27 augustus richtte hij in de 
schoot van zijn departement een 
eentalig nederlandse werkgroep 
op, belast met het onderzoek van 
de gevolgen van het arrest van 
de RVS. Zijn kollega Humblet kikt 
niet. Ook de h. Toussaint, nog 
steeds minister die op 10 mei 
1973 het koninklijk besluit onder
tekende, roert geen vin, evenmin 
als zijn partijvoorzitter Damseaux 
(PLP), nochtans verkozen in het 
arrondissement, waaruit de Voer 
werd losgehaakt. In de CVP-staat 
blinken de Waalse beunhazen 
met uit door moed ». 

WIJ 1 16 SEPTEMBER 1976 
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HET RECHT OM VLAMINGEN TE VERFRANSEN 
1971-1976. 

LUSTRUM 
V A N 
EEN VLAAMSE 
NEDERLAAG 

INVOERING VAN 

DE -VRIJHEID VAN 

HET G E Z I N S H O O F D . 

TE BRUSSEL 

In toepassing van art 88 van de 
wet van 26 juli 1971 werd «de 
onderwijstaal in Brussel-Hoofd-
stad het Nederlands of het Frans 
al naar de keuze van het gezins
hoofd, wanneer dit in bedoeld 
arrondissement verblijft» En dit 
vanaf september 1971 
Deze bepaling verving de bepa
lingen van de wet op het gebruik 
van de talen in het onderwijs van 
30 juli 1963 waarbij het beginsel 
< huistaal — schooltaal» werd be
vestigd en een taalinspektie inge
steld Het duurde weliswaar tot in 
1966 alvorens deze inspektie 
werd ingericht (Kon Besluit 
30 nov 1966) 
ZIJ moest de toepassing van de 
wet doorlopend kontroleren en 
vooral de taalverklanngen van de 
gezinshoofden viseren 
Met de «liberté du pere de famil
ie» werd een essentiële eis van 
de Franstaligen ingewilligd De li
berale partijvoorzitter P Des-
camps typeerde dit zeer raak 
waar hij schreef in een beruchte 
brief 
-Je crois avoir obtenu l'essentiel La 
liberie du pere de familie, grace a elle 
la tacfie d'huile francophone continue
ra a s'etendre Les Flandnens met-
tront leurs enfants dans des écoles 
francophones et en feront de parfaits 
bilingues maïs les enfants de ces bilin-
gues parleront eux uniquement Ie 
Frangais » 

Het IS dus duidelijk dat door deze 
kapitulatie de Vlaamse parle
mentsleden aan de Franstaligen 
met het recht toekenden hun 
eigen kinderen in het Frans op te 
voeden maar wel het recht Brus
sel te verfransen Dit was een 
anti-Vlaamse en een anti-Belgi-
sche houding want een volledig 
franstalig Brussel maakt het 
voortbestaan van België onmoge
lijk 

Het pedagogisch belang van de 
Vlaamse kinderen werd door Vla
mingen cynisch opgeofferd aan 
een betwistbaar kompromis 
FDF-senator Lagasse aarzelde 
met zulks te erkennen (Het Pen
noen, januan 1971) 
«Ik aarzel niet af te raden kinderen 
naar een school te sturen met andere 
voertaal dan de huistaal Dit kan 
onvermijdelijke gevolgen bijbrengen, 
met alleen wat de taalbeheersing be
treft maar vooral op de denkwijze 
De wijze van denken wordt gelijktijdig 
met het aanleren van de taal verwor
ven Hetzelfde kan worden gezegd 
van een te vroeg onderricht in de 
tweede taal Dit brengt een aantal 
onevenwichtigen bij >• 
De belofte tot het jaarlijks opnch-
ten van 10 Vlaamse scholen 
bleek grotendeels een loze huls 
Waarom zou de gewone Vlaam
se man zijn kinderen naar de 
Vlaamse school zenden als hij 
met wettelijk beschermd wordt te
gen de verfransingsdruk Wie dat 
doet stelt er zich bloot aan met 
de vinger gewezen te worden 
als werknemer door zijn baas — 
als handelaar door zijn klanten — 
in de sociale omgang door buren 
en kennissen 
Brengt Vlaanderen wel de nodige 
waardering op voor de inspannin
gen van de Nederlandse Cultuur
commissie, het Vlaams Onder
wijs Centrum en andere Vlaamse 
instellingen die de Vlaamse ou

ders voorlichten over het werke
lijk belang van hun kinderen die 
een betere opvoeding ontvangen 
in Vlaamse dan in Franse scho
len? 
Ten bewijze het percentage zit-
tenblijvers in de Franse scholen 
ligt te Brussel hoger dan in de 
Vlaamse scholen Dit percentage 
ligt voor gelijkaardige redenen ho
ger in de scholen van Komen dan 
te Wervik (officiële gegevens ver
strekt in Antwoord op Parlemen
taire Vragen) 
Op te merken is nog dat de 
afschaffing van de gecontroleer
de taalverklanng alleen geldt voor 
de inwoners van Brussel-Hoofd-
stad Theorie of werkelijkheid •? 

GEEN WEDERINVOERING 
MAAR INVOERING! 

De Franstaligen hebben hun eis 
voorgesteld alsof deze Liberie al
tijd bestaan had en afgeschaft 
werd door «les lois linguistiques 
scélérates de 1963» (de misdadi
ge taalwetten van 1963) 
De toepassing van het beginsel 
«huistaal-schooltaal» werd in 
1963 alleen maar strenger be
paald Een nieuwigheid was deze 
maatregel met 
In 1914 werd de leerplicht inge
voerd 
Onze «vrijheidslievende» staat 
deed dat het laatst van al de 
Westeuropese landen Tot dan 
toe waren de ouders «vrij» hun 
kinderen als analfabeten naar de 
fabriek te sturen of op het land te 
laten werken 
In de wet Poullet van 19 mei 
1914 die aan deze «vrijheid» een 
einde stelde, lezen wij (art 15) 
«In al de gemeentelijke, aangenomen 
of aanneembare scholen is de moe
dertaal der kinderen de voertaal in de 
onderscheidene graden van het on
derwijs 

Tot het enigszins verzacht toepassen 
van bovengemelden regel kan, vol
gens de behoeften der scholen, mach
tiging worden verleend te Brussel en 
in de voorsteden van Brussel alsme
de in de gemeenten op de taalgrens 
Die verzachte toepassing mag met 
ten gevolge hebben, dat het grondig 
aanleeren van de moedertaal ge
schaad wordt 
Je ministerieele besluiten tot machti
ging worden in het «Staatsblad- be
kendgemaakt 
Het gezinshoofd verklaart welke de 
moedertaal of de gebruikelijke taal ;s 
Acht het hoofd der school dat het 
kind niet bekwaam is om de lessen in 
de door het gezinshoofd aangewezen 
taal met vrucht bij te wonen, dan kan 
het gezinshoofd in beroep komen bij 
het schooltoezicht 
Elk jaar brengt het schooltoezicht een 
bijzonder verslag uit over de toepas
sing van bovenstaande bepalingen" 
Dezelfde bepaling vinden wij te
rug in de wet op het lager onder
wijs van 1921 
« De bepaling omtrent een taalverkla
nng door het gezinshoofd onder de 
pedagogische verantwoordelijkheid 
van het schoolhoofd wordt dus opge
legd en in 1914 en opnieuw in 1921 
Deze wetten worden echter tegenge
werkt door de Brusselse gemeentebe
sturen ofschoon er toen nog een 
groot aantal Vlaamse klassen [luizen-
klassen) bestonden Tijdens zijn minis
terschap heeft Camille Huysmans, 
vooral onder impuls van zijn mede
werker Julien Kuypers, getracht de 
Brusselse gemeentebesturen te dwin
gen de wet toe te passen door de 
rijkssubsidies in te houden in geval 
van sabotage Camille Huysmans 
heeft de vlag moeten strijken » 
De wet van 14 juli 1932 gewaagt 
uitdrukkelijk van een gekontro-
leerde taalverklanng 
" In geval van twijfel over de stiptheid 
der verklaring van het gezinshoofd 
wat betreft de moedertaal of de 
gebruikelijke taal van het kind, wordt 
er in den loop van de eerste maand 
van het schooljaar tot een onderzoek 
overgegaan door een jury bestaande 

uit twee leden van het toezicht en het 
schoolhoofd of den door hem aange
wezen onderwijzer Is de beslissing 
van de jury ontkennend, dan kunnen 
het schepencollege en het private 
schoolbestuur, evenals het betrokken 
gezinshoofd, daarvan in hooger be
roep gaan bij den bevoegden minis
ter » 
Het IS dus evident dat de Vlaam
se parlementsleden van de «tradi
tionele partijen» in 1971 een tradi
tionele eis van de Vlaamse Bewe
ging die wettelijk vastgelegd was, 
hebben losgelaten 
Zi j hebben een hogere waarde 
(het belang van volk en kind) 
opgeofferd aan een lager belang 
(partijzucht). Geen enkel bewust 
Vlaamsgezinde kan zich daar 
ooit bij neerleggen. 

Dr M van Haegendoren 

oud-senator van de Volksunie, 

lajiiiaisi 

Vertaling van de 
tekst van P. Descamps : 

«Ik geloof het voornaamste te 
hebben bekomen de vrijheid van 
de huisvader, waardoor de fran-
kofone olievlek zich verder zal uit
breiden De «Flandnens» zullen 
hun kinderen naar franstalige 
scholen sturen en er perfekte 
tweetaligen van maken, maar de 
kinderen van die tweetaligen zul
len enkel nog Frans spreken » 

WOENSDAG 8 SEPTEMBER 

• Volgens eerste minister Tinde-
mans heeft de inspanning voor een 
kunstmatige tewerkstelling (1 sta
giair voor 1 gepensioneerde] weinig 
opgeleverd van de 27.000 jonge 
werklozen die voor een stage in
schreven werden er slechts 4000 
geplaatst. 2000 jongeren werden vrij
willig aangeworven. Ten slotte : ter
wijl men rekende met 20.000 brug
pensioenen werden er slechts ... 400 
geteld (al verwacht men er nu meer, 
vermits sinds 1 september jl. het 
brugpensioen op 60 resp. 55 jaar kan 
ingaan). 

• VU-senator Coppieters stelt de 
ganse regering verantwoordelijk 
voor de onverantwoorde studenten
stop in hel hoger onderwijs. Hij 
wenst de betrokken ministers te 
interpelleren nog vóór het einde van 
hef parlementair reces en vraagt de 
onmiddellijke bijeenroeping van de 
schoolpaktkommissie 

• Het liberaal vakverbond gaat 
met akkoord met de gennge versoe
peling van de studentenstop en 
dient een stakingsaanzegging, ver
strijkend op 26 september in Ook 
voor het administratief, vak- en 
dienstpersoneel wordt een stakings
aanzegging ingediend. 

• De Prijzenkommissie kan tot 
geen eensluidend advies inzake de 
prijsaanpassing voor boter en melk 
komen. Er werd 2 fr per liter ge
vraagd, de vertegenwoordigers van 
de vakbonden, gezinsbelangen, mid
denstand en verbruikers gaan 
slechts akkoord met 1 fr 

• De tweede fase van de sociaal-
ekonomische konfrontatie over de 
tewerkstelling start in een lastig kli
maat als gevolg van de eis van de 
vakbonden tot kompensatie van het 
verlies aan loon door de manipula

ties met de index. De regering 
schijnt op de eis te willen ingaan, de 
werkgevers weigeren echter. 

DONDERDAG 9 SEPTEMBER 

• De BSP/PSB eist in een brief 
aan de BRT/RTB een recht op ant
woord op de «regeringsverklaring » 
van eerste minister Tindemans on
der vorm van een vraaggesprek. 

• Mevrouw Antoinette Spaak, 
FDF-kamerlid en dochter van wijlen 
P.H. Spaak (ooit burgemeester van 
St-Gillis!) kan geen kandidaat zijn 
te St.-Gillis daar haar naam in op
dracht van het socialistisch gemeen
tebestuur uit de bevolkingsregisters 
geschrapt werd! Mevrouw Spaak 
woont echter metterdaad te Eisene 
en heeft te St.-Gillis slechts een 
tweede adres, waar ze nooit komt. 
Volgens de wet moet een kandidaat 
werkelijk in de gemeente gevestigd 
zijn, waar hij of zij zich kandidaat 
stelt. 

• Minister De Paepe logenstraft 
het Standaard-bencht over de verho
ging van de RMZ-bijdrage De krant 
blijft bij zijn bericht en preciseert dat 
de verhoging in 4 fasen zal gebeu
ren. 

• Er tekent zich een scherpe tegen
stelling af tussen VIVEC (Vereniging 
ter informatie van de konsument) en 
de bakkers omdat deze laatsten met 
het vereiste gewicht leveren en ook 
omdat ze pogen, het verbeterd 
brood (aan de kwaliteit waarvan 
VIVEC twijfelt) bij de verbruiker op 
te dringen 

• Het partijbestuur van de VU ver
oordeelt scherp de arrogantie van 
de Brusselse franstaligen, naar aan
leiding van de indiening van franstali
ge lijsten in 9 gefusioneerde gemeen
ten van Vlaams-Brabant (37 oude 
gemeenten) Het programma van de
ze lijsten bevat o.m verzet tegen de 

splitsing van het kiesarrondisse
ment BHV, uitbreiding van de taaifa
ciliteiten in tal van Viaamsbrabantse 
gemeenten, erkenning van Brussel 
als derde gewest (dat zou moeten 
uitgebreid worden met Vlaamse ge
meenten). De VU nodigt de CVP en 
de BSP uit, ondubbelzinnig dit onge
hoord programma ten sterkste af te 
keuren. 

• De landbouwkommissies van Ka
mer en Senaat vragen uitbreiding 
van de kredietmogelijkheden en de
ze hulp voor te behouden aan de 
door de droogte zwaarst getroffen 
landbouwers 
• De tweetalige lijst van de PSC/ 
CVP Brussel (vanden Boeynants) 
zal voor het gewest Brussel gelijke 
rechten, bevoegdheden en middelen 
eisen als voor het Waalse en Vlaam
se gewest. 

• Het kernkabinet keurt de verho
ging goed van de vergoedingen aan 
gehandicapten en bejaarden in het 
raam van het bestaansminimum. 

VRIJDAG 10 SEPTEMBER 

• Mevrouw Spaak, FDF-kandidaat 
te St.-Gillis en van de kiezers- en 
bevolkingslijsten geschrapt in op
dracht van het socialistisch gemeen
tebestuur, dreigt met een proces 
tegen het gemeentebestuur. 

• Minister De Clercq ondertekent 
het ministerieel besluit tot goedkeu
ring van de beslissing van de raad 
van beheer van de Algemene Spaar
en Lijfrentekas betreffende de de-
koncentratie van de ASLK Voor elk 
gewest zal een direkteur benoemd 
worden, voor Brussel zal de direk-
teur-generaal bevoegd zijn De drie 
gewesten zullen over een eigen be
groting beschikken. Er komen 5 ge
westelijke zetels Antwerpen, Gent, 
Luik, Charleroi en Brussel. 

• De kabinetsraad keurt twee ont
werpen van koninklijk besluit goed : 
van 1 oktober af zal het minimum 
bestaansgeld met 12.000 fr ver
hoogd worden voor samenwonende 
echtgenoten en met 8.400 fr voor 
alleenstaanden. 

• Tijdens een ontvangst door SAB-
CA. gehouden naar aanleiding van 
de ondertekening van het kontrakt 
F-16, wordt medegedeeld, dat het 
kontrakt aan 500 nieuwe arbeiders 
<verk zal verschaffen, met een totaal 
van 5 miljoen arbeidsuren tussen 
1976 en 1983, voor een waarde van 
4,9 miljard. Het eerste vliegtuig zal In 
1979 klaar zijn. Sabca stelt reeds 
1800 man (waarvan 70 t.h. Vlamin
gen) te werk, het F-16-kontrakt vergt 
de aanwerving van 500 nieuwe werk
krachten. 30 t.h. zal afvloeien door 
pensionering tijdens de volgende 3 
jaar. 

• De voorzitters van de oppositie
partijen tekenen scherp protest aan 
tegen de regeringsmededeling qin de 
vorm van een interview) van eerste 
minister Tindemans. Ze vragen de 
BRT en RTB om een recht op ant
woord. De RTB gaat daarop in, tot 
ongenoegen van de regering. 

• VU-kamerlid Joos Somers ver
huist om inwoner van St.-Katelijne-
Waver (gedeeltelijk bij Mechelen ge
voegd) te kunnen blijven en er als lid 
van de gemeenteraad te kunnen ver
kozen worden. 

• De Sindikale Federatie van de 
Belgische Rijkswacht (radikaler dan 
het Nationaal Rijkswachtsindikaat 
dat meer de hogere graden vertegen
woordigt) dreigt met grote rijkswach
tersbetoging op 2 oktober indien de 
minister van Landsverdediging niet 
op de eisen van de rijkswacht in
gaat, die zowel betrekking hebben 
op de wedden als op de werktijd en 
de huisvesting 

• In plaats van een < vrouwendag » 
betogen leden van de VOK (Vrou-
wenoverlegkomitee) en PAG (Plura
listische Aktie Groepen) te Brugge. 

ZATERDAG 11 EN ZONDAG 12 
SEPTEMBER 

• Het Davidsfonds West-Vlaande-
ren eist de afschaffing van de facili
teiten in de zes Brusselse randge
meenten en waarschuwt tegen de 
franstalige maneuvers in Vlaams 
Brabant 
• De raad van beheer van de BRT 
weigert een recht op antwoord aan 
de BSP. zoals door deze laatste 
gevraagd na.v de tv-toespraak van 
premier Tindemans. Dit lokt heftig 
protest uit van BSP-voorzitter 
Claes. 
• Op de 33e bedevaart naar Breen-
donk valt de vertegenwoordiger van 
de Waalse jeugd, de student Schiete-
catte (sic) uit Charleroi, heftig uit 
tegen het grootkapitaal en de intel-
lektuelen, wier heerschappij ont
aardt in diktatuur, zoals in Chili en 
elders, diktaturen waaraan o.a. Bel
gië wapens levert Voorzitter Louet-
te ontneemt spreker het woord en 
kondigt voor de toekomst voorcen-
suur van de teksten aan. 

• Te Anderlecht moet de PSC zich 
op bevel van partijvoorzitter No-
thomb uit de tweetalige lijst CVP-
PSC terugtrekken • nu komen beide 
afzonderlijk op, de PSC met een 
haastig in mekaar geflensde en on
volledige lijst. 
• Te Heule betoogt TAK tegen het 
optreden van de prezentator Pros 
Verbrugge, omdat hij te Sf.-Pieters-
Woluwe kandidaat is op een tweetali
ge PVV-PLP-lijst - Op die manier 
ronselt Verbrugge stemmen van 
goedgelovige Vlamingen ten behoe
ve van franstalige liberalen» aldus 
de tekst van de rondgedeelde TAK-
pamfletten. 
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BIJ EEN VERJARING 

HET ((SEPTEMBERDEKREET)) VAN 1973 (slot) 
TAALWET ? SOCIALE WET! 

Senator Risopoulos van het Rassem-
blement Bruxellois noemde het De
kreet de laatste grote taalwet, het sluit
stuk van de Vlaamse Beweging als 
taalstrijd. Taalwet! Aan het Dekreet is 
dan ook het lot van alle taalwetten 
beschoren nl. dat de Vlamingen een 
bittere strijd moeten voeren om er de 
naleving van af te dwingen. Laat deze 
strijdvaardigheid voor het Dekreet niet 
te wensen over als wij bv. vaststellen 
dat het bij de betoging te Halle verge
ten bleef. VU-parlementsleden kunnen 
zich moe maken de onwil van de minis
ters aan te klagen, maar de Vlaamse 
drukkingsgroepen komen niet los. In 
de rangschikking van de wetgeving is 
het <• septemberdekreet» geen taalwet 
maar een sociale wet. 

Het valt onder het toezicht op de 
arbeidswetgeving. Tegen de overtre
ders worden de sankties toegepast 
voorzien voor overtreding van de ar
beidswetgeving, nl. boeten en zelfs 
gevangenisstraffen. De Kultuurraad is 
daar wettelijk toe bevoegd. 

Ook de nietigheid wan alle onregelmati
ge (Franse) stukken kan kwalijke ge
volgen hebben voor de werkgever. 
Een franstalige arbeidsovereenkomst 
of een franstalige opzeggingsbrief kan 
bv. wel door de werknemer worden 
ingeroepen in zijn voordeel maar niet 
door de werkgever. Deze draagt al de 
financiële gevolgen voor zijn vergis
sing en het arbeidsgerecht is hier niet 
mals. 
Om het Dekreet efficiënt toegepast te 

krijgen bestaan er verschillende midde
len. 
Werknemers kunnen persoonlijk 
klacht neerleggen bij de Vaste Kom
missie voor Taaltoezicht, bij het Minis
terie van Tewerkstelling en Arbeid, bij 
het Arbeidsgerecht. Het is evident dat 
men er op deze wijze niet geraakt! 
Welke werknemer durft dat aan in 
deze tijd van dreigende werkloos
heid ? Natuurlijk kan het als men afge
dankt wordt I 
Vlaamse werknemers kunnen, zonder 
bij de baas bekend te geraken overtre
dingen van het Dekreet signaleren. Als 
de Vaste Kommissie voor Taaltoezicht 
verwittigd wordt treedt zij op. Er die
nen natuurlijk schriftelijke bewijzen 
van de overtreding (bv. specimens 
van onwettige stukkeri) kunnen over
gelegd worden. 

Meteen een oproep lot alle lezers, 
werknemers in franstalige onderne
mingen of instellingen in het Neder
lands taalgebied daar werk van te 
maken. Steller van deze artikelen
reeks is bereid nadere inlichtingen te 
verstrekken. Vanzelfsprekend is abso
lute diskretie gegarandeerd. (Schrij
ven via adres Weekblad Wij). 
Normaal zouden de vakbonden op de 
toepassing moeten waken maar behal
ve van de Landelijke Bedienden Cen
trale die zich kan en wil inspannen 
omdat zij op federale basis bestaat, is 
dat van de unitaire syndikaten niet te 
verwachten. 
Het meest aangewezen en wettelijk 
voorziene middel tot toepassing van 
het Dekreet is het toezicht door de 
inspektiediensten van de betrokken mi

nisteries (Tewerkstelling en Arbeid, So
ciale Voorzorg, Ekonomische Zaken 
en wat betreft de taaitoestanden voor 
het personeel van ziekenhuizen en der
gelijke instellingen het ministerie van 
Volksgezondheid). Ook de Vaste Kom
missie voor Taaltoezicht mag haar 
ambtenaren uitzenden maar haar per
soneelstekort bemoeilijkt zulks. Zij 
deed wat zij kon door op eigen gezag 
een vademecum tot toepassing van 
het Dekreet te publiceren. Al deze toe-
zichters hebben toegang tot alle inrich
tingen en lokalen waar personeel 
wordt tewerkgesteld ! zij mogen ieder
een ondervragen en zich alle gewen
ste dokumenten doen voorleggen. Bij 
weigering mogen zij zich doen bijstaan 
door de politie. 
Het zijn deze bepalingen die de frans
talige pers aan de Kultuurraad Gesta-
po-praktijken deed verwijten. Wij kon
den echter nagaan dat men dezelfde 
regels van toezicht letterlijk terugvindt 
in alle arbeidswetten en in een aantal 
andere wetten, met dezelfde straffen 
als deze in het Dekreet voorzien. Dus 
zou de gehele Belgische wetgeving op 
de bescherming van de arbeid nazis
tisch z i jn! In feite moet en kan het zul
ke vaart niet nemen. Het toezicht en 
vooral de strafmaatregelen zijn alleen 
maar «de stok achter de deur». Het 
Dekreet behelst immers dat er aanvan
kelijk waarschuwingen gegeven wor
den. 

WAT KOMT ERVAN IN HUIS? 

Niets van de zijde van de Regering. 
De minister die in de eerste plaats ver

antwoordelijk is om het toezicht op 
gang te brengen nl. de heer Califice 
als minister van Arbeid, is tevens minis
ter van Waalse aangelegenheden I De 
regering Tindemans is derwijze in me
kaar geknutseld dat de minister die 
instaat voor de Waalse belangen het 
Vlaams dekreet in zijn macht heeft. Of 
dat geen kolonialisme anno 1976 is? 
Intussen gaat de ijskast-kommissie die 
in november 1973 opgericht werd er 
mee door de toepassing van het 
Dekreet ijverig te « bestuderen » onder 
het beleid van mevr. Rika De Backer, 
minister van Vlaamse Aangelegenhe
den. Kolonialisme van de minister van 
Wallonië en kollaboratie van onze 
eigen CVP-minister van Vlaamse Aan
gelegenheden I Wij hebben hier de 
proef op de som dat de kulturele èuto-
nomie of geen enkele autonomie be
staanbaar is zonder eigen Vlaamse 
Uitvoerende Macht, verantwoordelijk 
voor een zelfstandige Vlaamse Wetge
vende Macht. 

Jacqueline COCOUEREAUX 
Voorzitter VU-afdeling 

GANSHOREN 

Wij ontvangen graag brieven van 
onze lezers, als ze ondertekend zijn. 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in, evenals scheld- en smaad-
brieven. De andere publiceren wij, 
naargelang er plaats beschikbaar is. 
Wi j behouden ons dan ook het recht 
voor brieven in te korten en pers
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen. 
De opinie, vertolkt in een lezersbrief, 
is niet noodzakeli jk de onze. 

De redaktie 

ONRECHTVAARDIG 
BEZUINIGEN 

Na een arrest van het Hof van Justitie 
van de Europese Gemeenschappen 

is ook België verplicht de aan eigen 
onderdanen toegestane reduktles op 
de kosten van openbaar vervoer ook 
te verlenen aan gezinnen van in Bel
gië in loondienst werkende onderda
nen van de andere acht lidstaten van 
de Europese Gemeenschappen. 

Al bijna een jaar lang wordt getreu
zeld met het nakomen van die ver
plichting en blijkbaar wil men rustig 
afwachten tot ook België door datzelf
de Hof op l<lacht van de Commissie 
van de Europese Gemeenschappen 
veroordeeld zal worden. 

Het openbaar brandmerken als a-so
ciaal schijnt niet zo zwaar te wegen 
als het feit dat men door het onrecht
vaardig getreuzel een aantal gastar
beiders nog een tijd lang het volle reis
geld kan doen betalen voor het reizen 
per spoor; aan de miljardenverliezen 
bij het openbaar vervoer zal dat wel 
niet veel afdoen maar de bevoegde 

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 5.000, 10.000, 25.000, 
50.000, 100.000 en 500.000 frank. De coupures van 5.000 
frank worden als bijpassing afgeleverd. 
AFLOSSING. — Vanaf 22 maart 1978 uitsluitend door terug
koop. 
TERÜGBETALINGSPRIJS. — Tegen het pari 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 vóór 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 
inschrijving. 
Brussel, 31 augustus 1976 De Minister van Financiën 
BS. 1976 -1040 W. DE CLERCQ 

minister Chabert denkt blijkbaar: « al
le beetjes helpen». 

Het is een schande dat parlementsle
den, topambtenaren en andere •< arme 
sloebers •> gratis of voor half geld rei
zen en maar een minderheid hier in 
België de volle prijs moet betalen, 
waarbij dan de bovenbedoelde groep 
onderdanen van andere Lid-staten. 
Een grote groep halfgeld-reizenden 
vormen de leden van de Bond; in 
1975 reikte de Bond bijna 800.000 ver-
minderingskaarten uit aan zijn leden 
van Belgische of Luxemburgse natio
naliteit. 

De voorzitter van de Bond, prof. dr. 
Frans van Mechelen, is ervan over
tuigd dat ook Bondsleden van bijvoor
beeld Italiaanse, Nederlandse of Duit
se nationaliteit, recht op zo'n vermin-
derlngskaart hebben en nodigde zelfs 
een lid van de Bond uit terzake een 
individuele aktie te ondernemen. 

Daarbij bleek echter dat de eigen 
administratie van de Bond de overi
gens reeds kant en klare reduktie-
kaarten weigerde te voorzien van een 
stempel, hoewel ook die administratie 
goed weet dat de betrokkenen recht 
hebben op die reduktiekaarten. 

Aldus worden hand- en spandiensten 
verleend aan een a-sociaal handelend 
ministerie van Verkeerswezen en dat 
door een organizatie die beweert te 
allen tijde de belangen van zijn leden 
te behartigen. 

Schijnheilig wordt dan in het week
blad van de Bond (nr. 30 van 30 juli 
1976) gedaan of er nog gewacht 
moet worden op een of ander besluit 
van «bovenaf» alsof men niet goed 
weet dat een arrest van het Europees 
Hof bindend is zonder dat daar ver
der op nationaal vlak nog iets aan toe
gevoegd moet worden. 

Een propagandiste van de Franstalige 
evenknie van de Bond gaat zelfs 
zover nog eens uitdrukkelijk te bewe
ren dat de Bond geen enkel onder
scheid maakt tussen leden van Belgi
sche of vreemde nationaliteit. Dat 
laatste zal dan wel gelden voor de 
kontributie, want die inderdaad gelijk, 
maar een buitenlander moet niet ko
men om dezelfde voordelen, want 
dan geeft ook de Bond «niet thuis». 

E.C.J., Zellik 

VIJFTIG JAAR GEZELLEMU-
S E U M : 
HET DRIJFZAND VAN DE LEU
GEN 

Via de pers is er in het Brugse Vrije 
heel wat beroering ontstaan omtrent 
het Gezellemuseum en de rol die de 
schepen voor kuituur daarin heeft 
gespeeld. Wie aangevallen wordt, ver
dedigt zich. Dat is normaal. Maar een 
verdediger moet er zeer goed over 
waken dat hij stevige bodem onder 
de voeten heeft. Wie zich scherp zet 
op het drijfzand van de leugen zakt 
alleen nog dieper weg I 
Dit is nu precies het geval met sche
pen Traen (CVP), die zich in deze 
kwestie weert als een duivel in een 
wijwatervat. 
Over de binneninrichting van het mu
seum is de zaak zo goed als rond: 
iedereen (behalve de inrichters), voor
al de mensen uit de Brugse gidsenwe-
reld, verklaren dagelijks dat dit imagi
nair snertmuseum een grandioze flop 
is. De tijd zal natuurlijk nog als de 
meest gestrenge rechter oordelen. In
zake politiek kan men orkestreren, 
maar Gezelle is ook myte en myten 
worden door het volk — niet door de 
gemeentelijke sjerpdragers — ge
koesterd of verworpen. 
Wij houden het hier uitsluitend bij het 
eigendomsrecht van de stad Brugge 
inzake het Gezelle-museum. 
De katalogus van 12 juli 1976, uitgege
ven door het Brugse stadsbestuur, 
vertelt op de biz. 7-8 het volgende: 
« Na de dood van Stijn Streuvels voer
de de stad Brugge onderhandelingen 
met de erven Gezelle-Lateur en kocht 
uiteindelijk alle dokumenten uit het 
museum die hun eigendom gebleven 
waren. Van hun kant maakten de 
«Vrienden van het Gezellemuseum» 
wat zi) in de loop der jaren hadden 
verworven aan het stadsbestuur 
over. Zo werden en het Gezellehuis 
en zijn volledig archief eigendom van 
de stad Brugge.» 

Uit dit laatste zinnetje is het meer dan 
duidelijk dat de stad Brugge het 
Gezelle-archief bij de overbrenging 
naar de stedelijke biblioteek volledig 
als haar eigendom beschouwde. 
Enkele dagen later was de wind reeds 
gedraaid. Immers in een antwoord op 

mijn kritiek over de gevolgde handel
wijze, schrijft schepen Traen In Gazet 
van Antwerpen (24.08.1976). Andere 
en vanzelfsprekende overeenkomst 
was dat het archief de volle eigendom 
zou blijven van de vereniging (in het 
Staatsblad genoemd Gezelle-mu
seum). Deze bewering werd nog eens 
herkauwd o.m. in Burgerwelzijn 
(27.08.1976) waar de kulturele sche
pen schrijft In 1971 kocht de stad 
Brugge de rechten af van de erven 
Lateur (Stijn Streuvels). Het overige 
is, zoveel mij bekend, eigendom van 
de vzw (Vereniging zonder winstoog
merken! Gezelle-museum...» 

Tussen 12 juli en 24 augustus werden 
de feiten dus volkomen verdraaid niet 
alleen wat betreft het eigendomsrecht 
maar ook inzake het bestaan zelf van 
de Vereniging Gezelle-Museum. In de 
katalogus van 12 juli 1976 wordt 
immers plechtig adieu gewuifd aan de 
Vereniging Gezelle-museum waar wij 
lezen (bIz. 7). Aan de Vrienden van 
het Gezellemuseum weze welge
meend dank gezegd voor alles wat zij 
voor het museum en zijn archief al die 
jaren, tot in 1971, hebben gepres
teerd.» Na deze plechtige begrafenis 
doet schepen Traen in zijn krantenre
plieken die Vereniging uit haar kort
stondige dood herleven; de Vereni
ging bestaat nog, men verwacht nog 
veel medewerking van haar kant en 
tutti quanti. 

Een zo volledige verdraaiing der fei
ten, een zo ergerlijke verwarring der 
benamingen (van Gezellemuseum op 
de titelbladzijde van de katalogus, tot 
Gezellehuis, imaginair of edukatief mu
seum in de artikels van Traen) en een 
zo willekeurig citeren van personen 
die zogezegd vlaggedragers van de 
stedelijke kultuurplannen zouden zijn, 
is alleen door een kwaad geweten 
ingegeven. Hoogmoed is geen goede 
raadgever als men zo duidelijk ge
faald heeft en ik denk vrij levendig 
aan het zinnetje dat de Nederlandse 
premier Joop den Uyl onlangs in het 
parlement van zijn land uitsprak; 
«Openheid maakt kwetsbaar, ze 
werkt ook bevrijdend. Eerlijk de feiten 
onder ogen zien maakt niet zwakker, 
maar sterker.» 

Jozef Geldhof, 
pastoor 

Meetkerke 

WIJ 4 16 SEPTEMBER 1976 



KOMM€MT/li4R 

NOG EEN CVP-GESCHENK 
AAN 
DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 
De Vlamingen zouden moeten 
bli jk geven van gematigdheid en 
van gezond verstand, zo krijgen 
w\\ regelmatig te lezen in de 
franstalige Brusselse kranten. 
Van de frankofonen wordt dit 
natuurli jk niet verwacht. Zo heb
ben wij inderdaad de jongste 
dagen via de bladen vernomen 
dat de Brusselse frankofonen an
dermaal de str i jdbi j l hebben op
gegraven en bij de aanstaande 
verkiezingen, ten stri jde wil len 
trekken, om een nieuwe roof
tocht in Vlaams-Brabant te on
dernemen. 

FRANKOFONE LIJSTEN 

Vertegenwoordigers van de 
PSC, de PSB, en de PL en het 
FDF hebben op een perskonfe-
rentie aangekondigd dat lijsten 
«Region de Bruxelles - Gewest 
Brussel» zullen ingediend worden 
in negen fusiegemeenten van het 
Vlaams-Brusselse ommeland, die 
palen aan de faciliteitengemeen
ten. Het programma laat aan dui
delijkheid niets te wensen over : 
de doeleinden welke zij nastre
ven zijn noch min noch meer een 
regelrechte oorlogsverklaring 
aan Vlaanderen. Wat eisen zij ? 
De nieuwe gemeenten moeten 
blijven afhangen van het kiesar
rondissement Brussel (dat dus 
niet mag gesplitst worden), elke 

franstalige inwoner zal op aan
vraag al zijn officiële dokumenten 
ontvangen in de beide landstalen 
(dus afschaffing van de admini
stratieve ééntaligheid van Vlaan
deren), er moet een onthaalrege-
ling ingesteld worden voor de 
frankofone minderheid, al de in
woners moeten dezelfde rechten, 
plichten en vrijheden hebben (het 
recht van de gemeenschap moet 
dus buigen voor dat van de enke
ling) en de betrokken gemeente
besturen zullen de wettelijk opge
legde eentaligheid kunnen versoe
pelen. 
In feit klinkt dat allemaal niet zo 
nieuw: tientallen keren hebben 
wij in de loop van de vorige jaren 
hetzelfde te horen en te lezen 
gekregen: het is gemeengoed 
van de PSC-, PSB-, PL en FDF-
programs, dat van tijd tot tijd 
opgewarmd en met een nieuw 
sausje overgoten aan de Vlamin
gen wordt voorgeschoteld. 
Reeds in 1968 eiste de PSC (de 
bondgenoten van de CVP) het 
Voor (Vilvoorde), Zuun (Sint-
Pieters-Leeuw), het Zoniënwoud, 
het vliegveld van Zaventem (het 
idiote Brussel-Nationaal!) plus 
een veertigtal Vlaamse gemeen
ten voor Brussel op. 

IN DE FUSIEGEMEENTEN 

De jongste fusies van gemeenten 
zijn voor de Brusselse frankofone 

POGING TOT BEZETTING 
VAN VLAAMS BRABANT 
Op een perskonferentie te Zaventem stelden vertegenwoordigers van 
de franstalige partijen (FDF, PSC, PSB en Parti Liberal) hun lijsten voor 
die onder de benaming «Region de Bruxelles-Gewest Brussel» in 9 
samengevoegde gemeenten van Vlaams-Brabant (die 37 vroegere 
gemeenten omvatten) werden ingediend met het oog op de gemeente
raadsverkiezingen van 10 oktober. De bedoeling van dit initiatief is dui
delijk : zij willen dit Vlaamse gebied zo spoedig mogelijk verfranse en 
voorgoed annexeren bij Brussel. Het offensief van de verfransers, die 
vanuit Brussel opereren, ncht zich tegen de volgende Vlaamse gemeen
ten : Beersel (Beersel, Alsemberg, Lot, Dworp, Huizingen), Grimbergen 
(Gnmbergen, Strombeek-Bever, Humbeek, Beigem), Zaventem (Zaven
tem, St.-Stevens-Woluwe, Sterrebeek, Nossegem), Tervuren (Tervuren, 
Vossem, Duisburg), Dilbeek (Dilbeek, Groot-Bijgaarden, St.-Martens-
Bpdegem, Itterbeek, St.-Ulnks-Kapelle, Schepdaal), Machelen (Mache-
len, Diegem), Asse (Asse, Bekkerzeel, Kobbegem, Mollem, Relegem, 
Zellik), St.-Pieters-Leeuw (St.-Pieters-Leeuw, Oudenaken, Ruisbroek, 
St.-Laureins-Berchem, Vlezenbeek) en Meise (Meise, Wolvertem). 

OORLOGSVERKLARING 
Het parti jbestuur van de Volksunie vestigt de aandacht op 
het initiatief genomen door het FDF, de PSC, de PL en de 
PSB om gezamenlijk franstalige li jsten in te dienen in 
negen gefusioneerde gemeenten van Vlaams-Brabant, die 
in totaal 37 oude Vlaamse gemeenten omvatten. 
Na de eenzijdige afschaffing van de randfederaties onder 
druk van de PSC, is dit initiatief een bewijs te meer dat de 
Franstalige Brusselaars hun imperialistische voornemens 
tegenover Vlaams-Brabant hoegenaamd niet hebben opge
geven. 
Het programma van deze lijsten is inderdaad een regelrech
te oorlogsverklaring aan de Vlaamse gemeenschap. Dit pro
gramma bevat ondermeer een afwijzing van de splitsing 
van het kiesarrondisssement Brussel-Halle-Vilvoorde, het 
uitbreiden van de faciliteiten over grote delen van Vlaams-
Brabant, de bevestiging van Brussel als derde gewest met 
aanspraken op grote delen van Vlaams-Brabant, enz. 
Dat dergelijk ongehoord programma mede wordt voorge
steld door vertegenwoordigers van de PSC en de PSB 
bewijst dat deze partijen van de gemeenteverkiezingen 
gebruik wensen te maken om de Brussels-Franskil jonse 
invloed op het aangekondigde gesprek van gemeenschap 
tot gemeenschap te versterken. 
Het parti jbestuur van de Volksunie hoopt dat de Vlamingen 
hieruit de passende konklusies zullen trekken en nodigt de 
leiding van CVP en van de BSP uit deze Frans-Brusselse 
arrogantie ondubbelzinnig te veroordelen. 

leiders een nieuwe en welgeko-
men gelegenheid om nogmaals 
met de hierboven reeds opgesom
de onzinnige eisen uit te pakken. 
Hun redenering is heel s luw: 
reeds vroeger hadden zij begerig 
uitgekeken naar Tervuren, Dil
beek, Grimbergen, Sint-Pieters-
Leeuw en andere grote plaatsen 
(buiten de faciliteitengemeenten), 
maar nu willen zij van die fusies 
een wipplank maken om in het 
raam van de aldus verwezenlijkte 
globalisatie ook de met die ker
nen samengevoegde kleinere 
Vlaamse dorpen in hun invloeds
sfeer te betrekken. 
Het kan niet ontkend worden dat 
in enkele van de genoemde grote 
gemeenten een betrekkelijk groot 
aantal frankofonen wonen, en dat 
bij de federatieraadsverkieziin-
gen van 21 november 1973 hun 
lijst «Liberté et Democratie» 
soms tot 20 % en meer stemmen 
behaalde. Wij moeten er echter 
op wijzen dat die cijfers met een 
dik korreltje zout moeten geno
men worden; men zou verbaasd 
staan indien men wist hoe weinig 
echte Nederlandsonkundigen 
daarbij zijn. Eén voorbeeld maar: 
te Zellik (19,8 % Lib. et Dém.) zou 
er aldus op elke vijf inwoners een 
Nederlandsonkundige z i jn; wie 
Zellik enigszins kent weet dat 
nog niet één op twintig inwoners 
daar fransééntalig is. 

HOE GROOT IS HET AANTAL 
FRANKOFONEN ? 

Door onze Brusselse frankofo
nen wordt erop gespekuleerd dat 
haast niemand enig idee heeft 
van de omvang van de fransta-
ligen in de kleine buitengemeen
ten. Het stemmental van de Lib. et 
Dém.-lijst in de betrokken ge
meenten is belachelijk gering. Ne
men wij bijvoorbeeld de fusiege
meente Asse waar Zellik, met 
817 stemmen of 19,8 % op de 
frankofone lijst, de uitzondering 
uitmaakt; voor de andere ge
meenten zijn de cijfers de volgen
de : Asse 102 stemmen of 1,2 % ; 
Bekkerzeel 3 stemmen of 1,1 % ; 
Kobbegem 7 stemmen of 1,9 % ; 
Mollem 6 stemmen of 0,6 % ; 
Relegem 14 stemmen of 3,4 %. 
Alles bijeen dus voor die vijf 
gemeenten: 132 frankofone kie
zers ! 

Maar in de andere door de fran
kofonen met name genoemde ge
meenten is het al niet beter ge
steld. 
In nieuw-Grimbergen: te Beigem 
43 stemmen of 4,9 % ; te Hum
beek 32 stemmen of 1,6 %. 
In nieuw-Tervuren: te Duisburg 
55 stemmen of 3,75 % ; te Vos
sem 53 stemmen of 4,1 %. 
In nieuw-Beersel: te Huizingen 50 
stemmen of 2,8 % ; te Lot 177 
stemmen of 6,7 % ; te Dworp 122 
stemmen of 5 %. 
In nieuw-Sint-Pieters-Leeuw: te 
Oudenaken 5 stemmen of 2,9 % ; 
te Vlezenbeek 67 stemmen of 
4,6 % ; te Sint-Laureins-Berchem 
O of 0,0 %. 
In nieuw-Dilbeek: te Schepdaal 
80 stemmen of 3,3 % ; te Sint-
Maartens-Bodegem 27 stemmen 
of 2,7 % ; te Sint-Ulriks-Kapelle 
27 stemmen of 3,1 %. 
De bovenstaande cijfers liegen er 
met om : men moet werkelijk een 
Brussels frankofoon zijn om al
dus met stierlijke ernst de Neder
lands - ééntaligheid van de gehele 
Vlaamsbrabantse gemeenschap 
aan te vechten ten gunste van 
een handvolletje franskiljons. 
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Op de bovenste foto staatde CVP-affiche afgedrukt zoals ze overal in 
Vlaanderen werd uitgeplakt en zoals ze er voorzien werd (nadien) van 
hiet CVP-lijstnummer 
De onderste drie foto's zijn genomen in de Brusselse agglomeratie, 
enerzijds te Jette (waar de CVP geen eenheidslijst wilde vormen met 
de VU) en anderzijds te Anderlecht (waar ze wel een eenheidslijst wil
de vormen met de PSC, maar dit werd door deze laatste geweigerd!) 
Wie door deze Brusselse gemeenten rijdt ziet duidelijk dat op de CVP-
affiches het woord «Vlaanderen» stelselmatig verdonkeremaand 
werd, door de CVP-kandidaten zelf! 

Ook in de randgemeenten zip de CVP'ers te beschaamd om ronduit 
voor hun Vlaming-zijn uit te komen. Zo doet de CVP in St.-Genesius-Ro-
de het onmogelijke om zich te distanciëren van de VU, maar de PSC 
(haar «zusterpartij») is er niet vies van de FDF'ers en rabiate frankofo
ne liberalen. 
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POLITIEK GEWELD IH KORSIKA 
ONDERGEDOKEN IN HET MAQUIS 
ALERIA, september. 
Max Simeoni, de onvermoeibare vri jheidsstri jder, is ondergedol<en in het maquis. Hij 
wordt drul< gezocht door de Franse veil igheidsagenten. 
Op een zondag — 22 augustus — bezette hij met een vijft iental APC-mil i tanten (Korsi-
kaanse autonomisten) het wijndepof van een niet-Korsikaans groothandelaar. Polit iedien
sten en legereenheden sloegen groot alarm en bereidden een zvore gewapende aanval 
voor. Te land, én met helikopters. . De bezetters van het depot waren niet belust op een 
krachtproef en zorgden voor een spektakulaire v lucht ; de wijnkelders werden met dyna
miet opgeblazen. Simeoni en zijn handlangers konden wegvluchten in de duisternis van 
de maquisheuvels rond Aghione, op een tiental ki lometers van Aleria 

In zijn schuilplaats schreef Max Simeoni 
een forse brief, die enkele dagen later toe
kwam bij het Franse persagentschap in 
Bastia «Hoewel wij aanvankelijk dachten 
enkele dagen in de wijnkelders te blijven, 
hebben wij toch vroegtijdig een einde 
gemaakt aan onze aktie om een herhaling 
van het bloederig drama van Aleria te voor
komen » 
Deze <• plasticage •• — de meest indrukwek
kende van de voorbije hete zomer in Korsi-
ka — gebeurde inderdaad met toevallig 
dag-op-dag een jaar na de onlusten in Ale
ria 
Toen politie en leger vong jaar met grote 
middelen (tanks en para's) APC-militanten 
uit een wijndepot in Aleria wilden verdrijven 
werden twee agenten bij een schietpartij 
gedood , een aantal manifestanten werden 
zwaargewond Hoewel het gerecht niet kon 
uitmaken in welke omstandigheden de 
agenten om het leven kwamen, werd de 
Korsikaanse autonomistische leider Ed-
mond Simeoni — broer van Max — drie 
maanden geleden door een speciale Fran
se rechtbank (la Cour de Sürete de l'Etat) 
tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld 
Waarvan twee met uitstel De autonomisti
sche beweging ARC (Azzione per a nnasci-
ta Corsa), voorloopster van het ARC, werd 
door de regering ontbonden 
Dat proces heeft bij de vrijheidsstrijders 
olie op het vuur gegoten 
Daarvan getuigen de haast dagelijkse aan
slagen op openbare gebouwen In juli bij
voorbeeld werden rijkswacht — kazernes 
in Ajacciu, Calvi, Calacuccia en Saint-Flo-
rent geteisterd door nachtelijke explosies 

W I J N K E L D E R S 

Max Simeoni 

zijn kamion het vertrek van de prestigieuze 
overzetboot Napoleon verhinderde om te 
protesteren tegen de oneerlijke konkurren-
tie van Franse baanreuzen uit Marseille die 
veelal voorrang krijgen op de overzetboten 
HIJ werd achter de tralies gezet . 

Het meest verbolgen zijn nochtans de land
bouwers en vooral de wijnboeren die zon
der meer door buitenlandse bednjven op 
schandelijke wijze van hun vruchten wor
den beroofd 

Dat gebeurt dan met de hulp van Franse 
officiële instanties 

Op het platteland worden de SETCO (toe
ristische overheidsdiensst) en vooral de 
SOMIVAC (Société pour la mise en valeur 
agricole de Corse) met de vinger gewezen 
Korsikaanse druiventelers hebben onmach
tig moeten toezien hoe inwijkelingen aan de 
Westkust (vooral Algerijnse vluchtelingen) 
honderden hektare druivenvelden konden 
inpalmen, en bovendien ook nog aanspraak 
maakten op speciale overheidstoelagen 
De boerenbetogingen in de vlakten van 
Ghisonaccia en Aleria zijn met meer te tel
len 

Een gewelddadige reaktie was onvermijde
lijk toen de autonomisten van de ARC in juli 
van vorig jaar de hand konden leggen op 
een dossier waann frauduleuze praktijken 
van gesubsidieerde wijnhandelaars zwart 
op wit werden aangetoond 

P A R A S I E T E N 

De prefekt van Korsika, Gabriel Gilly, en de 
justitie waren reeds geruime tijd op de 
hoogte van schandalige handelspraktijken 
die honderden Korsikaanse wijnboeren 

naar een faillissement leidden Maar zij hiel
den het vuile potje wijselijk gedekt 

Dat zou Max Simeoni er toe bewegen in 
een boek over het drama van Alena (*) 
onverbloemd te schrijven «Alena is geen 
ongeluk geweest , het was een misdaad 
van de Franse staat i » 

De bom barstte op 17 juli vorig jaar tijdens 
een perskonferentie van de ARC Met 
naam en toenaam werden parasitaire wijn
handelaars aangeduid (Henn Depeille, Cu-
az, Siegel, Boye en anderen) die met alleen 
zonder schroom de kwaliteit van de wijnen 
vervalsten, maar bovendien banken oplicht
ten, terwijl zijzelf de opbrengst van honder
den hektolieters wijn in hun zak staken 

De Korsikaanse woede steeg ten top toen 
bleek dat de inheemse druiventelers die af 
te rekenen hadden met financiële moeilijk
heden geen aanspraak konden maken op 
leningen met staatswaarborg, terwijl de 
vreemde handelaars (overwegend Algerij
nen) ondanks hun bedenkelijke financiële 
praktijken toch van flinke injekties konden 
genieten 

Dokter Edmond Simeoni heeft vorig jaar tij
dens het.zomerkongres in Corti dit schan
daal scherp aangeklaagd En hij heeft de 
daad bij het woord gevoegd de wijnkelder 
van parasiet Depeille in Aleria werd bezet 
Met de bekende dramatische gevolgen 
Max Simeoni heeft de aanklacht van zijn 
broer vonge maand herhaald De ene zit in 
de gevangenis , de andere is gevlucht in het 
maquis En tientallen militanten delen hun 
lot 

BRIEF VANUIT DE BASTILLE 

M O R E N N E G E R 

Zo te zien zijn de Korsikaanse gemoederen 
bijzonder verhit «Wij hebben er genoeg 
van als kleine jongens door Parijs behan
deld te worden», klagen de inwoners van 
«l'ile de beauté » 
De toerist merkt er met zoveel van , hoewel 
van aan de kusten tot in het meest afgele
gen dorpje slogans van de autonomisten 
geen enkel verkeersbord of elektnciteits-
paal ongemoeid laten 
Een overal kan je de vlag van de Korsikaan
se vrijheidsstnjd — het hoofd van een 
Morenneger — zien wapperen W e hebben 
dat uitdagend vaandel zelfs opgemerkt aan 
« bergeries » op meer dan 2 000 meter hoog
te in het onherbergzame Monte Cinto 
gebergte 

BITTERE T A A L 

De Korsikaanse voiksstnjd is een harde en 
jarenlange strijd , nu ook een gewelddadige 
strijd 
Waarom ' Omdat het geduld ten einde is 
Korsika duldt met langer dat op de kulture-
le, politieke en ekonomische ontplooiing 
vanuit Parijs een doniper wordt gezet 
Op een besloten vergadering van de APC 
(Associu dl Patnoti Corsi) in het zuidelijke 
dorpje Bastelica, begin augustus, werd het 
pol i t ieke geweld van de Franse bewindslie
den nogmaals scherp veroordeeld Max 
Simeom, die toen nog niet moest onderdui
ken, sprak bittere taal « Een jaar na de 
trieste gebeurtenissen van Aleria, en ook 
na de manifestaties in Bastia (waarbij een 
dode viel) werd hoegenaamd nog mets 
gedaan om onze jeugd werk in eigen 
streek te geven, om onze Korsikaanse taal 
in de scholen te onderwijzen, om de buiten
landse parasieten van onze ekonomische 
bedrijvigheid te verdrijven, om onze kulture-
le ontplooiing in de hand te werken, en om 
ons volk eindelijk politieke autonomie toe te 
kennen » 

De APC heeft zich steeds afgekeerd van 
gewelddadige akties, en benadrukt voortdu
rend dat een wettelijke oplossing moet 
gezocht worden Maar steeds meer militan
ten zijn de dagelijkse pestenjen meer dan 
beu 
Zo bijvoobeeld ook de voorzitter van de 
Korsikaanse transportbedrijven, Jacques 
Fieschi, die op 30 augustus in Ajaccio mei 

(Bastia). Dokter Edmond Simeoni, de voor
vechter van de Korsikaanse autonomis
ten, zit nog steeds In de gevangenis. Hij is 
er nochtans in geslaagd vanuit de Bastille 
zijn stem te laten horen. Wi j hebben een 
open brief van hem gelezen, die deze 
maand in het maandblad «Kyrn» ver
schijnt 

Schnjft Edmond Simeoni « De gebeurtenis
sen van Alena en Bastia in de zomer van 
vong jaar getuigen van de verbittenng van 
de Korsikanen en van het repressieve 
optreden van de machthebt>ers Een aantal 
clans bewaren nog slechts moeizaam en 
schaamteloos hun privileges Daarvoor ver
lagen ZIJ zich tot kompromissen en fraude
praktijken, maar zij verliezen toch hun 
gelaat, vooral bij de jeugd Het koloniaal 
bewind voert een volksvijandige politiek 
journalisten krijgen onvoldoende antwoord 
op hun vragen, het eiland wordt overspoeld 
door soldaten, grondspekulaties hebben de 
vrije hand, de Korsikaanse taal en kuituur 
worden gesmoord Dit Franse bewind dat 
elke dialoog afwijst moet zonder versagen 
bestreden worden 

Alleen de Autonomisten kunnen de slaven-
ketting breken, en de deur naar de vrijheid 
op een kier zetten » 
Dat Simeoni vanuit de gevangenis zo'n aan
klacht kan verspreiden moet voor de Fran
se regeerders wel bijzonder onaangenaam 
zijn 
Temeer omdat enkele honderden Franse 
schnjvers, waaronder Jean-Paul Sartre, in 
een manifest de vrijlating van alle Korsi
kaanse gevangenen geëist hebben En 
ook de bisschop van dit onrustige eiland 
sprak reeds vroeger in die zin 

P A S C A L P A O L I 

De Korsikanen hebben door de eeuwen 
heen verschillende meesters gekend, maar 
nooit gediend 
In de 18de eeuw bezorgde generaal Pascal 
Paoli zijn volk een vrijheidskeure, en een 
universiteit Van 1755 tot 1769 werd zelfs 
een onafhankelijke demokratische Korsi
kaanse republiek op de been gebracht 
Maar, Genua (dat met andere Italiaanse 
stadsstaten eeuwenlang de scepter over 
dit eiland zwaaide) verkocht Korsika uitein
delijk aan Frankrijk En de autonomisten 
van Paoli moesten tegen de Franse legers 
het onderspit delven Toen in 1794 opnieuw 
de onafhankelijkheid werd uitgeroepen liet 
Napoleon Bonaparte — nochtans een Kor-
sikaan en telg van een begoede familie — 
gemiddeld twee Korsikanen per dag fusille
ren, en gaf hij het bevel hele dorpen te ver
woesten Het Korsikaanse volk werd kultu-
reel en ekonomisch onthoofd Na bijna 
twee eeuwen gelatenheid worden sinds 

een tiental jaren opnieuw protestmanifesta
ties met de regelmaat van een klok georga
niseerd Vooral de APC (de opvolgster van 
de verboden ARC), geniet in alle lagen van 
de bevolking sympatie 

POLIT IEK R A P P O R T 

De twee eerste kongressen van deze groe
pering (in '74 en in '75) werden bijgewoond 
door zowat 30000 tot 50000 mensen Z o n 
massa-manifestaties werden nog nooit 
voorheen in Korsika gezien 
Uitgerekend op de slotdag van het kongres 
in Corti, en in de schaduw van het stand
beeld van Pascal Paoli, bracht Edmond 
Simeoni in augustus vong jaar een scherp 
politiek rapport uit over de situatie van zijn 
volk 

— Korsika IS, ondanks zijn natuurlijke rijk
dommen, één van de drie armste departe
menten van Frankrijk geworden, 

Edmond Simeoni 

— Mijnen en belangrijke industriële bednj
ven werden gesloten, 
— Van 300000 inwoners in 1900 telt het 
eiland vandaag nog maar amper 120000 
autochtone Korsikanen meer, 
— De jeugd is genoodzaakt op het vaste
land werk te zoeken omdat er onvoldoende 
werk voorhanden is op het eiland Intussen 
worden inwijkelingen geplaatst op vertrou-
wensposten in de administratie, in de tertiai
re sektor, en vooral in de toeristische indus
trie , 
— De kleine Korsikaanse wijnboeren kun
nen met langer meer optornen teg'en de 
ongelijke en dikwijls bedneglijke konkurren-
tie van inwijkelingen uit de Franse kolonies 
die gesteund worden door SOMIVAC, een 
soort gewestelijke ontwikkelingsmaat
schappij 
— Het binnenland van het eiland ontvolkt, 
terwijl de kuststroken worden uitgebaat 
door vreemde bedrijven , 

— Grondspekulanten gaan met ferme win
sten lopen, en de toeristische industrie trekt 
zonnekloppers aan die de autochtone be
volking in veel gevallen geen cent laten ver
dienen , 

— De Franse overheid verzuimt broodno
dige investeringen te doen in wegemnfra-
struktuur en spoorwegverbindingen Van
daar dat de Korsikanen in 1973 bijvoor
beeld ruim 800 miljoen Franse frank aan 
belastingen betaalden, terwijl de Franse 
overheid amper voor 700 miljoen FF in het 
eiland investeerde, i 

G H J U R N A T E 

De leiders van de APC moeten de Korsika
nen hoegenaamd met meer warm maken 
voor de strijd 

Vooral de zomerumversiteit in Corti is elk 
jaar een merkwaardig gebeuren Op de 
«Ghjurnate E Umversita » komen jong en 
oud bijeen om te diskussieren, te dansen, 
oude ambachten en kunsten te leren, de 
Korsikaanse taal in te oefenen, wetens
waardigheden op te doen over politiek, het 
leefmilieu, landbouwprojekten, energiepen-
kelen en zoveel meer 

Dit jaar was de slogan de zomerumversi
teit verhuist naar het maquis 

Er wordt met spanning gewacht op de 
terugkeer van leider Edmond Simeoni Ten
zij de president van de republiek het 
anders wil, komt de autonomistische voor
vechter vrij in februari volgend jaar 

Intussen wordt het politiek schaakspel 
voortgezet De socialistische partij heeft 
zopas zelfs een wetsvoorstel ingediend 
voor de organisatie van de Korsikaanse 
autonomie 

Anderzijds ziet weldra een onafhankelijk 
Korsikaans dagblad het levenslicht 

E X P L O S I E F 

Maar, als Parijs geen gehoor geeft aan de 
autonomistische verzuchtingen mogen on
getwijfeld nieuwe ernstige konflikten ver
wacht worden 

Zopas werd bekend dat in Korsika op een 
half jaar met minder dan 45 ton explosieven 
verhandeld werden De APC heeft op zijn 
jongste perskonferentie in Bastia nogmaals 
duidelijk gewaarschuwd «De regering 
moet op onze vragen antwoorden Loze 
beloftes volstaan met meer De oorzaken 
van het geweld moeten ongedaan gemaakt 
worden Anders belanden we in een escala
de van geweld ' » 

HUGO DE SCHUYTENEER 

(') Le pioge d'Aleria Les raisons de la colere des 
Corses E Simeoni, Editions Lattes, Parijs, dec 
•75 
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ANTWERPEN 
A N T W E R P E N 

MEETING 
O p m a a n d a g , 4 o k t o b e r , te 20 u. 
30 r i ch t he t a r r o n d i s s e m e n t A n t 
w e r p e n een m e e t i n g in D e z e ver 
g a d e r i n g gaa t d o o r in de bene 
d e n z a a l van de B i l l a r d Pa lace o p 
het A s t r i d p l e m te A n t w e r p e n 
AJs s p r e k e r k o m t onze n a t i o n a l e 
v o o r z i t t e r H u g o S c h i l t z 
W i j v e r w a c h t e n de g r o t e m a s s a 
v o o r deze b e l a n g r i j k e a v o n d d ie 
v o l l e d i g in het t e k e n zal s t a a n 
v a n de k o m e n d e g e m e e n t e r a a d s 
v e r k i e z i n g e n Z o r g da t je er bi) 
b e n t en l i e f s t me t een he le aan 
hang ! 

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

Dienstbetoon telkens op maandag 
van 16 tot 19 u in de Wetstr 12 door 
volksvertegenwoordiger A De Beul 
bijgestaan door prov raadslid mevr 
Monseur 
Spreekbeurt voor leden en symp 
van linker oever door senator H De 
Bruyne en gemeenteraadslid Ray De 
Bouvre op vrijdag 24 sept om 20 u 
30 in het lokaal Carolus hoek Blance-
floerlaan en Beatnjslaan 
Meeting op maandag 4 okt in Bil-
lard-Palace benedenzaal 20 u 30 
Spreker Hugo Schiltz 
Getuigen hebt u zich al opgegeven 
aan ons sekretanaat om als getuige 
op te treden in de feestzaal te Antwer 
pen de namiddag van 10 o k t o b e r ' 
Doe het dan zo spoedig mogelijk Tel 
sekretanaat 36 8465 
Raamaffiches en nog andere propa-
gandamatenalen te verkrijgen op uw 
sekretanaat 

Steun bijdrage binnen te brengen bij 
de bestuursleden of op het sekreta
naat Ook stortingen op K B 404-
3036801 -74 van V U Antw stad 
Petersafdeling graag aanvaardt on
ze afdeling het peterschap voor de 
afd van de V U van Vorst W e doen 
langs deze weg een oproep tot steun 
voor deze hardwerkende afdeling 
K B 425-7120041-46 We hopen dat u 
onze vrienden van Vorst met in de 
steek laat 

Bals «Pagadder» of verkiezingsbal 
der afd op zat 2 okt Oranjehuis 
Hoogstr 69 Iedereen welkom Inkom 
60 fr 

Brouwerij 

MOORTGAT 
BREENDONK 

Tel. 031/86.71.21 

Voor « AL » uw bieren 
en limonades 

Bijhuizen Cogels Osylei 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel 031/36 1011 

Deheegher Jan 
Ledeganckstraat 19, Gent 

Tel 091/22 45 62 

« Stootkarbal» het dansfeest der VU-
jongeren van onze afd Ze maken er 
een formidabel overwinningsbal van 
op vrijdag 15 okt ook in de zaal 
«Oranjehuis», Hoogstr 69 Inkom 
49 75 fr 
Samenkomst direkt na de verkie
zingsuitslagen op zondag 10 oktober 
verzamelen we allemaal in het Oranje
huis Hoogstr 69 
Programmabrochure gratis verkrijg
baar op het sekretanaat 

B O R G E R H O U T 

OVERLIJDEN 
De VU-afdeling Borgerhout betreurt 
het overlijden van Mw Emous een 
der meest verdienstelijke leden van 
de afdeling Mw Emous was reeds 
zeer aktief sinds de Vlaamse Concen
tratie en was mede de bezielster van 
de Vrouwenbeweging voor Amnestie 
Haar volledige inzet op elk gebied en 
voor de afdeling Borgerhout in het bij
zonder IS zeker met te onderschatten 
Haar voortijdig heengaan is zowel 
voor al die haar dierbaar waren als 
voor de VU Borgerhout een onherstel
baar verlies- Wij betuigen de familie 
onze innige deelneming 
PROPAGANDA 

W I J doen nogmaals beroep op mede
werkers voor allerlei taken Sekreta
naat Statielei 8 Tel 353658 
STEUN 
Uw geldelijke steun is hoognodig tot 
bekostiging van onze kiespropagan-
da Stort vandaag nog uw milde bijdra
ge op bankrekening 413-1066441 80 
van Volksume-Borgerhout 
KULTUUR 
Op vrijdag 3 sept werd onder grote 
belangstelling de tentoonstelling « Ant
werpen in de grafiek door de eeuwen 
heen» geopend door burgemeester 
De Schutter na een woord van ver
welkoming door schepen voor Kui
tuur Bert Verbeelen en een inleiding 
door Bert Peleman De belangstelling 
van de eerste dagen was opmerkelijk 
groot zodat nu reeds het sukses van 
deze tentoonstelling verzekerd is Tot 
en met 20 september hebt u nog de 
gelegenheid tot bezoek elke dag van 
10 tot 12 u en van 14 tot 18 u in de 
gemeentelijke feestzaal, Turnhoutse-
baan 92 

B O R S B E E K 

Onze VU-afdeling wil van deze ge
meente-verkiezing het beste maken 
d w z nog beter dan anders U kunt 
ons daarbij helpen bij onze propagan
da W I J komen nog enkele durvers te 
kort om te plakken alsook mensen 
die een VU-affiche voor het raam wil
len ophangen of een bord(je) plaat
sen in de tuin of eigendomsgrond 
W I J verwachten uw aanvraag op J 
Demi tel 210191 H V d Bergh tel 
217240 

E K E R E N 

LEDEN EN ABONNEMENTEN 
Wie lid wil worden van de Volksunie 
gelieve zich in verbinding te stellen 
met het VU-sekretanaat Geesten-
spoor 72 Ekeren Tel 41 04 41 Wie 
abonnent(e) wenst te worden op 
« WIJ » gelieve zich eveneens te wen

den tot het VU-sekretanaat of tot een 
bestuurslid Abonnementsprijs vanaf 
september tot einde 1976 200 fr 
VUJO-NIEUWS 
De Volksumejongeren van Ekeren no
digen u «Ten Dans» op vrijdag 17 
september e k om 20 u 30 in de zaal 
«Mistral» Kloosterstraat 70 Ekeren 
Kontaktadres H Bellens Gravenlaan 
25, Ekeren 

K O N T I C H - W A A R L O O S 

DERDE LUSTRUMVIERING 
Op zaterdag 18 september viert V U 
Kontich-Waarloos haar derde lus
trum 
Ter gelegenheid hiervan voorzien wij 
een muzikale optocht waarna een 
dnnk wordt aangeboden 
Het spreekt vanzelf dat deze gelegen
heid in het kader van de aanstaande 
gemeenteraadsverkiezingen moet ge
zien worden 
W I J rekenen daarom des te meer op 
onze leden en sympatizanten om 
deze viering — hun vienng i — mee 
te maken 
Verzameling te 13 u 30-14 u in lokaal 
Alcazar Kontich-Centrum 

M E R K S E M 

AFDELINGSWERKING 
Vanaf heden en tot aan de verkiezin
gen zal er elke woensdag om 20 u 
30 een vergadenng plaats hebben 
Iedereen die zich voor de gemeente
raadsverkiezing interesseert is er wel
kom Bovendien zal op DINSDAG 21 
SEPT eveneens om 20 u 30 een spe
ciale algemene vergadering doorgaan 
in zaal Tijl Bredabaan 298 waar de 
nodige inlichtingen en eventueel on
derrichtingen zullen worden gegeven 
W e verwachten daar dan vooral al 
onze kandidaten en zij die zich reeds 
hebben opgegeven om als getuige op 
te treden in te stem- en/of telburelen 
Ook onze vaste medewerkers en 
kernleden worden verwacht en na
tuurlijk alle leden voor wie de komen
de verkiezingen nog iets betekenen 
We verwachten dan ook veel volk op 
dinsdag 21 sept om 20 u 30 in zaal 
Tijl 

6e GROTE VLAAMSE KERMIS 
U wordt allen vriendelijk uitgenodigd 
om met Uw familie vrienden en ken
nissen een bezoek te brengen aan 
zaal Tijl Bredabaan 298 op 18 en/19 
sept e k vanaf 15 u waar voor de 6e 
maal een Vlaamse Kermis wordt inge-
ncht door «Vrouwen van Vandaag» 
Sport en spel kortom vermaak voor 
iedereen voor elke ouderdom ge
waarborgd (Smulpapen weet ge nog 
van vong j a a r ' ) Loop dus even bin
nen in zaal Tijl Ü zult het U zeker niet 
beklagen 

A U T O K A R A V A A N 
Op zaterdag 2 oktober zullen we met 
een autokaravaan de gemeente door
kruisen Alles werd echter zodanig 
geregeld dat ook gemakkelijk per 
fiets kan worden deelgenomen Het 
vertrek werd voorzien om 14 u 30 en 
we verzamelen dus om 14 u in de 
Stella Mansstraat 

Zie verder blz. 12 
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ANTWERPEN 

COMMISSIEVAN OPENBARE ONDERSTAND 

P L A A T S E N V A N O N G E 
S C H O O L D E W E R K V R O U W 

D e bed ien ing van o n g e s c h o o l d e 
w e r k v r o u w w o r d t o p e n v e r k l a a r d 
A a n v a n g s w e d d e 1 9 9 7 6 f r of 
2 0 7 4 3 fr b ru to per maand , naar
ge lang de kand ida ten gerechi t igd 
zi jn o p s tandp laa t sve rgoed ing of 
o p haa rd toe lage V o o r de kand i 
d a t e n o u d e r d a n 21 jaar b e d r a a g t 
d e a a n v a n g s w e d d e 21 070 f r 

Een ve rge l i j kend e x a m e n zal wo r 
d e n ingencht , w a a r n a een w e r f r e -
s e r v e zal w o r d e n aange legd m e t 
e e n ge ld ighe idsduur van 3 jaar, 
d ie zal a a n v a n g n e m e n bij d e 
b e n o e m i n g v a n de eers t in aan
merk i ng k o m e n d e kand idaa t 

Een b i j zonde re r eg l emen tenng o p 
d e s tandp laa tsverp l i ch t ing is v a n 
t oepass ing 

D e kand ida ten m o e t e n e e n ge
tu igschr i f t v a n g o e d zedel i jk ge

d rag , d ienst ig v o o r o p e n b a a r be
stuur, in leveren 
L e e f t i j d s v o o r w a a r d e n de leeft i jd 
v a n 18 jaa r bere ik t h e b b e n en die 
v a n 40 jaa r met o v e r s c h r e d e n 
h e b b e n o p 8 1 0 1 9 7 6 D e kand ida
ten d ie de leef t i jd van 40 jaar 
o v e r s c h r e d e n h e b b e n k o m e n en
kel in a a n m e r k i n g v o o r ind ienst t re
d ing o n d e r a rbe idscon t rae t Toe
pass ing de r w e t t e n van 3 8 1 9 1 9 , 
2751947 en 2 7 7 1 9 6 1 
Ve rp l i ch t inschr i jv ingsformul ier 
vo l led ige v o o r w a a r d e n en exa
m e n p r o g r a m m a te b e k o m e n o p 
d e 7e A f d e l i n g / P e r s o n e e l s z a k e n 
v a n d e C o m m i s s i e van O p e n b a r e 
O n d e r s t a n d , Lange Gasthu is 
s t raa t 39 A n t w e r p e n (tel 0 3 1 / 

32 9 8 3 5 ) 
Inschr i j v ingsrecht 80 fr 
D e a a n v r a g e n d ienen o p he t Se -
c re tanaa t . Lange Gas thu iss t raa t 
33 A n t w e r p e n t o e g e k o m e n te 
zi jn uiterl i jk o p 8 1 0 1 9 7 6 

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

5S KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 
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BIJ 
SUCCES KLEDING 
BEGINT VANDAAG 
DE WINTER... 
kom de 
meest uitgebreide keus 
dames-, heren-, 
jongens- en meisjeskleding 
bewonderen 

BEMIN UW PROFIJT 
EN PROFITEER VAN DE 
MEYERS FABRIEKSPRIJZEN 

Dank zij 48 jaar ervarinci in 
domesmantels hebben wi j 
nu een wintercollectie man
tels van meer dan 5 000 
stuks, zowel voor de jeugd, 
de hiopie als de klassieke 
dame, tevens zijn we specia
listen in grote maten, en we 
brengen orijzen van 2.500 F 

tot meer dan 10.000 F. 

S K M. de grootste kostuumverkoper in België - met een omzet van meer 
dan 10 000 kostuums oer jaar brengen wi j de mooiste collecties, vertegen
woordigen de grootste merken en brengen echte fabrieksprijzen — reeds 

vanaf 2 500 F. 

Wanneer U de kleedjesafdeling van S.K.M, nog niet 
kent moet U nu eens komen kijken ! ! I U gaat zo 
enthousiast zijn dot U er zeker meer gaat kopen, 
rond de 1.500 F è 2.000 F brengen we U luxe-toÜet-
jes waarvoor U doorgaans meer dan het dubbele 

betaalt I < ! 

EEN SELECTIE VAN MEER DAN 
25.000 GLOEDNIEUWE 
KLEDINGSTUKKEN UIT DE BESTE 
EUROPESE COLLECTIES TEGEN 
ECHTE FABRIEKSPRIJZEN 

S K M durft wel te zeggen dat U nergens in België een zo ruime S K M kleedt ook uw jongen en meisie noor de laatste mode 
keus winleroverjassen voor heren vindt, we storten reeds met een en dit tegen echte orettige fabrieksori|zen - ook voor uw 
zuiver wollen Shetland aan 1 995 F en qaon verder tot de meest kinderen is een ritje naar NIEl de moeite woord 

beroemde luxe-merken. 

Die enkele km naar Niel 
kunnen U veel 
geld doen besparen ! 
En de weg naar 
Succes Kleding Meyers 
is zo te vinden, 
en U hebt echt 
geen parkeerproblemen ! 

SUCCES KLEDING MEYERS 
DE GROTE M O D E S P E C I A L I S T 

A. DE LANGLESTRAAT 2-14 

SUPERBON 
MINSTENS 1.000 F korting 
b i | aankoop van een dames- of herenmantel vanaf 3 995 F 

of 20% KORTING 
op al uw dames-, heren- en kinderkleding 

Noom 

Straat . . . . nr 

Gemeente Postnummer 
NIET GELDIG OP ESKAM CADEAUPRIJZEhl 

TMM 

OPEN ALLE DAGEN VAN 9 TOT 20 UUR. 

• ZATERD. VAN 9 TOT 18 UUR. 

• ZON- MAAN- EN FEESTDAGEN GESLOTEN. 
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In de Brusselse agglomeratie Is de verkie
zingsstrijd nu volop aan de gang. De manda
rijnen van de gevestigde partijen (Machtens, 
Cudel l , Vanden Boeynants, Simonet e.d.) heb
ben overal hun grote en peperdure affiches 
hangen. En de militanten van alle Brusselse 
partijen plakken er elke nacht duchtig op los. 

Opval lend fe i t : zowel de grote manitoes van 
de politiek (voor hun persoonlijke propagan
da) als sommige Brusselse partijen die noch
tans door Franstaligen overheerst worden, 
kennen plots weer Nederlands. Met tweetali
ge affiches of zelfs eentalig Nederlandse 
naast eentalig Franse (Machtens) richten zij 
zich ook tot de Vlaamse Brusselaars om hun 
stem te vangen.. . 

Daar tegenover staan de Vlaamse eenheids-
lijsten inzake propaganda-slagkracht duide
lijk in de verdrukking. Je kan het zo zien dat 
deze lijsten er financieel niet zo sterk voor
staan. En toch laten deze dappere mannen 
en vrouwen zich overal gelden. Hun (kleine) 
affiches en hun zwart-gele stickers zie je 
overal in het Brusselse stadsbeeld. 
Laten wij in het Vlaamse binnenland ervoor 
zorgen dat zij, naarmate de verkiezingsdag 
nadert, zich nog beter kunnen doen gelden. 
Er staat zoveel op het s p e l ! Wi j , in het veilige 
achterland, mogen niet enkel aan onze ver
kiezingsstrijd denken.. . Het is nog niet te 
laat om een bijdrage te leveren aan de 
« Aktie Brussei-10-10» maar het is nu wel de 
tijd daarvoor ! 

L 

STORT VANDAAG UW BIJDRAGE OP 
PRK 000-0171139-31 VAN „WIJ" 

VERMELDEN: AKTIE BRUSSEL-10-10 

TWAALFDE LIJST 

VUJO-Koksijde 
VU-Lauwe 
VU-Vuurtorenwijk Oostende 
VU-Erembodegem-Terjoden (4de storting] 
VU-Vilvoorde 
Roland Lietar, Anderlecht 
Naamloos, Denderleeuw 
Weduwe Balcaen-Weyers, Heusden 
Andre Wouters, Antwerpen 
Michel BeyS, Marke 
LV.Ni j len 
M Th Verhuyck, Antwerpen 
M L Van der Vloet, Vilvoorde 
VU-Erembodegem (3de storting) 
R Andries, Mortsel 
Serge Vereist, Herentals 
Edmond Verdurmen, Waasmunster 
Leo Cuppens-Nelissen, Maaseik 
Frederix-Bex Stevoort 
Naamloos, Jezus-Eik, Ovenjse 
Anoniem 
Jeroom Taipe, Oostende 
Hartman De Zutter, Brugge 
F V , Ekeren 
Naamloos, Dilbeek 
Marcel Asselman, St-Martens-Bodegem 
Amsterdammer 
Naamloos, Nederland 
Cl M , Antwerpen 
Frederik Lebon, Houthalen 
Gustaaf Van Looveren, Wommelgem 
Wilbert De Leyn, Strombeek-Bever 
Hubert Rijmenant, Beersel 
G Van Hoorick, Antwerpen 
J V E, Oostende 
J Van Craen, Booischot 
Vlaamse Nederlander 
Een « W I J »-lezer. Aarschot 
Jozef Deboeck, Beigem 
K Deprez, Oostende 
W M , Tongeren 
J Van Roosbroeck, Berchem 
J Vanderbeelen, 's-Gravenwezel 
Achiel Weyns, Antwerpen 
H Mertens, Mechelen 
Guido Van den Broeck, Asse 
J Gabriels, Liedekerke 
Marie Beeckman, St-Lievens-Esse 
Norbertus Cooreman, Eisene 
Chnstiane Cooreman, Eisene 
Hortensia Daniels, Eisene 
Helene Van Seymortier, Gent 
Felix Miegielsen, Scherpenheuvel 
Frans Meyers, Maasmechelen 
R P, Antwerpen (2de storting) 
Agnes Van der Steen, Dendermonde 
Herman Vanhaute, Menen (2de storting) 
Leo De Smet, Antwerpen 
Leenaert-Karas, Dikkelvenne 
Armand Verlinden, Dilbeek 
Martin Bundervoet, Evergem 
Roger Depuydt, Diegem 
Walter Vanden Heede, Zwevegem 
De Man-Laporte, St-Andnes-Brugge 
R G , Bree 

J Suetens, Berchem 
Miei Weckers, Reet 
Rita Fabn, Roeselare 
Joannes Torfs, Vilvoorde 
Germaine Poelmans, Schoten 
Irena Vergauwen, Mortsel 
Guillelmus Hertecant Gent 
Georges Dekinderen, Zaventem 
L Swinnen Mol 

Mevr Vandenbossche, 1080 Brussel 
Naamloos, Hever 
Emiel Kintaert, Wetteren 
Bertha Van Roose, Gentbrugge 
L A , Mechelen 
W J , Berchem 
Alfons Cools, Antwerpen 
VU-Ingelmunster 
VTB-Ingelmunster 
Elza Jacobs, Deurne 
Naamloos, Kessel-Lo 
Elisabeth Van den Bosch, Antwerpen 
E V K Antwerpen 
Vlaams officier, Merksem 
Alfons Floren, Merksem 
VA.T ie l t 
Etienne Keymolen, Mollem 
2 leden van VVVG, Overpelt 
Coleta Bergemans, St-Gillis 
Gaspard Goedgebuer, Brussel 
Rampelberg-Swaelens, Herent 
Jozef Van Hecke 

totaal 12de lijst 

algemeen totaal 

500 
1000 
1000 
1000 
1000 
300 

1000 
500 

1500 
300 
300 
500 

1000 
1000 

500 
1000 
300 
500 

1000 
300 

1000 
100 
200 
300 
500 

2000 
1000 
2000 

200 
500 
500 
300 
500 

1000 
1000 
1000 
1000 

250 
500 
300 
300 
500 
500 
200 
300 
200 
300 
500 
300 
300 
300 
500 
500 

1000 
500 
500 
100 
200 
200 
500 
300 
500 

1000 
1000 
300 
200 

1000 
500 

1500 
300 
500 

3000 
300 

2000 
500 

1000 
500 

1000 
100 
300 
200 

5000 
5000 
1000 
600 
100 
500 
1000 
1000 
200 
1000 
500 
200 
200 
500 
200 

71.350 

519.560 
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BRUSSELSE KUUWEN 
«Vlaanderen laat Brussel niet los». Gekende opdracht voor de gehele 
Vlaamse Beweging. Wordt zij wel ter hand en ter harte genomen ? Als 
wij alleen maar nagaan hoe grote Vlaamse instellingen zich uit Brussel 
terugtrekken om zich in het Vlaamse hinterland te nestelen ? Zij doen 
dat niet om te dekoncentreren tegen de pendel als het om toporganiza-
ties gaat die weinig personeel te werk stellen. Zij doen het uit gemak
zucht of provincialisme. 
Te Brussel wordt de slag voor Vlaanderen geleverd. Staaltjes van Vla-
mingenhaat stapelen er zich op. Komt daarbij de niet aflatende preten
tie van Brussel tot verovering van een groot stuk Vlaams Brabant. 
In het Vlaamse binnenland meent men dat het allèèn maar een pretentie 
is. En dan gaat men diskussieren of men ja dan neen deze honger zou 
kunnen stillen door een of andere kleine gebiedsafstand ! Het gaat om 
véél meer. nu reeds heeft Brussel een gedeelte van Vlaams-Brabant 
werkelijk in zijn klauwen. Laten wij dit vooral niet uit het oog verliezen. 

DE POLITIEK-ELEKTORALE 
KLAUW 

Dit IS de enige die men in het 
Vlaamse binnenland enigszins ziet 
Zolang het kiesarrondissement 
Brussel met gesplitst is, blijven een 
Vanden Boeynants en een Simo-

net voor een aantal kiezers de gro
te figuren Er gaan met alleen een 
dnetal kamerzetels op die manier 
voor Vlaanderen verloren, maar 
die Frans-Brusselse mandanjnen 
houden hun kiesklienteel in han
den door het dienstbetoon waar
voor ZIJ hun handlangers uitsturen 

Behalve deze politieke klauw (wel
licht met de belangrijkste] zijn er 
een tiental andere i 

DE ADMINISTRATIEVE 
KLAUW 

Grote gebieden rond Brussel wor
den tweetalig geadministreerd De 
Franstaligen voelen er zich volle
dig thuis en worden in het Frans 
bediend De wet op het gebruik 
van de talen in bestuurszaken 
(1963) bepaalt dat de « gewestelij
ke diensten» wier ambtsgebied 
zich over meer dan een taalgebied 
uitstrekt tweetalig zijn Van het 
voornemen om het ambtsgebied 
van de gewestelijke diensten aan 
de taalgrens aan te passen komt 
maar mets in huis Sedert 1963 
hebben de opeenvolgende rege
ringen er mets van terecht ge
bracht VU-senator Vandezande 

diende een wetsvoorstel in om ter 
zake eens orde op zaken te stel
len 
Het Vlaams personeel van deze 
diensten ondergaat de taaldwang 
dat zij de tweetaligen moeten zijn 
Het Brabants provinciebestuur ad
ministreert de Franstaligen in 
Vlaams-Brabant natuurlijk in het 
Frans Hier ook taaldwang op de 
Vlaamse personeelsleden Deze 
administratieve situatie schept bij 
de mensen in Vlaams-Brabant het 
gevoelen dat zij in feite reeds bij 
Brussel behoren 

DE KLAUW VAN DE 
BRUSSELSE 
GEMEENTEBESTUREN 

«Le Soir» publiceerde een paar 
jaar geleden een beruchte kaart 
«Le Bruxelles des services pu
blics» Een aantal Vlaamse ge-
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WATERLEIDINGEN 

Buiten de Brusselse agglomeratie is de 
waterverdeling in handen van de beruchte 
Brusselse watermaatschappij (Compagnie 
Intercommunale Bruxelloise des Eaux -
CIBE) ZIJ bedient buiten de agglomeratie 5 
van de 6 faciliteitengemeenten (Drogenbos 
Kraainem St Genesius-Rode Wemmei en 
Wezembeek-Oppem) en nog een reeks 
Vlaams Brabantse gemeenten nl Diegem 
Dilbeek Groot-Bijgaarden Halle Hamme It 

terbeek Relegem Ruisbroek Schepdaal 
St -Pieters-Leeuw Sterrebeek Strombeek-
Bever Vlezenbeek Zaventem Zellik en 
faedeeltelijk ook1 Buizinqen 

GAS EN ELEKTRICITEIT 

De distnbutie van gas en elektnciteit is in 
handen van de maatschappijen ASVER-
G A Z INTERGAZ SOBRAGAZ ASVER-
LEC INTERLEC SIBELGAZ en INTERE-
LEC Buiten de agglomeratie bestrijken zij 5 
van de 6 faciliteitengemeenten fDroaenbos 

Kraainem Linkebeek St Genesius-Rode 
en Wezembeek-Oppem) en volgende 

Vlaams-Brabantse gemeenten Alsemberg 
Beersel Beigem Bekkerzeel Buizingen 
Diegem Dilbeek Gaasbeek Gnmbergen 
Groot-Bijgaarden Hamme Hoeilaart Itter-
beek Liedekerke Lot Machelen Meise 
Meisbroek Nederokkerzeel Nossegem 

Overijse Relegem Roosdaal Ruisbroek 
Schepdaal St Martens-Bodegem St-Mar
tens Lennik St -Stevens-Woluwe Wolver-
tem Zaventem en Zellik 

BRANDBEVEILIGING 

De brandweer van Brussel-stad bedient bui
ten de agglomeratie Brussel zelf Alsem
berg Beersel Drogenbos Linkebeek St -
Genesius-Rode Strombeek en Wemmei 
Die van Anderlecht ook Dilbeek Groot-Bij-
gaarden Itterbeek Ruisbroek St Pieters-
Leeuw en Vlezenbeek Die van Eisene ook 
Tervuren Die van St-Jans-Molenbeek ook 
Zellik en die van Schaarbeek ook Kraai
nem en Evere 

WIJ 10 16 SEPTEMBER 1976 

file:///oTildonk


mim i ^ i P - V i 

WIJ Ih D^ l^OLK^UMI^ 

OP VLAAMS BRABANT 
meenten hebben zich namelijk kon-
traktueel verbonden met Brussel
se gemeenten voor dienstverle
ning inzake brandweer, watervoor
ziening, gas- en elektriciteit enzo-
meer. 
Zij worden voor deze zaken be
stuurd vanuit Brussel. Deze Brus
selse ring strekt zich uit tot Roos-
daal, Liedekerke, Asse, Opwijk, 
Wolvertem, Humbeek, Eppegem, 
Weerde, Elewijt, Steenokkerzeel, 
Nossegem, Sterrebeek, Overijse, 
Hoeilaart, Alsemberg, Huizingen, 
Buizingen, Dworp, Lembeek, Bel
lingen, Gaasbeek, Sint-Kwintens-
Lennik... en wat daarbinnen valt. 

DE KLAUW VAN 
ORGANIZATIES EN 
INSTELLINGEN 

Een aantal unitaire beroepsorgani-
zaties, vrije-tijdsorganizaties, eko-
nomische en sociale instellingen 
zijn arrondissementeel gestruktu-
reerd. 
In de meeste gevallen heeft het 
overwicht en het aanzien van Brus
sel als gevolg dat de arrondisse-
mentele leiding in Frans-Brusselse 
handen berust en geheel het arron
dissement als één groot-Brussel 
behandeld wordt. Indien het niet 
meer is «pour les Flamands la 
même chose», lopen de Vlaams-
Brabanders er toch maar als de 
kleine broertjes bij. 

DE KLAUW VAN HET 
ZIEKENHUISWEZEN 

Het arrondissement Halle-Vilvoor-
de is bijzonder armzalig uitgerust. 
De patiënten zijn aangewezen op 
Brusselse ziekenhuizen. Hopelijk is 
er enige verbetering te verwach
ten als het akademisch ziekenhuis 
van de Vrije Universiteit Brussel 
zal uitgebouwd zijn. De behoeftige 
patiënten blijven in de klauw van 
de kontrakten van een aantal 
Vlaamse gemeenten met KOO's 
van Brusselse gemeenten. 
Wettelijk moet het artsenkorps pa
ritair zijn. Wij verwijzen hier naar 
de interpellatie van VU-senator 
Van de Kerckhove : in deze zieken
huizen wordt tegenover de Vlaam
se patiënten in feite «diergenees
kunde» bedreven. Voor hun klach
ten zijn zij aangewezen op verta
ling door het verplegend perso
neel. .. 

DE KLAUW VAN HET 
GRONDBEZIT 

Bij wijze van parlementaire vraag 
trachtte ik te vernemen welk het 
grondbezit is van vennootschap
pen (lees: Frans-Brusselse speku-
lanten) in Halle-Vilvoorde. Men kan 
deze inlichting met geven. In België 
is men er wel aan toe data-banken 
te organizeren over de mensen 
maar met over het grondbezit! 

Intussen is het toch wei bekend 
dat in sommige Vlaams-Brabantse 
gemeenten (en vooral ten zuiden 
van Brussel) méér dan 50 % van 
de bodem eigendom is van grond-
spekulanten. Vroeg of laat worden 
dat franstalige villawijken. Dan is 
de korridor, zo niet politiek, toch 
socioloQisch een feit 

DE KLAUW VAN DE 
BRUSSELSE INWIJKELINGEN 

Hier en daar zijn er Vlamingen die 
zich gaan vestigen in Waalse ge
meenten zoals Terhulpen of Rixen-
sart. ZIJ denken er niet aan Neder-
lapdstalige « service » aan het loket 
te verwachten. In de Vlaams-Bra
bantse gemeenten worden Frans-
taligen wel in het Frans bediend! 
Het gaat hier niet om normale 
beleefdheid maar om bewuste 
Franse druk. In feite eisen de mees
te Vlaams-Brabantse gemeenten 
dat hun lokettisten tweetalig zou
den zijn. Ik ken een gemeente uit 
het Leuvense die zeer bereidwillig 
een verkavelingsvergunning met 
een Frans-Brusselse vennoot
schap in het Frans behandeld 
heeft. 

DE KLAUW VAN DE KLANT 

Als vaste of toevallige klanten 
spreken Franstaligen steevast al
léén Frans in Vlaams-Brabant. De 
klant is koning en een aantal mid
denstanders sturen dan maar hun 
kinderen naar Franse scholen in 
Brussel. 

DE KLAUW VAN DE 
WARENHUIZEN 

De Belgische grootwarenhuizen 
zijn overwegend in de handen van 
het Frans-Brusselse kapitaal. Zij 
draineren Vlaamse koopkracht 
naar Frans-Brussel ten nadele van 
onze middenstand. Hoe zij Vlamin
gen, zelfs in de Vlaamse gemeen
ten behandelen... vraag het aan 
scheoen De Brover. 

DE KLAUW VAN DE 
INDUSTRIËLE AS 
HALLE-MECHELEN 

Brussel eist luidop het meester
schap over de kanaalzone. Brus
selse industriële bedrijven die de 
stad ontvluchten worden haarden 
van verfransing buiten Brussel. 

DE KLAUW VAN DE 
FRANS-BRUSSELSE SCHOLEN 

De Waalse minister van Nationale 
Opvoeding zal wel niet verklappen 
wie de schoolbussen betaalt die 
buiten Brussel Vlaamse kinderen 
ophalen voor Frans-Brusselse 
scholen. Officieel werd de liberie 
du père de familie alleen inge

voerd voor de Brusselse agglome
ratie maar wie gaat nog geloven 
aan de rechtlijnige toepassing van 
taalwetten ? 

EN WAT NU ? 

iTegen de Frans-Brusselse druk in 
de partikuliere sektor kunnen wij 
alléén rekenen op de Vlaamse 
bewustwording van onze mensen. 
Federalisme zou natuurlijk de nodi
ge schok geven. Officieel en wet
telijk dringen zich echter o.m. de. 
volgende maatregelen o p : 

* Splitsing kiesarrondissement 
Halle-Vilvoorde. 
* Aanpassing aan de taalgrens 
van alle gewestelijke diensten. 
* Pariteit in de Brusselse KOO-
ziekenhuizen. 
* Wettelijke afbouw van de kon-
traktuele verbintenissen van 
Vlaamse gemeenten met Brussel
se gemeenten. Dat kan, nu de 
bestuurskracht van de samenge
voegde gemeenten groter is. Tus-
sengemeentelijke samenwerking 

onder Vlaamse gemeenten is ge
boden. 
* Dekreet van de Kultuurraad 
waarbij het plaatselijk overheids
personeel en het personeel van 
gelijk te stellen diensten geen za
ken in het Frans behandelt d.w.z. 
evenmin «Frans verstaat» als de 
Walen Nederlands verstaan. De 
Franstaligen vestigen hun domi
nantie immers met op «kennis» 
maar op «onkunde» (van het Ne
derlands). 

* Toepassing van het dekreet-
Vandezande op de werkgevers in 
Halle-Vilvoorde. 
* Strikte toepassing van het toe
zicht op de taaiverklaring van de 
gezinshoofden voor de scholieren 
van buiten de Brusselse agglome
ratie. 

Deze eisen moeten prioritaire ei
sen zijn voor dewelke geen kom-
pensaties kunnen aanvaard wor
den. 

dr. M. van Haegendoren 
oud-senator 

van de Volksunie 

GEMEENTEVERKIEZINGEN 

De vorige weken waren wij be
gonnen, zoals in 1964 en 1970, 
met de publikatie van de VU-lijs-
ten in de diverse Vlaamse ge
meenten. Deze week zijn wij ech
ter plots overrompeld geworden 
door een vloed lijsten met na
men, en 'ook een aantal situatie
schetsen. Het was ondoenbaar 
deze informatie zomaar in het 
blad af te drukken. Zinniger lijkt 
het ons een globaal overzicht te 
bezorgen aan onze lezers, zodat 
zij zich een beeld kunnen vormen 
van de VU-aanwezigheid in deze 

verkiezingsstrijd. Dit hopen wij 
keurig te kunnen verzorgen, met 
bijhorende kaarten, in ons vol
gend WIJ-nummer. Tegen die tijd 
zullen ook de nummers van de 
louter plaatselijke lijsten bekend 
zijn. Wij danken al onze kader
mensen voor de toegestuurde in
formatie, en hopen meteen dat 
ook de laatkomers ons nu onmid
dellijk het gevraagde toesturen, 
met het oog op ons extra-verkie
zingsnummer van volgende 
week. 

De redaktie. 
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MILJONAIR! 
U? Misschien 

NATIONALE 
LOTERIJ 

H O G E L O T E N : 

1 X TWAALF MILJOEN 
5 X ÉÉN MILJOEN 
3 X EEN HALF MILJOEN 

T R E K K I N G E L K E W O E N S D A G 

MERKSEM 

AFHAÜNG VAN KIEZERS 
Zieken, minder-validen en allen die 
zich moeilijk kunnen verplaatsen wor
den in de mogelijkheid gesteld op 10 
oktober te worden afgehaald om hun 
kiesplicht te volbrengen Hiervoor vol
staat het, naam en adres van de 
betrokken personen, voor 1 oktober 
op te geven aan het VU-sekretariaat 
". rammezandlei 11, tel 46 02 79 ofwel 
in VI HUIS TIJI, Bredabaan 298 en 
natuurlijk ook desgevallend bij al onze 
mandatarissen en bestuursleden 

HERENTHOUT 

AFDELINGSBAL 
Op vrijdag 24 september gaat ons 
9cle Vlaams dansfeest door in zaal 
« Lux », Markt Hei-enthout De populai
re zanger Bobby Prins en zijn orkest 

spelen ten dans Algemene inkom 
60 fr Eerste dans 20 u 30 Vrienden 
en sympatizanten zijn van harte wel
kom op dit dansfeest dat reeds in vol
le verkiezinqssfeer doorgaat 

VERKIEZINGEN 

Leden die zich bij de komende verkie
zingen willen nuttig maken door als 
getuige in de stemlokalen of later bij 
de stemopname aanwezig te zijn kun
nen dit bij een der bestuursleden mel
den 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
SENATOR W. JORISSEN 

De zitdag van maandag 20 septem
ber zal verschoven worden naar dins
dag 21 september 

Het gaat hier om de zitdagen in Nijlen, 
Olen, Noorderwijk, Herentals en Hoog
straten 

BOOISCHOT 

LEDENFEEST 
Ons ledenfeest zal dit jaar nog plaats 
hebben voor de verkiezingen 
Datum 25 september 1976 
Plaats Parochiezaal Booischot-cen-
trum 
Begin 20 uur 
Orkest Bing Barlow 
Bijdrage 200 fr 
Inschrijvingen voor 19 sept bij de 
bestuursleden 

LIER 

U wordt uitgenodigd op ons verkie
zingsbal dat doorgaat op zaterdag 2 
oktober in Zaal De Valk, Grote Markt 
27 te Lier 
Orkest Pensylvannia 6-5000 Begin 
20 uur 
Deelname in de onkosten 60 fr 

BRABANT 
DE V.T.B. EN DE VLAAMSE HUMOR 

GOOIK 

Het 12de VTB-Salon van de Vlaam
se Humor (1977) is in aantocht Ope
ning te Antwerpen, op zaterdag, 8 
januari. Daarna Gent, Brugge, Brussel 
enz. ^ 
VOORWAARDEN 
— alle kartoenisten die geregeld en 
rechtstreeks meewerken aan Vlaam
se bladen en tijdschnften mogen deel
nemen, evenals de winnaar van de 
Humorpnjskamp 1975-76, 
— formaat met te klein, met te 
groot, 
— er mag geen tekst op voorkomen. 

de kartoens moeten voor zichzelf 
spreken, 
— het aantal inzendingen is onbe
perkt , 
— de kartoens moeten behoorlijk ver
pakt zijn, met opgerold, klaar om op te 
hangen en voorzien op de rugzijde 
van naam, adres schuilnaam en titel 
van het blad waaraan men meewerkt 
De inzendingen worden verwacht 
voor 15 december m het VTB -bonds
gebouw, St-Jakobsmarkt 45 2000 
Antwerpen, of voor 10 december in 
een van onze 16 andere kantoren 

WELKOM 
Provinciaal raadslid en schepen Staf 
De Doncker en het bestuur van de 
Volksumeafdeling Gooik nodigen U 
van harte uit op de Mosselkermis in 
de herberg •< In de Groene Poort», vrij
dag 17 en zaterdag 18 september van
af 18 u en zondag 19 september 
vanaf 12 u, Dorp, Gooik Overgiet dit 
alles met een fris biertje of een edele 
fles wijn en het wordt een echt festijn 

JETTE 

GEMEENTE SCHILDE 
Een vaste betrekking van klerk (half-time) is te begeven bij 
het Gemeentebestuur van Schilde 
Voorvi/aarden en inlichtingen zijn te bekomen op het gemeen-
tesecretariaat 
De eigenhandig geschreven aanvragen met de nodige bewijs
stukken dienen verzonden aan het Schepenkollege, per aan
getekende zending vóór 9 oktober 1976. 

EEN REUZEHANDELSCENTRUM 
IN HET NOORDEN 
VAN JETTE 1 
De Volksunie-afdeling Jette. in 
spoedvergadering bijeen, stelt vast 
dat de gemeente Jette, in akkoord 
met de minister van ekonomische 
zaken, op de valreep van de gemeen
teraadsverkiezingen een beginselbe
slissing wil doordrukken waarbij een 
reusachtig handelskompleks 
(35.000 m2] zou worden ingeplant 
op de noordgrens van de Brusselse 
agglomeratie met Vlaams-Brabant. 
Deze inplanting die zonder inspraak 

van de plaatselijke bevolking tot 
stand komt zou 1 de verfransing tot 
diep in Vlaams-Brabant in de hand 
werken , 2. de verkeersdrukte en het 
lawaai in de bebouwde kom van Jet
te sterk doen toenemen , 3 het laat
ste landelijke gebied van Jette ver
nietigen ; 4. de levensvatbaarheid 
van de kleinschalige handelswijken 
van Jette in gevaar brengen ; 5. de 
omgeving en de uitbreidingsmoge
lijkheden van het academisch zieken
huis van de VUB grondig verknoei
en. 
De VU-Jette stelt vast dat alle ver
klaringen van vroegere CVP-minis-
ters ten spijt over de noodzaak van 
een groene bufferzone tussen de 
Brusselse agglomeratie en Vlaams-
Brabant, de mandatarissen van de 
meerderheid de verstedelijking van 
de rand van Brussel en de uitbrei
ding van de olievlek in de hand wer
ken. 
De Volksunie Jette geeft opdracht 
aan haar mandatarissen met alle juri
dische en wettelijke middelen deze 
nieuwe aantasting van het Jetse leef
milieu te bestrijden. 

A MONTEYNE, 
Voorzitter VU -

afdeling Jette 

SPECIAAL 
BRUSSEL-NUMMER 

Rond 1 oktober verschijnt een spe
ciaal Brussel-nummer van het jonge-
rentijdschrift « Nieuw-Vlaanderen», 
met artikels van Hugo Weckx, A De 
Cuyper, Yvo Peeters, Lydia De Pauw 
Clem de Ridder, Hendrik Fayat, Andre 
Monteyne, Gijs Garre, S Szondi, An-
nemie Uyttebroek 
Het nummer kan NU reeds besteld 
worden door storting van 30 fr. op 
prk. 000-0987465-05 van De Neder
landen vzw., Antwerpen. 

ANTWERPEN 

KOMMISSIE VAN 
OPENBARE 
ONDERSTAND 

GENEESKUNDIG PERSONEEL 

Volgende bedieningen v\/orden 
openverklaard 
Algemeen Ziekenhuis Middel
helm : 
Dienst voor Inwendige Genees
kunde (Prof Dr Parizel) 
1 plaats van bijgevoegd genees
heer-specialist (rang 4) voltijds 
2 plaatsen van assistent in oplei
ding (rang 5) voltijds 
1 plaats van assistent m opleiding 
(rang 5) voltijds in de afdeling neu
rologie 
Dienst voor Algemene Heelkun
de (Dr Dierickx) 
2 plaatsen van assistent in oplei
ding (rang 5) voltijds 
Dienst voor Anesthesie en Rea
nimatie (Dr Alleman) 
1 plaats van geneesheer-specia
list (rang 3) halftijds 
Dienst voor Urologie Dr Denis) 
1 plaats van assistent in opleiding 
(rang 5) voltijds 
Dienst voor Mond- en Tandziek-
ten en Maxitlo-Faciale Heelkun
de (Dr Peeters) 
1 plaats van bijgevoegd genees
heer-specialist (rang 4) halftijds 
2 plaatsen van assistent in oplei
ding (rang 5) voltijds 
3 plaatsen van assistent-licentiaat 
tandheelkunde (rang 5) halftijds 
Dienst voor Kerngeneeskunde 
(Prof Dr Molter) 
1 plaats van bijgevoegd genees
heer-specialist (rang 4) voltijds 
Dienst voor Radiodiagnose 
(Prof Dr Dochez) 

1 plaats van geneesheer-specia
list (rang 3) voltijds 
7 plaatsen van assistent in oplei
ding (rang 5) voltijds (waarvan 2 
bestemd voor het Algemeen Zie
kenhuis Stuivenberg) 

Laboratorium voor Hematologie 
(Dres Hermans) 
1 plaats van adjunct-diensthoofd/ 
afdelingshoofd (rang 2) voltijds 

Algemeen Ziekenhuis Stuiven
berg 
Dienst voor Inwendige Genees
kunde (Dr Bogaert) 
1 plaats van bijgevoegd genees
heer-specialist (rang 4) halftijds 
11 plaatsen van assistent in oplei
ding (rang 5) voltijds 

Dienst voor Anesthesie en Rea
nimatie (Prof Dr Hanegreefs) 
2 plaatsen van bijgevoegd ge
neesheer-specialist (rang 4) vol
tijds 
2 plaatsen van assistent in oplei
ding (rang 5) voltijds 

Psychiatrische Afdeling (Dr Lan-
duyt) 
1 plaats van bijgevoegd genees
heer-specialist (rang 4) voltijds 
1 plaats van assistent in opleiding 
(rang 5) voltijds 

Dienst voor Radiodiagnose (Dr 
De Schepper) 
2 plaatsen van assistent in oplei
ding (rang 5) voltijds (zie onder 
het Algemeen Ziekenhuis Middel-
heim) 
Laboratorium voor Bacteriolo
gie (Dres Gepts-Fnedenreich) 
1 plaats van assistent in oplei
ding (rang 5) volt i jds. 
Laboratorium voor Hematologie 
(Dres Casman-Govaerts) 
1 plaats van assistent in opleiding 
(rang 5) voltijds 

Ziekenhuis St.-Eiisabeth. 
Dienst voor Inwendige Genees
kunde (Dr Kaïvers) 
1 plaats van assistent in opleiding 
(rang 5) voltijds 

Dienst voor Huidziekten (Dr De
ment) 
1 plaats van adjunct-diensthoofd/ 
afdelingshoofd (rang 2) halftijds 
Algemeen Kinderziekenhuis 

Good-Engels. 
Dienst voor Kindergeneeskunde 
(Prof Dr Clara) 
1 plaats van adjunct-diensthoofd/ 
afdelingshoofd (rang 2) voltijds. 
1 plaats van bijgevoegd genees
heer-specialist (rang 4) voltijds 
-specialist (rang 4] voltijds 
Dienst voor Kinderheelkunde 
1 plaats voor bijgevoegd genees
heer-specialist (rang 4) voltijds 
Dienst voor Kinderpsychiatrie 
(Dr Cools) 

1 plaats van diensthoofd (rang 

1) halftijds 
De benoemingen zullen ingaan 
op 1 1 1977 en geschieden voor 
volgende termijnen 
—- Voor de assitenten (rang 5) 
een termijn van 1 jaar die zovele 
malen kan hernieuwd worden als 
de door de erkenningscommissie 
voorgeschreven opleidingsduur 
vereist De assistenten in oplei
ding dienen een afschnft van het 
door de erkenningscommissie 
goedgekeurd of goed te keuren 
stageplan voor de betrokken spe
cialisatie voor te leggen 
— voor de bijgevoegden (rang 
4) een termijn van twee jaar die 
tweemaal hernieuwbaar is 
— voor de geneesheren-specia
listen (rang 3), de adjunct-dienst-
hoofden/afdelingshoofden (rang 
2) en de diensthoofden (rang 1] in 

statutair verband indien de kandi
daten voldoen aan de vereiste 
voorwaarden, t t z nog 20 pen
sioengerechtigde dienstjaren kun
nen verwerven vóór de leeftijd 
van 65 jaar en ten minste twee 
jaar dienst tellen in de gezond
heidsinstellingen van de C O O 
en ten minste als bijgevoegd ge-
neesheer-speciali«~it De kandida
ten voor de plaats van dienst
hoofd (rang 1) dienen bovendien 
de leeftijd van 35 jaar bereikt te 
hebben op 1 10.1976 

De assistenten (rang 5) zijn, be
houdens de licentiaten tandheel
kunde halftijds, gehouden tot het 
vernchten van voltijdse presta
ties ZIJ dienen de diensturen te 
verrichten die hun door de dienst-
noodwendigheden worden opge
legd Zij verzekeren de wacht
dienst en hebben verbod van pri
vate praxis 

Het barema voor de assistenten 
in opleiding is vastgesteld op 
321 414f r (basis) per jaar, gehal
veerd voor de assistent-licentia
ten tandheelkunde halftijds 

De kandidaten dienen een een
sluidend verklaard afschrift van 
hun diploma in te leveren waarop 
het visum van de Provinciale Ge
neeskundige Commissie van Ant
werpen voorkomt Zij moeten te
vens een bewijs binnenleveren 
van inschrijving bij de Orde der 
Geneesheren (uitgezonderd de li
centiaten tandheelkunde) De kan
didaten die houder zijn van een 
diploma waaruit blijkt dat zij hun 
onderwijs niet in de Nederlandse 
taal genoten hebben, zullen, over
eenkomstig de wet van 2 81963 
op het gebruik van de talen in 
bestuurszaken, aan een taalproef 

onderworpen worden Voor alle 
bedieningen vanaf bijgevoegd ge
neesheer-specialist dienen de 
kandidaten een eensluidend ver
klaard afschrift van hun erken
ning als specialist in te leveren. 
ZIJ moeten tevens een getuig
schrift van goed zedelijk gedrag, 
bestemd voor een openbaar be
stuur, inleveren alsook (voor de 
mannelijke kandidaten) een militie
attest 
BIJ eventuele benoeming moeten 
de kandidaten de reglementenng 
omtrent de standplaatsverplich-
ting naleven 
Opgave dient gedaan van de hui
dige activiteiten Nevenactivitei
ten kunnen slechts toegestaan 
worden binnen de perken van de 
in het statuut voorziene mogelijk
heden, en onder beding dat hier
van voorafgaandelijk melding 
wordt gemaakt aan de C O O die 
de toelating hiervoor dient te ver
lenen 
Aangezien de Commissie van 
Openbare Onderstand de wed
den van het personeel uitbetaalt 
door tussenkomst van het post-
checkambt of van een bankinstel
ling, zijn de kandidaten ertoe ge
houden in het bezit te zijn van 
een postrekening of een bankre
kening op hun naam, binnen het 
tijdstip van 2 maanden volgend 
op hun indiensttreding 
De aanvragen dienen op het Se-
cretanaat. Lange Gasthuisstraat 
33, Antwerpen toegekomen te 
zijn uiterlijk op 1 oktober 1976 
Het inschrijvingsrecht bedraagt 
200 f r 
Inschrijvingsformulier te bekomen 
op de 7e Afdeling-Personeelsza
ken, Lange Gasthuisstraat 39 Ant
werpen (tel 32 98 35 - 310970) 
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Berg is een kleine gemeente die 
in de driehoek Mechelen-Leuven-
Brussel ligt en die samen met 
Kampenhout, Nederokkerzeel en 
Buken de fusie Kampenhout 
vormt. Hier heb je de witloof-
streek in Vlaams Brabant. 
Marie-Louise Thibaut is er lijst-
trekster voor de Volksunie tij
dens de eerstkomende gemeente
raadsverkiezingen. 
— «Steeds sterker laat zich de 
nabijheid van Brussel voelen. Er 
komen veel inwijkelingen, die bij
voorbeeld bij Sabena werken.» 
Komen hoofdzakelijk Nederlands-
taligen een landelijke residentie 
opzoeken, dan toch doet het 
Franstalige element zijn intrede. 
— « Berg alleen telt op 1300 kie

zers 99 Franstaligen : dat is veel.» 
Hoe reageren de mensen uit de 
streek op dit verschijnsel ? 
— «De mensen bij ons denken 
nog als de doorsnee-Vlaming 
vroeger: het Frans is sjiek, het is 
de taal van de rijken, van zij die 
slaagden in 't leven. Geen Frans 
kennen is minder zijn. De hande
laars van ter plaatse willen onmid
dellijk de Franstaligen ter wille 
zijn. Zo had je vorig jaar een bak

ker die met vakantie ging. Hij 
vond het nodig een gedrukt twee
talig kaartje naar de geachte kliën-
teel te sturen: hij meldde dat we 
bij één van zijn kollega's om de 
broden moesten. Hij had het in 't 
Frans «vertaald » : «chez un de 
ses colleges». We lachten ons 
een kriek, hij bekende dat hij 
eigenlijk geen Frans kende, dat 
bericht zo op een bnefje had 
gezet en aan een drukker had 
doorgegeven die ook al de taal 
van Molière niet beheerste. En 
weet je dat bij ons de voetbalklub 
een Franstalige Brusselse trainer 
heeft? En dat de kinderen leren 
in 't Frans doelen ? Als we het 
ooit voor 't zeggen krijgen, is één 
der eerste te treffen maatregelen 
het afschaffen van de subsidies 
aan tweetalige verenigingen of 
clubs.» 

Marie-Louise Thibaut werd vijftig 
jaar geleden te Sint-Gillis-Brussel 
geboren. Haar ouders stamden 
uit het Payottenland en Alsem
berg, haar man is van Assebroek. 
Na hun huwelijk trokken ze voor 
zes jaar naar de kolonie. Haar 
man was er gewestbeheerder en 
zij zelf had een sociaal-koloniale 
opleiding genoten. Na hun terug
keer uit Kongo, vestigden zij zich 
in het nog ongerepte natuur
schoon van Berg. Marie-Louise 
heeft nu acht kinderen : zeven jon
gens en één meisje, de oudste is 
21, de jongste tien, ze zijn alle
maal Vlaamsgezind, lid van aller
lei verenigingen en even aktief als 
hun vader en moeder, 

— «Voor de mensen hier is nog 
zoveel te doen. Ik vind ze nog 
onwetender dan die van Afrika, 

ze zijn wel geletterd, maar ze 
weten van niets, ze laten zich 
leven, ze zijn wel gekleed en 
gevoed maar onbewust van wat 
er eigenlijk gebeurt.» 
Ze had sociale aanleg genoeg en 
de motivatie om politiek te bednj-
ven 

— «In 1970 vroeg de toenmalige 
burgemeester aan mijn man of hij 
niet op de lijst wou. Zet er mijn 
vrouw maar op, zei hij, en dat 
gebeurde dan ook.» 

Zo kwam ze op een typische wij
ze in de aktieve politiek terecht, 't 
Was de eerste maal dat een inwij-
kelinge kandidaat op de lijst 
stond, en ze werd prompt verko
zen. Dat was dan tevens een 
doorbréken van een vastgeroes
te dorpstraditie: tot dan toe gin
gen de mandaten als 't ware van 
vader op zoon. Vroeger had je in 
de gemeente de lijsten 1, 2 en 3. 
Marie-Louise kwam met de Volks
unie op, en voor 't eerst deed er 
een nationale partij op plaatselijk 
vlak haar intrede. Omdat ze op 
een andere dan plaatselijk-aan-
vaarde katolieke lijst stond, kwam 
ze in konflikt met de geestelijke 
overheid. 

— «Vermits ik in de kerk geen 
stoel meer kreeg om op te zitten, 
bleef ik tenslotte buiten.» 
Waarom ze zoveel sukses haalde 
die éérste keer ? 
— « Misschien omdat we het ge
hele gezin erbij betrokken: denk 
eens aan, een moeder van acht 
waagt zich aan de politiek. Maar 
we waren geloofwaardig omdat 
we één met de mensen van Berg 
waren. De mensen geloven in u 
als je ze niet uit de hoogte bekijkt. 
En ik kom overal, met mijn brom-

GROOT-BIJGAARDEN 

EERSTE LUSTRUMBAL 
VAN DE VOLKSUNIE 

Op zaterdag 25 september om 20 u 30 in zaal Collegium. 
Het bekende radio-orkest Dixie Dickx speelt ten dans en Europa's 
gouden stem Kurt FLEMING brengt de Vlaamse sfeer I 
Dit wordt weer een knalavond en het grote treffen van onze kandida
ten voor 10 oktober! 

DANSSCHOOL TERPSICHORE 
WIL JE GRAAG ONTMOETEN OP HAAR 

GALABAL VAN HET JAAR 
ORKEST: THE TORNADOS 

In de Zaal MAALBEEK, Hoomstraat 97-1040 Brussel (deuren om 
20.30 uur) 
IN JOUW AANWEZIGHEID WORDT HET BESLIST EEN ONVERGE

TELIJKE NACHT I 

fiets, ik wil geen wagen, zo heb ik 
meer kontakt met de mensen.» 
Wat ze voor de mensen van Berg 
en groot-Kampenhout wil doen? 
— «Voor een betere huisvesting 
zorgen, met modernere hygiëni
sche voorzieningen.» 
Ook is werk in eigen streek een 
noodzakelijkheid. 
— « Er is geen toekomst meer in 
de landbouw, iedereen trekt weg, 
ze gaan bij Sabena of Shell wer
ken. Daar komen ze in tweetalige 
bedrijven en ze worden wak
ker !» 
Al de mensen die te Berg met 
Volksunie samenwerken, zijn in 
tweetalige bedrijven werkzaam. 
Ze wil de verfransing tegengaan. 
— «Stel je voor : een aantal zui

ver-Vlaamse gemeenten in Bra
bant zijn nu aangesloten bij het 
Brusselse Sibelgas. Vroeger kon 
het allemaal met eigen Vlaamse 
maatschappijen.» 
Maar het belangrijkste is... 
— «...Het behoud van de eigen
heid van elke gemeente en elk 
gehucht in de fusie. We zullen in 
deelpamfletten meedelen dat nie
mand zal vergeten worden. Elke 
vereniging moet blijven wat ze 
is.» 
Wat de essentie is van de poli
t iek? 
— «Dat je moet beginnen van 
de mensen uit en je de belangen 
van de anderen centraal moet 
stellen.» 

Huguette De Bleecker 

LIMBURG 

COUTURE LAMBRICHTS 
Markt, 12 

BILZEN 
Tel. 011/41.25.09 

EERSTE LIMBURGS MODEHUIS 

Gespecialiseerd in ALLE maten 

AS 

VERKIEZINGSBAL 
Op zaterdag 18 september, te 
20 u 30, gaat een groot verkiezings
bal door in de zaal «Elkerlyc» Alle 
sympathisanten van de gemeente en 
andere afdelingen zijn hierop vriende
lijk uitgenodigd. 

GROOT-BILZEN 

VERKIEZINGSBAL 
Dit bal gaat door op 24 september te 
Eigenbilzen. De kandidaten worden 
voorgesteld tijdens de aond 

BETREKKINGEN 
De Quaestuur van de Senaat legt een wervingsreserve aan van: 
1 Attaches voor de kommissies en voor de taaldienst, houder van 

een diploma van universitair onderwijs met grondige kennis van 
het Nederlands en het Frans. 

2. Tweetalige sekretaressen-steno-typistes, eveneens met een 
grondige kennis van het Nederlands en het Frans, houder van een 
diploma of een getuigschrift van volledig middelbaar onderwijs 
van de hogere graad; 

3. Een elektricien-mekaniclen, met kennis (geen grondige) van het 
Nederlands en het Frans, houder van een diploma of getuigschrift 
van technisch onderwijs elektriciteit of elektro-mechanica A-3 of 
B-2: 

4. Een schrijnwerker-meubelmaker, met een kennis (geen grondige) 
van het Nederlands en het Frans, houder van eeu diploma of een 
attest van lager sekundair, technisch- of beroepsonderwijs afde
ling schrijnwerkerij-meubelmakerij. 

De betrokkenen moeten zich uiterlijk op 30 september 1976 rich
ten tot de Quaestuur van de Senaat, Paleis der Natie, 1000 Brussel, 
om hun kandidatuur in te dienen. 

OOST-VLAANDEREN 
AALST (arr.) GERAARDSBERGEN 

STEMMEN PER VOLMACHT 
Formulieren om te laten stemmen per 
volmacht kunnen verkregen worden 
bij Wllly Cobbaut, Bosstraat 2, 9391 
Baardegem Tel 052/35.54.52 

TRIPPENFESTIJN Ten bate van het 
kiesfonds van de Volksunielijst van 
Geraardsbergen wordt op 18 en 19 
september een Trippenfestijn ge
houden in de zaal St-Bavo, Hoge Bui-

COMMISSIE 
VAN OPENBARE ONDERSTAND 

AALST 
De Commissie van Openbare Onderstand van de Stad Aalst 
heeft in haar verplegings-, verzorgings- en onderhoudsinstel-
lingen volgende betrekkingen opengesteld : 

— 6 betrekkingen van gebrevetteerde verple(e)g(st]er, 
— 3 betrekkingen van werkvrouw. 

De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende brief wor
den gestuurd aan de Voorzitter van de Commissie, Gasthuis
straat 40, 9300 Aalst, en dienen met de bewijsstukken uiterlijk 
op 30 september 1976 ter bestemming te zijn. 
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen bij de 
Personeelsdienst. (Tel. 053/21.23.93 - binnenpost 104 be-
stuurssecretaris H. BARREZ). 

zemont, Geraardsbergen. Zaterdag 
vanaf 18 u. zondag vanaf 17 u. Prijs 
80 fr. 

GERAARDSBERGEN 

VOLKSUNIELIJST Deze lijst ziet er
uit als volgt: Van Nieuwenhove F, 
Messens H, Van Der Biest G, Vande-
maele H., Fauconnier O., De Leenheer 
R., Bruyiandt A, De Lobel M, Clere-
baut E, Van Der Poorten P., Imbo M, 
Van Laethem L, De Smecht A., De 
Geeter R., Lallemant H., De Vuyst A, 
Marckx I., Henoit H., Pools F., Claes-
sens M., Gees P, Rousseaux M, Jans-
sens A, Heylebosch A, Schelstraete 
P, De Mulder A., Van Rijssel S., De 
Leeuw R, Scheirlinckx A., Goditlabois 
G en Borremans R. 

GREMBERGEN 

OVERLIJDEN 
Alhier overleed de'heer Florens Baert, 
vader van VU-volksvertegenwoor-
diger Frans Baert. Wij bieden aan de 
geachte familie onze oprechte deelne
ming aan. 

DIRK MARTENS 
N I N O V E 

Beverstraat 24-26 
Tel. 054/331.05 

P.V.BA 

* 

AALST 

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

KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens - bedjes en wiegen - stoelen en 
looprekken • schommels - kamerversieringen - 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. treinen 
der beste merken - auto's - go-carts - traktoren - poppen - poppenwagens en 
-wiegjes - burelen - lessenaars - borden - fietsjes - alle gezelschapsspelen -
a'le soorten mekanieken - schooltassen - borden • tuinmeubelen - tuinschom-

mels. 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -
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GROOTSTE 
KULTUURVERENIGING 
Een nieuw bewijs van de voortdurende kulturele en andere 
akties van de grootste kultuurverenigingen in België 

— op zaterdag, 18 september, te 15 u, Leon de Smetherden-
king, te Deurie, 

— op zondag, 3 oktober, te 15 u, overhandiging van de Hen-
dnk Caspeeleprijs van de V T B aan Jef Vermeersch, in 
de opera van Antwerpen , 

— op woensdag, 6 oktober, te 17 u, in het Antwerps bonds
gebouw, overhandiging van de dr Oskar de Gruyterpnjs 
aan Martin van Zundert , 

— op zaterdag, 9 oktober, te 17 u, in de Jezuïetenkerk, Prins
straat, te Antwerpen, herdenkingsmis voor de heer Alidor 
van de Sompel, kommissaris van de VTB-VAB, met het 
optreden van de Zingende Wandelknng St-Hubertus, 

— op vrijdag, 15 oktober, plechtige opening van ons nieuw 
kantoor te Herentals, 

— op vrijdag, 22 oktober, bezoek aan het Opleidingscen
trum, te Heverlee, 

— op woensdag, 10 november, in de Gentse opera. Ret Paci-
fikatieballet, waarvan de muziek door onze bonden werd 
bekostigd, 

— op zondag, 14 november, najaarsvergadenng van de 
V z w 's, te Gent, 

— op zaterdag, 27 november, 25e Nationaal VAB-dansfeest 
in de reusachtige Stadsfeestzaal, te Antwerpen, 

— op zondag, 28 november, huldiging van de heer Evarist 
van Heulenbrouck, beheerder van de VTB-VAB, te Brug
ge , 

— op dinsdag, 30 november, te 20 u, eerste VTB-VAB-verto-
ning van het seizoen in de Arenbergschouwburg (reizend 
Volksteater), 

— op zondag, 12 december, te 15 u, onze grootse Benoit-Ru-
benshuldiging, in de Arenbergschouwburg, te Antwer
pen, 

— op zondag, 19 december, prijsuitreiking van onze Nationa
le Filmprijskamp 

KRUIBEKE-BAZEL-
RUPELMONDE 

WAASMUNSTER 

KOLPORTAGE 
Zondag 12 september verkochten 
zes mannen en een vrouw — allen 
kandidaten op de gemeentelijst van 
de fusie — op amper twee uur tijd 
191 nummers van het « Dossier Vlaan
deren » Mimi De Graef-Wuyts nam zo 
maar even 47 nummers voor haar 
rekening Proficiat i 

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

MEDEGEDEELD 

AALST 

ST-MAARTENSFONDS 
Het jaarlijks bal van «Groot-Ajuine-
gem » dat dit jaar werd omgedoopt tot 
«fuziebal» 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 

WEST-VLAANDEREN 
IZEGEM-EMELGEM-
KACHTEM 

Door de fusie van Izegem-Emelgem 
met Kachtem zal de nieuwe Izegemse 
gemeenteraad 29 leden tellen Een 
hoog aantal dat ongetwijfeld heel wat 
mensen doet mobiliseren Voor som
migen lag dat te hoog De PVV komt 
op met een halve lijst van ongeveer 
17 man en zal bitter weinigen weten 
te overtuigen Temeer omdat haar 
twee mandatarissen zes jaar uitblon
ken door een hardnekkig zwijgen De 
BSP die in 1970 koalitie vormde met 
het ACW en met haar zeven mandata
rissen de burgemeesterssjerp droeg, 
heeft ontegensprekelijk enkele realisa
ties op haar aktief Maar de BSP 
sloeg door Prestige, luxe en bluf 
deden haar op hol slaan Met demo-
kratisenng en inspraak van de bur
gers hield ZIJ allerminst rekening En er 
waren ook pijnlijke tekorten in het 
gevoerde beleid De CVP die op 
gemeentelijk vlak met meer bestond 
sedert 1964, heeft dan toch een lijst 
kunnen indienen Maar het heeft blijk
baar zo n bovenmatige inspanning ge
kost dat de bevolking erg mat rea
geert op de officiële eenheidsgelui-
den De lijst is een samengietsel van 
jonge CVP'ers ACW'ers die zes jaar 
koalitie vormden met de BSP maar 
nooit aan hun trekken kwamen, nieu
we ACW'ers, NCMVers Boerenbon-

ders en enkele moeilijk thuis te wijzen 
mensen 
Het IS de allereerste keer dat de 
Volksunie onder eigen naam en met 
een volledige lijst bovendien in het 
strijdperk treedt De Volksunie had in 
1970 drie gemeenteraadsleden gekre
gen op een gemengde lijst-Bourgeois 
Dit dnetal aangevoerd door J Pattyn, 
alsook de VU-man in de COO Miei 
Bourgeois, hebben zich nooit in de 
hoek laten drummen Daarbij komt 
dat de VU te Izegem in de voorbije 
jaren een gestadige groei heeft ge
kend Tenzij voor enkele slaperige 
tegenstanders wekte het geen ver-
wondenng dat de VU al begin juli met 
een volledige lijst klaarstond Over de 
kracht en de waarde ervan hebben 
we het later nog 
Er dingen dus vier partijen naar de 
gunst van de kiezer de VU, de BSP 
de CVP en een halve PVV Dat bete
kent meteen dat de verkiezingen te 
Izegem een sterke nationale kleur krij
gen 

NIEUW-KORTRIJK 

OPROEP VOOR GETUIGEN 
Het mag met zijn dat VU-stemmen 
verloren gaan in de telbureaus Daar
om moet de VU in elk bureau een 
getuige hebben Mogen we op Uw 
medewerking een beroep doen"? 
Geef dringend Uw naam en adres op 

aan W Waes t Hoge 108E, 8500 Kort
rijk (tel 21 71 22) Het is een interes
sante ervaring 

FINANCIËLE MOBILISATIE 
Misschien kreeg U nog geen bezoek 
in het kader van onze financiële mobili
satie Help ons en neem zelf kontakt 
op met een bestuurslid Geef namen 
door van vnenden of kennissen die 
we mogen bezoeken Een financiële 
steun op rek KB 460-0288901-75 
van Volksunie - Kortrijk is zeer wel
kom Elk bedrag wordt in dank aan
vaard 

EEN BETER VIAANDEREN 
giiinen: \blksuiiie 
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SOCWIM LCI/̂ M 

DE INDEX, 

WAT IS DAT EIGENLIJK ? 

De index der kleinhandelsprijzen — ook 
index der konsumptiepnjzen — haalt 
sinds geruime tijd elke dag de voorpagina 
van alle kranten Vroeger gebeurde dat 
slechts af en toe, wanneer de prijzenkom-
missie niet eensgezind bleek bij de vast
stelling van het nieuw indexcijfer Maar 
deze maal lijkt het probleem dieper te zit
ten 
De vakbonden kunnen zich onmogelijk 
akkoord verklaren met de Minister van 
Ekonomische Zaken omdat deze de 
groenten, aardappelen en fruit voor een 
penode van drie maand uit de index 
gelicht heeft, waardoor de prijzen van 
deze voedingsmiddelen wel, maar de aan 
de index gekoppelde lonen met de hoogte 
ingingen De vakbonden — en zij niet 
alleen — vinden dat hierdoor geknaagd 
vverd aan de koopkracht van de werkne
mers en van de genotshebbers van socia
le vergoedingen Logisch gevolg van deze 
klacht men eist een kompensatie voor dit 
verlies aan koopkracht 
Minister Herman verdedigt de regenngs-
beslissing door erop te wijzen dat be
doeld verlies aan koopkracht toch eerder 
genng was Volgens hem weegt dit ver
lies met op tegen de schade die aan de 
konkurrentie-pozitie van onze bedrijven 
zou aangebracht zijn door een te grote 
index-stijging omwille van de daarmee 
gepaard gaande verhoging van de lonen 
Het IS volgens de Minister beter dat velen 
een klem beetje van hun koopkracht ver
hezen, als daardoor bereikt wordt dat een 
aantal mensen hun betrekking met verlie
zen Als ruggesteun voor zijn politiek ver
wijst de h Herman naar het buitenland, 
waar de regenng soortgelijke maatrege
len treft en waar ze kan rekenen op de 
steun van de vakbonden 
De bedrijven — b,j monde van de VBO-
leiding — mengen zich ook in het debat 
ZIJ stellen dat het toch met verdedigbaar 
zou zijn dat men de konkurrentie-pozitie 
van de bedrijven verder zou ondergraven 
omwille van de prijs van de (dure) to
maten, een prijsstijging waaruit de bedrij

ven geen enkel voordeel hebben gehaald 
en waarvoor ze nu dus met willen opdraai
en 

Te midden van dit geharrewar vraagt « de 
man in de straat» zich wel eens af De 
index, wat is dat eigenlijk ? Op deze vraag 
willen nu in het kort antwoorden 

DE INDEX DER 

KONSUMPTIEPRIJZEN 

Maandelijks worden in een aantal ste
den en gemeenten van het land en in ver
schillende verkooppunten per lokaliteit de 
verkoopprijzen genoteerd van een aantal 
verbruiksgoederen voedingsprodukten, 
niet-voedingsprodukten en diensten Na 
verschillende bewerkingen, wordt hiervan 
het rekenkundig gemiddelde gemaakt De 
uitkomst van deze bewerking wordt ver
geleken met de uitkomst van dezelfde 
bewerking, gemaakt op een vroeger ogen
blik dat als bazis van vergelijking dient 
Op dit ogenblik wordt maart 1972 als 
bazis genomen De uitkomst van die ver
gelijking geeft het nieuw index-cijfer 
In het kader van de index spreekt men 
van « punten » en met van percenten Het 
waarom hiervan is duidelijk Het index-cij-
fer van 4 76 was 151,49 , het index-cijfer 
van 776 was 154,52 Dat geeft een stij
ging van 3,03 punten Procentueel geeft 
dat slechts een stijging van 2 % Men 
spreekt dus van stijging — of daling — iri 
«punten», omdat men met vergelijkt met 
de vonge penode, maar met de bazis-pe-
node 

Aan de schommelingen van het index-cij-
fer zijn twee zaken gekoppeld de lonen 
en de sociale vergoedingen Als het 
index-cijfer gedurende twee maand bo
ven een bepaalde drempel (spil-index) 
stijgt en met terug naar beneden komt, 

worden de lonen eveneens verhoogd, 
evenals een hele reeks sociale vergoedin
gen (pensioenen, kinderbijslagen, enz) 

KRITIEK 

Het index-cijfer is dus een soort barome
ter van de levensduurte Maar omdat de 
volmaaktheid met van deze wereld is, kle
ven ook aan het Belgisch index-sisteem 
enkele onvolmaaktheden, die we hier 
even opsommen 

Als maatstaf van de levensduurte, kan de 
index nooit volmaakt aangepast zijn aan 
alle individuele levensgewoonten De ene 
verbruiker koopt meer dit, de andere 
meer dat Legt de voorkeur van verbrui
ker A weinig gewicht in de index-weeg
schaal, dan zal voor hem de levensduurte 
sneller stijgen dan zijn loon Het omge
keerde kan vanzelfsprekend eveneens 
gebeuren 

De indexenng van lonen en sociale ver
goedingen komt te laat, in elk geval met 
vertraging op de werkelijke stijging van 
de prijs van de produkten Daarom wordt 
van verschillende zijden aangedrongen 
op een verkorting van de hoger reeds ver
melde « wachttijd » 

Het aanpassen van de lonen is gedeelte
lijk een fiktieve verhoging, omdat de pro
gressiviteit van de belastingsschalen er
voor zorgt dat hogere lonen ook hoger 
belast worden Het hoogste deel van de 
lonen valt dan in een hogere schijf, wat 
een deel van de verhoging naar de schat
kist doet verdwijnen 

Na verloop van tijd is het pakket ver
bruiksgoederen waarop de index bere
kend wordt, met meer reprezentatief voor 
de verbruiksgewoonten van de bevolking 
Dat schept een kloof tussen index-cijfer 
en werkelijke levensduurte De levens
duurte stijgt dan anders dan de index en 
dus ook anders dan de lonen en sociale 
vergoedingen 

DE HUIDIGE BETWISTING 

De recente ingreep in het index-mechams-
me — het geen rekening houden met de 
stijging van de groenten-pnjzen — is 
tipisch voor de onmacht tot werkelijk 
regeren van de ploeg-Tindemans De 
groothandelaars maken prijs-afspraken 
en doen de pnjzen kunstmatig de hoogte 
ingaan, hun winsten inbegrepen Daar 
moet minister Herman ingrijpen i Nergens 
anders i 

Willy Cobbaut 
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SOCIAAL VADE-MECUM VOOR IEDEREEN 

HET AANVRAGEN VAN STUDIETOELAGEN 
VOOR SEKUNDAIR EN HOGER ONDER
WIJS 

I _ 

O 

en 
o 

Studiebeurzen worden met ambtshalve toegekend Ze 
moeten aangevraagd worden Wanneer dit moet gebeu
ren en waar de formulieren hiertoe te verkrijgen zijn, vindt 
U hieronder 

SEKUNDAIR ONDERWIJS 

1 Tol wanneer kan men een studiebeurs aanvragen ' 
De aanvraag tot het verkrijgen van een studiebeurs 
sekundair onderwijs moet uiterlijk tegen 31 oktober 1976 
ingediend worden bij de bevoegde diensten (Zie hierna) 

2 Aan welke dienst moet de aanvraag gericht worden ? 
Het aanvraagformulier moet ingediend worden bij het pro
vinciebestuur van de provincie waarin de bezochte school 
gelegen is 

3. Waar kan men een formulier verknigen ' 
a Wie voor het schooljaar 1975-76 een aanvraag heeft 
Ingediend, ongeacht het gunstig of ongunstig resultaat, 
krijgt ambtshalve einde augustus een formulier toege
stuurd door de zorgen van de Dienst voor Studietoelagen 
Wie geen formulier ontving, kan er een aanvragen op de 
school zelf op de provinciale diensten of rechtstreeks bij 
de Dienst voor Studietoelagen, Koningsstraat 138, 1000 
Brussel 
b Wie voor het schooljaar 1975-76 geen aanvraag inge
diend heeft, kan vanaf begin september een formulier ver-

r 

krijgen op de school zelf, op de provinciale diensten of 
rechtstreeks bij de Dienst voor Studietoelagen 

HOGER ONDERWIJS 

1. Tot wanneer kan men een studiebeurs aanvragen? 
De aanvraag tot het verknjgen van een studiebeurs hoger 
onderwijs moet uiterlijk tegen 31 oktober 1976 ingediend 
worden bij de bevoegde dienst (Zie hierna) 

2 Aan welke dienst moet de aanvraag gencht worden ? 
Het aanvraagformulier moet ingediend worden bij de 
Dienst voor Studietoelagen, Koningsstraat 138 1000 Brus
sel 

3 Waar kan men een formulier verkrijgen ' 
a Wie vorig jaar een aanvraag ingediend heeft, ontvangt 
einde augustus ambtshalve vanwege de Dienst voor Stu
dietoelagen een aanvraagformulier toegestuurd Wie 
geen formulier ontving, kan er een aanvragen op het 
sekretanaat van de onderwijsinstelling of rechtstreeks bij 
de Dienst voor Studietoelagen 
b Wie vorig jaar geen aanvraag indiende, kan vanaf begin 
september een aanvraagformulier krijgen op het sekreta
naat van de onderwijsinstelling in kwestie of rechtstreeks 
bij de Dienst voor Studietoelagen 

Cw 

DOKUMENTATIE 
•I-e 

Leo Gundy werd geboren in 1918 Hij studeer
de handelswetenschappen en ekonomie aan 
de universiteiten van Freiburg i Breisgau, Lon
den en Toronto Hij spreekt vloeiend acht 
talen i Twintig jaar lang behoorde hij tot de top
figuren van belangnjke Amerikaanse onderne
mingen in Noord-Amerika en op het laatste 
stond hij aan de leiding van Amerikaanse 
bedrijfs-vestigingen in België, Spanje en West-
Duitsland 
Vele zakenreizen brachten hem in ongeveer 
honderd landen en maakten hem vertrouwd 
met de problemen van de wereld-ekonomie. 
Dat alles bracht met zich dat Leo Gundy het 
Amenkaans zakenleven en vooral hun vesö-
gingspolitiek in het buitenland door en door 
kent, langs de binnenste buitenkant, om het zo 
maar eens te zeggen 
Zijn feitenkennis en zijn oordeel in verband met 
de naoorlogse invasie van Amenkaanse za
kenlui in Europa heeft hij neergeschreven in 
een boek dat als oorspronkelijke titel meek
reeg «The Ugly Amencan Businessman in 
Europe» en dat onmiddellijk nadien in Duits
land verscheen bij Seewald Verlag in Stuttgart 
onder de titel «Catch as catch can — Der 
amenkanische Businessman in Europa» 

EEN 

AMERIKAAN 

IN EUROPA 
Sedert verschillende jaren geloven de Amenka-
nen steevast aan het overwicht van hun vak
manschap als ondernemers en beleggers In 
Europa daarenboven gelooft men dat ook en 
voelt men zich eerder klein tegenover die Ame
nkaanse reuzen Men kijkt op tegen hun geld, 
hun technologie, hun bednjfsekonomische me
toden Amerikaanse vestigingen op het Euro
pese vasteland worden in de pers met veel 
superlatieven onthaald en elke overname van 
een Europees bednjf door een Amerikaanse fir
ma komt in de krant Wanneer deze vesti
gingen dan mislukken of wanneer een onderne
ming in Europese handen terugkeert, gebeurt 
dat echter met stille trom en zelden leest men 
daarover iets 
Het werk van Leo Gundy is hierom alleen al 
aanbevelenswaard omdat het ook de keerzijde 
van de medaille laat zien Niet alleen laat het de 
lezer uitgebreid kennis maken met de manier 
waarop de Amenkaanse bedrijfs-invasie op 
het Europees vasteland georganizeerd werd 
en nog wordt, maar even uitgebreid wordt 
beschreven hoe dikwijls het verkeerd afloopt 
en de Europese dochter-onderneming van de 
Amerikaanse super-reus in de rode cijfers 
doodbloedt 
Dit pro-Europees evenwel nergens anti-Amen-
kaans, boek moet gelezen worden door iede
reen die enig belang stelt, beroepshalve of 
anders in de vestiging en de werking van Ame
nkaanse bedrijven in Europa Niet alleen leert 
men hier hoe US-managers zaken doen, maar 
daarenboven leert men dat het Europees 
zakenleven geen enkele reden heeft om min-
derwaardigheidskompleksen te kweken Er is 
zelfs meer Onze zakenlui werken met enkel 
efficiënter dan hun Amenkaanse kollega's, 
maar ons bedrijfsleven werkt in een veel beter 
sociaal klimaat en met een veel uitgebreider 
sociale wetgeving Laat het nu zo zijn dat deze 
sociale wetgeving door het groot-kapitaal 
slechts schoorvoetend in acht wordt genomen, 
de wet wordt nageleefd en ze heeft een enor
me voorsprong op de Amenkaanse Efficiënter 
zakendoen in een beter sociaal klimaat, waar
om zouden we opkijken naar wat van de over
zijde van de oceaan k o m f 
Het IS met onze gewoonte op deze bladzijde 
vreemd-talige boeken voor te stellen Voor het 
werk van Leo Gundy hebben we echter toch 
een uitzondering willen maken Omdat veel van 
onze lezers voldoende talenkennis hebben om 
een duits boek te lezen En omdat wij «Catch 
as catch can» zo een belangrijk boek vinden 

Jvb. 

Leo Gundy — - Catch as catch can — Der 
amenkanische Businessman in Europa» — 
Seewald Verlag, Stuttgart - 1975 - 330 biz. 
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VIRIJC TIJD 

M O D E R N E S P O R T 

Men kan tegenwoordig geen (sport-
)krant openslaan, of men leest berich
ten over extra-sportieve firma's die 
zullen verdwijnen of die zullen opge
richt worden, en over sportbeoefe
naars — vooral renners dan — die 
van de ene firma naar de andere zul
len overstappen 
Als men de beroepssport aanvaardt 
als een feit, kan men daar geen 
bezwaar tegen hebben Wie echter, 
zoals WIJ, van de oude stempel is, zal 
nogal geneigd zijn in het woord «be
roepssport» het aksent te leggen op 
het woordje « sport», en die zal in dat 
over en weer gegossel van centen en 
mensen nog maar weinig sportiefs 
herkennen Of bij voorbeeld Merckx 
nog koersen zal winnen voor Molteni, 
zal grotendeels afhangen van de ex
portmogelijkheden van de worstenfa-
bnek, en dat op zijn beurt van de eko-
nomische politiek van de EEG Men 
moet eigenlijk al een « krak » zijn om in 
dat alles nog de strafte van de billen 
en kuiten des heren Merckx te kun
nen onderscheiden 

W E E R B E G O N N E N 

W I J zouden ons werkelijk als een kul-
tuurbarbaar gedragen als wij het met 
even hadden over de voetbalkompeti-
tie ZIJ IS verleden zaterdag immers 
alweer begonnen Met 18 ploegen in 
eerste afdeling, met een kanjer van 
een tnbune op Beerschot, met een 
reanimatie-toestel in Anderlecht, en 
met Monne Goethals als coach van 
's lands sterkste elftal Hoewel dat 
zaterdag nog met zo goed te merken 
was, want het gelijkspel van Ander
lecht tegen Luik was ook met om over 
naar huis te schnjven, en onze Ander-
lechtse spion vertelde ons dat het 
geleverde spel ook maar zus en zo 
was Best van al deed het Beerschot, 
dat Lierse inmaakte met 6 —2, en dus 
het vernieuwde stadion eer aandeed 
En meteen de leiding neemt in de rang
schikking Maar of het zo zal blijven 

EVEN TELLEN 

Nu WIJ het toch over voetbal hebben 
mogen wij misschien even vermelden 
dat er altijd gesproken wordt over het 
Belgische voetbal, maar dat daar in fei
te met veel Belgisch aan is Van de 34 
klubs uit de hoogste twee afdelingen 
komen er 1 uit Duits België, 3 uit Bel
gië zelf of Brussel zo u dat verkiest, 
en 5 uit Wallonië Al de rest, dus 25 is 
afkomstig uit de kolonie Vlaanderen 
En als men dan nog eens gaat tellen 
hoeveel eigenlijke Brusselaars in de 
Brusselse, en hoeveel echte Walen in 
de Waalse klubs spelen, dan begrijpt 
men best waarom de betere Belgen 
zo vasthouden aan de « unite » van de 
bond, en dan begrijpt men helemaal 
met meer waarom de Vlaamse klubs 
nog dat blok aan hun been willen 

A C H W A T 

«In den beginne pakten ze amfetami
ne» Toen men de middelen had 
gevonden om daarvan de sporen 
terug te vinden in de urine, werd over
geschakeld naar andere «vitessepil-
len», en de laatste snufjes schijnen de 
hormonen en de bloedtransfuzies te 
zijn De doktoors kunnen van alles 
zijn, maar niet dommer dan de koe-
reurs Dus vonden ze zopas een mid
del — zo lezen wij — om uit te maken 
of iemand hormoontjes snoepte of 
bloed — super uiteraard — opspoot 
Hoe men dat denkt te achterhalen, 
weten wij met maar als • ze » het zeg
gen, zal het wel waar zijn Weer wordt 
het definitieve einde van de doping-
spraktijken verwacht Als wij zo vnj 
mogen zijn wij geloven er geen fluit 
van Aan de doping in de sport komt 
volgens ons maar een einde als de 
sportbeoefenaar er zich met meer toe 
lenen wil En zover zijn we nog met 

F L A U W V E R T O O N 

Wij hebben ons in 't lang en in 't breed 
in onze zetel gezet om op onze dui
zend gemakskens te tellen hoeveel 
nieuwe wereldkampioenen we weer 
in onze rennersrangen tellen Maar 't 
was verdorie rap geteld Eén Lomme 
Dnessens Of Freddy Maertens, voor 

wie dat zou verkiezen En voor al de 
rest noppes Bij de beroepsrenners 
trok Dirk Baert nog mm o f meer zijn 
streng Sommige amateurs lieten zich 
wel opmerken, maar met op de fiets 
BIJ het vrouwvolk sloeg tenslotte 
' /vonne Reynders nog het beste fi
guur (volgens kenners, maar daartoe 
behoren wij met) ook letterlijk, en nu 
gaan wij met zeggen hoe oud Yvonne 
IS, want dat zou onbeleefd zijn, maar 
WIJ kennen een grootmoeder van 
haar ouderdom Om maar te zeg
gen 

NIET H U N P L A A T S 

's Zaterdags kijken wij, als we kun
nen, wel eens graag naar Wies Ander
sen, en WIJ vinden hem en sommige 
leden van zijn paneel uitstekend Met 
hun gevatheid staat of valt trouwens 
heel die <> show» In dat paneel zaten 
nu al verschillende keren sportfiguren 
Zo verleden zaterdag Karel Lismont 
Wat doorgaans opvalt — er zijn uit
zonderingen — IS dat die sportfiguren 
toch zo erbarmelijk weinig weten, en 
wie altijd het antwoord schuldig moet 
blijven, verbrodt tenslotte het spel 
Men kan het die mensen met kwalijk 
nemen. Iedereen begrijpt dat de top

sporter na zijn werk en na zijn training 
— zeker als hij nog de twee moet ver
zoenen, dus geen prof is — nog maar 
weinig tijd overhoudt om ergens een 
lepel kuituur op te likken Maar zou 
men ze dan met beter uit dat paneel 
verwi jderen' ' 

T O S S 

Enige tijd geleden hadden wij het hier 
over het TOSS-projekt van BLOSO 
het ter beschikking stellen van be
voegde sportleraars voor zg mobiele 
sportscholen die de goede massa-
sport willen stimuleren en anderzijds 
het opnchten van sportateliers, waar
in werkloze leraars worden omge
schoold tot sportleraars, trainers 
ed.m Heel veel hoorden we sedert
dien met van dit projekt, maar toch 
dit op enkele plaatsen in "het land 
waren en zijn de mobiele sportscho
len al aktief, en aan de kust kenden zij 
deze zomer een daverend sukses 
Wat de sportateliers betreft, ook die 
zijn aan de gang, en er zouden al 
meer dan 1500 inschnjvingen zijn Dit 
sukses lijkt ons verheugend Het sti
muleren van de goede sportbeoefe
ning verdient alle waardering 

V A N D A G . . . 

• M A A N D A G : Naar het schi jnt 
zijn de zondagen in IJsland nog tries-
tiger dan in Londen. Arme Wit te Dui
vels. • D I N S D A G : • Les Sports » 
verwondert er zich over dat zoveel 
IJslandse namen eindigen op -son. 
Bij ons nog nooit over Janssens 
g e h o o r d ' • W O E N S D A G : Een 
schone t i t e l : «Mechelse dakgoot 
maakt M C Pipe steriel». Wat stoute 
«corn iche» en wat erg voor pijp. 

• D O N D E R D A G : Volo, Abrams, 
Jaduta, Kolbasin, Meode, Orano, Pa-
ol in, Roosens, Sates : de «Waalse» 
handbalspelers van Seraing. 
• V R I J D A G : Ere zij Poile van 
H ims t : hij liet het lot beslissen dat 
Anderlecht nog eens tegen Lauwe 
mag spelen voor de Belgische voet
balbeker. Merc i Popol merci. • Z A 
T E R D A G : Voetbal l iefhebbers, pas 
op uw duiten. Eer de maand om is en 
vanaf vandaag moet ge acht keer 
naar de match, uw werk. # Z O N 
D A G : AsI we goed geteld hebben 
zijn er dit weekend zo ongeveer 160 
velokoersen in België. Waar kunnen 
we beter zijn ? 

. . T O T D A G 

OPTIE 
„SPORT" 
1 

Het schooljaar is weer begonnen, en 
meteen de periode waarin men in 
diverse sportrubneken lezen kan dat 
de sportinstallaties van de scholen 
ook ter beschikking van «het grote 
publiek» moeten gesteld worden na 
de schooluren, en vooral dat er op 
school meer aan sport moet gedaan 
worden 
Het eerste zal wel waar zijn, al dreigt 
daarbij het gevaar dat de installaties 
uiteindelijk in handen vallen van enke
le klubs, en dat «het grote publiek» 

nog in de kou blijft staan Wij kennen 
het geval van een school waarvan het 
voetbalveld verhuurd wordt aan een 
«staminee-ploeg» De leerlingen mo
gen nu nog sjotten achter de «goal» 
Dat lijkt ons toch ook met je dat 
En dan de oude deun van «meer 
sport op school» 

In het rijksonderwijs — het andere 
kennen wij met zo goed — worden er 
nu wekelijks drie uren besteed aan 
sport Dat is meer dan aan geschiede
nis, godsdienst, moraal of Engels 
Voor de grote massa van de leer
lingen, voor wie de sport mets meer 
hoeft te zijn dan de klassieke bekom
mernis van een gezonde geest in een 
gezond lichaam, lijken die drie uren 
ons meer dan voldoende, met dien 
verstande dat de tijd verstandiger zou 
kunnen gespreid worden, en dat de 
lessen nog beter zouden kunnen op
gevat worden Laten wij het hierover 
nu met hebben 
Wat echter zo een beetje in het 
achterhoofd van veel sportjoernalis

ten, schreeuwend om meer sport op 
school, speelt is dit de school zou, 
mm of meer naar Oostduits model, 
kampioenen moeten fokken, profes
sionele sportbeoefenaars 
En kijk, daartegen is met zoveel m te 
brengen Sjotter of coureur is in onze 
maatschappij een stiel geworden als 
een andere En als de school kappers, 
schoolmeesters en doktoors wil vor
men, waarom dan geen profspor
t e r s ' 

W I J willen hier daarom een lans bre
ken voor de toevoeging aan de vele 
opties in het beroepsonderwijs — 
L W dat IS wat anders dan de sporthu-
maniora, die heel andere doelstel
lingen heeft — van een optie «sport» 
Met specializatie coureur, loper, sjot
ter, basketter, noem maar op 
Wie een beetje begaan is met onder
wijs en maatschappij zal onmiddellijk 
een reeks bezwaren op een rijtje kun
nen zetten Mogen wij daarom zo vrij 
zijn op deze kwestie volgende week 
nog eens terug te komen ? 

Met tegen de Joegoslavische kampioen Split te winnen (1 - 0 ) won Lierse de eerste ronde van de Europacup der Beker
houders De Beerschotafstraffing van zondag 11 werd meteen vergeten 

A M A T E U R A S T R O N O M I E 

Als u het goedvindt verlaten wij de 
kosmos weer even, en maken wij 
van dat weekje rust gebruik om het 
even te hebben over amateur-astro-
nomie. 
Er wordt wel eens gevraagd : heeft 
amateur-astronomie nog zin ? 
Als men onder • zin» verstaat of 
de amateur nog opzienbarende ont
dekkingen kan doen op het gebied 
van de sterrenkunde, dan zou men 
moeten zeggen : neen. 
Maar de beroepsastronoom heeft 
dikwi j ls een zéér groot aantal gege
vens nodig, op basis van zéér veel 
waarnemingen, en hij is niet in 
staat om al die waarnemingen te 
doen. Hij zal dan beroep doen op 
verenigingen van amateurs, die 
met een grote groep een gewenst 
programma uitwerken, en de resul
taten overmaken aan de beroeps
astronoom, die dit materiaal dan 
kan verwerken. In die optiek is het 
amateurswerk dan weer zeer zin
vol. 

Het belangri jkste li jkt ons echter 
d i t : amateurastronomie is, voor 
wie er belang In stelt, een fascine
rende vr i jet i jdsbesteding, die ruim
te biedt voor een massa heel uit
eenlopende akt iv i te i ten: ki jker
bouw, waarnemen, studie, fotogra
fie, radio en noem maar op. Vr i j 
et i jdsbesteding die bovendien ver
r i jkend, voldoening schenkend en 
al met al goedkoop is. 
Er wordt ook wel eens gevraagd 
naar de belangstel l ing voor astro
nomie. Wij menen ervaren te heb
ben dat er wel belangstel l ing be
staat als er ergens iets spektaku-
lairs mee gemoeid is, maar dat de 
belangstel l ing niet erg diepgaand 
Is. 

Jaren werk op een volkssterren-
wachf leerde ons dat het gemiddel
de aantal bezoekers per jaar rond 
de 5000 schommelde, well icht 
voor 95 "/o schoolgroepen, waar
van de meeste deelnemers mis
schien tegen heug en meug wor
den meegesleept. Dat is dus eer
der weinig. 

Wi j woonden vergaderingen — pro
vinciale — bij van de Vereniging 
voor Sterrenkunde waarop niet 
meer dan een twint igtal aanwezi
gen waren, hoewel het vooropge
stelde programma, wetenschappe
lijk gezien, van uitzonderl i jke kwali
teit was. 

Onze eigen kleine stand op 
's Lands Feest mocht zich verheu
gen in het bezoek van vele t iendui
zenden bezoekers, en er werden 
veel meer vragen gesteld dan er 
konden beantwoord worden. Maar 
achteraf hebben wij geen reakties 
gehad of zeer weinig. De belang
stel l ing was dus vlug over. 

Deze voorbeeldjes schijnen erop 
te wijzen dat amateur-astronomie 
toch In de eerste plaats een indivi
duele aangelegenheid is, en dat 
grote groepen maar komen opda
gen als er iets spektakulairs te 
zien of te beleven is Wij hadden 
ooit 500 bezoekers op een avond 
waarop over von Daniken gehan
deld werd. Bij de voorstel l ing met 
het nieuwe planetarium voor de 
leden van de VVS was de noch
tans grote zaal te klein. UFO-ten
toonstel l ingen (hoe speelt men dat 
klaar?) lokken duizenden bezoe
kers (om bij de neus genomen te 
worden). Dus. 

Zou het waar zijn wat wij onlangs 
lazen: dat de belangstel l ing uit
gaat naar UFO's, astrologie e.d., en 
dat de mate waarin de ware astro
noom (beroeps of amateur) die 
onzin negeert de grote massa af
keert van de nochtans zo fascine
rende wetenschap die de sterren
kunde is, om ze in de armen te 
jagen van de zg. pseudo- of alterna
tieve wetenschapslui, die de ufolo-
gen en astrologen tenslotte zijn ? 

in foKOSMOS 
Kultureel Centrum 

1820, Strombeek-Bever 

WIJ 16 
16 SEPTEMBER 1976 



Zondag 3 oktober-14u.30-Sportpaleis-Antwerpen 

NEKKA WEER HEEL-NEDERLANDS 

( M v L ) In 1975 vierde NEKKA zijn eerste 
lustrum met een sterke buitenlandse bezet-
t;ng W e zagen toen o a The Dubliners en 
Allan Stivell aan het werk Dit jaar houden 
de organizatoren het bij Nederlandstalige 
artiesten Op gevaar af er enkele te verge
ten — want er werd op geen naam geke
ken — geven wie hier het lijstje van de 
artiesten 

— Johan Verminnen 
— Lieven Coppieters 
— Enk Van Neygen 
— Kris De Bruyne 
— Loeki Knol 
— de groep Bots 
— Herman Van Veen 
Deze resem «vedetten» zullen muzikaal 
begeleid worden door de •< master of cere
monies» Toots Thielemans samen met 
Rogier van Otter loo en Thijs van Leer 
Graag stellen wij hier twee namen voor 

T H I J S V A N LEER 

In Amsterdam geboren (maart 1948) kreeg 
hij vanaf zijn vierde jaar pianolessen van 
zijn moeder en tot zijn negentiende fluitles
sen van zijn vader Met zestien ontdekte hij 
Bartok die zijn meest geliefde komponist 
gebleven is Dat merk je trouwens nog als 
je naar de muziek van de groep Focus luis
tert In deze bent (men noemt haar de 
meest getalenteerde popgroep van de 
Nederlanden) speelt Thijs van Leer orgel 
piano en fluit terwijl hij tussendoor het zin
gen ook niet ongemoeid laat Na het gimna-
zium en een jaar kunstgeschiedenis sloot 
van Leer zich aan bij het gezelschap van 
Ramses Shaffy 

Na Shaffy en een jaar Amsterdams konser-
vatorium vormde Thijs een trio Focus dat 
aanvankelijk samen met het Rotterdams Fil
harmonisch orkest neo klassieke eksperi 
menten uitvoerde Dit maar om te zeggen 
dat deze jonge man van alle muziekmark
ten thuis IS Voor zijn eerste LP veroverde 
Focus de Edisonprijs een sortement Oscar 
van de muziek De Amenkaanse muziek
bladen stonden er vol van Ondertussen 
vond hij nog de tijd om voor Ramses Shaf
fy en Liesbeth List muziek te arrangeren en 
voor de veel besproken musical « Oh Cala-
cutta » In 1972 bracht hij een solo-elpee op 
de markt Introspection, samen met Rogier 
van Otterloo (ook op NEKKA) De plaat 
werd in 25 landen uitgebracht en ging de 
suksessen van Simon & Garfunkel achter
na Dan moest Focus naar de VS en Enge
land Men spreekt daar nog over de optre
dens van Focus 

Een uitspraak van Thijs van Leer - Pop is 
eigenli jk niets anders dan klassieke mu
ziek Als je het wilt scheiden, dan prefe
reer ik klassiek » 
Wat duidelijk refereert naar zijn klassieke 
en jazz-afkomst 

T R I Ï S I S S Master of Ceremonies 
zUn aan. 
gezochi;̂  

T H U S 
I var 

L e | 

OD^erlOO 

COPPIETERS 
iiv van m]. 

isDeBruynei 
Hifmaa 

vanVEEN 

T O O T S T H I E L E M A N S 

Jean Thielemans werd te Brussel geboren 
(1920) Met zijn drie begon hij reeds akkor 
deon te spelen zoals zovele kinderen dat 
wel eens doen Op zijn achttiende speelde 
hij harmonika het instrument waarmee hij 
wereldberoemd zou worden 
In 1951 vertrok hij naar Amerika waar hij bij 
verschillende groepen wat aan muziek 
deed zonder een konservatorium-opleiding 
weliswaar Bluesette bracht voor het ketje 
Thielemans de doorbraak een melodietje 

dat bleef hangen in miljoenen oren De 
wereldtoernees begonnen Iedereen wou 
Thielemans in de buurt Laatste grote 
sound werd zijn bijdrage voor de film Turks 
Fruit 
In Zweden verkocht hij ondertussen 50 000 
stuks van de soundtrack voor een teken
film Maar daarbij blijft het met Uit Amerika 
stromen de vragen toe «om over te ko
men » Dat doet Thielemans want de filmma
kers en de organizatoren van jazzfestivals 
eisen hem voortdurend op Maar ook 
omdat hij dan kan afstappen in zijn vakan
tiehuisje buiten New York 
Zo heel lang zal deze vakantie ook weer 
met duren want de goeie man is de trek
pleister van NEKKA waar hij de rol van een 
soort ceremoniemeester zal spelen 

Naast Toots Thielemans staat ongetwij
feld Herman Van Veen bovenaan de arties-
tenhjst Hij brengt uit zijn Harlekijnstal 
Loeki Knol mee 

Rogier Van Otter loo (rechts) en Kris De 
Bruyne (links) 

P R I J Z E N DER P L A A T S E N 

— Gereserveerde zitplaatsen 300 fr (eer
ste rang) 250 fr (tweede rang) 200 fr (der
de rang) en 150 fr (vierde rang) 
— met-gereserveerde plaatsen 100 fr 
Groepen van minimum 20 personen en hou
ders van een kultureel jongerenpaspoort 
bekomen de plaatsen met volgende vermin
deringen 
— gereserveerde zitplaatsen 250 fr (i p v 
3 0 0 f r ) 200f r ( i p v 250 f r ) 150fr ( i p v 
200 f r ) en 120 fr ( i p v 150 f r ) 
— met-gereserveerde plaatsen 80 fr 
( i p v 100 f r ) 

L O K A T I E 

I Sportpaleis - Schijnpoortweg 113 - 2060 
Merksem - Telefoon (031) 242575 of 
242576 

— iedere weekdag van 9 tot 12 uur en van 
14 tot 18 uur 
— iedere dag (ook zaterdag en zondag) 
van 12 tot 22 uur 
II Muziekhandel De Monte en het A N Z -

sekretariaat Vnjheidstraat 30-32 - Ant
werpen 
Open iedere dag, van 9 tot 18 uur (zater
dag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 
uur) Telefoon (031)37 9392 

S T I K K E R S 

NEKKA-stikkers zijn te bekomen tegen 
10 fr het eksemplaar 
BIJ aankoop van 10 tot 20 eksemplaren 
tegen 8 fr het eksemplaar en bij aankoop 
van meer dan 20 eksemplaren tegen 6 fr 
het eksemplaar 
Ook een tegenwaarde in postzegels wordt 
aangenomen Bestellingen ANZ-sek re ta -
naat Vnjheidstraat 30-32 2000 Antwerpen 

K L E I N K U N S T P O K K E T '76 

Bevat het volledige programma van NEK
KA met verscheidene liedteksten bio s kan-
katuren en diskografische gegevens van 
de optredende artiesten Promotieprijs (die 
na NEKKA vervalt en 70 fr wordt) 30 fr 
Sluit 40 fr (verzendingskosten inbegrepen) 
in een briefomslag en stuur hem naar het 
A N 2 -sekretariaat 
U kunt ook bestellen door overschrijving 
van 40 fr op postcheckrekening 000-
0096336-15 t n v A N Z - A n t w e r p e n 

P R O P A G A N D A . 

Iedereen kan steeds GRATIS propaganda-
matenaal (affiches en strooibiljetten) beko
men bij 
— A N Z sekretariaat Telefoon (031) 

379392 
— Muziekhandel De Monte - Vnjheid

straat 30-32 - 2000 Antwerpen 
— Sportpaleis Schijnpoortweg 113 - 2060 

Merksem 
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Tl̂ -PROGMMM^S 

16 SEPTEMBER 

BRT 

Schooltelevisie 
1700 Estetische opvoeding 
17 30 Aktualiteit 
1800 De Oniksen 
18 05 Jonger dan je denkt 
18 45 Leef nu 
1910 Veilig verkeer 
1915 Uit de dierenwereld Cana

da 
1940 Mededelingen 
1945 Nieuws 
2015 Coronation Street 

TV-reeks 
2040 Panorama 
21 30 Premiere 

'2215 Nieuwf laatste editie 
22 25 Einde van de uitzending 

NED. 1 

1045 
1500 
1845 
1855 
1905 
1920 

1945 

2705 

2135 
2150 

2220 
22 50 

Schooltelevisie 
Van hart tot hart 
Toeristische tips 
Nieuws 
Landgenoten i 
Mary Hartman Mary Hart
man 
Machiavelli 
Of hoe het in de wereld toe
gaat 
Mary Hartman, Mary Hart
man 
Nieuws 
Van u wil ik zingen 
Zangprogramma 
Kristenen vandaag 
Nieuws 

NED. 2 

1845 Ti-ta-tovenaar 
1855 Nieuws 
1905 Pipo en de piraten van toen 
1930 Dokter Hogg terug 
2000 Nieuws 
20 25 Beryls Lot 
21 20 De Ombudsman 
21 45 Reuben m'n jongen 
2210 Child of hope 

Reportage over Zuid-Afrika 
2315 Den Haag vandaag 
2330 Nieuws 

RTB 

1400 Schooltelevisie 
1745 Flic l'ecureuil 
1750 1 2 3 J'ai vu 
1815 Rodez 
1845 Graine d'ortie 
1915 Nieuws 
1930 Tussen twee werelden 
1955 Comptes a rebours 

Franse politiefilm (1970) 
21 55 Le carrousel aux images 

Nieuwe films 

17 SEPTEMBER 

BRT 

17 00 Schooltelevisie 
1800 De Oniksen 
1805 Mumfie 
1815 Open School 
1845 Dag aen dag 
1910 Van Eyck 
1940 De weerman 
1945 Nieuws 
2015 De Flintstones 
2040 Baxter 

Bntse zedenstudie 
22 20 KTRC-kruispunt 
2 ' 50 Nieuws 

NEP. 1 

1110 Schooltelevisie 
1815 Teleac 
1845 Kortweg 
1855 Nieuws 
1905 Familieportret 
1955 McMillan en vrouw 
21 35 Nieuws 
21 50 Haagsche knngen 
22 35 Hammerveld Jazzfestival 
23 05 Ons dagelijks beeld 

Het gemak van een gemis 
2345 Nieuws 

NED. 2 
1845 Ti-ta-tovenaar 

1855 Nieuws 
1905 A V R O s toppop prezen-

teert de nationale hitparade 
2000 Nieuws 
2025 Kinderen voeren oorlog 
21 50 Televizier Magazine 
22 35 Help een klant 
2300 Nieuws 

RTB 

1400 Schooltelevisie 
1745 Flic l'ecureuil 
1750 1 2 3 J'ai vu 
1815 Sept sur sept 
18 45 Graine d'ortie 
1915 Nieuws 
19 30 Le coeur au ventre 

Zesdelige reeks 
21 25 Made in Belgium 

Showprogramma 
2205 Vivre ensemble 

Franse dramatische film 

18 SEPTEMBER 

BRT 

1530 Doe mee 
16 00 Open school 
1800 De Oniksen 

Een verhaaltje voor de jong
ste kijkertjes 

1805 Disneyland 
1855 Morgen wordt het beter 

Milieuprogramma 
1945 Nieuws 
2015 Wies Andersen show 
21 05 The Children of God 

Showprogramma 
2150 DAngelo 

Nieuw Amerikaans politie-
feuilleton 

2240 Nieuws 
2300 Selichotdienst 

Rechtstreekse reportage 
uit Antwerpen van de Jood
se dienst n a v het nieuwe 
jaar 

NEP. 1 

1030 Teleac 

1530 
1532 

1620 

1710 
1845 

1855 
1905 
1930 
1955 

2040 
21 10 

2135 
2150 
2240 
2300 

NIEUWS 
ZEILEND DOOR DE SA
HARA 
De witte rinoceros Doku-
mentaire 
Suske en Wiske 
TV-informatie voor Marok
kanen 
Nieuws 
Run Joe run 
The best of Jack Jersey 
De vrolijke belevenissen 
van Donald Duck, Goofy en 
de professor 
Op losse groeven 
Last not least Suksesnum-
mers van James Last 
Nieuws 
Pepper 
Tros Sport 
Nieuws 

NED. 2 

1845 
1855 
1905 
1930 

1950 
2000 
2025 

21 15 

22 05 
2245 

2335 

Ti-ta-tovenaar 
Nieuws 
The Flintstones 
Wondere wereld onder wa
ter 
t Zand 33 
Nieuws 
Alias Smith and Jones 
Amerikaanse western
reeks 
Gipsy in my soul 
Show waarin Shirley McLai-
ne Lucille Ball ontvangt 
Brandpunt 
Graham Greene voor televi
sie verfilmd 
Nieuws 

RTB 

1215 Verkiezingsdebat te Moes-
kroen 

1300 Verkiezingsdebat te Ver-
viers 

1440 Les visedjes di I amour 
Waals toneelstuk 

1610 Hainaut terre de Dieu et de 
soleii Dokumentaire 

1655 Rock Koncert 
17 35 Quentin Durward 

TV-reeks 
1845 Colargol in Egypte 
1945 Nieuws 
1935 Le Viager 

Franse komedie 

2100 Memoire d homme 
gevolgd door nieuws 

21 55 Exploration de la chanson 
Show 
Aansluitend nieuws 

2300 Israëlitische dienst 

19 SEPTEMBER 

BRT 
1200 

1230 
1430 
1500 

1515 
1530 

1600 

1715 
1845 
1850 

1945 
2000 
2030 
2120 

2210 

Nieuwsoverzicht voor ge
hoorgestoorden 
Dag aan dag 
Open school 
Rangi s vangst 
Eerste aflevenng van een 
nieuw Brits jeugdfeuilleton 
Klem klem kleutertje 
Doe mee 
gymlessen 
Taptoe in Edinburgh 
Reportage 
Suske en Wiske 
De Oniksen 
Van Pool tot Evenaar 
Kwis over Ecuador 
Nieuws 
Sportweekend 
Hartenvrouw 

Ten huize van schilder 
Jan Cox 
Nieuws 

NED. 1 

11 00 Omroepparochie 
1430 Teleac 
1530 Sociale verzekenngen 
1600 Nieuws 
1602 De jongen 

Gouden broek 
1627 Paradijs der dieren 

Dokumentaire 
1655 Voetbal- en toto-uitslagen 
1700 Vesper uit Zoeterwoude 
1815 Teleac 
1855 TV-informatie voor Turken 
1900 Nieuws 
1905 Ruimte voor koren 
1935 Vogeltrek Dokumentaire 
2015 NCRV-TV van toen 
22 25 Tot besluit 
2235 Uitzending van het Huma

nistisch Verbond 
2255 Nieuws 

NED. 2 

1840 Bijbelvertelling voor de 
jeugd 

1845 Ti-ta-tovenaar 
1850 De kinderen van nummer 

47 A 
1915 Studio Sport 
2030 Mannen en mikroben 
21 30 Nieuws 
21 35 Hoe sociaal zijn we voor

zien"? 
2235 Nieuws 

RTB 

10 45 Landbouwmformatie 
11 00 Eucharistieviering 
12 00 Verkiezingsdebat te Charle

roi 
1255 Nieuws 
1300 Concertissimo 
14 30 Van wagens en mensen 
1525 Ballet 
1650 Roquet, belles oreilles 
1715 Sportuitslagen 
1720 De RTB m vraag 
1815 Sportweekend 
1915 Nieuws 
19 30 L Homme du Picardie 
2025 Suggestions 
2035 Mozaïek 
21 00 Nieuws 
22 00 Le Professeur Rene Dubos 
21 30 Nieuws 

20 SEPTEMBER 

BRT 

1400 Schooltelevisie 

1800 
1805 
1820 
1845 

1915 
1945 
2015 
2045 

De Oniksen 
Klem klem kleutertje 
Hond op de vlucht 
Open school 
Mobiele mensen 
Sporttnbune 
Nieuws 
Micro-macro 
De val der adelaars 

Heeks van dertien afleve
ringen over de val van de 
verschillende koning- en kei
zerrijken m de XXe eeuw 

21 35 Wikken en wegen 
2210 Nieuws 
22 20 Open school 

K M O vandaag en morgen 

NED. 1 

1045 Schooltelevisie 
1855 Nieuws 
1905 De zomer in het hoofd 
1920 Vieren maar dokumentaire 
1945 De slag om Arnhem 

Rekonstruktie 
21 00 Serenade 

Ballet van Balanchine 
21 30 Nieuws 
21 50 Blow that De Big-Band van 

Stan Kenton 
22 40 Symbiose 
22 44 Nieuws 

NED. 2 

1845 
1855 
1905 
1930 

2000 
2025 

21 15 

2145 
22 30 

2320 

Ti-ta-tovenaar 
Nieuws 
Run Joe run 
Doctor Who 
Engels science-fictionfeuille-
ton 
Nieuws 
Switch 
Detektivefeuilleton 
O moeder wat is het heet 
Engelse tv-reeks 
Aktua TV 
Music Country 
Johnny Cash prezenteert 
vanuit Nashville 
Nieuws 

RTB 

1400 

1745 
1750 

Schooltelevisie 
- - Houtbewerking 
— Nederlands 
— Biologie 
Flic lecureuil 
1 2 3 Ja i vu 

1815 TV Femmes 
1845 
1900 
1915 

Graine d'Ortie 
Lundi-sports 
Nieuws 

1940 Cesar 

2150 
2200 
22 25 

Laatste deel 
Nieuws 
Schooltelevisie 
Nieuws 

21 SEPTEMBER 

BRT 

14 00 Schooltelevisie 
1800 
1805 
1830 

1900 

1945 
2015 

2050 

2140 

2200 
2230 

De Oniksen 
Wickie de Viking 
Open school 
Loon naar werken 
Tienerklanken Rwanda-
Boeroendi 
Nieuws 
Of zal ik een sprookje zin
g e n ' ' 
Jan Frans Willems 
Een portret over de vader 
van de Vlaamse Beweging 
De « bolero » van Ravel 
uitgevoerd door het Ballet 
van de XXe Eeuw 
Gastprogramma 
Nieuws 

NED. 1 

1110 Schooltelevisie 
1300 Opening Staten Generaal 
1400 Schooltelevisie 

— Spelraam Les 2 
— Kinderen in Zuid-Amen-
ka 

1815 Opening Staten Generaal 
1845 TV-mformatie voor Span

jaarden 
1855 Nieuws 
1905 Maigret en de Lange LIJS 

TV-film 
2035 Haagse knngen 

Dokumentaire 
21 35 Nieuws 
21 50 Er IS muziek & muziek 
22 40 Dokumentaire 
23 05 Nieuws 

NED. 2 

1845 Ti-ta-tovenaar 

1855 Nieuws 
1905 Zo vader zo zoon 
1930 NCRV-TV van toen 

Muziek uit de jaren 20 
2000 Nieuws 
2025 Sutherland grijpt m 
21 15 NCRV-TV van toen 

Stiefbeen en zoon 
21 55 Hier en nu 
22 35 Credo van Antonio Vivaldi 
2245 Den Haag vandaag 
2300 Nieuws 

RTB 

1400 Schooltelevisie 

1750 
1815 

1845 
1915 
1930 

21 15 

2200 
2240 

— Poëzie als spel 
— Frans 
— Aardrijkskunde 
— Engels 
1 2 3 Ja i vu 
Daar waar de kariboes pas
seren 
Dokumentaire 
Graine d'Ortie 
Nieuws 
For me and my gal 
V S - muzikale komedie 
De sociale kant van de psy
chiatrie 
Nieuws 
Debat over de psychiatrie 

22 SEPTEMBER 

BRT 

1730 Tip-top 
1845 Michel Strogoff 
1945 Nieuws 
2013 Klaverweide 
21 05 Spel zonder grenzen 

Rechtstreekse reportage 
van de finale uit Blackpool 

2225 Gesprek met professor Dr 
N M Wildiers 

2315 Nieuws 

NED. 1 

1500 
1530 
1555 

1610 
1700 
1815 
1855 
1905 
1950 
2000 

2120 

2135 
2150 
2205 
2230 
2315 

Teleac 
Papermoon 
Taarten 
Komisch filmpje 
Anoop en de olifant 
De film van Ome Willem 
Teleac 
Nieuws 
Van gewest tot gewest 
Politieke partijen 
Arnhem - het verhaal van 
een ontsnapping 
TV-film 
Arthur Rubinstein 
speelt Schubert 
Nieuws 
Den Haag vandaag 
Studio Sport 
Panoramiek 
Nieuws 

NED. 2 

1845 Ti-ta-tovenaar 

1855 
1905 

1930 
2000 
20 25 
2030 

2120 
22 20 

2235 

Nieuws 
Ik spreek jou nog 
Over politiek 
Kenmerk 
Nieuws 
Socutera 

wel 

Alias Smith and Jones 
Amerikaans westernfeuille 
ton 
Studio vrij 
Genezen door 
tuur 
Dokumentaire 
Nieuws 

akupunk 

RTB 

1400 

1625 
1810 
1840 
1845 
1915 
1950 

2105 

2220 
22 35 

Schooltelevisie 
— De hamster 
— Het tekenverhaal 
— De boswachter 
Feu vert 
Tempo - informatie 
Flic lecureuil 
Graine dOrt ie 
Nieuws 
Un sheriff a New York 
Politiefeuilleton 
Spel zonder grenzen uit 
Blackpool 
Nieuws 
La oensee et les hommes 
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DAK! 
een eigen dak boven je hoofd is 
geld waard en nog steeds de 
versfandigsf-e belegging ! 
Het kan nog ' De goed uitgedokterde voorstudies van 
Algemeen Bouwbedrijf KUNNEN brengen licht in de inflatie
duisternis Zo'n voorstudie, GRATIS voor de klant, 
informeert U reëel over uw mogelijkheden en bespaart U 
duizenden franken. 
U weet op voorhand het wat, het hoe en het hoeveel ! 
Met zijn 1001 mogelijkheden, zijn kwaliteitswerk 
en service, is Algemeen Bouwbedrijf KUNNEN 
ook uw vertrouwen waard. 
Kom kijken ' Ter plaatse of op plaatjes ' Maak NU een 
afspraak Ook op zaterdag van 10-12 en 14-16 uur. 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

KUNNEN 
600 ARBEIDERS - 1001 MOGELIJKHEDEN 
INFORMATIECENTRUM IN UW ONMIDDELLIJKE 

OMGEVING : 

ANTWERPEN i MEIR 18 - TEL (031)31.78.20 
GENK . WINTERSLACSTRAAT 22 - TEL. (011)35.44 42 
CENT : ONDERBERCEN 43 - TEL. (091)25.19.23 
LEUVEN • BRUSSELSESTRAAT 33 - TEL. (016)23.37.35 
BRUSSEL . KOLONIENSTRAAT 50 
SI NT-NiKLAAS • ZAMANSTRAAT 53 
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P.V.BA Rom DE CRAEN 
Verwarming 

Stoom- en Sanitaire installaties 
Molenstr. 78 - 2921 Nieuwenrode 

Tel.: 015/71.12.40 

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- BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 
tot mannen van 't vak 

ADOLF CLAES 
EN ZOON ANDRE 

Kerkweg 8,1760 Roosdaal-Strijtem 
Tel. 054/33.37 56 

AL-AL keukeninriohtingen 
Jan Claes 

Bondgenotenlaan 163 
LEUVEN tel 016/23.4794. 

poketino 
Specialist in grammofoonplaten, mag
neetband, cassetten en toebehoren 

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

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

(02)734 0643 
Na18u 42546.42 

DE OUDE KRING 
Cafe-VU-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

VERVOER - VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 
1850 Grimbergen 
TeL: 02/268.14.02 

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 
Steenhouwersvest, 52 Antwerpen Tel. 03 31.35.63: 

ZO€K€RC]^S 
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 2454 of provincieraadslid J. Ga
briels, Slemenstraat 28, 3690 Bree, tel 
011/462290 

N-94 

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 0 1 1 / 
41 24 54 of provincieraadslid J Ga
briels, Slemenstraat 28, Bree, tel 011 / 
462290 

N-95 

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

N-96 

Gediplomeerde humaniora - 25 jOar 
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 

men heeft u niet alles verteld 
over sparen 
bij de N.M.K.N. kunt u veilig sparen 
en to(h vlug over uw geld beschikken 
Van sparen weet uw N.M.K.N,-adviseur 't fijne. Zo kan 
hij u o.m. renderende spaarformules aanwijzen, die u 
geenszins hinderen mocht u onverwachts over uw 
geld willen beschikken. 

bij de H.M.K.N.wordt uw kleinste 
bezuiniging mooi spaargeld 
Bij de N.M.K.N. krijgt het kleinste bedrag evenveel 
aandacht als een grote belegging 
«ledere klant heeft recht op 't beste rendement», 
luidt het devies van alle N.M.K.N.-adviseurs 

maar de N.M.K.N. doet véél meer dan dat... 
Bij de N.M K N heeft u alles, wat u van een financiële 
instelling met staatswaarborg kunt verwachten: 
• depositorekeningen op zicht en op termijn, al dan 
niet met vooropzeg of met vaste vervaldag • kasbons 
met progressieve rente, groeibons«kapitalisatiebons 
en obligaties. U krijgt alle details bij uw N.M.K.N.-
adviseur. 

ta:Mii.i:Mja::wl^Üïïil_ 

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

Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid - Waterloolaan 16 -1000 Brussel -Tel. 02/513 62 80 
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