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Op de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen moeten alle vlaamse 
kiezers en kiezeressen zich bewust zijn van de inzet en de betekenis van deze 
verkiezingen. In de eerste plaats hebben deze verkiezingen de betekenis van 
een raadpleging van het kiezerskorps : het kiezerskorps kan zich uitspreken 
over het beleid van de politieke partijen, niet alleen op lokaal vlak, maar ook 
op nationaal vlak. Klaarblijkelijk wensen de traditionele partijen niet dat een 
oordeel zou geveld worden over hun beleid op nationaal vlak. Zij zijn er bang 
voor, zij ontkennen al op voorhand dat de uitslag méér dan een lokale betekenis 
zou hebben. Maar hoe dan ook zullen er besluiten getrokken worden uit de uit
slag der verkiezingen, ook voor de landspolitiek. 

Daarom hebben in de gegeven omstandigheden deze verkiezingen een groot 
belang voor ons : onze vooruitgang zal onze politieke invloed bepalen. Voor de 
vrijwaring en de verdediging van de vlaamse volksbelangen is het van grote 
betekenis dat de Volksunie versterkt en zegevierend uit deze verkiezingen 
komt, als waarschuwing voor de Vlamingen in de traditionele partijen dat zij 
zich geen nieuwe toegevingen of kapitulaties kunnen veroorloven. Een flinke 
vooruitgang van de Volksunie za' de nationale politiek beslist beïnvloeden. 
Daarom is het van méér dan lokaal belang dat de bewuste Vlamingen, afgezien 
van lokale toestanden en verhoudingen, door hun stem de pozitie van de Volks
unie versterken. Tegenover de bedreiging van de frankofone imperialisten van 
Brussel en elders zal alleen een zegepraal van de Volksunie indruk maken. De 
pozitie van de Vlamingen te Brussel en in de bedreigde gemeenten wordt verde
digd in iedere vlaamse gemeente door voor de Volksunie te stemmen. Vlaande
ren eerst, ook bij deze gemeenteraadsverkiezingen, zonder aanzien van personen. 

Vanzelfsprekend is de inzet van deze vei'kiezingen ook zeer belangrijk voor 
voor de gemeenten zelf. Men zal niet vergeten dat voor een periode van zes 
jaar beslist wordt wie de stad of gemeente zal besturen. Het lijdt geen twijfel 
dat de komende zes jaar in vele opzichten beslissend zullen zijn voor de toe
komst : hoe ons land, hoe onze gemeenten er zullen uitzien, hoe het zal gesteld 
zijn met ons levensmilieu. De Volksunie heeft reeds in het verleden alle aan
dacht besteed aan het probleem van het levensmilieu, waarvoor de belangstel
ling tans gelukkig toeneemt : luchtbevuiling, waterverontreiniging, groene 
zone's, urbanisme, enz... Het kan niet betwist worden dat de gemeentebesturen 
hierin een belangrijke rol te spelen hebben en tot nu toe schromelijk in gebreke 
gebleven zijn. 

Ook in het gemeentebeleid is een nieuwe aanpak, een vernieuwing en ver
jonging noodzakelijk. Kan men dit rederlijkerwijze verwachten van de oude 
besturen, van de oude partijen ? Alleen van een jonge, dinamische, onafhanke
lijke partij zoals de Volksunie kan ook op gemeentelijk vlak vernieuwing, een 
ruimere kijk, initiatief verwacht worden. Er is in onze gemeenten nog zoveel te 
doen op alle gebied, op kultureel gebied, op sociaal gebied, op urbanistisch gebied, 
enz. . om Vlaanderen schoner en beter te maken. Het behoort tot het ideaal van 
de Volksunie hieraan met frisse krachtefi te kunnen werken. Waar wij op het 
nationaal vlak van de landspolitiek als vlaams-nationale partij in de oppozitie 
zitten, willen en kunnen we op lokaal vlak onze bijdrage leveren in het bestuur 
van onze vlaamse gemeenten. Ook waar wij in de onmogelijkheid geplaatst 
worden daadwerkelijk deel te nemen aan het bestuur der gemeente, zal de aan
wezigheid van onze gekozenen in* de gewfeenteraden ongetwijfeld heilzaam zijn 
als waakzame en prikkelende oppozitiegroep. 

Wij weten dat de CVP-leiding, kortzichtig en door haat en nijd verblind, 
reeds bij voorbaat iedere samenwerking met de Volksunie, zelfs lokaal, afwijst 
en weigert. Wellicht zal deze leidmg niet overal gevolgd worden, maar wij wil
len nu reeds de verantwoordelijkheid vast leggen voor de mogelijke gevolgen 
van deze houding. Vlaamse kiezei-s en kiezeressen zullen ook bij deze gemeen
teraadsverkiezingen hun Vlaamse plicht doen : de meest vlaamse, de radikaal 
vlaamse partij die de Volksunie is, versterken. Zij zullen onder geen voorwend
sels stemmen voor onze politieke tegenstrevers, voor CVP, BSP of P W . Daar 
waar de Volksunie als dusdanig niet opkomt, zal het hun wel duidelijk zijn voor 
welke lijst zij moeten stemmen, welke lijst de steun van de Volksunie verdient 
en geniet. 

De inzet en betekenis van dese gemeenteraadsverkiezingen is, ik herhaal het, 
groot. Ik doe dan ook een ultiem beroep op allen om zich in te zetten en er toe 
bij te dragen dat de Volksunie eervol uit de strijd zou komen. 

mr. Frans van der Eist, 
nationaal voorzitter. 

b russe l . . . 
Het zal niemand ontgaan dat 

vooral in het Brusselse deze 
verkiezingen uitermate belang
rijk zijn. Vk̂ ij weten wat er op 
het spel staat voor de vlaamse 
aanwezigheid in de hoofdstad. 

Om de Vlaamse krachten zo
veel mogelijk te bundelen was 
de Volksunie dan ook van meet 
af aan bereid — in de gemeen
ten van de agglomeratie en in 
de bedreigde randgemeenten — 
haar partijbelang ondergeschikt 
te maken aan het algemeen 
vlaams belang. Wij hebben 
kontakten gelegd en besprekin
gen gevoerd om tot vlaamse 
eenheidslijsten te komen. Die 

pogingen zijn grotendeels mis
lukt en onze voorstellen wer
den meestal verworpen. 

Wij hebben dan onze verant
woordelijkheid opgenomen en 
in verscheidene gemeenten 
Volksunielijsten ingediend, ter-
wijl wij in nog andere gemeen
ten aan de bazis liggen van al
gemeen vlaamse lijsten. 

De Vlaming in de brusselse 
agglomeratie en in de randge
meenten zal in deze omstandig
heden beseffen dat zijn stem 
duidelijk en ondubbelzinnig 
vlaams moet zijn. Hij heeft de 
plicht te bewijzen dat er in de 
hoofdstad nog echte Vlamingen 

wonen, en niet enkel verfranste 
Vlamingen en Walen. En dit is 
alleen maar mogelijk door te 
stemmen voor de Volksunie of 
voor een zuiver vlaamse lijst, 
die geen enkele binding heeft 
met een unitaire partij. 

Wij willen met nadruk waar
schuwen tegen de verleiding 
een stem uit te brengen voor 
een of andere zeldzame vlaam
se kandidaat op de tweetalige 
lijsten van de h. van den Boey-
nants. Deze CVP-kandidaten 
hebben zich ertoe geleend te 
fungeren als stemmenlokker. 
Zij onderschrijven een pro
gramma dat in vlaams opzicht 
totaal onaanvaardbaar is. Na de 
verkiezingen zullen de Vlamin
gen die voor deze lijsten ge
stemd hebben niet meer mee
tellen, doch de h. van den Boey-
nants zal hun stemmen mis

bruiken om zijn politiek en zijn 
belangen te dienen, zoals hij 
het in het verleden heeft ge
daan. 

Een stem voor de zgn. « rode 
leeuwen » is op vlaams gebied 
evenzeer een weggegooide 
stem. Dit is Uiteindelijk stem
men voor dezelfde partij waar
toe ook de hh. Simonet, Brou-
hon, Pierson e.a. behoren Zij, 
de « rode leeuwen », moeten 
dezelfde strakke partijtucht 
aanvaarden. Na de verkiezin
gen zal heel vlug blijken hoe 
deze « leeuwen » gedwee terug 
in het socialistische rijtje zul
len moeten lopen. 

Enkel een stem voor de Volks
unie of voor een ongebonden 
zuiver vlaamse lust zal te Brus
sel ondubbelzinnig als een 
vlaamsgezinde stem worden ge
ïnterpreteerd. Alleen de uitsla

gen van deze lijsten zullen in
druk maken, en de nationale 
politiek zal er de volgende 
maanden geducht rekening mee 
houden. Brusselse Vlamingen, 
wij rekenen op U ! 

Vic Anciaux, 
kamerlid, 

lijstaanvoerder VU-Brussel 
(lijst 9). 

In 16 steden en gemeen
ten over gans Vlaanderen 
richt de Volksunie zon
dagavond. 11 oktober, in
formatiecentra in voor 
het verzamelen van de 
verkiezingsuitslagen. 

Zie blz. 7. 

DENK MORGEN OOK AAN BRUSSEL! 



2 WIJ 

DE STAMHOUDER 

In « Wij en Gij » schrijft 
M.d.K. te Z. : « Wij hebben 
geen wijziging van de naam-
gevingswet nodig alleen maar 
om het abnormale te veralge
menen en te institutionalize-
ren ». — « Het getuigt van ge
brek aan eerbied voor de 
vrouw ». 

Hierop antwoorden wij : In
dien wij een wijziging van de 
huidige naamwetgeving voor
stellen, hebben wij rekening 
houdend 1) met de vooruitgang 
van de wetenschappen en 2) 
met de nieuwe man-vrouw ver
houding, voornamelijk tot doel, 
niet hetgeen M.d.K. te Z. voor
houdt, maar integendeel de be
vordering van de erkenning 1) 
van de eigen persoonlijkheid, 
2) van de eigen waarde en 3) 
van de identiteit van de ge
huwde moeder, die, alleen maar 
door haar huwelijk, reeds een 
groot aantal van haar persoon
lijke rechten verliest, die de 
man, onafhankelijk van zijn 
levensstaat, en de ongehuwde 
en gescheiden vrouw en de we
duwe als vanzelfsprekend wel 
bezitten. 

Zowel M.d.K. te Z. als E.S. 
te St. T. schijnen nooit de ar
tikels over de wettige afstam
ming in het belgisch burgerlijk 
wetboek gelezen te hebben. De 
uitdrukkingen « het vaderschap 
van de gehuwde man is 'n wet
telijk vermoeden» en «voor het 
vaderschap van de gehuwde 
man bestaat geen wettelijk ver
moeden » spruiten immers lou
ter voort uit de teksten van het 
belgisch burgerlijk wetboek. 
Het kind is nu eenmaal nooit 
lichamelijk verbonden met de 
man. Hiermee houdt ons bur
gerlijk wetboek dan ook reke
ning. 

Wanneer, zelfs op de diensten 
van de burgerlijke stand op het 
ogenblik van de geboorteaan
gifte, de gehuwde man wette
lijk beschouwd wordt als de 
vermoedelijke ouder en zijn 
echtgenote, als de enige zekere 

lichamelijke ouder, vragen wij 
ons toch terecht af, waarom 
M.d.K. te Z. en E.S. te St. T. 
ons, door hun kritiek, trachten 
belachelijk te maken, omdat 
wij voorstellen de wetten be
treffende de naamgeving zoda
nig te wijzigen dat het kind op 
de eerste plaats de naam van 
zijn moeder zou erven, gevolgd, 
zolang het ongehuwd is, door 
die van de wettige echtgenoot 
van zijn moeder of van de man, 
die het wettelijk erkent als het 
zijne. 

Wij vragen dan ook dat de 
gehuwde moeder spoedig op al
le gebieden behandeld zou wor
den als een evenwaardige ou
der. Wijst dit op gebrek aan 
eerbied voor de vrouw ? Neen. 
Integendeel. 

Is het een « extravagant » of 
« onnozel » idee eens de aan
dacht te vestigen op de licha
melijke zekerheid van het moe
derschap ? Neen, integendeel. 
Wij hebben de moed om een 
aktueel probleem naar voren 
te brengen, alleen maar in het 
voordeel van de vrouw om haar 
sneller te bevrijden van de 
tweederangs-plaats, die ze te 
dikwijls nog inneemt in de 
maatschappij. 

V.T. te E. 

NIET TWIJFELEN 

Na het plakkers-ongeval te 
Laken heeft men al veel anti-
vlaamse propaganda gemaakt 
tegen de VU. 't Is jammer dat 
zo iets gebeurt, maar bij iedere 
verkiezing gebeuren er ongere
geldheden. Moest het een VU-
plakker geweest zijn, dan had 
men er op tv en radio slechts 
enkele woord.>n over gesproken. 
Ten andere wanneer heeft men 
over de heer Fernand Jadoul 
te St. Marc gesproken die er 
zeer erg aan toegetakeld was, 
maar gelukkig nog in leven is ? 

De franskiljons hebben veel 
geld en hebben grote invloed 
op tv en radio zodat de kleur-
partijen met hen meehuilen. 

Iniijstingen 
Kunst vergulden 
Kunst verzilveren 

Herstelling van oude en 
moderne schilderijen 

wassen van etsen 

Specialiteit van 
etsen - reprodukties 

en schilderijen 

ENCADRA 

Jef Van Hoof 

$t jacobsmarkt 74, Antwerpen - 1 . 33.00.12 
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WIJ-LEZERS VRAGEN BI] HUN OPTICIEN 

Brilmonturen 
Invoerders : VANDERBRUGGEN & C, Provinciesfraat 95 ANTWERPEN 

TEl. (03)36.12.94 - Opticiens s Vraagt het bezoek van onze 
vertegenv/oordiger. 

Ik begrijp niet waarom er 
Volksunieleden of simpatizan-
ten de VU zouden verlaten 
voor dat ongeval. Laat men 
goed de vlaamse geschiedenis 
overdenken en de vermoorde 
Vlamingen voor Vlaanderen 
indachtig zijn : van den Reeck, 
Dom Modest van Assche, 
Borms, Brouns, Vindevogel enz. 
Erbij nog al de vlaamse solda
ten die aan de IJzer onder 
franskiljons bevel gesneuveld 
zijn. Ook gefuziljeerde Oost-
fronters. 

Neen, men moet het hoofd 
hoog en fier houden en de VU 
nog sterker maken om onze 
vrijheid te kunnen verwerven. 

J.D te D. 

FRANS BRUSSEL 

Hier in Sint Gillis bij Brus
sel is er helaas geen vlaamse 
lijst. Voor wie dan gestemd ? 
Dat is een socialistische burge
meester, voert zijn propaganda 
uitsluitend in het Frans. De 11-
beralen vertikken het ook maar 
één woordje Nederlands te ge
bruiken. De katolieken zijn 
vermomd in de UTB, de partij 
van VdB. Tot mijn verbazing 
bemerk ik nu dat de aanplak-
brieven van deze partij even
eens eentalig Frans zijn, behal
ve het beroep van vier « vlaam
se » kandidaten op dertig, 

waarvan één op een verkiesbare 
plaats ! 

Voor de twintig percent 
vlaamse Belgen van Sint-Gillis 
hebben de drie nationale par
tijen dus hoop en al één plaats-
ke over... 

H.V. te St. G. 

HET VERKIEZINGS
INCIDENT ( 9 ) 

Als men het toevallig samen-
treffen van politieke tegenstan
ders, gevolgd door een vecht
partij met tragische afloop als 
een « politieke moord » beti
telt, zou de vraag dienen ge
steld of dezelfde ophitsende 
elektorale taktiek zou gevolgd 
worden hadden de feiten zich 
in het nadeel van de VU-man-
nen gekeerd ? 

Hoe waardevol het leven van 
een mens en familievader dient 
onderlijnd, zijn er toch aan alle 
praktijken riziko's verbonden. 
Ook het besturen van een wa
gen kost regelmatig het leven 
aan talloze mensen. 

De omstandigheden die aan
leiding gaven tot de vechtpartij 
en de grond van de zaak dienen 
eerst duidelijk te worden ge
steld. Het feit nochtans dat de 
VU-propagandisten verder gin
gen plakken laat op zichzelf 
vermoeden dat zij niet bewust 
waren van de ernstige verwon
dingen opgelopen door hun te
genstrever. 

Waarom wordt door het ge
recht de werkelijke doodsoor
zaak niet bekend gemaakt en 
waarom moeten in die zaak ne
gen personen aangehouden blij
ven ? Zal men wachten tot na 
de verkiezingen om zoveel mo
gelijk politieke munt er uit te 
halen ? 

Moet ieder persoon die in 
een gevecht betrokken wordt 
als « moordenaar » worden be
titeld ? 

Feit is zeker dat alle eventue
le pozitieve gerechtelijke ele
menten die geleid hebben tot 
de dood van de FDF-man zeer 

streng zullen beoordeeld wor
den omdat de vooruitstrevende 
partij VU steeds, ik herhaal 
steeds, in de schijnwerpers ligt 
van alle politieke tegenstrevers. 

Wie sukses behaalt in het le
ven wordt steeds benijd. 

N.N te K. 

BERTRAND BOVEN 
DE WET ? 

Mijn dochter vertelde mij de
zer dagen het volgende : 

« Vóór een paar dagen was 
ik in een garage te St. Truiden. 
Toen er sprake was van de 
leervergunning voor autorijden, 
zegde de garagehouder : « Ik 
moet voortmaken want deze 
middag moet ik de vrouw van 
minister Bertrand leren auto
rijden ». Ik antwoordde dat dit 
toch niet mocht. De garagehou
der gaf mij gelijk, verklaarde 
zelfs dat het hem een geldboe
te van 40.000 fr kon kosten wan
neer hij betrapt werd bij het 
geven van rijlessen. ». 

« Ik heb aan minister Ber
trand ook die opmerking ge
maakt » zei hij, maar deze re
plikeerde : « Als de rijkswach
ters U tegenhouden, zeg dan 
dat ge het uitdrukkelijk bevel 
gekregen hebt van de minister 
van Verkeerswezen om me
vrouw Bertrand te leren rij
den ». 

Is die wet dan alleen gemaakt 
om werkmensen 3000 fr te doen 
betalen terwijl de hogere per
sonen deze wet mogen ontdui
ken. Is de wet niet gelijk voor 
alle Belgen ? 

B.V. te B. 

De redaktie draagt geen ver^ 
antwoordelijkheid voor de in
houd der gepubliceerde lezers-
brieven. Ze behouAt zich het 
recht van keuze en inkorting 
voor. Over de lezer sbriev en 
wordt geen briefwisseling ge-
voerd. 

van de redaktie 

Brusael, 6 oktober 1970. 
netr»: to t aver de oren. 

Dêze laa ts te week voor de verkiezingen i s de 
spanning met -sprongen omhoog gegaan. Er komen 
kandidaten met verhi t te ^f gejaagde gezichten 
binnen •• voor een laa t s te pamflet, want we heb
ben nog dl^en dat vergeten te zeggen en die fa-
meuse heren van de tegenpart i j moeten nu niet 
denken dat we ons straffeloos late.n uitkafferen". 
Volgt dan het sterk verhaal van de "zaak", de 
"kwestie", de "loer d ie men ons wil draaien" en 
de onvermijdelijke konkluzie "maar dat zal niet 
pakken, wat dacht ge wel". 
Foto's t e r i l l u s t r a t i e zijn ook erg in t rek .zo-

dat ons foterarchief nög a l eens door zemiwach-
tif?e handen dooreen wordt gewoeld. 
'//e hebben dus geen bezoek te kort, mensen die 

we a l lang niet meer gezien hebben vallen binnen 
zodat het b i j ons gonst a l s in een bijenkorf, 
en de telefoon staat roodgloeiend. 

We zit ten er to t over de oren in en vermits we 
thuis allemaal in de afdelingen verankerd zijn 
duikelen we *s avonds - en soms ' s nachts - nog 
wat diener in de heksenketel van de verk.1 e zingen. 
Dan knutselen we samen met onze propagandisten 
- wat werken die mannen hard! - het zoveelste 
na-riflet in mekaar, want "onze l i j s t moet op 11 
oktober ' s avonds viktorie kraaien", ^̂ 'et is rïnrs-
t ig maar ook geestig werk_, want naarmate de s t r i jd 
vordert lacht ook de zuurzoete hnmór steeds l u i 
der. Dan lachen we ons een pint goed bloed, waar
door we 's anderendaags opgepept op de redaktie 
weer aan het werk gaan. W^ 



de regering wacht 

op de uitslag... 
« De gemeenteraadsverkiezingen hebben enkel een plaatselijke betekenis. Ze 

hebben niets te zien met de nationale politiek, met het regeringsbeleid ». 
Op alle mogelijke tonen hebben de regeringspart i jen in de voorbije v^eken dit 

liedje gezongen, in de hoop dat de kiezers er zouden inlopen. Maar het heeft niet 
gepakt, en vandaag, donderdag, moet Manu Ruys in « De Standaard » vaststel
len « dat het niet waar is dat het zondag uitsluitend om de gemeentelijke poli
t iek gaat. Motieven van nationale aard spelen mee, vooral in de grote agglome
raties en heel speciaal te Brussel ». 

De regering liet t rouwens zelf in h a a r kaar ten kijken : de hele grondwetsher
ziening werd opgeschort tot na 11 oktober, en verschillende woordvoerders gaven 
toe dat men eerst de uitslag van deze verkiezingen wilde afwachten alvorens een 
nieuwe stap te doen. Het is duidelijk da t de CVP en de BSP, die weten dat hun 
mannetjes in vele steden en gemeenten op hun donder zullen krijgen, bij voor
baat het effekt van deze afstraffing wilden afzwakken. Zij weten verdomd goed 
dat dit niet enkel zo zal zijn omdat de geachte medeburgers het tradit ionele 
gedoe en het konservatisme van hun lokale potentaten beu zijn, maar ook om
dat zij het lang niet eens zijn met de wijze waarop deze twee « grote » part i jen 
zich van de gemeenschapsproblematiek, hét nijpend vraagstuk in België, willen 
af maken. 

De Volksunie heeft van meet af aan 
betoogd dat de gemeenteraadsverkiezin
gen, naast hun gemeentelijke betekenis, 
di tmaal een zeer belangrijke nationale 
betekenis zouden hebben. Het is immers 
de eerste keer sinds de regering met de 
« Waalse » grondwetsherziening begon, 
dat het vlaamse kiezerskorps, zij het 
slechts indirekt, daarover zijn mening 
kan te kennen geven. De vlaamse kie
zers weten dat het hele plan-Eyskens, 
de hele juridische poespas rond de gren
delgrondwet, niets anders is dan een 
grootscheepse poging om elke verdere 
vlaamse ontvoogding voor vele jaren af 
te stoppen. Zij weten dat het een laatste 
vertwijfelde poging is van de verdedi
gers van het unitaire establishment om 
de federalistische trein tegen te houden, 
of ten minste op een doodlopend zij
spoor te rangeren. Zij willen de oude 
franstalige hegemonie in dit land bevei
ligen door de vlaamse demokratische 
meerderheidspozitie te ontkrachten via 
grondwettelijke grendels en allerlei in
gewikkelde alarmprocedures. De Vla
mingen zijn altijd in de meerderheid 
geweest in dit land, maar het was een 
onderworpen, een brave, gewillige en 
onderdanige meerderheid. Nu de Vla
mingen geleidelijk aan meer zelfbewust
zijn aan de dag gingen leggen, zouden 
zij wel eens van hun meerderheid ge
bruik kunnen maken. En dat moet hun 
onmogelijk worden gemaakt, zei je En 
zoals het altijd is geweest zijn CVP-ers 
en BSP-ers voor een paar kleinigheid-
jes al direkt tevreden genoeg om dit 
duivelse spel mee te spelen. 

boerenbedrog 
Het gaat op 11 oktober dus ook om 

het lot van deze nefaste grondwetsher
ziening. Het gaat erom de mogelijkhe

den voor een federalistische hervor
ming van dit land te behouden. Slechts 
daardoor kunnen de Vlamingen ooit ver
wachten eigen lot in eigen hand te ne
men. Alle andere « oplossingen » komen 
slechts neer op een minder of meer ver
kapte vorm van bestendiging van de 
waals-brusselse voogdij over Vlaande
ren. 

Zelfs wanneer wij er morgen in sla
gen deze anti-vlaamse grondwet defini
tief te kelderen bedreigen ons nog lou
che achterhoede-praktijken. Momenteel 
doktert de regering aan de begroting 
van 1971. Het ziet er naar uit dat he t 
grote slagwoord daarbij eens te meer de 
« pariteit » zal zijn. 

Jarenlang hebben de frankofonen in 
dit land zich hardnekkig verzet tegen 
om het even welke splitsing van uni
tair uitgebouwde diensten. Dit zou lei
den tot de splitsing van het hele land, 
tot separatisme, tot al wat slecht en ver
werpelijk was. Het aanhoudend beuken 
van de hele vlaamse beweging, waarvan 
de Volksunie de politieke speerpunt is, 
heeft de splitsingen ten slotte onvermij
delijk gemaakt. En plots zijn de franko
fonen er zelfs voorstander van gewor
den, op voorwaarde dat de kredieten pa
ri tair zouden verdeeld worden Dit nu 
is het grootste boerenbedrog aller t i j 
den. Straks zal de twee derden van de 
landsbevolking - uit Vlamingen bestaan 
en amper een derde uit franstaligen en 
• t reemdtl ingen. Maar dat derde van de 
bevolking zou uiteindelijk over de helft 
van de hele rijksbevolking willen be
schikken ! De ministers Vlerick en van 
Mechelen vinden dat ook té gortig en 
stribbelden tegen, maar ze halen hun 
slag toch maar niet thuis en hun begro
ting is dan nog maar een peulschil in 
vergelijking met die van andere «vlaam
se» ministers die geen kik geven. 

hun voorrechten 

Het komt steeds weer op hetzelfde 
neer : de bevoorrechte kinderen in het 
belgisch huishouden willen hun bevoor
rechte pozitie bestendigd zien. Zij drei
gen als 't past met federalisme, al was 
het maar om de verschrikte unitaristen 
af te dreigen en hen gemakkelijker (ons 
aller) geld af te persen. Er wordt dezer 
dagen gesproken van een nieuwe eko-
nomische lente in Wallonië, en het zijn 
o.m. vlaamse ministers die daarvoor 
hebben gezorgd op ons aller kosten via 
miljarden regeringstoelagen. Zij heb
ben he t uni tar isme goed gediend, want 
vandaag zegt Leburton (toekomstig 
voorzitter van de BSP) dat hij niet lan
ger voor federalisme is, dat hij vrede 
kan nemen met een zeker « regionalis-
me ». Valt morgen de geplande grond
wetsherziening in het water, dan willen 
de Waaltjes ook wel vrede nemen met 
een veralgemeende pariteit . In de rege
r ing is men er alvast mee begonnen. 

Voor Brussel zullen zij zich desnoods 
niet doodvechten, op voorwaarde dat 
hun onthouding in de rel Vlaanderen-
Brussel bijtijds gehonoreerd wordt in 
kl inkende munt. Wie deze takt iek al te 
fantastisch vindt, moet maar even na
gaan hoe het er zal aan toegaan volgen
de week bij de behandeling van een 
niet-kommunautair ontwerp : dit over 
de bestrijding van de waterverontreini
ging. Ook daaruit zullen de heren Wa

len weer munt weten te slaan, waarom 
zouden zii het niet doen uit de brusselse 
moerlemeie. 

ons antwoord 
Op deze oneerlijke gang van zaken 

past slechts één antwoord. De Vlamin
gen moeten — bij elke gelegenheid — 
laten zien dat zij daarmee niet akkoord 
gaan. Bij elke verkiezing, voor par le
ment of gemeenteraad, moeten zij de 
partij steunen die zich als taak heeft 
gesteld altijd en overal uitsluitend heft 
vlaamse belang te behartigen : de Volks
unie Elke stem voor de Volksunie, ook 
nu, is een vuistslag op tafel die — wees 
daarvan verzekerd — tot in Brussel 
wordt gehoord. 

De Volksunie wil een eigen door en 
door vlaamse politieke macht opbouwen 
en gedaan maken met elke voogdij over 
Vlaanderen. Machtsvorming is niet en
kel een nationale kwestie, zij begint in 
de gemeentehuizen. Wie dit niet gelooft 
moet maar eens zien hoeveel parle-
rnentsleden — ook van de regeringspar
tijen — en hoeveel ministers zelfs naar 
een gemeentelijk mandaat dingen. 

En wat Brussel betreft, er is maar één 
afdoend middel tegen de vloedgolf van 
het F D F en tegen de schijnheilige « ge
matigdheid » van een Vanden Boey-
nants : een zege van de Volksunie in 
talrijke vlaamse steden en gemeenten. 
VERSTERK MORGEN DE KRACHT 
VAN DE LEEUW, STEM VOLKSUNIE. 

doorzetten doorzetten 

rode leeuwen : 

de gijzelaars van jos van eynde. 

V ERLEDEN week zijn er te 
Brussel twee perskonferen-

ties gehouden, waarop o.i. nog wel 
eens mag teruggekomen worden. 

Op die van het RDL (Rassem-
blement pour Ie Droit et la Liber-
té) verklaarde voorzitter van 
Ryn dat van in het begin van het 
jaar hard gewerkt was aan het 
groeperen van de « vrijheidsstrij
ders » in de aan de brusselse ag
glomeratie palende vlaamse ge
meenten, en dat dank zij het een
drachtig optreden « Liberté et De
mocratie «-lijsten zijn kunnen in
gediend worden in een 15-tal ge
meenten. De h. van Ryn onder
streepte dat op de DRL-lijsten 
kandidaten van alle politieke ge
zindheden voorkomen, en als 
voorbeeld wees hij naar Dilbeek, 
waar mensen uit de BSP, de 
PLP, het FDF en de Democratie 
Bruxelloise (PSC) op de lijst ver
enigd zijn. 

De andere perskonferentie was 
die van de Rode Leeuwen. Op een 
vraag waarom de RL-lijsten heb
ben ingediend in gemeenten waar 
reeds een vlaamse lijst in de maak 
was, werd door de RL-leiders als 
antwoord enkel de tegenvraag ge

steld : waarom werden er vlaam
se lijsten samengesteld, waar se
dert maanden geweten was dat de 
Rode Leeuwen zouden opkomen ? 
Uit dit laatdunkend antwoord kan 
enkel de konkluzie worden ge
trokken, dat de RL enerzijds wel 
weigerden hun steun te verlenen 
aan algemene Vlaamse-Belangen-
lijsten, maar dat zij anderzijds 
het wel normaal vinden dat alle 
Vlamingen van de hoofdstad zich 
zo maar zouden moeten neerleg
gen bij hun monopolie. 

W IE de zaken te Brussel van 
bij de ' aanvang , maanden 

geleden al, heeft kunnen volgen, 
weet goed hoe van Volksunie-zij
de in alle richtingen kontakten 
werden gezocht, en dit op de 
breedst mogelijke bazis zonder 
dat daarbij de naam van de VU 
openlijk naar voren zou moeten 
geschoven worden. De VU-men-
sen waren bereid tot de grootste 
toegeeflijkheid wat betreft de 
kleurbindingen van de eventuele 
kandidaten. Het heeft niet mogen 
baten. Aan de ene zijde hebben 

de CVP-ers zich voor de zoveelste 
maal er toe laten over halen om 
samen met hun frankofone lijst-
genoten ten strijde te trekken 
voor de vrijheid van het gezins-
koofd, de uitbreiding van de faci-
Kteiten in de randgemeenten en 
i e instelling van een onthaalregi-
me daarbuiten. 

Aan de andere zijde was er het 
in leidende BSP-kringen en in be
paalde ministeriële kabinet ten ge
lanceerde wachtwoord : in geen 
geval met de Volksunie Het dient 
wel gezegd te worden dat in veel 
gevallen de kontakten met de 
plaatselijke leiders van het RL 
niet totaal afwijzend waren, maar 
dat steeds duidelijk werd gevoeld 
dat van hogerhand alle samen
werking verboden was. Toen wer
den in allerhaast in een goed do
zijn gemeenten van de brusselse 
agglomeratie lijsten van Rode 
Leeuwen klaargestoomd waar
voor kon gerekend worden op tal
rijke geënsageerde personeelsle
den van ministeries en tv, van 
wie sommigen zich aldus een late 
leeuwenroeping hebben ontdekt. 
Zo is, te OudT'»pm naar ik meen 
de RL-lijst riik gestoffeerd met 
juffertjes en dametjes allerhande, 
waarbij men de e'gpnaardige in
druk krijgt dat een gehele sleep 
van sekretaressen. tinisten en ste-
notipisten van een of ander «leeu-
wen»-ministerie in globo on de 
RL-kandidatenlijst is gedropt f a-
te politieke roepingen, ot gewoon 
bevolen dienst ? Of is het zoals 
men te Brussel zegt • rode leeu
wen, veel rood, maar weinig 
leeuw ? 

H OE dan ook, in het Brusselse 
voeren de RL- en UTlMijs-

ten openlijk of verkapt rie strijd 
tegen de Volksunie, terwijl alleen 
deze laatste bereid was zich op de 
achtergrond terug te trekken om 
het algemeen vlaams belang te 
dienen. Is het niet jammer dat 
voor de zoveelste maal enge par
tijpolitiek het tot stand komen 
van algemene vlaamse lijsten 
heeft gekelderd ? Die vaststelling 
laat alleen de wrange nasmaak 
dat de enige bekommernis van de 
anderen is geweest de Volksunie 
te izoleren en te bestrijden 

Waar de gemeentekieswet van 
de kleinere partijen méér stem
men Cisf om aan eer eerste geko
zene te geraken en waar bij ont
stentenis van mogeliikheid tot 
lijstverbinding elke lijst een on
gebruikt stemmenoverschot heeft, 
waarvan de samenstelling best 1 
of zelfs 2 gekozenen kan opleve
ren, kan het enkel misdadig ge
noemd worden dat blinde partij-
haat nogmaals een eendrachtig 
samengaan van de Vlamingen 
heeft veriideld Eens te meer zal 
de Vlaamse verdeeldheid enkel de 
frankofone vijand ten aoede ko
men ! Op het gebied van politie
ke strategie hebben wil van de 
frankofonen nog heeJ wat te le
ren ' 

Wanneer na de verkiezmgen 
de balans zal ongemaakt en de 
wonden zullen ïe l ikt worden dan 
zal pas duideljik worden hoe de 
vlaamse 7a3k to BnisscT zelf de 
dupe is geworden van bot klein 
zielige roomsrode partiispel 

m.v.d.b. 
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terloops 
(Acoj Bij de dood van Nasser en de rege-

''•ng van zijn opvolging werd opvallend wei
nig gesproken over een van de noodlottigste 
gevolgen van de israéhsch-arahische oorlog : 
de afsluiting van et Suezkanaal. 

Voor de wereldekonomie over het alge
meen, en voor de Middellandse Zeelanden in 
het biezonder is deze absurde stand van za-
':en nochtans een buitengewoon zware pas-
''ieipost bij het opmaken van een globale ba
lans In de ekonomische aktieradius van dit 
Knvaal Hagen een groot aantal ontwikke-
ling<!landpn. in de eer'^fe plaats de arabische 
staten Maar ook de ekonomie rond de Indi
sche Oceaan — wij denken vooral aan India 
— kan niet op gang gebracht worden zoals 
het hoort zolang de krachtlijnen van het zee
vervoer en de internationale handel verwron
gen worden door de uitschakeling van deze 
verbindingsweg. Een eeuw geleden werd dit 
kunstwerk bezongen als een der stoutste ver
wezenlijkingen van de menselijke geest. Het 
was in die tijd een realizatie met hetzelfde 
psichologisch eHekt als de maanreiezn van 
nu De ekonomische gevolgen waren daarbij 
van meer ingrijpende aard 

Wij weten niet of de regeling van Nassers 
opvolging tevens het begin kan zijn van een 
nieuwe politiek die tot vrede leidt, en tot een 
normaT^^ermg van rie pkonomie rond de Mid-
'•''pllaydvp 7,pq cle Rode Zee en de Indische 
Oceaan West-Europa moet goed beseffen dat 
zijn belangen daarbij mee op het spel staan. 

suezkanaal : 
simbool van 
wereldwijde verdwazing 

Voor Italië bijvoorbeeld, en voor Frankrijk 
is de normdlizering van het zeevervoer en 
het tot stand brengen van normale ekonomi
sche betrekkingen met de arabische zuidelij
ke oeverlanden een vraagstuk van eerste 
grootte Het is verbazend, en tekenend voor 
Europa s onmacht dat beide landen zo weinig 
invloed hebben op het nastreven van een vre
desregeling zonder dewelke hun eigen wel-
vaartsstreven nochtans maar halfslachtige 
rezultaten kan bereiken. 

Er schort ook wat aan de europese zin van 
de i ndere EEG-landen. Anders zou de open-
hare mening niet zo onbeioogen toezien hoe 
een nafuurlvk verlengstuk van de europese 
ekonomie totaal ontwricht en tot onvrucht
baarheid gedoemd is. 

De arabische landen zijn vanzelfsprekend 
het zwaarst getroffen door de omvorming 
van de Middellandse Zee tot een zee zonder 
oostelijke uitgang. Maar aangezien de poli
tieke wil en de ekonomische efficiency in die 
landen de onrijpheid vertonen die het ken-
Tuerk is van onvoldoende ontwikkeling, rrtug 
men van hen niet te veel verwachten De 
<<toot zou van elders moeten komen, met name 
van de westerse landen waar de bezorgdheid 
voor de ontwikkelingsproblemen een gelief
koosd tema is van gelegenheidsredenaars, 
maar waar men hopeloos tekort schiet als 
het erop aan komt praktische verantwoorde
lijkheden op te nemen 

bij de vrienden van vdb 

de parkings van charly de pauw « verdwijnen » in een 

internationale vennootschap 

Er is tijdens deze verkiezingsstrijd te Brussel 
heel wat te doen geweest over de onroerende 
verrichtingen die schepen van openbare werken. 
Vanden Boeynants gedaan heeft met een aantal 
van zijn zakenvrienden, en die ontzaglijke win
sten hebben opgeleverd. De laagste raming van 
de winsten ligt boven de 800 miljoen, zoals het 
boek « Les amis de VdB et leurs affaires » uit
wees. Vooral de langlopende koncessies van de 
parkings aan Charly De Pauw stonden centraal 
in kontroverse. 

Welnu, op de vooravond van de verkiezingen 
raakt een nieuwsje bekend dat erg verrassend 
aandoet : Charly De Pauw heeft plots besloten 
zijn imperium te laten opnemen (juridisch is 
dat : verdwijnen) in een nieuwe, internationale 
maatschappij, waarbij ook een groot oliekoncern 
(BP) te pas komt. 
Men kan slechts gissen waarom De Pauw deze 

zeer eigenaardige beslissing nu heeft genomen. 
Voor de hand ligt de veronderstelling dat hij de 
mogelijkheid niet uitsluit dat zijn vriend VdB 
niet langer schepen van openbare werken zou 
kunnen zijn en bijvoorbeeld in de oppozitie te
recht komen. Een nieuwe meerderheid zou 
deze hele aangelegenheid wel eens van dichter
bij kunnen gaan bekijken. Door het zekere voor 
het onzekere te nemen vermindert hij alvast het 
riziko. 

Een andere mogelijkheid is dat zowel VdB als 
CDP door de recente onthulling van keiharde 
feiten — waaraan zelfs de Libre niet kon voor
bijgaan — de hoop hebben opgegeven hun Chi
cago-business voort te kunnen zetten, welke ook 
de uitslag van de verkiezingen mag zijn. 
In elk geval lijkt het erop dat de « vlucht » van 
De Pauw een bekentenis van zwakheid en/o f 
schuld is. 

van op afstand 

De vrees voor betogingen van 
zuidslavische politieke bannelin
gen in ons land gaf bij het bezoek 
van Tito in ons land aanleiding 
tot scherpe veiligheidsmaatrege
len, waardoor dit driedaags ver
blijf In een koele sfeer verliep. 
De afstand tussen Tito en het 
« belgische volk » (waarover de
ze federalist het bliikbaar uit be-
leefdheid tijdens zijn toespraken 
had) stond in omgekeerde ver
houding tot deze tussen Nixon 
en de menigten van Belgrado en 
Zagreb, waar de amerikaanse 
prezident een « bain de foule » 
onderging. 

Het aantal van die bannelingen 
wordt geschat tussen 1.500 en 2500. 
Hun organizatie had In een 
brief aan de koning hun ontgoo
cheling over Tito's ontvangst uit
gedrukt, geruchten over protest
betogingen deden de rest : overal 
waar de gast uit Belgrado kwam 
werd hij afgeschermd, zijn ver
plaatsingen geschiedden zeer 
vlug (en zelfs gedeeltelijk onder
gronds). De publieke belangstel
ling was er dan ook naar. afe-ezien 
van de vraag of het « België 
der gemeenteraadsverkiezingen» 
überhaupt wel belangstelling kon 
opbrengen voor dit bezoek. Zelfs 
onze socialisten, die al lang flir
ten met Tito, bleken niet de ver
wachte belangstelling aan de dag 
te leggen. 

Het bezoek van Tito konfron-
teert ons intussen met het staats
hoofd van een federale republiek, 
die uit zes deelstaten bestaat en 
waarvoor Tito vlak vóór zijn be
zoek aan ons land een nieuwe be-
stuursformule heeft uigedokterd, 
die neerkomt op een soort kollek-
tief prezidentschap (na zijn aftre-

beroepshalve 
bekeken 

den of overlijden) met een wisse
lend voorzitterschap, bij beurtrol 
toe te kennen aan een der leiden
de personaliteiten der zes deel
staten. Dit zou de nog bestaande 
wrijvingen tussen die deelstaten 
(historisch verklaarbaar en o.a. 
ook een gevolg van een verschil
lende ekonomische ontwikkeling) 
gaandeweg doen verdwijnen. De 
taaiverhoudingen zijn er niette
min heel wat soepeler op gewor
den en de vroegere tegenstelling 
tussen de twee voornaamste idio
men, het Servisch en het Kroa-
tisch heeft aan scherpte verlo
ren. Het is trouwens wel opval
lend dat in Oost-Europa gestreefd 
werd naar federale strukturen, 
waarvan de tsjecho-slovaakse het 
jongste experiment is. Begrijpe
lijkerwijze zwijgen onze unitaris-
ten over deze diverse toepassin
gen van het federalisme, ook onze 
eigen socialisten, die meer be
langstelling hebben voor de ideo
logische aspekten en dan weer 
maar zwijgen over de vrijheids
beperkingen, die ook het Tito-
regime kenmerken (cfr. de boe
ken « De nieuwe klasse » en « De 
onvolmaakte maatschappij» waar
in de gewezen tweede man van 

het Tito-regime, de herhaaldelijk 
gevangen gezette Milovan Djilas 
scherpe kritiek op het regime 
uitoefent). 

verbindingsfiguur 

Dit belet niet dat de Kroaat 
Jozip Broz Tito — die met brits-
amerikaanse steun zelf de bevrij
ding van zijn land bewerkte en 
die als partizanenleider en later 
bewindsman zijn regime zeker 
niet met zachtzinnige middelen 
vestigde (o.a. de afrekening met 
zijn rivaal Michaelovitsj, die 
echter in de strijd tegen de duit-
se bezetter een dubbelzinnige rol 
speelde) — als een der leidende 
figuren van de zgn. niet-verbon-
den wereld een belangrijke ver
bindingsfiguur tussen Oost en 
West kan zijn. Derhalve maakt 
de belgische minister Harmei gre
tig van deze figuur gebruik in 
zijn politiek van toenadering tot 
het Oosten, waarbij men vaak de 
indruk van een zekere krampach
tigheid verkrijgt, alsof Harmei er 
naar streeft internationaal zo be
kend te geraken als Spaak, als
nog niet met het gewenste rezul-
taat. 

toenemende 
betrekkingen 

Dit element van Harmels bui
tenlandse politiek verklaart o.a. 
de grote steun die Brussel ver
leent aan Joegoslavië op het vlak 
der internationale organizaties. 
Het handelsakkoord tussen Joe
goslavië en de Europese Gemeen
schappen zou niet denkbaar ge

weest zijn zonder belgische steun. 
Maar voordien al werden tussen 
beide landen bilaterale akkoor
den gesloten, in het kader van de 
Organizatie voor Ekonomische 
Samenwerking en Ontwikkeling, 
of namens Benelux. Daarbij kan 
worden vastgesteld dat de uitvoer 
vanuit de belgisch-luxemburgse 
unie bestendig de invoer over
treft zodat het niet verwonderlijk 
is, Belgrado de jongste tijd te ho
ren aandringen op evenwicht in 
de belgisch-joegoslavische han
delsbalans. Overigens kan voor 
Joegoslavié's ekonomie een snel
ler groeiritme dan voorzien in de 
meest optimistische ramingen 
worden vastgesteld. Het overschot 
op de handelsbalans ten voordele 
van ons land verklaart inmiddels 
naast de zuiver politieke oogmer
ken de omvang en de intensiteit 
van de belgische steun aan Bel 
grado ten opzichte van de EEG 
en het afsluiten van talrijke ak
koorden op een lager niveau tus
sen beide landen, waarvan som
mige het meteen mogelijk zullen 
maken het onevenwicht in de 
handelsbalans weg te werken. 

Dit alles verklaart het belang, 
te Brussel gehecht aan het bezoek 
van Tito : prestigeredenen wed
ijveren met ekonomische belan
gen en met het onbetwistbaar be
lang van het streven naar een 
verdere ontspanning in Europa, 
waarbij Tltö een der sleutelfigu 
ren is. Zoals zo vaak verdringen 
heden en toekomstmogelijkheden 
het minder aantrekkelijke verle
den, waarbij trouwens België in 
het amerikaanse spoor loopt en 
zijn politiek ten opzichte van de 
« brug van Belgrado » lang niet 
zo origineel of zelfstandig is als 
Buitenlandse Zaken het wil doen 
voorkomen. 
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^ACBTENS 

De socialistische part i j is een part i i met principes en met een 
uitgebreid sociaal programma vooi de kleine man Hierboven 
ziet u een afbeelding van het volledige socialistische par t i ] -
progiamma te St Joost-ten-Node Hiernaast ziet u datzelfde 
programma in de socialistische gemeenten Anderlecht en 
St Jans-Molenbeek (waar de viiendelijk lachende burgervader 
over een met r iemen en boksijzers gewapend « bewakings
korps » beschikt om er dit programma m te kloppen) 

de rattenvanger van evere 

Propagandistisch ondersteund dooi zijn dage
lijks taalpi aatje m de radio, en financieel ge
spekt door de BSP van Gelders en Fayat, heeft 
Mare Galle een puike verkiezingsstrijd kunnen 
voeren te Evere Hij is zelf met van Eveie ^A'OU 
eerst lijstaanvoerder van de « rodd* leeuwen » 
zijn te Brussel maar toen Pieyns hem voorbij
stak ging hl] liever elders de eerste viool spelen 
H I J is zo graag de vedette, en pocht erop een 
« lange arm » te hebben via de kaWnetten.^van 
Fayat en Vermeylen 

Toen er nog kans was dat hij lijstaanvoerder 
zou worden te Brussel -wou hij van geen samen
gaan weten met andere Vlamingen op een geza
menlijke lijst Toen Pieyns hem een hak had ge
zet, wou hij dan toch praten maar nauwelijks 
kreeg hij de kans m Evere op kop te lopen of het 
was weer gedaan met de dialoog 

Galle IS een vent die weet te chaimeren en m 
Evere zijn er zelfs VU-gezinde vlaamsgezinden 
die mm of meer onder zijn invloed zijn geko
men Die mensen moeten nou maar eens heel 
even tot de werkelijkheid terugkeren En die 
werkeli jkheid is stemmen voor de lijst van 
Mare Galle is stemmen voor de Belsfisohe Socia
listische Par t i j die nog altiid unitair is en geleid 
wordt door franstaligen Men zal na 11 oktober 
de Vlaamse aanwezigheid te Brussel niet meten 

naar het aantal vlaamso BSP-stemmen, maar 
naai de stemmen uitgebracht op de Volksunie-
lijsten en op de ongebonden vlaamse eenheids-
lijsten Terloops nog dit als Galle en andere 
« rode leeuwen » niet wilden weten van gemeen
schappelijke vlaamse lijsten m het Brusselse 
dan is dit omdat zij NIET MOCHTEN van het 
diktatoiiale BSP-parti jbureau Op andere ter-
l emen — wanneer vlaamse belangen op het spel 
staan — zullen zij moigen ook met mogen als 
dit 70 m het socialistische partijpolitieke spel
letje van pas komt In de BSP zijn de vlaamse 
belangen altijd slechts pasmunt voor socialis
tische parti jbelangen In « Hertoginnedal » wa
ren ZIJ erbij en zij verroerden geen vm bij de 
uitverkoop van de randgemeenten En vanaf 12 
oktober zullen hun ministers en hun mandataris
sen met aarzelen om de vlaamse demokratische 
meerdeiheid te verkwanselen omdat hun vriend
jes uit het zuiden nu eenmaal de afgrendeling 
bij middel van de giondwet willen van alle ver
dei e vlaamse ontvoogding 

Vandaag mogen de rode « leeuwen » nog even 
leeuwtje spelen morgen moeten zij weer m het 
lode gelid staan en is het gedaan met spelen 
Vlamingen die zich aan dit spelletje laten van
gen zullen het zich na 11 oktober heel spoedig 
beklagen. 

voerstreek-pronostiekje 

Jos Gouverneur van de «Werkgemeenschap Oost-Belgie» stuur* 
de ons in verband met de gemeenteraadsverkiezmgen in de zea 
gemeenten van de Voerstreek zijn pronostiek 

Voor Moelmgen, waai de lijst « retour a Liège » het in 1964 
nipt won van de vlaamsgezinde lijst « gemeentebelangen » (242 
stemmen en 4 zetels tegen 210 stemmen en 3 zetels) voorspelt hi} 
nu een overwinning van de vlaamsgezinde lijst Theunissen die 
vier zetels zou behalen tegen drie voor de luiksgezmde lijst van 
burgemeester Ulrici. 

Voor 's Gravenvoeren, de grootste van de Voergemeenten. voor
spelt hij eveneens een vlaamsgezinde overwinning Daar haalde 
de luikse lijst in 1964 ruim de meerderheid met 459 stemmen (6 
zetels) tegen 276 en 3 zetels voor de Limburgsgezinden. 

Te St. Martensvoeren ziet optimistische Gouverneur de li,ist 
van de vlaamsgezinde veearts Nyssen nu ook winnen met 4 zetels 
tegen 3 voor de « retour «mannet jes In 1964 kreeg de « retour »-
lijst er 294 stemmen (4 zetels) tegen 207 (3 zetels) voor de vlaam
se « gemeentebelangen ». 

In St Pietersvoeren zal, volgens hem. de luiksgezinde lijst de 
(geslonken) meerderheid behouden In 1964 kreeg die lijst 73 
s temmen en 5 zetels tegenover 37 stemmen en 2 zetels voor de 
oppozitie. Nu voorspelt Gouverneur een 4-3 verhouding. 

In Teuven zou zich een gelijkaardige ontwikkeling afspelen. 
De lijst Pinckers (fanatieke fransgezinde) haalde in 1964 vijf ze
tels met 214 stemmen, tegen de lijst Deckers twee zetels met 187 
stemmen. Pinckers en de Sécillon zouden nu een zetel moeten 
prijsgeven aan de oppozitie. 

In Remerdaal ten slotte is er voor de eerste keer sinds 18 jaar 
een oppozitie. die zich weliswaar ook in het Frans aandient Er 
heersen daar nog middeleeuwse toestanden in dat nest. De 
« retour »-lijst die er vorige keer zonder strijd de 7 zetels ia-
palmde zou er nu een drietal aan de oppozitielilst moeten prijs
geven, altans volgens de h Gouverneur. Wait and see ,. 

partijdige brt 

Het is g e w o o n een 
schandaal, die radio-prak-
tijk met het dagelijks 
« persoverzicht ». Vorige 
woensdag liep het weer 
de Sjpuigaten uit. De sa-
menfezer van dienst 
speelde het klaar om uit
gebreid een art ikel uit 
« Vooruit » te citeren 
waar niet de minste 
nieuwswaard^ instak, al
leen maar èen partijdige 
aanval op de Volksunie. 
Elke week worden t rouw 
de wekelijkse art ikels 
van de BSP-partijleider 
Collard geciteerd, om het 
even wat die man ook 
meent te moeten vertel
len En dagelijks krijgen 
wij het vaak partijdige 
proza te horen van een 
stel joernalisten, steeds 
dezelfde, waarvan som
mige doodgewoon oarti j-
militanten zijn. 

Je zou nog kunnen den
ken, goed, op die manier 
horen de mensen alle 
klokken eens luiden. 
Maar daar zit het hem 
precies, de BRT laat lang 
niet èlle klokken horen. 

De Volksunie bijvoor
beeld beschikt niet over 
een dagblad, wel overeen 
w e e k b l a d . Het BRT-
truukje bestaat er nu in 
wèl een dagelijks pers
overzicht te geven van de 
dagbladen, maar dat niet 
te doen voor de weekbla
den op hun verschijnings
dag. Een fijn kneepje om 
op die manier de oppozi
tie monddood te maken 
Als je daarbij weet dat 
onder de joernalisten die 
de schaar hanteren ook 
nog eens parti jmannetjes 
zitten, dan weet je ge
noeg. Mooie demokratie 
is dat ! 

in de zes randgemeenten 
Het franstalige imperialisme steunt in een brede kring rond 

Brussel de meest fransgezmde lijsten Soms zijn dit zuivere FDF 
lijsten, maar meestal gaat het om gekamoetleerde lijsten dii nog
al schermen met woorden als « vrijheid » en « demokratie » Wat 
worden die termen tegenwoordig misbruikt ' Tot dat spelletje 
van fiansdolle Jean van Ryn (van het « rasscniblement pour la 
liberie linguistique ») lenen zich her en der dorpspolitiekers uit 
de stal van de CVP, de BSP en de PVV 

wemmei 

Hiei behaalde de PVV m 1964 
viei zetels, de socialisten d u t 
Samen haalden zij dus de meei-
derheid van de dei tien te bege
ven zetels en de de libeiaal 
Geurts werd Luigtmeester m 
een blauw-iood schepenkollege 
Geurts was een t iouw aanhan
ger van de Brusselse Federatie 
van Demuytei die sinds jaren 
aan politiek opbod doet met 
het FDF 

In 1964 waren er nog twee 
kaïtoheke lijsten (lespektieve-
lyk 3 en 2 zetels) en een onaf 
hankehjke 

In geheim akkoord met het 
FDF heett Geui ts nu een « lijst 
van de buigemeester » ge 
vormd met een progiamma 
waarin alle eisen komen van 
het beruchte brusselse « mam 
f est der 29 » Uit zijn vroegeie 
ploeg IS echtei de h Vandern t 

weggelopen die nu alleen op
komt als « onathankelijke » De 
socialisten komen ook apart op 
en ten slotte is er de vlaamse 
eenheidslijst « Wemmelse Een 
dracht » (hjst nr 1) Deze 
vlaamsgezinde lijst die opkomt 
tegen de aanhechting bij Brus
sel maakt een ernstige kans 
pen meerderheid te behalen 
volgende zondag Wie een mini
mum aan vlaams bewustziin 
heeft moet zondag te Wemmei 
stemmen vooi de lijst nr één 

kraamem 
Deze gemeente, die reeds in 

f'en ergerlijke mate veibrusseld 
is. vertoont volgend verkip 
/mgsbeeld De CVP komt er 
met een Vanden Boeynants-foi-
mule op na de oude burge 
meester (74) een geboren Vla

ming maai daarmee is ook alles 
gezegd staan er zeven fransta
ligen en zeven zachtgekookte 
Vlamingen op de lijst Het eni
ge socialistische gemeente
raadslid staat nu op de FDF-
lijst El IS dan nog een lijst die 
zich « union pour la liberté » 
noemt met als eerste punt op 
haar programma ' de aanhech
ting van Kraamem bij het a r r 
Bi ussel-hootdstad Gelukkig 
komt er ook nog een vlaamse 
lijst op die het vertrouwen van 
de vlaamsgezinden waard is • 
de hjst nr 4 Het parool voor 
zondag IS te Kiaainem dan ook 
uitsluitend op lijst nummer 
vier. 

wezembeelc-oppem 

Vier lijsten deze keer de 
lijst van de franskiljonse bur
gemeester de Grunne, een 
tweetalige hberale hjst het 
FDF en de « Demokraten We-
/embeek-Oppem» (DWO) Deze 
laatste lijst (nr 4) is een vlaam
se eendrachtshjst die het ver
trouwen heeft van de Vlamin
gen van elke opinie Het wacht
woord voor Wezembeek-Oppem 
is zondag dan ook ondubbelzin

nig : enkel s temmen op de lijst 
van de Demokraten, onder 
nummer vier. 

linkebeek 

In 1964 werden de zetels hier 
verdeeld tussen de PLP-PVV 
(5), de CVP-PSC (4) en de 
PSB-BSP (2). Het werd een 
BSP-CVP-schepenkollege, on
der socialistische leiding (bur
gemeester Vandebroeke). 

Nu vormden de franstalige 
leden van deze drie unitaire 
partijen samen met enkele 
« vlaamse » meelopers een 
« front hnkebeekois » dat ge
steund wordt door het FDF. 
Wie dus nog zou twijfelen .. 
Kopman van die lijst is de 
CVP-schepen Dendder en lijst
duwer is de socialistische bur
gemeester Vandebroeke 

Als tegenspeler van deze 
fransgezinde hjst is er nog de 
tweetalige « kristelijk sociale 
unie » onder leiding van sche
pen De Veen Zij willen wel 
een tweetalig statuut voor Lin-
ketaeek maar geen aanhechting 
bij de brusselse agglomeratie 
Ten slotte is er nog een twee
talige blauwe alleenloper Van-
denberghe 

In Linkebeek is het dus kie
zen tussen de regen en de drop 
In elk geval niet voor de lijst 
van het « front hnkebeekois ». 

drogenbos 

Hier was in 1964 een CVP-
PSC-meerderheid verkozen De 
burgemeester voert nu opnieuw 
de (tweetalige) CVP-lijst aan. 
Verder zijn er nog tweetalige 
lijsten van de BSP (strekking 
Simonet) en van de P W de 
gekamoefleerde FDF-hjst « li
berté et democratie » en een on
volledige lijst (2 kandidaten)! 
van de vlaamse BSP 

Het -s hier dus al even mize-
rabel als in Linkebeek Het 
domste echter wat een Vlaming 
in Drogenbos kan doen is stem
men voor de louche FDF-lijst. 

st. genesius-rode 

In 1964 werd Rode bestuurd 
door een CVP-BSP-meerder-
heid (6 CVP-ers en 2 BSP-ersF. 
De oppozitie bestond uit 4 
fransgezinde liberalen en één 
verkozene van de vlaamsgezin
de part i i « voor Rode » Nu 
komt de CVP er op me, een 
volkomen tweetalige lijst De 
fransgezinden hebben zich ver
enigd op de lijst « liberté et de
mocratie », behalve de Simo-
net-socialisten die apart opko
men Ten slotte is er opnieuw 
de vlaamsgezinde lijst vo'^'- Ro
de (nummer 4) die on^e voi'e-
dige steun geniet In Rode 
stemt elke bewuste Vlaming 
morgen onder nummer vier 
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brusselse kiescijfers 

Te Brussel zijn de uitslagen van gemeenteraadsverkiezingen en parlementsverkiezingen 
perfekt vergelijkbaar aangezien het grondgebied van de stad op zichzelf een kieskanton 
vormt. 

In 1964 (vorige gemeenteraadsverkiezingen) behaalde de P L P - P W er 39,95 % van de 
stemmen en 18 zetels, de PSB-BSP 21,07 f̂ en 9 zetels, de PSC-CVP 19.90 % en 8 zetels 
en de_ kommunisten (strekking Moskou) 6.39 % en 2 zetels. Daarnaast behaalden ook de 
«Unite Francophone» en de « Bru^^selse Belangen» van Daniël Deconinck nipt een zetel. 

In 1965 (parlementsverkiezingen) behaalden de verschillende partijen volgende kiescij
fers : 

PLP-PPV : 34,72 % of 31.966 stemmen 
PSB-BSP : 25,40 % of 23.390 stemmen 
PSC-CVP : 18,15 % of 16.715 stemmen 

De Kommunisten (beide strekkingen behaal
den samen 7,18 % of 6.615 stemmen. De 
Volksunie behaalde toen 2.34 % (2.158 st.) en 
de «Vaamse Demokreten» 0,90 % of 833 
stemmen. 

Tn 1968 (parlementsverkiezingen) was de kommunautaire vlam al duchtig in de brussel
se pan geslagen. De kaarten lagen er toen als volgt : 

PLP-PVV 
VdB 
PSB 
Volksunie 
K P (Moskou) 
PSC 
Rode leeuwen 
K P (Peking) 

24.521 stemmen (27,07 %) 
23.280 stemmen (25,70 %) 
15.322 stemmen (16.91 %) 
3.627 stemmen ( 4,00 %) 
2.847 stemmen ( 3,14 %) 
2.308 stemmen ( 2,55 %) 
1.891 stemmen ( 2,09 %) 

503 stemmen ( 0,56 %) 

Dit waren de uitslagen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Voor de Senaat 
lagen de cijfers bijvoorbeeld gunstiger voor de Volksunie (4.034 stemmen of 4,55 % en 
ongunstiger voor de « Rode leeuwen » (1.747 s temmen of l;97 % ) . 

De Vlamingen uit Brussel kunnen uit dit droge statistiekje alvast leren hoezeer de 
«Rode leeuwen» de Vlaamsbewuste s temmen verdelen door hun hardnekkige weigering 
een vlaamse eenheidsHjst te vormen. Zij kunnen er ook zonneklaar uit afleiden welke 
Vlaamse lijst te Brussel de grootste kansen op zetelwinst maakt : de Volksunie. 

, Federalisme met 2, 2 1/2 of 3 betekent niet alleen het einde van België, 
maar vooral het zeker verval voor Brussel, 

En diegenen die U, BRUSSELAARS, in deze richting willen meetrekken, 
stellen U voor uw eigen graf te delven. 

Een dergelijk avontuur willen wij niét en In geen geval zijn wij bereid 
die prijs te betalen. 

Daar gaat het hem om en om niets anders ! 

AKTIE RENDEERT 

Tijdens de samenstelling van 
de lijsten heeft men in menige 
afdeling kunnen ervaren hoe
zeer een jarenlange volgehou
den aktiviteit vruchten af
werpt in de ver'kiezingsperio-
de. Waar mooie, evenwichtige 
lijsten tot stand kwamen kon 
men keer op keer terugblikken 
op geregelde VU-aktiviteit. 
Waar die voorheen niet be
stond had men vaak de groot
ste moeite om een lijst ineen 
te timm.eren. Ook de kiezer 
blijft daar niet onverschillig 
voor. Het is voor ons, VU-men-
sen, een eer wanneer de volks-
rnpnd ons t ipeert als « een par
tij die ook buiten de verkie
zingsperioden van zich laat ho
ren ». Waar paddestoel-lijsten 
zijn gevormd, moet dit een uit
gangspunt worden voor de vor
ming van een afdeling. Slechts 
wanneer onze parti j over vele, 
goedwerkende afdelingen be
schikt kan zij de zwaarste stor
men trotseren. Daarom blijft 
het parool : leden maken, abon
nementen werven, afdelingen 
stichten en zorgen voor regel
matige aktiviteiten. 

VROUWEN IN DE RAAD 

Zondag bestaat er een goede 
kans dat de quazie totale af
wezigheid van vrouwen in de 
gemeenteraden b e h o o r l i j k 
doorbroken wordt. Slechts 497 
(2,3 %) vrouwen zijn er nu te 
vinden onder de 21.190 gemeen
teraadsleden in het land. En 
van de 2596 burgemeesters zijn 
er slechts 28 vrouwen, dat is 
één percent. 

De meeste partijen hebben 
ditmaal beroep gedaan op vrou
wen voor de lijstsamenstelling. 
Niet altijd was men bereid die 
dames ook een verkiesbare 
plaats aan te bieden, en of 
vrouwen voor vrouwen zullen 
s temmen weet niemand. In elk 
geval weten wij nu reeds met 
zekerheid dat onder de nieuwe 
Volksunie - gemeenteraadsle
den een vrij groot aantal vrou
wen zal aanwezig zijn. Ook in 
dit opzicht wijst de VU nog 
maar eens de weg. 

ONDER RODE BROEDERS 

Maandagavond werden plak
kers van de « Rode, leeuwen » 
te Molenbeek door de Sturm-
abteilung van de socialistische 
burgemeester-diktator Mach-
tens met handriemen en boks-
ijzers bewerkt. En in Evere 
kreeg Mare Galle met zijn aan
hangers een — eveneens socia
listische — knokploeg van hon
derd man op zijn nek. Auto's 
werden met stenen bekogeld 
en in elkaar geslagen, de inzit

tenden erui t gesleurd en hard 
geslagen. Een vrouw en kinde
ren liepen daarbij kwetsuren 
op. 

_ Wij zijn benieuwd hoe de so
cialistische super-demokraten, 
die toch zo luid schreeuwden 
na het verkiezingsincident te 
Laken, nu zullen reageren. Wij 
horen hen nog bluffen dat « zo
iets ondenkbaar was in socia
listische middens ». Straks zul
len zijzelf tot de konkluzie 
moeten komen dat het voor een 
Vlaming in Brussel bepaald ge
vaarlijk kan zijn in Brussel 
voor zijn mening op straat t e 
komen. Misschien zullen zij 
zelfs bepaalde defensieve voor
zorgen moeten gaan nemen. . . 

Ondertussen wachten wij nog 
altijd op een wrekend hoofdar
tikel van Jos van Eynde over 
de demokratie die in gevaar is, 
over fascistische metodes en de 
dreiging van een heroplevend 
nazisme. Wij kijken uit naa r 
een vlammende motie van 
jongsocialist De Wit over de 
verderfeli ike mental i tei t van 
« als jij niet miin mening deelt, 
dan sla ik je schedel in » bij de 
socialistische nazi's van Molen
beek en Evere. 

HET GROENE HOUT VAN 
DE C V P . 

Te Brugge worden de volge
lingen van Wilfried Martens 
aangevoerd door ene de Schie-
tere de Lophem die zichzelf 
« chef de file des Jeunes CVP » 
noemt. Hij mocht op de CVP-
Ii.ist staan — je weet wel de 
parti j die de « progressieve 
frontvorming » met de werkers 
van de Achiel van Acker's par
tij moet verwezenlijken — en 
voert ui teraard propaganda. Hij 
doet dit in het Frans, want dat 
doet het hem nog altijd bij de 
vriendjes uit de adeliike « eli
te ». De geest waarin zijn brief
je is opgesteld is al even tipe-
rend : verwijzing naar zijn af
komst, het (erfelijke) burge
meesterschap in zijn familie, 
elite-vorming in de « beroemde 
abdijschool van Lopoem ». 

En nu maar verder hoogge
stemde taal voeren over demo-
kratizering enzomeer. Als zelfs 
het groene hout van de CVP 
nog altijd zweert bij de waar
den van paoa De Bruggelingen 
zullen het in het kieshokje niet 
zo bijster moeilijk hebben. Zij 
moeten sinds 1301 al niets meer 
hebben van de aanhangers van 
Jacques de Chatillon, en hoe 
zij zich vandaag ook vermom
men, ze herkennen hen wel. 
Wat wij minder begrijpen is 
dat de CVP-jongeren. waaron
der toch een paar serieuze men
sen te vinden zijn, nog met zo'n 
verlate middeleeuwer willen 
ten strijde trekken. 

PAUL VANDEN BOEYNANTS 

voor een gemeente naar de 
maat y^n de mens 

STEM VOLKSUNIE 

kleine woorden 

Een man met nogal wat 
levenservaring, maar die in
derdaad een enigszins grim
mig karakter had. zei eens, 
een aantal jaren geleden, 
over een bepaalde groep 
mensen (hoewel ons karak
ter niet beter is, noemen we 
die groep toch maar niet) 
dat ze heel zeker beginnen 
te liegen als ze verklaren 
« eerlijk gezegd » 

Mensen indelen in groe
pen is bedenkelijk. Het moet 
«u eenmaal gebeuren, maar 
het voornaamste is dan er 
b . j na te denken. En zeld
zaam zullen wel zij zijn die 
nooit door een dergelijke 
verklaring niet zozeer hun 
eerlijkheid willen uitdruk
ken als wel speciaal de na
druk leggen op wat ze dan 
juist gaan vertellen. Want 
zeldzaam zijn de mensen 

voor wie en zeldzaam zijn 
de gevallen waarin « eerlijk 
zijn » de voornaamste zorg 
is. 

Dit geldt zowel in het 
openbare leven als in het 
persoonlijke leven. Waarom 
hecht men eigenlijk zoveel 
belang aan de plechtige ver
klaringen en redevoeringen 
van machtige bewindslie
den ? Ten slotte doen ze bij
na altijd niets anders dan 
hun échte bedoelingen ver
bergen. Dat belet natuurlijk 
niet achter de grote woor
den te zoeken naar de ver
borgen gedachten ! 

Dit zoeken blijft echter 
bijna onvermijdelijk een 
zoeken op lange afstand. 
Een lange afstand die zeer 
hinderlijk is : zo vernemen 
we pas jaren na zijn dood 
dat Kennedy wel eens heeft 

gesproken over een mogelij
ke moordaanslag op Fidel 
Castro. Hij sprak er echter 
blijkbaar over « met kleine 
woorden », nooit in plechti
ge, openbare verklaringen. 
En die « kleine woorden » 
horen wij, gewone stervelin
gen, vrijwel nooit. 

In het dagelijkse leven 
gaat dat anders : naar ge
lang we onze aandacht rich
ten horen we vooral de 
« grote » woorden, de over
wogen en uitdrukkelijk be
doelde woorden, datgene 
wat « men » wil dat we zou
den horen, ofwel luisteren 
we vooral naar de onbe
dachtzame, als het ware on
gewild, onbewust gesproken 
« kleine woorden » 

En dan horen we onver
wacht en zeker onverhoopt 

van iemand die eenzelvig en 
teruggetrokken leek een 
« klein » woord van zorg en 
belangstelling. Of we beluis
teren van iemand die vol 
edelmoedige t o e w i j d i n g 
scheen een « klein » maar 
blijkbaar intens woord over 
zijn eigen, strikt persoon
lijk welslagen. En dan nog 
over een sukses dat hele
maal niets te maken heeft 
met de zo hoog. met zoveel 
« grote woorden » geprokla 
meerde grote beginselen 

In onze « kleine woor 
den » verraadt ieder van ons 
zichzelf. Evenzeer als in on 
ze daden die zo vaak ingaan 
tegen onze « grote woor
den ». Want in onze « kleine 
woorden » spreken we ons
zelf veel vollediger uit om
dat we niet overlegd hebben 
wat past, wat nü « moet » 

gezegd worden, wat het 
voordeligst is. 

Moeten we echter ook niet 
voorzichtig zijn tegenover 
deze « kleine woorden », die 
van onszelf en die van de 
anderen ? Zeggen we soms 
geen woorden waarover we 
zelf verbaasd zouden zijn 
als we de moeite deden er 
naar te luisteren ? We zijn 
niet alleen onze « kleine 
woorden », we zijn (als we 
ten minste niet bewust wil
len bedriegen !) ook onze 
« grote woorden ». 

En zoeken naar het échte 
in de anderen én in zichzelf 
is in ruime mate een heen 
en weer lopen tussen de 
« grote » en de « kleine » 
woorden die we spreken. Is 
het niet méér dan dat ? Nee, 
maar elk oriëntatiepunt is 
een schat in een onbekend 
gebied. 
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4iéök. 
verkiezingsinformatie 

zondagavond 
Aalst : B. De Cremer 053/281.41 
Antwerpen : « Billard Palace » 03/33.44.55 (vanaf 18 u) 
Brugge : « Breydelhof » 050/387.17 
Brussel : Arrond. sekretariaat 02/17.92.18 
Geel : « De Sportwarande » 014/580.19 

K De Toerist » 014/585.01 
Genk : Café « Meng » 011/521.31 
Gent : c< Roeland » 09/23.70.98 
Hasselt : « Warson » 011/236.64 (vanaf 19 u) 
leper : « Het Zweerd » 057/204.75 
Kortrijk : cc 1302 » 056/137.05 en 056/116.00 
Leuven : Café cc Opera » 016/333.38 (vanaf 18 u) 
Mechelen : A. Ribbens 015/518.73 (vanaf 19 u) 
Oostende : « De Noordree » 059/721.56 
Oudenaarde : Arrond. sekretariaat 055/340.33 (vanaf 18 u) 
Roeselare : c< Blauwvoet » 051/217.78 (vanaf 18 u) 
St. Niklaas : J.P. Maes 03/76.51.30 (van 18 tot 23 u) 

« Stad Nantes » 03/76.02.53 (vanaf 23 u) 

BRUSSELSE AGGLOMERATIE 

brussel nr 9 

De samenstelling van de Volksunie
lijsten in de gemeenten van de brussel-
se agglomeratie ziet er als volgt uit : 
Anciaux Vic (38), volksvertegenwoor
diger ; van der Eist Willem (24), doktor 
in de rechten ; van Oostenryck Johanna 
(21), bediende ; vanden Eynde Seraphin 
Fr. (24), bediende ; De Pril Herfnan 
(28), handelsafgevaardigde ; Lahor 
Chantale (21), bediende ; Schermie Her-
vé (47), bediende ; De Blaere Diederik 
(21), bediende ; van den Bergh Roger 
(21), technikus ; De Wit Renaat (24), 
bediende ; De Bouver Paulette (22), 
steno-daktilo; De Vos Jozelf (28), kandi
daat-notaris ; Oscé Etienne (24), be
diende ; Beckers-Bousse Maria (47), 
huishoudster ; Houtvast Mathieu (75), 
gepensioneerde ; De Kuyper Alice (38), 
huishoudster ; De Jaeger André (67), 
gepensioneerde ; Marien Francisca (57), 
koncierge ; Smolders Xavier (56), be
diende; Otten Martha (42), huishoud
ster ; Marien Raymond (46), bediende ; 
Vergaert Dora (48), huishoudster : 
Claeys Arnold (41), bediende ; De Wit
te Celeste (57), werkster ; Vranken 
Pierre (43), handelsafgevaardigde ; 
Scheepers Maria Helena (71), onderwij
zeres op rust ; Blommaert Sadi (41), pi
loot ; van Overberghe Maria-Josée (55), 
huishoudster ; Vaes Lodewijk (45), be
diende : Reygaert Leona (40), huishoud
ster ; Clybouw Andreas (45), werklei-
der ; Paessens Joseph (73), gepensio-
eerde ; Adang Frans (27), ambtenaar ; 
Danhieux Norbert (41), bakker ; Gysen 
Walter (39), ambtenaar ; Pauwels The-
ophiel (48), bediende ; van der Heide 
Josée (37), bediende ; van Laethem 
Augustinus (37), schrijnwerker ; Meire 
Jozef (43), bediende ; Borloo August 
(39), pasteibakker ; Meert Michel (50), 
kunstschilder-stadsbediende. 

in de randgemeenten 

In vier van de zes betwiste 
randgemeenten van Brussel ko
men lijsten op waar bewuste Vla
mingen rustig hun stem kunnen 
aan geven. 

Te Wemmei op de lijst « Wem-
melse Eendracht » (nr 1), bij 
voorkeur naast de namen van de 
hh. van Mieghem (5e plaats) of 
Wouters (6e plaats) ; te Kraai-
nem » (nr 4) ; te Wezembeek-
nem » (nr 4) ; te Wezembeek-
Oppem op de DWO-lijst (nr 4) 
« Demokraten Wezembeek-Op-
pem » ; te Sint Genesius-Rode op 
de « Lijst voor Rode » (nr 4). 

schaarbeek nr 1 

De Facq Eugeen, volksvertegenwoor
diger, nr 1 ; Roggeman Vic, Dekorateur ; 
Cox Jan, beambte ; Verroken André, 
binnenhuis-architekt ; Bas Helene, be
diende ; van den Eynde Jos, handelaar ; 
Rottiers Emmy; Oris Maria; Steen-
ackers Roger, eletricien ; van Assche 
Rosa ; Vrancken Leon, bediende ; van 
Acoleien, bediende ; Thuypens Oscar, 
Koechanicien; Vrancken Lucien, bakker; 
De Leeuw Arsene, schilder ; van Bock-
selaer Edg., metaalbewerker ; De Schuy-
teneer Anne ; van Zurpelen Hendrik, 
trambediende ; van den Broek Rudolf, 
bediende ; Ulbrichts Hendrik, kok ; van 
Geen Marcel, tuinbouwkundige ; van 
Overschelde Cyriel, bediende : Ramoudt 
Celine ; Adang Francis, ambtenaar ; 
Kaesemans Frans, leraar ; van Vossole 
Lisette ; Danis Maurice, ijzergieter ; 
Everaert Sophia : Vaes Lodewijk, be
diende ; Pauwels Theo, bediende ; De-
wael Frans, leraar. 

st. jans-molenbeek nr 3 

Jacobs Marcel (32), onderwijzer ; Bra-
ckelaire Henri (37), leraar ; De Smedt 
Emiel (36), banketbakker ; De True 
Frans (37), bediende ; De Smet Firmin 
(66), bediende ; Van Gijsegem Maurits 
(65), verzekeringsagent ; Verbinnne An-
toon (67), ondernemer ; Wuyts Florent 
(82), gepensioneerde ; De Graeve Ade-
lina (31), sekretaresse ; Vranken Marcel 
(47), bediende ; van den Hove Jan (27), 
bediende ; van Binst Hendrik (64), 
draaier ; van Hauwe Pierre (39), natu
ralist ; van Audenhove Marcelle (70), 
van der Borght Frans (58), metselaar ; 
De Berlangeer Jan (35), bediende ; 
Adang Francis (27), staatsbediende ; 
Knapen Leonard (71), gepensioneerde ; 
Podevyn Roger (24), student ; Gysen 
Walter (39), ambtenaar ; Vranken Pier
re (43), handelsafgevaardigde ; Been-
ders Jean (42), leraar ; van Wijmeersch 
Emiel (45), handelsafgevaardigde ; De 
Coster Jozef (41), bouwkundig teke
naar : De Wael Paula (48), onderwijze
res; De Ville Diederik (21), technikus; 
Phihpsen Yvette (35), verpleegster ; De 
Blieck Firmin (56), bediende ; De Co-
nynck Daniel (44), bediende ; Claes Lo
de, senator. 

ukkel nr 5 

Dekeyser Luk (29), financieel direk-
teur ; De Greef Aimee, echtg. Piret (36), 
kokkin ; Coppens Alfons (39), timmer
man ; Bostoen Christian (21), medisch 
afgevaardigde ; Arts Margaretha, echtg. 
De Wulf (37), huisvrouw ; Vandenbus-
sche An toon (26), tekenaar-konstruk • 
teur ; Peutevinck Adrien (32), gemeen
te-ambtenaar ; Verdoodt Laurent (54), 
ambtenaar ; Vanhemelrijck Hilde (26), 
verpleegster ; Ver linden Albrecht (56), 
handelaar ; Swales Pierre (25), mana
ger ; Geubels Robert (60), schrijnwer
ker ; Vandenbussche Albert (54), mid
denstander. 

Herinneren wij eraan dat daarnaast 
nog een homogeen vlaamse lijst werd 
ingediend te Eisene : Vlaamse Een
senator Lode Claes. 

st. agatha-berchem nr 3 

vlaamse belangen (lijst 3 ) . 

Lijstaanvoerder is hier Rumold De 
Schuyteneer (expert-boekhouder). Vol
gen dan : Tourne Clementine, huishoud
ster ; van der Spurt Cecilia, opvoed
ster; De Schutter-De Cree Georgette, 
bediende ; Rongé Raymond, boekhou
der ; De Schuyteneer Guido, handelsin
genieur; Vercraeye Maria, huishoud
ster; Wouters Denise, onderwijzeres; 
Nauwelaerts Josée, sekretaresse ; Lin-
termans Elza, lerares ; Schoofs Karla, 
huishoudster ; Nauwelaerts Jozef, ge
pensioneerde; Piryns Jan, geneesheer; 
De Conynck Daniël, bediende; van der 
Meersch Frans, gepensioneerde ; van 
Belle Elie, staatsbediende ; Deleu Mi
chel, bediende. 

Sint Gillis : Vlaamse Partij Brussel 
(lijst 6) ; Sint Lambrechts-Woluwe : 
Vlaamse Eendracht (lijst 6). 
evere nr 5 

Pauwels Theo, bediende, provincie
raadslid ; Paessens Jos, gepensioneerde ; 
Schouterden Hugo, bediende ; Goossens-
van der Heide Josee, bediende ; Blom
maert Sadi, boordkommandant ; Bue-
lens Frans, handelaar ; Meire Jozef, 
ambtenaar ; Schrevers Walter, bedien
de ; van Hauweghem Remi, bediende ; 
van der Hulst Petrus, schrijnwerker ; 
Dujourie Yolande, handelaarster ; 
Scheepers Maria, gepensioneerde ; Cly
bouw André, werkleider ; Schouterden 
Jozef, bediende ; Vandermeeren^ Ghis-
laine, bediende ; Vranken" Piet, handels
afgevaardigde ; Clauwaert André, 
kleermaker ; Vaes Roger, boekhouder ; 
Gijsen Walter, ambtenaar. 

jette nr 4 

De Eerlanger Jan, bediende; Podevijn 
Roger, student ; Depril Femand, mon-
teerder ; van Horenbeek Liliane, be
diende ; van Nieuwenhuysen Mare, be
diende ; Schoofs Yvo, milicien ; Mevr. 
Wed. Nagels-Danckaers Maria, huis
houdster ; van Polfliet Pierre, metaal
bewerker ; Goris Jan, bediende ; van 
Bruaene Richard, rentenier ; de Raij-
maeker Jean-Louis, werkleider ; van 
Sichem Adolf, boekhouder ; Lahor 
Chantal, bediende ; Brackelaire Henri, 
leraar ; van Linter Etienne, student ; 
Vermeire Clara, fabriekwerkster ; van 
Acoleyen Luc, monteerder; De Berlan
geer Jozef, schrijnwerker ; Vanbinst 
Hendrik, draaier ; De True Frans, be
diende ; Thiriart Emma, bediende ; 
Gysen Walter, ambtenaar ; Schilders 
Frieda, bediende ; Verroken André, 
binnenhuisarchitekt ; Knabben Guido, 
bediende. 

buizingen nr 4 

Sorgeloos Roger (43), bediende ; Meers
dom Hendrik (28), tekenaar ; Faucon-

nier Annie (27), bediende; Belsack 
Willy (26), personeeldienst ; Denayet 
Juul (28), leraar ; Stevens Walter (34>, 
technikus ; Fagoo Daniël (48), mekani-
cien ; Debremaeker Juul (32), bediende; 
Brichaux Jan (23), metaalbewerker ; 
Janssens Jan (32), metaalbewerker ; 
Serkeyn Maurits (39), vertegenwoordi
ger ; Allard Mark (26), Ingenieur ; vaa 
den Bosch Henri (43), technikus. 

eppegem nr 2 

Loos Jan (38), koetswerkhersteller ; 
Vanwaeyenbergh Fl. (53), meubelma
ker ; Philipsen Yvette, echtg. W. De-
clercq (35), gegradueerde verpleegster ; 
De Cat Victorine, echtg. Fr. van Geysel 
(53), huishoudster ; van Steenwinkel 
J. (26), vleesbewerker ; Buelens Frans 
(33), technisch ingenieur scheikunde ; 
van Vlasselaer J. (48), groothandelaar 
in papierwaren ; Boschmans Francine, 
echtg. Fr. Lauwers (34), huishoudster ; 
Racquet Jan (26), tekenaar ; van Noyen 
Hilde (24), bediende; van Hoof Clem. 
(32), zelfstandig koetswerHhersteller. 

halle nr 2 

Bigaré A., Pleck G., van Isterbeek J 
Mevr. De Groote-Vandenbroucke : De« 
ville D.; Christiaens N.; Deryckere A.; 
Moerenhoudt J. ; Mevr. van Volsem-
Belsack ; De Paepe J. ; Gansemans W. ̂  
van Hemelrijck ; van Vlaanderen R. ; 
Mevr. R. Moens-Herremans ; Ots R. ; 
Bellemans E. ; Vrancken P. 

hekelgem nr 2 

De Schrijver Arthur (50), handelsreizi
ger ; De Ryck Jozef (39), houtdeskundi-
ge ; Nevens Victor (22), bediende ; De 
Bruyn Firmin (38), schilder ; Muylaert 
Roger (34), onderwijzer ; Mevr. Cop-
pens-De Buysscher Augusta (59), zon-
der beroep ; Michiels Hendrik (47), 
metaalbewerker ; Delacroix Jaak (24), 
schrijnwerker ; Mevr. Nevens-Arys El
za (44), zonder beroep ; Verhavert Gus-
taaf (45), landbouwer ; Wed. Smet-Wil-
lems Maria (48), handelsreizigster : 
Coppens Leopold (59), bedrijfsleider I 
De Schrijver Eduard (74). 

liedekerke nr 1 

Frans van Droogenbroeck (provincie^ 
raadslid), Gustaaf Kiesekoms, Hubert 
Vercammen, Irene Boschmans (echtge
note Achiel Cobbaert), Frans De 
Maegd, Frans D'Hoe, Germaine Vanr 
denborre (echtgenote Julien Schouppe); 
Ernest Vandenbossche ; Francine Brey-
aert (echtgenote Willy De Leeuw), Ed-
gard Mertens, Gilbert De Cock, Alfons 
Asselman ; Adolf van Droogenbroeck. 

londerzee! nr 2 

Teugels Albert (34), piloot burgerlijke 
luchtvaart ; Blommaert Alfons (34), 
drukker ; Cleymans Rozette, echtgenote 
Willy Cleymans (25) ; Pas Jan (26), pu-
bliciteitstekenaar ; Verhulst Amaal 
(45), linotypist ; De Ridder (40), pa-
troonmaker ; De Mayer Marie-Josée, 
echtgenote Frans Keymolen (42), socia
le werkster ; Boeckxstaens Frans (42), 
tipograaf; Fonteyn Frans (33), tech
nicus ; Verhelen Mariette (30), boek
houdster ; Janssens Jozef (46), hand
langer ; Huyck Julia, echtgenote Ben 
van Praet (37), ziekenverzorgster ; vjui 
Doren Frans (40), licentiaat in de han
delswetenschappen. 

anderlecht nr 4 

van Haelst Steven, (42), juridisch advi-
zeur; Ebraert Frans Arthur, (48), ver
koopsleider; Joukes Jan Piet, (25), tan
darts; Deconynck Daniel, (43), bediende; 
Roets Gilbert, (21). student; Philips 
Jean Pierre, (22), restauranthouder; De 
Beule Veerle. (33), bediende; Gabriels 
Alphonse, (77), oorlogsinvalide; Trat-
saert Freddy, (24), bediende; Ronge Ray
mond, (62), boekhouder; Buys Virginia, 
(56), huishoudster; Vandervore Joseph, 
(37), magazijnier; Levrau Maurits, (57), 
maatschappijbeheerder; Thys Joseph, 
meubelmaker; Mary Georgina, (62), 
huishoudster; De Smet Monique, (27), 
huishoudster; Piccart Cecile, (36), ver
koopster; Goris Josepha, (34), kinder
verzorgster; De Smet Helena, (42), huis
houdster; Vanhassel Alfons, (44), met
ser; De Schrijver Frans, (50), handels
reiziger; Ots Eddy Alfred, (21), staats
bediende; Philipsen Yvette. (35), gegrad. 
verpleegster; Kiesekoms Gustaaf, (31), 
bediende; van Goethem Jan Baptist, 
(47), bediende; De Blieck Firmin, (56), 
bediende; Verbruggen Marceline, (34), 
huishoudster; Decoster Jozef, (41), 
bouwkundig technicus; van Audenhoven 
Paul, (28), bediende; De Doncker 
Adrienne, (56), huishoudster; Provoost 
Wilfried, (35), zaakvoerder; Vanden-
haute Hortense, (58), huishoudster; 
Adang Frans, (27), staatsbediende; 
Loncke-Vranckx Maria, (40), huishoud
ster; Ronge Edward, (26), paswerker; 
van Wijmeersch Emiel, (45), handelsaf-
gev.; Lintermans Elza, echt. Pirijns, 
(32), lerares. 
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machelen nr 3 

'Jan Puelinckx, (34), uittredend gemeen
teraadslid, doctor in de rechten; Roger 
van der Ougstraete, (45), boekhouder; 
André Knops, (42), bediende; Lieve De-
coster-van Malderen, (38), maatschap-
pel. assistente: Celestina Reinartz-De-
smedt, (29), huishoudster; Lode Desmet, 
(47), kolenhandelaar; Erik van Cauwen-
berge, (25), arbeider; Mare Demeyer, 
(22), kok; Remi Dewit. (46), autogelei
der; Alfons Lievens, (47), elektricien; 
Jan Segers, (24), draaier; Alfons Gee-
nens, (44), huisschilder; Jozef Pieters, 
(60), bediende. 

ternat nr 2 

Theyssen Lode; De Trock Vital; van de 
Maele Robert; van der Heyden Anna; 
Meert Emiel; Vanderborght Pieter; De 
Troch Robert; De Bot Julien; Mw Sal-
den-Rombaut; De Backer Henri; De 
Broyer Jozef; Bertrand René; De Facq 
Eugeen. 

sint pieters-leeuw nr 2 

Gust Boorloo, (39), banketbakker; Frans 
Adang, (27), ambtenaaar; Gilbert Pické, 
(26), bediende; Mw Hedwig Lingier, 
(25), huishoudster: J an Covens, (42), 
zaakvoerder; Hubert van Campenhout, 
(23), vormer; Eddy De Muynck, (25), 
magazijnier; Mw Marie-Louise Rampel-
bergh, (24), bediende; Johan Rosseel, 
maatschapp. assist.; Walter Gansemans, 
(27), producer BRT; Piet Vranken, (42), 
handelsafgevaardigde; Dr. Jan Pirijns, 
(34), dokter; Theo Beenders (42) leraar; 
Daniël Deconynck, (43), beambte PTT; 
Bob Maes. (47), verzekeraar; Gust van 
Laethem, (37), schrijnwerker; Albert 
van Brakel, 31), handelaar. 

steenokkerzeel nr 4 

van Rillaer Hendrik, (34), kolenhande
laar; Schepens Edmond, (36), elektri
cien; Vancauwenbergh Julien, (24), 
boekhouder; Godts Jan, (45), autobe
stuurder; Laeveren .Georges, (41) mon-
teerder; Goovaerts Hendrik, (32)' land
bouwer; Cuypers Jozef, (41), sektie-
hoofd; Vanobberghen Elza, echtg. Pier-
re t E., (35). zonder beroep; Craessaerts 
Gudrun, (25), bediende; De Pauw Rene, 
(42), radiotelegrafist; Dockx Hugo (28), 
verkeersleider: De Wil Bernard, (39), 
elektricien; van der Eist Lode, (38), 
schilder. 

weerde 

Jean-Pierre Trap, (30), bediende; Geor
ges Boeykens, (67), gepensioneerde; Ton-
ni Thys, (26), bediende; Robert Deliens, 
(24), drukker; Roger Hemelsoet, (33), 
luchtvaarttechnieker; Boudewijn De 
Waele, (25), geneesheer; Theo Beenders, 
(42), leraar. 

zellik nr 1 

Schoonjans Frans; Vandenpias Jozef; 
van Ransbeeck Roger; van Nieuwenho-
ve Jan; Bogaerts Willem; van den 
Broeck Jozef; van der Meersch Suzanne; 
Verdoodt Leopold. 

Te Vilvoorde komt de Volks
unie op onder nummer 3. 

Naast de lijsten onder de bena
ming « Volksunie » komen in het 
arr. Brussel nog tal van lijsten op. 
waaraan vlaamsgezinden in ver
trouwen hun steun kunnen geven: 
Asse, lijst 2 (.Tong Asse) Diegem, 
lijst 3 (Volksbelangen) ; Dilbeek, 
lijst 3. Op deze gemeenschappelij
ke lijst brengen VU-mensen een 
voorkeurstem uit naast de naam 
van Oswald Grauls (11de plaats) ; 
Dworp. lijst 1 (Jong Kristen-De-
mokraten) ; Grimbergen, lijst 5 
(Vlaamse Volksbelangen) : Ka-
pelle o/d Bos, lijst 2 (Vlaamse 
Volksbelangen) ; Meise, li,1st 3 
(Meise 1980). Hier brengen VU-
mensen een voorkeurstem uit 
naast de naam van J. Vergaelen 
(11de plaats) ; Overijse, lijst 7 
(Vlaams Overijse) ; Schepdaal, 
lijst 3 (Nieuwe Centrumpart i j ) ; 
St. Katarina-Lombeek, lijst 1 
(kartel EVV-VU). Op deze lijst 
nemen de Volksuniekandidaten 
de 2e (De Backer) en de 7e plaats 
in (Flora Benoit) St. Stevens-
Woluwe. lijst 4. een kar tel met 
de lijst De Smedt. Onze mensen 
nemen er de Ie (De Waele), 4e 
(Geens), 5e (van Meerbeeck). 8e 
(mevr. Moortgat), 9e (De Jongh) , 
12e (De Cuyper) en 13e (mevr. 
De Waele) plaats in ; Sterrebeek, 
li,ist 2 (Demokratie '70). 

ARR. AALST 

aalst 

Volgende Volksunie-lijsten uit het arr. 

Aalst werden ons toegestuurd. 

De Brul Frans, (45), bediende NMBS; 
De Neve Jan, (34), binnenhuisarchitekt; 
Eeckhout Roland, (36), regent; Ottoy 
Sigrid, echtgenote D'Hoker, (27), huis
moeder; van der Stock Fritz, (31), boek
houder; Jacobus Daniel, (41), ambte
naar; Blommaert Antoon, (28), beheer
der: De Rauw Godfried, (24), fiskaal- en 
sociaal raadgever; van Mossevelde Wil
ly. (24), technisch ingenieur; De Bruyne 
Willy, (27), beambte ASLK; De Leeuw 
Martina, (29), bediende; Rimbaut Frie
da, echtgenote Haerens, (26), bediende; 
Roelandt Alfons, (47), werkJeider; van 
Langenhove Ernest, (48), hoofdtrein-
wachter; Temmerman Herman. (28), 
annnemer; Ooghe Albertus, (47), gluco-
sebewerker; Luycx Albert, (46). mees-
tergast-mekanieker; van Daele Veerle, 
echtgenote Bomon, (41), huismoeder; 
Boonen Ronny, (26). redaktiebediende; 
De Ridder Marcel, (28), bediende RTT; 
Bombeeck Marcel, (46). arbeider; Roe-
landt Jan, (29). technisch bediende RTT; 
De Block Erik. (28), wetenschappelijk 
medewerker; Everaert Anny, echtgeno
te Mareels, (34), huismoeder; De Clercq 
Adolf, (36), inspekteur verzekeringen; 
Vander Beke Paul, (47), arts; Caudron 
Jan, (33), medisch afgevaardigde. 

Neve Geert, (27), binnenhuisversierder; 
Claes Frans, (40), reiziger; van Cotthem 
Edward, (43), begeleider; Borloo Joel, 
(26), breier; van Vaerenbergh Ghislain, 
(37), douanebeambte; Agneesens Dirk, 
(26), bediende; Pols Henri, (48), bedien
de; van der Weeën Robert, (48), han
delsreiziger. 

erembodegem nr 3 

Herman Roels, (33), apoteker; Luk 
D'Hondt, (56), regent; Erik Arijs, (21), 
student; Alfons van der Burght, (36), 
auditeur; Filemon De Jonge, (39). bedien
de; Marcel Eeckhout, (40), bediende; 
Jan De Dier, (64), bediende; I rma Tae-
leman-van Audenhove, (34), zonder; 
Hubert De Zwaef. (38), bediende; Pe
trus van Droogenbroek, (45), bediende; 
Dirk Buerman, (22), adjunkt-manager; 
Frans Vertongen, (63), aannemer; Ber
trand Coppens, (48), werkleider; Mau-
rits van Overwalle, (49), boekhouder; 
Albert De Kerpel, (60), nijveraar. 

geraardsbergen nr 3 

Messens Honoré, leraar, Geraardsber
gen; Bruynlandt Daniel, bediende, On-
kerzele; van Nieuwenhove Fernand, 
dokter, Geraardsbergen; Hoebeke Ro
bert,, bediende NMBS, Geraardsbergen; 
Geysels Guy, nijveraar, Overboelare; 
Borremans Rita, laborante, Nederboela-
re; Fauconnier Omer, autogeleider, On-
kerzele: Scheirlinckx Lucas, bediende, 
Geraardsbergen; Demey Bart, student, 
Goeferdinge; De Borre André, technie-
ker, Onkerzele; van Damme Leo, be
diende, Geraardsbergen; Adriaenssens-
De Lobel Marie-Lily, bediende, Neder-
boelare; Boterberg Michel, bediende, 
Overboelare; Capiau-van den Noortgate 
Denise, zonder beroep, Onkerzele; De 
Geeter-Hendrinckx Rosa, laborante, 
Overboelare; van Pevenage Aimé, autc>-
geleider, Geraardsbergen; Lallemand 
Herman, bediende, Geraardsbergen; 
Stockbroeckx Petrus, bediende, Over
boelare; van Damme Raymond-Edgard, 
bedrijfsleider, Geraardsbergen. 

nieuwerkerken nr 2 

Roger Fleurinckx. (36), technisch teke
naar; Renaat De Vuyst, (46). stukadoor; 
Gilbert Temmerman, (43), bediende; 

Leon Roelandt, (44), lasser-buizenleg* 
ger; Jozef Callebaut, (21), b e d i e n d ^ 
Viviane De Bruyn echtg. Huygens, (26>P 
stikster; Victor Vijverman, (30), bedien
de; Louis De Schrijver, (47), metselaar; 
Marcel De Moor, (38), paswerker; J a n 
Desire De Man, (60), tuinbouwer; Her
man Baeyens, (28), autogeleider; Wil
lem Hoebeeck, (32), binnenhuisarchi
tekt; Roland De Bruyn, (35), werktuig
kundige. 

ninove nr 3 

Bare Andre, (50), bediende; Kooyman 
Emile, (21), student; Mevr. De Kegel 
Georgette, (33), bediende; De Bisschop 
Johny, (26). arbeider; Vijvermans Wil-
fried, (28), arbeider; De Geest Maurits , 
(37), bediende; De Pril Georges, (63), 
bediende; van Brantegem Albert, (46), 
bediende; Everaert Cesar, (42), arbeider; 
Jacobs Willy, (34), arbeider; De Wit 
Pascal, (24), bediende; Willems Erik, 
(21), handelaar; De Vleeshouwer Jules , 
(59), arbeider; De Vos Ronny, (25). ar
beider; van Brantegem Omer, (44), be
diende. 

zottegem nr 3 

Dr. Richard van Leemputten, (54), Vel-
zeke, geneesheer, volksvertegenwoordi
ger; Willy Michiels, (28), Elene, verze
keraar; Mevr. Paula De Coninck, (34), 
Zottegem, zonder beroep; Remain De 
Clercq, (34), Zottegem, handelaar; J u 
lien Uyterhaegen, (48), Velzeke, bedien
de; Dirk Platevoet, (24), Zottegem. stu
dent; Edgard Walraevens, (22), Erwete-
gem, kondukteur; Wilfrjed Cantaert , 
(40). Stri jpen. machinist; Aimé De 
Clercq, (41), Erwetegem, t re inwachter ; 
Mevr. Ingrid Hutse, (24), Zottegem, in-
Kenieur; Harold Squire, (30), Zottegem, 
arbeider; Jul ien van Turtelboom. (42), 
(29), Grotenberge, Ingenieur, arr . sekre-
tar is VU; Lucien Spranghers, (45). Vel
zeke, handelaar; Marcel Ameel, (64), 
Velzeke, spoorwegverkeer; André Geens, 
Zottegem, kunstschilder; Leon Moreels, 
(75), Zottegem, gepensioneerde; Luk 
Muys, (24), Grotenberge, onderwijzer; 
Dirk Buyse, (23), Velzeke, lood- en zink-
bewerker; Michel Vandenbossche, (29), 
Zottegem, bakker (Patisier); Henri Pon-
net, (40), Strijpen, bediende NMBS; Re-
naat Diependaele, (57), Erwetegem, ar-
chitekt, senator. 

Te Haal ter t Is er een kar te l (lijst n r 2) 
met enkele VU-mcnsen (3e, 4e, 7e e a 
14e plaats) . 

Hermans Flor, (44), ambtenaar; De Bak
ker Roland. (26), elektricien; Alenbergh 
Karel, (27), elektricien; Casteels Hugo, 
(23), bediende; Mev. Vanderstraeten-
Geens Marie-Thérèse. (34), bediende; 
Nys Jozef, (25), klinisch-assistent; Ro-
siers Jozef. (24), bediende; Lauwers 
Jean, (25). arbeidsanalist: Claesens Wal
ter, (43), ambtenaar Europ-Gemeen-
schap. 

7ffventem nr 1 

Walter Gysen, (39), doeanier; Bob Maes, 
(47), verzekeringsmakelaar: Jef Nobles
se, (41), ri jksambtenaar: Guido Symons, 
(30), technisch bediende; Jeanine Bonne 
echtgenote Wulgaert, (34), bediende; Vi-

Walravens, (37), technisch leraar; 

aspelare nr 3 

Haelterman Jozef, (60). gepensioneerde; 
De Mulder Edmond, (40), bediende; 
Mevr. Scheerlinck-Bogaert Lea, (40), 
huishoudster; Segers Karel. (29), reizi
ger; Limbourg Willy, (33), metser-aan
nemer: Mevr. van der Kelen- De Troyer 
Albertine. (51), winkelierster; Raes Gas
ton, (40), autogeleider; De Spiegeleer 
Elie, (41), zonder beroep; van der Mas-
sen Marcel, (33), autogeleider. 

denderleeuv/ nr 1 

De Metsenaere Wilfried, (41), bediende; 
D'Hoe Julien, (39), arbeider; De Kegel 
Herman, (36). ledersnijder; Goessens 
André, (43), ambtenaar; Mw. Muylaert-
Vervaecke Elise, (50), huishoudster; De 
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ARR. BRUGGE 

brugge nr 2 

Leys Pieter (45), advokaat, burgemees
ter, volksvertegenwoordiger, St. An-
dries ; van In Guido (40), advokaat, 
provincieraadslid, Brugge ; van Vlaen-
deren-Tuytaerts Josiane (38), bibliote-
karesse, Sint Kruis ; Reynaert Ray
mond (38), dr. juris, gemeenteraadslid, 
Assebroek ; Fraipont Jan (41), bedien
de, gemeenteraadslid. Sint Michiels ; 
van Houteghem Aarnoud (29), bedien
de, Zeebrugge ; Dombrecht Omer (38), 
leraar. Sint Kruis ; Philips Arthur (58). 
rijwielmaker, gemeenteraadslid. Sint 
An dries ; Bauwens Gilbert (26), bedien
de, Lissewege ; Verbeke-Fonteyne Ve-
ronique (36), vroedvrouw, Assebroek ; 
Snauwaert Robert (49), hovenier, ge
meenteraadslid, Dudzele ; Verlinde-
Gevaert Lena (34), Sint Michiels ; De 
Vriese Mare (47), groothandelaar, Asse
broek ; D'Hondt André (46), bediende. 
Sint Kruis ; Naessens Jacques (22), be
diende, Brugge ; Deduytsche Leon (44), 
technisch tekenaar, Assebroek ; Gol-
steyn Leon (45), bediende. Sint Mi
chiels ; Verbeke Christiaan (23), soc. 
assistent. Sint Andries ; Vandenbussche 
Oscar (55), bakker, Brugge ; Couvreur 
Fernand (44), aannemer sanitair, sche
pen, Sint Andries ; Bogaert Jean Marie 
(21), student. Sint Kruis ; Gardeyn Ju-
lien (68), landbouwer, gemeenteraads
lid, Sint Andries ; Vonck Fernand (45), 
bediende, Brugge ; Kellner-Willems 
Aline (38), Koolkerke; Inghels Jozef 
.(43), metser, Assebroek ; Morent An
dré (46), purser, Assebroek ; Malengier 
Gerard (46), ijzerbinder. Sint Michiels; 
De Vinck Camiel (72), gepensioneerde. 
Koolkerke ; Ryckier Frangois (53), han
delaar, schepen. Sint Andries ; Logghe 
Rita (21), peuterleidster, kinderverzorg
ster, Assebroek ; Bols Lucien (54), be
diende, Brugge ; De Pauw Roger (43), 
bediende, Sint Andries ; Hoenraet Ad-
hemar (55), handelsafgevaardigde, 
Brugge ; De Knuydt Eddy (40), radio-
technikus. Sint Andries : van Moortel 
Jozef (35), bediende, Brugge ; van 
Ranst Henricus (53), bediende, gemeen
teraadslid, Sint Andries ; Warnier An
dré (48), meubelmaker, Sint Andries ; 
Vandevoorde Roger (48), bediende, 
Brugge ; Vandepitte Maurice (68), ge
pensioneerd. Sint Michiels ; Mertens 
André (56), ingenieur, Sint Andries ; 
Demonie Theonile (56), apoteker, eerste 
schepen. Sint Andries 

Oostkamp nr 3 

Mollet-Soenen Nele (37), huisivrouw ; 
Dejonghe Karel (37), loodgieter TMVW; 
van Sassenbrouck Etienne (33), techn. 
bediend ; Goossens Albert (53), land
bouwer ; Quagebeur-Defoort Mia (26), 
lic. klass. philol. ; van Parijs Guido (31), 
techn. ingenieur. 

torhout nr 1 

De Vries Herman (42), advokaat ; Van-
gheluwe Daniël Jozef (24), beenhou
wer ; Lammens Edmond Jules (59). 
landbouwer ; Hens Lena (28), regentes: 
Lagrou Henri (55), landbouwer ; Deroo 
Gilbert (26), lasser ; Roose Valeer (21). 
tnekanieker; Verbeke Jozef (41), me

taalbewerker ; Maene Philippe (39), 
autogeleider ; Wostyn Rik (28), lic. 
germ, philol./geargr. HSO ; De Coster 
Christiane (21), bediende ; Verhaeghe 
Joris (37), techn. ingenieur ; Ceenaeme 
Mark (22), programmator ; Duflou Jef 
(39), nijveraar ; Vlieghe Paul (50), 
apoteker. 

In volgende gemeenten van het 
arr. Brugge worden VU-kandida-
ten op gemengde lUsten voorge
dragen : Knokke-Heist, op de lijst 
nr 2 ; Jabbeke, op de lijst, volks-
en middenstandsbelangen ; Blan
kenberge, op de lijst nieuw Blan
kenberge ; Loppem, op de lijst nr 
3 ; Ruddervoorde, op de lijst 
volks- en gemeentebelangen ; Ze-
delgem, op de lijst nr 1. 

ARR. KORTRIJK 

gullegem nr 3 

Flamez André, bediende ; Neyrinck 
Lionel, elektricien ; Declercq Godelieve, 
echtg. Vanoverbeke Michiel, huishoud
ster; Baekelandt Eugene, vlasser; 
Dumon Guy, aannemer ; Geldhof Dirk, 
landbouwer; Coucke Julien, gepensio
neerde; Beelprez Lucien, bediende; De-
busschere Simon, gepensioneerde ; De-
lue Mare, tapijtwever. 

i kerckhove 

Malfait Willy (40), zaakvoerder ; De-
meulemeester Jaak (31), autovoerder ; 
Verstichele Hubert (23), handelsreizi
ger ; Vanderdonckt Daniel (35), land
bouwer. 

kortrijk nr 1 

In Kortrijk starten we met een kartel-
lijst Volksbelangen-Volksunie. 
Hier volgt de plaats van onze VU-kan-
didaten : 
2. Comeyne Lutgart (mevr. van Lan-
duyt), lic. germ, f il., 38 jaar; 3. van 
Walleghem Walter, verzekeringsmake
laar, uittredend raadslid, 60 jaar; 5, Wy-
doodt August, meestergast-schilder, uit
tredend raadlid, 50 jaar; 7. Vandewattij-
ne Roger, bedrijfsadvizeur, provincie
raadslid, 31 jaar ; 12. Beyls Mare, muzi
kant, 21 jaar ; 13. Gallens Dries, bedien
de, 44 jaar; 15. Bol Marika, laborante, 

.22 jaar; 16, Minne Georgette (mevr 
Vandevijvere), huismoeder, 41 jaar ; 
18. Desmet (jraston, slachter, 55 jaar : 
19. Christiaens André, magazijnhouder 
41 jaar ; 21. Velghe Kamiel, telegraafbe-
diende, 45 jaar ; 22. Van Hollebeke Go
delieve (mevr. van Robays) huismoeder. 
52 jaar ; Flo John, schilder, 25 jaar ; 
25. Claus Marie-Josée (mevr. Plancke), 
huismoeder, 52 jaar. 

menen nr 1 

Vanholme Wilfried (41), geneesheer, 
provincieraadslid ; Tahon Joel (28), on
derwijzer ; Desreveaux Nicole (25), 
huishoudster ; Braems Abel (53), fiskaal 
raadgever ; Taccoen Stefaan (26), licen-
ciaat-vertaler ; Vanbiervliet Pierre (30). 

vertegenwoordiger; Tanghe Roland (30), 
vleesbewerker ; Vanhaute Marie-Josée 
(54), lokaalhoudster ; Ghyselen Herwig 
(31), handelaar ; Cardoen Mark (21), 
bediende ; Vanmaelsaeke Suzanne (43), 
tabakbewerkster ; Libbrecht Walter 
(23), beeldhouwer ; Expeel Jhonny (22), 
spoorwegarbeider ; Boucke Antoon (26), 
bediende ; Baert Margriet (46), huis
moeder ; Deleye Jacky (39), metaalbe
werker ; Noyez Aline (22), strijkster ; 
Lippenois Julien (42), meestergast 
bouwvak ; Dutry André (59), mekanie-
ker. 

waregem nr 3 

Depoortere André ; dr. Deroose Erik ; 
van Haesebroeck Lydia ; van den Hende 
Armand ; Wielfaert Frans ; Missant 
Jaak ; Parmentier Raf ; Verbauwhede 
Johan ; Bossuyt Berten ; Waelkens Wil
ly ; Miyako Hobo ; Vandenheede Eddy ; 
Deforche-Van Rillaer Agnes ; Bultynck 
Luk ; Smekens Erik ; Verhaeghe-Lip-
pens Lea ; van Geluwe Johan. 

In het arr. Kortrijk steunen wij 
verder nog kandidaten op lijsten 
te : Avelgem, Nieuw Avelgem 
(lijst 3) ; Deerlijk, Nieuw Deer
lijk (lijst 2) ; Harelbeke. rVolks- * 
unie-Volksbelangen (lijst 3) ; 
Heule, Gemeentebelangen (lijst 
2) : Ingooigem, Nieuw Ingooiffem 
(lijst 3) : Kuurne. Eenheidslljst 
(lijst 1) ; Lauwe, Groep '70 (lijst 
3) ; Lendelede, Nieuw Left'delede " 
(lijst 2) ; Marke, Groeiend Marke 
(lijst 2) ; Tiegem, Volksbelangen ; 
Wevelgem, Gemeentebelangen 
aiist 2V 

ARR. TURNHOUT 

geel 

Belmans Jo (39), advokaat-volksverte-
genwoordiger ; Tubbeckx Fons (52), 
akkoutant ; Mw Boeckx-Vanderperre 
Josepfine (33), huishoudregentes ; De-
dapper Rik (57), arbeidsanalist; Deko-
ninck Hilde (23), direktiesekretaresse ; 
Dams Jef (25), bediende : Vandoninck 

Aloïs (37), handelaar ; Mannaerts Bon 
(38), autovoerder ; De Graaf Jar (38), 
handelaar ; Mw Daems-Vanuytven Ire
ne (26), huismoeder ; Boogers Marie-
Josée (21), apoteek-assistente : Ver-
winp Jan (41), ijzervlechter; van 
Camp Frans (45), fotograaf ; Verboven 
Herman, houthandelaar ; Bulckens Wal
ter (22), technikus : Dillien André (31), 
boormeester ; van Reusel (48), magazij
nier ; Lievens Frans (22), student ; 
Aerts Door (70), gepensioneerde ; Aerts 
Frans (59), landbouwer ; Leynen Maar
ten (37), scheikundige. 

hulshout 

van den Breul Frans (39), technicus 
Wendrickx Georges (27), bediende , 
Roothooft Emiel (48), diamantslijper ; 
Vranckx Maria (29), z. ber.; Deckers Jos 
(36), diamantslijper ; Wilbers Louis 
(27), bediende ; Truyen Roger (24), dia-
mantslijper; van den Eynde Frans (29), 
bediende ; Valvekens Frans (24), tech
nikus ; Heylen Alex (27), diamantslij. 
per ; Kindermans Louis (25), fabriek-
werker ; van Tendeloo Kamiel (58), 
meubelmaker ; Bruynseels Alfons (31), 
diamantfabrikant. 

meerhout 

Jos van de Poel, bediende ; Gust Wou
ters, landbouwer, voorzitter boerensin-
dikaat ; Craeninckx Maria, echtgen. 
Meester Janssen ; Frans Beyens, lasser; 
Frans Haesen, mijnwerker ; Jos Gey-
pens, vertegenwoordiger ; Yvonne van 
Eynde, bediende ; Jean Huygens, slager; 
Jos van Uytven, werkman : Jef Wilms, 
gepens. mijnwerker ; Jef Boons, fa
brieksarbeider. 

mol nr 4 

van Eisen Carlo (44) bedrijfsekonoom ; 
Vanhoof Robert (28) advokaat, sekreta-
ris VU afdeling Mol ; Curinckx Rik 
(51) metselaar ; Mertens Edward (64) 
ereschoolhoofd, uittredend gemeente
raadslid ; Mevr. Housen-Leen Hendrika 
(66) ereonderwijzeres, uittredend ge
meenteraadslid ; Mevr. Fevery-Demeyer 
(35) wetenschappelijk assistente ; 
Luyckx Juul (22) student : Geyzen 
Frans (37) technikus elektronika SCK ; 
Vanhoof René (38) mekanieker r Val-
gaeren Jo (37) geneesheer ; Jacobs Al
bert (52) hoofdklerk van Braband Jos 
(43) bediende NMBS : Geboers Gustaaf 
(52) hoofdtreinwachter : Heurckmans 
Louis (31) bakkersgast; Bollen Jan (30); 
Hannes Frans (62) toezichter • Stevens 
Leon (29) handelaar Vreys Louis (39) 
elektricien-handelaar ; Ruymaekers 
Georges (24) monteerder " van Eisen 
André (70) ere-schoolhoofd • Mevr. 
Wouters-Das Alfonsine (41). 

turnhout 

Daelemans ; Beaufays ; Deckx ; Bauwe-
raerts ; Mennens ; Mevr. Dewinter ; 
van Autenboer ; Kuppens : Crols : De 
Coster ; Lauwerys : Wilmsen : Mevr. 
Marynissen ; MeVr. Nys ; Wauters E., 
VOS : Bertels ; Mevr. Mertens : van 
Eyck ; Dieltiens ; Mevr. Verbeek { 
Dierckx ; Robberechts ; Horemans j 
Steenackers ; Mevr. van de Stighelen. 

vorst-kempen 

Geeraerts Rob. (25) ; Symons Georges 
(27) ; Raeymaekers Josée (43) . Wage-
mans Leopold (36) ; Nuyts Alfons (39); 
Peeters Jan (21) ; Mangelschots Viktor 
(39) ; Dehondt Maurice (25' : Svmons 
Eugeen (55) ; Bijloos Benedikt (56) ; 
Goos Theofiel (48) : Valgaerts Willy 
(23) ; Helsen Frans (45) ; 

Onze partij steunt nog kandidaten 
op een aantal vlaamsgezinde lijsten. Z< 
o.m. te Beerse (lijst van Nyen). Oud. 
Turnhout (lijst nr 1. gemeentebela» 
gen), Ramsel (lijst nr 5, vlaamse volks 
belangen) en Vosselaar (Vrije Vosse 
laarse T»art̂ ii'>. 

voor een leefbare gemeente 

in een federaal vlaanderen 

STEM VOLKSUNIE 
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de woreid 
Er gaat geen week voorbij of er wordt op kongressen gesproken over ont
wikkelingshulp, worden er moties en notas gepubliceerd of zorgt de der
de wereld zelf voor nieuws in dit verband. Vorige week werd in ons blad 
gewezen op een werknota van het Dosfelinstituut, waarin de belgische 
ontwikkelingshulp — terecht — zeer kritisch werd onderzocht. Deze 
week werd op het tweede kongres van de Wereldbeweging van Kris-
telijke Arbeiders o.a. gepleit voor een grondige wijziging van sommige 
sistemen, vooral met het oog op de derde wereld, Joegoslavië, Egypte 
en India, pleitten in een voorstel, gericht tot alle ontwikkelingslanden, 
voor meer onderlinge samenwerking, vooral door een voorkeurregeling 
op het gebied van hun handelsverkeer, o.m. door tolvrijstellingen en 
tariefverminderingen, in feite een eerste stap naar een soort ekonomi-
sche integratie. We kunnen dus vaststellen dat er in ieder geval druk van 
gedachten wordt gewisseld zowel in de donorlanden als in de ontvan
gende landen om tot een struktuur inzake ontwikkelingshulp te komen, 
mits een inspanning van beide kanten. 

Stilstand of daling ? 
Dat er intussen ondanks al dit stude

ren, onderzoeken e.d.m. geen werkelijke 
vooruitgang wordt geboekt hebben we 
vorige week met betrekking tot ons 
eigen land kunnen nagaan (cfr. werk
nota Dosfehnstituut nr. 2). Deze werk
nota bracht aan het licht dat de feitelij
ke ontwikkelingshulp op 1/3 neerkwam 
van het als globale ontwikkelingshulp 
opgegeven cijfer. De rest was vermom
de handelspolitiek. Zonder te veralge
menen mag men aannemen dat de ver
houdingen in de andere donorlanden 
niet veel verschillen van de belgische 
en dat de westelijke wereld in werke
lijkheid niet 1 t.h. van het bruto natio
naal produkt aan ontwikkelingshulp 
besteedt. Het moge dan zijn dat hier en 
daar het volume toenam, over het alge
meen stelt men een stagnatie en zelfs 
een daling vast. Dit geldt vooral voor de 
grote donorlanden, zoals Amerika. 

Ook de hulp van niet-goevernemente-
le organizaties — die dus echte ontwik
kelingshulp mag genoemd worden — 
blijkt intussen aan dezelfde euvels als de 
officiële ontwikkelingshulp te lijden, 
o.a. een grote eenzijdigheid bij de keuze 
der landen op grond van vroegere kolo
niale bindingen of van politiek-strate-
gische belangrijkheid, maar zeker niet 
op grond van objektieve criteria 

We hebben hier voor ons het officieel 
bilan van de belgische Niet-Goeverne-
mentele Organizaties voor 1969, waaruit 
blijkt dat in 1969 voor 875 miljoen aan 
hulp werd verstrekt, met eigen gelden 
waarover de NGO in 1969 beschikten. 
Onder deze gelden dient men te ver
staan de opbrengst van inzamelingen, 
van giften door partikulieren, organiza
ties of vennootschappen, maar niet van 
enige eventuele financiële deelneming 
van de staat. 

Dit cijfer betekent tegenover 1968 
(jaar dat als bazis voor bovenvermelde 
Dosfelnota diende) een daling toen nl. 
917 miljoen werd besteed. Niettemin is 
het cijfer nog steeds hoger dan in 1966 
en 1967, resp. 601 en 682 miljoen. Er was 
dus gedurende drie jaren een stijging 
met 316 miljoen, tans een vermindering 
met 42 miljoen. Deze vermindering is 
bijna uitsluitend te wijten aan de daling 
van de financiële deelneming van de 
missie-organizaties, wier aandeel met 
niet minder dan 40,6 miljoen daalde. 

De invloed van de officiële politiek 
ter zake blijkt duidelijk uit de keuze 
der landen, waarheen deze niet-officièle 

bilaterale hulp wordt georiënteerd : het 
leeuwenaandeel ging met 79 t.h. naar 
Afrika (62 t.h. in 1968) hetgeen dus nog 
een unilaterale stijging betekent in 
plaats van een steeds meer bepleite 
grotere spreiding. Als men de onderver
deling nagaat van deze 79 t.h. voor 
Afrika stelt men vast dat daarvan 21,65 
t.h. naar Kongo-Kinsjasja, 27,08 t.h. naar 
Boeroendi en 20,25 t.h. naar Rwanda 
gingen, terwijl de overige afrikaanse 
landen schommelen tussen percentages 
van 0,01 tot 0,85, Algerië, Marokko en 
Tunezië uitgezonderd, die samen 6,05 
t.h. totalizeren. Latijns Amerika en 
Azië moesten het stellen met resp. 9,5 
en 11 t.h. van het globale cijfer van 875 
miljoen (20 resp. 17 t.h. in 1968). Aan 
deze eenzijdigheid zal slechts een einde 
komen wanneer naast het sisteem van 
bilaterale hulp een stelsel van multila
terale hulp zal fungeren, waarin bepaal
de bilaterale hulpprojekten zouden kun
nen opgenomen worden, zonder dat een 
totale vermenging aanbevelenswaardig 
lijkt vermits men dan van het ene 
uiterste in het andere zou vervallen. 

Of deze zuiver partikuliere hulp (die 
ongeveer 100 fr per hoofd van de belgi
sche bevolking vertegenwoordigt, waar
bij spijtig genoeg geen cijfers beschik
baar zijn over het aandeel van Vlamin
gen en Walen, hoewel de bekende vrij
gevigheid der Vlamingen, hun groter 
aantal en ook de reeds lange traditie 
van steun aan de missionering met 
quasi-zekerheid tot het grootste aandeel 
laat besluiten) ook 1/6 bedraagt van het
geen de belgische staat aan de ontwik
kelingslanden besteedt, betwijfelen we, 
vooral na de analize van 1968 door het 
Dosfelinstituut. Dit breukcijfer zal wel 
hoger zijn dan beweerd in het verslag. 

Een daling dus die aansluit bij de 
reeds merkbare dalingstendens in de 
geindustrializeerde wereld, niet alleen 
in de officiële doch ook in de partiku
liere sektor (uitgezonderd de handelsin
vesteringen die stijgen) die inderdaad 
op haar beurt gesensibilizeerd wordt 
door de bestendig groeiende bedreiging 
van de levenssfeer en door de maatre
gelen die men plant om aan deze be
dreiging het hoofd te bieden, bij een 
niet - afnemende bewapeningswedloop, 
waarvan slechts een drastische beper
king een grotere westerse inspanning én 
voor ontwikkelingssamenwerking én 
voor de strijd tegen de vervuiling van 
het levensmilieu zou mogelijk maken. 

Het rode plein vanaf het Kremlin gezien. 

is rusland russisch ? 
Stalin sprak maar zelden rede

voeringen vit En dan altijd in 
Moskou en in het Kremlin. Maar 
zij die het hlijkhaar kunnen be
oordelen zeggen dat hij tot het 
einde van zijn dagen met een 
sterk georgisch aksent Russisch 
sprak. En inderdaad, daaraan 
hoeft niemand te tioijfelen. Jozef 
Vissarionovitsj Dsjoeaasjwili. die 
rneende dat hij van staal was en 
zich op dit punt helemaal niet ver
giste, was géén Rus maar 'n Geor
giër. En het georgische volk en 
de georgische taal behoren niet 
eens tot de grote Slavische bevol
kingsgroep, maar tot de kaukazi-
sche en dat geldt ook voor de geor
gische taal. 

We zullen wel nooit weten 
of de Georgiër Stalin een « ruskil-
jon » was geworden ofwel iemand 
die er zich heimelijk over ver
heugde dat een Georgiër er in ge
slaagd was heer en meester over 
« Rusland » te worden. 

Breznjev, als partij-sekretari$ de 
machtigste man, aan wiens woord 
terecht veel meer belang wordt 
gehecht dan aan de verklaringen 
van een eerste-minister of zeker 
van een prezident van de Sovjet
unie, gaat tegenwoordig ook in ver 
van Moskou verwijderde steden 
belangrijke redevoeringen houden. 
We kunnen het niet kontroleren, 
maar heel waarsrhijnlijk spreekt 
hij dan telkens Russisch. Ook als 
hij spreekt in een stad die eigen
lijk helemaal niet russisch is > En 
blijkbaar zonder tegenmanifesta-
ties. Wat dit betreft hebben wij 
Vlamingen het dan toch maar be
ter als er nog ooit een fransspre-
kende minister bij ons op bezoek 
komt. 

De toestand is daar anders ? Na
tuurlijk ' Russisch is de officiële 
taal voor de gehele Sovjetunie. 
Maar daarnaast zijn de eigen ta
len van de republieken van de 

Unie, van de autonome republie
ken en van de nationale gebieden 
als gelijkberechtigde talen erkend. 
Het is zelfs zo dat kleinere talen 
pas tijdens het sovjetbewind tot 
ontwikkeling kwamen ! En zelfs 
nu nog schijnt het niet zo ver te 
zijn dat alle talen die in de Sov
jetunie gesproken worden weten
schappelijk zouden bestudeerd 
zijn. 

Volgens een hopelijk betrouw
baar naslagwerk zouden er in de 
Sovjetunie meer dan honderd ver
schillende volkeren leven. De lijst 
is natuurlijk te lang ! En er zijn 
ook heel kleine bij. De Groot-Rus
sen vormen de meerderheid van 
de sovjetbevolking (het wit-RuS' 
sisch werd pas in 1919 erkend, na-
dat het steeds onderdrukt werd). 
Samen met de Oékraxeners en de 
andere volkeren die een indo-eu-
rovese taal spreken hereiken zij 
zelfs meer dan drievierden van 
de bevolking. 

Officieel is de Sovjetunie een 
land met een algemeen opgelegde 
en wellicht ook gemakkelijker dan 
hier en daar aanvaarde tweetalig
heid. Het échte probleem zit waar
schijnlijk niet in het feit dat Rus
sisch ook bij de niet-Russen als 
even officiële taal geldt als hun 
eigen taal. Het échte probleem is i 
in welke mate, ondanks de wette
lijke gelijkberechtiging, het Rus
sisch imperialistisch werk ! Voor 
de « gelovige » kommunist is dit 
natuurlijk uitgesloten : waar kom-
munisme is kan geen imperialis
me zijn. Maar zelfs voor iemand 
als Djilas is het nationale pro
bleem onontkoombaar. En in elk 
geval weten we dat de « spreek
buis » van de Tartaren, generaal 
Grigorenko. vandaag in een krank
zinnigengesticht zit, juist omdat 
hij de <( spreekbuis » van zijn volk 
wilde zijn t 

deze week in de wereld 
Hartelijk onthaal voor Nixon in Joe
goslavië, triomfantelijke ontvangst 
voor de prezident in Spanje. Nixon 
kan zich niet met Tito akkoord ver
klaren over het Midden Oosten hoe
wel Tito's toelichtingen welkom blij
ken te zijn. Ontvangst door de paus 
verloopt minder hartelijk dan deze 
op 2 maart 1969. 

De Sovjet-Unie raadt de nieuwe 
egyptische leiders aan, het bestand 
aan het Suez-kanaal na te leven en 
hernieuwt naar aanleiding van Nas
sers dood haar steun aan de arabische 
landen. Ook tegenover Amerika blij
ken de opvolgers van Nasser momen
teel de politiek van de Rais te zullen 
volgen. 

Rust keert geleidelijk terug in Jor
danië nadat de Jordaanse troepen en 
de Palestijnse kommandos de be
standsvoorschriften beginnen in te 
volgen onder toezicht en druk van 
de inter-arabische kontrolekommis-
sie. Het is duidelijk dat ondanks het 
Jordaans militair overwicht de pozi-
tle van koning Hoessein is verzwakt. 
Premier Golda Meir van Israël wil 
wel rekening houden met een Pale
stijnse staat, eventueel met afstand 
van bepaalde bezette gebieden, maar 
niet in Israël. Intussen dient Jeruza
lem de 27ste klacht tegen Egypte we
gens bestandsschending in. 
Na het russisch sukses met de onbe
mande maanlander die behouden 
naar de aarde werd teruggeleid komt 

het amerikaans ruimtevaartcentrum 
in het nieuws met de aankondiging 
van de vlucht van Apollo 15 (op 25 
juli 1971) die technisch de meest per-
fekte tot nog toe zal zijn. 

• West-Duitsland en Polen hervatten 
verdragsbesprekingen. Te Bonn is 
men ontgoocheld over de russische 
houding inzake Berlijn. 

• Dreigende politieke krizis in Chili 
(verkozen prezident Allende ver
werpt kristen-demokratische eisen 
voor het bekomen van « demokra-
tische waarborgen ») en in Bolivië. 
waar gevechten uitbreken tussen 
voor- en tegenstranders van prezi
dent Ovando. 

• Het partijprezidium van de zuidsla-
vische kommunisti«che partij keurt 
het voorstel van prezident Tito goed, 
waarin deze 'een kollektief prezi-
dentschap na zijn aftreden of over
lijden aanbeveelt. 

Prezident Nixon en premier Heath 
van Engeland uiten hun bezorgdheid 
over de verstrakking van de rus
sische politiek (Sam-3 raketten aan 
Egypte, toenemende sovjet-penetra-
tie in de Indische Oceaan en een ba
zis op Kuba voor duikboten, uitge
rust met raketwapens). 

Zesduizend ha. bos gaan in vlammen 
op in Zuid-Frankrijk, nadat twee 
jonge autodieven een gestolen voer
tuig in brand staken. Elf doden en 
talrijke gewonden. 

Opstand in vier gevangenissen te 
New York uit protest tegen overbe
volking en te lange duur van het 
voorarrest 
James R. Cross, hoofd van de britse 
handelsvertegenwoordiging in Mont
real Quebec Kanada. ontvoerd, ver
moedelijk door het franstalige 
«Front voor bevrijding van Quebec». 
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abdel nasser 

(Argos) Ondanks zijn poUüe-
ke misrekeningen en militaire 
nederlagen was Gamal Abdel 
Nasser de onaangevochten lei
der van Egypte en de arahische 
wereld gebleven. Door zijn per
soonlijk charisma had hij^ al
gauw zijn verloren militair 
prestige heroverd. Zijn enorme 
populariteit, die bij zijn begra.-
fenis op 1 okt jl. in een chaoti
sche demonstratie van haast 
mistieke verering uitmondde, 
heeft « tegenslagen » ovenoon-
nen die vóór hem nooit een 
staatsman had overleefd. Nas
ser was een mite geworden 
waarin miljoenen Arabieren ge
loofden. Voor miljoenen uit de 
niet-gebonden « derde wereld » 
was hij een « apostel van de re
volutie » (minister van voor
lichting Heikal in een « in me-
m-oriam »j. 

Wat Nasser voor ogen stond 
was drieledig en kan samenge
vat worden in zijn pogingen tot 
nationale bevrijding, sociale 
omiventeling en federale here
niging van de arabische volke
ren (van Noord-Afrika tot de 
Perzische Golf). De geschiede
nis leert in hoever hij die idea
len heeft bereikt : nadat hij 
playboy Faroek vit het zadel 
gelicht en vervangen had door 
prezident Naguib (die hij twee 
jaar later wandelen stuurde) 
had hij reeds in 1956, via de 

nationalizering van de Suezka-
naalmaatschappij, de britse 
voogdij afgeworpen. Zijn socia
le omwenteling liep over de 
onteigening van de feodale 
grootgrondbezitters waarbij 
duidelijk socialistische tenden
sen te herkennen waren. Maar 
zijn derde ideaal, een federale 
hereniging van de arabische 
volkeren, strandde reeds na drie 
jaar op het experiment met Sy
rië : van de Verenigde Arabi
sche Republiek bleef alleen een 
bondgenootschap met Damas-
kus over, een omstandigheid die 
later zwaar op de egyptische 
politiek zou doorwegen. Nasser 
werd t(5el de « held der Arabie
ren » maar de vereiste inspan
ningen gingen het vermogen 
van Egypte te boven. Dit groot-
ayabisch streven beiverkte trou-
loens de ^vijandschap in de ver
houding tot Israël, dat na 1948 
geleidelijk het simbool was ge
worden van westerse macht in 
het Nabije Oosten. De « oorlog » 
van 1956 (ivaarbij Fransen en 
Britten zich poogden meester te 
maken lyan de Suezkanaalzone) 
en de Blitzkrieg van 1967 waren 
mede een gevolg van Nassers 
bondgenootsrhav met Syrië en 
van zijn solidariteit met de Pa-
lestijnen. Nasser bood aan af te 
treden maar zijn populariteit 
was zo groot... dat hij bleef. 

Een staatsman moet evenwel 
beoordeeld ivorden naar de be

reikte rezultaten riiet naar 
maatstaven van populariteit. In 
iveenuil van zijn onvervangba
re historiciteit rijst dan ook de 
vraag of Nasser loel de « grote 
staatsman » is geweest die ook 
vroegere tegenstanders van het 
Nasserisme (New York Herald 
Tribune !) na zijn dood hebben 
gekreëerd : het Suezkanaal 
blijft voorlopig gesloten voor 
gebruik, het schiereiland Sinai, 
met een olieivinning van ui j j 
miljoen ton, ts nog steeds in 
handen van Israël, Egypte is 
meer dan ooit schatplichtig te
genover de Sovjetunie, de kloof 
tussen « a r m » en monarchis-
tisch Arabië xoerd niet over
brugd, zelfs de jongste arabi
sche topkonferentie te Kairo 
kon de schijn van eenheid niet 
redden ten aanzien van de tra
gische gebeurtenissen in Jorda
nië. Dit zijn scherpe verliespos
ten die het «grote staatsman
schap » van Nasser aantasten. 
Zij kunnen alleen afgerond 
worden door de grootse en ede
le bedoelingen van de Raïs. 
Tussen bedoelingen en bereikte 
rezultaten ligt inderdaad de 
juiste benadering van « de boe
renzoon met de verweerde voet
zolen van een woestijnloper» 
(Heikal in zijn « in memo
riam ») 

In het Westen werd Nasser 
het meest bekritizeerd om zijn 
«voorkeur» voor de Sovjet
unie. Men vergat hierbij te be
klemtonen dat die « russofilie » 
teruggaat op het amerikaanse 
weigeren (Foster Dulles) om 
financieel te helpen bij de bouiv 
van de Assoean-stuw. Nassers 
optie werd zeker niet bepaald 
door ideologische motieven. 
Maar bij die eenzijdig-e oriënte
ring (hem opgedrongen door 
hunne hoogheden de omstan
digheden !) heeft hij al te 
vroeg zijn gouden evenwichts-
pozitie prijsgegeven in ruil voor 
onmiddellijke verwezenlijkin
gen, waarvan hij op het binnen
landse vlak enorm veel ver
wachtte (egyptisch zelfvertrou
wen, nationale trots, prestige), 
en loaarvoor zijn volk (arm. po
litiek onmondig, gemakkelijk te 
sensibiliseren) hem met duur
zame trouiü en verering heeft 
beloond. Hierdoor verspeelde 
hij evenwel zijn image van 
niet-geëngageerde tussen Oost 
en West. Dat hij tegelijkertijd 
de egyptische kommunisten in 
de gevangenis stopte kon niet 
verhelpen aan het al dan niet 
gefundeerde westers wantrou-
loen. Ook nadat hij het ameri
kaanse plan Rogers had aan
vaard bleef men raadselen over 
zijn onverioachte gematigheid, 
maar erger was dat hij hier
door Palestijnse gevoeligheden 
raakte. Door zijn plotse afster
ven kunnen we alleen maar 
gissen naar de houding die Nas
ser ten aanzien van het Pales
tijnse vraagstuk zou aangeno
men hebben. Welistoaar heeft 

hij wezenlijk tot het bestand 

bijgedragen, maar ook dit ge
beurde niet zonder een vleugje 
improvizatie... en verhoogde de 
spanningen binnen het pales-
tijni verzet. 

Nasser ivas voorzeker een re
volutionair. Dat hij tegelijk mi
litair was doet geen afbreuk 
aan zijn revolutionaire beteke
nis. Zonder het leger waaraan 
hij zijn bliksemcarrière dankt 
loas hi] nooit de onbetwiste, na
tionalistisch en humanitair be
wogen leider geworden. Hij 
heeft trouwens het leger gede-
mokratizeerd en nooit was hij 
een produkt van « das Militar ». 
Zijn zin voor orde en tucht 
(een zeldzaamheid in het ietwat 
letargische. vroeger ook korrup-
te Egypte) had hij meegekre

gen van zijn «spartaan.'ie» 
ouders die hem in de slums van 
Alexandrië hebben grootge
bracht (Nasser in zijn « Philo
sophy of a revolution)). 1952). Ia 
weerwil van zijn vrijwel onbe
perkte beslissingsmacht is hij 
evenmin een diktator geweest : 
het eenpartijensisteem beant
woordde tijdelijk aan de egyp
tische situatie. Voor zijn volk 
droomde hij een grootse toe
komst en hij droeg het een 
warm en trouw hart toe. De 
fellagha's zullen zijn vaderlijke 
genegenheid niet gauxo verge
ten. Onder Nassers beleid zijn 
ze lüeer mens en staatsburger 
geiüorden. Dit zal de markant
ste verdienste van de overleden 
leider blijven. , 

WELDOENER VERLOREN 

Toen vorig jaar het amerikaanse tijdschrift 
« R a m p a r t s » heel zware financiële moeilijkheden 
had (er werd toen daarover hier bericht) werd het 
gered door een viertal helpers die samen tweehon
derdduizend dollars bijeenbrachten. Een van hen 
was Edgar Lockwood. Sindsdien verscheen zijn 
naam in de lijst van de direkteuren. Vorige week 
verscheen zijn naam onder een ontslagbrief : Lock
wood erkent v/el dat we leven in een revolutionaire 
tijd. dat grondige veranderingen nodig zijn, maar 
aanvaardt niet dat dit niet zou kunnen gebeuren 
door verkiezingen. «Rampar t s» stelt daar tegen
over dat de enige weg die overblijft is de bescher
mers van het sisteem angst aan te jagen en zo tot 
een antwoord te dwingen Blijkbaar worden dus 
ook daar de tegenstellingen steeds scherper. Zelfs 
bij de al zeer kritisch opgestelde groepen. 

VERKIEZINGEN 

BEVOLKINGSSTATISTIEK 

Ook in de Zuidafrikaanse Republiek worden tien
jaarlijkse volkstellingen gehouden. Volgens door de 
«Zuidafrikaanse persdienst» bekend gemaakt» 
cijfers is de aangroei van de Bantoebevolking gedu-» 
rende de voorbije tien jaar zeer groot geweest ï 
36.3 procent. Die aangroei ligt in de «thuislanden » 
veel hoger dan in de «blanke» gebieden : respektie-
velijk 68,7 procent en 16,8 procent. De tien miljoen 
negenhonderduizend Bantoe's van 1960 zijn n u 
veertien miljoen negenhonderdduizend geworden. 
Daarvan zijn de Zoeioe's met drie miljoen negen
honderdzeventig duizend de talrijkste groep, op de 
voet gevolgd door de Xhozos met drie miljoen 
negenhonderd en zeven duizend. De blanke bevol
king is van drie miljoen honderdduizend gestegen 
tot drie miljoen achthonderdduizend en de kleur
lingen van anderhalf miljoen tot ongeveer twee 
miljoen. Ook het aantal Aziaten is gestegen : vaa 
vierhonderd zevenenzeventig duizend tot zeshon
derd veertienduizend. De tienjaarlijkse telling had 
plaats in mei van dit jaar. en de meegedeelde 
cijfere zijn nog niet volledig officieel. 

JUANITA CASTRO 

De jongere zuster van Fidel Castro heeft vroeger 
geholpen om de revolutionaire beweging van fond
sen te voorzien. Zij was een soort «geldinzame
laarster ». Sinds 1964 is zy uit Kuba gevlucht en 
leeft nu in de Verenigde Staten in Miami. Tijdens 
een ant-kommunistische bijeenkomst in Kioto in 
Japan verklaarde zij zopas dat inderdaad de levens
omstandigheden onder de diktatuur van Batista 
ellendig waren, maar ook dat 't onder de diktatuur 
van Castro erger is geworden Met kubaans-zuider-
se hartstocht zei ze zelfs dat ze bereid was haar 
broer te doden om de demokratie in Kuba te bevor
deren. . . 

Het is in de Verenigde Staten een tameijk 
gewoon verschijnsel dat de meerderheid in de Se
naat en in de volksvertegenwoordiging niet tot de 
part i j van de prezident behoort. Dat belet niet dat 
het sisteem toch « werk t» , want ook als die meer
derheden samenvallen zitten er vooral bij de sena
toren nog altijd genoeg «wringers» . Toch zouden 
de republikeinen graag in de Senaat de meerder
heid halen. Als zij bij de komende verkiezingen 
zeven senaatszetels winnen hebben zij die meerder
heid. Daarvoor is de vice-prezident Agnew op ver-
kiezingstocht gelrokken, en is heel waarschijnlijk 
de europese reis van Nixon en wellicht no.g andere 
verklaringen en stellngen een deel van de verkie
zingsatmosfeer. Niet vergeten, ook al niet omwille 
van het gevaar dat er kan in schuilen. 

PERSOONLIJKE FAKTOREN 

Soms ontstaat haat en afkeer omwille van poli
tieke inzichten of algemene beginselen, maar zel
den komen daar géén andere elementen bij. Zo 
werd de broer van de Jordaanse opperbevelhebber 
El Majali in 1960 bij een bomaanslag op koning 
Hoessein gedood. En in juni van dit jaar werd da 
zuster van een kozijn en naaste medewerker van 
Hoessein, Zeid ben Sjaker door Palestijnen ver
moord. Zelfs zonder de sterke arabische familie
verbondenheid zouden dergelijke gebeurtenis.^en 
een onvermijdelijke invloed hebben op de houding 
van deze leidende figuren in het drama. 
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GEEN GEVAL VOOR 
5! DATEN OP TWEE-

TALIGE LIJSTEN. 

HET IS OOK NIET AANCE-
WEZEN STEUN TE VERLE-
NEN AAN LIJSTEN, VER
BONDEN MET UNITAIRE 
PARTIJEN. 
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heist o /d berg : voorzitster 

LENA STRAUVEN-VAN DER AUWERA 

Dat vrouwen ook een liisl durven tn kun
nen aanvoeren wordt bewezen te Heist-op-
den-Berg en o m ook te Oostkamp en Lede-
berg Te Heist-op-den-Berg is l i jst trekster 
Lene Strauven-van der Auwera, 45 ]aar, no-
tansk le ik Lena Strauven is een 7eer bewuste 
en uiterst geëmancipeerde vrouw, die weet 
wat verantwooidelijkheid is en die er steeds 
naar handelde Tevens mag onderst ieept 
wolden dat 7ii voorzitster is van de gekende 
Dr Vital Celenkling die zij met vaste hand 
leidt Haar enige ambitie getuigt ook van 
haar rijp inzicht, wars van alle drukdoenerij 
ten dienste staan van haai volk 

Oostkamp • voorloopster 

NELE MOLLET-SAENEN 

Nummer een op de VU-liist 
te Oostkamp is een vrouw Het 
betreft Nele Mollet Saenen, Ĝ 
,iaar Zi | behaalde een kandida 
tuur Wetenschappen aan de 
niksuniversitei t te Gent Ge-
hi'wd en moeder van viil kin-
detcn n»t heeft niet belet dat 
XII jsrcnlan? aktief lid is se-
wpest \an KAV Reeds in I960 
stond 711 op de VU liist voor de 
rxarlenientsverkiezmaten Sa
men met ïosiane \ an V!aanrte 
ren Tuvaerts is / i , stichtend 
lid van df Pluralistische Ak-
tiesfropt» waar a sprake m 
Gioo* Rtnaae Ook als lid \ a n 
de arrotiHissenientele VT n a d 
ontplooit \ e ' e 'Vlolle* een be 
won<leienswjTrrli»-p aktiviteit 

Reslist ook e\en aandacht 
\»or de andere \ rouweli ike 
kand'r t tip 

zwi|ndrecht : kampioene 

Over Zwijndrecht lekte weinig uit, zodat wij ons 
van elk kommentaar onthouden Op de negende 
plaats van de lijst staat Ljiliane Stevens-Chnstiaens, 
36 jaai en moedei van vier kinderen. 

JOSEE 

GOOSSENS-

VAN DER HEIDE 

LILIANE 

STEVINS-

CHRISTIAENS 

Li'iane is bijzondei aktief hoofdzakelijk wal be
treft ledenwerving en abonnementenslag waai in 
zij de kampioene blijkt te zijn Het is haid en on
dankbaar werk waai van zelfs mannen teiugschrik-
ken Besef evenwel, Zwijndretht dat weiksters 
alb Liliane Stevens onmisbaar zijn vooi de VU 

evere • leeuwemoed 

Het vergt inderdaad leeuwemoed voor een vrouw 
om in de g:emeente Evere de vlaamse belangen te 
verdedigen Josee Goossens van der Heide bekleedt 
de vierde plaats op de VU-lnst Zij is 'J7 jaar, ge
huwd en moeder van /o maar vier kinderen Ook 
deze kandidate meent zeer terecht, dat een vrouw 
haar verantwoordelijkheid moet opnemen en mee
werken aan een verantwoord gemeentebeleid 7ij 
IS ook terecht overtuigd dat heelwat sociale proble 
men beter door vrouwen begrepen worden en dat 
ZIJ alleen met de vrouwen kunnen worden opgelost 
7i) hoopt dat de kie/eressen vertrouwen /uUen 
itellen in xrouwelijke kandidaten "Met zeer grote 
nadruk vroeg zii ons de kandidaten in het Brusselse 
te steunen wat wii volgaarne doen Wij kennen de 
brusselse toestanden genoeg om te weten welke reu 
zenmoed er nodig is om zich kandidaat te stellen 
Veel geluk .Josee ' Wil schreven het vroeger reeds 
leeuwinnen met welpen zijn gevaarlijker dan 
leeuwen 

LUTGART 

COMEYNE 

kortrijk : kort 

Uit Kortr i jk ontvingen wij bijzonder weinig ge
gevens, wat bebhst wel een vergetelheid zal zijn. 
Maar het belangrijkste is kort maar goed nieuws. 
Op de derde plaats van de kartellijst Volksunie-
Volksbelangen staat Lutgar t Comeyne, l icentiate 
geimaanse lilologie. 

menen : het bli jf menens 

NICOLE DESREVEAUX 

De Volksunie-Menen verdient ekstra-pluimen. 
Voor ons ligt een stapel dokumentat ie waarui t wij 
kunnen afleiden hoe druk en oprecht ei gewei kt 
u o i d t Voor de vi ouwen zo schrijft ons sekretai is 
Bernaid Decorte werd een flinke inspanning 
gedaan op de 19 kandidaten zijn er vijf vrouwen. 
Een speciaal vrouwen-pamtlet werd op duizenden 
eksemplaren verspreid De hele aanpak van Menen 
getuigt van vernieuwing verjonging en tevens 
begrip voor de viouw Vergelijkt men even met de 
lijsten der andere pai tijen dan stelt men vast da t 
de Volksunie als de beste uit de bus komt Dat 
moet ook op 11 oktober ' 

Op de dei de en verkiesbare plaats staat Nicole 
Desreveaux 25 j a a r ' Zij volgde technisch onder-
wijs en deinst er niet voor terug om in vrije ogen
blikken met sukses toneel te spelen Immers ziJ 
maakt deel uit van « lever en Eendracht» , die in 
1969 het koninklijk landjuweel won Nicole voert 
ook een vaaidige pen v.at het pamflet bewijst 

W I J komen beslist ook eens kennis maken met 
haar en met Aline Noyez Suzanne Vanmaelsaeke, 
Mane-Josee Vanhaute en Maigiiet Baert evenals 
met de « kerels » Vdn Menen die zekei in de geluk-
wensen mogen delen 

nog Oostkamp 

RIA QUAGHEBEUR-DEFOORT 

Vijlde plaats op de lijst tt Oostkamp Pas 26 jaar, 
licenciate klassieke filologie gehuwd en moeder 
van drie kinderen Tevens lid van de NCMV-orga-
nizatie Zowel als Nele Mollet hoopt zij terecht een 
opbouwende oppozitie te voeten 
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de 
fabel makers 

Er zijn helaas nog mannen en poiitiekers, 
die bij hoog en laag blijven beweren, 
dat geëmancipeerde en politiek bewuste 
vrouwen uitsluitend vrouwen zijn zonder 
kinderen en met een zee van t i jd . . . 
Dit fabeltje uit de vorige eeuw wordt 
nog altijd in vele kringen verteld en ge-
kult iveerd. Dat de fabelmakers aandach
t ig deze bladzijden lezen ! Dan zal we l 
overtuigend bli jken, dat de meeste vrou
wen op de VU-lijsten moeders zijn van 
grote gezinnen en harde werksters. 

OP , ^ 

TEN 

edegem : veelzijdig 

HILDE DE WIT-JACOBS 

Op 17 kandidaten zijn er vier vrouwen te Ede
gem. Hilde De Wit-Jacobs bekleedt de tweede 
plaats. Zij IS 37 jaar en moeder van drie kinderen. 
Zi] was leidster van vlaamse katolieke meisjesgid-
een te Edegem, bestuurslid van de oud-scouts en 
oud-gidsen, bestuurslid en wijkmeesteres van KAV. 
Hilde De Wit is zeer aktief in verschillende organi-
zaties met sociaal en karitatief doel Haar voorkeur 
gaat uit naar jeugdwerk en kultureel vormings
werk. 

VERA SMEDTS 

De 22-3arige regentes Vera Smedts staat op de 
vierde plaats Zij is de gewezen leidster van de 
meisjesschare der Blauwvoetvendels en op dit 
ogenblik zeer aktief m de jongerengemeenschap. 
Tevens is zij de verantwoordelijke voor kuituur en 
onthaal m het Davidsfonds. 

FRIEDA LOMBAERT 

Tiende kandidaat, 21 jaar en verpleegster • een 
beroep dat meteen tot bezinning noopt op vele 
sociale leemten. 

ELZA GEUKENS-APPELS 

Nummer 14 op de hjst, maar een vrouw die weet 
Wat de zorg voor kinderen betekent Zij heeft er 
vijf Als handelaarster komt zij ook geregeld in 
kontakt met mensen, wellicht de leerrijkste school. 

Wij verheugen ons hierover. Want pre
cies deze vrouwens kunnen putten uit 
een rijke levenservaring. Meer dan wie 
ook beseffen zij immers de noden van 
een gezin, de vraagstukken van de jeugd 
en de problemen van de bejaarden. En 
dat zi j , ondanks hun vele beslommerin
gen, zich toch politiek engageren, be
wijst dat zij ook bewust zijn van de so
ciale, kulturele en levensnoden van hun 
gemeente, van hun provincie en van hun 
kultuurgemeenschap. Het bewijst dat zi j , 
door de vrouw te ontvoogden, meteen 
ook de man helpen op vele gebieden. 
Wij wensen ze veel sukses, want moed 
hebben zij toch reeds voldoende. En w i j 
houden ons aan onze afspraak : wie niet 
aan bod kwam vóór 11 oktober, komt 
later nog we l , want de strijd gaat on
verminderd voort. Laat mij in ieder geval 
weten hoe alles verloopt. 

Hilda U. 
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ROSA 

BiESEMANS-

BOSTEELS 

febbeke : het eerste 

Met de tweede plaats op de VU-lijst te Lebbeke 
wordt Rosa Biesemans-Bosteels het eerste vrouwe
lijke gemeenteraadslid Zij is 38, gehuwd en moe
der van vijf kinderen Zij is niet alleen lid van 
verscheidene verenigingen, waar zij graaggezien is, 
maar ook een zeer aktieve en gewaardeerde kracht 
in de VU, die steeds op haar kan rekenen. 

'iiiliiijiililillll 

ledeberg : daarom 

JACQUELINE 

DE CASTER-

BUYL 

Na rijp beraad heeft ook de VU-Ledeberg 
met grote meerderheid besloten Jacqueline 
De Caster-Buyl aan de kop van de lijst te 
plaatsen. De sekretaris schrijft ons, dat de 
beslissing werd getroffen niet omdat het «in» 
IS vrouwen op de lijst te plaatsen, maar 
omdat Jacqueline De Caster met haar onver
moeibare aktiviteit heeft bewezen, dat zij 
meer kon dan haar «man» staan Jacqueline 
IS 37, gehuwd en moeder van vijf kinderen. 
Reeds vroeg leerde zij de noden kennen, toen 
haar vader als belgisch soldaat sneuvelde 
tijdens de 18-daagse veldtocht in 1940. Toch 
liep zij volledige middelbare studies en werd 
zij sekretaresse bij een parastatale instelling 
+e Gent Zij werd lid van het Davidsfonds en 
van een gezinsorfariizatie Twee jaar was zij 
nok aktief lid van KAV Maar overtuigd dat 
üohtiek niet alleen de zaak van de man is, 
trad zii toe tot de VU -nroorvan zij de ijverige 
=;ekretaresse werd Zi volgde de lessen aan het 
L Do<;feHnstituut om zich voor te bereiden op 
haar taak als cempontpraadslid 

roeselare : bri l opzetten 

ANNIE POTTIE-KINDT 

Voor de eerste maal komt Roeselare — het hart 
van West-Vlaanderen — op met een afzonderlijke 
VU-lijst met vier vrouwelijke kandidaten 
Na twee jongeren (25 en 27 jaar) volgt op de 
derde plaats Annie Pottie-Kindt, 38 laar moeder 
van vier rumoerige bengels en een gewezen 
bediende, die nu flink heipt m het zakenkantoor 
van de echtgenoot Zij was propagandiste en 
ontspanningsleidster van VKAJ, daarna leidster 
van de « zingende moeders » bij KAV, 
In een lange oprechte brief schrijft zij om ; 
« Er zijn nog zo weinig vrouwen die inzien dat 
zijzelf de handen uit de mouwen moeten steken, 

»willen %ij iets veranderd zien Langs de weg 
blijven kankeren helpt geen zier Er is nog 
zo enorm veel te doen bij ons in Roeselare. 
Ons stadsbestuur is te oud en te eenzijdig en ziet 

«> de no4gn niet van onze kinderen onze gezinnen, 
onze jongeren. Kom eens naar Roeselare en 
zoek de sportterreinen fwaar je on mag !), 
de speelruimten de groene zones , maar 
breng een héél grote bril mee anders is er kans 
dat je niks vindt Dat willen wii verhelpen 
Er zijn zaken die een man — met de beste 
bedoelingen — niet ziet Wii vrouwen willen 
er hun opwijzen. met hen samenwerken 
Ik hou een echt pleidooi voor de vrouwen hé ! 
Maar het zit soms zo hoog ie wilt er iet? 
voor doen, je wordt soms niet begrepen zelfs 
je eigen zussen zien het niet .. En dan moet 
je wel redevoeringen afsteken voor de 
bewustmaking van de vrouw .. » 
Onze bril ligt gered, beste \nnie Het wordt de 
hoogste tijd dat de bevolkins van Roeselare 
het stadsbestuur eens een grote bril opzet. 
Deze bril heet Volksunie. 

T ^ - : A 

file:///nnie


16 wu 

(RSA). Op 28 september jl. overleed Erich Maria Remarque 
te Locamo aan een chronische hartkwaal . Hij werd op 22 juni 
1898 te Osnabrück als zoon van een boekbinder geboren. Toen hij 
a'>httien was stond hij al aan het front. Na de wapenstilstand 
fungeerde hij een tijdlang als onderwijzer. Later schakelde hij 
over op handelaar, autoracer, testpiloot, publiciteitsagent, tech-
nissch tekenaar en joernalist. Tot hij in 1929 « lm Westen Nichts 
Neues » publiceerde, het boek dat hem « in één nacht » steenrijk 
en wereldbekend zou maken. 

Erich Maria Remarque 
Remarque' ' ; bestseller wilde 

geen aanklacht zijn, nog min
der een belijdenis. In de akku-
ra te stijl van de « Nieuwe Za
kelijkheid », maar doorgloeid 
van expressionistische bewo
genheid evokeert hij een gene
rat ie die door de oorlog werd 
vernietigd, ook al overleefde 
ze de monsterachtige slachting. 
Men zal zich klastitularis Kan-
torek wel herinneren en zijn 
holle, patetische woorden
kraam. Naast hem akteert on
derofficier Himmelstoss met 
zijn zielloze Kadavergehorsam. 
In de opstelling van Remarque 
staan ze allebei aan de zijde 
van het burgerlijk-reaktionaire 
Duitsland dat, van uit zijn so
ciale geborgenheid, met weer
baarheid, paraatheid, heldhaf
tigheid en « hoge waarden » 
koketteert. Die voze retoriek 
heeft Kantorek aan zijn leer
lingen meegegeven: aan Kropp 
en Muller, aan Kemmerich en 
Paul Baumler, « de laatste van 
zeven » die in oktober 1918 er
gens in het Westen, er was die 
dag geen nieuws van het wes
telijk front, doodgeschoten 
wordt. 

Aan dit front hadden Kanto-
reks leerlingen, nog vóór de 
dood ze te grazen nam, reeds 
afstand van het «Heldenhafte» 
gedaan. Hun haast animale af
keer voor de verschrikking 
haalt het algauw van het eufo
risch patriottisme van de eer
ste oorlogsdagen. Wat in die 
wereld, op de grens van de 
dood, overblijft is onverbreek-
rabe kameraadschap, humane 
meewarigheid (Baumler geeft 
russische krijgsgevangenen te 
eten), is solidariteit met de 
menseliike konditie, een solida
riteit die de tegenstellingen 
van de oorlog overbrugt (een 
frans soldaat sterft in de ar
men van Baumler) . is felle le
vensaffirmatie, schrijnende be
hoefte aan een vleugje mense
lijke warmte en gezelligheid 
(ontmoeting met de franse 
meisjes). In dit niemandsland 

van ontmenselijking en tra
gische agressiviteit bloeien de 
expressionistische deugden van 
broederlijkheid en solidariteit 
als een gewas van nieuwe be
loften, groeide als vanzelf het 
besef dat de oorlog een zaak 
van generaals en wapenfabri-
kanten is. 

Het boek kwam terecht in 
de labiliteit van de Republiek 
van Weimar met haar inflatie 
en werkloosheid, haar straatge
vechten en stakingen, een re
publiek die langzaam gewurgd 
werd tussen het radikalistisch 
opbod van het rode front en 
het revanchisme van de nazi's. 
Het kon wel niet anders of 
ook « lm Westen nichts Neues » 
zou luttele jaren later op de 
brandstapels van Goebbels be
landen, samen met « Der Weg 
Zurück » (1931) waarin Re
marque de moeizame heraan
passing van de teruggekeerde 
frontsoldaten beschrijft. Toen 
in 1937 zijn «Drei Kameraden» 
op de boekenmarkt verscheen 
verbleef Remarque, nu amcri-
kaans staatsburger geworden, 
reeds in de VSA : in 1929. na 
de publikatie van zijn eerste 
oorlogsboek, had hij zijn ge
boorteland verlaten. Hem 
« ahnde » de verschrikkeli ike 
toekomst die door onverdraag
zaamheid en rassenbiologische 
waan haar opmars aankondig
de. Zijn verder leven zou hij 
verdelen tussen Zwitserse en 
amerikaanse emigratie, met af 
en toe een vluchtig verblijf te 
Parijs. Vooral dit laatste was 
zeer naar de zin van zijn echt
genote Paulet te Goddard. ex-
filmartieste en ex-echtgenote 
van Charlie Chaplin. 

Al met a] heeft de emigratie 
ïiem niet van zijn oorlogstrau
ma genezen. Zijn latere emi
grantenromans zijn oorlogsboe-
ken gebleven, een omstandig
heid die zijn miljoenen lezers 
hem nooit kwalijk hebben ge
nomen Zijn laatste roman 
« Die Nacht von Lissabon » 
(1963) haalde intussen al de 

miljoenengrens. Maar de duit-
se kritiek (niet de angelsak-
sische !) heeft zijn na de jongste 
oorlog verschenen werk (« Are 
de Triomphe » (1964), en het 
reeds aangehaalde « Nacht von 
Lissabon» e.a.) naar de amuze-
ments l i tera tuur willen ver
schuiven. Hierover te diskussi-
ëren zou alleen maar leiden 
tot het benaderen van de al te 
vaak schijnproblematische as-
pekten van het schrijverschap. 
Naar mijn gevoel heeft Remar
que in zijn naoorlogse romans, 
een beetje naar angelsaksisch 
voorbeeld, de grens tussen li
te ra tuur en amuzementslek-
tuu r opgeheven. Bij het beoor
delen van die produktie mogen 
we voorzeker niet vergeten 
dat Remarque altijd (altans 
voor de wereld) de auteur van 
zijn eerste bestseller is geble
ven, en dat men zijn later 
werk onveranderlijk met « lm 
Westen nichts Neues » is gaan 
vergelijken. Dit is een proce-
dee dat om vele redenen niet 
opgaat Tussen 1929 immers en 
de tweede naoorlog ligt de 
metamorfose van een wereld
beeld. Dit niet te willen aan
vaarden is alvast geen bewijs 
van goede trouw. Maar Remar
que, kosmopoliet, ar istokraat 
en multimiljonair, hoefde zich 
aan die door duitse kritiek ge-
organizeerde veronachtzaming 
van zijn naoorlogse werken 
niet te storen. Hij was een man 
zonder ressentimenten. Boven
dien waren zijn miljoenen le
zers hem t rouw gebleven. 

Naar « lm Westen njchts--
neues » draafde Lewis Milesto
ne een merkwaardige film, als 
gevolg van het sukses van dit 
boek en die dan weer bijdroeg 
tot nieuw sukses. Milestone 
speelde als Amerikaan de 
krachttoer klaar zijn film als 
Duits te doen aanvaarden, on
danks dat hij Engels gesproken 
was en door amerikaanse ak-
teurs vertolkt (Paul Newman 
als Baumler, Slim Summer-
ville e.a.). 

• De « Kunst van de Mayas uit GuateTnala » 
in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel 
loopt tot 15 november en wekt grote helang-
stelling. In samenwerking met de Nationale 
Raad voor Mexikaans Toerisme wordt in het 
zelfde gebouw een tweede Maya-tentoonstel
ling ingericht « Maya skulpturen en keramiek 
uit Mexiko », een selektie uit de verzameling 
Manuel Marbachano Ponce, zodat we nu ook 
Mayakunst kunnen bewonderen uit een twee
de gebied waar deze kutluur bloeide • 

• Het «Kelderteater Malpertuis» te Tielt pro-
grammeert voor het seizoen 1970-1971 ver
scheidene toneelopvoeringen w.o. de kreatie 
van een toneelwerk van Pieter de Prins, dat 
deze schreef in opdracht van Kelderteater 
Malpertuis • 

• Zaterdag 17 oktober wordt om 15 u. op het 
erepark Schoonselhof te Antwerpen het graf
monument Pater Stracke onthuld. Bijeen
komst om 14.30 u. Toespraken door pater Jan
sen, Karel Dillen, Daniel Merlevede en prof. 
FJ. de Waele. Bloemenhulde en zang • 

• Gerard Gaudean stelt van 11 tot 25 oktober 
a.s. houtgravures ten toon in het Huidevet-
tershuis, Huidevettersplein 10 te Brugge • 

• Van 13 tot 31 oktober stelt Marjet (M. Doo-
remont) uit Kerksken, Oost-Vlaanderen van, 
13 tot 31 oktober a.s. schilderijen en beeld
houwwerken ten toon in de Garlerij Roeland, 
Lievevrouwbroerstraat 10 te Brussel • 

• De Koninklijke Vlaamse Schouwburg Brus
sel, programmeert vanavond om. 20 u. «De Lis
tige Weduwe)), evenals morgen, zondag 11 ok
tober om, 15 en om 20 u., en « Vrijdag » van 
Claus (dat in Oudergem als enige nederlands-
talige voorstelling in het kultuurcentrum al
daar een grote bijval oogstte, dit terloops) op 
dinsdag 13 oktober. De woensdag, donderdag 
en vrijdag daaropvolgend dan weer « De Lis
tige Weduwe » • 

• De vzw « Gezin en volksopleiding », Troon-
straat 125, 1050 Brussel, richt in samenwer
king met de KVS Brussel autocarritten in 
vanuit Aalst. Dendermonde, Leuven, Meche-
len. Opwijk, Halle en St. Pieters-Kapelle (bei
de laatste nog in voorbereiding) naar de KVS 
te Brussel, ten einde het toneelbezoek te 
stimuleren. Er is rekening gehouden met de 
mogelijkheid dat mensen uit die plaatsen die 
te Brussel werken, de terugreis kunnen mee
maken. De reis is gratis, men betaalt slechts 
de toegangsprijs tot de voorstelling. 

Voor dit zeer interessante initiatief wende 
men zich tot het bovenvermeld adres of tot 
de Koninklijke Vlaamse Schouwburg te Brus
sel. De eerste trip was voorzien op 9 oktober 
met « Vrijdag » van Hugo Claus op het pro
gramma • 
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• Regisseur Marcel De Stoop en dekoratewr 
Mare Cammaert hebban Schillers^ tragedie 
« Don Carlos » met klassieke grootsheid ge
monteerd in de Koninklijke Nederlandse 
Sc^^ouwburg te Gent. 

Spelers : Don Carlos, Hugo van den Berghe; 
Koningin Elisabeth, Suzanne Juchtmans ; 
Markies van Posa, Jei Demedts : Koning Phi
lip 11, Werner Kopers , Prinses van Eboli, 
Marilou Hermans. Tot en met 18 oktober. 
Plaatsbespreking : alle dagen van 10 tot 14 
uur, eveneens vóór elke voorsteVinp. Tel. : 
25.32.08 • 

• Maandag 19 oktober om 20 uur organizeren 
Gezin en Volksopleiding vzw. kultuurdienst 
van de BGJG. en de gewestbond van het Da-
vmdsfonds, de premAère van KK 71 in de KVS 
te Brussel. 

Op de affiche : Miei Cools, Lea Cousin. Paul, 
Stnes en Harbalorifa. Toegangskaarten tegen 
120, 100 en 80 fr. Voor leden van BGJG' en 
Daivdsfonds • 100. 75 en 50 fr. Plaatsbespre-
kmg bij Gezin en Volksopleiding, Troonstraat 
125 1050 Bruisel : tel 02/13.91.70 (8.30 - 12.30 u 
ev 13.30 - 17 u) en KVS. Lakenstraat 146 1000 
Brussel : tel. 02/18.39.40 'maandag 13 - 17 u en 
andere dagen 13 tot 19 u). Davidsfondsleden 
kunnen ook terecht op tel 02/35.45.93 • 

• Gustaaf en André Sorel stellen tot en met 
20 oktober ten toon m het kulturele centrum 
« Caryatide », Vrijheidsplein 4 te Brussel • 

• Nv in het lager onderwijs de vijfdagen-
week werd irigevoerd wil « Gezin- en volks-
opleiding » klaar staan met de filmdien.'it niet 
alleen voor de Bond van Grote en van Jonge 
Gezinnen maar ook voor kinderfilmkluht en 
onderwijsinstellingen De bedoeling is intor-
matie en service te bezorgen tegen zo voor
delig mogelijke voorwaarien. Deze filmpro
gramma's zijn afgestemd op 6 tot 12-jarigen 
en werden uitgekozen om hun opvoedende en 
filmische waarde. Films met overdreven span
ning, geweld en angstscènes worden geweerd. 
Een tilmvoorstelling voor kinderen komt pas 
tot haar recht wanneer deze geleid wordt door 
een animator die de kijkende kinderen bij de 
vertoning betrekt, een liedje aanleert en een 
prijskamp organizeert. De antwerpse Jeft-
klub heeft hier reeds voorbeeldig werk ge
presteerd. 

De brochure selektie Jtinderfilms 1970-71 
wordt op aanvraag gratis verstrekt door Ge
zin en Volksopleiding vzw, Troonstraat 125, 
1050 Brussel • 
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WREED 

't Is wieed Dan luisteit een mens al 
eens ooit op een vrije zaterdagvoormid
dag naar de radio en wat krijg je na 
Uos Ghijsen • Ronnie Temmer Om bi] 
te wenen Zelden zulk een onbenullig, 
duffeng, boerebalachtig en laag bi] de 
gronds gelul meegemaakt 

Onvoorstelbaar wat een zwans de 
heer Temmer over de hooiden van luis
terend Vlaanderen durft uit te strooien 
En zeggen dat die meneer er ook nog 
voor betaald v, ordt Droevig 

Een zaak hoop ik maar ' dat deze uit
zending buiten de grenzen van ons dier
baar België nooit wordt opgevangen 
Anders kunnen de Nederlanders weer 
smalend over het lollige volkje uit het 
zuiden kweddelen Deze keer met reden 
dan, want de praat die de heer Temmer 
vertelt is zo artificieel, zo gemaakt, zo 
mismaakt eigenlijk en zo gespeend van 
enigerlei inhoud dat zelfs mijn oma — 
het mens wordt 94 en is suf f eng — het 
stukken beter kan Waarvan akte. 

PROCES 

In de reeks Beschuldigde, sta op! 
gaat volgende week een uitzending ge
wijd aan de zaak Lachaert Leopold 
Lachaert vermoordde in 1853 in het 
Gentse zijn homofiele vriendje. Lust
moord lag dan ook als motief voor de 

Band. Op het proces kwam echter plots 
een totaal andere aap uit de mouw. 

Al met al een boeiend gegeven maar 
naar mijn zm een eerder zwakke rol
bezetting. 

Dit IS trouwens een bezwaar dat uit
gediept wordt sedert Julien Schoenaerts 
de titelrol speelde m de zaak Xhence-
valle Sedert die uitzending kregen wij 
praktisch nooit meer eerste-plan-ak-
teurs m de tv-piocessen 

Geen centjes, jongens ? 

KEROMAR 

Het nieuwe BRT-jeugdfeuilleton Ke-
romar waarvoor de opnamen deze zo
mer m Joegoslavië gebeurden, ligt 
klaar, ingeblikt in de klassieke platte 
dozen De BRT heeft echter beslist de 
uitrendmgen m geen geval voor nieuw
jaar te staiten Compienne qui pourra ' 

BART... 

van de Laar is een heel lief baasje 
Maar of het nou echt nodig is dat ie bij 
elke Duw op de knop op radio West-
Vlaanderen steevast begint te gillen als 
een pas gekeeld speenvarkentje kan 
toch wel effen in viaag worden gesteld 

BIJ een entoeziaste life-reportage als 
verleden zondag vanuit het antwerpse 
sportpaleis waar Kazuno plaats had, 
gaat dat nog 

Maar anders is het beslist veivelend, 
Bait Dag Bai t ' 

DE ZONEN VAN DE ADMIRAAL heet 
het ontroerend toneelspel van de Tsje-
(hoslovaak Alexander Khment, waa7^n 
een oude man en diens dromen de 
hoofdrol spelen Het stuk 'stond onder 
de regie van een tsjechische regisseur. 
Een oude rnan is bewaker in een mu-
zeum en vertelt ziin zoon, die regisseur 
IS en met een aktnce getrouwd ts steeds 
hetzelfde verhaal De oude man wil na
melijk hebben dat zijn vader de laatste 
admiraal van de oostenrijks-hongaarse 
vloot was De familie zou ergens m We
nen een groot kasteel bezitten en in 
Triest zou de broer van hem nog wonen 
De zoon-regisseur en zijn vrouw gaan 
op zoek naar het kasteel en de bioer. 
Geen van beiden vinden zij wel bren
gen ZIJ uit Triest een oude man mee die 
ZIJ laten doorgaan als de broer van de 
vader De oude man ontvangt met veel 
liefde ,zijn « b?oer » De zoon en de 
schoondochter laten hem in die mening. 
Op de foto : Hilde Vytterhnden als de 
aktnce Vrijdag 16 oktober om 20 u 25, 
Brussel Ned 

mm 

VRANCKX 

Zot zijn doet geen 
zeer 

Deze week naar mes-
sire Vranckx geluis
terd op de beeldbuis. 
En deze spreuk sprong 
mij weer te binnen 
want wat vertelde het 
groot licht van Justi
tie Hij peroreerde als 
volgt : 

«Vorig jaar zond de 
Vlaamse tv een pro
gramma over drugs 
uit Ik gmg er niet 
mee akkoord Ik heb 
dat aan de tv laten we
ten en ZIJ wilden on
middellijk een nieuw 
programma m a k e n 
waarin ook mijn — dit 
IS de andeie — klok 
aan bod kwam Ik heb 
dat geweigerd, want er 
bestaat maar eén klok 
en dat is de mijne » 

Tot zover mutatis mutandis ons licht van Justitie Dat een BSP-
er dergelijke nonsens bazelt zijn wij gewoon Maar dat een man 
die — God weet hoe — hoogleraar geworden is mtellektueel zo 
bekrompen is dat hij niet eens een andere waarheid dan zijn 
bloedeigen sakrosankte overtuiging dulden kan is hemeltergend 
voor iemand die het lef heeft zich vrijzinnig te noemen 

Ik ben ook geen voorstander van diugs — verre van — maar 
ben toch bereid steeds naar redelijke argumenten te luisteren hoe 
zot de hoek ook moge wezen waaruit zij komen. 

RENE... 

van der Speeten kreeg zondag laatst zijn vuurdoop m B + B 
(Binnen en Buiten natuurlijk) Eerlijk gezegd, slecht deed hij het 
met 

Perez Lopez 
m 

IS 
iemand. 

Perez Lopez is een bouwer m 
elk opzicht Jaren geleden kocht 
hij aan de Costa del Sol, de 
mooiste kuststreek van Spanje, 
de bestgelegen gronden op En 
rentabilizeerde ze door een 
bestudeerde urbanizatie Sinds 
12 jaar bouwt hij er apparte
mentsgebouwen sn villa's die 
uitmunten door uitgekiende op
vatting, vooruitstrevende archi-
tektuur en feilloze afwerking. 
Reeds meer dan 3 600 zijn er 
gebouwd . en verkocht aan 
honderden ovartevreden buiten
landers die weten wat een goede 
SnvesteringIS PerezLopezzorgtie 
tevens voor een aangepaste en 
verbluffend moderne infrastruk-

tuur door ta voorzien in super
markten, restaurants zwem
baden tennisterreinen enz Zodat 
tiij m het hart van de Costa del 
Sol werkelijke woon- en vakan
tieparadijzen heeft gerealizeerd 

in een konstant heerlijk klimaat 
an omgsvingspracht. En hij gaat 
verder Met zijn staf adviseurs 
en specialisten worden nieuwe 
verkavelingen aangepakt Onder 
zijn persoonlijke, daselijk«a 
leiding. Tot in de kleinste 
details Ook voor U zijn er ginds 
de interessantste geldbeleg
gingen . en levenslange vakan
tie Vraag ons er meer over. 
Schrijf ons. Telefoneer, dag of 
nacht (via onze automaat). Perez 
Lopez staat steeds tot uw be
schikking Perez Lopez IS iemand. 
Zo iemand wordt U aan de Costa 
dei Sol Ga het zelf vaststellen. 
Perez Lopez wil graag uw 
gastheer zijn. 

FILM 

Woensdagavond op Nederland een stukje « A bout de Souffle » 
gezien en de knop maar dicht gedraaid Prachtifilm, dat wel, maar 
ik krijg altijd de kouwe kramp m mijn darmen als ik een film, 
die ik reeds m een zaal gezien heb nog eens op 52 cm moet bekij
ken 

Een produkt dat oorspronkelijk niet voor het kijkkassie 
gemaakt werd, doet het ook met voor dat medium. 

ï Ik wil méér weten over de interessante investerings- en vakantiemogelijkheden van Perez Lopez, Stuur 
I mij vrijblijvend O een volledige dokumentatie O uw persoonlijke afgevaardigde 
• NAAM Tci , 

ADRES ..„ 
• • l lrt* IHU** • ««M M 

ilÜ^?!.!?.^?...^. "^^^^ KMmKnstrcKit18-24 ^'^ > 
TeL02/1l8S43 
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De laatste man van de ploeg die soms ook een akrohaat moet zijn 
dat is de doelwachter. Hier Cuypers met een spektakulaire duik 

voor een brugse aanvat. (CS Brugge-Daring 1-1) 

GEEN KOFFIE 

Naar het schijnt heeft men er 
in Skandinavië wat op gevon
den om de mensen in groter ge
tale naar de voetbalwedstrijden 
te lokken. Wie daar naar de 
voetbal komt, krijgt er een kop 
koffie of tee bij. Misschien is 
het niet alleen een lokmiddel-
tje, maar ook een poging om de 
supporters tot het inzicht te 
brengen dat zij daar niet ko
men als de onverzoenlijke vij
anden van de supporters uit het 
andere kamp, maar als leden 
van de grote familie der konsu-
menten die er hun plezier in 
vinden tegen betaling het ge
draaf van een stel showmensen 
die men voetballers noemt, ga
de te slaan. Het gezamenlijk 
slurpen van een « zjat » koffie 
zou stimulerend kunnen wer
ken in die richting Wie weet 
We hoorden zo links en rechts 
al dat men dat ook hier bij ons 
zou moeten doen En omdat 
toch niemand het vlakaf zegt, 
zullen wij het dan maar weer 
doen. Als men iets dergelijks 
zou ondernemen, dan astem-
blieft geen koffie, maar een 
pilske. Pellel is ook goed. 

KADOO 

Als we hier of daar een trou
we lezer moesten hebben, dan 
weet die dat wij altijd geneigd 
zijn om onze voetbalscheids
rechters in gevallen van betwis
t ing gelijk te geven, én omdat 
zij de moeilijkste taak hebben, 
én omdat zij doorgaans de bes
te man op het veld zijn, én om
dat de elementairste sportivi-
teit zulks eist. Nochtans zijn 
wij van oordeel dat onze fluite-
hiers wat al te veel (hun inge
pompt ' ) ontzag helDben voor 
kg. vedetten, en dat zij de tries
tige gewoonte hebben de 
« grrrote ploegen ». zoals An-
derlecht en Standard wat te 
bevoordeligen Wij gaan het de 
man niet speciaal aanwrijven, 
als hij deze belgische trant van 
arbitreren eveneens heeft ge
volgd, maar het moet ons toch 
van het hart dat wij, voort
gaande op de tv-beelden. vin
den dat scheidsrechter Thibaut 
Standard een punt kadoo heeft 
gedaan, door de wonderploeg 
een penalty te schenken die er 
geen was. op het ogenblik dat 
zij in de wedstrijd tegen Beer
schot met 1 - 2 achterstond Wij 
vinden dat flauw Punt 

TIJDIG 

Wij hebben nog maar verle
den week laten merken dat wij 
feitelijk maar een « jaloers 
bokske » zijn, door de uitstapjes 
naar Zwitserland en Italië van 
de mannen van de technische 
kommissie van do internationa

le wielerunie (wel indrukwek
kend, die officiële benamingen, 
maar moeilijk stilistisch te ver
werken) overbodig te vinden. 
En kijk, weeral moeten wij on
ze ware aard demonstreren. De 
heer Rodoni, big chief van ge
noemde unie, is naar ' Canada 
getogen, om ten koste van een 
zeer vermoeiende studietocht, 
uit te maken of men daar wel 
een behoorlijke omloop en dito 
piste hééft om e¥ de olimpische 
kampioenschappen wielrennen 
te organizeren ...in 1976. 

Waar het iedere échte wieier-
liefhebber duidelijk is dat het 
er de h^er Rodóni om te doen 
is zich tijdig in te zetten voor 
het welzijn van de wielrenne
rij, daar vinden wij het knots
gek zes jaar op voorhand een 
omloop te gaan verkennen, en 
peinzen wij hatelijk-weg dat 
het meer gaat om een mooi 
reisje met toebehoren dan om 
bezorgdheid om de koerserij. 
Slecht karakter ! 

MOEILIJKE KEUZE 

De basketwonderen van Stan
dard zitten een klein beetje 
met de « poepers », naar het 
schijnt. De kwestie is dat zij in 
het kader van kompetitie voor 
de beker van Europa zouden 
moeten gaan spelen tegen Mac-
cabi Tel Aviv. in Israël. Nu is 
het, om het zachtekens te zeg
gen, in Israël toch niet zo héél 
gezond op dit ogenblik. De di
rigenten van de luikse klub 
voelen er dus niet veel voor om 
hun dure jongens naar « het 
land van belofte » te sturen. Zij 
hebben nu Maccabi voorgesteld 
om de wedstrijd ergens op een 
neutraal terrein te spelen, om 
het even waar. maar vermits 
Israël officieel niet in oorlog is, 
en vermits men er in Israël aan 
houdt dat wij geloven dat alles 
ginds in peis en vrede verlooot, 
zelfs de basketbalwedstrijden, 
werd dit voorstel afgewezen. 
Aldus staan de grote bazen van 
Standard voor de vresehike 
keuze • forfait geven of hun 
(speler<;) vel riskeren. 

OISKRIMINATIE 

Frans van Mechelen, hoewel 
eigenlijk supporter van Her
man van Springel. en als Turn-
houtcnaar niet zo erg gesteld op 
de mannen van Herentals, heeft 
er toch aan gehouden Rik van 
Looy op zijn ministerie te ont
vangen ter gelegenheid van 
diens afscheid aan de wieler
sport Wij vinden dat maar heel 
normaal Als de minister van 
Kuituur sportlui moet ontvan
gen dan hoord(> de Rik erbij te 
zijn Zoals gewoonlijk heeft 
Frans van Mechelen ook een 
zeer behoorlijk spcechke weg
gegeven (en er terloops OD ge
wezen dat hij eigenlijk meer 

voor de massa-sport voelt, wat 
niet meer dan zijn plicht is) 
Er is aan die receptie nochtans 
iets dat wij minder mooi vin
den. Rik werd er tot r idder in 
een of andere orde gebombar
deerd Dat maakt ons niet af
gunstig, want dat zijn wij ook 
(zo oud zijn wij al, ja) . Maar 
waar wij barsten van jalouzie, 
dat is bij de vaststelling dat 
van Looy « diplom én madolle » 
kreeg, en wij. arme luis. alleen 
« den diplom » 

Wij waren beter koereur ge
worden. 

KEIZERLIJKE HAAT 

« L'enfant terrible » van de 
belgische basketbalsport, Willy 
Stcveniers, is aan de beurt om 
in vlaanderens kultuurblad 

l*attentat 
Maandagavond moesten wij 

in een staminee in «Meule-
beik» ons plaatsje vlak naast 
de deur afstaan voor « un mal-
heureux» en de tafels en stoe
len moesten herzet worden, en 
de « patron » moest ergens een 
kussen organizeren en het duur
de zo bijna een kwartier eer de 
«malereuze» door zijn zéér 
blonde vrouw en een vent die 
hij Arthure noemde, geïnstal
leerd was. 

Iedereen bleek de ongelukki
ge te kennen, te oordelen naar 
de uitroepen die van overal 
kioamen. «Haioel. Tisj. waddes 
da naa ? Hedde nen aksidaan 
gad ? » 

Tisj, die Omèr bleek te heten, 
kon voorlopig niet antiooorden 
van de danige zeer, maar toen 
hij een geuze of drie vier uit 
had en toen iedereen rond hem 
stond, vertelde zijn vrouw dat 
het « gienen ak.^Adaan was. moe 
nen attentat mè intention de 
coups volontaires ». 

Dot was een serieus geval, en 
er werd uitleg geknaagd. En 
voila, Omer was naar de voet
bal geweest. Daring-Beringen, 
en hij had zich gelijk altijd ge
dragen «en bon supportère » 
(instemmend geknik op alle 
banken), en hij had dus zijn 
« kiep g'enkoerazjeid kom, il 
faut » met « oep zaain tron^ipet 
te bloeze ». Laat daar nu naa.st 
hem een madame — afin — uit 
Beringen staan, die meegeko
men was om «dikken ham-
bras » te maken, en laat dat 
mens daar altijd staan zeuren 
dat hij moest ophouden met dat 

nummer één, « Sport 70 », zijn 
levensverhaal neer te pennen. 
Hij deed het onder de melodra
matische titel « Ik werd de bes
te omdat ik mijn vader haat
te ». Wij hebben niet de eer 
Willy Steveniers tot onze vrien
denkring te mogen rekenen, 
maar hij en wij, wij hebben 
wel gemeenschappelijke goede 
kennissen. Van één dezer, die 
het zeer goed weten kan, hoor
den wij dat er misschien wel 
iets van waar is, dat de onenig
heid met en het onbegrip van 
zijn vader een st imulans bete
kende voor de « keizer », maar 
dat de hoofdoorzaken van zijn 
sukses dienen gezocht in he t 
feit dat hij, ondanks een zeer 
gebrekkige opvoeding, een «cle
ver boy» is, en veel meer nog in 
het feit dat zijn vrouw een nog 
veel «cleverder woman» is. En 
dat lijkt ons best mogelijk. 

lelijk laioaai zo vlak naast haar 
oor. Wat zegt Omèr « Dat daai 
boerinne dèn moe in heure pa
tin moest gebleive hèmme, nes-
pa ? Allabonneur.» En zij, een 
kop groter dan hij, en vijftig 
kilo zwaarder, had gezegd «Och 
lummelke, fis mich te flauio ». 
En hij dat hij gene schrik had 
van « grosse paysannes ». en zij 
dat ze hem dan subiet ne keer 
zou schudden, zulle. Hij was 
« appeprè » ineengestuikt van 't 
lachen, want iedereen weet dat 
hij alle dagen zijn «culture 
phy.sique» doet. Maar terwijl 
hij zo ineengekruld van 't la
chen naar adem staat te kro-
chen, roept zij zoiets van «sta 
recht, en kijki vaar de voet
bal », en zonder verder boe of 
ba te zeggen, geeft zij hem par-
doe f een trap tegen de schenen. 

Van zeer en van 't schrikken 
was Omèr « ne moment zaaine 
kloesj kwaait», en dat « es heur 
geluk gewest, want iê da'k 
heur vast haa veu heur kapot 
te moeke, smetege Arthure 
heum oep maa, en heet heum 
maai kunne ampesjere van daa 
paysanne te vermassakreere ». 

Omèr heeft de politie dan 
maar geroepen, maar kunde dat 
nu geloven, hem. die alle jaren 
veertigduizend ballen betaalt 
aan de «commune de Meule-
beik » heeft die « ajuin » aezegd 
van maar naar den buroo te 
gaan voor zoiets. Omèr zal dat 
zo niet laten. «Ifc hem daane 
pee zaaine numeroo. en den 
lesten dag da'k kan marsjeire, 
emme ze 't ziel oen, daa pach
ten en daane ajuin » 

Het medeleven in het kafee 

'•̂ JiHiî fcg|g|*i| 

Diskustüerper van Schoor haal
de met een worp van 56 m 30 
een nieuw belgisch rekord. Zijn 
ploeg (FC Luik) won meteen 

de beker van België. 

was enorm. Weet ge wel hoe 
dangereus dat kan zijn, een 
been ? En de « police », chotten-
here toch... En wie gaat die 
werkuren betalen, want het is 
vaneigens dat Omèr niet kan 
gaan «kreve i re» in «zaaine 
put» zo (hij bleek ergens in 
een garage te werken). En 
drinkt ne geuze. En als hij naar 
de « coMr » moest, werd hij door 
vier man ondersteund En door 
zijn krukken natuurlijk. 

Er was natuurlijk weeral een 
« hambetanterik » bij, die peins
de dat het zo erg niet was, 
want dat hij. Omer. toch nog 
goed kon drinken. Op dat on
doordacht woord viel in de sta
minee een stilte, net zoals pre
cies vóór een onlveer. Omèr 
liet ze duren tot ze ondraagbaar 
werd. Dan wenkte hij de « ziê-
vereir » in kioestie, stroopte hij 
zijn broek op, en toonde hij, 
met een tragisch « Ee bèn voi-
laa, mesjeu» zijn verscheurd 
vlees. Omdat de waarheid haar 
rechten heeft, moeten wij. met 
de hand op het hart. getuigen 
dat het witte, onivezenlijke 
dunne been van Omèr ontsierd 
werd door een blauwe plek, 
minstens ter grootte van een 
vijffrankstuk. 

Als de zaak voor de « zjuits » 
komt, en dat werd zekerder 
naarmate Omèr zatter werd, 
dan is volgens ons de kans 
groot dat hij niet alleen een 
billijke vergoeding zal krijgen 
voor smart en leed, en voor 
werkverlet, maar ook nog voor 
verlies van schoonheid. En 't 
zal maar heel « zjust» zijn ook. 

Sercu-Monseré ivonnen op de gentse wielerbaan het kriterium der azen. Hun tegenstrevers : de fcorri-
Oinatie Roger De Vlaeminck-Gordon Johnson, de gentse Australiër, kwamen te kort. 
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De nieuwe winl-erkat'alogus van de Vlaamse 
Toeristenbond is zopas verschenen. 
U zult er alle nuttige gegevens in vinden 
om Uw wintervakantie op punt te stellen. 
Schrijf vandaag nog naar de VTB voor deze 
brochure, die U gratis per kerende post zult 
ontvangen. 

V.T.B. Sint Jakobsmarkt, 45-47 - 2.000 ANTWERPEN — T el. 03.31.09.95 (10 1.) 
Of in een der bijkantoren te : Aalst, Brugge, Brussel, Gent, Genk, Hass eit. Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint Niklaas, Turn

hout, Vilvoorde. - Kantoren open 's vrijdags tot 20 uur. 

ARBEIDERS 
BEDIENDEN 
ZELFSTANDIGEN 

DAGVERGOEDING 
VOOR 
ZELFSTANDIGEN EN 
LOONTREKKENDEN 

Besf-endige 
sekref-ariaten : 

CENTRAAL SEKRETARIAAT : 
Kipdorp 50 Antwerpen 
TEL 0 3 / 3 2 . 3 1 . 3 9 

32.73.05 

PROV. SEKRET. BRABANT 
Emiel )acqmainlaan 124 
Brussel Tel. 02 /19 .08 .64 

PROV. SEKRET. L IMBURG 
Zuivelmarkt 9 Hasselt. 

Geniet van een 
aangename 
levensavond 
in het rustoord 

HUIZE 
LOREIN 

FAMILIALE SFEER 
Paddegatstraat 133 
TEL. 015/718.35 

2921 Nieuwenrode 
15 lent van Brussel (4 km. au
tostrade Brussel-Antwerpen) 

BRILLEN 
KONTAKT-
LENZEN 

INTEROPTIEK 
pvba 

Fabrikant-Ontwerper 

der RIGHELIEU-
BRILLENKOLLEKTIE 

Hovenierstraat 9 Aalst 

VOOR EEN VEILIGE GELDBELEGGING 

VOOR EEN GOEDE B O U W G R O N D 

VOOR A A N K O O P EN VERKOOP V A N 
ONROERENDE GOEDEREN 

II Via 'GROEP DE BONDT 
Coremansstraat 22, Berchem-Antwerpen 

Telefoon : 03/30.18.85 

WALTER ROUND 
Cfdiplomwrd optiaen erkend doof 

aUc zickcnfondien 

JUQIKSTRAAT J«, ANTWERPtK 

<|.*t op hal tiutmunnnar t) 
Ttleloon 55 I t «1 

AUE QtAZEN 
ALUE MONTUREN 

Voor \a»n vin dit \>\*i 110 V* )koniD| 

Volledige terugbetaling 
van alle ziekenfondsen. 
LEDEN 20% KORTING 

Telefoon : 
(02)18.78.44 
(053)288.70 

Duitse Moezelwijn brengt stemming 

«HUGO - SERVATY» 
begrip van prima kwaliteit 

Alleen invoerder : 

MARCEL OMBELETS 

TeL 03/21.00.16 Gitschotellei 207 

2200 BORCERHOUT 

In het Antwerpse VIER PROEFLOKALEN 

« ALCAZAR » met « HUCO-SERVATY WI^NKLUIS » 
in 't centrum van Kontich, 2550 Mechelsesteenweg 22 
TeL 03/53.13.52 Maandag gesloten 

• 
« ODAL » met « WEINSTUBE LORELEI » aan Bell Te
lephone, Ballaertstraat 80, Antwerpen 2000. 
Tel. 03/38.01.21 Dinsdag gesloten 

• 
« HUIS TI|L », Bredabaan 298, Merksem 2060. 

Zaal voor feesten 
Tel, 03/45.89.76 Maandag gesloten 

• 
« VLEMINCKHOF », het lokaal met standing. Markt
plein 8, Wijnegem2110. 
Tel. 03/53.89.26 Dinsdag gesloten 

OFFICIEEL VERDELER 

H. PELEMAN-MARCKX 

RADIO « PELMAR » 
Van den Nestlei 16 

ANTWERPEN 
TeL 03.39.19.27 

BIJZONDERE VOORWAARDEN 
VOOR V.U.-LEDEN 

TELETON . ANEX 
• klasse TV toestel mei door-

steekbeeldbuis 
• gepolitoerd notenhout 
9 Icanaalkiezer met voorselektle 

TELETON-ANEX 
1, Kwaadstraat • 9791 Elsegem 

Aanbevolen 

Huizen 
P A P Y R U S 

Boek- 9n Papierhandel 
Zaakvoerder : Foru Labeai 

de Ribaucourtstraat 7 
(nabij het Sint-Jansplein) 

Sint-Jans-Molenbeek Brutsei 
Telefoon • (02)28 87.09 

AL AL KEUKENS CLASAL 
Fabrieken ta Ramsdonck 

t«L 015/714.47 
Vochtbestand • VuurvMi 

Matige prl)t 
Voor Wesl-VIaar>dar»ii 

D i MIYER WaltM 
Bruggesiraat 136, ZwavMal* 

l*L 051/612.M 

K KLMAN-MARCKX. 
Van Den Naatlai 16, AntvMrpan 

TeL 99.19.27 
T.V. • RADIO : ALLE aEKTRI-
SCHE TOESTELLEN - HERSTa-

LINGEN AAN HUIS 
r.V. PELMAR 61 schami, 

I I ^ S fr. I.P.V. 16.99S ft. 
Anclera merken grootste korting 

« PIET POT T> 
Antwerpan's gezalllgtic 

Blerkalder 
Grote Pleter Potatraai « 

(6I| Sulkiirrül) 
Open vanpf 8 uur 's ovoncls 

Maandag en dinsdag gesloter 

Bexoek « Casthof 
DE VEERMAN r> 

Kaal 26, Sl.-Amand* a.d. Schelde 
TeL (052)332.75 

Motsalen = Paling 
Uitbater • Jan Brugmam 

3-2-«8 



De laatste dagen wegen blijkbaar het 
zwaarst. Na een eerder kalme verkie
zingskampanje op de meeste plaatsen, 
spitsten deze week zowel in de lokale 
« gazetjes » als in de nationale pers de 
zaken zich toe. En dan vooral rond de 
steeds groter wordende arrogantie van 
een bepaald soort Brusselaars. De poli
tieke tafelspringerij van de heer Pu-
linckx van het Verbond der Belgische 
Nijverheid kreeg nog een aantal reak-
ties. maar dan niet altijd uit de ver
wachte hoek. Over het verkiezingsinci
dent te Laken komen nu kommentaren 
los die wel sterk afivijken van de eer
ste golf reakties. 

gazet van antwerpen 

Rustig maar vastberaden zegt Wem-
melnaar De Witte het aan de brusselse 
« Capitalisten » ; Maak u geen begooche
lingen. Toegevingen moeten van de Vla
mingen niet meer verwacht worden, 
« want het kan ook zonder u ». 

« De franstalige kiezers in hei Brus
selse en de randgemeenten zullen zich 
bij de realiteit moeten neerleggen. Zij 
hoeven geen radikale vlaamshaters 
naar de gemeentehuizen te zenden en 
moeten niet op referendums spekuleren. 
Het ene noch het andere is van aard 
om iets te veranderen aan de wil van 
de meerderheid in dit land en in het 
parlement om de «carcan» te houden 
zoals die is. 

»De brusselse kiezers zouden veel 
verstandiger doen door in de gemeente
raden gematigde franstaligen en een 
minimum aantal vlaamse afgevaardig
den te plaatsen. Alleen dan kunnen zij 
rekenen op enig begrip in Vlaanderen. 
Zoniet zal Brussel later moeten ei varen 
dat er ook tegen die stad in geregeord 
kan worden.» 

het volk 

«De anti-federalistische bezorgdheid 
van dhr. Pulinckx komt vooral voort uit 
sentimentele pro-brusselse en pro-kapi-
talistische overivegingen» zegt Miei 
van Cauioelaert. Hij waarschuwt de 
Brusselaars dat hun anti-vlaamsheid 
slechts het federalistisch proces kan be
spoedigen. 

« Wij betwijfelen dat de argumentatie 
van de h. R. Pulinckx de federalisten 
zal bekeren. Zij zal echter wel indruk 
maken op al degenen die in noord en 
zuid — en zij zijn nog talrijk — voor 
het federalisme niet zijn gewonnen. 

»Of deze laatsten, de anti-federalis
ten of degenen die nog aarzelen, naar 
de ene of de andere richting zullen 
overslaan, zal uiteindelijk meer van de 
Brusselaars zelf dan van goede advoka-
ten als de h. Pulinckx afhangen. Wan
neer wij, als Vlaming, zien hoe de ver
kiezingskampanje te Brussel zich ont
wikkelt in een sfeer die met de dag 
meer eïi meer anti-Vlaams wordt en die 
dreigt te verzeilen in een ware haat-
kampanje tegen al wat Vlaams is of 
zelfs tegen franstaligen die enige sim-
patie voor de Vlamingen aan de dag 
durven leggen (zie de persoonlijke aan
vallen van het FDF tegen iemand als 
VDB, die het zwarte beest is van de 
franstalige extremisten omdat hij Vla
mingen op zijn lijst heeft staan) dan 
kunnen wij moeilijk geloven dat de bel-
gische unitaire staat nog een toekomst 
heeft. En de h. R. Pulinckx heeft onge
twijfeld gelijk waar hij voorspelt dat 
met het einde van de unitaire staat ook 
de rol van Brussel als nationale hoofd
stad zal ophouden,» 

volksgazet 

« Pro-kapitalistisch en Brussels » ivas 
de prottt van Pulinckx zegde Miei van 
CatMoelaert. Van Eynde Jos, van beroep 
prol<ft«nexploitant, schaart zich aan de 
gijde van de genoemde kapitalistendie-
ntiar ew geeft Lode Claes, die als vlaams 

ekonomist in een ruim vraaggesprek 
met « De Standaard » de heer Pulinckx 
van anttvoord diende, nog maar eens de 
volle laag. Wat bewijst dat die van 
Eynde niet de minste vlaamse refleks 
heeft, zelfs niet op ekonomisch vlak. 
Hij blijft een van de hoofdgenieters in 
het belgisch unitarisme met zijn BSP 
(Bond van Samenwerkende Plaatskens-
jagers). Daarom doet hij zelfs aan plat
vloers demagogisch konservatisme. 

«Ziedaar het genre van vragen dat 
door de h. Pulinckx werd gesteld. 

»Ziedaar ook het genre van vragen 
waarvoor de diverse federalisten zorg
vuldig ieder precies antwoord uit de 
weg gaan. 

» De reden is duidelijk : gaven zij een 
antwoord, dan zou blijken dat dit, naar
mate het uit Wallonië, Vlaanderen of 
Brussel komt, verschillend en in menig 
geval zelfs radikaal tegenstrijdig en on
verzoenlijk is. 

»Vage voorspiegelingen, nevelige 
schema's, fraaie beloften, daartoe zijn 
degenen wel in staat die zich in België 
bereid verklaren om, zoals de kinderen, 
een raderwerk uiteen te gooien -zonder 
te weten hoe zij het weer in elkaar zul
len krijgen. 

»Voor de rest : n ie ts ! Tenzij de uit
nodiging om het eens te proberen, zelfs 
als de kansen op mislukking en schade 
enorm groot zijn. 

»Nadien zou men dan, met verwij
zing naar het beruchte frans woord 
«Que la république était belle sous 
l 'Empire », immers kunnen zeggen : wij 
vonden onze federalistische illuzies zo 
mooi in het unitair België... en «di t 
hebben wij niet gewild». 

» Terwijl miljoenen Belgen met de ge
bakken peren zouden zitten. » 

het laatste nieuws 

En,toch zal Jos van Eynde het licht 
van de zon niet kunnen blijven looche
nen. Elk volk blijft zijn recht op zelfbe
schikking opeisen. De Tsjechen tegen
over de Russen. De verschillende vol
keren ook binnen de Joegoslavische 
staat. Daaraan herinnert dit blad bij 
het bezoek van prezident Tito aan Bel
gië. 

« Maar vooral het vraagstuk der ont
wikkelde en niet-ontwikkelde gebieden 
bedreigt de eenheid van het land. En dit 
probleem is niet te scheiden van dit der 
verschillende nationaliteiten, dat al se
dert het ontstaan van Zuidslavië span
ning tussen de zes federale republieken 
doet heersen. Door de jaren heen heeft 
de ongelijke expansie van de industrie 
daarenboven de afstand tussen de rijke 
en arme republieken steeds maar groter 
gemaakt. Die toestand wekte wrevel bij 
de arme maar ook bij de rijke gebie
den, die van oordeel waren dat zij recht 
hadden op ekonomische autonomie en 
hier en daar kon men zelfs een streven 
naar politieke onafhankelijkheid waar
nemen. 

»Toch moet dit alles niet noodzake
lijk leiden tot een uiteenvallen van 
Zuidslavië. Er zijn te veel verwezenlij
kingen die het volk verenigen.» 

la libre beigique 

Gaf een interessante reeks artikels 
over de toestand in de voornaamste 
plaatsen van het land. Bij de beschou-

- A B O N N E M E N T 

Een abonnement op « Wij-

vlaamsnaüonaal » tot einde 

i<)J0 kost slechts 90 jr., te 

storten op postrekening nr. 

lyii.^g van Wij vlaams nat. 

rooo Brussel, met vermelding 

« abonnement Wij-Vlaamsna

tionaal •>•>. U kunt ook terecht 

<n alle postkantoren van het 

land. 

wingen over Genk. prijkt als vette ti
tel «De hoop van de Volksunie». Om 
dan volgende situatieschets te geven. 

« M. Olaerts populariteit mag in het 
geheel niet onderschat worden. Maar 
hij is niet de enige markan te persoon
lijkheid op de Volksunielijst. Men vindt 
er ook een bekende van de stakingen 
van het begin van het jaar, de heer Ge
rard Siegers, voorzitter van het Perma
nent Komitee (of liever ex-voorzitter, 
want hij nam ontslag ten gunste van 
dhr. Peers) . Zijn aanwezigheid heeft 
wel een groot belang als men weet dat 
op het genks grondgebied de mijnen en 
hun woonwijken te vinden zijn van Wa
terschei. Winterslag en van de gesloten 
Zwartbergput ten. 

» Als men M. Siegers mag geloven, 
dateert zijn politieke bekering van juni. 
Hij zou dan vastgesteld hebben dat een 
eenvoudige aktie van drukkingsgroep 
niet volstaat, dat men zich in de poli
tieke strijd moet werpen om zijn rech
ten te doen zegevieren. Hij verkoos de 
Volksunie « omdat zij de enige part i j 
was, die zich werkelijk heeft ingezet om 
de rechten van de s takers de verdedi
gen ». 

land zonder grenzen 

Niet spektakulair maar uiterst be
langrijk is de strijd ten Oosten van 
Tongeren. Dit degelijk blad van de 
Voerstreek, platdietse streek en Oost
kantons geeft nog eens duidelijk zijn 
mening weer over de vlaamse kapitu-
lards van de kleurpartijen. 

Steun de verkiezingsstrijd in de 
Voerstreek op P.R. 2494.84 Kredietbank 
Tongeren voor rekening 6708 W.O.B. 
« Verkiezingsfonds-Voerstreek ». 

« De beloften van Eyskens gedaan aan 
de PSC zijn van die aard om de magen 
te doen keren : de Voerstreek wordt als 
wisselgeld gebruikt voor de zes vlaamse 
randgemeenten rond Brussel, alhoewel 
beide gebieden zonder meer vlaamse 
grond zijn. 

» Voor de duitstalige gemeenschap 
kan als pozitief beschouwd worden dat 
zij principieel erkend wordt als een der 
drie taalgemeenschappen in België. 
Maar de nodige konseïcwenties worden 
niet getrokken De duitstalige kuituur-
gemeenschap blijft onder waalse heer
schappij. 

» Het is, zoals wij reeds eerder schre
ven : de regering heeft geen fundamen
tele optie over een oplossing voor Oost-
België. 

» Zij vervalt in koehandel en chanta-
gepolitiek. 

» Beschamend. ». 

de standaard 

Zonder het al te brutaal te doen, 
klaagt het blad het misbruik aan van 
persagentschappen, radio en tv in ver
band met de zaak van Laken, die stilaan 
tot haar ware verhoudingen wordt her
leid zonder dat de «scheve informa-
tors)^ enige rechtzetting geven. 

« De gerechtelijke diensten zwijgen 
sistematisch over de oorzaak van de 
dood van FDF-mili tant Georgin en los
sen evenmin iets over het onderzoek 
naar de eventuele verantwoordeli jkheid 
van de zes gearresteerde Vlamingen. 
Geen wonder dat de jongste dagen wil
de geruchten de ronde doen. Zo heet te 
het dat enkele arres tanten waren vr i j 
gelaten, aangezien bewezen werd — al
dus een krant — dat Georgin gestorven 
was aan een har tkwaal . 

» Donderdagnamiddag zaten de zes 
arres tanten evenwel nog in de gevange
nis. Ze moesten nog gekonfronteerd 
worden met FDF-leden. Het is niet be
wezen dat Georgin een hart l i jder was. 
Hij zou — volgens betrouwbare bron — 
integendeel overleden zijn als gevolg 
van vuistslagen, niet van slagen met een 
tafelpoot. 

» Inmiddels staat wel vast dat de zes 
vlaamse plakkers zich geen rekenschap 
hadden gegeven van de ernst van de 
botsing tussen hen en de FDF-ploeg. 

» Daar de samenwerking van de dien
sten van Just i t ie met de pers, blijkens de 
radio- en tv-toespraak van minis ter 
Vranckx, het onderzoeksgeheim in acht 
moet nemen, kan het wel wat aanlopen 
vooraleer het publiek over dit verkie
zingsincident objektief zal kunnen wor
den voorgelicht. Tegen die tijd zal he t 
in de hele zaak overigens niet veel be
lang meer stellen, en in het volksgeheu
gen dreigt alleen de herinnering over te 
blijven aan de eerste, nu wel voorbarig 
lijkende berichten over een « moord 
met voorbedachten rade ». 

W. LUYTEN. 

F E D E R A L I S T I S C H 
O F F E N S I E F 

Postrekening nr. ^.^76.97 van 

Volksunie vzw, 1000 Brussel 

verwacht uw storting voor het 

« federalistisch offensief van 

de Volksunie ». Ondanks de 

lokale inspanningen mogen 

we deze nationale inspanning 

niet uit het oog verliezen, 

evenmin als de steun aan onze 

partijgenoten m het Brusselse, 

die het dubbel lastig hebben. 

BECO BECO 
levering van gas- en stookolie ! 

BECO BECO 
Benzinestations ! 

BECO verwacht ook Uw bestelling ! 

p.v.b.a BECO Krijgsbaan 236 ZWI|NDRECHT 

Tel. (03)52.81.73 32.02.10 

Groepen en maatschappijen 
allerhande ! ! ! 

Speciaal voor U bedacht. 

IEDER DO»^TMUNDER 

f^"*:!? RPAii HOF 

kan U op ieder ogenbl ik van 
de dag van het jaar middag
en avondmalen aanbieden 

INTERESSANT 
Avondmaal op vrijdag. 

zaterdas; of zondasavond 
in een gezellige sfeer. 

Nadien k r i j g t U gratis gedu 
rende 5 uur een der beste 

Oberbavern orkesten 

Middag- en avondmaal Ir groep 
gezellig fijn. goed en goedkoop 

Oe grote tpecialiteiten zïfn Ochten 
schwanzsuppe Hongaarse goelat) 
Eisbein mit Sauerkraut Kip aan hal 
spit Krachtvleesschofel bet#> dan Ir 

Duitsland 

LEUVEN, rervuursevest 60 
fel 016/286.72 1 500 plaatsen 

ANTWERPEN Groenplein 33 
fel. 03/31.20 37 mooist» raat - ;»n de stad 

LEUVEN (Bierkeldei) Jude Markt 11 
Tel. 016/268.69 

Mooiste kelder van Europa 

BRUSSEL. Nieuwbrugsfraat 28 
Tel 02/18.74 89 mooiste van Brussel 

AALST (Klaroen) Autoweg 
Tel 053/228 53 ( 1 0 0 0 plaatsen) 

HULSTE (Kortrijk) Brugsesteenweg 1 
Tel 056/715 36 '1 200 plaatsen) 

KONTICH Mechelsesteenweg 'open) 
(2.400 plaatsen) 

TORHOUT steenweg Torhout-llchtervelde 
(open) 2 000 plaatsen 

DRONGEN Autoweo Brussel-Oostend» 
(open) 
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Antwerpen 
Antwerpen (stad) 
STEUNLIJSTEN 

Hebt u nog niet ingetekend ? 
Dan wordt het hoog tijd. Op 
het sekretariaat. Wetstraat 12 
ligt de steunlijst ter onderteke
ning. 
VERKIEZINGSUITSLAGEN 

Op de dag der verkiezingen 
11 okt. huurde onze afdeling een 
zaal in « Billard Palace » 2de 
verdieping. Vanaf 18 u. ieder
een welkom om er de zege te 
vieren. De getuigen in de 
de feestzaal kunnen er hun 
uitslagen binnenbrengen. 

Balen-Olmen 
AUTOKARAVAAN 

Heden zaterdag om 13 uur 
bijeenkomst voor de wagens 
aan ons lokaal Café Coiffeur, 
Kerkstraat 59, Balen voor de 
grootse verkiezingsautokara-
vaan door onze gemeente. Al 
onze autobezitters zouden moe
ten aanwezig zijn terwijl wij 
hen verzoeken bij vrienden en 
kennissen wagenbezitters aan 
te dringen aan deze propagan-
datocht mede te doen. 
GFMEENTERAADS. 
VERKIEZINGEN 

Al onze leden en simpatizan-
ten worden verzocht op zon
dagavond 11 oktober aanwezig 
te zijn in ons lokaal Café Coif
feur, Kerkstraat 59, Balen om 
onze zege met de nodige luister 
te vieren. Er zal een tv zijn 
om ook de uitslagen van de 
overige gemeenten en steden 
te volgen. 

DIENSTBETOON 
Senator Wim Jorissen houdt 

zitdag in ons lokaal Café Coif
feur, Kerkstraat 59, Balen op 
maandag 12 oktober om 20 uur. 

Berchem 
VFRKIEZINGSFONDS 

Gelieve uw bijdrage over t^ 
schrijven op pr. 17.11 Krediet» 
bank-Berchem, voor rekeninj 
4185 van VU-Berchem. 

ZIEKENVERVOER GEMEEÏSJ-
TERAADSVERKIEZINGEN 

Gelieve aan te melden bij dr. 
Goemans, Grote Steenweg of, 
tel 39.02.30 en bi] J. Creten, 
Klauwaertstraat 20, tel. 39.36.07 

Borgerhout 
STEUNFONDS 

Stort vrijwillig uw steun pp 
postrekening 549.18 van de 
Kredietbank, Borgerhout-C^a-
trum, met vermelding voor re
kening nr. 1131/7/06644 pp 
naam van V.U. Jos. Verbergt 
ONZE ZIEKEN 

Opdat wij onze organizatie 
op punt zouden kunnen steil m, 
vragen wij u dringend, rei»ds 
nu ons sekretariaat te verwitti
gen voor het afhalen van aie-
ken. 

Edegem 
VERKIEZINGSFONDS 

Stel niet uit en schrijf nog 
vandaag een bedrag over op 
P.R. 901911 van Karel van 
Reeth, Drie Eikenstraat 70, 
Edegem, met vermelding « Ver
kiezingsfonds » 
REUSACHTIGE 
AUTOKARAVAAN 

Zaterdag 10 oktober om 14 u. 
bijeenkomst voor de wagens op 
het Kerkplein-Elsdonck voor de 
grootste verkiezingsautokara-
vaan doorheen onze gemeente. 
Een kindertreintje zal voor de 
attraktie zorgen. Wij verwach
ten minimum 50 wagens! 
VERKIEZINGSAVOND 

Op zondagavond 11 oktober 
vanaf 20 uur nodigen wij alle 
leden en simpatizanten uit om 
met ons in een gezellige sfeer 
de verkiezingsavond door te 
brengen. Er zal informatie zijn 
via radio, tv en via de telefoon 
over uitslagen buiten Edegem 
en natuurlijk uitgebreid 

nieuws met kommentaar over 
onze gemeente. Bovenzaal van 
« De Basiliek ». Hovestraat. 
OVFRWIVTVINGS-
DANSFEEST 

Vrijdag 16 oktober om 21 u. 
vieren wij onze verkiezings
zege met het vertrouwde or
kest « The May Jins » in de 
zaal « Elzenhof », Kerkplein-
Elsdonk. 

Alle leden mogen gratis bin
nen ; oók diegenen die in het 
bezit zijn van een steunkaart 
van ons verkiezingsfonds. Voor 
anderen is het toegangsgeld op 
50 fr. vastgesteld. Jongeren be
talen 25 fr. Het wordt eens te 
meer een reuze-feest. 

Ekeren 
VFRKIEZINGSFONDS 

Wie wil bijdragen aan onze 
kieskampagne wordt vriende
lijk verzocht te storten on onze 
bankrekening Nr 02/2466 Volks
unie Ekeren. Kredietbank Eke
ren, postrekening nr 83.49 of 
bij een van onze bestuur^leclen. 
ZIEKEN EN DIENSTBETOON 

Wij zorgen voor het vervoer 
van zieken om hun kiespl'^bt 
te kunnen vervullen. Geef 
onp namen door en neem kon-
takt on met het sekretariaat. 
Koekoeklaan 7. tel. 64.49.43 of 
bij de voorzitter. Hoogboomse-
stwg 22. tel 64 41.48. 

Hove 
VERKIEZINGSFONDS 

Onze leden en simpatizanten 
die een bijdrage wensen te 
storten komen altijd terecht 
door een overschrijving op post
rekening nr. 24.24.81 van de 
Kredietbank te Mortsel, ten 
voordele van : Volksunie, afde
ling Hove. Bankrekening nr. 
08833. . 

Herenthout 
VOLKSUNIEÉAL 

Op zaterdag 19 december 
gaat in zaal « Lux » Markt 
Herenthout ons derde Volks
uniebal door. Zoals vorige ja
ren verwachten wij vele vrien
den en simpatizanten. Eerste 
dans te 20 u. 30. Ruime par
keergelegenheid in de onmid
dellijke omgeving. 

Kapellen 
AUTOKARAVAAN 

De Volksunieafdeling Zand
vliet, Berendrecht, Stabroek, 
Hoevenen, Schoonbroek, Eke
ren en Kapellen richten op he
den zaterdag 10 oktober een 
grote autokaravaan in. Samen
komst voor alle afdelingen : 
Solftplein te Berendrecht. Ver
trek te 13 u. 30 stipt. Bijeen
komst van de wagens in Kapel
len : Christ. Palmansstraat om 
13 u. 

Mechelen (arr.) 
OVERWINNINGSBAL 

Zaterdag 17 oktober vanaf 
20 uur viert de Volksunie van 
het ganse arrondissement de 
zekere overwinning bij de ge
meenteraadsverkiezingen. Een 
groots overwinningsbal gaat 
door in de feestzaal van de 
Elzestraat te Sint-Katelijne-
Waver. Orkest Jacky Sans. 
Toegang 50 fr. Kaarten vooraf 
te bekomen bij de bestuursle
den van de afdelingen en bij 
G. Wagemans, Rietlei 3, 2570 
Duffel, tel. 015/32210. 

Merksem 

DE VERKIEZINGEN 
In verband met de verkiezin

gen vestigen wij er nogmaals 
de aandacht op dat ons sekre
tariaat alle dagen open is, Sint 
Lutgardisstraat 56, tel. 45.57.77. 

Kiezers of kiezeressen die 
moeilijk te voet kunnen gaan 
om hun stemplicht te vervul
len, kunnen hun adres opgeven 
in « Tijl », Bredabaan 298, of 
op ons sekretariaat. Voor de 
Tuinwijk bij Lieven Kalingart, 
Pastoor Bampsstraat 18. 

Wij vernemen dat er de laat-1 

ste dagen bij de Volksuniemen
sen wordt aangedrongen om te 
panacheren. De Volksunie pa
nacheert niet, maar stemt on
der één nummer, de 5. 

De avond van de verkiezin
gen, zondag 11 oktober vanaf 
6 uur bekendmaking van de 
uitslagen. Gezellige avond 
en er is voor een puike infor
matie gezorgd. 

En ten laatste, voor wie zijn 
penning nog niet heeft gestort, 
kan dit nog altijd doen. Men 
kan daarvoor steeds terecht 
op het sekretariaat, waar alle 
giften in dank worden aan
vaard. Ook staat onze rekening 
op de Kredietbank ter uwer 
beschikking nr 1141 : 09540 of 
op het postcheknummer van 
de Kredietbank Merksem, 
240/293 voor de Volksunie 
Merksem. Wij bekennen eer
lijk dat wij nog geld nodig heb
ben, en rekenen op onze Volks
uniemensen. Dank bij voor
baat.. 

Wijnegem 
NAUWKEURIGE 
PROGRAMMATIE 

Ook in onze gemeente komt 
de Volksunie voor de eerste 
maal op. Een degelijk verkie
zingsprogramma werd door de 
kandidaten en enkele leden se
dert vele maanden met zorg 
voorbereid en propagandis
tisch stipt uitgevoerd. 

Zondag 11 oktober worden 
dan ook al onze leden en sim
patizanten verwacht in het 
Vleminckhof om tijdens een 
gezellig samenzijn de uitslagen 
te volgen op tv vanaf 20 uur. 
VRACHTWAGEN. 
KARAVAAN 

Zaterdag 10 oktober tussen 
14 en 17 uur doorkruisen zes 
vrachtwagens met mikrowagen 
onze gemeente, meer dan dui
zend ballons worden gratis 
aan onze kinderen bedeeld. 

Mortsel 
AUTOKARAVAAN 

Heden zaterdagnamiddag, 11 
oktober, verzamelen al onze 
VU-wagenbezitters te 14.30 u. 
op het Hof van Savelkoul 
(recht tegenover Sint Jozefs-
kerk, Liersesteenweg, grens 
Boechout). Uw medewerking 
op dit gebied, zal Mortsel, op 
de vooravond van de voor ons 
zo belangrijke gemeenteraads
verkiezingen, een daverende 
VU-aktie tonen. Breng uw 
vrienden mee ! Einde rond 
16 u. 30. 

11 OKTOBER 
Uw stem op onze Volksunie

lijst nummer 5, geeft u de 
avond van de verkiezingen gra
tis toegang tot de zaal « Helle-
mans », Eggestraat 27 te Mort
sel. Op TV-schermen en in een 
aangename VU-sfeer, volgen 
wij hier samen de Volksunie
triomf over gans Vlaanderen 
Zeer hartelijk welkom ! 

Brabant 
Brussel (arr.) 

Steun is ook steeds welkom 
op PCR 8654.50 van de Volks
unie Brussel met vermelding : 
propagandafonds brusselse ag
glomeratie. 

KIESFONDS JETTE 
Steun steeds welkom op PCR 

4062.21 van de VUJO-Jette. 
Dank bij voorbaat. 

Brussel (stad) 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Sociaal dienstbetoon in het 
lokaal Uilenspiegel, Pletinckx-
straat, 38 op dinsdagavond van 
20 tot 21 uur en zaterdagna
middag van 15 tot 18 uur. 

Merchtem 
V.U.-DANSFEEST 

Zaterdag 24 oktober om 20.30 
u. in de zaal « Oberbayern », 
Stoofstraat, Merchtem. Orkest : 
Harry and his Peacocks en op
treden van de kleinkunstgroep 
« De ark van Noë ». 

St. Pieters-Leeuw 
STEUN 

Is zeer welkom. Kontakt 
op nemen met : J. Coens, Mee-
houdensstraat 27 ; G. Borloo, 
St, Stevensstraat 49 ; Locus, 

Meersteen 18 of F. Adang, 
Ruisbroeksesteenweg 109. Gel
delijke steun (absoluut nood
zakelijk !) op pre. 4880.27 van 
F. Adang met vermelding : ge
meenteraadsverkiezingen. Bes
te dank. 

St-Stevens-Wo!uwe 
VERKIEZINGEN 

Neem kontakt op met dr B 
De Waele Eversestraat 94 ot 
met G. Geens, Trekkerstraat 18 

Financiële steun wordt met 
dank aanvaard Kredietbank 
St-Stevens-Woluwe (pr 4898) 
rek. 10.885 van de V.U. 

Zellik 
DRINGENDE OPROEP 
Stort zo haast mogelijk een bij
drage op de girorekening van 
de Kredietbank-Zellik 8929 met 
vermelding op de keerzijde : 
voor rekening nr. 3790/13/10354 
Volksunie-Zellik. 

Oost-Vlaanderen 
Merelbeke ^ 
OVERWINNINGSBAL 

Het VU-overwinningsbal gaat 
door in de zaal « Vier Wegen », 
Hundelgemsesteenweg, op za
terdag 17 oktober vanaf 20 u 30. 
Inkom : 50 fr, voor de jeugd 
30 fr. Orkest : « The Silver 
Stars ». 
VERKIEZINGSUITSLAGEN 

Op de verkiezingsavond (11 
okt.) komen wij voor het ver
nemen van de uitslagen even
eens in de « Vier Wegen » bij
een. Het wordt een feest ! 

West-Viaanderen 
Alveringen " 
VRIENDENMAAL 

Op zaterdag 24 oktober 1970 
om 19 u. gaat een vrienden
maal door vSn de VU-afdeling 
Alveringem, gevolgd door dans 
in de zaal « De Drie Ridders », 
Gijverinkhove. Men kan in
schrijven ten laatste op 17 ok
tober door 130 fr. per persoon 
te storten op pc. 1785.28 van de 
Kredietbank te Brugge met 
vermelding « voor rekening 
2266/12818 - K. Demerre, Alve
ringem - vriendenmaal VU ». 

Groot-Brugge 
STEUN 

Is nog steeds welkom want 
onze propaganda kost veel 
geld. Onthaal de ophalers goed 
of stort op postrekening nr 
147.451 van Carlos Vernieu-
we, Brugge. Dank bij voorbaat. 

i . van Overstraeler 
Hoofdredakteur 

A l l» br iefwissBl lno wow 
redaktie naaf 
Rotatyp, Sylvaln Oupul i laan 
110 1070 Brussel Tel 
23.11.98 

Beheer 

Voldersstr. 7 1 , Brussel 1000 
r»t. (02)125.160 

MIo klachten \/ooi niet ont-
/angen van blad op di t adres 
Jaarabonnement 300 tr 
Halfjaarl i iks : 170 fr. 
OriemaandeII|ks 95 it 
Abonnement bui tenland 

480 tr 
Steunabonnemeni 320 f i 

(m in imumi 
LOsse nummers S fr 
Alle stort ingen </oo' het blad 
op oostrekening 1711,39 
«Wii» Vlaams nalinnaai week 
blad 

^eran tw ' j l tgever Mr F Van
der f l«* B'»'r'>ap"^«''a»» 20 

Brussel 1120 

Heule 
VERKIEZINGEN 

Op de eenheidsHjst van de 
burgemeester (nr 1, Gemeente
belangen) staan naast de 
plaatselijke VU-voorzitter Fr. 
Vansteenkiste nog enkele uit
gesproken vlaamsvoelende en 
Volksuniegezinde kandidaten, 
vooral bij de kop en aan de 
staart. In deze omstandigheden 
zal de heulse kiezer beslist 
meerdere voorkeurstemmen 
uiten op deze vlaams-gerichte 
kandidaten. 

MEDEGEDEELD 
HOE KIES IK MIJN 
LEVENSSTIJL ? 

Is elegantie, make-up, wo
ninginrichting, vrijetijdsbeste
ding en ontspanning een kwes
tie van geld of van smaak ? 

Dit is de kernvraag van waar
uit de verschillende thema's op 
de kursus « Hoe kies ik mijn 
levensstijl ? » zullen benaderd 
worden. (Lovenjoel, 31 oktober 
- 2 november 1970). 

Inlichtingen vrijblijvend bij 
Intermedium, Guido Gezelle-
laan 63. 3030 Heverlee. 

VTB-WEDSTRIJD 
« VOOR VLAANDEREN » 

De Vlaamse Toeristenbond 
stelt enerzijds voortdurend 
vast hoe slecht Vlaanderen in 
het buitenland in al zijn aspek-
ten gekend is. Anderzijds ver
heugt hij zich steeds om de 
pogingen van Vlamingen en 
zelfs van vreemdelingen om 
ons land en ons volk in het 
buitenland beter te doen ken
nen en meer te doen waarde
ren. 

Om die pogingen aan te moe
digen stelt de Vlaamse Toeris
tenbond een jaarlijkse prijs 
ter beschikking voor de land
genoot of buitenlander die zich 
het verdienstelijkst tegenover 
Vlaanderen heeft gemaakt in 
de buitenlandse pers, op eender 
welk terrein, staatkundig, eko-
nomisch, sociaal of kultureel. 

Hij verzoekt dus allen die op 
dat gebied wensen in aanmer
king te kom.en, hem op het ein
de van 1970 de artikels in 
kranten en tijdschriften, de 
boeken of andere dokumenten 
voor te leggen. 

Een bevoegde jury zal jaar
lijks een keuze doen. 

De meest verdienstelijke 
landgenoot wordt een prachti
ge vakantie van een maand 
aangeboden in het land waar 
hij Vlaanderen met de pen 
diende. De meest verdienste
lijke buitenlander wordt een 
even lange en mooie vakantie 
aangeboden in Vlaanderen en 
wel met een programma naar 
eigen keuze. 

Alle briefwisseling naar de 
voorzitter van de Vlaamse Toe
ristenbond. S.-Jakobsmarkt 45, 
Antwerpen. 

CENTRUM VOOR GEZINS-
WETENSCHAPPEN 

Zaterdag 3 oktober jongstle
den in het VTB-gebouw te 
Brussel opende het Centrum 
voor Gezinswetenschappen voor 
de 11de maal zijn leergangen 
met een les van mevrouw Jolie-
Mulier, advokate over « de 
veranderde en de veranderen
de situatie van de vrouw en 
het gezin in de maatschappij ». 

De lessen van het Centrum 
voor Gezinswetenschappen 
worden gegeven elke zaterdag
namiddag behalve in de maan
den juli, augustus en septem
ber. In het 1ste studiejaar 
bevatten zij baziskursussen zo
als sociologie en psichologie. 
In het 2de en het 3de studie
jaar respektievelijk kernpro
blemen m.b.t. psicho-pedagogi-
sche, gezinsekonomische en 
gezinsjuridische onderwerpen. 

Het Centrum biedt op deze 
wijze aan personen die meestal 
reeds in het beroepsleven staan 
gelegenheid tot het volgen van 
recente evoluties in de mens
wetenschappen. 

Inlchtingen : Centrum voor 
Gezinswetenschappen, Troon-
straat 125, 1050 Brussel, tel. 
02/13.91.70. 



22 WIJ 

WIJ IN LIMBURG 
een «katolieke» universiteit limburg? 

De kerkelijke overheid van 
het bisdom Limburg zou niet 
onverdeeld gunstig staan tegen
over een pliiralistische univer-
pitaire stichting in Limburg. 
Pit werd wel al eens eerder ge-
ïluisterd. 

Een eerste meer officiële 
wenk kunnen wij nu lezen in 
weekblad «Kerk en Leven» 
van 17 sept. '70, waarin gehan
deld wordt over het « geslaagd 
eksperiment» van de KULAK 
(Katolieke universiteit Leuven 
afdeling Kortrijk). In een aan
tal randbeschouwingen betref
fende de «katolieke» universi
teit wordt de vraag gesteld 
waarom een katolieke afdeling 
werd geopend te Kortrijk, 
wanneer in een zeker milieu 
een roep is ontstaan naar plu
pluralisme. 

« Het is nu wel zo dat in het 
bijzonder in Zuid-West-Vlaan-
deren en Limburg (waar bijna 
tachtig percent van de ouders 
katoliek onderwijs voor hun 
kinderen kiezen), het aangewe
zen is een kristelijk georiën
teerd onderwijs te organizeren. 
Een strikt neutrale universi
teit opdringen is in ons land 
meestal ondemokratisch.» is 
één van de stellingen die wor
den aangehaald. 

neutraliteit en vervlakking 

Een andere stelling in de-
doeld artikel luidt : 
« De vraag is nog altijd open of 
de meer pluralistische vormen, 
die voor Antwerpen en Hasselt 
worden voorgesteld, een even 
gelukkig eksperiment zullen 
zijn. Pluralisme veronderstelt 
een aantal sociale deugden, die 
nog niet eens zijn gerealizeerd 
in « de essentiële domeinen van 
het maatschappelijk leven ». 

Pluralisme in ons land op 
universitair vlak is slechts mo
gelijk, wanneer iedere ideolo
gische groep zijn begrenzing 

zoekertjes 
Te koop Mercedes, nieuwe en 
okkasie, kamions en personen
wagens, ev. ru i l - en rev iz ie-mo-
toren. In l . fe l . 03/21.13.81 of 
03/33.56.46. T 139 

Vader van 4 k inderen, gebrood
roofd wegens vlaamse over tu ig ing 
zoekt dr ingend werk als magazi j -
nier-stock of bekleder-oml i js t ing 
school- en konferent ieborden (p lan-
nings - mi l l imeter tekenborden) , w o 
nende Brussel 7 (AnderlecHit). 

T 137 

Sociale assistente, 22 jaar, v l . nat. 
zoekt betrekking l iefst omgeving 
Brussel - Halle - Vi lvoorde - An t 
werpen of West-Vlaanderen. Sclir. 
bureel blad. T 144 

Al leenstaande, ongehuwde 52-iarige 
bediende wenst kontakt voor h u 
we l i j k met heer (47 tot 55 j . ) a lge
mene on tw ikke l ing , zeer ernst ig. 
Schr. adres blad. T 141 

Jonge man - 3de ekonomische be
ëindigd - zoekt kantoorwerk of licht 
werk. Bij voorkeur An twerpen -
Geel. Zich vyenden : senator W i m 
Jorissen, Louisastr 3 1 , Mechelen. 
Tel. 015/435.96 T 142 

Jonge dame - humaniora klaar -
zoekt passende betrekking An twer -
pen-Mechelen Schri jven of te le fo
neren sen. Jorissen, te l . 015/435.96. 

T 143 

Sociale assistente, 22 j . , V I . nat. 
zoekt betrekking, l iefst omg. Brus
sel - Halle - V i lvoorde - An twerpen 
- W V I . An tw . bur, blad. T 144 

Jong gediplomeerde programmator 
zoekt een betrekking als program
mator of operator van computer. 
Kontakt via senator M van Haegen-
doren, Guido Gezellelaan 63 - 3030 
Heverlee (tel 016/245 45 ) . T 145 

wil aanvaarden en plaats laat 
voor de andere levensvizie. 
Wanneer de katolieke groep 
meer en meer open staat voor 
de levensbeschouwing van de 
andere groep, moet het omge
keerde ook gebeuren. Het is in 
ons land niet langer bewezen 
dat de breeddenkendheid van 
de kant van de linksen komt. 

Indien het samenleven leidt 
tot een vorm van neutraliteit 
en vervlakking, en daarenbo
ven de op te richten universi
taire gemeenschap de rugge
steun mist van gevestigde cen
tra, is het experiment waar
schijnlijk niet aanbevelens
waardig in zijn huidige vorm ». 

tachtig procent 

Laat ons eerst vooraf opmer
ken dat het schermen van die 
tachtig percent katoliek onder
wijs ons helemaal niet kan 

overtuigen, om de eenvoudige 
reden dat hieruit niet alles kan 
afgeleid worden, zeker niet 
voor het universitair onder
wijs (afgezien dan nog hoe men 
80 % voor Limburg samenstelt 
— het rijksgemiddelde bedraagt 
56 %). Met de zgn. keuze van 
de ouders wil men alles bewij
zen, niettegenstaande « ke^uze » 
in schoolaangelegenheden ^een 
zeer relatief begrip is. Daaren
boven kan men de vraag stel
len in hoeverre de ouders zelf 
iets te zeggen hebben in het 
onderwijs, zodanig dat zij mede 
de konsekwenties van hun keu
ze kunnen bepalen. Men kan 
toch niet aan de stellige indruk 
ontkomen dat de ouders in de 

> huidige gang van zaken eerder 
een keuze ondergaan; keuze die 
desnoods achteraf tegen hen 
wordt uitgespeeld. 

Wie oren heeft om te horen 
weet best dat ook katolieke 
ouders zeker voor de universi
taire studies van hun kinderen, 
opteren voor een pluralistische 
instelling. 

pluralisme : pozitieve 

verdraagzaamheid 

Maar nu nog even fundamen
teel terzake. 

In het bedoeld artikel komt 
wel duidelijk aan het licht dat 
de steller geenzins (voldoende) 
onderscheid maakt tussen plu
ralisme en neutraliteit. Het zijn 
begrippen die niets met elkaar 
te maken hebben, hoewel ze 
dikwijls door elkaar worden 
gebruikt. 

Pluralisme wil zeker niet zeg
gen dat men eigen overtuiging 
moet prijsgeven, of moet mini-
malizeren. Pluralisme betekent 
wel een pozitieve verdraag
zaamheid. Neutraliteit is zelfs 
geen verdraagzaamheid, het is 
gewoon niets. 

Alhoewel pluralisme het eige
ne erkent en zelfs stimuleert, 
wil zij toch voor de gemeen
schappelijke aangelegenheden 
de « ontmoeting » van de diver
se denk- en leefsferen, als be
ginsel van ons samenleven, or
ganizeren. 

Op zo een niveau van ge
meenschappelijke aangelegen
heden zijn wij o.i. terecht wan
neer wij spreken over een uni
versiteit in Limburg. 

Het is opvallend dat in het 
aangehaalde artikel nog in 
hoofdzaak geredeneerd wordt 
vanuit de negentiende eeuwse 
tegenstelling tussen kerk en 
staat, links en rechts. Tot op 
heden wil de kerk nog optreden 
als inrichtende macht in plaats 
van de ouders. Nochtans wordt 

antwoord aan tenax, alias cvp-senafor leynen 

federalisme : alleen bundelen ? 

« Het feder^sme is#een gel
dige teorie wanneer het er om 
gaat, meerdere kleinere staat
kundige entiteiten tot een gro
ter geheel te verenigen. Het 
europese federalisme verdient 
sterke aanbeveling omdat het 
een bepaald aantal europese 
landen tot een groter geheel 
wil verenigen, om door de 
schaalvergroting meteen ook de 
welvaartsmogelijkheden te ver
ruimen, en de invloed van Eu
ropa in het wereldgebeuren te 
versterken. Het echt federalis
me streeft naar bundeling tot 
«grotere» eenheden. Doch 
wanneer het wordt ingeroepen 
om een bestaande staatkundige 
struktuur te ontmantelen en te 
versnipperen, dan is dat ave
rechts federalisme. Dan schept 
het de vergruizeling van een 
staat.» (« Het Belang van Lim
burg» 1-10-70). 

Voor mensen die niets of wei
nig afweten van het federalis
me, kan dit begrip op het eerste 
gezicht wel enigszins verwar
ring teweegbrengen. 

Want wat is federalisme ? Is 
federalisme alleen maar centra-
lizeren en bundelen ? 

De verwarring zou hieruit 
kunnen ontstaan dat federalis
me in het ene geval bundeling 
ter sprake brengt, zoals bv. bij 
de europese federatievorming, 
en in het andere geval wil fede
ralisme dat «kleine» België 
nogmaals in afzonderlijke ge
bieden organizeren ( « vergrui
zeling van een staat » zoals 
Leynen dat noemt). 

Zijn dat dan geen twee soor
ten federalisme en schuilt hier 
geen grove tegenstrijdigheid ? 
Of welke van die twee politieke 
bewegingen is dan «echt» fe
deralisme ? 

Ons antwoord is eenvoudig, 
want het antwoord ligt in het 
wezen van het federalisme : fe
deralisme is zowel autonomie 
voor de delen als bundeling 
naar centraal gezag. Al naarge
lang de omstandigheden zal het 
federalisme ageren voor ver
scheidenheid (bv. in België) als 
voor eenheid (Europa). Federa
lisme is zowel middelpuntvlie-
dend als middelpuntzoekend. 

Deze twee elementen zijn 

juist wezenlijk voor het federa
lisme. Het erkent beide fakto-
ren : de autonomie van het deel 
en de solidariteit van het ge
heel. 

Wanneer men nu, zoals Ley
nen het stelt, het ene miskent 
en het zelfs.tegen het andere 
opstelt (een federaal België 
tegen een federaal Europa), 
dan bewijst hij daarmee dat hij 
het federalisme niet doorziet, of 
alleen daar doorziet waar hij 
het graag heeft. 

Federalisme is eenheid én 
verscheidenheid. Wie het één 
zegt, zegt ook het andere. Een 
federalist redeneert niet met de 
of-of-tegenstelling, maar hij 
ziet de werkelijkheid van beide 
strekkingen en hij ziet dus het 
éne én het andere. 

Wanneer men zich nu, zoals 
in België, tegenover een gecen-
tralizeerde staat bevindt, dan is 
het logisch en aangewezen dat 
de federalisten de nadruk leg
gen op de autonomie. Hetgeen 
niet wil zeggen dat zij Europa 
of zelfs België uit het oog ver
liezen. 

Alhoewel het voor ieder fede
ralist een probleem is hoe hij 
nu precies het ideale evenwicht 
gaat brengen tussen de samen
horigheid op het hoger vlak en 
de vrijheid der delen — op 
welk laatste wij in België een 
sterke klemtoon leggen — kan 
federalisme niet separatisme 
betekenen. Tenzij er separatis
ten zijn die zich federalist noe
men. Maar zo kunnen wij des
gevallend ook een aantal « uni-
taristen » aanwijzen. 

Wij vragen ons af hoe dat 
iemand die zo hoog met de 
europese, federalistische vlag 
wil zwaaien, zo blind is voor de 
andere zijde van de federalisti
sche medalje. Wij vermoeden 
ten sterkste dat ook dat « euro
pees federaal streven » van Ley
nen en konsoorten, slechts een 
laagje vernis is, waaronder 
eigenlijk het Europa der Staten 
schuilgaat. 

Wanneer men zich beroept op 
federalisme moet men zeker de 
wezenlijke aard van federalis
me erkennen en konsekwent 

durven dosrtrekkeif op alle 
vlak. 

Hoogstens kan men een prak
tisch federalistisch voorstel be-
kritizeren. Ieder voorstel heeft 
immers zijn voor- en nadelen. 
Maar eens een federalistische 
keuze genomen, moet men die 
voor- en nadelen durven ne
men. 

Het federalistisch beginsel 
huldigen is één. Een federalis
tisch voorstel bekritizeren is 
twee. Onze vraag aan Leynen 
zou kunnen zijn : aanvaardt u 
het federalistisch beginsel ? 
Zo ja, dan federalisme op euro
pees, maar ook op belgisch 
vlak ! 

Zo neen, zwijg dan over een 
federaal Europa, mijnheer Ley
nen, dat door u misbruikt wordt 
om een federaal België te be
strijden. 

Jaak CUPPENS 

door Vaticanum II gesteld dat 
de katolieke leken moeten we
ten hoe zij het onderwijs voor 
hun kinderen wensen georgani-
zeerd te zien. 

Wij vrezen dat, hoe meer be
twistingen omtrent de univer
sitaire inplanting in Limbur? 
naar voor komen, des te meer 
bepaalde machten een oplossing 
naar voor willen schuiven in de 
aard van katolieke universiteit 
Leuven, afdeling Limburg. 

Ons lijkt de beste oplossing 
echter : een pluralistische uni
versiteit met een pluralistische 
en eerlijk samengestelde inrich
tende macht. 

J. C. 

MEDEGEDEELD 
DE PRIJSKAMP « SCHOOL-

TOERISME » VAN DE 

VLAAMSE TOERISTENBOND 

Gedurende het schooljaar 
1969-1970 richtte de VTB an
dermaal een prijskamp in over 
toerisme in Vlaanderen voor 
leerlingen van het hoger mid
delbaar en hoger technisch on
derwijs zowel uit officiële als 
uit vrije instellingen. 

Er werd een groepswerk ge
vraagd, dat moest bestaan uit 
een verhandeling of een tech
nisch verslag, illustratie, een 
gedicht of gedichten over het 
gekozen tema en eventueel 
passende muziek enz. 

Niettegenstaande de vele fa
cetten van het gevraagde ken
de de prijskamp een verrassend 
grote belangstelling. Vele inge
zonden werken waren echter 
in grote mate onvolledig. Ten
slotte weerhield de jury 7 
groepswerken, die voor een 
prijs in aanmerking kwamen. 
De eerste prijs gaat ex aequo 
naar het COVI-Instituut, An-
derlecht en naar de Ie Weten
schappelijke A, Xaveriuskolle-' 
ge, Borgerhout. 

'. i Eetf '«dertigtal teerlingen sa
men met hun leraars zullen 
een volle dag in een vlaamse 
gemeente naar keuze de gasten 
van de VTB-VAB zijn. 

Nog vijf andere deelnemers 
worden met prijzen bedacht. 
De jury klasseerde ze in de al
fabetische orde van de gemeen
ten waaruit het werk ons werd 
toegestuurd. Vrij Technisch 
Instituut, Aalst ; Rijksinstituut 
voor Hotelbedrijf en Toerisme, 
Hasselt ; Erasmusschool, Me
chelen ; Stedelijk Hoger Tech
nisch Instituut, Oostende en 
H. Hartkollege, Waregem. 

Aangemoedigd door het en-
toeziasme dat de jeugd blijk
baar voor deze prijskamp op
brengt, hebben de VTB-VAB 
beslist ook voor het schooljaar 
1970-1971 deze prijskamp in te 
richten. Reglement en alle no
dige inlichtingen op het sekre-
tariaat van de Vlaamse Toeris
tenbond, St. Jakobmarkt 45-47, 
Antwerpen. 

DEBROUWERII M O O R T G A T 
2659BREENDONK TEL. (03)78.71.21 

is bekend om haar beroemde en uitstekende 
BIEREN en LIMONADEN 

Breendonk ligt in Vlaanderen 
dus U W <!treek U W v o ' i ^ n o - o f r f t n I 

Depot Gent • Tel. 09/22.45.62 

HERMES 

Zuidlaan 54 Brussel 

Volledige 

sekretariaatkursutsen 

STENO- en DACTYLOGRAFIE 
in vier talen 

BOEKHOUDEN 

MODERNIf TALEN 

HANDELSCORRESPONDENTIE 
ENZ 

DAG EN AVONDLESSEN 

M. Lemonnierlaan 211. Bruts* 
Tal (02)11.00.33 

OE school waar Vlamingen 
xich thuis voelen 



g e b o u w d m e t k u n n e n . . . 
een samenwerking van persoon tot persoon en daarom de veiligste voordeligste en mooiste realizatie voor 
iedereen. 

huizen... 
Snel gebouwd met eersterangsmaterialen. Nooit serie
bouw of prefab maar individuele konstrukties volgens 
de wensen van de koper. Bouwprijs vanaf 495.000 F 
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villa - woningen... 
Met smaak ontworpen en bestudeerd op praktisch en 
gezellig wonen. De afwerking getuigt van vakmanschap. 
Te bouwen op eigen of op een van onze keuze gronden. 
Bouwprijs vanaf 1.000.000 F 
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landhuizen ••• 
De prestigieuste die gebouwd worden. Grandioze in
plantingen in een kader dat U samen met ons kiest of op 
eigen grond. Een monument voor het leven. Uw leven. 
Bouwprijs vanaf 2.000.000 F. 

Wij kunnen nog eindeloos voortgaan met het tonen van 
onze realixaties. Duizenden zeggen al met fierheid : 
wij hebben gebouwd met Kunnen I Omdat Kunnen elke 
koper met raad en daad bijstaat. Zowel wat het bou
wen zelf betreft, maar ook al de administratie die er 
aan voorafgaat. Ook de financieringen. Alles gaat zo
veel makkelijker en voordeliger als u met het Algemeen 
Bouwbedrijf Kunnen bouwt. 

omdat u met kunnen 

zoveel meer kan 

Vraag alvast inlichtingen met deze bon. 
Vragen kost bij ons niets 

(u weet er in elk geval zoveel mee ') 

BON 
N A A M : 

ADRES : 

— beschik over een bouwgrond gemeente: 

breedte: 

en wens de voordelen te kennen die U mi j kan bieden. 

— beschik niet over een bouwgrond en verzoek U mi j een 
aanbieding te doen voor ' t bouwen van r i jwoning, vi l la-
bouw of half open bebouwing m volgende gemeenten : 

— houdt U mi] ter beschikking van één uwer afgevaardig
den of zal ik een bezoek brengen aan uw informatiecen. 

t rum te . op te 

Handtekening, 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN 

GENK 

Winterslagstr. 22 

Tel. 011/544.42 

LEUVEN 

Brusselsestraat 33 

Tel. 016/337.35 

ANTWERPEN 

Meir 18 

T. 03/31.78.20 

CENT 

On der bergen 43 

T. 09/25.19.23 
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EKEREN 
Zilveren Hoek 

tllaV$ocK 
in reuze biertent 

16 •17-18-20-23-24-25 okt.1970| 

voor de OBERBAYERN STEMMING zorgt 

het GROOT ORKEST van 

EWALD FROH 

Tijdens de grote 

MAI-BOCK FEESTEN 
richt de Volksunie in : 

HET FEEST DER 5000 
in de enorme Bierhalle 
te EKEREN-Zilverhoek 

(rechts van de baan Antwerpen-Kapellen) 

op zondag 25 oktober 1970 te 15 uur 

onze Troubadoer 

Ml EL COOLS 

werken verder mee : 
LIZE MARKE met eigen Trio 

de Uiltjes 
en 

natuurl i jk 

ARMAND PREUD'HOMME 

Kaarten in voorverkoop te bekomen in uw afdelingen 

(40 fr. - ter plaatse 50 fr.) 

U van Noordzeestrand tot Limburg moeten er zijn Het wordt een enorme triomfdag I 

Alle provincies ontmoeten elkaar daar. 

Inlichtingen • voor kaarten buiten de provincie, voor het inleggen van autocars, enz 

Sekretariaat : HOOCBOOMSESTEENWEG 22 - EKEREN - TEL. 03 /64 .41 .48 - TIJDENS DE FEESTEN : 03/64.60.59. 

EXCLUSIEF 
VOOR SLECHTS 
16 GEZINNEN l 

In de villagemeente MEISE, op 
slechts enkele km. van Brussel, 
in een gezond en prachtig natuur
kader, comfortabel wonen in een 
standingvolle wi jk. 

REINAERTRESIDENTIE 
16 appartem. (slechts 8 per ingang) 

in luxueuse villa 

Op 24 aug. 1970 werd de eerste steen gelegd 

THANS REEDS 10 VERKOCHT ! 

DRIE SLAAPKAMERS Prachtig vergezicht (69 m. boven de zeespiegel) 
Ideale oriëntatie naar zonzijde. 

Alle comfort : L i f t - Parlofoon - Centrale warpnte- en v>/arrnwaterverdeling-
Afvalkoker - Ingebouwde bergkasten - Zeer verzorgde keuken- en badka
merinrichting _ Aluminiumramen - Open haard - Radio en T.V -antenne -
Perfecte vochtwerende, termische en akoestische isolatie - Veilige kinder-
speeltum 

Wenst u snel nadere inlichtingen ? Zend dan nevenstaande bon naar 

N.V. IMMOPLANNING 

|. & H. VERVAECKE 

Cemeenteplein 8 - 1820 STROMBEEK-BEVER 

Tel. 79.46.40 of 27.43.47 (5 lijnen) en 59.51.47 

Ik wens geheel vri jbl i jvend : 

• Nadere inlichtingen betreffende de Reinaert-
residentie. 

Q inlichtingen betreffende de kredietmogeli)kheden. 

N A A M : 

Straat : 

Woonplaats : 

Telefoon — p r i v é : 

Telefoon — kantoor : 


