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De gewestvorming naar CVP-recept 

EEH STAP ACHTERUIT 
Vorige zondag heeft de CVP 
haar «opties voor een definitieve 
gewestvorming» die reeds op 5 
juli j l door de uitgebreide CVP-
partijraad waren aangenomen 
door een showkongres laten be 
krachtigen In hetzelfde weekend 
organizeerde de PSC te St-Lam-
brechts Woluwe een partijkermis 
Een en ander ontlokte een CVP-
gezind kommentator kntische op
merkingen over «de afglijding 
van de CVP en de PSC naar het 
Amerikaanse barnumspektakel 
en de personenkultus» En de 
BRT nieuwsdienst er maar intrap
pen I 
Maar laat ons ernstig bhjven Van 
de PSC bijeenkomst onthouden 
WIJ de oproep van voorzitter Not-
homb tot de CVP om in 1978 te 
Aarlen weer een gemeenschap
pelijk kongres te houden «nadat 
de definitieve gewestvorming in 
uitvoenng zal zijn gebracht» 
Ook bij de CVP zit kennelijk de 
bedoeling voor het pad naar de 
PSC toe te effenen Het verklaart 
wellicht ten dele waarom de CVP 
haar stellingen van 1972 (kongres 
van Antwerpen) inzake de ge

westvorming onlangs afzwakte 
Alle bewenngen van voorzitter 
Martens ten spijt Dit is met enkel 
onze indruk maar ook die van de 
Vlaamse drukkingsgroepen en 
kultuurverenigingen De aanvaar
de opties getuigen van een al te 
vergaande «redelijkheid » 
«Van meer redelijkheid dan zelfs 
veel CVP-mensen bereid zijn te 
aanvaarden» schrijft Gazet van 
Antwerpen 
Wie het CVP-dokument vanuit 
Vlaams standpunt kritisch onder 
ogen neemt komt onvermijdelijk 
tot het besluit dat hier een stap 
achteruit werd gezet De opties 
van de CVP betekenen een af
zwakking van de algemeen 
Vlaamse trend naar een federalis
tische staatshervorming met 
twee (zie het colloquium van Ant
werpen begin van dit jaar) De 
band tussen de Vlamingen in en 
buiten Brussel wordt hoe dan ook 
losser gemaakt en de klemtoon 
blijft al te sterk liggen op het cen
traal bestuur 

De jongste CVP-opties voor een 
definitieve gewestvorming beteke 
nen dan ook een tegemoetko

ming aan de voorstanders van 
een drieledige gewestvorming 
De CVP weet nochtans dat het 
debat in essentie draait om de 
vraag een gewestvorming met 
drie of een federalisme met twee 
Het IS biezonder betreurenswaar
dig dat de grootste partij in Vlaan 
deren op dit belangrijk punt een 
dubbelzinnige houding aanneemt 
en rond de pot blijft draaien 
Tussen de woorden en de daden 
van de CVP ligt zelfs een hele 
afstand Soms doet zij het tegen
overgestelde van wat zij zegt 
Hoe rijmt men bijvoorbeeld de 
verzekering van CVP-voorzitter 
Martens dat deze regering moet 
aanblijven met de stellingen van 
het kongres"? Als deze regering 
aanblijft dan wordt de gewestvor
ming met zn drieën naar RW-re
cept verder doorgetrokken de 
dneledige opsplitsing van admini
straties inbegrepen 
Op 10 oktober kunnen de Vlamin
gen zich ook ondubbelzinnig uit
spreken voor een tweeledig fede
ralisme door te stemmen voor 
de VU 

Paul Martens 

10 OKTOBER 
NADERT SNEL 
Je kan het merken aan de vele 
verkiezingsinformatie waar dit 
nummer van WIJ onder door

buigt W I J hebben getracht in dit 
nummer een globaal overzicht te 
brengen van de VU-posities in 
deze gemeentelijke verkiezings
strijd maar dit leek ten slotte een 
ondoenbare zaak Dies komt er 
volgende week nog een lading 
verkiezingsnieuws voornamelijk 
uit de provincies Limburg en 
Oost-Vlaanderen en (gedeeltelijk) 
ook nog uit Brabant en West 
Vlaanderen 

In het midden van deze WIJ vin
den onze lezers een verkiezings-
pamflet zoals het door de VU-ka-
derleden in de laatste faze van de 
verkiezingsstrijd kan gebruikt 
worden om de aandacht van de 
Vlaamse bevolking te vestigen op 
de nationale betekenis van deze 
verkiezing Zoals wij in onze vori
ge uitgaven reeds beklemtoon

den zal de verkiezing van 10 ok
tober a s inderdaad een nationale 
dimensie krijgen of wij dit nu wen
sen of met 

Een verwittigd man is er dus twee 
waard 

Afdelingen die een hoeveelheid 
van deze pamfletten wensen te 
bekomen moeten zich zo spoe
dig mogeli jk m verbinding stel
len met het nationaal sekreta-
riaat van de Volksunie, Barrika-
denplein 12, 1000 Brussel (tel 
02/2194930). Het is slechts wan
neer er een voldoende belang
stell ing bli jkt vanuit de afde
lingen dat er een nieuwe oplage 
zal worden gedrukt Het pamflet 
zal worden geleverd tegen de 
(nog te bepalen) kostpri js 

\boral nu 
is 10 oktober ook 
van nationaal belang. 

Kies daarom voor 
de enige partij die een 
eerlijk federalisme 
met twee voorstaat: 
de\blksunie. 
Een stem voor de VU. 

is een stem 
voor zelfbestuur. 

O^ lksun ie 

Te St-Genesius-Rode de enig overblijvende Vlaamse gemeente tussen de 
Brusselse agglomeratie en het Walenland hebben de uitgeweken fransta-
ligen een verkiezingsfront gevormd Men vindt er broederlijk bijeen FDF-ers 
en PSC-ers (die kristeli|ke broeders van de CVP). Hun doel is duidelijk Rode 
m de Brusselse invloedssfeer houden en zo vlug mogelijk verder verfransen 
Daartegenover beijvert de plaatselijke CVP zich om afstand te nemen van de 
plaatselijke Volksunie en verdedigt zij de rampzalige faciliteiten Van een 
Vlaams eenheidsfront tegenover het front van de franstalige imperialisten is 
dus geen sprake (zie ook biz 17). 
Ook in de Brusselse agglomeratie verkoos de CVP op een aantal plaatsen lie
ver samen te gaan met de PSC dan met andere Vlamingen op een eenheids-
lijst te gaan staan 
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DE VLAAMSE PERS 
Het CVP-kongres werd volgens de Libre Belgique een -feest om de militan
ten op te peppen In afwachting van terug gemeenschappelijke kongressen 
met de Waalse CVP» Zo dat weten we dan weer Begrijpelijk dan ook de 
achterdocht tegen de CVP-hervormingsplannen zoals die door de VVB 
werd geformuleerd en waaraan Ruys in DE STANDAARD echo geeft DOOR
BRAAK zelf het VVB-blad zet zich scherp af tegen de tendenzen tot gewest
vorming met drie zoals die zowel bij BSP als CVP naar voor komen Van een 
ding zijn we dan toch verlost tot 10 oktober van de excellenties die de rege-
rmgsmededeltngen misbruiken voor hun persoonlijke kieskampagne De pro
testen na de Tindemans-show van enkele weken geleden hebben dan toch tot 
iets gediend meent ook HET BELANG VAN LIMBURG Tot waar de Waalse 
anti-Nederlandse dwaasheid kan leiden toont het dossier van DE NIEUWE 
over ' voor de Walen liever Iraans gas dan • Nederlandstalig » En hoe «frans-
talige> statistieken worden gemaakt in Brussel blijkt uit NIEUW VLAANDE
REN over «de Brusselse waterbaronnen» 

WALTER LUYTEN 

De Standaard 
«Na 10 oktober zal daarover 
meer klaarheid komen De CVP 
zal dan hoe dan ook moeten 
gereed zijn voor nieuw overleg 
De nota die zij zondag zal goed
keuren IS in dat verband erg 
belangrijk 

Toen het dokument in juli bekend 
geraakte heeft het op bepaalde 
punten kritiek uitgelokt De Vlaam
se Volksbeweging heeft thans in 
een memorandum voor de CVP-
parlementsleden een aantal be
zwaren samengevat De VVB be
treurt o m dat de visie op de her
vorming niet uitgaat van «de ver
scheidenheid » maar van « de een
heid» van de staat Ook wordt 
gesteld dat de gewestelijke instel
lingen te zeer bevoogd worden 
door de centrale organen 

De bezwaren van de VVB die in 
een konstruktieve geest worden 
geformuleerd en die ook elders in 
Vlaamse knngen worden ge
hoord moeten op het kongres 
worden ontmoet De staatsher
vorming die in de maak is zou nu 
voor een hele tijd moeten stand
houden Er wordt straks beslist of 
België een moderne bondsstaat 
wordt die Vlamingen en fransta-
ligen als autonome gemeenschap
pen in Europa doet naar voor tre
den dan wel of men het laat bij 
een decentralizatie Wordt de 
klemtoon gelegd op de twee vol
keren of op de centrale staats
macht "? 

Zondag zal nog met het definitie
ve woord worden gesproken In 
onze pluralistische demokratie ko

men gelukkig vele meningen aan 
bod Maar het standpunt dat de 
sterkste politieke groepering in 
Vlaanderen inneemt zal de ko
mende ontwikkeling toch sterk be
ïnvloeden » 

DOORBRAAK 
«Ofschoon uit al het bovenstaan
de afdoende blijkt dat de Vlaam
se gemeenschap in al haar poli-
tiek-bewuste lagen zich uit
spreekt voor definitieve tweeledi
ge strukturen gaat men door met 
de uitbouw van een verderfelijk 
«drie-cellen-stelsel» steeds als 
voorlopige gewestvorming Daar
om de motie van de V V B die u 
op een andere plaats in dit« Door
braak »-nummer aantreft 

W e e r eens een mo t ie ! 

Zo luidt het verwijt der ongedul-
digen We begrijpen dit ongeduld 

We delen het Maar we herhalen 
In dit land gebeuren er onbegrijpe
lijke dingen En we vragen Geef 
ons de macht om ons recht en 
rechtvaardige strukturen af te 
dwingen In essentie sluiten we 
ons aan bij de wijze beschouwin
gen die de heer J Van Dingenen 
zopas in « Broederband » ten bes
te gaf Ze komen hierop neer 
«E IS geen federalisme NU als je 
met over de macht beschikt een 
gezond federalisme met twee te 
verwezenlijken Maak de Vlaam
se gemeenschap zo bewust en 
zo sterk dat ze de politici kan 
DWINGEN.. 

Eerst s te rk w o r d e n 

Let op I Meer dan wij heeft Wallo
nië thans behoefte aan federalis
me Dit betekent dat wij ONZE 
voorwaarden zullen kunnen stel
len als we ons met door onge
duld laten misleiden vooral als 
we een macht weten uit te bou
wen » 

HETBELAHCVAKLIMBUIIG' 

«Na afloop van de kabinetsraad 
deelde premier Tindemans mee 
dat de ministers beslist hadden 
om op radio en televisie geen 
regeringsmededelingen meer te 
houden voor 10 oktober 
De beslissing verheugt ons ook 
al komt ze een beetje laat De 
voorbije weken werd onmisken
baar aangetoond dat sommige ka

binetsleden wat te gretig gebruik 
maakten van de voor de regenng 
voorbehouden zendtijd 
Het pnncipe van de regeringsme
dedeling IS op zichzelf met vat
baar voor betwisting Maar die 
omstandigheden werden de laat
ste tijd steeds minder « uitzonder
lijk » zodat terecht mocht gespro
ken worden van politiek geknoei 
met de beeldbuis 
Als staatsomroep hebben de 
BRT en de RTB een belangrijke 
rol gespeeld in de onzalige perso-
mfienng van de nationale politiek 
Het is jammer dat de betrokken 
journalisten zich daar zo weinig 
en zo laat zorgen over gemaakt 
hebben » 

d 

BRT-medewerkers komen tot 10 oktober niet voor kamera en mikro 

sniBuuie 
«Ten gevolge van de Waalse het
ze tegen het zogenoemd neder-
landstalige aardgas zit de Belgi 
sche aardgasdistnbutie nu met 
de brokken en worden zeer moei
zame onderhandelingen gevoerd 
met het ver afgelegen Iran voor 
de levenng van een aardgas dat 
veel duurder zal uitvallen dan het 
Nederlandse De Walen staan er
op dat België het Iraanse aardgas 
koopt omdat de omgeving van de 
sjah hun zogenoemde kompensa-
tiebestellingen voor de Waalse nij 
verheid beloofd heeft Met name 
onderhandelt de wapenfabnek 
FN gelijktijdig in Teheran over de 
levenng van uitrusting voor het 
Iraanse leger 

Als het met mogelijk lijkt de zeer 
hoge transportkosten van het 
Iraanse aardgas op te vangen en 
de regenng aan de Waalse druk 
kan weerstaan dan zou Distngaz 
ten einde raad wellicht bij de 
Sovjetunie kunnen aankloppen 
Door een volkomen verwaarlo
zing van deze mogelijkheid in het 
verleden komt men te Moskou 
echter op de wachtlijst voor aard
gas te staan Het Kremlin heeft 
immers al levenngskontrakten ge
sloten met West Duitsland Oos-
tennjk Italië en Zwitserland en 
het is hoegenaamd met zeker dat 
er nog voldoende aardgas be
schikbaar IS om een Belgisch 

order op te kunnen nemen Intus
sen vloeit het Nederlandse aard
gas dat België tien jaar geleden 
in grote hoeveelheden en tegen 
een lage prijs had kunnen beko-

Aimiw 

«De klucht van Scha(a)(e)rbeek 
IS nog maar pas voorbij de 
A S L K -penkelen liggen nog 
zwaar op onze Vlaamse maag 
als daar reeds een nieuwe provo
catie van de Brusselse franskil
jons opdoemt Iedereen is bekend 
met de onwettelijke toestanden 
die heersen bij de Brusselse Inter
communale Watermaatschappij 
In elk Vlaams gnevendossier 
kwam deze openbare instelling 
ter sprake Als zodanig valt de 
B I W M onder de taalwetten van 
1963 en moest zij reeds geruime 
tijd een evenwichtige verdeling 
van de hogere ambten tussen 
nederlandstaligen en franstaligen 
tot stand brengen De toestand 
tot voor kort toonde ons volgen
de verhouding 584 F - 66 N Een 
flagranter wetsovertreding is met 
denkbaar Het gehele beleid en 
de direktie is trouwens met alleen 
van de Franse taalrol maar ook 
agressief franskiljons Men mag 
met vergeten dat de B I W M ook 
een aantal eentalig Vlaamse ge
meenten van water voorziet In 
de loop van het najaar kreeg elke 
abonnee in en buiten Brussel bij 
zijn faktuur een recto-verso twee
talig formuliertje waarbij hem — 
in vriendelijke woorden — werd 
gevraagd in welke taal hij in het 
vervolg zijn fakturen en andere 
bescheiden wenste te bekomen 
Met deze verkapte talentelling 
overschreed de B I W M opnieuw 
en zelfs tweemaal de taalwetge
ving Ten eerste moeten alle offi
ciële dokumenten uitgaande van 
een openbaar bestuur in de Brus
selse agglomeratie tweetalig zijn, 
maar daarenboven moeten zij 
eentalig zijn in de Vlaamse ge
meenten die de B I W M ook be
dient » 

DE FRANSTALIGE PERS 
In «Le Peuple» spuwt ex-pre-
mier Leburton, tevens voorzitter 
van de maatschappij, die de 
franstalige social.stische bladen 
uitgeeft, vuur en vlam tegen de 
regering die de regenngspers 
met miljoenen overlaadt en de 
socialist ische pers m£t een kluit-
le m het net wii sturen 

In een vlammend hoofdartikel 
roept Robert Lembion in « Com
bat» de arbeiders op, zich mas
saal te verzetten tegen de mani
pulaties met de indeks en tegen 
de aantasting van de koop
kracht van de arbeiders • Le 
Soir» had het o m over de ver
zoeningspogingen bi| de Brus
selse socialisten 

We eindigen met «Pan», die 
namens Vlaanderen minister 
Allerheil igen (sic) dankt om de 
benoeming van een derde Vla
ming in de top van de Belgische 
Dienst voor Buitenlandse Han
del (RC) 

Le Peuple 
«Omdat de Peuple en de «Jour

nal Independant» een herstruktu-
renng ondergingen vormen ze 
slechts een groep in plaats van 
twee De regenng had nochtans 
een herziening van de njkssteun 
aan de pers in uitzicht gesteld om 
tot een betere en rechtvaardiger 
verdeling te komen Wat zien we 
echter gebeuren"? De Standaard 
ging failliet met alle gevolgen van-
dien voor de schuldeisers, de 
staat in het bijzonder (1 miljard 
op kosten van de gemeenschap) 

De nieuwe uitgevers laten vol
gens kapitalistische geplogenheid 
de schulden ten laste van de 
staat en gebruiken met officiële 
steun de werkplaatsen en het 
materiaal van de (oude) Stan-
daardgroep «Le Peuple» en «Le 
Journal» kwamen al hun verplich
tingen na in het bijzonder de 
RMZ en de BTW en worden niet
temin gestraft Dat zijn dan de 
regels van het sisteem waann we 
moeten leven Men zou moord en 
brand geroepen hebben indien 
het tegenovergestelde zou ge
beurd zijn Maar we gaan gebukt 
onder de CVP staat de wet is 
met langer meer gelijk voor ieder
een '» 

omba 
«We zeggen het zonder omwe
gen tot de patroon we zullen 
vechten tot het bittere einde tot 
intrekking van de onrechtvaardi
ge maatregelen Deze gekoordi-
neerde nationale akties zijn 
slechts een begin Bliksemsta-
kingen en sistematische werktijd-
vermindenngen zullen de produk-
tie verlammen Tenzij het Ver
bond van Belgische Ondernemin
gen ophoudt met voor leerling-to-
venaar te spelen Tenzij het patro
naat aanvaardt dat er zonder 
indeksenng geen overleg moge
lijk IS Tenzij men inziet dat de ver
dediging van de koopkracht van 
de grote meerderheid van de 
bevolking een zeer sterke steun 
IS voor het bednjfsleven het 
opvoeren van de werkgelegen
heid IS slechts mogelijk door een 
bevordering van het verbruik en 
zeker met door een politiek van 
loonvermindenng 
We zijn veroordeeld deze slag te 
winnen omdat we anders een 
oorlog verliezen en ons land op
nieuw een paradijs van lage lo

nen zal worden Dat zou de deur 
openen voor de reaktie en de sin 
dikale repressie De arbeiders zul
len dit met dulden en reeds heeft 
het ABVV in Vlaanderen Wallo
nië en Brussel de ordewoorden 
voor de aktie doorgegeven » 

LE SOIR 
«De (socialistische) eenheid is 
echter nog met bereikt Zo pnjken 
de Rode Leeuwen in 13 gemeen
ten op lijsten van het Vlaamse 
front (samen met de CVP de 
PVV en de VU) wat de verzoe
ning zeker met bevordert en 
zulks ondanks het feit dat de 
Vlaamse socialisten instemmen 
met een drieledige gewestvor
ming In de faciliteitengemeenten 
komen de socialisten die afhan
gen van de Brusselse federatie 
met homogene lijsten uit te Wem
mei Linkebeek en Drogenbos 
Daarentegen staan ze te Wezem-
beek Oppem op een zgn Lijst 
van de Burgemeester samen met 
de PSC de liberalen en het FDF i 
In Kraainem sloten ze een kartel 
met dissidente PSC-ers liberalen 

en FDF-ersi In St-Genesius-Ro-
de doen ze samen met de Rcgip 
Leeuwen In Dilbeek werd-on 
twee socialistische lijsten inge
diend alleen de Rode Leeuwen 
werden erkend Pikant detail een 
socialistische lijst werd door de 
nationale partijleiding afgewezen, 
hoewel er een BSP-kamerlid op 
staat (Lucien Radoux) » 

PAN 
«Tijdens de zitting van donder
dag van de raad van beheer van 
de DHB (Dienst Buitenlandse 
Handel) kondigde de mim-Duce 
uit Jambes aan dat de h Schol-
laert op 15 september zijn nieuwe 
funktie (direkteur-generaal) zou 
opnemen Vermits de h Venne-
man pas binnen enkele jaren pen
sioengerechtigd duidelijk liet ver
staan dat hij er met aan denkt af 
te treden als adjunkt-dir gen is 
het zo dat de DBH thans drie trou
we zonen van Moeder Vlaande
ren aan de top telt 
Dank U wel Mijnheer Allerhei
ligen I» (in het Nederlands in de 
tekst) 

WIJ ï 23 SEPTEMBER 1976 



^KTUA1LIT€IT 

OP 10 OKTOBER: KIEZEN VOOR HET FEDERALISME 
-\ 

Op een perskonferentie te Brus
sel, op 16 september j l , maakte 
de Volksunie bij monde van voor
zitter Hugo Schilz haar standpunt 
bekend tov de voornaamste ak-
tuele problemen op het nationale 
vlak Dit IS de tekst van zijn uiteen
zetting 

Ondanks het naderen van de 
gemeenteraadsverkiezingen 

bli jft de nationale polit iek de 
aktualiteit beheersen. Zelden of 
nooit hebben deze verkiezingen 
dan ook dermate in het teken 
van de nationale polit iek ge
staan. De enorme financiële mid
delen door sommige traditionele 
partijen besteed aan hun centra
le propagandakampanje bewij
zen trouwens dat deze partijen 
zelf de gemeenteraadsverkiezin
gen in het teken van de nationa
le problematiek willen plaatsen. 

WERKLOOSHEID 
VERMINDERT NIET 

De niet-afnennende werkloosheid 
houdt de onrust gaande en blijft 
een bron van zorg vooral voor de 
talrijke schoolverlaters De over
heidsmaatregelen zoals brugpen
sioen, stages enz blijken weinig 
resultaat op te leveren De te-
werkstellingskonferentie leverde 
nog geen konkrete resultaten op 
en dreigt een vrij teoretisch fo
rum te worden 

HET INDEKS-KONFLIKT 

Het indeks-konflikt dreigt ander
zijds het sociaal klimaat ernstig te 
vertroebelen Het tijdelijk en kort
stondig neutralizeren van de 
groenten- en fruitpnjzen in de 
indeksberekening was ongetwij
feld een verdedigbare maatregel 
De neerslag ervan op het reële 
inkomen van loon- en weddetrek-
kenden was trouwens vnj be
perkt Men kan evenwel de on
rust van de werknemers begrij
pen die vrezen voor een gevaar
lijk precedent Het probleem 
wordt volgens de Volksunie even
wel verkeerd gesteld 
De regering had de formule van 
het indekscijfer zelf oordeelkun
diger en onafhankelijker moeten 
hervormen. 

Teneinde bruuske schokken te 
vermijden (met hun inflatoire ge
volgen) had men beter een voort
schrijdend gemiddelde als indeks 
ingevoerd Tevens heeft de rege-
nng toegegeven aan de druk van 
bepaalde bedrijfssektoren die 
hun produkten uit het indekscijfer 
hebben gehouden teneinde van 
een soepeler prijsregime te geme
ten 

Ten tweede is het moeili jk aan
vaardbaar dat een polit iek van 
indeks-neutralisering wordt ge
voerd zonder dat tevens een 
energieke prijzenpolitiek ge
voerd wordt. 

De spektakulaire pnjsstijgingen 
van groenten en fruit waren niet 
hoofdzakelijk het gevolg van de 
droogte. Zij werden bewust ver
oorzaakt door monopolistische 
kartels die de droogte in ons land 
hebben aangegrepen om door 
prijsafspraken en manipulaties de 
pnjzen abnormaal op te drijven 
De regering is hier tegenover in 
gebreke gebleven 
Reeds jaren heeft de Volksunie 
gewaarschuwd dat een redelijke 
inkomenspolitiek zonder een ener
giek prijsbeleid sociaal met aan
vaardbaar zou zijn Het belang
rijkste middel voor dit pnjsbeleid 
IS het herstel van de echte markt-
mekamsmen, het breken van mo
nopolies en kartels (in rechte of in 
feite) 

Veel kostbare tijd ging verloren 
De loon- en weddetrekkenden 
hebben in feite een zekere mati
ging aanvaard Maar de regenng 
heeft nagelaten tijdig de nodige 
anti-monopolie en anti-kartelwet-
geving uit te vaardigen die haar 
moest wapenen tegen spekulatie-
ve, artificiële of onverantwoorde 
prijsopdrijvingen Minister Her
man heeft nu, na twee jaar, een 
ontwerp in die zin aangekondigd. 
Had de regenng in de voorbije 
zomer ingegrepen op de fruit- en 
groentemarkten, dan zou de in-
deks-herrie vermeden geweest 
zijn. 

HET ONDERWIJS-INCIDENT 

Een zelfde aarzelende en tegen
strijdige politiek wordt door de 
regenng en de meerderheidspar

tijen gevoerd inzake het onder
wijs 
De voltallige regering, CVP-mims-
ters inbegrepen hebben in de 
zomer de maatregelen goedge
keurd die nadien door PVV-mims-
ter De Croo en PSC-mimster 
Humblet werden uitgevoerd en 
dit ondanks het protest van de 
VU-leden van de Schoolpakt-
kommissie. Eind augustus breekt 
dan plots in CVP-middens een 
campagne los en geeft de rege
ring op sommige punten toe 
Niemand zal betwisten dat in ons 
land op onderwijsgebied rationali-
zatie broodnodig is Maar de stun
telige, aarzelende en onpsycholo
gische politiek van de regering 
dreigt nu het onderwijs opnieuw 
tot de inzet van gepassioneerde 
debatten en partijpolitieke maneu
vers te maken De dubbelzinnige 
houding van sommige partijen 
moet hierbij onderstreept wor-

°®'^ Lees daarover op biz 28 

DIALOOG VAN 
GEMEENSCHAPTOT 
GEMEENSCHAP 

Ten slotte heeft het vooruitzicht 
van een eventuele «dialoog van 
gemeenschap tot gemeenschap» 
het probleem van de staatsher
vorming mede tot inzet van de 
verkiezingen gemaakt Of men 
het wenst of met, de uitslag van 
de verkiezingen zal nu doorwe
gen bij het innemen van de steli-
lingen in de komende bespre
kingen, die voor de toekomst van 
het Vlaamse volk en van het hele 
land wel eens zeer verstrekken
de gevolgen zouden kunnen heb
ben 
Er moet gekozen worden tussen 
het tweeledige federalisme en 
de drieledige gewestvorming. 
Het betreft hier geen «vals pro
bleem » zoals een Antwerps hoog
leraar beweerde. Wie de verschil
lende partijdokumenten aandach
tig onderzoekt en tot hun kern 
doordringt stelt vast dat er wel 
degelijk twee fundamenteel-ver
schillende opvattingen naar vo
ren treden. 
In Vlaanderen is het vooral de 
BSP die het meest de richting uit
gaat van de drieledige gewestvor
ming, die in wezen ofwel een drie

ledig federalisme is ofwel een drie
ledige decentralizatie al naarge
lang de werkelijke politieke auto
nomie die aan de gewesten 
wordt toevertrouwd 

DUBBELZINNIGE CVP 

De CVP neemt een wisselende 
positie in, maar spreekt zich nog 
steeds met ondubbelzinnig uit 
voor een tweeledig federalisme. 
In dit verband betreur ik ten zeer
ste de dubbelzinnige houding die 
de CVP in en rond Brussel aan
neemt 
Voor de eerlijkheid en de duide
lijkheid van de komende bespre
kingen zou het wenselijk zijn 
moesten de bewoners van Brus
sel onverbloemd gekonfronteerd 
worden met de werkelijkheid van 
de Vlaamse natie, waarvan de 
Vlamingen te Brussel deel uitma
ken ten zelfden titel als alle ande
re Vlamingen 
Welnu de CVP komt in vele Brus
selse gemeenten en in de stad 
Brussel zelf op samen met de 
PSC die al het mogelijke doet om 
de Brusselse bevolking te doen 
geloven dat zij buiten en boven 

de twee volkeren van België 
staan en een soort aparte natio
naliteit vormen 
De CVP IS op vele Vlaamse een-
heidslijsten in het Brusselse afwe
zig De term Vlaanderen wordt 
van de nationale CVP-affiches in 
het Brusselse verwijderd In St-
Genesius-Rode, strategische 
randgemeente, bezweert mevr 
Algoet namens de CVP de bewo
ners dat de CVP mets met de 
Volksunie te maken wil hebben 
wat de PSC met belet in Rode 
aan een franstalige kartellijst deel 
te nemen, enzomeer 
Dit alles IS te betreuren, temeer 
daar de franstalige partijen allen 
op het voor Vlaanderen gevaarlij
ke standpunt staan van een zui
vere gewestvorming met drie 
De Volksunie wenst dan ook de 
verkiezingen tegemoet te gaan 
met de vraag aan de Vlaamse 
kiezers dat zij zich ondubbelzin
nig zouden uitspreken ten gun
ste van het federalisme met 
twee teneinde te vermijden dat 
de komende besprekingen nade
lig voor de Vlamingen zouden 
uitvallen. 

NATIONALE'UrrïRIJ 

WOENSDAG 15 SEPTEMBER 

• VU-Brugge mag op klacht van de 
CVP en op grond van een kieswet 
van... 1793 het nationaal klesnum-
mer van de VU (1) niet gebruiken, 
omdat de VU-Brugge een kartellijst 
met Kristen Demokraten heeft neer
gelegd... 
• Staatssekretarls Knoops (RW) 
heeft het plan opgevat In een land-
bouwzone een groot dlepvrleskom-
pleks te bouwen, kostprijs 200 mil
joen. Hoewel Knoops in deze mate
rie nationaal bevoegd Is, werden de 
Vlaamse instanties niet op de hoog
te gebracht, zodat er vanwege 
Vlaamse ondernemers geen aanbie
dingen kwamen. 
• Afgevaardigde-beheerder Pu-
llnckx van het Verbond van Belgi
sche Ondernemingen stelt de vak
bonden voor gezamenlijk een team 
ekonomen te belasten met een stu
die van de Indekskoppeling met de 
lonen, om na te gaan welk sisteem 
het minst inflatoir Is en de Inkomens, 
spaargelden en de werkgelegenheid 
vrijwaart. 
• Voor de bouw van nieuwe of 
modernisering van bestaande zieken
huizen deelde het ministerie van 
Volksgezondheid (minister: J. De 
Saeger) in 1973 3,2 miljard uit, nl. 1,2 
miljard naar Wallonië, 900 miljoen 
naar Brussel en slechts 1 miljard 
naar Vlaanderen, dat nochtans 1 mil

joen Inwoners meer telt dan Wallo
nië. Het Vlaams Aktlekomltee voor 
Volksgezondheid protesteert dan 
ook tegen deze diskriminatle en 
tevens tegen de achterstelling van 
het medisch en paramedisch perso
neel In de Brusselse openbare zie
kenhuizen. 
• Het gemeentebestuur van Wou-
men dagvaart de Belgische staat om 
het fuslebeslult (een stuk Woumen 
bij Diksmulde, de rest bij Houthulst] 
ongedaan te maken. 
• Minister Olivier (Openbare Wer
ken) en de groep Zeebrugge-Zee-
zand ondertekenen het raamkon-
trakt voor de uitbreiding In volle zee 
van de haven van Zeebrugge. 

DONDERDAG 16 SEPTEMBER 

• Tijdens een perskonferentie te 
Brussel verwijt de VU bij monde van 
haar voorzitter Hugo Schlltz de rege
ring haar onsamenhangende so-
ciaal-ekonomlsche politiek. De rege
ring heeft geen prijzenpolitiek en 
doet niets tegen monopolies en kar
tels. Wat de gemeenschapsvraag
stukken en de staatshervorming be
treft verwijt de VU aan de CVP haar 
dubbelzinnige houding: tegenover 
de CVP-kongresresolutles van 1972 
betekenen de jongste CVP-optles 
een achteruitgang. De VU verwijt de 
CVP niet overal in het Brusselse tot 
de Vlaamse Eenheidslijsten te zijn 
toegetreden. Vooral In de «korrl-

dor—gemeente St.-Geneslus-Rode 
Is dat erg. 
• De regering en de sociale part
ners bereiken na een nachtelijk be
raad een akkoord over de Indeks-
kwestle. na 2 maanden neutralise
ring van de groente- en fruitpnjzen 
wordt de Indeks voor september 
weer normaal; er zal voorlopig geen 
nieuwe berekeningswijze voor het In
dekscijfer toegepast worden ; alleen 
de sociale uitkeringsgerechtigden 
krijgen kompensatle voor de 2 maan
den Indeks zonder groente- en fruit
pnjzen ; alle deelnemers zullen In de 
volgende bijeenkomst een reeks 
maatregelen onderzoeken tot bewer
king van een hogere tewerkstelling, 
een verhoging van de koopkracht en 
een verbetering van de konkurrentlë-
le positie van de Belgische ekono-
mle. 

• Het ministerie van Volksgezond
heid noemt de cijfers van het VAV 
betreffende de verdeling van de kre
dieten voor de bouw van ziekenhui
zen achterhaald. 
Sinds 1974 ontvangt Vlaanderen 
50 "/o en Wallonië en Brussel elk 
25 °/o. 

VRIJDAG 17 SEPTEMBER 

• RW-voorzltter Gendeblen zegt 
op een vergadering van de frankofo-
ne oudervereniging van Gravens-
Voeren de steun van zijn partij toe 
voor het behoud van de franstalige 

(niet langer wettige) school. 
• De regering beslist dat tot 11 
oktober geen enkele regeringsmede
deling op radio en tv zal gedaan wor
den, om de Indruk te vermijden datf 
regeringsleden Invloed willen uitoe
fenen op de komende gemeente
raadsverkiezingen 
• In een mededeling licht VU-sena-
tor Lode Claes In opdracht van de 
partijbesturen van VU, PVV, BSP en 
CVP de doeleinden van de Vlaamse 
eenheidslijsten In het Brusselse toe : 
stemmensprelding vermijden, een be
tere Vlaamse vertegenwoordiging 
bereiken, de deelneming van niet par
tijgebonden Vlaamse kiezers verge
makkelijken, te beantwoorden aan 
de ruime wens van de Vlaamse open
bare mening 

ZATERDAG 18 EN ZONDAG 19 
SEPTEMBER 

9 PSC-voorzltter Nothomb nodigt 
zijn militanten uit op een gemeen
schappelijk CVP-PSC-kongres te 
Aarlen In 1978, zulks onder de bena
ming « Europese Volkspartij» (EVP). 
• Op het CVP-kongres te Brugge 
verklaart CVP-voorzitter Martens 
dat de regering de volledige legisla
tuur zal aanblijven. Over de CVP-
voorstellen Inzake «definitieve» ge
westvorming blijft twijfel bestaan of 
de CVP nu voor twee dan wel drie 
gewestraden opteert. Ook het feit 
dat de deelstaten op de centrale 

macht aangewezen blijven voor hun 
middelen, wat neerkomt op een ver
sterking van de centrale macht, lokt 
achteraf kritiek uit 
• Op een PVV-kongres te Gent 
bepleiten partijvoorzitter Grootjans 
en vice-premier Declercq het be
houd van het herstelbeleid door 
inkomensbeheersing en besnoeiing 
van de rijksuitgaven. Ook de PVV 
blijft erbij dat de regering haar nor
male termijn moet uitdoen. 

MAANDAG 20 SEPTEMBER 

9 Koning Boudewijn opent de Brus
selse metro, Oost-Wesf-as, die van 
14 u. af gratis toegankelijk Is voor 
het publiek, dat In diverse stations 
muzikaal spektakel kan bijwonen. 
9 De Waalse partijen bereiden kom-
munautair overleg voor met Interpar
tijen overleg (14 oktober) en met de 
Brusselse frankofone partijen op 17 
oktober CVP-voorzltter Martens 
meent van zijn kant dat een akkoord 
tussen de Vlaamse partijen en dan 
tussen de gemeenschappen een 
.?org voor later Is. BSP-voorzltter 
Wllly Claes Is van mening dat de 
antl-BSP-verklarlngen op het CVP-
kongres een zware hipoteek op het 
verloop van de kommunautajre be
sprekingen leggen. 
9 Scherpe uitval tegen de Vlaamse 
tv door de Oostvlaamse goeverneur 
De Kinder wegens haar wegblijven 
op de opening van de Gentse jaar
beurs. 

23 SEPTEMBER 1976 
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VLAAMSE BETREKKINGEN GAAN 
VERLOREN DOOR VERVALSTE CIJFERS 
Op 3 september 1976 heeft de Kabinetsraad bekend 
gemaakt, dat de personeelsinformatie en het personeelssta
tuut van de Kontroledienst voor de verzekeringen (parastata-
lé type C) bij het Ministerie van Ekonomische Zaken zijn 
goedgekeurd 
Wat de taalkaders in deze dienst betreft, is men geëvolueerd 
naar de voor de Vlamingen ongunstige pozitle 54,97 % frans-
taligen tegen 45,03 % nederlandstaligen Dit steunt kennelijk 
op het feit dat er in Vlaanderen 172 erkende verzekenngs-
maatschappijen zijn en voor de rest van het land 210 
Een dergelijk criterium is echter onaanvaardbaar en mist iede
re rechtsgrond Het is duidelijk dat men Brussel gev^^oon bij 
de franstalige dossiers heeft geteld, waarschijnlijk omdat de 
direkties van de in Brussel gevestigde verzekeringsmaat
schappijen hun briefwisseling met het ministerie in het Frans 
voeren 
Artikel 1 van de wet van 9 juli 1975 stelt zeer duidelijk, dat de 
Kontroledienst voor de verzekenngen bestaat om de verze
kerden te beschermen Per analogie kan verwezen worden 
naar art 17, par 1-a van de taalwet die bepaalt, dat wanneer 
een zaak tegelijk lokalizeerbaar is in Brussel-hoofdstad en in 
één der taalgebieden, de taal van dit gebied moet gebruikt 
worden 
Vrij kort na het bekend maken van de betwiste taalkaders in 
de ASLK herhaalt een gelijkaardig feit zich in een andere 
parastatale en gaan opnieuw Vlaamse betrekkingen verloren 
door het hanteren van vervalste kntena. 

GEEN BELEID 

De opeenvolgende Belgische re
geringen hebben tot op vandaag 
geen water- en zeeweringsbeleid 
en al evenmin een vi/aterbeleid. 
De droogte en haar gevolgen 
hebben dit gemis schril belicht. 
Nu voor 9 miljard werd uitgetrok
ken voor de getroffen landbou
wers (de totale land- en tuinbouw-
schade wordt op 20,4 miljard fr. 
geraamd] is daarmee de ramp en 
haar gevolgen nog met bezwo
ren. Er zijn ganse oogsten voor 
goed verloren (deskundigen re
kenden uit dat sommige teelten 
voor 80 t.h werden vernietigd, en 
de melkproduktie daalde met 
één derde) terwijl de wintervoor-

raden aan veevoeder reeds tij
dens de zomer moesten aange
sproken worden. 
Met noodmaatregelen alleen zijn 
de boeren niet gered. Met moet 
er mee ophouden hen steeds ver
der In de rand van de maatschap
pij te drijven. Plots is er met de 
aardappel-, groenten- en melk-
schaarste een begin van bezin
ning en nieuw respekt. Landbou
wers en veehouders schijnen 
toch belangrijker te zijn dan men 
dacht. Er moet nu een grondige 
verandering komen in de benade
ring van deze marginale bevol
kingsgroep, die ondanks alles op 
een bepaald en belangrijk terrein 
(nl. dat der voeding) zelfs een 
centrale positie blijft innemen. 

DOSFELINSTITUUT 

DIAMONTAGE : DE GEMEENTE, BOUWSTEEN VOOR 
EEN FEDERAAL VLAANDEREN 

De tweedelige klank- en diamontage onder het motto « Een 
gemeente voor de mens/de gemeente, bouwsteen voor een 
federaal Vlaanderen» viel fel in de smaak op het VU-kongres 
over de gemeenteproblematiek 
Het Dosfelinstituut richt hiermee voorstellingen in, begeleid 
met spreker en debat voor afdelingen en andere geïnteres
seerde groepen 
Inl icht ingen: Dosfelinstituut, Tnbunestraat 14, 1000 Brussel 
Tel. 02/2191202 (doorlopend van 8 30 tot 1600 uur). 
23 september VVVG Aalst 
24 september VU-afdeling Sint-Denijs-Westrem 
28 september VVVG Gentbrugge 

1 oktober VUJO Sint-Amandsberg 
4 oktober • VVVG Sint-Niklaas 
7 oktober VU-afdeling Schoten 

FISKALE VRIJSTELLING 

BIJ Koninklijk Besluit van 16 januari 1976 werd het Dosfelinsti
tuut erkend als «kulturele instelling inzake belastingsvrijstel
ling van bepaalde giften » 
Dit houdt in dat giften vanaf 1 000 fr kunnen worden afgetrok
ken van de inkomstenbelastingen 
Deze erkenning geldt voor de jaren 1976, 1977 en 1978 
Het Dosfelinstituut levert dan de nodige attesten af 
Geïnteresseerden kunnen zich steeds wenden tot het Dosfe
linstituut, Tribunestraat 14 te 1000 Brussel Tel. 02/21912.02 
(doorlopend van 830 tot 1600 uur) 

POLITIEKE KONSULENTEN 

Het Dosfelinstituut wil ten behoeve van het Partijkader « Poli
tieke konsulenten » vormen, die na de opleiding in staat zijn 
op arrondissementeel en afdelingsvlak politieke informatie te 
verstrekken 
Wie een stuk vrije tijd ter beschikking heeft voor het volgen 
van deze opleiding en het vervullen van de opdrachten 
nadien, geve zijn naam en adres op aan het Dosfelinstituut, 
Tribunestraat 14, 1000 Brussel Tel 02/2191202 (doorlopend 
van 8 30 tot 16 00 uur). 
Naderhand worden de kandidaten persoonlijk gekontak-
teerd 

BONTE BEELDEN 

De gemeenteraadsverkiezingen 
verschillen van nationale (of wet
gevende) verkiezingen vooral 
door het bonte beeld dat ze ver
tonen als gevolg van allerlei ko-
alities, die bij andere verkiezin
gen niet mogelijk zijn Wel maakt 
door de 18 Vlaamse eenheidslijs-
ten Brussel deze keer een (ver
heugende) uitzondering, vooral 
ook tegenover een frankofone 
verwarring en verdeeldheid, die 
soms aan een krabbenmand doet 
denken. 
De Volksunie zelf gaat ook deze 
verkiezingen in als een steeds 
homogener blok, in steeds ster
kere mate onder eigen vlag en 
zonder vooroordelen «voor na 
de verkiezingen -. De tijd van de 
camouflage, van de onvolledige 
of samengeflanse lijsten Is defini
tief voorbij. Om maar te zwijgen 
over de tijd toen enkele nationa
listen op een lijst van een kleur-
partij node geduld werden. Die 
tijd is voorbij. De VU trekt als vol
waardige, vooruitstrevende en re-
prezentatieve partij 10 oktober te
gemoet 

OPENBARE WERKEN 
IN HET FRANS 
Via een parlementaire vraag (Bul
letin van Vragen en Antwoorden 
nr. 43 dd. 31 augustus) vestigde 
VU-kamerlid Anciaux de aan
dacht van de minister van Open
bare Werken op het feit dat som
mige werken, die geheel of ge
deeltelijk in het Nederlands taal
gebied worden uitgevoerd, te 
Brussel tweetalig aanbesteed 
worden. Dat heeft tot gevolg, dat 
de taal van de ondernemer veelal 
Frans is. Dat betekent meteen 
dat de taalrol van de leidende 
ambtenaar eveneens Frans moet 
zijn. Dit alles heeft tot gevolg dat 
de taal van de leidende ambte
naar in zijn betrekkingen met de 
ondernemer Frans moet zijn, en 
Nederlands in de besprekingen 
en briefwisseling met de lokale 
besturen en bevolking. 
Kamerlid Anciaux stelde dan en

kele vragen over de beslissings
macht in deze aangelegenheid, 
de plaats van aanbesteding, enz. 
In zijn antwoord verwijst de mi
nister naar het «Organigram en 
Bevoegdheden van de besturen 
en diensten» van het departe
ment OW. Overeenkomstig het 
advies van de Vaste Taaikommis
sie worden aanbestedingen voor 
meertalige gebieden gehouden 
door de diensten, die een meerta
lig gebied bestrijken. De onderne
mer bepaalt de taalkeuze, maar 
alleen voor de betrekkingen met 
de besturen. Voor de betrek
kingen met de bevolking is de 
ondernemer gehouden aan de vi
gerende wetten. De minister er
kent dat het niet normaal zou zijn 
wanneer een franstalige admini
stratie werken zou leiden in ne-
derlandstalig gebied. Voor de 
Dienst der Gebouwen is er geen 
probleem : slechts in het gebied 
van de 19 Brusselse gemeenten 
worden tweetalige aanbeste-
dingsdokumenten opgemaakt 

NEDERLANDS AAN 
166 UNIVERSITEITEN 

Te Antwerpen heeft momenteel 
de tentoonstelling < De studie 
van het Nederlands in het buiten
land » plaats. Het blijkt dat mo
menteel het Nederlands aan 166 
universiteiten gedoceerd wordt, 
88 in Europa en 80 buiten ons 
kontinent... In Europa spant het 
Duits taalgebied de kroon, met 
24, nl. 21 in West-Duitsland, 1 in 
Oostenrijk en 2 in Oost-Duits
land. Er zijn er 14 in Frankrijk, 12 
m Groot-Brittannië, 9 in Italië. Bui

ten Europa telt de USA het groot
ste aantal met 26; Zuid-Afrika 
volgt met 18. Opmerkelijk is dat 
Finland er 6 telt en Japan 4. Nor
maal is het cijfer voor Indonesië 
25 
Vijftien jaar geleden waren er 
slechts 50 universiteiten in de 
wereld met een honderdtal do
centen. Thans Is dit aantal ver
drievoudigd met 369 hooglera
ren. Een verheugende vaststel
ling, in een wereld die dan toch 
een goede 20 miljoen nederlands
taligen telt. 

ZWAAR BEWOLKT 

Niet alleen de echte hemel is na 
een uitzonderlijke droge zomer 
thans zwaar bewolkt, ook aan de 
politieke hemel trekken onheil
spellende wolken zich samen bo
ven de « woeste hoogten » van 
de Wetstraat De sociaal-ekono-
mische dialoog wil maar niet vlot
ten, vooral omdat patroons en 
vakbonden over de automati
sche loon-indexkoppeling gron
dig verdeeld zijn, evenals over 
de indexvervalsing en de daarop 
steunende syndikale eis tot kom-
pensatle 
Deze impasse belooft weinig 
goeds voor eind november Dan 
zouden de sociale gesprekspart
ners het eens moeten worden 
over een nieuw sociaal akkoord 
voor twee jaar, wat besprekingen 
inhoudt over loonsverhoging, 
brugpensioen, arbeidsduur, va
kantie (meer spreiding ?), enz. En 
dan spreken we nog niet eens 
over de onderhandelingen « van 
gemeenschap tot gemeenschap, 
die normaal na 10 oktober zou
den moeten beginnen en In wel
ke onderhandelingen de grote 
vraag zal zijn • gewestvorming 
met twee of met drie ? De kleur-
partijen schijnen hier aan struis
vogelpolitiek te doen. De algeme
ne consensus in Vlaanderen is 
echter zeer duidelijk • met twee, 
nooit met drie. Hef Vlaams verzet 
tegen het listig binnensmokkelen 
van een drieledig federalisme zal 
de kleurpartijen stellig uit hun 
dagdromerij doen opschrikken. 

DUITSTALIGE BELGEN ONGERUST 
Dat de duitssprekende Belgen (in 
feite gaat het om « aangehechte » 
of « onderworpen » Duitsers) zich 
steeds bezorgder afvragen wat 
er met hen zal gebeuren in een 
«definitief geregionaliseerd Bel
gië » IS normaal voor iedereen, die 
de positie van deze landgenoten 
enigszins kent en vooral het Waal
se kuituur- en taalimpenalisme 
heeft kunnen nagaan, met alleen 
ten koste van Vlaams gebied 
maar ook gencht tegen de volks-
nationale identiteit van de Oost
kantons 
Deze vrees komt onomwonden 
tot uiting in het jongste nummer 
van het kwartaaltijdschnft «Der 
Wegweiser», orgaan van de 
« hochdeutsche Volksgruppe » 
Onder de titel »Naht die Èntschei-
dung"^» (nadert de beslissing?) 
gaat H Sch op de toekomst in 
van de duitstalige volksgroep, die 
met de regionalisenng op zijn 
Brussels-Waals van de Belgische 
regen in de Waalse drop dreigt 
terecht te komen Na het woord 
« definitief» met betrekking tot de 
gewestvorming gerelativeerd te 
hebben (wat is er definitief in de 
politiek'?) en na de stelling, dat 
Brussel nog zeer lang de Belgi
sche twistappel zal blijven schrijft 
« Der Wegweiser» o m het vol
gende «Maar Brussel is ver en 
zal (politiek gesproken) nog meer 
van ons verwijderen Ook bij ons 
gaat het hemd nader dan de rok 
Is het dan verwonderlijk, dat geen 
vraag ons meer interesseert dan 
deze naar onze plaats in het zo 
vaak bezworen «België van mor
gen » 7 Of moeten we ons — juis
ter — afvragen «in het Wallonië 
van morgen » "? Na de oorlog wa
ren WIJ de «Oostkantons», daar

na werden we Oost-Belgen, zul
len we straks Oost-Walen z i jn ' ' 

Wie de reakties van de « Duitse » 
aanhangers van de Waalse partij
en op dezer plannen en inzichten 
aandachtig ter kennis neemt, kan 
mets anders dan het slechts te 
vrezen onze volledige scheiding 
van Vlaanderen Dat de lokale 
zgn Waals-Franse nationale par
tijen, die bewust de eennchting-
straat inslaan, daardoor zelf
moord nskeren, zou ons geen 
barst schelen, ware het met dat 
ze daardoor onze eigen volks
groep de beste troef uit de hand 
laten slaan 

Scheiding van Vlaanderen bete
kent scheiding van België, wat in 
dit geval slechts kan betekenen 
totale afhankelijkheid van Wallo
nië, totale afhankelijkheid van 
slechts één van beide staatsvolke-
ren in België De ervaring in de 
Raad van de Duitse Kultuurge-
meenschap, wiens besluiten blijk
baar slechts gestemd worden om 
ze door de met de uitvoering 
ervan belaste Waalse ministers 

te laten saboteren deert onze 
« Nationalen » blijkbaar met Ze ho
pen, ondanks inzicht van het 
tegenovergestelde, op samenwer
king en zijn reeds tevreden, wan
neer ze in de Waalse Landdag 
(Kultuurraad) twee zitplaatsen 
krijgen i» 
De in dit uittreksel geschetste 
gang van zaken kennen de Vla
mingen uit eigen ervanng (met 
dezelfde kolonisator i) maar al te 
goed De kultureel bewuste, of lie
ver, de duitssprekende volksnatio-
nalisten van Oost-Belgie ervaren 
hun afsnijding van Vlaanderen als 
een zware tegenslag in hun strijd 
voor een eigen, staatsrechterlijk 
erkende etnische identiteit De 
V U heeft dat steeds begrepen en 
in de mate van haar mogelijkhe
den reeds vaak in de bres ge
sprongen voor deze door het 
VVaals imperialisme bedreigde 
landgenoten Hier maakte vooral 
senator Jonssen zich verdienste
lijk. Hoe zwaar de eigen strijd ook 
IS, ze zal met nalaten de Oostkan
tons zoveel mogelijk helpen ver
dedigen tegen het wassend 
Waals getij 

De CVP laat trouwens haar duits
talige partijgenoten in de Oost
kantons feestelijk in de steek Wil-
fried Martens vindt er blijkbaar 
geen graten in, dat de PSC de 
CSP (Chnsthch Soziale Partei) tot 
stikkens toe aan de boezem 
prangt, zoals uit een hoofdartikel 
in «Grenz Echo» van de BSP-lei-
der Heinnch Toussaint blijkt In dit 
artikel doet de CSP nogmaals 
een beroep op de CVP, maar het 
IS twijfelachtig of de CVP daar 
oren naar heeft, uit (de quasi klas
sieke) schrik voor de partij van 
« baron » Nothomb. (R C ) 
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P.A.G. -HAPPENINGTE 
B R U G G E 
Het koude weer en de aanvankelijk 
magere opkomst kon in geen geval 
de geestdrift van de deelnemers af
koelen. PA.G.-Brugge (pluralistische 
aktiegroep voor gelijkrechten van 
man en vrouw) had namelijk een hap
pening georganizeerd in het raam van 
de gemeenteraadsverkiezingen. Dit 
gebeurde op vrijdag 10 september. Er 
was verzamelen geblazen om 19 u. 
op de Eiermarkt, wat toch enigszins te 
vroeg bleek, vooral voor degenen die 
van elders kwamen. Naarmate echter 
de stoet door de Brugse straten trok 
zwol hij gestadig aan, zodat op het ein
de van de optocht het aantal deelne
mers zeker verdrievoudigd was. 

De bedoeling was het publiek duide
lijk te maken, dat heel wat vrouwen 
kandidaat voor de gemeenteraadsver
kiezingen zijn en dat zij een ernstige 
kans dienen te krijgen 

De P.A.G. had werkelijk haar best 
gedaan wat spandoeken en leuzen 
betreft, o.m. werd een grote kookpot 
met paplepels rondgedragen Deze 
kookpot stond ook ettelijke malen 

afgebeeld op grote borden en moest 
de gemeentelijke pap voorstellen, 
waar vele vrouwelijke vingers zouden 
moeten in roeren Op andere borden 
kon men lezen «Wees mans, stem 
vrouw » en « de vrouw is stoer, geeft 
haar het roer». 

Onze eigen V.U.-vrouwen uit de Fede
ratie van Vlaamse Vrouwen hadden 
zich evenmin onbetuigd gelaten. Vrij 
talrijk stapten zij op achter een groot 
spandoek met «Vlaamse vrouwen 
stemmen voor vrouwen uit één stuk ». 

Dat dit eigenlijk verkapte propaganda 
betekende voor de Volksunie, moeten 
wij eerlijk toegeven Of iedereen dit 
gesnapt heeft, weten wij eigenlijk met 

Het winkelend publiek stond meestal 
glimlachend te kijken en vond het blijk
baar een sympatiek en een leuk 
opzet. Gegrinnikt werd met de slo
gans «Hij lacht, hij is gelukkig , hij 
stemt vrouw» of «Ook de bokjes 
stemmen voor de mokjes». Een man 
met zijn drie zoontjes droeg een bord 
met « Vrouwen aan de macht. Samen 
doen zij het beter». Hij werd door vele 
toeschouwers verbaasd en blijkbaar 
nadenkend bekeken. 

Na een tocht van anderhalf uur, ook 
door de gezellige volkse straatjes, 
kwam de betoging op de Eiermarkt 
terecht, voorafgegaan door de «Bre
mer Straatmuzikanten» Dit koperen
semble uit Blankenberge hield er 
voortdurend de vrolijke noot en de 
kadans in. Gelukkig had deze fanfare 
geen micro nodig, toen zij plaats nam 
op het podium Door een of andere 
duistere reden was de micro namelijk 
defekt. Van de oorspronkelijke bedoe
ling om de vrouwelijke kandidaten 
aan het publiek voor te stellen bleef er 
niet veel over. Ook hadden Rita Jolie-
Mulier van het Vrouwen-Overleg-Ko-
mitee en Netty Jacquemin-Sanders 
van de Pluralistische aktiegroep al de 
registers van hun stembanden nodig 
om zich verstaanbaar te maken. Het 
koude weer bleek eveneens onwelko
me spelbreker te zijn. 

Hoe dan ook, deze aktie heeft toch 
zijn effekt gehad en kwam zeer goed 
over op het TV.-nieuws. Wij zijn wer
kelijk benieuwd hoeveel vrouwelijke 
vingers er op 10 oktober in de «ge
meentelijke pap» zullen geraken. 

Hilda Uytterhoeven 

NUTTELOZE 

FISKALE 

VOORAFBETALINGEN 
VU-kamerlid Luk Van Steenkiste stelde volgende vraag aan de minis

ter van Financiën. 

In de loop van 1975 heeft de Minister van Financiën pernnanent vla tele
visie, radio en krantenberichten propaganda gemaakt voor het uitvoe
ren van voorafbetalingen van personenbelasting en vennootschapsbe
lasting, nnet de zoete belofte dat de belastingplichtigen aldus een belas-
tingvernnindering zouden krijgen van 20,75 %. 

Deze oproep werd te allen kante opgevolgd, ook door bedrijven die op 
10 april en 10 juli dachten een voorspoedig jaar te zullen krijgen, doch 
na verioop van enkele maanden, en zeker bij het afsluiten van hun 
balans moesten vaststellen dat zij in de rode cijfers verkeerden. 
De uitgevoerde voorafbetalingen zijn nutteloos geweest en dienen een
voudig terugbetaald te worden. 

In vorige jaren mochten dergelijke terugbetalingen van te veel gestorte 
voorafbetalingen, en teruggaven van voorheffingen e.d. gespreid wor
den over het aanslagjaar, zegge vanaf juli (personenbelasting) en sep
tember (vennootschapsbelasting), van het jaar volgend op de onzalige 
voorafbetaling. 

Uit doorgaans goed ingelichte bron heb ik vernomen dat dit in 1976 niet 
het geval zal zijn, en dat de vroegste voorafbetalingen aan dergelijke 
veHieslijdende firma's pas in januari 1977, zegge minstens 18 maanden 
na de nutteloze voorafbetaling zullen teruggegeven worden. 
De heer minister gelieve mij te willen mededelen: 

1. Is deze uitgestelde terugbetalingsdatum juist: 

2. Acht de heer minister het normaal dat er destijds zoveel propagan
da gemaakt werd voor voorafbetalingen, die achteraf onnodig blij
ken te zijn, en dat deze slechts na zovele maanden zullen terugbe
taald worden; 

3. Is het juist dat zelfs de belastingkomputer te Brussel in deze zin afge
schakeld werd, en geen terugbetalingen zal toelaten vóór 20 januari 
van 1977; 

4. Dergelijke onnodige voorafbetalingen komen ten goede aan veHies
lijdende firma's die stuk voor stuk dit geld zeer goed kunnen gebrui
ken en momenteel meestal zeer zware bankintresten te betalen heb
ben. 
Wordt overwogen om aan deze belastingplichtigen een kompensa-
tieintrest te verlenen ter vergoeding van de intresten die zij zelf die
nen te betalen, bij gebrek aan tijdige terugbetaling van hun geld; 

5. Zal de heer minister in het vervolg het publiek ervan inlichten dat 
voorafbetalingen, die achteraf blijken te hoog te zijn, slechts na 
anderhalf tot 2 jaar zullen teruggegeven worden ? 
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R.R., Gent 
Edward Brieven, St.-Genesius-Rode 
Jef Berghmans, Halle-Kempen 
Frans Heirbaut, Lebbeke 
Constant Vandevelde, Kortrijk 
Vlaamse Brusselaars uit Jette 
Albert Schutyser, Appelterre 
Albert Peereboom, St.-Jans-Molenbeek 
Mattray, Aalst 
Kleykens-Vandevelde, Mechelen 
Naamloos, Vorst 
Danny De Cuyper, Hallaar 
J.D., Ramsdonk 
Bernard Van Dyck, Landen 
Hilaire Fransoo, Gent 
Naamloos, Merksem 
Naamloos, St.-Stevens-Woluwe 
Hektor Christiaens, Oostende 
(2de storting) 
Walter Chabot, Mechelen 
Lucien De Cock, Antwerpen 
Kamiel Fort, St.-Laureins 
D en A, Ronse 
Jos Vanden Eynde, Schaarbeek 
Gerard Desloover, Koekelare 
Daniël Van den Brande, Deurie 
Drumband Kempenland, Nijlen 
Provincieraadsfraktie West-Vlaanderen 
Frans Eulaers, Wilrijk 
Norbert Vandendriessche, Edegem 
Hartman De Zutter, Brugge 
Georgette De Kegel, Ninove (2e storting) 
J.V.M. Gent 
Hugo De Pestel, Landegem 
De Winter, Mechelen 
Jozef Bosmans, Kalmthout 
Vlaamse Vrouwen Roeselare 

200 
1000 

500 
500 
250 
700 
500 

2000 
250 

1000 
10.000 

500 
1000 
1000 
300 
250 
500 

1000 

1.000 
100 
200 

2.000 
1.000 

250 
100 

1.000 
5.000 

300 
1.000 

200 
500 
500 
300 

1.000 
1.000 
5.000 

Victor Devijver, Leuven 300 
Albert De Witte, St.-Niklaas 300 
Jan Caudron, Erpe 1.000 
Maurits Tilmans, St.-Genesius-Rode 100 
Lode Domicent, Erembodegem 300 
Louis Put, Neusden 1.000 
Oscar Dejonghe, Gent 2.000 
L.O. Oostende 500 
E.T. Wijnegem 300 
Janssens Florentina, Begijnendijk 500 
L.D.P., St,-Katerina-Lombeek 1.000 
Hendrik De Vriendt, Antwerpen 200 
Jan Van Den Buick 200 
VU-Wondelgem 1.000 
G. Dortant, Ninove 200 
André Saelens, Oostende 300 
Th. Van Driessche, Erembodegem 300 
Werner, Bruno, Hans, Zellik 300 
Mevrouw Vanderstraeten, Brussel (2e storting) 500 
Frieda De Pillecijn, Waasmunster 300 
Hugo De Muynck, Schilde 500 
Naamloos, Schaarbeek 1.000 
L. en H. Van Vlimmeren-Spurt, Ekeren 500 
Clementina Vandeput, Schaarbeek 500 
Carol Vandoorne, Veurne 500 
Margareta Latomme, Hove 500 
J. De Keersmaecker, St.-Amands 250 
J. Nijs, Leuven 200 
Wij-lezer uit Wilrijk 250 
V V Moerbeke ' 500 
G.G. Knokke-Heist 1.000 
Frans Reyniers, Kruibeke 300 
G.A.G.V. Gent 500 
J.P. Keerbergen (2e storting) 5.000 
Guido Van In, Brugge 1.000 
Hilaire Vinck, Zwijndrecht 1.000 
Omer De Nutte, Machelen 500 
Mevrouw Vanderstraeten, Mortsel 500 
VU Kortenberg, Erps-Kwerps-Everberg, Meerbeek 1.000 

P.S. 500 
A C . 250 
Omhaling arr. meeting Dendermonde 12.635 
N.N. Eindhoven (NI) 1.000 
Jozef Vankan, Maaseik 500 
Alf. De Keersmaecker, Hoboken 1.000 
A. Stevens, Heveriee 500 
Marcel Hendrickx, Neder-over-Heembeek 500 
Even Descheemacker, St.-Lambrechts-Woluwe 300 
L.M. Ruisbroek 500 
De Coninck-Ledegem, Hofstade 500 
Decaestecker-Dekens, Gentbrugge 500 
A.B.Leuven 1.000 
V U Hulshout 1.000 
Andreas Verhoeven, Steenokkerzeel 300 
André Van Eeckhaut, Oostakker 200 
V U Gruitrode-Neerglabbeek 1.000 
V U Burst 1.000 
Dirk Deconynck, Anderlecht 2.000 
Peter Fransoo, Gent 200 
Onbekend 5.000 
Joannes Kuypers, Lier 1.000 
Raymond Frickel, Schilde 1.500 

TOTAAL 13e LIJST 100.885 

ALGEMEEN TOTAAL 620.445 

P S — In ons blad van 9 september jl. maakten wij melding 
van een storting van 50.000 fr. door het zakenkantoor Jaak 
Vandenwijngaert in Neusden (Limburg). De h Vandenwijn-
gaert laat ons weten dat het bedrag gestort werd namens 
«de vzw De Oude Kring» waarvan hij penningmeester en 
zaakvoerder is, waarvan akte. 
HIJ schrijft verder nog • « Wij wensen onze VU-ers veel sukses 
bij de a.s gemeenteraadsverkiezingen. Indien de kandidaten 
met supporters ooit in Heusden-Llmburg komen dan vergas
ten wij hen op een goede pot. In de Oude Kring natuurlijk ». 
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J.P. SARTRE EN HET NATIONALISME 

Mark Grammens — direkteur van de 
Nieuwe en van het Tijdschrift voor 
Diplomatie — schreef een voor alle 
volksnationalisten belangrijk artikel 
over de verhouding volks- (bevrij-
dings)nationalisme en links in het 
jongste nummer van het Tijdschrift 
voor Diplomatie (Nr. 1 - Derde jaar
gang - September 1976). 

Aanleiding tot dit artikel was een tekst 
/an Jean-Paul Sartre (Situations Politi
que et autobiographie - Gallimard, 
Parijs, 226 biz.. 33 FFR Essays en 
gesprekken over nationalisme, maois-
me, feminisme, demokratle en autobio
grafie) v\/aann deze beroemde figuur 
zicfi tot het volksnationalisme bekent 
(fiij noemt het «etnisch nationalisme) 
ook al IS hij links. Hij rekent trouwens, 
grondig af met het misverstand dat 
nationalisme en socialisme met zou
den kunnen samengaan, al vermijdt 
hij zorgvuldig aan het nationaal-socia-
lisme van het Derde Rijk te herinne
ren, dat afgezien van de racistische 
uitwassen en de verheerlijking van 

ginsel zonder het staatsnationalistisch 
imperialisme te vergeten, zekere so
ciale trekken vertoonde en sociale 
verwezenlijkingen op zijn aktief had, 
waartegen linkse volksnationalisten 
niets kunnen inbrengen. 

J.-P. Sartre onderscheidt volgende 
oorzaken van de huidige renaissance 
van het volksnationalisme in West-Eu
ropa : het fenomeen van de Europese 
integratie (als men het beginsel van 
de nationale staat op de helling 
plaatst dan brengt men onvermijdelijk 
dit beginsel ook naar binnen een slag 
toe); de kernbewapening (de nationa
le defensie is daartoe niet in staat, 
zodat de equatie nationale staat = 
nationale defensie wegvalt); de deko
lonisatie (Sartre haalt hier de vergelij
king Algeriè-Bretagne aan: wanneer 
Parijs na decennia lang te hebben 
voorgehouden dat Algerié een land
streek van Frankrijk vi/as zoals de Pro
vence, en ten slotte toch Algerië als 
een aparte staat moest erkennen, die 

het zelfs zonder Parijs goed stelt, dan 
is er logischer wijze geen enkele 
reden meer, waarom een Bretoen niet 
hetzelfde doel zou nastreven als een 
Algerijn en voor dat doel de middelen 
gebruikt die in Algerië efficiënt bleken 
te zijn... 

Sartre verdedigt de stelling dat het 
volksnationalisme, ook als het klein
burgerlijk zou zijn, als bondgenoot 
door links niet mag afgewezen wor
den: de klassenstrijd krijgt — steeds 
volgens Sartre — pas zin wanneer 
het nationaliteitenvraagstuk is opge
lost. Dezfc stellingen worden verhel
derd door de ervaringen met de natio
nale strijd van de Basken: deze laat-
sten worden onderdrukt en door Ma
drid uitgebuit met omdat ze arbeiders 
zijn, doch omdat ze Basken zijn. Zelfs 
wanneer men met alle beginselen van 
het volksnationalisme erkent moeten 
deze toch als waardevol worden geë
valueerd. Een voorbeeld hiervan is de 
taal. Van eng-socialistisch standpunt 

IS er de neiging, om aan de taal geen 
belang te hechten. Als de taal niet 
belangrijk is, waarom zouden de cen
tralistische staten zich dan zo inspan
nen om de taal van door hen onder
drukte volkeren uit te roeien ? De taal
strijd is integendeel van het grootste 
belang voor de bewustwording van 
een onderworpen volk stelt Sartre 
(opgedragen aan de talrijke CVP-ers, 
BSP-ers en PVV-ers die nog steeds 
mispnjzend en vol onbegrip neerkij-. 
ken op de «taaipartijen » en op de taai
strijders, nvdr). 

Mark Grammens voegt aan deze be
schouwingen eigen kommentaar toe. 
We citeren uit zijn slotbeschouwing: 
« Het is bemoedigend dat iemand als 
J-P. Sartre thans, vanuit een socialisti
sche visie de traditionele minachting 
van de verschillende socialistische es
tablishments voor het Westeuropees 
nationaliteitenvraagstuk veroordeelt 
en er een alternatief voor biedt Het is 
bemoedigend, ook omdat het sinds 
lang voor velen een uitgemaakte zaak 

IS dat het nationalisme evengoed een 
uitgangspunt en een voedingsbodem 
voor het socialisme biedt als de klas
sieker en bekender vormen van uitbui
ting zoals de fabrieksarbeid of de hiër
archische onderwerping ». 

Men hoeft het met de uitgangspunten 
noch met de konklusies eens te zijn, 
belangrijk is dat de Westeuropese 
volksnationale strijd steeds meer be
grip krijgt; ook van leidende linksge
richte denkers en publicisten Daar
tegen zal de koppige weigering van 
Labour, BSP, SDP e.a. zich socialisti
sche noemende Westeuropese partij
en op de lange duur geen stand hou
den. (RC) 

TIJDSCHRIFT VOOR DIPLOMATIE -
11 nrs per jaargang - 800 fr. op postgi-
ro 000-0015691-74 van De Nieuwe 
Pers, Zolalaan 31, 1030 Brussel. Los
se nrs (80 fr.) alleen bij de uitgever te 
bekomen. 

VERGETEN VOLKEREN 
Er wordt — terecht — veel aandacht 
besteed aan de bevrijdingsstnjd in de 
derde wereld. De media brengen over
vloedige informatie over de strijd in 
Zuid-Afnka, Rodesië, in het Midden-
Oosten. Daarbij <• vergeet» men in het 
Westen aandacht te schenken aan 
de eigen volken, die vlakbij de deur 
wonen en die met evenveel recht 
voor hun eigenheid vechten (om van 
onze eigen Vlaamse bevrijdingsstrijd 
maar te zwijgen...). 

Maar op geregelde tijdstippen wordt 
het Westen toch aan het bestaan van 
deze «vergeten Europese volkeren» 
hennnerd. Dezer dagen speelden zich 
aldus de Kroaten, de Katalanen en de 
Korsikanen in de kijker, drie volwaardi
ge volkeren, die door centralizerende 
staten onderdrukt worden en aan wie 
een eigen, staatsrechterlijke identiteit 
alsnog wordt ontzegd. 

De kaping van een Amerikaans toe
stel door een « Kroatisch bevrijdings-
kommando» verliep met volgens het 
geijkte en sinds geruime tijd gediskri-

mineerd scenario: de Kroaten waren 
ongewapend, behandelden hun gijze
laars zeer hoffelijk en gebruikten 
geen geweld. Toen aan hun wens vol
daan was (uiteenzetting van de Kroati
sche kwestie in vijf grote Amerikaan
se bladen en pamfletten boven Lon
den en Parijs) gaven ze zich over. Om 
prompt als misdadigers door de Franse 
politie geboeid te worden (Parijs 
brengt even weinig begrip op voor de 
eigen volksnationalisten als Tito voor 
de zijne, ondanks overigens een zg 
zesledig federalisme, want in werke
lijkheid gaat de vrucht van de arbeid 
in vijf deelstaten voor een groot 
gedeelte naar Belgrado). 
Tegen deze uitbuiting protesteren de 
Kroatische nationalisten. Grif toegege
ven, de erfgenamen van Ante Pavelic 
zijn geen kerstekinderen (men leze 
daarvoor «Het 25ste Uur» van Virgil 
Georgiu) maar dat zijn Tito (zelf Kro
aat I) en zijn marxisten evenmin. De 
gruwelen begaan door bekJe piartijen 
tijdens en na de oork)g tarten elke 
beschrijving, en moeten niet onder

doen voor de wreedheden in Afrika. 
Uit het getuigenis van een pas vnjgela-
ten schrijver moet blijken dat er in de 
Joegoslavische gevangenissen zwaar 
gefolterd wordt. 

Dat ten slotte het volksnationalisme in 
deze Balkanstaat niet alleen bij de 
Oestasji voortleeft blijkt uit de talrijke 
schorsingen van partijleiders in gans 
Joegoslavië wegens «nationalistisch 
revisionisme »... 

Tot spijt van wie het benijdt en 
afstand genomen van bepaalde prak
tijken, die we met kunnen goedkeu
ren, maar we stellen andermaal vast 
dat het volksnationalisme springleven-
der IS dan ooit, en zulks aan weerszij 
van het IJzeren Gordijn. Verheugend 
IS daarbij de steeds groter wordende 
sociale dimensie van deze Europese 
volksnationale bevrijdingsbewe
gingen (wat zopas uit een algennene, 
nnassale staking In het Spaanse Bas
kenland blijkt en ook bij het doodge
waande maar onverwoestbare Kata-
laanse nation alwme). Sw. 

(jeeveedee) Op donderdag 23 septem
ber — datum dus v^^aarop dit nummer 
van «Wij» verschijnt — stemt de 
Nederlandse Tweede Kamer (van 
volksvertegenwoordigers) over de 
abortus-wetgeving. Vijf dagen van de
batten zijn aan deze stemming vooraf
gegaan, een duidelijk bewijs van het 
gewicht van het gestelde probleem. 
Maar ook een teken dat de veelge
hoorde bewering dat in Nederland op 
het gebied van seksualiteit, voortplan
ting, enz. <• alles mogelijk » is, niet waar 
is. Het feit dat er sinds de zestiger 
jaren in dit land een klimaat van meer 
toegeeflijkheid is gegroeid ten aanzien 
van zaken die tevoren met een zware 
muur van taboes waren omringd, duidt 
daarom nog niet op een «losge
slagen » maatschappij I 

Bij de hele diskussie over het abortus
vraagstuk (een diskussie die al een 
jaar of zes aan de gang is) heeft voort
durend op de achtergrond gestaan 
dat het afbreken van een zwanger
schap een noodmaatregel is, maar dat 
de huidige wetgeving praktisch geen 
enkele ruimte laat om in geval van 
nood die maatregel ook uit te voeren. 
In de Nederlandse wetgeving wordt 
abortus alleen maar genoemd in het 
Wetboek van Strafrecht en het Wet
boek van Strafvordering. Tot voor wei
nige jaren toonde dan ook vrijwel 
geen enkele arts zich bereid om de 
ingreep toe te passen, dit gezien de 
straffen die erop stonden. Het gevolg 
was dat in Nederland naar schatting 
jaarlijks twintigduizend klandestiene 
abortussen werden bedreven, dikwijls 
met ernstige gevolgen voor de betref
fende vrouwen. 

Bij de Kamerdebatten ging het er in 
hoofdzaak om de abortus uit de sfeer 
van de strafwetgeving te halen, zon
der overigens de ingreep voortaan toe 
te laten als een routine-zaak. Met ande
re woorden: in de nieuwe wetgeving 
die men op het oog heeft, blijft abortus 
een noodmaatregel die het liefst voor
komen dient te worden. Maar als er 
sprake is van nood — zowel geestelijk 
als lichamelijk — dan wil men een 
mogelijkheid scheppen om aan die 
nood tegemoet te komen. 
Louter juridisch en ook medisch ge
zien lijkt het abortus-vraagstuk niet 
eens zo ingewikkeld. Maar er zit ook 

(VVD). Terwijl, zoals boven gezegd, de 
algemene tendens was dat het om 
een noodmaatregel ging, stonden de 
twee wetsontwerpen tóch lijnrecht 
tegenover elkaar. Het uitgangspunt 
van de kristelijke partijen was dat abor
tus provocatus in principe verboden 
moet blijven, maar dat er uitzonde
ringen mogelijk zijn. Het standpunt dus 
van : « Nee, tenzij...» Daartegenover 
wensen socialisten en liberalen abor
tus toe te laten, maar wel onder zeke
re voorwaarden. Derhalve het stand
punt van : « Ja, mits...» 
Een moeilijk dilemma, waarbij ener
zijds de politiek betrokken was, ander

een morele kant aan de zaak. Bij abor
tus gaat het om het beëindigen van 
een reeds begonnen nieuw leven. Dat 
maakt het voor iedereen die zich in 
zaken van leven of dood principieel 
opstelt — vanwege geloofsovertui
ging of levensbeschouwing — moeilijk 
om een standpunt te bepalen. Juist 
deze morele zijde van het vraagstuk 
speelde in het parlement een hoofdrol. 
De Kamer had de keuze tussen twee 
wetsontwerpen. Het ene was inge
diend door twee kristelijke parti jen: 
Katolieke Volks-Partij en Anti-Revolu-
tionaire Partij, het andere door de 
socialisten (PvdA) en de liberalen 

zijds het vraagstuk van de noodsitu
atie voortdurend een rol speelde. Om
standigheden die voor de een als 
nood gelden, zullen het immers voor 
een ander niet zijn. Bij dit alles kwam 
nog dat sinds enkele jaren — in het 
vooruitzicht Van een nieuwe wetge
ving — in Nederland een aantal abor
tusklinieken was ontstaan, terwijl ook 
in kristelijke ziekenhuizen de (wettelijk 
nog altijd verboden) ingreep regelma
tig werd toegepast. Deze ontwikkeling, 
gepaard aan het feit dat de klandestie
ne abortus in het land nauwelijks nog 
voorkomt, illustreert wel het belang 
van een nieuwe w e t 

Op het moment van het echrijven van 
deze korreapondentie ia de uMalag van 
de Kameratomming nog niet bekend. 
Maar algemeen wordt verwacht dat 
het aociaKatiadvlberaal wetaontwerp, 
al dan niet geamendeerd, het zal 
halen. Of het op korte termijn ook 
kracht van wet zal krijgen, is intuseen 
nog zeer de vraag. Afgezien van de 
behandeling in de Eerste Kamer (se
naat) zit men nog met het probleem 
dat de katolieke minister van Justitie, 
Andries van Agt waarschijnlijk zal wei
geren zijn handtekening onder het ont
werp van de PvdA en de W D te plaat
sen. In dat geval zal men moeten wach
ten op een nieuwe Justitieminister, dus 
op een nieuwe regering na de verkie
zingen van volgend jaar. 
Te verwachten is wel dat de vaak vol
strekt ongenuanceerde demonstraties 
van voor- en tegenstanders van een 
nieuwe abortuswetgeving nu zullen 
verminderen. De tegenstanders mag 
men verwijten dat zij vrijwel geen 
enkel begrip opbrengen voor de ernsti
ge nood waarin een aantal vrouwen 
kan komen te verkeren. De voorstan
ders van hun kant verabsoluteren hun 
mening zodanig dat zij velen, die wél 
bereid zijn over het probleem na te 
denken, van zich afstoten. Aan de heil
loze polarisatie, waarvan men de laat
ste jaren in Nederland op dit gebied 
getuige is geweest, kan een nieuwe 
abortuswetgeving een einde maken. 
Als die wet ervan uitgaat dat het afbre
ken van zwangerschappen op de eer
ste plaats ongewenst, maar tegelijker
tijd een noodmaatregel \s, zou het hele 
oprecht denkende deel van de bevol
king er zich toch mee moeten kunnen 
vereniqen. 
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(Red) . - Wi j hadden gehoopt deze week een globaal overzicht te kunnen bren

gen van de VU-pos i t i es in de gemeente l i jke verkiezingsstr i jd over geheel V laan

deren. O n d a n k s onze inspanningen zijn wij er slechts ten dele m geslaagd tijdig 

de nodige informatie te verzamelen D e afdel ingen hebben het kenneli jk te druk 

met de verkiezingsstr i jd. Het is niettemin een omvangri jk pakket geworden. Vo l 

gende week hopen wij dan de VU-pos i t i es m kaart te brengen. 

D o o r de overdadige l i jst- informaties is ons gewoon « bewegingsleven » wat in 

de verdrukking geraakt, maar U vindt het niettemin in de volgende kolommen. 

PROVINCIE ANTWERPEN 
ARRONDISSEMENT ANTWERPEN 

In 31 van de 37 gemeenten die het arr Ant
werpen na de fusies telt, werden er VU-
lijsten ingediend (die dus nr 1 dragen) In 
4 andere gemeenten staan VU-kandidaten 
op lijsten met een gemeentelijk karakter 
( -Kar teU CVP-PVV-VU te Berchem, 
«Volksbelangen» te Rumst en Wuustwe-
zel, en . Kern . (CVP, PVV, VU) te Scho
ten In slechts 2 gemeenten van het arr 
Antwerpen komt de VU met op nl te 
Essen en te Schelle 

AARTSELAAR 

LIJST VOLKSUNIE 
1 Thys Rik beheerder 2 Belis Marcel 
leraar 3 Himpe Roger industrieel 4 De 
Ranter Rene bediende i 5 Cossement Ben 
goudsmid 6 Baeten Maria (Van Thielen) 
huishoudster 7 Van Hecke Johan ver-
koopchef 8 Rosiers Nellie (Van Den Neu-
cker) aktnce 9 Jacobs Frans ambtenaar 
10 Sengier Johan student, 11 De Wolf 
Carine (De Maeyer) huishoudster 12 
Deleux Jan bediende 13 Vleugels Frans 
brandweerman 14 De Hert Frans ambten
aar 15 Van Den Eynde Jan student 16 
Van Den Neucker Guido elektricien 17 
De Kinder Blanche (Peeters) huishoud
ster 18 Riems Josette (Andries) apote-
kers-assistente 19 Gerard Nestor kunstfo
tograaf 

A N T W E f t P E N (ARR.) 

MEETING 
Op maandag, 4 oktober, om -20 u 30 heeft 
in de Billard Palace, Koningin Astridplein 
te Antwerpen, een arrondissementele mee
ting plaats 
Deze vergadering, die plaatsheeft in de 
benedenzaal, begint om 20 u 30 en staat 
onder hef voorzitterschap van Oktaaf 
Meyntjens 
Sprekers zijn Mia Damen, gemeenteraads
lid te Wilrijk en onze nationale voorzitter 
Hugo Schijtz 
Als omlijsting hebben we een optreden 
van Jef Burm 
W I J verwachten de grote massa ' ' ' 

ANTWERPEN 

Dienstbetoon telkens op maandag van 16 
tot 19 u in de Wetstr 12 door volksver
tegenwoordiger A De Beul bijgestaan 
door prov raadslid mevr Monseur 
Meeting op maandag 4 okt in Billard Pala
ce benedenzaal, 20 u 30 Spreker Hugo 
Schiltz 

Getuigen hebt u zich al opgegeven aan 
ons sekretariaat om als getuige op te tre
den in de feestzaal te Antwerpen de namid
dag van zondag 10 okt ? Zo met doe het 
dan dadelijk Tel sekretariaat 36 84 65 
Raamafhches en nog ander propaganda-
matenaal te verknjgen op uw sekretariaat 
Steun K B 404-3036801-74 van VU-Antw 
Stad (vermelding prop steun) U wordt 
schnftelijk bedankt 

Pelerafdeling graag aanvaardt onze afde
ling het peterschap voor de afd van de VU 
te Vorst W e doen langs deze weg een 
oproep tot steun voor deze hardwerkende 
afdeling rond Brussel K B 425-7120041-46 
W e hopen dat u onze vrienden van Vorst 
niet in de steek laat 
Bal «Pagadder» of verkiezingsbal op zat 
2 okt Oranjehuis Hoogstr 69 Iedereen wel
kom Inkom 60 fr 
Vujo «Stootkarbal» het dansfeest der 
VU-jongeren van onze afd Ze maken er 
een formidabel overwinningsbal van op vrij
dag 15 okt ook in de zaal «Oranjehuis» 
Hoogstr 69 Inkom 49 75 fr 
Samenkomst na de verkiezingsuitslag op 
zondag 10 okt verzamelen we allemaal in 
het Oranjehuis Hoogstr 69 
Programmabrochure gratis verkrijgbaar 
op het sekretanaat 

C O O Afgevaardigden De Boel tel 
33 97 90 en De Laet tel 38 66 92 steeds tot 
uw dienst 

VU-LIJST VOORGESTELD 
Tijdens een perskonferentie heeft Hugo 
Schiltz de Antwerpse VU-lijst voorgesteld 
De Antwerpse VU-lijst wordt aangevoerd 
door volksvertegenwoordiger Schiltz en ge
sloten door lijstduwer Hector De Bruyne 
Het IS een jonge ploeg met met minder dan 
zestien kandidaten van de «vrouwelijke 
kunne» De lijst is ovengens evenwichtig 
gespreid over de verschillende stadswijken 
en buitengewesten (met o m de vroeger bij 
Antwerpen aangehechte gemeenten) Uiter
aard verschijnen weer de leden van de uit
tredende fraktie die zonder overdrijven 
haar sporen heeft verdiend Mensen als 
senator Bergers Ray De Bouvre Anita 
Viaene Gerda De Rijck Staf De Lie e a 
hebben inderdaad reeds lang het bewijs 
geleverd van hun vertrouwdheia met ver
schillende sektoren van het stadsbestuur 
In Herman Wagemans en Hugo Covehers 
twee advokaten zijn de oude getrouwen 
en de aantredende jongeren broederlijk ver
enigd Met afdelingsvoorzitter Wilfried Wil-
lox en in mevr Maes wordt de ploeg uitste
kend versterkt 

Het IS ontegenzeggelijk een bekwame 
ploeg met ervanng in alle aangelegenhe
den De V U IS in Antwerpen dan ook kandi

daat voor de vorming van een meerderheid 
en tot deelneming aan het bestuur van de 
stad 
De programma-brosjure die bij gelegenheid 
van de perskonferentie werd voorgesteld 
IS de neerslag van vele jaren aktiviteit en 
ernstige werking van gemeenteraadsfrak-
tie en afdelingsbestuur 
De VU-Antwerpen neemt zich voor tijdens 
de eerstvolgende zes jaar de stem van « de 
hoofdstad van Vlaanderen» krachtiger te 
laten weerklinken deze stad opnieuw te 
verheffen op het nationale vlak waar zij de 
jongste jaren in het defensief was gedron
gen Een van de voornaamste opgaven 
daarbij is de voorbereiding tot de fusie 
Groot-Antwerpen in 1982 Met haar pro
gramma dat vooral gericht is op deelge
meenten en wijkraden biedt de VU on
tegenzeggelijk een goeie opvang voor de 
moeilijkheden die ongetwijfeld njzen bij de 
eenmaking van de agglomeratie 

LIJST VOLKSUNIE 
1 Schiltz Hugo volksvertegenwoordiger, 2 
Bergers Gerard senator 3 De Bouvre 
Ray bediende 4 De Lie Gustaaf journa
list 5 Viaene Anita licentiaat politieke 
wetenschappen 6 De Rijck Gerda labo
rante 7 Covehers Hugo advokaat 8 Wil-
lockx Wilfned bediende 9 Loete Bob 
onderwijzer 10 Maes-De Ridder Maria 
zonder beroep 11 Hennissen Lucianus 
fotograveur 12 Mattheessens Karel han-
delsdirekteur 13 De Laet Frans spoorweg
bediende 14 Ballet Godelieve zonder 
beroep 15 Brugmans Rudolf student 16 
De Boel Lucianus geneesheer 17 Buyts 
Carl bediende 18 Teysen Giellielmus 
bediende 19 Bogaert Marguerite, zonder 
beroep, 20 Daeseleire Walter verkoopsdi-
rekteur 21 De Motte Erika bediende 22 
Wuyts Andre geneesheer 23 De Bruyne 
Regina gepensioneerde 24 De Corte 
Paul bediende 25 Engels-Smets Louise 
zonder beroep 26 Bachot Theophilius 
gepensioneerde 27 Pauli Koenraad be
diende 28 Gebruers Adriaan toezichter 
29 Soethoudt Walter uitgever 30 Posson-
Lambnchts Mana zonder beroep 31 Pele-
man Henricus handelaar 32 Dierckx Anto-
nius laborant 33 Jordens-Nouwen Sylvia, 
verpleegassistente 34 Peeters Jozef ge
pensioneerde 35 Gilis Mare, bediende 36 
Van Rompay Mana studente 37 Van 
Impe Koenraad licentiaat ekonomische we
tenschappen 38 Dierick Jan boekhouder 
39 Chapel Albert bediende 40 Haest-Van 
Den Eijnde Suzanne telefoniste 41 Win-
traecken Frans vakleraar 42 Van Wallen-
dael August gepensioneerde 43 Busselen 
Knstiane, licentiate lichamelijke opvoeding 
44 Raas Christiana studente 45 Simons 

Hendrik handelsassistent 46 Boyens Mar
cel handelaar, 47 Stevens Martha zonder 

beroep 48 Van De Pas-Bastiaens Angele 
zonder beroep 49 Cotteleer Lode bureel
hoofd 50 Wagemans Herman advokaat, 
51 De Bruyne Hector senator 

B E R C H E M 

Te Berchem staan kandidaten van de CVP 
de PVV en de V U op een lijst die de bena
ming «KARTEL» draagt 
De VU-kandidaten nemen op deze lijst de 
volgende plaatsen in 
2 Goemans Hector geneesheer 5 Deroo-
ver Jos bediende 8 Brentjens Jef bedien
de 11 Vander Linden Paula (Van Beeck) 
bediende 14 Baetens Paul med afgev 
16 Fenr Georges bediende 18 Van Gel
der Dirk advokaat 20 Filliers Andre han
delaar 21 Vanhove Piet bediende 26 
Deleu Enk bediende 29 Laureyssens Jef 
binnenhuisarchitekt 31 Somers Mannus, 
arbeider 35 Armand Liebens, gepensio
neerd , 37 Maes Jan vertegenwoordiger 

BOECHOUT 

LIJST VOLKSUNIE 
1 Entbroukx Frederik vertegenwoordiger 
2 Vernimmen Simone (van Brussel) maat
schappelijk assistente 3 Verstrepen Paul, 
leraar 4 Peeters Johan Vremde 5 Van 
Ouytsel Mare vertegenwoordiger 6 Peet-
er Alexander doeanebeambte 7 Hen-
dnckx Victor Technisch ingenieur 8 Van 
Hauwaert Etienne bediende 9 Schneiders 
Maria (Reynders), huisvrouw 10 Nelis 
Jozef bedrijfsorg 11 Van Hoof Jozef uur
werkmaker 12 Peeters Jan elektromecha-
nieker 13 Corens Ludovicus fabrieksar
beider 14 Liekens Wally operator 15 
Heymans Lodewijk, scheikundige 16 Van 
Guick Eaymond, technisch tekenaar 17 
De Deken Lode taxichauffeur 18 Verlin-
den Willem bediende 19 Smeets Jean-P 
beambte 20 Keteleer Leo, makelaar 21 
Schijvens Frans leraar 

BOOM 

LIJST VOLKSUNIE 
1 Boeynaems Renaat, bediende 2 Claes 
Pieter schrijnwerker 3 Van Linden Luc 
technisch ontwerper 4 Van Dyck Mia 
(Spruyt) huisvrouw 5 Ceunen Paul be
diende 6 Van Reeth Wim 7 Meuleman 
Alfons onderstationschef 8 Michiels Em
manuel bediende 9 Verlinden Joannes 
elektro installateur 10 Verheyden Anna 
(De Nutte) huisvrouw 11 Van Steen Jan 
kelner 12 Dewaele Raymond stukadoor 
13 Van Den Bossche Erwin vertegenwoor
diger, 14 Kerremans Jan schri jnwerker, 
15 Pauwels Jan, gepensioneerd 

Zie verder biz. 8 
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B O R G E R H O U T 

VERKIEZINGEN 
Personen welke zich om een of andere 
reden moeilijk kunnen verplaatsen en wen
sen vervoerd te worden tot aan hun kieslo-
kaal en terug, kunnen zich opgeven aan 
onze mandatarissen of aan het sekreta-
riaat Statielei 8, tel 353658 Wij zorgen 
dan wel dat iedereen op tijd opgehaald 
wordt Steeds tot uw dienst 

PROPAGANDAMATERIAAL 
Stickers, raamaffiches en lucifersdoosjes, 
enz zijn nog verkrijgbaar op het sekreta-
naat 

STEUN 
Uw bijdrage kunt ge nog altijd binnenbren
gen bij de bestuursleden en op het sekreta-
riaat of storten op onze bankrekening 413-
1066441-80 van Volksunie-Borgerhout met 
vermelding «kiesfonds» Onze beste dank 
daarvoor 

HERMAN V A N DEN REECK HERDEN
KING 
Eucharistieviering op zaterdag 25 sept 
1976 te 19 uur in de St-Annakerk, Goeden-
dagstraat te Borgerhout 
Op zondag 26 sept om 11 uur bezinnings-
stonde rond het graf van Herman op het 
erepark van de stedelijke begraafplaats 
« Schoonselhof» te Antwerpen 
BIJ slecht weder heeft de plechtigheid 
plaats in de wachthal van de begraafplaats 

MEETING 

Op 4 oktober 1976 te 20 u 30 in Billiard 
Palace, Astridplein Optreden van Jef Burm 

VERKIEZINGSUITSLAGEN 
Iedereen is welkom in ons lokaal « De Oude 
Worstepan», Turnhoutsebaan 9, Borger
hout op 10 oktober a s vanaf 20 u 

LEDENVERGADERING 
Op 14 oktober 1976 te 20 u 30 in de 
«Oude Worstepan», Turnhoutsebaan 9, 
Borgerhout Noteer nu reeds die datum 

LIJST VOLKSUNIE 
1 Verbeelen Albert, bureelbediende. 2 
Stappaerts Dirk, leraar, 3 Dirks Frans, 
bouwkundig tekenaar, 4 Andries Hugo, 
advokaat i 5 Van De Wal Lambert, bureel-
bediende , 6 Dillen Paula, huisvrouw , 7 De 
Coninck Theofiel, bureelbediende , 8 Remy 
Rita (Daans), huisvrouw, 9 Geerts Jack, 
bureelbediende, 10 Boumans Herwig, le
raar, 11 Wagemans Hilde (Verreycken), 
huisvrouw, 12 Toen Jozef, bureelbedien
d e , 13 Bulkens Herman, binnenhuisarchi-
tek t , 14 Dietvorst Cornells, bureelbedien
de , 15 De Hert Desire, vleesgroottiande-
laar, 16 Vermeulen Dirk, bureelbediende i 

17 Dirven Mana (Muller), handelaarster, 
18 Van Den Driessche Maria (Wwe 
Raets), gepensioneerd, 19 De Vos Louis, 
gepensioneerd , 20 Beeckman Enk, bureel
bediende , 21 Rossie Mare, lasser, 22 Rom-
baut Lilian, bediende, 23 Van De Velde 
Ernestina (Dure), huisvrouw, 24 Storme 
Gerard, gepensioneerd , 25 Van Loon Hu
go, mekanieker, 26 De Backer Guido, 
bednjfsorganisator 27 Verdonck Willem, 
bureelbediende , 28 Fossey Jan, bouwkun
dig tekenaar 29 Nackaerts Rene, autobe
stuurder , 30 Platteau Olivier, bureelbedien
de , 31 Van Scharen Armandus, technisch 
bouwkundig kondukteur, 32 Bauweraerts 
Franciscus, gepensioneerd , 33 Haes Om-
er, gepensioneerd , 34 Behaeghel Alfons, 
technisch bediende, 35 Jacobs Albert, 
geneesheer 

BORSBEEK 

LUST VOLKSUNIE 
1 Demi Jozef, elektrotechnisch ingenieur, 
2 Kiebooms Augustinus, maatschappelijk 
assistent, 3 De Raedt Robert, genees

heer , 4 Van Looveren Frangois, bediende , 
5 Steenhuysen Mana (Beunen), bediende , 
6 Rombaut Walter, elektncien , 7 Van Bal-
laer Irma (Peustjens), vroedvrouw , 8 Geu-
kens Lucienne (Dreesen), huisvrouw, 9 
Hendnckx Paul, fabnekswerker, 10 Ver-
cammen Ivo, bediende 11 Van Genegen 
Herwig, etalagist, 12 Augustijnen Mana 
(Brepoels), huisvrouw, 13 Van Den Bergh 
Herman, ziekenoppasser, 14 Van Dijck 
Josephus, werktuigkundige , 15 Dries Geor-
gina (De Ridder), zond ber , 15 Broeckx 
Elodie, bediende, 17 Van Nuffelen Petrus, 
hovenier 

BRASSCHAAT 

LIJST VOLKSUNIE 
1 Van Opstal Gertrudis (De Buysscher), 
zonder, 2 Decleir Hendrik, bediende, 3 
Van Looveren Constant, Tech bediende, 4 
Van Looveren Constant, techn bediende, 
4 Van Landeghem Frederik, bediende i 5 
Paulus, Tech mg , 7 Decru Jacques, han-
delsafgev , 8 Van Assche Ivo, monteur 
c v , 9 Van Koeckhoven Joannes, bedien
d e , 10 Paepen Leo, Techn bediende , 11 
De Mey Denise (Theuns), zonder, 12 Van 
Gils Jos, markeerder, 13 Thibaut Hugo, 
geneesheer, 14 Deschepper Monica (Venj-
ke), zonder, 15 Hermans Roger, laborant, 
16 Baens Willy, magaz bediende, 17 Eist 
Reinilda (Van De Kieboom), zonder, 18 
Clinckx Robert, Scheik ingen , 19 Claeys 
Georges, boekh , 20 De Ridder Jacques, 
aannemer, 21 Van Echelpoel Anna-Mana 
(Servaes), gezinshelpster, 22 Van Caime-
re Clement, handelaar, 23 Vanhoegaerden 
Renatus, bevoorrader 24 Van De Vel 
Antoine, bediende, 25 Vanderheyden Bert
ha (Bové), gepens , 26 Van Eyck Jan, zon
der , 27 Viertsergen Rudolf, paswerker, 28 
Thiers Geert, professor, 29 Van Osta Jan, 
bnefdrager 

BRECHT 

LUST VOLKSUNIE 
1 Van Dijck Roger J H M , bediende, 
Brecht , 2 Van Ginkel Jos Martin, autome-
kanieker, St-Lenaarts, 3 Pierie Emiel 
L T M , bakkersgast, St-Job , 4 Van Veltho-
ven Jozef, postbediende, Brecht, 5 Bee-
rens Simonne Marie (Van den Bergh Juli
us), regentes, S t - Job , 6 Nicolai Jos Joan
nes Cath , technisch bediende, St-Le
naarts , 7 Renders Jozef Goosen, bedien
de, Brecht, 8 Van Den Kieboom Alfons 
A M T, Tech ing, St -Job, 9 Mergits Mare 
Leopold Anna, heftruckchauffeur, St-Le
naarts , 10 Scheynen Victor Regina, beton-
werker, Brecht, 11 Van Hirtum Jos A V , 
metaalarbeider, S t - Job , 12 Van Looveren 
Rik Cornelius Joannes, arbeider, Brecht, 
13 Schurmans Godelieve (Van Herck Au
gustinus), z b , St-LenaartsI 14 Donckers 
Hendnk Camiel, landbouwer, Brecht , 15 
Van Riel André, autovoerder Brecht , 16 
Kenis Jozef Franciscus, steenbewerker, 
St-Lenaarts, 17 Antonissen Mana Corneli
us, z b , Brecht , 18 Verbist, Emelie, inpak-
ster, S t - Job , 19 Claes Willy, laborant, 
Brecht , 20 Weyns Karel Cornelia Jose
phus, metser, Brecht, 21 Roothans Roger, 
brievenbesteller, St-Lenaarts, 22 Van Im-
merseel Marcel, metaalbewerker, S t -Job , 
23 Van Hoof, Alois, bierhandelaar, Brecht 

D E U R N E 

RAAMAFFICHES 
Doe mee aan daadwerkelijke propaganda 
door ons kiesnummer aan Uw venster te 
hangen Affiches zijn te verknjgen bij Jan 
De Landtsheer tel 2493 72 Natuurlijk blijft 
ook financiële steun welkom stort op bank
rekening 414-8070151-78 van Volksunie-
Deurne, met vermelding «Kiesfonds» Bij 
voorbaat hartelijk dank 

MOSSELSOUPER 
Schrijf nu reeds in op de mosselsouper van 

GEMEENTE EDEGEM 

EEN BETREKKING VAN POLITIEAGENT IS TE BEGEVEN 

A a n v a n g s w e d d e : 2 2 3 3 4 f r b ru to [ in
dex inbegrepen) + haa rdge ld 
(1 534 fr v o o r g e h u w d e n , e n 767 f r 
v o o r o n g e h u w d e n ) 
Jaar l i j kse k led i j ve rgoed ing , v e r g o e 
d ing v o o r z o n d a g w e r k , nach t - en bui
t e n g e w o n e pres ta t ies 
40 -u renweek Weke l i j k s spo r t voo r -
m iddag en sch ie tonder r i ch t 

V o o r w a a r d e n : 21-30 j . , Be lg , mil i t iep-
hchten vo lb rach t , g o e d zedel i jk ge
d r a g , d ip loma lager secunda i r onder 
wi js , nnedische g o e d k e u n n g 

A a n v r a g e n : e igenhand ig g e s c h r e v e n , 
uiterl i jk o p 11 10.76, a a n g e t e k e n d o p 
e e n p o s t k a n t o o r a f g e g e v e n , ge r i ch t 
a a n het Co l lege van Burgennees-
te r en S c h e p e n e n , ve rgeze ld van vo l 
g e n d e b e w i j s s t u k k e n g e b o o r t e a k t e , 
nat iona l i te i tsbewi js , bew i j s g o e d ge
d r a g en zeden , eens lu idend a fschr i f t 
d ip loma en med isch ge tu igschn f t a fge
leve rd d o o r he t Prov inc iaa l Inst i tuut 
v o o r Hyg iene , Na t iona les t raa t 155, An t 
w e r p e n 

V e r d e r e i n l i c h t i n g e n : g e m e e n t e s e c r e -
tanaat , tel 57.01 18 

K O N T I C H 

Volksunie Kontich-Waarloos heeft gezorgd voor een extra kandidaat' Een gloednieuwe reu
zin «JO LAWAAT». gegroeid uit de kursiefjes van de plaatselijke VU-streekpers 
Op de informatievergadering van vrijdag 3 september had Jef Burm de eer haar te mogen 
voorstellen Het zeer talrijk publiek begroette haar met uitdrukkelijk applaus 
-Jo Lawaat» heeft intussen al een aardig programma afgewerkt Ze ging reeds mee op fiets-
karavaan, maakte een famiiiewandellocht mee gmg een kijkje nemen op de Altena-wijkfees-
ten en was vorige zaterdag present op een muzikale rondgang in Konticht Kzerne Tot 10 
oktober zal ze haar taak naar behoren vervullen, ten volle bewust van het effekt van haar 
opvallende aanwezigheid 
« JO LA WAA T» « De » stunt van deze kiescampanje ' 

22 oktober Voor 120 fr knjgt u mosselen 
met brood en 1 glas witte wijn Inschrijvin
gen worden verwacht in ons lokaal Tref
punt, Turnhoutsebaan 28 Deurne-Centrum 
(maandag gesloten) 
W e zien mekaar op vrijdag 22 oktober om 
19 uur in ons lokaal Trefpunt 

HET VLAAMSE KRUIS 
Het Vlaamse kruis ncht de komende maan
den EHBO-kursussen in die kunnen ge
volgd worden door onze sympatisanten 
De inschrijving is volledig kosteloos maar 
moet wel zo vlug mogelijk gebeuren Neem 
dus kontakt op met Mevr Dedne, Ergo-de 
Waellaan 28, tel 21 31 29 De kursussen 
zullen doorgaan in het lokaal Trefpunt, de 
data zijn nog later af te spreken 

GELUKWENSEN 
W I J melden u met veel vreugde de geboor
te van Gwendolin, dochtertje van de heer 
en mevrouw Marcel De Knijf Wi j wensen 
de ouders een van harte proficiat 

POLITIEKE TOESTAND 
Tot nu toe waren er in Deurne 33 zetels te 
verdelen over BSP, CVP en V U De V U 
behaalde na de laatste verkiezingen 6 
zetels De BSP behield de meerderheid Bij 
de verkiezingen van 10 oktober zullen er 43 
zetels te verdelen zijn De opkomende par
tijen zijn VU, CVP, BSP, PVV, KP en het 
gerucht doet de ronde dat ook A M A D A 
een lijst zal binnenbrengen 
Er IS dus veel konkurrentie op de aanplak-
borden te verwachten en daarom doen we 
een beroep op de WIJ-lezers elke bijdrage 
voor ons kiesfonds is van harte welkom U 
kunt Uw bijdrage storten op bankrekening 
414-8070151-78 van de Volksunie-Deurne, 
met de vermelding «Kiesfonds» Dank bij 
voorbaat 

LIJST VOLKSUNIE 
I De Ridder Charles, Marie, staatsbeamb-
te , 2 Hereygers Gustaaf, Eduard jan, boek
houder , 3 Mortelmans Paul, Jaak, Jozef, 
bediende , 4 Martens Michel, Frans, bedien
de , 5 De Grave Monique, Lydia, Jozef 
(echtg Dedne), handelaarster, 6 De 
Landtsheer Jan, Cornelia, assistent uni-
vers , 7 Heyndrickx Joannes, Josephus, 
handelaar, 8 De Clerck Hendnk, Mana, 
Gerardus, letterzetter, 9 Soete Hubertus, 
rel, fotograaf, 10 Van Acker Betty, Berna-
dette, Cecile (echtg De Knijf), bediende, 

I I Koreman Antonius, Theophilus, Alida, 
vertegenwoordiger, 12 Van Dyck Maria, 
Josepha, z b , 13 Coolsaet Charles, Emile, 
ontvanger registr , 14 Uytdewilgen Mare, 
Eduard, August, TV-technicus 15 De 
Smedt Rosa, Leona, Josephina (echtg Van
not) , onderwijzeres , 16 Stryckers Juul, Lut-
gardis, techn ingenieur, 17 Taeymans Ar
thur, Charles, bediende , 18 Belmans Maria 
(echtg Claes), witgoedsnijdster, 19 Lee
mans Guido, Adriaan, Louis, meet- en regel-
teehn , 20 De Graef Franciscus, Ludovicus, 
bediende 21 Van der Straeten Hilda, Loui
sa, Godelieve (Van t i e Parre), z b , 22 Ber-
voets Caroline, Maria, Augusta (echtg Bou-
che), soc verpleegster, 23 Delvou Juliaan, 
Lodewijk, Leonia, autovoerder, 24 Mertens 
Augusta, Mana, Josepha (echtg Andries), 
z b , 25 Kennes Marcelle, Julienne, Josée 
(echtg Vander Linden), sekretaresse, 26 

Van der Ploeg, Frederik, Jozef, Elisa, hoofd-
kontroleur 27 Verwulgen Magdalena, Go
delieve, Domme (wed Popelier) zonder, 
28 Van Craenenbroeck Gerard, Jozef, Pal-
myre, elektromecanicien , 29 Lenaerts Hu-
bert, Joseph, vertegenwoordiger! 30 
Droessaert Monique, Leonie, Frangoise 
(echtg Theys), z b , 31 Stappaerts Louis, 
Leon, staatsbeambte, 32 Clement Gisela, 
Alfons, Rosa, Mana (echtg Hilven), apote-
kersassistente , 33 Van Hulle Marcel, Joan
na, Constant, metaalbewerker, 34 Wene 
Joanna, Francisca (echtg Rossel), werk
ster , 35 Matthyssen Louis, Jozef, staats
beambte , 36 Van Minnebruggen Hugo, 
Denise, Roland, chauffeur 37 Van Zeeland 
Julien, Adolphe, Joseph, markeerder, 38 
Rosiers Delphina, Odilia, Rosalia (echtg 
Vanhove), z b , 39 Huygh Ludgardis, Maria, 
Clementina (echtg Soete), z b , 40 Taekels 
Henn, Marie, Albert, bediende , 41 Van Sue-
tendael Frans, Margareta, onderhouds-
man , 42 Cornells Johannes, Ludwig, elec-
tro-technicus, 43 Doevenspeck, Paul, Her
man, advokaat 

E D E G E M _ _ _ _ ^ 

V N S E 
De voorbije feestelijkheden in de schoot 
van de V N S E hebben een reuze sukses 
gehad, zowel de voetbalmatch van de Vete
ranen tegen de Voska, als de feestkaart-
avond van zaterdag 11 september 
De volgende feestelijkheden worden U 
regelmatig aangekondigd, terwijl tot 1 okto
ber een sehilderijentoonstellmg loopt van 
Rik Wegge Wij verwachten ook alleman 
voor de grote dag van 2 oktober, het sluit
stuk en om het eens m het Antwerps te zeg
gen «den boekee» 
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 
Op 10 oktober e k , dat van de gemeente
raadsverkiezingen kunnen wij vanaf vroeg 
m de namiddag reeds, het gebeuren mee
maken in Dne Eiken Onze speciale koe
riers zullen u allemaal vanaf 3-4 uur m de 
namiddag reeds kunnen inlichtingen bezor
gen terwijl onze verkiezingscomputer de 
prognoses zal maken Zorg dat U er vroeg 
bij bent, want er zal plaats te kort zijn 
Gelukkig kunnen wij in de zaal op de eerste 
verdieping ook een TV-toestel plaatsen, en 
droog zal U daar ook met zitten Bier om de 
overwinning te vieren is er genoeg 
VERKIEZINGSFONDS 
W I J danken de leden en sympatizanten, wel
ke gehoor hebben gegeven aan onze 
oproepen tot bijdragestorting voor ons ver
kiezingsfonds 

Zoals U weet, wegen de laatste loodjes het 
zwaarst en elke storting is ons zeer wel
kom — alles IS zo duur geworden 
Ons banknummer VOLKSUNIE EDEGEM, 
645-1005522-55 
Tindemans zal U helemaal met dankbaar 
zijn, wij wel 

GROOT VERKIEZINGSBAL 
De Volksunie van de fusiegemeente Bilzen 
organizeert een gróót verkiezingsbal op vrij
dag 24 september e k m de gemeentelijke 
feestzaal, Hartenberg, Eigenbilzen 
BIJ deze gelegenheid zullen onze 27 kandi
daten worden voorgesteld 
De afdelingsbesturen rekenen er op dat 
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alle kaderleden sympatizanten en mede
werkers aanwezig zullen zijn, samen met 
hun kennissen 
Om tal van redenen is het absoluut noodza
kelijk dat dit verkiezingsbal een groot suk-
ses zou worden 

EDEGEM 

Een grote randgemeente van Antwerpen 
die toch buiten de agglomeratie valt mei 
een bevolking van ong 22000 inwoners 
verdeeld over de oude dorpskern een 
oude wijk op 3 km en dan een uitbreiding 
naar alle zijden, welke begonnen is 15 jaar 
geleden en nog steeds voortduurt 
Het grondgebied bevat nog maar enkele 
hektaren landbouwgrond en is doorgesne
den door 2 grote uitvalswegen van Antwer
pen naar het Zuiden 

Politiek gezien steeds een homogeen 
C V P-gemeentebestuur gebleven, toch 
zag een sterke V U -afdeling de kans bij de 
achtereenvolgende gemeenteraadsverkie
zingen een, twee, en bij de laatste gelegen
heid vier gemeenteraadsleden te doen ver
kiezen 

Vier gemeenteraadsleden op de zeventien, 
waarvan verder 11 CVPers en 2 BSPers 
De PVV haalde geen enkele zetel 
In 1976 liggen de kaarten echter anders en 
met te voorspellen 
Het inwonersaantal is sterk verhoogd, al
hoewel WIJ geen fusiegemeente zijn en 
afzonderlijk blijven 

Van 10500 kiezers in 1970 is het aantal nu 
15000 geworden Daar de verhoging van 
4 500 kiezers door inwijking in de eerste 
plaats IS gebeurd is het zeer moeilijk te 
voorspellen wat het gedrag an de nieuwe 
kiezers zal zijn Een algemeen ge acht is 
toch dat van de me we kiezei hot minst 
zal geprofiteerd worden door d> I S P 
Een tweede onbekende is het reuzeaantal 
jonge kiezers Van 18 tot 21 jaar bijvoor
beeld telt Edegem nu 1 385 kiesgerechtig
den Dus allen jongeren die nooit naar de 
stembus zijn geweest 

Een derde onbekende is de invloed die zal 
uitgaan van het feit dat de heer Tindemans 
de laatste plaats heeft ingenomen op de 
CVP-lijst, waar hij vorige maal op de eerste 
plaats stond In zekere zin zal speciaal in 
Edegem de gemeenteraadsverkiezing ook 
een nationale-verkiezing worden 
BIJ deze gemeenteraadsverkiezing van 
101076 hebben 5 partijen een lijst inge
diend 

Onder nr 1 de V U , 3 de P V V , 4 de C V P , 
5 de BSP, 7 de Kommunistische Partij Bel
gië 
De eerste vier met een volledige lijst van 25 
kandidaten, de vijfde slechts met vijf kandi
daten 
Zowel PVV als KPB hebben geen speciale 
moeite gehad om het aantal peters te vin
den om de lijst voor te dragen 
BIJ de andere partijen volstond het voordra
gen door twee gemeenteraadsleden 

Nu onze kandidatenlijst (VU) 

1 Mevr Hilde De Wi tJacobs, uittredend 
gemeenteraadslid, van beroep eigen huis
houding , 2 Ludo Van Huffelen, uittredend 
gemeenteraadslid, invoerder, 3 Renaat De-
keyser, uittredend gemeenteraadslid, hoofd
verpleger , 4 Joost Gons, uittredend ge
meenteraadslid van Hove, industrieel ont
werper 5 Ward Boeykens, laborant, 6 
Mevr Greta Van Soom-Ceulemans, zonder 
beroep , 7 Rik Raes huisarts-geneesheer, 
8 Paul Wijns, KOO-lid bediende 9 Mevr 
Els Geukens, huismoeder, 10 Frangois 
Spiessens, paswerker, 11 Mevr Julia Enge-
len-Saenen zonder beroep , 12 Jan Clus
ters, kinesitherapeut, 13 Mevr Poppe'aers-

Van Hoof, huismoeder, 14 Miei De Bondt, 
bediende, 15 Mevr Angele Maldoy-Her-
bosch, bloemkweekster, 16 Enk Verreyt, 
produktiekontroleur, 17 Mevr Vinken-
Corstjens zonder beroep, 18 Karel De Gry-
se, handelaar, 19 Veerie Geukens, bedien
de , 20 Walter Temmerman, regent, 21 Ivo 
Van Den Eynde vervoerder, 22 Leo Wit
ters, arbeider, 23 Christiane Verheyen-De 
Herdt, direktiesekretaresse, 24 Karel Van 
Reeth, leraar 25 Ivo Haazen, bediende 

Ziedaar onze lijst waarbij de verhoudingen 
mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, 
en de vertegenwoordiging van elke wijk 
der gemeente speciaal werden in acht 
genomen 

De 25 kandidaten hebben een gemiddelde 
leeftijd van 40 jaar, er zijn onder hen 9 vrou
welijke en 16 mannelijke, de oudste kandi
daat telt 56 jaar en acht tellen slechts 30 
jaar of minder 

De lijsten van de andere partijen waar dus 
CVP, BSP en PVV eveneens 25 kandida
ten voorstellen tellen onderscheidenlijk 6, 8 
en 9 dames en van de 5 voorgestelde kandi
daten van de KPB zijn er twee van het vrou
welijk geslacht 

Nu de vooruitzichten 
Voorzichtig geschat en rekening houdend 
met het feit dat de BSP onvermijdelijk de 
invloed gaat ondervinden van het indienen 
van een kommunistische lijst, en rekening 
houdend met het waarschijnlijk verschijnen 
in de gemeenteraad van de PVV en het 
onzekere van de houding van 4500 nieuwe 
kiezers waarvan 1 385 zeer jonge, hopen 
WIJ het aantal van onze VU-gemeenteraads-
leden te brengen op 8 Dit zou zeker een 
groot sukses zijn 

EKEREN 

VOLKSUNIE-MEETING 
Te Antwerpen in de zaal «Billard Palace» 
op maandag 4 oktober e k om 20 u 30 
Gastspreker Mr Hugo Schiltz Hartelijk 
welkom i 

OUDERE OF MINDER-VALIDE KIEZERS 
ZIJ, die met wensen of kunnen gebruik 
maken van hun volmachtrecht, mogen altijd 
een beroep doen op de Volksunie voor ver
voer of begeleiding naar het stemlokaal 
Stel u hiervoor in verbinding met een der 
VU-kandidaten of geef uw naam op bij 
Mevr Veerie Thyssens, Geestenspoor 72, 
Ekeren Tel 41 0441 

VERKIEZINGSFONDS 
Wie steunt het Verkiezingsfonds ' Bankre
kening Volksunie-Ekeren nr 414-5024661-
97 bij de Kredietbank (met de vermelding 
«Verkiezingsfonds») Hartelijk dank bij 
voorbaat i 

LIJST VOLKSUNIE 
1 Bollen Alfons accountant, 2 Dr Bortels 
Paul, oogar ts , 3 Thyssens Veerie, 
maatsch assistente, 4 Bellens Hendrik, 
techn ingen , 5 Spur Maria-Helena, onder
wijzeres op rust , 6 Smets Jozef, verzeke-
nngsmakelaar 7 Dirks Edwina, gezinshelp
ster-huisvrouw 8 De Wael Herbert, bedien
de 9 Luyten Leo, bankbediende , 10 Etien-
ne Fernand, autovoerder 11 Van Haezen-
donck, bediende NMBS , 12 Franken Julia, 
huisvrouw 13 Dirks Erwin, bediende 14 
Bertho Dirk, natiebaas, 15 Scheirs Max, 
Licentiaat Handels- -f Maritieme weten
schappen , 16 Annemans Dirk, student, 17 
Dua Wilfned, mekanieker, 18 Willemen 
Jozef, electro-mecamcien, 19 Lauriks 
Frans, vertegenwoordiger adviseur 20 De 
Boeck Ria, huisvrouw, 21 Timmermans 
Romain, techn bediende, 22 Geurts Al
fons, journalist, 23 Haagdorens Ivo, burger
lijk ingenieur, 24 Henckens Josee, huis
vrouw , 25 Dewaeiheyns Paulina, huis
vrouw 26 Op De Beeck Leo, postbedien
de 27 De Boeck Philemon, rijksambten
aar , 28 Van Vlimmeren Lode, leraar op 
rust , 29 De Groof Antoon, rijksambtenaar 

HEMIKSEM 

LIJST VOLKSUNIE 
1 Stevens Pierre, bediende. 2 (Posenic-
zkoj Van Looken Machteld, bediende, 3 
Marcus Rudy, bediende, 4 [Wils] Beghin 

Yolande huishoudster, 5 De Scheenmae-
cker Alfred bediende 6 Geeraerts Mau-
rits arbeider 7 Scherens Germaine, ar
beidster 8 Verlinden Frangois, arbeider, 9 
Op De Beeck Constantinus, arbeider 10 
Suykens Marie-Louise huishoudster, 11 
Deheusch Marcel, arbeider 12 Janssens 
Luc arbeider, 13 De Smedt Agnes, arbeid
ster 14 Van Stnjdonck Pierre, arbeider 
15 Wils Leonars, bediende, 16 (Verlinden) 
Braeckman Elora, arbeidster, 17 Van Over-
beke Roeland, T Ingenieur 

H O B O K E N 

LUST VOLKSUNIE 
1 Cnck Alfons J F, onderwijzer, 2 De Ran
ter Clement F, elektneker, 3 Van den Nieu
wenhof Jozef F, meestergast 4 Van 
Camp Louis E, techn , kond , 5 Cuyt Caroli
na (Peeleman Charles A ) , verkoopster, 6 
Rottiers Anny J (Bracke Alphonsius J B ) , 
bediende 7 Van den Berghe Monica (Mer-
sy Leon H), steno-daktylo 8 Govaerts 
Johan M P E , treinbestuurder 9 Pichal 
Godelieve (Van Der Aa Roger A H ) , zond 
ber , 10 Gielis Bertha M A (gescheiden v 
Van Reeth F A ) zond ber , 11 Melis Jozef 
L M markeerder, 12 De Groof Mathilda C 
(Seghers Hgnricus M ) naaister, 13 Cami 
J F J bediende , 14 Besbrugge Alois han
delsreiziger , 15 Berghmans Guido J W 
onderwijzer, 16 Cooremans Philibert G , 
elektneker, 17 Gerio Joachim W W O , gar-
nierder, 18 Vandermeeren Joseph J , vlees-
bewerker , 19 De Meester Pierre D C , meka
nieker , 20 Heirman Willem L M , naziener, 
21 Teunis Robert K, paswerker, 22 Weber 
Werner D C , meesterslotenmaker, 23 Dries 
Godefndus J E , beheerder, 24 Vander-
meirch Napoleon C J , monteerder 25 lele-
gems Marie-Louise (echt Cuypers), bankbe
diende , 26 Pauwels Evaristus, bediende , 27 
Huet Carolus L, gepens , 28 Van Camp 
Rosalia M , bediende , 29 Van Rompaey Her
man, paswerker, 30 De Backer Jacobus, 
chemiearbeider, 31 M " W " ^ Pichal-Lansu 
Alphonsina, z b 

HOVE 

LUST VOLKSUNIE 
1 Hoogstoel Adnaan Const, drukker-letter
zetter, 2 mevr Bellens Nelly, Aug (echtg 
D'Haene Mark), huishoudster, 3 Matthijs 
Herman, accountant, 4 Verheyden Guido, 
kapper, 5 Lernout Jan, Andreas, architekt, 
Corsmit Herman, Joz, Clem, metaalbe
werker, , 7 Bosmans Gaston, Henn, dekla-
rant 8 Jacobs Rita, Suzanne, J V (echt 
Peeters Leo), huishoudster, 9 Schols Ro
ger, Gust, Angela, plaatslager, 10 Vander-
heyden Joz, boekhouder, 11 Michiels Gil
bert, bediende, 12 mej Goemans Gerda, 
Adèle, regentes, 13 Nuyts Theo, Virginia, 
Hugo, bediende , 14 Voickaerts Koenraad, 
distributie, 15 mevr Verheyen Magdalena 
(echt Van Looy Willy), eig huish , 16 Buys 
Arthur, Roger, Hubert, boekhouder, 17 Vor-
lat Petrus, Jozef, Albert, accountant 

KAPELLEN 

LIJST VOLKSUNIE 
1 Schonkeren Gerard petr oper, 2 Dewis-
pelaere Donald, bediende, 3 Heirman L, 
elektneker, 4 Cox Godeliva (echtg Haver-
mans HJ, z b i 5 Van Geenhoven Guido, 
bouwkund tekenaar, 6 Cruysweegs Fred
dy, spoorwegarbeider, 7 Gons Jan, bedien
de , 8 Van Assche Rita, bediende, 9 De 
Ren Renatus, gepension , 10 Verbaenen L, 
bediende , 11 Declercq Filip, z b , 12 Van-
densande (echtg Op de Beeck M ) z b ,13 
Philips Andre, electro-mecan , 14 Van Ham 
Ingnd (echt Cornelissen), huisvrouw 15 
Enksson Daniel, autovoerder, 16 Noels 
Jacq (echtg Vanhoolst), z b 17 Van Eylen 
Jozef bediende, 18 Van Looy Christelle 
(echt Minnekeer), huisvrouw 19 Avermae-
te Leo, bediende , 20 Orians Ariette (echtg 
Panis P), kleut onderw i 21 De Ridder Rai-
mond , 22 Jamart Alfred, techn bediende , 
23 Lenaert Victor, onderwijzer 

KALMTHOUT 

LIJST VOLKSUNIE 

1 Bosmans Jef, bediende, 2 Verhaert Paul, 
verzekenngsmakelaar, 3 Dalving Magda 
(Wathion), bediende, 4 Van Geenhoven 
Bert, medisch afgevaardigde, 5 Sterckx 
Leo, zonder beroep 6 Van Mol Marcel, 
bediende , 7 Baltazar Carla (Nijssens), ver
koopster , 8 De Sadelaer Pieter, meubelma
ker , 9 Vlietinck Dirk, wetenschapp afge-
vaard , 10 Schiltz Koen, boekhouder, 11 
Blommaert Johan, elektneker, 12 Monu 
Vera (De Block), zonder beroep, 13 Van 
Nerum Oscar, vertegenwoordiger, 14 Van 
Belle Herman, technisch tekenaar, 15 Van 
Looveren Ria (De Keulener), naaister, 16 
Hertling Jaak, gepens , 17 Van Hove Roe
land, diamantbewerker, 18 Willemen Guido, 
zonder beroep, 19 Van Den Broeck Her
man, tekenaar, 20 Smout Frank, bediende , 
21 Kalhofer Frank, bediende, 22 Van 
Esbroeck (Annie Van Lerberghe), zonder 
beroep, 23 De Cat Karel (W), bediende 

KONTICH 

LUST VOLKSUNIE 
1 Verbaet Ludo, dokter , 2 Smedts Maqda 
(echtgen Olyslaegers), regentes, 3 Faes 
Enk, psycho techn , 4 Van Den Hauwe 
Edmond, Lic F Ec We , 5 Emberechts 
Paul, bankwerker, 6 Van Dessel Hugo, 
arbeider. Waar loos, 7 Onzia Hugo, tech 
radio -TV, 8 Jaeken Gerda, bediende, 9 
Totte Jos, lie H Cone We , 10 Defosse 
Luc, schilder, 11 Wijns Lieve, echtgen Ver-
cauteren, maatsch assistente, 12 Vancle 
Magda (echtgen Jonkers), bejaard help
ster , 13 Van Elzen Staf kunstschilder, 14 
Van der Auwera Koen, vertegenwoor
diger, 15 Yperman Rik, magaz bediende, 

16 Verlinden Charles, gepens bediende, 
17 De Bock Johan, schilder, 18 Cibos 
Julien, arbeider, 19 Torfs Irene (echtgen 
De Wever), zelfst , 20 Delannoye Gunther, 

zie verder blz. 10 

Een goed gemeentebestuur laat de bejaarden met aan hun lot ove 
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electro-techn , 21 Dewilde Peter, bediende. 
Waar loos, 22 Van de Vreken Magda, 
bediende, 23 Van Oorschot Frank, beheer
der , 24 Bemest Karel, inkoper, 25 Steurs 
Jozef, fotograveerder 

LINT 

LIJST VOLKSUNIE 
1 De Vocht Guido, Aug , Em electro-techni-
cus , 2 Van Den Branden Walter, Hendrik, 
Anna, studiem -opvoeder, 3 Roets Jons, 
Joseph C, leraar, 4 Vrolix Magdalena M E 
(echtg Aerts Juliaan), huismoeder, 5 De 
Roeck Frans, Joseph, verkoopsingenieur, 
6 Thys Godelieve, Maria (echtg Bellens 
Herman), huismoeder, 7 Janssen Johan
nes, C l , K M J , Temsa-RTT, 8 Franck Leo, 
Maria, R J , elektrieker, 9 Torrs Leopold, 
Marcel, havenarbeider, 10 Claessens Lea, 
Augusta (echtg Van Deuren Karel), huismoe
der M1 Van Rompaey Francis L, bediende i 
12 Leysen Frangois, Julien, fotokopist, 13 
Janssens Frangois, technisch tekenaar, 14 
Todts Joseph, mekamcien, 15 Wildiers Jan, 
Juul J , tuinbouwer 

M E R K S E M 

VUJO-NIEUWS 
Zoals gebruikelijk de 4de donderdag van 
elke maand, vergadert Vujo-Merksem op 
23 sept e k om 20 u in Vlaams Huis Tijl, 
Bredabaan 298 Nieuwe gezichten en nieu
we ideeën zijn steeds welkom Ook willen 
WIJ het onze bijdragen in de VU-propagan-
da voor de gemeenteraadsverkiezing Hoe, 
wat, waar, wanneer, zijn de vragen waarop 
we tijdens de vergadering een antwoord 
zullen moeten vinden Tevens willen we er 
ook nog even aan hennneren, dat alle V U -
leden tot 35 jaar eveneens Vujo-lid zijn Dit 
wordt blijkbaar door velen vergeten Graag 
willen we hier onze oproep hernieuwen, om 
ons zoveel mogelijk dokumentatie te bezor
gen, zoals b v tijdschriften e d m en aller
hande propagandamatenaal dat dezer da
gen onze bussen overspoelt U kunt dit 
alles bezorgen bij J De Scheerder, Dr M 
Timmermanslaan 51 of in VI Huis Tijl, Breda
baan 298 

GEMEENTERAADSVERKIEZING 
Reeds verschillende leden hebben onze 
oproep om medewerking positief beant
woord , maar de laatste loodjes wegen nog 
steeds het zwaarst in deze verkiezings
strijd Daarom kunnen we nog wel enkele 
helpers gebruiken, want het ideaal, dat allen 
slechts enkele straten zouden moeten ver
zorgen hebben we nog met bereikt zodat 
verschillende personen nog een volledige 
wijk moeten afwerken Helpt U ook een 
handje ' Bij voorbaat hartelijk dank 

LIJST VOLKSUNIE 
1 Dewachter Antoon, staatsbed , 2 Droog-
mans Luc, conducteur, 3 Poels Jan, auto
voerder , 4 Stevens Omer, bediende, 5 
Dreesen Mariette (Wwe Kalingart), bedien
de , 6 Brat Alfons, bediende, 7 Hendrickx 
Mare, elektnc , 8 Govaert Clara (echtg 
Van Dijck), regentes, 9 Fijens Marcel, elek
tnc , 10 Vinken Jan, tolbeambte , 1 1 De 
Scheerder Jean, tabakbewerker, 12 Ver-
beke Monique (echt Dewilde), herberg., 
13 Du Bois Michel, leraar, 14 Geelen Henri-
cus, bediende. 15 Hazes Christiaan, be
diende , 16 Avermaete Edward, hulp-
boekh , 17 Wellekens Virgime (echtg 
Quick), bediende, 18 Schiltz Walter, be
diende , 19 Daemen Adnaan, gepens , 20 
Kuyien Jan, tolbeambte , 21 Arnould Irene 
(echt Leysen), gepens , 22 Dreesen Pierre, 
staatsbeambte, 23 Geuvels Piet, werk
man , 24 Kerremans Joanna (Wwe De Bie), 
gepens , 25 Eyckmans Theo, fotograaf, 26 
iJecobs Henn, bediende , 27 Annaert Jean-
nine (echt Leemans), zonder ber , 28 
Huybers Jozef, bediende, 29 Hoebeeck 
Hugo, bode RTT, 30 Janssens Jules, 
gepens . 31 Verdonck Edmond, met bew , 
32 Bleys Jos. bediende, 33 Michielsen 
Leonard, gepens 

MORTSEL 

LIJST VOLKSUNIE 
1 Van de Walle Jan, tech ir , 2 De Decker 
Lieve (echtg De Ceuster), huisvrouw, 3 
Van Hoofstadt Bob , 4 De Backere Jos , 5 
Claessens Wim , 6 De Clercq Godfried , 7 
Veron Vera, huisvrouw , 8 Van Bouwel Wil
ly, bediende. 9 Dewil Marg (echtg Van 
Gramberen), 10 Op de Beeck Jan. ere-
schoolhoofd . 11 De Cock Hugo, taxi-uitb , 
12 Boudewijn Mia (echtg Dewit). onderwij
zeres . 13 Van Boven Rudi meubelmaker. 
14 Dillien Frans, bediende 15 De Houwer 
Marcelina (echtg Van de Wouwer), bejaar-
denhelpster, 16 Vereist Leo, vormings
werker , 17 Vervoort Roger, bediende , 18 
Van Hove Rita, glazenierster 19 Struyf 
Eddy, schilder, 20 De Wachter Bob, bedien
de , 21 Brosens Georges, boekhouder, 22 
Raets Robert, leugdhuis-verantwoordelij-

WIJ ie 

k e . 23 Dure Gustaaf, paswerker, 24 Moe
renhout Guy. garagehouder. 25 Wouters 
Leo, njksambtenaar, 26 Deckers Leo, apo-
teker, 27 Van Der Hallen Oscar, letterkun
dige . 28 Meeusen Gaby (echtg Pellegnn). 
zonder. 29 Buyst Jozef, apoteker 

NIEL 

LIJST VOLKSUNIE 
1 Michiels Guido, Albert, handelsver-
tegenw , 2 De Decker Karel. Emma, Mar
ce l autovoerder, 3 De Graef Jozef, Ferdi
nand, boekhouder, 4 Janssens Mane-Clai-
re (Van der Donck), gegrad verpleegs , De 
Koek Pierre, Oscar, Joseph, bediende. 6 
De Meulemeester Pieter, F R, notarisklerk , 
7 Blaton Florentina, Emma (Van Bellingenl 
z b , 8 De Ridder Maria, Alice (Michielsj. 
z b . 9 Suykens Ene. Eduard, Juliaan, stu
dent , 10 Cop Karel. Willem. Francisea. post
bode , 11 Mulleman Maria. Jeannine, A 
(Pacquets). z.b . 12 Goddaert Robert, 
Emiel, M , technic , 13 De Meyer Leo, 
Eugeen, vorkliftvoerder 14 Janssens Flo-
rent, koperslager, 15 Schoeters Julia, Ro-
zalia, z b 16 Gielis Lutgardis. Louisa (Mi-
ehiels). maatsch assist . 17 Ooms Roland. 
Mariette, lasser, 18 Rypens Hendnk. Joan
na. Corneel, schri jnwerker, 19 Bertels Ma
ria (Vereycken). z b . 20 Van Rompaey 
Maria, F B , z b , 21 Deheusch Alexander, 
Lucien, teeh bediende 

RANST 

LIJST VOLKSUNIE 
1 De Cuyper Jules, fruitkweker, Broe-
ehem. 2 Rotty Frans, tech teken , 3 De 
Cock Jos, toezicht , 4 Van Hove Jos, 
bediende, Emblem. 5 Bogaerts Jozef, be
diende. Oeiegem , 6 Leysen Gerda (echtg 
De Nys), sekretar, Broechem. 7 Jacobs 
Monique (echtg Van Oekelen), huisvr, 
Oeiegem, 8 Melsen Rudy, handelsver-
tegenw, Emblem . 9 Brants Jozef, tuinbou
wer , 10 Penne Eugene, bediende. Broe
chem . 11 Beirens Angele (echtg Vodde-
rie). regentes. 12 Van Opstal Alfons, teeh 
ingen, Oeiegem. 13 Verlinden Lieve 
(echtg Broodhaers), huisvr. Emblem, 14 
Knapen Lily (echtg Van De Velde), huisvr , 
15 Persyn Hugo, frui tkw, Broechem , 16 
Van Gheem Herman, tech ingen, Oeie
gem , 17 Ceulemans Louis, techn scheik, 
Emblem, 18 Eeckhout Willy, teeh ingen , 
19 Peleman Bertrand, tech afgevaar, Broe
chem , 20 Mw Devriendt-Groenen Marie-
Louise, z b , Oeiegem, 21 Nannx Chris
tiaan, offsetcopist. Emblem, 22 Meyfroit 
Raymonde (echtg Crombez), huisvr , 23 
Breugelmans Karel, laborant-bediende, 
Broechem 

RUMST 

LIJST VOLKSBELANGEN 
2 De Herdt Frans, fabriekwerker, 6 Lau-
reyssens Rudiger, techn leraar. Reet, 8 
Van Buggenhout August, onderwijz , 13 
Laenen Lodewijk, bediende, Reet , 14. Hen-
dnckx Magda (Lambrechts), z b , 15. De 
Keersmaeker Ludo, fabriekwerker, Terha-
gen . 20 Wellekens Paul, bediende. Reet ; 
23 Reusens Jules, mjveraar 

SCHILDE 

LIJST VOLKSUNIE 
1 Claessens Antoon, Marcel, Bertha, land-
meter-schatter. 2 Lenie Raphael. Jean, 
zaakvoerder, 's-Gravenwezel, 3 Renders 
Josephus, Eduardus, schri jnwerker, 4 
Smet (Corluy) Maria-Jeanne, huisvrouw, 's-
Gravenwezel . 5 Couwels Jozef August, 
tech commerc afgevaard , 6 De Schee-
maecker Joseph Martha, leraar, 's Graven-
wezel I 7 Joseph (Elen) Christiane, Marie, 
zonder beroep, 8 Van Belle (Pas) Magda
lena, Josepha, Mana, huisvr, 's-Gravenwe
zel , 9 Mathot Alfons, Constant, Lodewijk, 
middenstander, 10 Van Opstal Alphonse, 
Louis, technicus 11 Van Den Fonteyne 
Jan, Rene, Arthur, Anna, student T E W . 12 
Vekemans Hubert, Livin. Therese, regeltech-
nieker. 's-Gravenwezel, 13 Daniels Jozef, 
Juliaan, slager, 14 Pas (Jons) Maria, Lud-
gardis, huisvrouw, 15 Kokelenberg Paulus, 
Angelus, Henricus, bediende. 's-Gravenwe
ze l . 16 Stryekers (Schadick) Mariette. Ma-
thieu. regentes. 17 Mertes Alfons. Gustaaf 
Maria, bediende. 18 Stappaerts Walter, 
Constant, bedrijfsleider. 19 De Preter Her
man, bediende. 's-Gravenwezel, 20 De 
Muynck Hugo. Amatus. Willem, techn be
diende . 21 Vermeulen Jozef. Celine, Frans, 
vrij beroep, 's-Gravenwezel, 22 D'Hoogh 
Julien, Marie, Jean, navigator, 23 Van 
Kerekhoven Ernest, Jozef, René, Maria, 
boekhouder, 's-Gravenwezel 

SCHOTEN 

Te Schoten staan kandidaten van de CVP, 
de PVV en de V U op een lijst, die de bena
ming «KERN» drSagt De VU-kandadaten 

nemen op deze lijst de volgende plaatsen 
in 
LIJST KERN 
2 Jordaens Jozef, handel . 4 Stock-
broeckx Emmanuel, bedrijfsrevisor, 7 De 
Borger Jos, bediende, 10 Van Mol Mach-
teld, studente, 12 Mevr Dr Janssens-Ma-
reehal, Mana, huisvr . 16 Desmet Robert, t 
afg . 20 Mevr Dox-Verschaeren Hilda, 
huisvr , 23 Mevr Slosse-Verberne Lia, 
huisvr . 27 Verbist Daniel, bediende 

STABROEK 

LIJST VOLKSUNIE 
1 Van Dessel Frangois, J M.. markeur. 2 
Dils Jozef, A , scheikundige, 3 Weyten 
Alfred, F. bediende. 4 Baetens Godelieva. 
M J A (Bergmans Ludo), huisvrouw. Hoeve
nen , 5 Goddefroy Christiane, E (Van Dam
me Alfons), zelfstandige, 6 De Winter 
Alfons, autovoerder, 7 Meeusen Willy, P H, 
havenarbeider. Hoevenen. 8 Sels Victor. 
Fr.. M , chemie-arbeider. Hoevenen , 9 En-
gelbeen Ferdinand, technisch ingenieur, 10 
Dallenes Guillaume, M A , elektricien. Hoeve
nen , 11 Van Beeck Monique, huisvrouw. 
Hoevenen , 12 Pannier Marie-Louise, F (De 
Meulenaere Herman), bankbediende. Hoe
venen , 13 Van Ael Peter, technicus. Hoeve
nen , 14 Dingemans Josephus, C , fabneks-
werker , 15 Maes Theo, L E, kraandrijver. 
Hoevenen , 16 Bervoets Bruno, R, postbe
diende, Hoevenen . 17 Moereels, Magdale
na, huisvrouw , 18 Notredame H. petro-
leumarbeider 

Q 
Voor de gehandicapten moeten de 

openbare gebouwen toegankelijk worden 
gemaakt Een programmapunt 

om niet te vergeten ' WESTMALLE 

LIJST VOLKSUNIE 
1 Janssens Ernest, bediende , 2 Lieve Van 
den Berghe (echtgen Claus H), bediende, 
3 Lacante Maurice, handelsvertegenwoor
diger, Oostmal le, 4 Van Rijmenant Walter, 
bediende; 5 De Corte Gilbert, lichtteke-
naar, Oostmal le, 6 Francken Alfred, var
kensfokker , 7 Claes Guido, bediende, 8 
Foerts Frans, z b 

WIJNEGEM 

LIJST VOLKSUNIE 
1 De Smet Raoul J C , technisch leraar, 2 
Declereq Huguette (echtg Blom Leo), han
delaarster , 3 Stevens Domien M R. zaak
voerder . 4 Holsters Dirk F L, technieker. 5 
Verhaegen Maria (echtg L Dieltiens), huis
moeder , 6 Luyckx Omer, H C t , boek
houder , 7 Goyvaerts Henricus, bediende, 
8 Vigoureux Paul M G , glazenmaker, 9 
Joosten Marleen, schoonhedsspecialiste, 
10 De Cleen Andre, konstrukteur, 11 
Claesen Maria (echtg H Rau), bediende, 
12 Reypens Ernest, bediende . 1 3 De 
Koning Frangois, fabnekwerker. 14 Van 
Pelt Jan H H. student, 15 Schenck Corneel 
Alfons, landbouwer 16 Dirkx Theodoor, P, 
bediende . 17 Bogaerts Edmond. L E. be
diende . 18 Eaymaekers Freddy. W M . ijs-
bereider, 19 Marien Joanna F M (echtg 
Correns Raym), z b 

W I L R I J K 

NIEUWS V A N HET VLAAMSE KRUIS 
Onze plaatselijke afdeling startte in januan 
1974 en groeide ondertussen uit tot zowat 
60 eerste help(st)ers Men kan ze nu gerust 
een bloeiende afdeling noemen met een ste
vige kern die alle aktiviteiten leidt Zo staat 
er voor de volgende maanden al heel wat 
op ons programma de 14-daagse in sep
tember, in oktober start van onze 3 kursus 
en op 6 november diploma-uitreiking voor 
de kursisten van vong jaar En ondertussen 
staan we ook met stil > 
W e hebben zondags vaste hulpposten op 
verschillende voetbalvelden en we staan 
steeds paraat om hulpposten op te richten 
bij sport- en andere manifestaties, wandel
tochten, enzovoorts 

Het eerste dat voor de deur staat is dus de 
14-daagse van 15 september tot en met 3 

oktober De bedoeling van die aktie is het 
Vlaamse Kruis meer bekend te maken bij 
het puoliek via de nieuwsmedia Daarmee 
gaat ook een grootscheepse verkoop van 
zelfklevers gepaard om de nodige gelden 
te verzamelen Nu is zo'n 14-daagse voor 
jonge afdelingen zoals de onze natuurlijk 
de kans om verderop te geraken 
Inderdaad, onze vereniging is een v z w en 
wij knjgen met zomaar van overal geld in 
de schoot geworpen En als je je afdeling 
wil uitbreiden dan heb je daarvoor financië
le middelen nodig en zodoende Denk 
daar even aan als iemand van ons u een 
van de dagen tegen het lijf loopt en u een 
zelfklever aanbiedt 20 fr is toch geen 
bom geld en vele kleintjes maken een 
groot I Als je werkelijk geïnteresseerd bent 
in onze werking, informeer dan even op het 
sekretanaat Je kan steunend lid worden 
voor 150 fr per jaar Alvast bedankt i 

LUST VOLKSUNIE 
1 De Beul Andre, volksvertegenwoordiger, 
2 Segers (Damen) Mia, huismoeder, 3 
Van der Gucht Pol. bedrijfsleider. 4 Decoe-
ne Walter. bediende. 5 Van Vooren-Val-
laeys Lieve, huism , 6 Jacobs Hugo, tech
nisch bediende , 7 Cautreels Juul, laborant, 
8 Gaublomme Eddy, advokaat . 9 Meeu-
sen-Faresyn Marcella, huismoeder. 10 Ver-
helst Hugo, kaderbediende . 11 Christiaens 
(Langie) Marie Antoinette, huismoeder. 12 
Verhoeven lom. bedrijfsleider 13 Meers
man (Verstrepen) Annie. bejaardenverzorg
ster . 14 Ooms Jos, radiotechnicus , 15 Ver-
bouwe (Van den Bossche) Leentje, lesgeef-
ster KAV , 16 Kerremans Frans, zelfstandi
g e , 17 Matthijssens (Reel) Jeannine, be
diende, 18 Eggermont Guy, bediende, 19 
Zanchetta (Thibaut) Regina, beheerder, 20 
Moerenhout Maria, demonstratnce, 21 
Vanaverbeke (Van Rousselt) Y , huismoe
der , 22 Bellens Leo. bediende . 23 Schever-
nels (Van Coppenolle) Mia. huismoeder. 
24 Winters Jos, gepensioneerde. 25 Ver-
haeghe Jan. diamantslijper. 26 Rijckmans 
Louis, boekhouder, 27 De Schutter (So-
mers) Rachel, huismoeder, 28 Oeyen Pros
per, verkoper, 29 Van Campenhaut Cor
neel, kaderbediende , 30 Jacobs Piet, amb
tenaar , 31 Veron Ingrid, bediende, 32 
Jorens Michel, postbode , 33 Claes (Neels) 
Jenny, bediende, 34 Pelgrims Jan, gepen
sioneerde , 35 Huysmans (Lenaerts) Annie, 
huismoeder 

WOMMELGEM 

LIJST VOLKSUNIE 
1 Vandeweghe Henn, bankbediende, 2 
Verduyckt Jan, bediende, 3 Van Eester 
(Paul Crauwels) Marie-Louise, z b , 4 Van 
Haesbroeck Jozef, licentiaat handels- en 
financiële wetenschappen , Geel Constant, 
licentiaat handels- en financiële weten
schappen . 6 Dauwen Jozef, werktuigkundi
ge , 7 De Schutter Arthur, bediende, 8 
Van Haaren Robert, bediende, 9 Van den 
Heuvel (wed Van Parijs E) Marcella, z b ,• 
10 Smits Eddy, elektro-technicus , 11 Man-
gelschots Rik, chemie-operator, 12 Van 
Winckel Frans, bediende, 13 Bostoen Wil
ly, werkleider, 14 Verhaegen Josephine, 
econome . 15 Lebion Jean, elektrieker. 16 
Lemouche Rudy, elektrieker, 17 Bellefroid 
Rik, bediende, 18 Vandermoeren Marcel, 
spoorwegbediende , 19 De Schepper (Ver
duyckt Jan) Monique, beroepsregentes 

WUUSTWEZEL 

LIJST VOLKSBELANGEN 
1 Leysen Louis, advokaat. 2 Herremans 
Jan. bediende. 6 Rombouts Lode, bedrijfs
leider, 11 Mevr Verbraeken Eveline 
(echtg Leenaarts Jacobus), huisvrouw , 16 
Van Looveren Marcel, postbediende, 18 
Van Dongen Lode, handelaar 19 Van 
Batenburg Werner, arbeider, 21 Deckers 
Ene, kand notaris 

ZANDHOVEN 

LIJST VOLKSUNIE 
1 Thys Leo Angela Leonard, bediende, Pul-
derbos, 2 Bollansee Roger, Karel, metaal
bewerker, Pulderbos , 3 Bauweraerts Loui
sa, Francisea (Bollansee). huishoudster, Pul
derbos , 4 Verhoeven Maria, Eduard Rosa
lia (Thys), bediende, Pulderbos, 5 Voorts 
Mana. Theresia, Augusta (Bollansee). Pulle. 
6 Cosemans Rita. huishoudster. Pulder
bos . 7 Mus Willy. technieker, Pulderbos 8 
De Rijck Bert, bediende, Pulle 

ZOERSEL 

LIJST VOLKSUNIE 
1 Laureyssens Gerard, bediende, St-Anto-
mus-Brecht, 2 Van Haegendoren Willem, 
technisch ingenieur, 3 Vochten Walter, 
bediende, Halle-Kempen . 4 Huybrechts Li-
liane (Goossens), z b, Halle-Kempen, 5 
Sehenek Henn. metaalbewerker. 6 Dams 
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Maria (Geudens), verpleegster, St-Antoni-
us-Brecht, 7 De Swerts Willy, elektrieker, 
Halle-Kempen, 8 Ivens Frans, bouwar-
beider, 9 Van Looveren Andnes, student, 
St-Antonius-Brecht 10 Verbiest August, 
ambtenaar, Halle-Kempen , 11 Geens Jo
zef, bediende, 12 Naulaers Anny (Claes-
sens), huishoudster, St-Antonius-Brecht, 
13 Van Hoof Jozef, inlijster, Halle-Kempen , 
14 Pison Wilfned, bediende, 15 Van Mol 
Hugo, mekanieker, St-Antonius-Brecht, 16 
Janssens Renaat, elektneker, Halle-Kem
pen , 17 Lacante Beatrijs (echtg Vercaute-
ren), lerares, 18 Schul David, mekanieker, 
St-Antonius-Brecht, 19 Joris Walter, boek
houder, Halle-Kempen , 20 Wouters Magda-
lena, laborante, Halle-Kempen; 21 Jans
sens August, landbouwer 

ZWIJNDRECHT 

LIJST VOLKSUNIE 
1 Meyntjens Oktaaf, schilder-behanger. 
Burcht , 2 Sevenns Petrus, verzekerings

agent , 3 Daneels Prosper, bediende, 4 
Arts Maria Johanna (Van Goethem), doc
tor in de rechten. Burcht, 5 Van de Velde 
Hedv^tg, leraar, 6 De Souter Andre, spoor-
vkfegbeambte. Burcht, 7 Van Bogaert Luc , 
8 Demeulenaere Paulina (echtg Van Hau-
teghem), huisvrouw, 9 Verhulst Willy, be
diende. Burcht , 10 Vlieghe Roger, apote-
ker , 11 Bettens Joseph, boekhouder, 
Burcht•; 12 Proost August, bediende, 13 
Vercruyssen Jozef, arbeider. Burcht ; 14. 
Lippeveld Andre, arbeider, 15 Verhulst Wil
ly, huisarts. Burcht, 16 De Meersman Clo
thilda (echtg Uyttersprot), huisvrouw, 17 
Lemmens Edward, opsteller. Burcht, 18 
Van Biesen Clothilde (Uyttersprot), huis
vrouw. Burcht , 19 Pelemans Willy, genees
heer , 20 Faes Winny, huisvrouw. Burcht , 
21 Verhulst Walter, bediende. Burcht, 22 
Van Dosselaer Gerard, electro-technicus, 
23 Van Osselaer Karel, bediende , 24 Heyr-
man Serafien, bouwkundig tekenaar, 25 
Vanderheyden Lucien, landbouwkundig in
genieur 

ARRONDISSEMENT MECHELEN 
In het arrondissement Mechelen bli jven 
er, na de samenvoeginqen, nog 13 ge
meenten over. In 11 daarvan komt de 
Volksunie op. Daaronder zijn er 2 gemeen
ten met een gemengde l i j s t : VU plus onaf-
hankeli jken (Wil lebroek en Puurs). Die l i js
ten dragen nr. 11. Slechts in 2 gemeenten 
is er geen VU- l i j s t . St.-Amands met 7.000 
inwoners en Putte met 13.000. Bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van 1970 be
kwamen de VU-hjsten 25 gemeenteraaös-
leden • 5 te Booischot, 4 te Mechelen en te 
NIj len, 3 te Lier, St.-Kateli jne-Waver en 
Duffel, 2 te Bevel en 1 te Berlaar. Te Wil le
broek, Heist-op-den-Berg, Bonheiden en 
Bornem werd in 1970 geen zetel behaald. 

BERLAAR ~ 

1 Luyten Walter, journalist, 2 De Wilde 
Luc, burgerlijk ingenieur, 3 De Haes-Ver
bist Mana, bediende, 4 Aerts Freddy, 
leraar, 5 Peeters Paul, technisch tekenaar 
6 Alaers Dirk, grad openb werken , 7 Ceu-
lemans Erna, huisvrouw , 8 Nauwelaers Syl
via, huisvrouw, 9 Schroyens Renilda, huis
vrouw , 10 Vervloet Mana, huisvrouw , 11 
Wuyts Godelieve, bediende, 12 Broes 
Frans, bediende 13 Cornells Rene, land
bouwer 14 Dillen Alfons, gepensioneerde 
15 Hellemans Frans landbouwer 16 Huys-
mans Florent, metser, 17 Maltys Jozef, 
maatschappelijk assistent, 18 Pauwels 
Theo, metser, 19 Rijnders Jos, gepensio
neerde , 20 Van Bel Jozef, diamantslijper, 
21 Van der Auwera Hubert, diamantbe
werker 

De jongste lijst van Berfaar met 6 dames 
op 21 
Tot aan de 6^ plaats staan de vertegen
woordigers van de onderscheidene wijken 
waaronder de kandidaat van de jongeren 
Vanaf de 7® plaats staan al de dames 
gevolgd door al de heren, telkens in alfabeti
sche volgorde, als illustratie van de leuze 1 
voor allen en allen voor 1 

BONHEIDEN 

LIJST VOLKSUNIE 

I Bogaerls Willy, 37 jaar, ambtenaar, ge
meenteraadslid, Rijmenam , 2 Mevr Leen-
Buelen. 43 jaar, chiropodiste. Bonheiden , 3 
Tuymans Emiel, 46 jaar, leraar. Bonheiden , 
4 Augustijnen Walter, 38 jaar, ambtenaar, 
Ri jmenam, 5 Mevr Van Dievel-Vanbos-
straeten, 34 j , huisvrouw. Bonheiden , 6 
Mevr Verlinden-Van Dievel R, 40 j , produ
cer. Bonheiden , 7 Sterck Zeno, 43 j , leraar, 
Ri jmenam, 8 Mevr Verbist-Wery L, 34 
jaar, bejaardenhelpster, lerares. Bon
heiden , 9 Mevr Pelgrims-Dewever Godelie
ve, 36 j , voetverzorgster, Rijmenam , 10 
Slaets Marcel, 52 j , arbeider. Bonheiden, 

I I Gillemot Pol, 75 jaar, gepensioneerde, 
Rijmenam , 12 Beeck Jan, 22 jaar, student. 
Bonheiden , 1 3 De Pauw Piet, 30 jaar, 
bediende. Bonheiden, 14 Mevr Geens 
Marthaevr Dejongh, 48 j , huisvr, Bon
heiden , 17 Ribbens Mark, 22 j , student, Rij
menam , 18 Vandenbrande Marcel, 36 j , 
operazanger, Ri jmenam, 19 Gijsemans 
Marcel, techn bediende, 35 j , Ri jmenam, 
20 Plaskie Frans, verzekenngsmakelaar, 33 
j . Bonheiden 21 Tordoir Noel, bediende, 
50 j , Bonheiden 

De gemiddelde leeftijd is 40 jaar, de oudste 
kandidaat Pol Gillemont is 75 jaar doch 
geeft met op, de twee jongste (studenten) 
zijn elk 22 jaar Jan Beeck en Mark Rib
bens De lijst telt 7 dames of 33 % met 5 
vertegenwoordigsters in de eerste 9 De 
lijsttrekker was de oppositieleider te Rijme
nam, Walter Augustijnen is de ex-direkteur 
van het Dosfelinstituut 

BORNEM 

LUST VOLKSUNIE 

1 Segers Hugo, bediende, Bornem, 2. De 
Proft André, techn mg. Mar iekerke, 3 
Spiessens Frans, techn leraar. Hingene, 4 
Van Lent Johnny, laborant, Bornem , 5 Kep-
pens Rita, bediende, Bornem 6 De Oercq 
Rudy, inpakker, Bornem 7 Rottiers Ben, 
bediende. Hingene, 8 De Clerck Etienne, 
ambtenaar. Mar iekerke, 9 De Wolf Theo, 
werktuigkundige, Bornem , 1 0 De Vree 
Eugeen, arbeider. Weert , 1 1 De Raet 
Mane-Louise, huisvrouw, Bornem, 12 Ha
gendorens Albert, ambtenaar, Manekerke, 

13 Jordan Eddy, techn bediende, Bornem , 
14 Muys Renaat, kinesist, Bornem , 15 Van 
Lent Alfons, arbeider, Bornem, 16 Cuyt 
Jos, elektneker. Hingene, 17 Suykens Ed
ward, gepens, Bornem , 18 Van den Bos
sche Frans, paswerker, Bornem, 19 De 
Pauw Frank, dokter in de rechten, Bornem i 
20 De Maeyer August, gepens, Bornem, 
21 Jansegers Mana, bediende, Bornem 
22 Van den Bossche Raymond, elektneker, 
Bornem, 23 Van den Heuvel Olga, onder
wijzeres. Mariekerke, 24 Joos Joris, ven
noot. Hingene, 25 Weyers Uugo, bedrijfslei
der, Bornem 
De gemiddelde leeftijd is 40 jaar Op de 25 
kandidaten zijn er 4 dames De jongste kan
didaat IS 21 jaar Enkele kandidaten voeren 
hun propaganda als onafhankelijken Ze 
verkozen echter de naam V U om het lijst-
nummer 1 te knjgen 

DUFFEL 

UJST VOLKSUNIE 
1 Stevens Fred, technisch ingenieur, 2 
Sels Ludo, volksvertegenwoordiger, 3. 
Daems Leon, tuinier 4 Nauwelaerts Cis, 
zelfstandige , 5 Dutry Guido, socioloog . 6 
De Maeyer Leo, bankwerker, 7 Mevrouw 
Couwels-Claes Alice, huisvrouw 8 Van 
Den Vonder Guido, bediende, 9 Frede-
nckx Walter, technisch ingenieur, 10 
Smets Jaak, beheerder 11 Mevrouw Ver-
schaeren-Henderyckx Mia, huisvrouw, 12 
Op De Beeck Herman, elektricien 13 
Mevrouw Jacobs-Verscheuren Ria, bedien
de , 14 Nauwelaerts Frans, magazijnier, 15 
D'Heldt Gaston, kontroleur posteri jen, 16 
Mevrouw Van Campenhout-De Swert Loui
sa, huisvrouw , 17 Van Echelpoel Karel, ver
tegenwoordiger , 18 Manen Robert, machi
nesteller , 19 Vanden Bergh Edmond, land
bouwer , 20 Mevrouw Aerts-Ceusters Ma
na, huisvrouw, 21 De Voecht Leopold, 
arbeider, 22 Berghs Jef, monteerder, 23 
Van Dromme Mark, doctor ingenieur 
Duffel, dat geen fusie kende, heeft 3 
gemeenteraadsleden en eén KOO-lid Men 
treft ze achtereenvolgens aan bovenaan 
de lijst De dames zijn met 5 vertegen
woordigd Duffel waar de VU het eerst 
sterk stond in het arrondissement Meche
len heeft traditioneel een sterke VU-aan-
hang gekend in knngen van land- en tuin
bouw en van de zelfstandigen De verste.'-
king gebeurde langs de zijde van de 
arbeiders en van de intellektuelen De pro
grammabrochure die verspreid werd huis 
aan huis wekt de afgunst door haar dege
lijkheid en haar verzorging Ze vermeldt 
daarbij dat ze NIET betaald werd met 
gemeentegelden 

HEIST-OP-DEN-BERG 

LIJST VOLKSUNIE 
1 Wijns Arthur, geneesheer, Heist-op-den-
Berg , 2 Moons Jan, geneesheer, Booi
schot . 3 Van Den Meutter Helena, Itegem , 
4 Verstrepen Felix, werkman, Heist-op-den-
Berg , 5 Geeraerts Guillaume, aannemer-

Het is ook de taak van een gemeentebestuur dit te bestnjden 

zaakvoerder, Schnek, 6 Claes Frans, 
NMBS-bediende, Wiekevorst , 7 Baetens 
Wilfned, technieker, Hallaar, 8 Anthonis 
Willy, bediende, Heist-op-den-Berg, 9 Nys 
Felix, fabnekwerker, Booischot, 10 Ivens 
René, kunstschilder, Itegem , 11 Wouters 
Cyriel, konstrukteur, Schnek, 12 Van Loo-
Mols Gabriella, Wiekevorst , 13 Buts Jules, 
technisch tekenaar. Hallaar, 14 Claes Ma
ria, Heist-op-den-Berg 15 Hoef kens Joris, 
bediende, Booischot 16 Lambrechts Jo-
see, verpleegster, Schnek, 17 Verschue-
ren Dionysius, bediende, I tegem, 18 Myle-
mans Willy, spoorwegarbeider, Heist-op-
den-Berg , 19 Heremans Jan, Booischot, 
20 Lintermans Leo, vertegenwoordiger, 
Heist-op-den-Berg , 21 Wynants-Van Vlas-
selaer Celina, Booischot, 22 Lambaerts 
Rene, kraanman, Wiekevorst , 23 Van Bae-
len Jan, meubelmaker, Heist-op-den-Berg , 

24 Heylen Carolus, aannemer, Booischot, 
25 De Prefer Lieven, handelaar, Itegem , 26 
Verschoren Leon, metser, Schnek , 27 Ver-
heyden Jan, arbeidsbemiddelaar, Heist-op-
den-Berg, 28 Van Loo Albert, fabnek
werker, Booischot, 29 Van Der Auwera 
Lena, notarisklerk, Heist-op-den-Berg, 30 
Van Den Broeck Frans, direkteur, Booi
schot , 31 De Cuyper Danny, advokaat, Hal
laar 
De lijst stelt 7 gemeenteraadsleden waaron
der 1 provincieraadslid Heist (9) en Booi
schot (8) leveren het gros van de lijst 
(samen 20 000 inwoners op 32 000) Itegem 
en Schnek leveren 4, Wiekevorst en Hal
laar elk drie kandidaten Meer dan de helft 
van de kandidaten waaronder de lijsttrek
ker, ondergaan de vuurdoop Onder de 31 
kandidaten zijn er 6 dames waaronder een 
aftredend gemeenteraadslid 

LIER 

LIJST VOLKSUNIE 
1 Dr Bouwens Rik, vrouwenarts, Lier, 2 
Andries Jan, bediende, Koningshooikt, 3 
Boogaerts Frank, bediende. Lier, 4 Buyie 
Paul, advokaat. Lier i 5 Mevr M Baetens-
Luyckx, verpleegster, lier, 6 Van Bouwel 
Frans, burgerlijk ingenieur, Koningshooikt, 
7 Lachi Frans, bediende. Lier, 8 Alaers 
Maurits, trappenmaker. Lier, 9 Cools Paul 
bediende, Koningshooikt, 10 Lieske Bou-
wens-Van Dessel, Lier, 11 Van Dessel 
Gust, techn bediende. Lier, 12 De Bot Luk, 
drukker. Lier, 13 Wellens Herman, hande
laar. Lier, 14 Vanparijs Jef, bediende. Lier, 
15 Brawers Fernand, gepens fabneks-
werker. Lier, 16 De Pillecyn Dirk bediende. 

Lier, 17 Manen Roger, werkman. Lier, 18 
Bosschaerts Marcel, coupeur. Lier, 19 Ver
hulsel Willy, nazichter. Lier, PO Mevr G 
Vanouytsel-Peeters, huisvrouw. Lier, 21 
Laurens Frans, automecanicien. Lier, 22 
Mevr M Schorrewegen-Nagels, gepensio
neerde. Lier, 23 Wuyts Karel, elektricien. 
Lier, 24 Siebens Sylvain, pompstation
houder. Lier, 25 Van Der Auwera Jan, 
tech leraar, lier, 26 Engels Rudolf, zaak
voerder. Lier 27 Mevr G Horemans-De 
Pauw, huisvrouw. Lier, 28 Smet Jean, 
antiekhandelaar, Koningshooikt. 29 De 
Voght Luk, elektncien. Lier, 30 Verbist Jan, 
akteur. Lier, 31 Van Roy Marcel, feestzaal
houder. Lier 

Lier had in 1970 drie verkozenen op 21, 
Koningshooikt had er één Drie gemeente
raadsleden staan thans op de lijst (Nrs 1, 2 
en 6 Frans Van Bouwel vroeg de 6e 
plaats) De lijst telt 5 dames en de jongeren 
hebben een sterke vertegenwoordiging 

MECHELEN 

LIJST VOLKSUNIE 
1 Benard Oscar, burgerlijk ingenieur, Me
chelen , 2 Jonssen Wim, senator, Meche
len , 3. Jaspers Walter, geneesheer. Hom
beek , 4 Van Esbroeck Kris, ambtenaar, 
Mechelen , 5 Uytterhoeven Hilda, medisch 
analyste, Mechelen, 6 Van Genechten 
Karel, notaris, Wa lem, 7 De Nyn Bart, 
regent, Mechelen , 8 Keldermans Herman, 
technisch ingenieur, Mechelen, 9 Verlin-
den Firmin, ambtenaar. Hombeek , 10 Goo-
vaerts Staf, meubelfabnkant, Mechelen , 11 
Hellemans Godelieve (echtq Schipman), 
huisvrouw. Leest, 12 Van Nieuwenhove 
Koen, ambtenaar, Walem, 13 Dubin Her
man, bediende. Muizen, 14 Verbist Rosa 
(echtg De Prefer), technische regentes, 
Mechelen, 15. Heremans-Neyt Alice, han
delaarster. Muizen, 16 Wezenbeek Leo, 
technisch ingenieur. Heffen, 17 Peeters 
Jos, technisch ingenieur, Mechelen, 18 
Calus Lucien, leraar, Mechelen, 19 Maes-
Nauwelaers Jacqueline, huisvrouw, St-Ka-
telijne-Waver, 20 Sterckx-Fierens Adela, 
arbeidster. Hombeek, 21 De Wit Jan, 
bediende. Hombeek, 22 Keuleers Emiel, 
bediende. Hombeek, 23 Dosfel Bob, be
diende, Mechelen , 24 Verbeeck Ferdinand, 
zetelfabnkant, Mechelen , 25 Candnes Luk, 
handelaar. Heffen , 26 Callaerts Frans, tech
nisch ingenieur. Muizen, 27 Jeucken Ge
rard, bediende. Muizen, 28 Swarten-
broeckx Jons, decorateur, Mechelen, 29 
Sneyers Antoon, spoorwegbediende. 

Zie verder blz. 12 

Er sterven teveel kinderen op de weg Een gemeentebestuur moet er alles voor over 
hiebben om dat te voorkomen 
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Leest; 30. Mertens Karel, leraar, Leest; 31. 
Vanderlinden Adhemar, gepensioneerde ar
beider, Mechelen, 32. Melis Lode, bedlen
de, Mechelen ; 33. Bastlaens Jozef, bedlen
de, Mechelen ; 34. Klaps Anita, herbergier
ster, Mechelen; 35. Rymenams Anny, be
dlende, Mechelen; 36. Massant-Van Opstal 
Julienne, hulsvrouw, Mechelen; 37. Van 
Caeyzeele Kristof, telefoontechnicus, Me
chelen ; 38. Provinclael Alois, magazijnier, 
Mechelen; 39. Moens-Llers Jeanine, ver-
pleegassistente, Mechelen ; 40. Dosfel Dirk, 
arbeider, Mechelen; 41. Smits Frans, amb
tenaar, Mechelen ; 42. Sterckx Karel, assis-
tent-apoteker, St.-Katelijne-Waver; 43. Van 
Herp-Mertens Julienne, huisvrouw, Meche
len. 

De lijst telt 11 dames. De randgemeenten 
door de samenvoeging bij Mechelen geko
men tellen 18 kandidaten: Hombeek (5) 
Muizen (4) Leest (3), Walem en Heffen en 
het aangehecht gedeelte van Katelijne-Wa-
ver (elk 2). De gemiddelde leeftijd van de 
kandidaten is 40 jaar. De lijst telt 7 aftreden
de gemeenteraadsleden (4 VU Mechelen 
en 3 van neutrale lijsten in de randgemeen
ten : Hombeek (2), Walem (1) en 2 provin
cieraadsleden waarvan 1 ook gemeente
raadslid is. Senator Jorissen staat 2e zoals 
de vorige maal en dat op zijn verzoek. Lijst
trekker is ingenieur Oskar Renard (41) 
sinds 12 jaar fraktievoorzitter en 18 jaar 
geleden stichter van de VU-studenten te 
Gent. 

NIJLEN 

LIJST VOLKSUNIE 

1. Van Dessel Lode, burgemeester, provin
ciaal raadslid, bediende, Nij len; 2. Van 
Weert Jozef, bouwkundig tekenaar, Kes-
se l ; 3. Van Assche Jozef, gemeenteraads
lid, landbouwer. Bevel ; 4. Kegelaers Louis, 
schepen, diamantslijper, Nijlen ; 5. Caetho-
ven Walter, gemeenteraadslid, techn. inge
nieur, Nijlen ; 6. Van Dessel Helena (mevr. 
Vivet), gemeenteraadslid, huishoudster, 
Kessel ; 7. Van Tendeloo Achilles, gemeen
teraadslid, ambtenaar, Nijlen ; 8. Vervoert 
August, brandweerman, Nij len; 9. Verhae-
gen Leon, fabriekwerker, Nij len; 10. Ver
stappen Maria, vroedvrouw, sociale hygië-
niste, Kessel; 11. Bats Frans, gemeente
raadslid, fabriekwerker. Bevel ; 12. Van Ges
tel Ludo, postbode, Nij len; 13. Peeters 
Maria (mevr. Penen), huishoudster, Nij len, 
14. Coesemans Jos, herbergier, Kessel ; 15. 
De Groof August, diamantfabrikant, Nijlen ; 
16. Van Looy Maria (mevr. Walraven), 
COO-lid, huishoudster, Nijlen ; 17. Van Den 
Broeck Jos, diamantslijper, Ni j len! 18. Van 

Immerseel Jan, diamantsnijder, Ni j len; 19. 
Keirsmaekers Louis, gepensioneerde. Kes
sel ; 20. Dockx August, bakker. Kessel; 21. 
Verberck August, fabriekwerker. Nijlen ; 22. 
Heuvelmans Paul. kraanman. Nij len; 23. 
Vercammen August, diamantslijper. Nij len; 
24. Bockx Karel, metser, Kessel ; 25. Aert-
geerts Wilfried, geneesheer, Kessel. 
De lijst telt 7 aftredende gemeenteraadsle
den en 4 dames. Onze burgemeester van 
Nijlen, Lode van Dessel is lijsttrekker. Nijlen 
telt ong. 11.000 inwoners. Kessel ong. 6.000 
en Bevel ong. 2.000. De lijst gaat door als 
de sterkste van Nijlen. 

PUURS 

LIJST VOLKSUNIE-KRISTEN 
DEMOKRATEN (LIJST NR. 11) 
1. Gaby Moortgat. bediende, Breendonk; 2. 
Hypoliet Hofmans (VU), tuinbouwer, Puurs; 
3. Frans Seghers, landbouwer, Liezele; 4. 
Jean-Pierre Raeymaeckers (VU), technisch 
ingenieur. Ruisbroek : 5. Jos Wegge, bedien
de, Breendonk; 6. Roeland Van Cauwen-
berg (VU), student. Puurs; 7. Raoul La-
mens, apoteker, Ruisbroek; 8. Jozef Faes 
(VU), med. afgevaardigde. Puurs; 9. Leo
nard Van Opstal, gepensioneerde, Breen
donk ; 10. Gilbert Van Vosselen (VUJ, groot
handelaar. Puurs; 11. Leroy Liesbeth -
echtg. Cools (VU), bediende Puurs; 12. Win-
ckelmans Jules, gepensioneerde, Puurs; 
13. Jozef de Bols (VUJ, scheik. ingenieur, 
Puurs ; 14. Emiel Cools (VU), gepensioneer
de. Ruisbroek ; 15. Cyriel Peleman, arbeider. 
Puurs; 16., Judith Hauchecorne - echtg. De 
Wit, huismoeder. Puurs; 17. Alfons Caluwé 
(VU), licentiaat ekon. wet.. Puurs; 18. Koen-
raad de Prijcker (VU), student. Puurs; 19. 
Willy Meersman (VU), schilder. Liezele; 20. 
Gustaaf Verbeke (VU), monteerder. Puurs; 
21. Louis Callaert, bediende. Puurs; 22. 
Vanachter Jos, leraar. Puurs; 23. Karel 
Peeters, advokaat. Puurs. 

De gemicJdelde leeftijd is 41 jaar. De lijst telt 
3 aftredende gemeenteraadsleden en één 
oud-gemeenteraadslid. Er staan 3 dames 
op de lijst waaronder de lijsttrekster. De 
lijst telt 2 studenten, onderscheidenlijk 21 
en 22 jaar . 12 kandidaten komen van de 
Volksunie, 11 van de onafhankelijken die 
de naam Kristen-Demokraten kozen. Lieze
le telt 2. Breendonk 3. Ruisbroek 3 en Puurs 
15 kandidaten. 

SINT-KATEUJNE-WAVER 

LIJST VOLKSUNIE 
1. Somers Joos. volksvertegenwoordiger-
gemeenteraadslid. St.-Kat.-Waver; 2. Ray-

Te Mechelen overleed Bert van Gooien, 60 jaar oud. 

In zijn jonge jaren kommunist ontdekte deze vri jzinnige vri j vlug de 
Vlaamse Beweging en werd er vlak voor de jongste oorlog een 
aktief militant van. Zoals zovelen kwam hij in de kollaboratie 
terecht en verbleef jarenlang in de gevangenis. 

Bi j Bert echter geen spoor van enige verbittering. Hij aanvaardde 
het vae vict is en wrok om het verleden kende hij helemaal niet. 
Na zijn vri j lat ing bouwde hij een eigen zaak op. 

Hoewel niet meer rechtstreeks aktief in de politiek, volgde hij alles 
met grote belangstell ing en was zijn woning een huis waar hij met 
zijn talri jke vrienden vele uren rustig erover diskussieerde. 
Sociaal in hart en nieren heeft hij velen geholpen die in nood ver

ify keerden. Bert had immers een ingoed hart. 

M E M O R I A M -,.. . ,... .. . j • ^ u u ^ 
_ _ _ _ Zi jn burgerl i jke uitvaart werd op eigen verzoek sober gehouden. 
' ^ ^ I j Zi jn vele vrienden waren er. Zi j zullen hem dankbaar en met grote 
• " • ^ achting gedenken. Aan zijn echtgenote en dochtertje betuigen we 
G O O L E N onze innige deelneming in hun zwaar verlies. 

menants Frans, architekt - gemeenteraads
lid, St.-Kat.-Waver; 3. Hellemans Ward, 
leraar, O.-L.-Vr.-Waver; 4. Hilda De Wit-De 
Broeck, huishoudster, St.-Kat.-Waver; 5. An
na Van Rompay-Beber. huishoudster, O.-L-
Vr.-Waver; 6. Van Langendonck Emiel, 
diensthoofd, St.-Kat-Waver; 7. Symons 
Jan, handelaar - KOO-lid, St.-Kat.-Waver; 8. 
Lens André, beheerder-zaakvoerder. O.-L.-
Vr.-Waver; 9. Lutgart Wijns-Van Gijsel. huis
houdster, St.-Kat.-Waver; 10. Godelieve De 
Keyser, bediende, St.-Kat.-Waver; 11. Del-
fien Andries-Trippas, bejaardenhelpster, O.-
L-Vr.-Waver; 12. Van Itterbeeck Rik, ar
beider, St.-Kat.-Waver; 13. Bernaerts Ray
mond, elektricien, O.-L.-Vr.-Waver; 14. Ro-
siers Marcel, bediende, St.-Kat.-Waver; 15. 
Van Huyck Louis, Fabrieksarbeider, St.-
Kat.-Waver ; 16. Kempenaers Eddy, elektro
technicus, St -Kat.-Waver; 17. Gijsemans 
Jan, bankbediende, St.-Kat.-Waver; 18. Ma
rien Jos, ortopedagoog, St.-Kat.-Waver; 19. 
Van Kelst Rik, laborant, St.-Kat.-Waver; 20. 
Jansen Herman, bankbediende, O.-L.-Vr.-
Waver ; 21 De Ridder Monik, sekretaresse, 
St.-Kat.-Waver; 22. Schuyten Maurits, ma
gazijnier, St.-Kat-Waver; 23. Volkaerts 
Frans, groentenhandelaar, St.-Kat.-Waver; 
24. Van Den Wijngaert Willy, veiligheids
chef - gemeenteraadslid. O.-L.-Vr.-Waver; 
25. Van Gastel Luk. geneesheer - gemeen
teraadslid. St.-Kat.-Waver. 

6 kandidaten zijn dames. Op de lijst staan 4 
aftredende gemeenteraadsleden (3 van Ka-
telijne en 1 van O.-L-Vr.-Waver). Lijsttrek
ker is volksvertegenwoordiger Joos So-

De kandidaten zijn als volgt verdeeld: 7 
van O.-L.-Vr.-Waver. 7 van de Elzestraat. 7 
van Katelijne-Centrum en 5 van Pasbrug. 
De gemiddelde leeftijd van de kandidaten 
is 39 jaar. 

WILLEBROEK 

LIJST VOLKSUNIE-ONAFHANKELIJKEN 
(LIJST NR. 11) 

1. Wilfried Leemans. VU-Willebroek ; 2. Her
man De Ron. OG-Blaasveld; 3. Alfons Van 
den Berghe. VU-Tisselt; 4. Louis De Roo-
ver. OG-Tisselt; 5. Edward De Cock, OG-
Breendonk; 6. Liza De Smedt-De Saeger, 
OG-Blaasvèld; 7. Jos Arens, VU-Wille
broek ; 8. Raoul Goossens, VU-Willebroek ; 
9. Maria Dons, VU-Tisselt; 10. Jos De 
Wachter, VU-Willebroek ; 11. Louis Maes, 
VU-Blaasveld; 12. Mark Verpoest, VU-Tis
selt ; 13. Flor Cools, VU-Willebroek ; 14. Gui
de De Bondt, VU-Blaasveld; 15. Rosalie 
Van Asch-Van de Vondel, VU-Blaasveld; 
16. Jan De Borger, VU-Wil lebroek; 17. 
Georges Geens, VU-Wil lebroek; 18. Emiel 
Schaerlaecken, OG-Blaasveld ; 19. Frieda 
Heyvaert, OG-Breendonk; 20. Alfred Peet
ers, VU-Wil lebroek; 21. Ernest Stuer, VU-
Tisselt; 22. Paul Peeters, VU-Willebroek 

23. Frans Van der Auwera, VU-Blaasveld 
24. Georges Van der Beken, VU-Tisselt 
251 Desire De Mol, VU-Wil lebroek; 26. 
Theo De Block, VU-Wil lebroek; 27. André 
Suykens, VU-Willebroek. 
De gemiddelde leeftijd is 42 jaar, de lijsttrek
ker is zeer jong (29 jaar). Er zijn 4 dames op 
de 27. De lijst telt één aftredende schepen 
(2® kandidaat) en één aftredend gemeente
raadslid (4^ kandidaat). Het is een gemeng
de lijst Volksunie-Onafhankelijke Groep 
(VU-OG). De V U levert 21 kandidaten, de 
Onafhankelijke Groep 6. De lijst komt op 
onder nummer 11. 

K O N I N G S H O O I K T 

Op 26 september: fietsrally •< Ken uw 
dorp». Start om 13 u. 30 in lokaal «Jong 
Gent» 

ARRONDISSEMENT TURNHOUT 

Wij vernamen dat er in het arrondissement 
Turnhout 12 lijsten werden ingediend die de 
benaming Volksunie en het nr. 1 dragen. Dit 
is het geval te Mol, Geel, Herentals, Herent
hout, Vorst-Kempen, Balen, Meerhout, 
Grobbendonk, Hoogstraten, Dessel, Aren
donk en Westerlo. VU-kandidaten staan 
naar verluidt ook op gemeentelijke lijsten te 
Turnhout, te Kasterlee en te Hulshout. Uit 
de andere gemeenten van het arr. Turn
hout kregen wij geen gegevens. Overigens 
had men het in de meeste gemeenten van 
het arr. Turnhout kennelijk te druk om ons 
de lijst toe te sturen. Hieronder volgt wat 
wij uit deze streek ontvingen. 

GEEL 

LIJST VOLKSUNIE 
1. Belmans Jo, advokaat (uittredend); 2. 
Mevrouw De Koninck-Commers Gabnella, 
huishoudster; 3. Teuwkens Frans, boek
houder ; 4. Dams Jozef, bediende (uittre
dend) ; 5. Van Camp Frans, fotograaf, 6. 
Blockx Wiliy, etalagist; 7. Verboven Her
man, nijveraar, 8. Mannaerts Bon, autovoer
der ; 9. Daems Ludo, leraar; 10. Mevrouw 
Van Den Heuvel-Bertels Philomena, land-
bouwster ; 11. Van Uytsel André, bedien
de ; 12. Van Gheel Theo, technisch bedien
d e ; 13. Truyen Jan, drukker; 14. Van Reu
zel Frans, bediende . 15. Pauwels Francjois, 
bediende; 16. Mevrouw Verheyen-Op 't 
Eyndt, huisvrouw; 17. Claesen Erwin, tech
nisch bediende; 18. Dierckx Jozef, auto
voerder ; 19. Van Doninck Alois, handelaar; 

20. Van Den Eynde René, i jsroomventer; 
21. Mevrouw Belmans-Appels Greta, huis
vrouw ; 22 Deckers Theo, maatschappelijk 
assistent; 23. Daems Jan, scheikundig ana
list; 24. Dillien André, putboorder; 25. 

Mevrouw Leijnen-Luyten Joanna, huis
vrouw ; 26. Van Baelen Jozef, bediende; 
27. De Graaf Jan, arbeider, lid KOO ; 28. 
Dedapper Rik, arbeidsanalist, (gewezen ge
meenteraadslid] ; 29. Tubbeckx Alfons, ak-
kountant (uittredend). 

Gemiddelde leeftijd : 41 jaar. 5 kandidaten 
jonger dan 30 jaar. 5 vrouwelijke kandida
ten, waaronder één vrouw op de tweede 
plaats. 9 parochies vertegenwoordigd in de 
eerste 15 plaatsen. Fons Tubbeckx 24 jaar 
gemeenteraadslid, nu lijstduwer. 

WESTERLO 

Voor de a.s. gemeenteraadsverkiezingen 
werden vier volledige lijsten voorgedragen, 
nl. VU, CVP, BSP, en «groep eenheid». 
Bovendien komt er een eenpersoonslijst 
Amada. De lijst Volksunie heeft volgende 
samenstell ing: 

1. Jozef Thijs ; 2. Staf Vermeulen ; 3. Alfons 
Gebruers; 4. Guido Versweyvel t ; 5. Wil
fried Draulans; 6. Bruno Van Eynde ; 7. Rita 
Vleugels-Aerts; 8. Frans Van Houdt ; 9. 
Cyriel Van Di jck; 10. Anna Boogers-Van 
Lommei ; 11. Alfons Theeuwes; 12. Karel 
Van Doninck ; 13. Frans Peeters; 14. Julien 
Present; 15. Staf Fransen ; 16. Denise Van-
degracht (echtgen. Mertens) ; 17. Clement 
Van De Cruys ; 18. Hubert Heylen; 19. 
Jozef Lauvri js; 20. Florent Lemmens; 21. 
Jan Gijzeis; 22. August Van Bets ; 23. Leo
pold Mel is; 24. Marleen Dirven-Dirks; 25. 
Herman Willems. 

Degenen die ons in onze verkiezingskamp-
agne financieel willen steunen kunnen hun 
bijdrage storten op het nr. 417-6034191 -85 
van VU-Westerlo. Wij danken bij voorbaat 
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DE VLAMINGEN 
LATEN ZICH UIT BRUSSEL 

NIET VERDRIJVEN 
(ook niet door de CVP) 
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«——Kfrit f i trum 

de inzet van 10 oktober 
^*'ff^\f'^^%<^^\%'":-^^;^'^^ ij-%3^?fif-j?' 

Een oproep 

van de 

VU-voorzitter 
Op 1 o oktober gaat het om gemeenteraadsverkiezingen Maar 
met alleen daarom i De uitslag van deze verkiezingen zal ook 
een onmiskenbare nationale betekenis hebben 

Het land is sinds jaren op zoek naar een nieuwe staatsstruktuur 
De keuze van de staat waann wij in de toekomst zullen leven en 
werken, is een beslissende keuze Voor onszelf en voor Vlaan
deren Zal het een staat worden die in schijn gedecentralizeerd 
IS"? Waar de werkelijke beslissingsmacht te Brussel blijft lig
gen ? Zal het een drieledige staat zijn, met Brussel als scheids
rechter ? Of wordt het een eerlijk tweeledig federalisme met 
een Vlaamse en een Waalse deelstaat en Brussel als hoofdste
delijk gebied i 

Het belang van deze keuze kan moeilijk overschat worden De 
uitslag van de verkiezingen van 10 oktober zal er een beslissen
de invloed op hebben 

Een duidelijke uitspraak van het kiezerskorps heeft dan ook 
een ongemene betekenis Er is maar een partij in Vlaanderen 
die een duidelijke federalistische hervorming met twee deelsta
ten nastreeft Dat is de Volksunie Een stem voor de Volksunie 
IS, vandaag meer dan ooit, een stem voor een duidelijke toe
komst Een stem voor een andere partij dreigt een onduidelijke 
stem te zijn steun aan het dneledig avontuur, bestendiging van 
de toestand waarbij Vlaanderen voor miljarden franken en voor 
duizenden werkplaatsen bestolen wordt 

Naast en boven de gemeentelijke inzet is dit de echte betekenis 
van de gemeenteraadsverkiezingen duidelijkheid ! 
Als voorzitter van de Volksunie vraag ik dan ook met de groot
ste aandrang aan alle kiezers in Vlaanderen dat zij een duidelij
ke stem zouden uitbrengen 
een stem voor de toekomst van VLAANDEREN 

HUGO SCHILTZ 
Voorzitter van de Volksunie 

"-TitffiriiMimnBwwn üw"»*-

De CVP schermt in deze verkiezingsstrijd ook 
Brussel... Zij wil de Vlamingen doen vergeten ( 
hebben van de regering-Tindemans. 
Geen enkele Vlaamse verzuchting krijgt een 
minimum-programma uit de betoging te Halle (' 
leden opstapten, kwam nog helemaal niets te 
Aan de franstalige Brusseiaars en Walen kaï 
worden verwend met extra-miljarden die hen 
van de Vlaamse randfederaties rond Brussel, di< 
de verfransende grondspekulatie vanuit Brusse 
overtreedt, mocht jarenlang de Vlamingen treit< 
jaar aandringen, de wet deed toepassen te Scï 
mingen dit dadelijk betalen met honderden be 

Dit alles ligt nog vers in ieders geheugen, maar 
vergeten. In Vlaanderen zingt ze weer van «mi 
10 oktober zal zij het wijsje weer vergeten. 

Na 10 oktober wil de CVP de gemeenschapsvr< 
tieve gewestvorming op punt stellen. Maar ter: 
waarvan de Vlamingen niets te verwachten he 

Deze regering die, tegen de zin van alle bewusti 
gewestvorming in de praktijk te brengen als « v( 
ming. 

En dan te weten dat een dergelijke drieledige g 
goed afzondert van het Vlaamse moederland, ei 
talige meerderheid in de hoofdstad! 

Na 10 oktober wil de CVP in die zin de gei 
geven. Het is voor haar belangrijker het pad te 
belangen van Vlaanderen te verdedigen. 
Zij wil op 10 oktober de stemmen van de Vlami 
motieven, en zelfs met Vlaamse motieven (!) 
nadien, zoals reeds meer gebeurde, misbmike 
drukken, waarvan de Vlamingen niet willen w< 
belangen. 

Denk daaraan op 10 oktober. Kijk verder dan i 
hogere belangen van onze Vlaamse gemeenscl 
Er is maar één zekere weg om te verhinderen ( 
opgaat: stemmen voor de Volksunie, de enic 
opkomt voor een eerlijk tweeledig federalism 

Op 10 oktober stem je niet alleen voor eentni 
enorm belangrijk, voor een rampzalige gewestv 
me-met-twee. 

Laat geen dubbelzinnigheid bestaan over uw ki 
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d ook met het woord «Vlaanderen». Maar niet te 
jeten dat zij op Vlaams gebied niets te verwachten 

|t een kans op verwezenlijking. Van het Vlaamse 
Halle (1974), waarin nochtans ook CVP-parlements-
ets terecht. 
en kan deze regering echter niets weigeren. Zij 
e hen niet toekomen, zij verkregen de afschaffing 
sel, die nochtans een dam konden opwerpen tegen 
Brussel. En FDF-man Nols, die bewust de wetten 
n treiteren. Toen de regering dan eindelijk, na twee 
te Schaarbeek (althans in schijn) moesten de Vla-
len betrekkingen bij de Spaarkas (ASLK). 

, maar de CVP wil het de Vlamingen eventjes doen 
in <(mijn Vlaanderen heb ik hartelijk lief», maar na 
:en.} 

lapsvraagstukken regelen, zo zegt zij, en de defini-
lar terzelfdertijd wil haar voorzitter deze regering, 
ten hebben, in leven houden tot in 1978. 

3wuste Vlamingen in, reeds bezig is een drieledige 
ais «voorafbeelding » van de definitieve gewestvor-

dige gewestvorming de Brusselse Vlamingen voor
and, en hen hulpeloos zal overleveren aan de frans-

ie gemeenschapsvraagstukken « een oplossing » 
pad te effenen naar de PSC toe, dan de hogere 

Vlamingen ronselen met gemeentelijke en gezins-
en (!) . Zo zij sukses boekt zal zij dit vertrouwen 
bruiken om een gewestvorming met drie door te 
len weten. En die indruist tegen hun meest vitale 

' dan uw gemeentegrens, en kies tevens voor de 
eenschap. 
leren dat de « gewestvorming » de verkeerde weg 
Ie enige partij in Vlaanderen die ondubbelzinnig 
ralisme. 
Ben nieuw gemeentebestuur maar ook, en dat is 
westvorming-met-drie of een bevrijdend federalis-

uw keuze. 

rÈM I j 
SUNIE 1 
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JJenk op 10 oktober 
ook aan de 
hogere belangen 
van de 
Vlaamse gemeenschap 

Kies duidelijk 
voor een 
federalisme met twee 

H Schiltz TeCouwelaarlei 134 2100 Deurne 
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PROVINCIE BRABANT 
ARRONDISSEMENT BRUSSEL- HALLE-VILVOORDE 

• De Volksunie komt onder eigen naam 
(en nr 1) op in volgende Brabantse ge
meenten 

Agglomeratie Brussel Jette 
Federatie Asse Asse (met inbegrip van 
Bekkerzeel, Kobbegem, Mollem, Relegem 
en Zell ik), Liedekerke, Wemmei 
Federatie Halle Beersel (met inbegrip van 
Alsemberg, Dv\/orp, Huizingen en Lot) , Hal
le (met inbegrip van Buizingen en Lem-
beek) 
Federatie Tervuren Hoeilaart, Overijse 
Federatie Vilvoorde Gnmbergen (met inbe
grip van Beigem, Humbeek en Strombeek-
Bever) , Machelen (met inbegrip van Die-
gem) , Meise (met inbegrip van Wolvertem 
en een gedeelte van Brussegem-Oppem), 
Vilvoorde (met inbegrip van Peutie), Zemst 
(met inbegrip van Elewijt, Eppegem, Hofsta-
de en Weerde) 

Federatie Zaventem Kampenhout (met in
begrip van Berg, Buken en Nederokker-
zeel), Steenokkerzeel (met inbegrip van 
Perk en Meisbroek), Zaventem (met inbe
grip van Nossegem, St-Stevens-Wolu we 
en Sterrebeek) 
Gewest Noord Merchtem (met inbegnp 
van Brussegem (mm Oppem) en Hamme), 
Opwijk (met inbegrip van Mazenzele) 
Gewest Zuid Roosdaal (met inbegrip van 
Borchtlombeek) 

• In volgende gemeenten staan VU-kandi-
daten op eenheidslijsten (die andere lijst-
nummers dragen) 

Agglomeratie Brussel Onder lijstnr 11 — 
Ganshoren, Koekelberg, Oudergem, St -
Agatha-Berchem, St-Jans-Molenbeek, St -
Lambrechts-Woluwe, Watermaal-Bosvoor
de — Onder lijstnr 12 Eisene, Evere, 
Schaarbeek, St-Gillis, St-Pieters-Woluwe, 
Ukkel, Vorst — Onder lijstnr 13 Brussel, 
Etterbeek, St-Joost-ten-Noode — Onder 
lijstnr 14 Anderlecht 
Federatie Asse Kartellijsten onder nr 11 
— Hekelgem (met inbegrip van Essene en 
Teralfene), Ternat (met inbegrtp van St-Ka-
thenna-Lombeek en Wambeek) — Onder 
nr 13 Dilbeek (met inbegnp van Groot-Bij-
gaarden, Itterbeek, Schepdaal. St-Martens-
Bodegem en St-Ulriks-Kapelle) 
Federatie Halle Onder lijst nr 12 — Linke
beek (2 van onze mensen resp 7® - 14^' 
'^epingen (met inbegnp van Beert, Bel-
lingen. Bogaarden, Elingen, Heikruis) — 
Onder nr 13 Drogenbos (een zevental 
mensen van ons) — Onder nr 11 St -Pie-
ters-Leeuw (met inbegrip van Oudenaken, 
Ruisbroek, St-Laureins-Berchem en Vlezen
beek) 

Gewest Noord Onder nr 11 — Kapelle 
o /d Bos (met inbegnp van Nieuwenrode en 
Ramsdonk) — Onder nr 12 Londerzeel 
(met inbegrip van Malderen en Steenhuf-
fel) 
Gewest Zuid Onder nr 11 — Gooik (met 
inbegrip van Kester, Leerbeek en Oe-
tingen) 

• Verder is er de lijst D W O in Wezem-
beek-Oppem (onder nr 11) en een lijst in 
Kraainem waar mensen van ons op staan 
(nr 12) 
• Geen nieuws over Galmaarden, Tollem-
beek, Vollezele en Herne, Herfelingen, St -
Pieters-Kapelle 

BRUSSEL larr.l 

PERSMEDEDELING 
De arrondissementsraad van de Volksunie, 
in algemene vergadering te St-Stevens-Wo-
luwe bijeen op 17 september 1976 
1 Klaagt de ondemokratische en partijdi
ge houding aan van de hoofdbesturen der 
kristelijke organizaties zoals ACW, KWB, 
KAV, KVLV, en anderen, die andermaal op 
een flagrante wijze voor de CVP propagam-
da maken 
2 Stelt vast dat tot deze houding werd 
beslist zonder dat deze sociale organizaties 
hun leden hebben geraadpleegd en zonder 
rekening te houden met de talrijke VU-kie-
zers en VU-kaderleden, die in deze organi
zaties aktief zijn of tewerkgesteld 
3 Zet haar leden aan deze ongezonde toe
stand te veroordelen en de besturen van 
genoemde sociale organizaties onder druk 
te zetten om tot aanvaardbare toestanden 
te komen 

ASSE 

Op vrijdag 10 september werd, onder grote 
belangstelling vanwege de leden en sympa-
tizanten, de Volksunielijst voor Groot-Asse 
aan het publiek voorgesteld De voorzitter 

van de politieke raad, dhr L Pletinckx legde 
in zijn openingswoord de nadruk op het 
hemelsbrede verschil tussen vandaag en 
zes jaar terug Hij beklemtoonde dat de 
Volksunie als partij in Groot-Asse door de 
andere partijen eindelijk aangezien wordt 
als een volwassen partij De lijsttrekker dhr 
Juul Van Dooren gaf een bondig overzicht 
van de periode van de lijstvorming, met 
heuglijke ogenblikken doch ook met wanho
pige momenten De sekretans van de poli
tieke raad, dhr R Van den Cruijce stelde 
vervolgens alle kandidaten voor, iedere kan
didaat ontving een luid applaus De propa-
gandaverantwoordelijke, dhr H Danhieux 

gaf vervolgens een kort overzicht van de 
reeds gevoerde en nog te voeren propa
ganda Ere-gast volksvertegenwoor
diger J Valkeniers legde in het slotwoord 
de nadruk op het feit dat Asse, met zijn 

CVP-meerderheid, slecht bestuurd is gedu
rende de voorbije zes jaar en dat het hoog 
tijd IS dat de Volksunie een vinger knjgt in 
de politieke pap 

Het politiek kollege dankt langs deze weg 
nogmaals dhr Juul Van Dooren, die zijn 
nieuw café-restaurant •• Hof ten Eenhoorn » 
voor deze gelegenheid ter beschikking stel
de 

LIJST VOLKSUNIE 

I Van Dooren Juul, 50 jaar, bedrijfsleider, 
lid van de gemeenteraad Asse, schepen 
Randfederatie Asse, 1'^ opvolgend senator 
Gehuwd Vanderhasselt Gusta Marlier 1, 
1700 Asse , 2 Thomas Piet, 38 jaar, onder
wijzer Gehuwd Van Nimmen Mana Kas
teelstraat 24, 1702 Mol lem, 3 Verdoodt 
Hans, 23 jaar, grafieker, ongehuwd Goede 
Luchtwijk 66, 1730 Zell ik, 4 Pletinckx Lode, 
37 jaar, leraar Gehuwd De Doncker Ger-
da Dorp 26, 1702 Mollem , 5 Van Bercke-
laere Frans, 48 jaar, handelaar Gehuwd 
Van Cramberen Cecile Kleistraat 18, 1704 
Bekkerzeel, 6 De Keyser Alfons, 35 jaar, 
techn commercieel afgevaardigde Ge
huwd Janssens Emilienne Uilenspiegel-
park 49, 1811 Relegem , 7 Verbiest Piet, 49 
jaar, technisch ingenieur Gehuwd Taveir-
ne Gilberte Anjelierenlaan 14, 1700 Asse , 
8 Schoonjans Frans, 71 jaar, rustend onder
wijzer schepen Zellik Gehuwd Vanne-
derghem Joanna Stwg naar Gent 357, 
1730 Zell ik, 9 Sticker Lucienne, 25 jaar, 
secretaresse Gehuwd Van Linter Etienne 
Putberg 13, 1700 Asse , 10 Van Der Beken 
Jan, 51 jaar, technisch ingenieur, lid Kom
missie Openbare Onderstand Gehuwd 
Du Bois Maria Hofveldlaan 13, 1700 Asse , 

I I Van Lent Lieve, 30 jaar, huis
houdster Gehuwd Loockx Pierre 

Oudstrgjdersstraat 7,1702 Mollem , 12 Ver-
haevert Rogier, 45 jaar, schrijnwerker Ge
huwd Van Den Bossche Joanna Heuvel
straat 32, 1700 Asse , 13 De Smedt Gode
lieve, 37 jaar, huishoudster Gehuwd Van 
Den Broeck Jozef Is Crockaertstraat 320, 
1730 Zelhk , 14 Huyghe Greet, 32 jaar, lera
res Gehuwd Van Den Broeck Wilfned 
Stwg naar Edingen 102, 1700 Asse , 15 
Van Ransbeek Roger, 42 jaar, tekenaar 
Gehuwd De Bie Hennette Kerklaan 80, 
1730 Zellik , 16 Plas Lode, 28 jaar, leraar 
Gehuwd Van Overstraeten Simonne 
Stwg naar Brussel 82, 1700 Asse , 17 Van
denpias Jef, 61 jaar, groentekweker, gepen
sioneerd Gehuwd Serkeyn Marie Zuider-
laan 83, 1730 Zellik 18 Van Laeken Jef, 51 
jaar technicus Gehuwd Baussens Julia 
Stwg naar Dendermonde 12 1700 Asse , 
19 Bogaets Willem, 65 jaar, boekhouder 
Gehuwd De Landsheer Orpha Breugel-
park 2/12/48, 1730 Zellik , 20 Rogiers Gas
ton, 30 jaar, bediende, ongehuwd Stwg 
naar Edingen 65, 1700 Asse , 21 Lovenaer 
Denise, 37 jaar, bediende Gehuwd Van 
Droogenbroeck Frans Driehuizenstraat 10, 
1703 Kobbegem, 22 Colin Roger, 30 jaar, 
elektncien Gehuwd Timmermans José Els-
hout 4, 1700 Asse , 23 Van Nieuwenhove 
Jan, 60 jaar, mekanicien Gehuwd Van 
Den Broeck Joanna Zuiderlaan 5,1730 Zel
lik , 24 Van Den Broeck Eugeen, 65 jaar, 
journalist Gehuwd Van Hulle Maria Mar
lier 35, 1700 Asse , 25 Leemans Leo, 37 
jaar agree in het Rekenhof Gehuwd De 
Ridder Manette Klem Veldeken 15, 1700 
Asse , 26 Beeckman Karel, 61 jaar, handels
afgevaardigde Gehuwd Van Der 
Meersch Suzanne Openveldstraat 27, 
1730 Zellik 27 Dokter Ringoet Karel, 36 
jaar, neuro-psychiater Gehuwd Huylen-
broeck Camilla Essenestraat 39 1700 As
se zie verder blz. IS 

Te St-Genesius-Rode, de uitermate belangrijke Vlaamse korridor-gemeente precies tussen 
de Brusselse agglomeratie en de taalgrens met Wallonië, hebben de frankofonen zich ver
enigd in de lijst« Alliance pour Rhode » (APR) Van die « alliance », die op de totale verfransing 
van deze strategische Vlaamse gemeente aanstuurt, maakt naast het FDF en de Parti Liberal 
ook de PSC deel uit Dat frankofone kristelijke broertje van de - Vlaamse » CVP 
Waar die PSC met vies is van het imperialistische FDF, beijvert mevrouw Algoet, de lijsttrek-
ster van de CVP te Rode, zich om afstand te nemen van de Volksunie Zo bevordert de CVP 
de Vlaamse eendracht op plaatsen waar die nochtans hoognodig is.. 

Mevrouw G. ALGOET - VAN de WEÏER 

Schepen 

Eigenbrakelsesteenweg 113 - Sint-Genesius-Rode 

Tel . : 358.22.88 

Waarde Mevpouw^ Waarde Heer, 

Gelet op de onwaarheden en leugenachtige beweringen die Mr. HOÖGARDI neergepend heeft zn 

zzjn brief gerzaht aan de znwoners van Rade, voel ik mij' verplicht als lijsttrekker van 

de lijst C.V.P. voor Rode nr. 4, van hierop te antwoorden. 

1. Het ts een leugen te beweren dat de C.V.P. met de Volksunie samengaat. Wij hebben nooit 

kontakt gehad met de Volksunie. Alle kandidaten op de lijst C.V.F, voor Rode nr, 4, 

zijn volwaardig Ltd van de C.V.P. 

2. Nooit heeft de C.V.P. voor Rode verklaard dat in geval van volstrekte meerderheid, zij 

de faciliteiten zou afschaffen. Integendeel, alle kandidaten hebben schriftelijk beves

tigd dat zij de taalwetten op eerlijke wijze zullen toepassen. 

3.^De C.V.P. voor Roae t s de eerste voorvechter van de integriteit van het grondgebied van 

Op gebied van taalvrtjhetd hebben wij geen lessen te ontvangen van Mr. HOUGARDY. Als 

hij in juli 1974 zvjn ontslag gaf als gemeenteraadslid van Rode, dan was het niet om 

een franstalige meerderheid te verzekeren tn de Brusselse Gewestraad, maar wel om er 

een F.D.F.meerderheid te bewerkstelligen en de socialisten van SIMONET en de P.S.C, in 

de oppositie te dringen. 

Met welk recht komt Mr. HOUGARDY opnieuw opdagen in Rode ? Sinds 19S4 heeft hij reeds 

verscheidene malen de kiezers van Rode bedrogen door zich te laten verkiezen en dan 

daarna zich om niets meer te bekommeren; ofwel kwam hij'niet naar de gemeenteraad, of

wel gaf hij ontslag tot tweemaal toe. 

6. Sinds 30 jaar araagt de C.V.P. de verantwoordelijkheid van de politiek in Rode. Sinds 

30 jaar heeft de C.V.P. bewezen dat zij verdraagzaam is en de franstaligen die in Rode 

wonen kunnen allen getuigen dat er in Rode geen dwang heerst en dat de vrijheid van 

ieder geëerbiedigd wordt. 

De bedoelingen van Mr. HOUGARDY zijn niet oprecht en de middelen die hij gebruikt zijn 

af te keuren. 

è. 

Wij hebben een taalvrede. Mr. HOUGARDY wil dit broos evenwicht verbreken. De kiezers 

van Rode zullen zich op 10 oktober met laten misleiden. Voor ons is de VRIJHEID een 

groot en edel woord dat niet mag misbruikt worden. " 

Ohe^. / ^ ' 

Uw toegewijde^ 

Mevrouw G. ALGQET - YAS de WEÏER 

Stippen WIJ daar enkel nog bij aan dat mevrouw Algoet-Van de Weyer de echtgenote is van 
de pnvé-sekretaris van Paul Vanden Boeynants Dit verklaart wellicht een en ander 

i 
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DILBEEK 

Onder leiding van VU-kamerlid dr J Valke
niers werd hier een lijst Volksbelangen inge
diend, die als volgt is samengesteld 
1 Valkeniers Jef, zenuwarts, burgemees
ter volksvertegenwoordiger, Schepdaal 
2 Van Den Meerssche Rene, handelaar, 
gemeenteraadslid, voorzitter middenstand, 
Groot-Bijgaarden , 3 De Ridder Jef, profes
sor handelshogeschool, voorzitter Kultuur-
raad, Dilbeek , 4 Van Den Houtte Jan, han
delaar, gemeenteraadslid, Sint-Martens-Bo-
degem . 5 Huybrechts Jan, bediende, ge
meenteraadslid, Sint-UInks-Kapelle. 
6 Van Loo Renaat, gepensioneerde, ge
meenteraadslid, oud-burgemeester, Itter-
beek, 7. Van Bockhaven Jos, nijveraar, 
schepen openbare werken, Groot-Bij-
gaarden , 8 Mattele-De Kinder Jo, artieste-
decoratrice, lesgeefster Ikebana, Dilbeek-
Schepdaal, 9 Segers Jan, diensthoofd so
ciaal verzekenngsfonds voor zelfstandigen, 
sekretaris Davidsfonds, Dilbeek, 10 Van 
Cutsem Nest, handelaar, uitgever, bestuurs
lid handelaars van Dilbeek, Dilbeek, 
11 Vanhaelen Jan, leraar, nationaal onder
voorzitter van Vlaamse Leerkrachtenver
eniging, Dilbeek , 12 Hellinckx Pierre, han
delaar , bestuurslid Wielerclub, Sint-Mar-
tens-Bodegem , 13 De Schryver Albrecht, 
bedrijfsleider, beheerder Kamer van Nijver
heid en CSV Pajottenland, Itterbeek 
14 Vander Roost-De Smedt Mia, bedien
de, afgevaardigde Vlaamse Ziekenkas Bra-
bantia, Dilbeek ,15 De Ridder Gilbert, jour
nalist, voorzitter SK Groot-Bijgaarden, Sint-
Ulnks-Kapelle - Groot-Bijgaarden , 16 De 
Clercq Arthur, zaakvoerder, lid van KOO, 
bestuurslid Middenstand, Groot-Bij-
gaarden, 17 Harnie Victor, bediende, lid 
van talrijke kulturele en sportverenigingen, 
Groot-Bijgaarden, 18 Claessens Rik, be
diende, oud-Scoutsleider, Groot-Bij-
gaarden, 19 De Vos Mon, bediende, on
dervoorzitter Raad van Itterbeekse Vereni
gingen, sekretaris Davidsfonds, Itterbeek, 
20 Prinsen Fons, bediende, vakbondsafge
vaardigde, Itterbeek , 21 Vanparijs Joanna, 
studente, klubleidster Jeugdklub Oosthoek, 
Dilbeek , 22 Vouret Piet, tuinbouwer, on
dervoorzitter Groentekwekers Brabant 
West (Boerenbond), Dilbeek. 23 Vander-
cruyssen Jean, produktiechef, personeels
chef, Dilbeek, 

24 Spapens-Gilles Greet, huishoudster, lid 
Raad van Beheer Kultuurraad, bestuurslid 
VVB, Schepdaal, 25 Appelmans Maurice, 
advokaat, gemeenteraadslid, voorzitter 
VVB, Schepdaal, 26 Pottie Gaspard, bio
loog, ambtenaar Volksgezondheid, voorzit
ter BGJG, Sint-Martens-Bodegem , 27 Per-
net Frangois, autobestuurder, gemeente
raadslid, Schepdaal 28 Knabbe Emiel, be
diende, sekretaris Judoclub Itterbeek, Dil-
beek, 29 Debels Dirk, handelaar, federatie-
raadslid, Groot-Bijgaarden, 30 De Camps 
Frans, gepensioneerde, eerste schepen, 
Schepdaal, 31 Van de Vondel Roger, 
geneesheer, gemeenteraadslid, Itterbeek 

GRIMBERGEN 

LIJST VOLKSUNIE 

1 Asselberghs Gaston, bediende. Grimber
gen , 2 Laporte Luc, advokaat, Strombeek-
Bever, 3 De Clercq Germain, bediende, 
Beigem, 4 Swalens Hubert, leraar, Hum-
beek, 5 Verwacht Hilda, lerares. Grimber
gen , 6 Geldhof Omer, bediende, Strom-
beek-Bever, 7 Moens-Verlooy Chris, tand
artsassistente, Humbeek, 8 De Blay Au
gust, boekhouder, Beigem , 9 Minten Fred
dy, onderwijzer. Grimbergen , 10 De Valck 
Rene, ambtenaar, Strombeek-Bever, 13 
Berteloot Amand, autobusgeleider. Grim
bergen , 14 Lava Guido, bediende. Grimber
gen , 15 Hollaender Leon, bediende. Grim
bergen , 16 Verduystert-Vertongen Natha-
lia, snijdster, Gnmbergen , 17 De Pnns Jan, 
technicus, Humbeek, 18 Wannijn Etienne, 
ambtenaar, Gnmbergen , 19 De Pauw Jan, 
installateur c v , Grimbergen 20 De Pooter-
Van Cauwelaert Josepha, zonder, Strom
beek-Bever , 21 Vandermaesen Theo, land-
meter expert, Gnmbergen , 22 Jannes Pie-
ter-Jan, apoteker, Strombeek-Bever 23 
Maesschaick-De Coninck Sylvie, zonder, 
Gnmbergen . 24 Thielemans Kris, bediende, 
Grimbergen , 25 Laeremans Johan, leraar, 
Gnmbergen , 26 Haverhals Gust, tuinbou
wer, Humbeek , 27 Annaert Raymond, tech
nisch tekenaar, Beigem 28 Schrijvers 
Christina, verpleegster, Strombeek-Bever, 
29 De Neve Paul, auditeur Rekenhof, Grim
bergen 

MALLE 

LIJST VOLKSUNIE 

1 Talloen Jan-Paul, notaris, Halle centrum, 
2 Denayer Juul, leraar, federatieraadslid. 
Buizingen, 3 Dr Zoete Willy, geneesheer. 

Lembeek , 4 Lambert Jan, ambtenaar, Halle 
(Rodenem) 5 Derdelinckx Jan, vertegen
woordiger, Halle (Essenbeek) 6 Loeckx 
Jan, bediende, Halle (St -Rochus], 7 Verley-
en-Piek Martha, vroedvrouw, sociaal hygie-
niste. Buizingen, 8 Denutte Lieve, bedien
de, Lembeek , 9 Christiaens Niklaas, plaat
bewerker, Halle , 10 Debast Freddy, leraar. 
Buizingen , 11 Langhendries Luk, bediende, 
Lembeek , 12 Vanden Broeck Bert, bedien
de. Buizingen , 13 Dr Croonenberghs Jan, 
specialist inwend geneesk, Halle, 14 Bou-
chery Lieve, kleuterleidster, Halle (Strop
pen! , 15 Petit Luk, bediende, Lembeek 16 
Stevens Walter, technicus. Buizingen, 17 
Fauville Jan, licentiaat romaanse, Halle (Es
senbeek] , 18 Moerenhoudt Jan, technicus, 
Halle (Europawijk), 19 Mevr Vancraey-
nest-Dehandschutter, huishoudster, Halle, 
20 De Temmerman Luk, electro-mekani-
cien. Buizingen, 21 Vermeersch Miche, 
Ijzerbewerker, Lembeek, 22 De Paepe 
Jozef, elektricien, Halle (St-Rochus), 23 
Janssens Marcel, licentiaat germaanse, Hal
le , 24 Leuyckx Gust, advokatenklerk, Bui-
zingen , 25 Haentjes Mark, adiunkt-kontro-
leur, Lembeek, 26 Vandergucht Jean-Pier-
re, bediende, Halle (Essenbeek), 27 Ham-
mon Antoon, postbode, Lembeek , 28 Van-
haelen-Debusscher Tilda, lerares, Buizin-
gen-Halle, 29 Deville Diederik, verkoper, 
Halle (Essenbeek), 30 De Moor Raf, direk-
tie-afgevaardigde. Buizingen, 31 De Gee-
ter Roger, licentiaat germaanse, Halle 

KAPELLE-OP-DEN-BOS 

Op de lijst «Vlaamse Volksbelangen» ne
men de VU-kandidaten volgende plaatsen 
in 2 Carlier Jan, schoolhoofd, Nieuwenro
de . 3 Mw Verschueren Roza, Kapelle-op-
den-Bos, 4 Breughelmans Daniel, Kapelle-
op-den-Bos, 5 Peeters Paul, Kapelle-op-
den-Bos, 8 Vanderveken Jan, Nieuwenro
de , 11 De Keersmaeker Jan, Kapelle-op-
den-Bos, -12 M w De Pnjs Mieke, 
Kapelle-op-den-Bos, 13 Robijns Roger, Ka-
pelle-op-den-Bos, 14 Goossens Theo, Ka
pelle-op-den-Bos 15 Mw Huysmans-Pas 
Julia, Ramsdonk 16 Mw Verschueren 
Mir, Kapelle-op-den-Bos 18 De Craen 
Jeroom, Nieuwenrode 
Op de 19 plaatsen worden er aldus 12 inge
nomen door Volksunieleden 

KESTERBEEK 

LIJST VOLKSUNIE 

1 De Saeger Willy, provincieraadslid. Als
emberg , 2 Deville Hugo, gemeenteraadslid, 
D w o r p , 3 Germis Els, gemeenteraadslid, 
Beersel, 4 Vogeleer Jos, Lot , 5 Appel
mans Jan, Huizingen , 6 Felis. Willem, ge
meenteraadslid, Dworp , 7 Boëx Willy, Beer
sel , 8 Teunisse üliane. Huizingen , 9 De-
vos-Van Der Taelen Christiane, Dworp , 10 
Demol Imelda, Dworp 11 Meunsse Mar
leen, Beersel, 12 Lot Roland, Lot 13 
Debremaeker Jules, D w o r p , 14 Denayer 
Willem, Huizingen, 15 Renders-Tielemans 
Mana, Beersel, 16 De Canck-Van Doren 
Yvonne, Dworp , 17 Devogeleer Roger, Als
emberg , 18 Vanderrusten Hugo, Lot , 19 
Hamelrijck Romain, Huizingen, 20 Geldof 
Walter, Beersel, 21 De Heyn Veerie, Lot , 
22 Wyns Guillaume, Alsemberg, 23 Beu-
linckx Maria, Dworp , 24 Lieven T, Dworp 
25 Lefaible Robert, COO-lid, Alsemberg 

HEKELGEM 

Op de lijst « Centrum » staan volgende VU-
kandidaten 2 Verdoodt Lode, handelaar 
Essene , 7 De Wilde Willy, postman, Teralfe-
ne , 8 Platteau Marcel, handelaar Teralfe-
ne , 11 Schoonjans Alfons, autobestuurder, 
Essene , 14 De Schrijver Arthur handelaar, 
Hekelgem, 15 Huysmans-Verhavert Fne-
da, bediende, Hekelgem , 16 Nevens-Arijs 
Elza, huishoudster, Hekelgem. 

E H B O - K U R S U S 
TE L IEDEKERKE 

Het Vlaamse Kruis, gewest St-Kwintens-
Lennik, ncht in de gemeente Liedekerke 
een kursus <• eerste hulp bij ongevallen » in 
De kursus voor volwassenen (vanaf 
17 jaar) omvat het behandelen van adem-
stilstand, hartstilstand, wonden en verbran
dingen, bloedingen, shocktoestand, elektro-
kutie, vergiftigingen en breuken Aanvang 
van de kursus op woensdag 13 oktober 
1976 in het Parochiecentrum, Fabnekstraat 
7 te Liedekerke 

Duur van de kursus dertien weken, tel
kens op woensdag van 20 tot 22 u 
De inschnjvingen gebeuren op 13 oktober, 
bij de aanvang van de kursus, in het Paro
chiecentrum te Liedekerke 
Voor verdere inlichtingen en eventuele 
inschrijving kan u eveneens terecht bij de 
afgevaardigde-monitor Van Everbroek Ro
ger, Fr De Wolfstraat 8, 1680 St-Kwintens-
Lennik (tel 5822406) , bij de sekretaresse 
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En dit IS het eenheidsfront van frankofonen en franskiljons dat Wezembeek-Oppem bij het 
Brussels «gewest- wil, om het des te beter te verfransen 

Klaartje Allaert-Devuyst, Oudstnjdersstraat 
12, 1750 Schepdaal (tel 56921 51), of bij de 
kernleider Rene Van Der Cammen, Rozen
straat 17, 1742 St -Katherina-Lombeek Van 
harte welkom i 

LIEDEKERKE 

LIJST VOLKSUNIE 

1 Kiesekoms Staf, handelsvertegenwoor
diger , 2 Van Liedekerke Maurits, journa
list 3 Van den Borre Frans, technikus, 4 
Breynaert Francine, echtg De Leeuw Willy, 
huishoudster 5 Van der Perre Jozef, 
bediende, 6 D'hoe Mana, naaister, 7 De 
Maegd Frans, technikus, 8 Verhasselt 
Joanna, echtg Van de Velde Willy, huis
houdster , 9 De Brabanter Mark, techni
kus , 10 Van Daele Jeroom gepensioneer
d e , 11 Droeshout Denis, technikus, 12 
Pede Albert, bankbediende, Borchtlom-
beek , 13 Gheysels Adolf, auditeur Reken
hof , 14 Van den Brande Achiel, autogelei-
der , 15 De Mol Hilda, echtg Vaeyens 
Theo, naaister 16 Van Vaerenberg Rufin, 
schrijnwerker 17 Van Droogenbroeck Ma
na, echtg De Mey Frans, huishoudster, 18 
Van den Bossche Ernest, garagist, 19 
Deneve Willy metser, 20 Delveaux Frans, 
metser, 21 Van Droogenbroeck Adolf, 
huisschilder 

LONDERZEEL 

Op de lijst << Eenheidsfront» staan volgende 
VU-kandidaten 3 Verhulst Amaat, Londer-
zeel , 22 Cassimons Jozef, Londerzeel. 23 
Keppens Wilfried, Londerzeel, 24 Van 
Doren Frans, Londerzeel 

MACHELEN 

LIJST VOLKSUNIE 

1 Hendrix-Caekelbergh Jeannine, verzorgt 
eigen uishouding, Machelen , 2 Vanpoucke 
Stef, klinisch laborant, Diegem, 3 Hiryie-
kens Rene, magazijnier, Diegem, 4 De 
Muer-Gaens Simone, verzorgt eigen huis
houding, Machelen, 5 Verhegge-Vercaute-
ren Elvira, medische sekretaresse, Diegem , 
6 Biesemans Jan, bediende, Machelen, 7 
Cuyt August, bediende, Diegem , 8 Pue-
linckx Jeannine, bediende, Machelen 9 De 
Cree Pierre, loodgieter, Diegem 10 Decos-
ter-Van Malderen Lieve, verzorgt eigen 
huishouding Machelen, 11 Desmet Hu-
bert, direkteur, Diegem, 12 Segers Jan, 
technicus, Machelen , 13 Depuydt Herlinda, 
verpleegster-vroedvrouw, Diegem , 14 Van 
Der Ougstraete LutgSR, bediende, Mache
len , 15 De Bie Helena, verzorgt eigen huis
houding, Diegem 16 Cloetens Albert, han
delsvertegenwoordiger, Machelen . 17 De-
wachter Mana, verpleegster, Diegem, 18 
Van Eenaeme Luc, boekhouder, Mache
len, 19 Lievens Alfons, elektncien, Mache
len , 20 Schaekers Dirk, direkteur, Diegem 
21 Krokaert Laurent, bediende, Machelen 

MERCHTEM 

LIJST VOLKSUNIE 

1 Van den Eede Marcel, bediende, Merch-
tem , 2 Elpers Frans, bediende, Hamme , 3 
Vanden Borre Gilbert, technisch ingenieur, 
Merchtem-Peizegem , 4 Mevr De Wael-De 
Munter Eveline, bediende, Merchtem, 5 
Vnjders Louis, technieker, Brussegem , 6 
Gillis Georges, student geneeskunde, 
Merchtem , 7 Van Weyenberg Luc, funktio-
nans EEG, Merchtem 8 Schurmann Jo
seph, werfleider, Brussegem , 9 Depril Her
man, handelsbediende, Merchtem , 10 Bo-
gaerts Freddy, technisch bediende, Merch
tem , 11 Diependaele Hektor, werfleider, 
Merchtem-Peizegem , 12 Mevr Buyens Ma-

rie-Jose, steno-dactylo, Merchtem , 13 Cor
nells Raphael, personeelsoverste, Merch
t e m , 14 Van Opstal Rene, autogeleider, 
Brussegem, 15 Van Daele Rudy, laborant, 
Merchtem, 16 Vloebergs Luc, leraar infor
matica, Merchtem , 17 Mevr Vandoren Bet
ty, huisvrouw, Merchtem-Peizegem, 18 
Michiels Leopold, bediende, Brussegem. 
19 De Valck Hendnk, technisch bediende, 
Merchtem, 20 Diependael Gustaaf, lic 
germ talen, Merchtem, 21 Vergauwen 
Jozef, jurist, Merchtem 

OPWUK 

LUST VOLKSUNIE 

1 Deleu Luc, advokaat. Opwijk , 2 Van De 
Velde Alfons, ambtenaar. Opwi jk , 3 Spi-
noy Raphael, boekhouder Opwi jk , 4 Sa-
blon Jozef, vertegenwoordiger, Mazenzele , 
5 De Ridder-De Kimpe Johanna, huishoud
ster. Opwi jk , 6 Van Ossel Frans, elektri
cien. Opwi jk , 7 Vermeiren Paul, bediende. 
Opwi jk . 8 Vande Putte Walter, tekenaar. 
Opwi jk . 9 Vermeir-Meysman Maria, huis
houdster. Opwi jk , 10 Sanders Marcel, 
bediende. Opwijk , 11 Dysennck-Verhavert 
Redqy, boekhouder Mazenzele, 12 Ne-
rinckx Eliza, huishoudster, Opwi jk , 13 Van 
tournhout Mare, piloot. Opwijk , 1 4 De 
Clerck-Baevegem Angele, huishoudster 
15 Crombé Johan, leraar. Opwi jk , 16 De 
Donder Benoit, herbergier. Opwijk . 17 Van 
Biesen August, seingever. Opwijk , 18 Dae-
lemans-De Bruecker Mana, huishoudster. 
Opwijk , 19 Coppenolle Jean-Pierre, piloot. 
Opwijk , 20 De Smedt-Vermoesen Sabine, 
bediende. Opwi jk , 21 Berghman Frans, 
tekenaar. Opwijk 

PEPINGEN 

Op de lijst <• Gemeentebelangen » staan vol
gende VU-kandidaten 2 Van Laemhem 
Jozef, zelfstandige, burgemeester, 5 De-
clercq Herna, schepen, leraar, 8 Janssens 
Albert, handelaar, schepen, 10 Mertens 
Jozef, bediende post, schepen , 11 Pannis 
Frangois, monteerder, raadslid , 13 Vander-
steen Rene, bediende 

ROOSDAAL 

LIJST VOLKSUNIE 

1 Wauters Jozef, fiskaal raadgever. Roos-
daal , 2 Segers Frans, magazijnier. Roos-
daal 3 Eylenbosch Rene, boekhouder, 
Borchtlombeek , 4 De Nul-De Weerdt Geor
gette, thuiswerkende, Roosdaal, 5 De Dob-
beleer-Van den Eede Linda, regentes. Roos-
daal , 6 Evenepoel Jos, assistent-kame-
raman, Roosdaal, 7 Stallaert-Cooreman In-
gnd, licentiate biologie, Roosdaal 8 Van 
Saene Chris, licentiaat rechten, Roosdaal 
9 De Mesmaeker Roger, boomkweker, 
Borchtlombeek, 10 Claes Adolf, schilder, 
Roosdaal ,11 X , 12 Van der Speeten-Ver-
paolst Mane-Josee, arbeidster, Roosdaal 
13 Van Herreweghen Kamiel, eerst-aan-
wez korrespondent. Roosdaal 14 Chnstle-
ven Maunce bediende-vertegenwoordiger, 
Roosdaal, 15 Evenepoel Edmond, boek-
'louder, Roosdaal, 16 Bruyiandt Daniel, 
leraar, Borchtlombeek 17 De Backer Jos, 
bankbediende, Roosdaal ,18 X , 19 Van de 
Gucht Jan-Baptist, loodgieter, Roosdaal 
20 X , 21 Milo-Willems Magda, bediende, 
Roosdaal 

SINT-GENESIUS-RODE 

Op 23 augustus overleed gans onverwacht 
de moeder van ons bestuurs- en federatie-
raadslid Lieve Dewit 
De VU-afdeling biedt aan de beproefde 
echtgenoot en familieleden haar gevoelens 
van oprecht meeleven aan 
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En dit IS de benaming waaronder de franstahge imperialisten, die uit Brussel het Vlaams-Bra-
bantse ommeland kwamen bewonen, ten strijde trekken De naam geeft hun programma 
weer zij willen zoveel mogelijk Vlaamse gemeenten annekseren bij het «gewest» Brussel, 
om ze dan via een verbrusseling systematisch te verfransen 

S T . - M A R T E N S - B O D E G E M 
ST . -ULRIKS-KAPELLE 

VOLKSUNIE-BAL 
Op zaterdag 2 oktober 1976 in de Zaal 
Manna, Stationsstraat, St-Martens-Bode-
gem met het orkest «De Gensters» met 
zang, sologitaar Jo Joris Allen hartelijk wel
kom 

SINT-PIETERS-LEEUW 

Op de kartellijsl «Gemeentebelangen» 
(VU, PVV, BSP) staan volgende VU-kandi-
daten 1 Adang, St-Pieters-Leeuw , 4 Ver-
vaet Daan, St -Laureins-Berchem-Vlezen-
beek, 6 Vandervelde G , Ruisbroek, 9 
Malfroy-Temmerman J , Negenmanneke, 
11 Pické G , Rink, 15 Dillen-Leemans N 
Ruisbroek, 17 Speeckaert J , Vlezenbeek. 
19 Blommaert L, Negenmanneke , 22 Van 
Malderen J , Zuun , 24 Blijweerdt M , Ruis
broek , 26 Lauwaert W , Rink , 27 De Kegel 
E, Vlezenbeek 

Verdeling van de lijst V U 12, PVV 11 , 
BSP 4 en 2 onafhankelijke op 29 kandida
ten Zuivere kartellijst ledere partij behoudt 
haar volledige vrijheid qua programma en 
propaganda Gemeenschappelijke propa
ganda tot minimum beperkt Alleen een ster
ke Vlaamse beginselverklanng is gemeen
schappelijk programma De PVV onder
schrijft in zeer grote mate ons gemeentelijk 
programma 

STEENOKKERZEEL 

LIJST VOLKSUNIE 

I Schepens Mon, uittredend VU-gemeente-
raadslid, technicus, Steenokkerzeel, 2 Pee-
ters-Van Rillaer Adeline, huishoudster. Meis
broek , 3 Coosemans Karel, technisch teke
naar. Perk, 4 Pierret Enk, bediende, Steen
okkerzeel) 5 Goovaerts Rik, landbouwer, 
Steenokkerzeel, 6 Arfeuille Guido, tech
nisch ingenieur. Meisbroek, 7 Dewinter 
Jos, boekhouder. Perk , 8 Vestraets-De Kerf 
Gerda, huishoudster, Steenokkerzeel 9 
Bnon Frans, ambtenaar. Meisbroek, 10 
Godts Jan. meesterqast, Steenokkerzeel, 

I I Roekens Jan, werfleider. Perk , 12 Van 
Zegbroeck-Janssens Ida, huishoudster. 
Meisbroek , 13 Van Aken Jan, boekhouder, 
Steenokkerzeel 14 De Wolf Erwin, labo
rant, Steenokkerzeel, 15 Lauwers Juliaan, 
lic Germaanse filoloaie, Steenokkerzeel, 16 
Heymbeeck Marcel, technisch bediende, 
Steenokkerzeel, 17 Verstraeten Freddy, 
technisch ingenieur. Meisbroek , 18 Launks 
Gerda, huishoudster, Perk , 19 Vancauwen-
bergh Julle, uittredend VU-gemeenteraads-
lid, boekhouder, Steenokkerzeel 

TERVUREN 

Ziehier de toestand in de nieuwe gemeente 
Tervuren, (samenvoeging van Tervuren, 
Vossem en Duisburg) met een aantal inwo
ners van ong 18000 Er zijn 25 zetels te 
verdelen 
Toestand na gemeenteraadsverkiezingen 
van 1970 
Tervuren 5 CVP, 4 FDF, 2 BSP, 1 V U , 
1 PVV , Vossem geen kleurpartijen lijst 1 
4 zetels, lijst 2 5 zetels, Duisburg geen 
verkiezingen sinds 1958 
Toestand bij deferatieverkiezingen van 
1971 
Tervuren FDF 24, 6 %, V U 23,9 (+ 9,5 % 
t o v 1970), CVP 21,6 %, BSP 18,3 %, PVV 
7,6 % , Vossem V U 41 %, CVP 33,1 %, 
PVV 9,3 %, BSP 9,2 % FDF 4,1 % , Duis
burg CVP 50,5 %, V U 24,8 %, BSP 4,3 %, 
PVV 15 ,2% 
Vooruitzichten voor 10 oktober CVP 8 
zetels, VU 6 zetels, BSP 4, FDF 4, PVV 3 
De VU-lijst voor nieuw Tervuren ziet eruit 
als volt 
1 Jons Depre, 1e rekenaar-weervoorspel
ler K M I , Tervuren, 2 Frans Trappemers, 
tuinbouwtechnieker, Vossem , 3 Thenaerts 
Ferdinand, leraar, Duisburg, 4 Monica 
Bruyiandt-Van De Velde, verpleegster, Ter
vuren , 5 Keyaerts Hubert, technisch inge
nieur, Moorse l , 6 Graulus Robert, bankbe
diende. Tervuren . 7 Smets Marcel, hove
nier. Duisburg. 8 Vander Hulst Alex. Le
raar. Vossem . 9 Knstien Praet-Pas, lerares. 
Moorse l . 10 Aerts Lode, landbouwer, Vos
sem , 11 Thielemans Jacky, tuinier. Duis
burg . 12 Sterckx Pierre. TT-bode. Tervu
r e n , 13 Anny Kindt-Denijs. handelsver
tegenwoordigster. Tervuren , 14 Ferdinand 
Walter, Afg ziekenkas, Tervuren , 15 Putte-
mans Willy, bediende, Vossem, 16 Herre-
mans Herman, korrespondent. Tervuren, 
17 Guns Gaby, bediende, Duisburg, 18 
Sterckx Lodewijk, loodgieter, Tervuren , 19 
Verbrugghe Daniel, technisch ingenieur, 
Moorse l , 20 Marckx Cyriel, gepensioneer
de, Tervuren , 21 Manette Dienckx-Desae-
deieir, sekretaresse Duisburg 22 Michiels 
Rene, technisch ingenieur, Tervuren, 23 
Noe Hugo, technieken Tervuren, 24 De 
Groodt Hubert, technicus, Tervuren, 25 
Van Loo Gilbert, bankbediende, Vossem 

VILVOORDE 

LIJST VOLKSUNIE 

1 Clerckx Enk, technisch ingenieur. Vilvoor
de , 2 Lesage Albert, aannemer, Peutie, 3 
Rutgeerts Jan, student. Vi lvoorde, 4 Lon-
cke Erika bedrijfshostess. Vi lvoorde, 5 
Jacobs LOUIS, natiebaas, Peutie . 6 De Don
der Antoon. bediende. Vi lvoorde, 7 Mev 

De Swaef-De Bosscher Mana, handelaar
ster. Vilvoorde , 8 Vranckx Baptist, mecani-
cien, Peutie , 9 Van Mol! Mark, bediende. Vil
voorde , 10 Mev Gallet-Boets hostess. Vil
voorde , 11 Verbist Roger, loodgieter, Peu
tie , 12 De Ruysscher Hugo, magazijnier. 
Vilvoorde , 1 3 De Tollenaere Kamiel, 
schrijnwerker. Vi lvoorde, 14 Kuyl Freddy, 
mekanieker, Peutie, 15 Luyten Robert, 
bediende. Vi lvoorde, 16 Smits Jan, sier-
schouwenplaatser. Vi lvoorde. 17 Per-
soons Jan, bediende, Peutie, 18 Amer-
lynck Norbert, technieker. Vi lvoorde, 19 
Vincke Prosper, autovoerder,Vilvoorde, 20 
Van De Velde Alfons, bediende Vi lvoorde, 
21 Palsterman Pieter, magazijnier. Vilvoor
de , 22 Derous Albert, bakker. Vi lvoorde, 
23 Van Den Borre Frans, mekanieker. Vil
voorde , 24 Van Belle Etienne. bediende. Vil
voorde , 25 Van Den Branden Pierre, 
leraar. Vi lvoorde, 26 Symons Albert, elek-
tneker, Peutie, 27 Van Den Driessche 
Urbanus, werkman. Vi lvoorde, 28 Heyn-
dels Ghislain, autovoerder. Vi lvoorde, 29 
Mev Vanhoudt-De Belder Godel, bedien
de. Vi lvoorde, 30 Cotman Maurits, werk
tuigkundige. Vi lvoorde, 31 Serkeyn Eu-
geen, bediende. Vi lvoorde, 32 Van Steen 
Jozef, bediende, Peutie, 33 Jonckers Ar
thur, taxi-uitbater. Vilvoorde 

TERNAT 

Op de kartellijst « VU-Vlaamse BSP » staan 
volgende VU-kandidaten, 1 De Backer 

Laurent, 3 Thysens Lode, 5 Wauters 
Andre , 7 Mw Thiebaut-Sablon Marita , 9 
Van Der Borght Pieter, 11 Meert Emiel, 13 
Bernau Remy , 15 De Broyer Jef , 17 De 
Bruycker Daniel, 19 Van Ransbeeck Bert , 
21 Moonens Jos 

WEMMEL 

LUST VOLKSUNIE 

1 Van Mieghem Walter, beheerder-zaak
voerder , 2 Struelens-lnion Marleen, kinesi-
terapeute, 3 Philips Stan, handelaar, 4 
Goyvaerts-Van Baden Lucia, handelaar
ster , 5 Verbelen Jan, bediende-opsteller, 
3 De Becker Gilbert, handelsafgevaardig
de , 7 Mertens-Fnson Elise, zonder beroep, 
3 Van Durme Etienne, scheikundige, 9 
Oversteyns Pierre, bediende-verkoop , 10 
^lerard Dirk, technisch ingenieur, 11 Fro-
Tient Monique, regentes, 12 Nimmegeers 
Stefaan, lyrisch kunstenaar, 13 Van Doo-
'en Rik, federatiewerkman, 14 Scheepers 
Vlana, onderwijzeres op rust , 15 De-
Tiuynck Armand, handelsbediende. 16 
\/an Nyverseel Rik, hotelportier, 17 Engels 
Eduard, hoofdmagazijnier, 18 Maenhout-
Saenen Griet, huishoudster. 19 Jordens 
Herman, student. 20 Lehouck Patrick, stu
dent , 21 Van Sichem Dolf, bediende-boek
houder , 22 Peeters-Nicasie Maria, erese-
kretaresse, 23 De Munter Maurice, bedien
de 

BRUSSELSE AGGLOMERATIE 

B R U S S E L 

VLAAMSE EENHEIDSUJST 
«LEVEN TE BRUSSEL» (LTB) 
De VU-kandidaten op deze lijst zi jn- 1 
Anciaux Victor, uittredend gemeenteraads
lid, volksvertegenwoordiger, dokter in de 
geneeskunde, 4 Vanderelst Wim, doctor in 
de rechten. Heembeek. 6 Jacobs-Vaes 
Hedwiga. huismoeder. Heembeek, 9 Roo-
sens Rudy, laatstejaars rechten. Laken , 12 
Jw Vande Velde Lieve, Haren , 15 Berquin 
Hans, notaris te Brussel, Brussel, 18 Scher-
mie Herve, Laken, 21 Merchy Piet, Brus
sel , 24 Hendnckx Marcel, handelsreiziger. 
Laken, 27 Manen Leontina, Brussel, 30 
Meert Michel, funktionans, Laken, 33 
Adang Felix, gepensioneerde. Laken, 36 
Devaster Karel, geneesheer, Brussel, 39 
Jonckers, chauffeur, Haren, 42 Dangreau 
Jempi, Haren , 45 Vanderstraeten, Brussel, 
49 Rock Paul, direkteur-generaal Ministene 
Nederlandse Kuituur 

JETTE 

VOLKSUNIE-LUST 
1 De Berlangeer Jan, bediende, lid Brussel
se agglomeratieraad, gemeenteraadslid, 
plaatsv volksvertegenwoordiger, 2 Van 
Aelst Victor. Advokaat. beheerder bescher
mende werkplaats «Zonnebloem» . 3 
Mevr Van Herck-Justens Florine, kleer
maakster, ondervoorzitster sociaal kulture-
le raad Jette, oud voorzitster KAV Jette , 4 
Peeters Yvo, leraar, oud-bestuurslid Huma
nistische Jongeren, 5 Depril Roger, hotel-
lier, tafelhouder 6 Van Mulders Ferdinand, 
I e postontvanger, vakbondsmilitant ABVV, 
comité dierenbescherming, 7 Van Den 
fiossche Jan, bankbediende, 8 De Vlees-
chauwer Alfons, meester-drukker, 9 Van 
Linter Hubert, student, voorzitter VUJO Jet

te , 10 Ghion Luc, elektricien , 11 Vermei
ren Annie, kapster, 12 Van Nuffel Herman, 
professor, bestuurslid A N V ,13 De Boeck 
Frans, studiorekwisiteur, 14 Hendnckx Al
bert, bediende , 15 De Vos Guido, bedien
de , 16 Van Rossem Jan, beheerder 
p v b a , 17 Bonnarens Joseph, schrijnwer
ker , 18 Mevr Vermeire-Van Binst Clara, 
fabriekswerkster, 19 Neybergh Michel, 
loodgieter, 20 Mevr Nagels-Dankaerts Ma
ria zonder beroep, 21 Sedeyn Gustaaf, 
plastiekbewerker, 22 Wullus Marleen, be
diende . 23 Heylbroeck Philippe, bediende , 
24 Ponsaerts Henn, magazijnier, 25 Cap-
pelaere Wilfneda, zonder beroep, 26 Bo-
gaert Chnstiane, zonder beroep, 27 Wullus 
Felicien, aardwerker, 28 Peeters Louisa, 
zonder beroep, 29 De Raedt Adnaan, 
bouwwerkleider, 30 Gyselinck Martha, zon
der beroep, 31 Van Binst Hendrik, ijzer-
draaier, 32 Frangois Annie, bediende , 33 
De Blaere Guido, typograaf, 34 Verlooy 
Jos, kommercieel direkteur, ondervoorzitter 
N C C (Ned kultuurkommissie Brusselse 
agg i ) , 35 Monteyne André, prokuratie-
houder, lid N C O 

EVERE 

VLAAMSE EENHEIDSUJST 

De VU-kandidaten op deze lijst zijn Pau
wels Theo, provinciaal raadslid (3e plaats), 
Blommaert Sadi, boordkommandant Sabe
na (4e plaats), Schouterden Hugo, foto
graaf (6e plaats), Fonteyn Karel, gepensio
neerde (8e plaats), en verder Mosselmans 
Hugo, bediende. Meire Jozef, bediende, 
Vincent Karel, bediende, Hauben Jan, druk
ker . Clybouw André, werktuigkundige) 
Smekens Gustaaf. werktuigkundige. Van-
derhulst Petrus, schri jnwerker, mevrouw 
Vansina Anna, verpleegster 

^ ~ t * 

Op een perskonferentie stelde VU-\ k „ woordiger Vik Anciaux, lijsttrekker van de 
Vlaamse eenheidslijst «Leven te Brussel" zijn mede-kandidaten en het programma voor 

Naast hem o m Lydia De Pauw-De Veen van de « Bode Leeuwen -
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SINT-GILLIS UKKEL 

En zo n akpn het FDF en Noh p opciga di eB sse/ Ko vmentaar overbodig. 

ELSENE OUDERGEM 

EENHEIDSLUST « VLAAMSE DEMOKRA-
TEN» 
De VU-kandidaten op deze Irjst zijn 
Claes Lode, senator, agglomeratieraads-
schepen (1 e plaats), Mevrouw Debonnet-
De Bouvere, regentes (5e plaats) i Boeken 
Mathieu, student (9e plaats), Schoolmees
ters Simon, doctor in de rechten (13e 
plaats), Cooreman Jozef, trambediende 
(17e plaats), Thomas Bruno, bediende (21e 
plaats) 

ETTERBEEK 

VLAAMSE EENHEIDSLUST 
De VU-kandidaten op deze lijst zijn 2 Van 
De Pontseele-Vandermeersch Rita, lerares 
koninklijk ateneum , 7 Nys Alexander, be
diende , 12 Struys Johan, bedrijfsleider, 17 
Van Dam-Verbeke Paula, sociaal-assisten
te , 21 Derenette Maria-Agnes, gepensio
neerde 25 Meeus Ronny, bediende, 27 
Missiaen-Scheldeman Bertilla, bediende, 
28 De Keyser Octaaf, beambte NMBS , 31 
Degroote Willy, bediende, 36 Petre Con
stant, juridisch raadgever, raadslid, gemeen
teraadslid 

GANSHOREN 

VLAAMSE EENHEIDSLUST 
De Volksunie-kandidaten op deze lijst zijn 
Jacqueline Cocquereaux licentiaat in de 
politieke wetenschappen 
Maurits Praet kommercieel afgevaardigde 
Enk Fonteyn, licentiaat in de toegepaste 
ekonomie, handels- en consulaire weten
schappen , 

Jan Braet, handels- en financiële weten
schappen , 
Daisy Pirnay, technicus-chemiste, 
Paul Dayers, bediende 
Enk Pauwels beenhouwer-slager 
Alice De Kegel, huisvrouw 

KOEKELBERG 

VLAAMSE EENHEIDSLUST 
De VU-kandidaten op deze lijst zijn 
Willem C M Meyers, wetenschapsnavor
ser (2® plaats) R Reinquin doctor in de 
geneeskunde (6^ plaats) Luk Vandezande, 
bediende (10^ plaats) Serge Delan technie-
ker (14^ plaats) Maurits Van Gijzegem ver
zekeraar (18^ plaats) Ivo Behoofs, tech
nisch ingenieur (22^ plaats) 
Nota de heer Schoofs staat als onafhanke
lijke op de lijst en is geen lid van de V U 

VLAAMSE EENHEIDSLUST 
De V U steunt volgende kandidaten op 
deze lijst 

Jozef De Smaele, staatsambtenaar (onaf
hankelijke - 3^ plaats) Johan Franckx, stu
dent (6* plaats) Luc Rummens, vertaler 
(onafhankelijke - 7® plaats), Anne Bul-
ckaert, ekonomiste (9^ plaats), Yvette De 
Wolf, echtg Putzeys, bediende (12^ plaats) 
Simone Caspers echtg Buickaert, bedien
de (15* plaats), Joanna Van Dijck, echtg 

Van den Brempt, zonder beroep (18* 
plaats), Joseph Vandenpias, gepensioneer
de zaakvoerder (20* plaats), Gaston Van
denpias, bankbediende (21* plaats) 

SCHAARBEEK 

VLAAMSE EENHEIDSLUST 
De VU-kandidaten op deze lijst zijn 

De Brabanter Roger advokaat bij het Hof 
van Beroep, agglomeratieraadslid , Husgen 
Bene, specialist lassen, Vermeulen Jan, 
k o k , Vercammen Maria, wwe Lafosse, 
gepensioneerde, Van Steenbrugge Enk, 
chocolade-bewerker, Decostere Emma, 
echtgenote Impens, gepensioneerde, Ray-
maekers Lut , Van Autgaerden Tinneke, 
echtgenote Heyvaert, bediende , Maene Al
bert, elektronicus , Uythethofken Alfons, be
diende , Polle Frans, autovoerder 

SINT-AGATHA-BERCHEM 

LIJST VLAAMSE EENHEID (NR 11) 
Op deze lijst zijn de VU-kandidaten de vol
gende personen 

1 Cilia De Backer-Van der Spurt, opvoed
ster 4 Michel Deleu, bediende , 8 Georget
te De Schutter-De Cree, bediende 12 Art
hur Walraedt, bediende 16 Clementien 
Cogneau-Tourne, huishoudster, 18 Yvon
ne De Wever, huishoudster, 20 Frans Ros
kam, gepensioneerde , 22 Linda Baes-Roe-
lant, direktiesekretaresse 23 Elie Vanbelle, 
ambtenaar, 25 Mana De Schuyteneer-De 
Maere, verzekenngsmakelaar 

W I J dringen er op aan dat onze kiezers 
voor onze 10 kandidaten stemmen of er 
minstens 3 aanduiden 

Onze lijst IS samengesteld uit VU, BSP, 
PVV en Onafhankelijken 

10 VU kandidaten, 8 VI BSP, 4 PVV en 3 
Onafhankelijken 
Stem V L A A M S i 

VLAAMSE EENHEIDSLUST 
De VU-kandidaten op deze lijst zijn Ple-
tinckx Piet handelsbediende (2e plaats), 
Devos Georges bediende (6e plaats) Me
vrouw Linthout-Stevens Julia, gepensio
neerde (1 Oe plaats) Cloetens Willy profes
sor (14e plaats) 

SINT-JANS-MOLENBEEK 

VLAAMSE EENHEIDSLUST 
De VU-kandidaten op deze lijst zijn Van 
Essche Staf, fabrikant, Fons Labeau, boek
handelaar y. Gust Knaepen, gepensioneer
de. De Brabantere, huisvrouw Sellings, stu
dent , Ronv Waterschoot KVS, De Baerde-
maecker 

SINT-JOOST-TEN-NODE 

VLAAMSE EENHEIDSLUST 
De VU-kandidaten op deze lijst zijn 11 De 
Vliegher Patnk, kandidaat programmeur 
spoorwegen 4 Mevr Burgelman-De Win
ter Gilberte huishoudster 8 Ringoir Paul, 
gepensioneerde, 10 Van Mieghem Peter, 
gepensioneerde 11 De Winter Peter (21), 
student, 12 Windey Simonne, huishoud
ster , 13 Claeys Maria, huishoudster, 14 De 
Vliegher Gerard bediende 27 Duhamel 
Roland, professor UIA 

SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE 

VLAAMSE EENHEIDSLUST 

De VU-kandidaten op deze lijst (nr 11) zijn 
3 Grootaers Els, sekretaresse, 10 Desiron 
Hubert, maatschappelijk werker , 13 Pol
spoel Georges, ambtenaar, 14 Vanhecke 
Johan, leraar, 19 Pannemans Renier, film-
technicus, 22 De Schepper Geeraard, 
ambtsbediende, 25 Vanden Bossche Ro
land, handelaar 29 Decoster Gaston, ge
pensioneerde , 31 Eyndels Lode, gepensio
neerde , 33 De Lobel Patrick, student 34 
mevr Ameele-Saelens Germaine, huis
vrouw 

SINT-PIETERS-WOLUWE 

VLAAMSE EENHEIDSLUST 

De VU-kandidaten op deze lijst zijn Dainef-
fe Jean-Louis, technisch ingenieur openba
re werken (3e laats), Mevr Van Belle-
ghem L (6e plaats), Mevrouw Hautekiet K 
(9e plaats) Mevrouw Gheyssens (12e 
plaats), Van Lerberghe Enk (voorlaatste 
plaats) 

VLAAMSE EENHEIDSLUST 
De Volksunie de Vlaamse BSP de Blauwe 
Leeuwen en het merendeel der Christen-
Demokraten hebben de koppen bijeen 
gestoken om een Vlaamse eenheidslijst 
samen te stellen Net als de ovenge partijen 
wil de VU-Ukkel de samenwerking tussen 
Ukkelse Vlamingen van alle strekkingen 
verstevigen en bestendigen De eerste VU-
kandidaat op de lijst en tevens lijstaanvoer
der IS Johan Hendnks aktief sekretans van 
het Davidsfonds-Ukkel Stalle en mede
werker van de Socio-Kulturele raad van 
Ukkel De tweede kandidate is mevrouw 
Willems aktief m de knstelijke vrouwenbe
wegingen De derde kandidaat is de heer 
Cyriel Palmans, penningmeester van de 
Ukkelse VU-afdeling en vertegenwoordiger 
van de afdeling in de Brusselse agglomera-
tieraad De vierde kandidaat is de heer G 
Van Dromme, stuwende kracht achter het 
Vlaams kultuurleven in Ukkel-Kalevoet De 
vijfde kandiaat, Roger Van Poucke, is aktief 
in de Nederlandstalige Pastorale, het Da-
vidsfonds, het Komitee der Vlaamse Vrije 
Scholen en in talnjke waardevolle vereni
gingen De heer Lafourte is de •< eminence 
grise» in het Ukkelse Seniorenverbond of 
vereniging voor de Derde Leeftijd, net als 
Robrecht Geubels, de Ukkelse Flor Gram
mens Ze zijn respektievelijk de zesde en 
de zevende VU-kandidaten De achtste 
kandidate is mevr Palmans-Toppets Deze 
kandidaten bekleden op de eenheidslijst 
respektievelijk de eerste de vijfde, de 
negende, de dertiende, de zestiende, de 
negentiende, de eenentwintigste en de 
drieentwintigste plaats 

VORST 

VLAAMSE EENHEIDSLUST 
De VU-kandidaten op deze lijst zijn Thu-
riaux Herman, schooldirekteur (2e plaats) 
De overige VU-kandidaten wensen uitdruk
kelijk als onafhankelijken door te gaan en 
wensen niet vermeld te worden in enige 
partijkontekst 

WATERMAAL-BOSVOORPE 

VLAAMSE EENHEIDSLUST 
De VU-kandidaten op deze lijst zijn Ver-
heirstraten Herman ambtenaar N C C (3e 
plaats) mevrouw Segers-Vandenbroeck 
José (7e plaats) mevrouw Loeckx-Vanden-
driesche (11 e plaats), mevrouw van Hemel-
njck-Timmermans (14e plaats), Willems Wil
ly, bediende (17e plaats), Meskens Leo, 
ingenieur (20e plaats), mevrouw Leemans, 
lerares (25e plaats). 

ARRONDISSEMENT LEUVEN 

LEUVEN 

30 OKTOBER VOLKSUNIEDANSFEEST 
Welke ook de uitslag van de gemeente
raadsverkiezingen van 10 oktober moge 
wezen, feit is en blijft dat de Volksunie in 
ons arrondissement al bij voorbaat een klin
kende overwinning heeft behaald Dat is 
een vaststelling, die men automatisch doet, 
wanneer men bedenkt dat op 10 oktober 
zo maar eventjes 600 Volksuniekandidaten 
in lijn gaan in 95 van de 103 gemeenten in 
het arrondissement 

Daarom zouden we ons grandioos dans
feest van 30 oktober nu reeds een overwin
ningsbal durven noemen 
Dat het dan daverend feest gaat worden, 
lijdt geen twijfel Met Rudy Anthony en zijn 
orkest wordt het beslist een topper Daarbij 
nog een proppensvolle Salons Georges En 
het sukses is meteen verzekerd 
Gezien de drukke verkiezingsperiode kan 
het wel een tijdje duren vooraleer men U 
een toegangskaart voor het dansfeest van 
10 oktober aanbiedt Wees echter gerust 
men komt wel langs Wil je echter zeker 
zijn, dan telefoneer je maar even naar Willy 
Somers, Klappijstraat 55, Molenstede, tel 
013/332669 Die zal ijveng jouw naam 
noteren en binnen de kortst mogelijke tijd 
ontvang je dan de kaarten 
OPROEP TOT ONZE SYMPATIZANTEN 
10 oktober is beslist een belangrijke dag in 
de geschiedenis van de Volksunie Wij kun
nen het ons met veroorloven ook maar één 
stem te verliezen 

Honderden militanten zijn dezer dagen 
druk doende met het plakken van affiches 
het plaatsen van borden of het bussen van 
pamfletten Onze kandidaten zijn bezig aan 
het afleggen van hun huisbezoeken Kort
om, iedereen werd in lijn gebracht om met 
de meeste kansen op sukses 10 oktober 
tegemoet te gaan De reakties van de man 
in de straat zijn ontzettend positief 
Het kan echter nog stukken beter 111 Indien 

U als sympatizant van de Volksunie nu 
eens een affiche met het nr 1 voor Uw 
raam zoudt hangen, dan waren er weer 
zoveel meer propagandapunten Een bord 
(hetzij groot of klem) in Uw voortuintje of 
op een braakliggend stukje grond zou uiter
aard ook met misstaan Men heeft het U 
misschien nog met gevraagd Doe nu zelf 
de eerste stap Heel zeker kent U onze VU-
mensen in Uw gemeente Help hen en ant
woordt positief op deze oproep Onze 600 
kandidaten in het arrondissement zullen U 
enorm dankbaar zijn 

HELPENDE HANDEN GEVRAAGD 
Velen hebben de jongste tijd hun diensten 
aangeboden om te helpen in onze propa-
gandaploegen over geheel het arrondisse
ment Leuven Nu reeds danken wij al deze 
mensen, die thans dag in dag uit op de 
been zijn om onze Volksnationale partij nog 
meer bekendheid te geven Toch komen wij 
nog steeds handen tekort Wi j kunnen nie
mand betalen om te plakken of om te bus
sen Alles wordt gedaan door vrijwilligers 
U kunt een van hen worden NU DOEN 111 
Neem kontakt met de plaatselijke verant
woordelijken ZIJ zullen U met open armen 
ontvangen 

HULDENBERG 

LUST VOLKSUNIE 
Voor het eerst zal er in de fusiegemeente 
Huldenberg (Huldenberg, Loonbeek Neerij-
se, Ottenburg en St-Agatha-Rode) een 
VU-lijst deelnemen aan de gemeenteraads
verkiezingen De Volksunie komt op met 
een volledige lijst (17 personen), allemaal 
jonge, dynamische kandidaten 
1 Jos Trappeniers, onderwijzer, Loonbeek , 
2 Louis Dockx, techn bediende, Otten
burg , 3 Agnes Decat-Servaes, bediende, 
St-Agatha-Rode 4 Guido Taymans, techn 
ingenieur, Huldenberg, 5 Geert Van 
Brandt, ekonomist, Neerijse 6 Jan Goos-
sens, veearts, Ottenburg , 7 Suzy Bellens-
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Breedstraet, bediende, Loonbeek, 8 Lut-
gart Vanhove-De Vriese, huishoudster, Ot-
tenburg , 9 Herman Hernalsteen, technie-
ker, Ottenburg , 10 Roland Decat, arbeider, 
St-Agatha-Rode, 11 Leen Sol, studente, 
Neenjse, 12 Jean-pierre Van Den Bergh, 
metser, Ottenburg , 13 Marnix Van De Win
kel, stud doktoraat, Huldenberg, 14 Enk 

D'Hondt, landbouwkundig mg, Ottenburg , 
15 Gerold Deckx, techn ingenieur, Neenj
s e , 16 Andre Bellens bediende, Loon
beek, 17 Jaak D'Haene, aktuans. Huiden-
berg 

KEERBERGEN 

LIJST VOLKSUNIE 

1 Cuvry Pol, architekt, 2 De Cock Pons, 
boomkweker, 3 GommaertsJoris Denise, 
kassierster, 4 Verbruggen-Smets Paula, 
huismoeder, 5 Marien Jul, toezichter Op 
Werken , 6 Olbrechts Jan, tech bediende, 
7 Pensaert Leon, technisch ingenieur, 8 
Schaerlaeken Greta, huismoeder, 9 De 
Witte Ernest, technisch commercieel afge

vaardigde , 10 Timmermans-Feyaerts Elisa, 
gepensioneerde, 11 Van 't Velt-Dlls Deni
se, onderwijzeres, 12 Vereecken Rik, las
ser , 13 Boutelegier Roland, systeemana-
list, 14 Van Looy Emiel, gepensioneerde, 
15 Joostens Louis, handelsagent, 16 Tim
mermans Mon, landbouwer, 17 De Roover 
Kamiel, handelaar 

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 
ARRONDISSEMENT GENT- EEKLO Gilbert Verhoeyen, 43e 

senator O Van Ooteghem, 53e en lijstdu-

Tengevolge van de verkiezingsromp
slomp heeft het arrondissementeel bestuur 
besloten geen arr. raad meer te beleggen 
vóór 10 oktober. 
Men kan wel inlichtingen bekomen, per
soonlijk of telefonisch (23.70.98) op het 
sekretariaat, Korte Kruisstraat 3, Gent, 
elke dinsdag tussen 20 en 23 uur. 
W I J wensen U veel Vlaamse geestdrift en 
moed m Uw verkiezingsstrijd. 

GAVERE 

Als Vlaamse nationalisten kiezen wij voor 
Frans Vercamer, landbouwer, die 3® staat 
op de lijst nr 12 - V O G 

G E N T B R U G G E 

GEMEENTERAAD 8 9 7 6 

Ondanks de stijgende verkiezingskoorts 
verliep de zitting tamelijk rimpelloos De 
vele voorstellen van onze gemeenteraadsle
den Aime Verpa^le en Jan De Moor wer
den unaniem aangenomen Het schepencol
lege noemde ze zelfs «opbouwend» «Zo
als steeds», replikeerde Jan De Moor 

Deze verdedigde o m met gloed zijn voor
stel om gemeentegronden ter beschikking 
te stellen om « verboden » patatjes te plan
ten Even was er heibel toen hij het SC ver
weet aan sluikstorting te doen Het voorstel 
om bij hoogdnngendheid enkele openbare 
werken te doen werd door Verpaele met 
sukses doorgedrukt 

Voor de vele persmensen was deze zitting 
het zoveelste bewijs dat het Schepencolle
ge terdege met de VU-fraktie rekening 
houdt Een efficient gemeentebeleid zonder 
VU-inbreng lijkt ons dan ook heel moeilijk 
Op 10 oktober rekent VU-Gentbrugge op 
een uitstekende uitslag voor de Gentbrug-
se kandidaten op de lijst voor Groot-Gent 
Volgende gemeenteraadszitting op woens
dag 29 september Trouwe supporters op 
post 

GEMEENTERAADS
VERKIEZINGEN 

VU-Gentbrugge telt 6 leden bij de 53 kandi
daten van Groot-Gent 
gemeenteraadslid A Verpaele, 3e kandi
daat, 
gemeenteraadslid J De Moor, 15e kand. 
gemeenteraadslid H Jacogs-Boderez, 21e 
Frieda Serlet, 35e 

wer 
Duwt U mee met Oswald ' 

S T . - D E N I J S - W E S T R E M 
A F S N E E 

VU-MEETING 
Vrijdagavond 24 september, 20 u, in Gilden-
huis Spreker volksvertegenwoordiger 
Frans Baert, lijsttrekker VU-lijst groot Gent 
Dia-montage «Onze Gemeente» Gezellig 
samenzijn i 
Onze kandidaten voor de VU-lijst Groot-
Gent Joris Dewaele, voorzitter afdeling, 
oud-gemeenteraadslid, 10de kandidaat, 
Eliane Vanhaeren-De Sloovere, jeugdleid-
ster, onderwijzeres, 31ste kandidate , Chns-
tiane Van Oost-De Meyer, 1ste schepene 
Afsnee, 50ste kandidate, dr Jef Van den 
Broecke, 1ste schepen St-Denijs-Westrem, 
52ste kandidaat 

Iedereen welkom op onze meeting Breng 
vnenden en kennissen mee! 

MERELBEKE 

OPENBAAR DEBAT 
Op 21 september jl heeft de V U van Merel-
beke, als grootste oppositiepartij, de CVP 
(die alleen de gemeente heeft bestuurd) uit

genodigd voor een publiek tegensprekelijk 
debat 
Dit zal doorgaan op vrijdagavond 1 oktober 
a s om 20 u in de zaal « Drie Koningen » (bij 
Sylveer Reunes), Hundelgemsesteenweg 
Wij rekenen erop dat onze leden en sym
pathisanten talrijk zullen aanwezig zijn, met 
zoveel mogelijk vrienden en kennissen 
A U T O K A R A V A A N 

Een tweede keer wordt onze hele groot-Me-
relbeekse VU-familie «gemobilizeerd» op 
zaterdagnamiddag 9 oktober, de dag vóór 
de gemeenteraadsverkiezing. 
W I J verzamelen met zoveel mogelijk wa
gens op het Floraplein vanaf 13 u 30 Daar 
worden de auto's van de nodige verkie
zingsattributen voorzien, en om 14 u star
ten we dan voor een rondrit doorheen 
Merelbeke, Bottelare, Munte, Melsen en 
Schelderode 
VERKIEZINGSDAG 

Op zondag 10 oktober vinden wij mekaar 
vanaf 16 u in de zaal Rola, Roskamstraat 
(bij Taaf Thibo) Via onze getuigen zullen 
daar — nog vóór de officiële bekendma
king — de resultaten bekend zijn Er is ook 
TV, zodat WIJ de resultaten elders in Vlaan
deren kunnen volgen En bovenal zal er de 
stemming zijn van de grote dagen Onze 
verkozenen zullen het als hun plicht aan
zien U rijkelijk te verwennen met drank en 
broodjes 

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
ARRONDISSEMENT BRUGGE 

BRUGGE 

PARTIJVOORZITTER SCHILTZ ZET 
KIESSTRIJD IN TE BRUGGE 
Ondanks het bar-slechte weer liep de gro
te zaal van het Koncerlgebouw te Brugge 
vorige week woensdag bomvol VU-men-
sen en simpatizanten voor de VU-meeting 
met partijvoorzitter Hugo Schiltz. Arron
dissementsvoorzitter Jan Fraipont heette 
mr. Schiltz en de aanwezigen hartelijk wel
kom en verheugde zich over de zeer grote 
opkomst. Hij achtte het overbodig, de 
spreker van de avond voor te stellen en 
gaf er de voorkeur aan, het VU-arrondisse-
ment voor te stellen aan de partijvoorzit
ter. Dat hij daarbij de plaatselijke politiek 
besprak lag voor de hand, al maakte hij — 
terebht — niet veel woorden vuil aan Van 
Maele en konsoorten. 
Een vol uur lang wist Hugo Schiltz zijn 
Brugse vrienden te boeien met zijn uiteen
zetting over het vlaamsnationaal belang 
van deze gemeenteraadsverkiezingen, 
wellicht de laatste voor de beslissende 
Vlaams-Waalse konfrontatie. Hij oogstte 
uiteraard levendige bijval toen hij zijn 
steun toezegde aan de uitbouw van Zee-
brugge, met Antwerpen immers een grote 
troef voor de Vlaamse ekonomie. Willen 
we verlost worden van de Brussels-Waal-
se pretenties dan moeten op 10 oktober 
duidelijk Vlaams stemmen, dit is Volks
unie stemmen. Een rechtstaande ovatie 
beantwoordde deze gloedvolle oproep. 
Met het zingen van de Vlaamse Leeuw ein
digde deze zeer geslaagde inzet van de 
kiesstrijd in het arrondissement Brugge. 

BIJ het verlenen van verkavelingsvergunningen vergeten de gemeentebesturen al te vaak 

dat kinderen speelruimte nodig hebben 

ALTERNATIEF 
Sedert mensenheugenis wordt de stad 
Brugge bestuurd door een volstrekte 
CVP-meerderheid In 1970 kreeg Brugge 
een fusie te verteren, op dat ogenblik wel 
de grootste van het Vlaamse land. 

Resultaat was dat het CVP-overwicht nog 
werd vergroot o.m omdat de figuur van de 
toenmalige burgemeester P. Van Damme 
handig werd uitgespeeld. Toen de uitslag 
van de verkiezingen bekend was moest 
deze burgemeester zich willens nillens 
schikken naar de grillen van zijn biezon-
derste opponent, de huidige burgemees
ter. 

Deze operatie « opruJming » werd spoedig 
gevolgd door een op z'n zachtst gezegd 
eigengereid bewind van de CVP-meerder-
heid. Enkel de Volksunie (6 gekozenen in 
1970) heeft zich kordaat tegen de ukazen 
van het Brugs meerderheidsbeleid afge
zet en het heeft er de schijn van dat thans 
in brede kringen de wrevel groeit tegen 
een stadsbestuur dat het onderscheid tus
sen zaken-doen en publieke-gelden-behe-
ren niet schijnt te kennen. 
Men kan moeilijk beweren dat er te Brug
ge tussen 1970 en vandaag niets zou zijn 
gebeurd, doch de prestaties van enkele 
vogelvrije kopstukken (overigens zonder 
protest van hun achterban) waren steeds 
overtrokken met een waas van persoonlij
ke betrokkenheid, nevenbedoelingen, om 
niet te zeggen eigenbelang. Zo hebben 
deze kopstukken onder de niet mis te ver
stane slogan « geen woorden, maar da
den !» de hand gelegd op alwat niet te 
heet of te zwaar was (bouwsektor, gron
den, horeca, diensten- en toeleveringsbe
drijven). 

Vanzelfsprekend werd aan deze politiek 
een kwistig financieel beheer gekoppeld 
zodat Groot-Brugge reeds aardig in de 
rode cijfers zit. Omdat zij het met langer 
konden aanzien, en als het ware uit ge
wetensnood handelend, heeft thans een 
groep kristendemokraten besloten om af
dreiging en chantage te trotseren en om 
voor een andere aanpak te getuigen. Deze 
groep heeft beslist om samen met de VU 
aan de Bruggelingen een alternatief te bie
den. 

Natuurlijk zal het uittredend stadsbe
stuur, dat om geen stuiver verveeld zit, de 
Bruggelingen met een grandioze kies-
kampagne bedenken Het valt echter te 
bezien of de nuchtere Bruggeling door de 
te grote machtsdrift met argwanend is 
geworden en of het geboden alternatief 
met in brede kringen zal aanslaan. 

G. Van In, 
senator 

LIJST VU-CD 
1 Leys Pieter, advpkaat, St-Andnes (VU), 
senator, uittredend gemeenteraadslid, 2 
Mevr Van Vlaenderen-Tuyaerts Josiane, bi-
bliotekaresse, St -Kruis (VU) , 3 Mevr Van 
Acker-Vermandel Yvette, psychiatnsch ver-
pleegassistente, uittredend gemeenteraads-
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lid , 4 Reynaert Raymond, doctor in de rech
ten, uittredend gemeenteraadslid, Asse-
broek (VU) , 5 Mevr Van der Veken-De 
Neve Dons, bediende, Assebroek (CD) , 6 
Dombrecht Omer, leraar, uittredend ge
meenteraadslid, St-Kruis (VU) , 7 Bogaert 
Jean-Marie, bediende, St-Kruis (VU) , 8 
Vanhouteghem Aarnoud, maatschappelijk 
assistent, uittredend gemeenteraadslid, 
Zeebrugge (VU) , 9 Fraipont Jan, weten
schappelijk funktionans, Brugge (VU), lid 
KOO , 10 Mevr Cauwels-Brandt Linda, zon
der beroep, Brugge (CD) , 1 1 De Vriese 
Mare, groothandelaar, Assebroek (VU) 12 
Juffr Van Tilborgh Nicole, schoonheidsspe
cialiste, Assebroek (VU) , 13 Mertens An
dre, staatsambtenaar, St-Andnes (VU) , 14 
Mevr Deloof-Van Daele Nicole, laborante, 
St-Michiels (VU) , 15 Breyne Paul, ver
tegenwoordiger, St-Andnes (VU) , 16 
Priem Erwin, advokaat, Brugge (VU), VU-
JO-kandidaat, 17 Inghels Jozef, werkleider, 
Assebroek (VU) , 18 Desmedt Paul, kelner
kok, Dudzele (VU) , 19 Van Vlaenderen 
Boudewijn, boekhouder, St-Kruis (VU) , 20 
Van Fleteren Freddy, elektricien, Brugge 
(CD) , 21 Mevr Kellner-Willems Aline, kera-
mieker. Koolkerke , 22 Depauw Roger, han
delsreiziger, St-Andnes (VU) , 23 Vanden-
bussche Oscar, bakker, Brugge (VU) , 24 

Herman Johan, boekhouder, Assebroek 
f V U l , 25 Demets Luc, bediende, Brugge 
(CD) , 26 Mevr De Bel-Devnendt Oscari-
ne, zonder beroep, Assebroek (VU) , 28 
Mevr Soens Berenice, bediende, Brugge 
(VU) , 29 Vande Voorde Roger, bediende, 
Brugge (VU) , 30 Aspeslagh Pierre, bedien
de, Brugge (CD) i 31 Van Moortel Jozef, 
bediende, Brugge (VU) , 32 Millecam 
Geert, operator radiologie, Assebroek 
(VU) , 33 Claeys Lode, typograaf, Asse
broek (VU) , 34 Mevr Van der Franen-Van 
Hecke Marie, bediende, Brugge (VU) , 35 
Brauwers André, bediende, Brugge (CD) , 
36 Warnier André, meubelmaker, St-An
dnes (VU) , 37 Mevr Smith Lutgarde, zon
der beroep, St-Kruis (VU) , 38 Demonie 
Etienne, bediende, Brugge (VU) , 39 Mevr 
Swalens Yvonne, zonder beroep, St-Kruis 
(VU) , 40 Ghyoot Herman, leraar, St-An-
dries (CD) , 41 Beernaert Medard, tech
nisch bediende, Lissewege (VU) , 42 Juffr 
Logghe Jo, verpleegster, Assebroek (VU), 
VUJO-kandate, 43 Morent Andre, purser, 
Assebroek (VU) , 44 Mevr Rosson-Dek-
nock Maria, zonder beroep, Brugge (VU) , 
45 Juffr Faelens Elza, bediende, Zeebrug
ge (CD), 46 Hoste Gustaaf, landbouwer, 
Brugge f C D I , 47 Van In Guido, advokaat, 
Brugge (VU), senator 

ARR. OOSTENDE-VEURNE-DIKSMUIDE 

OOSTENDE BREDENE 

In acht gemeenten komt de Volksunie 
onder haar eigen naam en nummer één op 
Oostende, Diksmuide, Koksijde, De Haan, 
Houthulst, Oudenburg, Gistel en Korte
mark 
W I J vragen onze leden met veel nadruk 
deze lijsten sterk te steunen in al deze 
gemeenten moet onze partij officieel in de 
nieuwe raden zetelen, en moesten er 
rechts of links leden verzeild geraakt zijn 
op andere dan VU-lijsten in die gemeenten 
hebben zij met het recht om gesteund te 
worden 

Het spreekt vanzelf dat op andere plaat
sen, waar het V U kartel heeft met andere 
partijen, of weer te vinden is op gemengde 
lijsten, de kandidaten van de VU onze 
naamstemmen moeten krijgen Wij moeten 
hen zorgvuldig uit de andere kandidaten uit
pikken en ze allen een naamstem geven 

ALVERINGEM 

De V U heeft haar kandidaten op de lijst 
« Gemeentebelangen » waarop VU, PVV en 
neutralen samenstaan Quaghebeur (Leise-
le), W Billiet (VU-Alveringem), Ryckeboer, 
Mayaert Frans (VU-Beveren-IJzer), Delan-
cker (VU-Alvenngem), Goderis Georges 
(Leisele), Baro, Vanhauwe (VU-Alvenn
gem), Sampers (Alvenngem), Sobry Guido 
(Alv), Wemaere VU-Gijvennkhove), Bru-
neel (VU-Stavele), Senesael Gilb (VU-
Alvenngem), Mahieu (Alv), Debaenst Joz 
(VU-Alvenngem), Carton Henri, Vanden-
berghe Silvain 
W I J wensen deze lijst de overwinning toe 

BLANKENBERGE 

In een onzer vorige uitgaven deelden wij de 
plaatsen mede welke onze kandidaten van 
de VU innemen op de koalitielijst van de 
Blankenbergse Volkspartij Daar er toen 
een kleine vergissing werd begaan geven 
WIJ hier opnieuw de rangorde 2 Fryns Jef, 
6 Dessein Pol, 12 Misson-Buyse Rika, 15 
Cattoor Henri, 23 Pyck Guido Onnodig 
aan onze leden en sympatisanten te zeg
gen het bolletje achter hun naam zwart te 
maken op lijst nr 12 Spreek er kennissen 
en vnenden over aan en help ons de zege 
behalen 

Zoals voorheen steunt de Volksunie de lijst 
van burgemeester Claeys, die volgende 
VU-kandidaten voorstelt op de 2e plaats 
uittredend schepen R Lagast, op de 8e 
plaats Cyriel Knockaert (bestuurslid) 13e 
pi L Claeys 17e pi Rudie Joseph 
(bestuurslid), 18e pi H Croos , 19e pi R 
De Beuckelaere en 20e pi Georges Van-
daele (afd sekretans) 

Dit maakt dus zeven VU-kandidaten op de 
lijst kies ze er alle zeven in i 

DE HAAN 

Onze afdeling kreeg na taai werk een waar
devolle eigen VU-lijst samen, die er als 
volgt uitziet aanvoerder Gerard Claeys 
(Klemskerke) Dan Herman Vandevelde 
(Vlissegem, VU-voorzitter), Didier Van Mul-
lem (Wenduine), J Vandenberghe, Christi
ne Coudeville, Lucr Matten, Yves Gurdebe-
ke, Werner Acke, mevr Pauwels-Desimpe-
laere, Noel Mahieu, Hans Haeck, M Van-
houcke, G Meesschaert, Wilfr Saelens, 
Greta Defurne, Freddie Baert, mevr Claeys 
(uittredend raadslid), Georges Verkest en 
B Beirens De lijst is kompleet en de dne 
gemeenten zijn volwaardig vertegenwoord
igd 

DE PANNE 

Onafhankelijken, BSP, PVV en de V U slo
ten een akkoord op de «Eenheidslijst De 
Panne-Adinkerke» die door de Volksunie 
wordt gesteund 
Ze wordt aangevoerd door de onafhankelij
ke kandidate mevrouw Colaert-Velghe Pau
la De V U neemt de 18e plaats in (Juul 
Hazebaert van Adinkerke), de 19e plaats 
(mevr Dewicke, Adinkerke) en de 20e 
plaats (Bert Hendryckx, De Panne, onze 
voorzitter) De lijst kan de meerderheid 
halen en de V U in het gemeentehuis bren
gen Aan het werk i 

D IKSMUIDE 

1 Hoste Jozef, geneesheer, Diksmuide, 2 
De Grave Willy, landbouwer, Kaaskerke , 3 
Vantyghem Mark, handelaar, Leke, 4 Tan-
ghe Juliette (Devooght), huisvrouw, Pervij-
z e , 5 Laridon Lieve (Van Damme), lerares. 

Zorgen voor ontspanningsgelegenheid in de buurten . ook een taak voor de gemeentebe
sturen. 

Diksmuide, 6. Paesbrugghe Madeleine, her
bergierster, Woumen , 7 Serpieters Rik, han
delsvertegenwoordiger, Esen, 8 Simoens 
Enk, technieker, Beerst-Keiem , 9 Vanden-
broucke Arnold, metaalbewerker, Nieuwka-
pelle, 10 De Ganck Jozef, landbouwinge
nieur, Esen , 11 Maertens Michel, zaakwaar
nemer, Diksmuide, 12 Vanthuyne Willem, 
meubelfabrikant, Leke, 13 Schollier Willy, 
landbouwer, Beerst , 14 Vlaeminck Gerard, 
gepensioneerde, Diksmuide, 15 Everaert 
Jan, arbeider, Diksmuide, 16 Vanderstichele 
Daniel, landbouwer, Lampernisse, 17 De-
clerck Georges, diamantbeweker, Keiem, 
18 Devreese Leo, bediende, Diksmuide , 19. 
Vandenberghe Omer, gepensioneerde, Per-
vijze ,20 BultinckCynel, ambtenaar, Diksmui
de , 21 Ghyllebert Romain, gepensioneerde, 
Kaaskerke, 22 Maeckelbergh Maurits, ge
pensioneerde, Esen , 23 Verslype Walter, 
landbouwer, Pervijze, 24 Dedeurwaerder 
Guido, handelaar, Diksmuide, 25 Tryhou 
Joost, advokaat, Diksmuide 

GISTEL 

Voor het eerst presenteert onze afdeling 
een echte VU-lijst met dertien kandidaten 
Pieter Gunst (KOO), Valeer Devriendt 
(Moere), Roger Ramon, Jan Vandeportae-
le, Roland Versluys (Snaaskerke), Magda 
Bullynck-Neels, Herman Peel, Marcel Van 
Laar, mevrouw Vandeportaele, Marcel Lom-
bary, Esther Beernaert en aan de staart 
Andre Vandecasteele (Zevekote) 
Nu zorgen dat de V U talrijk in de raad 
zetelt 

HOUTHULST 

Dr Dehoorne voert een VU-lijst van veer
tien kandidaten aan met na hem N Scheir 
(Merkem. uittredend), Grymonpon (Kler
ken), Vanneste Simonne (Houthulst), Aliche 
Schareel (Merkem), Pierre Simoens (uittre
dend Houthulst), Darras Dirk (Klerken), 
Xav Koelman (Merkemj, Johnny Debruyne 
fHouthulst), Bourgois (Merkem), Dieusart 
(Klerken), Cnvits (Merkeml, W Claes (Mer
kem), Martin Van Cleven (uittredend. Hout
hulst, onze voorzitter) 
Goede vaart, vrienden i 

ICHTEGEM 

Ofschoon fusiegemeente steunt de V U 
hier lijsten die afzonderlijk opkomen ener
zijds in Ichtegem en anderzijds in Eerne-
gem-Bekegem samen 
Te Ichtegem hebben wij op de lijst « Nieuwe 
Toekomst», de vrouw van onze voorzitter 
Simonne Martens 
Te Eernegem-Bekegem steunen wij de lijst, 
aangevoerd door Oosterlinck, waarop de 
V U meerdere kandidaten heeft op de 3e 
pi Val Vandevijver (uittredend raadslid, 
Bekegem), op de 16e pi Antoon Schille-
mans, en verder nog Devynck, Eddie Vyn-
cke en E Plovie, waarvan de juiste plaatsen 
nog met bekend zijn bij redaktiesluiting 

KOKSIJDE 

Na moeizame besprekingen slaagden de 
besturen van Koksijde en Oostduinkerke 
er met in namens de afdelingen kandidaten 
te brengen op andere lijsten Er werd dan 
beslist met een eigen VU-lijst naar de ver
kiezingen te gaan Onze partij kan inder
daad met wachten tot in het jaar 2000 om 
eindelijk in onze kustgemeenten eigen ver
tegenwoordigers te hebben in de raden, die 
dan ook als dusdanig bekend zijn De bestu
ren van Koksijde en Oostduinkerke konden 
dan ook met anders dan een eigen, weze 
het onvolledige, lijst in te dienen, die tegen 
niemand gencht is, doch wel ons eigen VU-
gemeentebeleid wil bekendmaken Het be
stuur van Koksijde was eenparig daar de 
bestuursleden op de lijst figureren, of daar 
de voorzitter de peters-lijst ondertekende 
Te Oostduinkerke trad het bestuur genuan
ceerder op Onze VU-lijst wordt aange
voerd door Filiep Wybo van Koksijde, en 
na de verkiezingen zijn alle kansen nog 
open 

KOEKELARE 

De afdeling steunt hier de « Katholieke Een-
heidslijst», waann de leden van Koekelaars 
Welzijn, de lijst van burgemeester Lootens-
zaliger, samenstaan met CVP-ers en onaf
hankelijken 
Deze lijst ziet er als volgt uit Jonckheere, 
Jongbloet, Bernaert, Vanslembrouck, De
seure, Defoort, Costenoble, Vandecasteele, 
Depreitere, Vanryckeghem, David, Verfail-
le, Nouwynck, Hendryckx, David, Heme-
ryck Demey, mevrouw Lootens Onder hen 
bevinden zich de leden van het A B Mevr 
Lootens en Rene Hemeryck, en meerdere 
andere VU-leden die onze lezers wel ken
nen ' Het « zit er dus in » dat mevrouw Loot
ens burgemeester kan worden Hard wer
ken derhalve 

KORTEMARK 

De twee afdelingen Kortemark en Zarren-
Werken presenteren een VU-lijst met twin
tig kandidaten 1 Braem Alb (uittr sche
pen). Handzame , 2 Ria Vermeire (Zarren), 
3 Okt Ramboer (Zarren, uittr raadslid), 4 
Alb Staelens (Kortemark, voo rz ) , 5 Mevr 
Gilb Spaens (Handzame, uittr raadslid), 6 
Pol Casier (Handzame), 7 José Meyus 
(Kortemark) 8 Andre Lowie (Handzame), 
9 Marcel Tanghe (Handzame), 10 Norb 
Vlaeminck (Kortemark), 11 Michel Van-
steenlandt (Handzame, bestuurslid, uittr 
raadslid), 12 Odie Menseeren (Zar ren l , 

13 Enk Vanthuyne (Zarren, afd sekretans), 
14 Albert Bondewei (Kortemark, bestuurs
lid) , 15 Frans Vercruysse (Zarren), 16 
Freddie Couvreur (Werken), 17 Jules Van-
daele (Kortemarkl 18 Corthals (Handza
me, uittr schepenj , 19 R Denduyver (Ede-
walle) 20 Daniel Debeuckelaere (Handza
me, afd sekretans) 

LO-RENINGE 

Onze voorzitter, uittredend raadslid, apote-
ker Albert Ascrawat, is lijstduwer op de lijst 
Gemeentebelangen van de burgemeester 
Voorlaatste staat onze voormalige penning
meester J Swertvaegher De VU -steunt 
deze lijst 

MIDDELKERKE 

De sterke lijst. Stem van het Volk, aange
voerd door burgemeester Inghelram (VU) 
omvat naast neutraten een hele reeks VU-
personen onze steun gaat naar die lijst 
Hier volgt ze Inghelram (uittredend VU-bur-
gemeester), Lon Dewulf (uittr schepen 
Westende VU), Omer Standaert (uittr 
raadslid Spermalie VU), Irene Vaneessen 
(Leffinge), Adv Dobbelaere (Westende), 
Roger Baeckelandt (uittr Middelk), Paul 
Claeys (Schore), Georges Vandenberghe 
(Middelk), Jan Defurne (Leffinge), Luc 
Dewulf (Middelk), R Vanhercke (Middelk), 
Morel Gerard (Middelk), Herwig Vaneecke 
(Westende), Genouw Ars (Westende), 
Vanoverschelde Eddie (Leffinge), Heytens 
L (Middelk), Paul Degraeuwe (Westende), 
Omer Huyghebaert (uittr schepen Westen
de), Mevr Niville (Middelk), Et Vandenbus-
sche (Middelk), A Berteloot (Westende), 
Depoorter G (Middelk), Julien Desseyn 
(Middelkerke) 

NIEUWPOORT 

De VU, PVV en onafhankelijken sloten zich 
samen op een lijst «Samen Sterker», met 
10 VU, 7 PVV en 2 onafhankelijke kandida
ten Let wel op de heer Mertens heeft de 
Volksunie voor twee jaar verlaten en wordt 
door ons NIET gesteund Ons bestuur en 
het arrbestuur steunen de lijst «Samen 
Sterker» waarop de volgende VU-kandida-
ten 2e W Devriendt (uittr gemeente
raadslid)), 4e Frans Vandaele (voorzitter), 
5e Karel Theunynck (KOO), 7e Walter 
Verstraete, 9e Guido Delanghe, 11e Ol 
Baert, 13e J Hoeck, 15e Henn Pyson, 
17e Coene Mane-Louise, 19e Roetynck 
Goed heil i 

OUDENBURG 

Onze drie afdelingen bieden een eigen VU-
lijst aan als volgt samengesteld 
L Vierstraete (uittr burgemeester Rok-
sem), M Meyns (uittr raadslid Ettelgem), J 
Storme (afd voorzitter Oudenburg), Dr J 
Devoldere (Westkerke), Marie-Th Vervae-
cke (Ettelgem), Roger Vansteenkiste (Ou
denburg), Lucas Roose (Ettelgem), Jacqueli
ne Demuelder (Oudenburg), Pol Dumon 
(Oudenburg), A Warmoes (Oudenburg), 
Èliane Rosseel (Ettelgem), E Vanwatermeu-
len fRoksem), Georges Samaey (Ouden
burg), Noel Deman (Oudenburg), Ign Van-
derwee (Ettelgem), Edward Tilleman (Ou
denburg), Aug Vandenberghe (Ettelgem), 
A Allemeersche (Oudenburg), H Dumarey 
(uittr raadslid, Roksem) 
Opgelet de heer G Thijs, die op de lijst 

Ingelbrecht voorkomt, kan met inroepen 
namens de V U te zetelen W e hebben een 
eigen lijst, waarvan hij zich afzondert 

VEURNE 

Hier doet de afdeling mee aan de lijst Van-
hee, waarop diverse groepenngen werden 
verenigd De juiste toedracht van plaatsin
deling was bij de redaktie nog met bekend 
Alleszins staat ons provincieraadslid Ur-
bain Bruynoghe op de derde plaats en 
bevindt Walter Platevoet (uittredend) zich 
ook op die lijst 

Volgende week verdere informatie over 
de verkiezingen 
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SAMENWERKING 
«1975 was voor de ondernemingswinsten ver
uit het slechtste jaar sedert de tweede wereld
oorlog », zo begint het jongste overzicht inzake 
de bednjfsresultaten dat elk jaar door de 
« Weekberichten » van de Kredietbank gepubli
ceerd wordt De netto-rendabiliteit der eigen 
middelen wordt voor de industriële ondernemin
gen op amper 1,3 t h gesteld en zelfs deze 
1,3 t h IS een overschatting, omdat de vermin
dering van de afschnjvingen de kloof tussen de 
gepubliceerde en de ekonomische afschrijvin
gen nog vergroot heeft 

Niet elke sektor van onze ekonomie doorstaat 
op dezelfde wijze en met dezelfde resultaten 
de huidige ekonomische achteruitgang en de 
stijgende produktiekosten Voor het reeds geci
teerde jaar 1975 daalde de gemiddelde netto
winst van de ondernemingen met 45,8 t h 
Voor de financiële sektor en voor de onderne
mingen van openbaar nut bleven de resultaten 
goed, maar de netto-winst van de distributiebe
drijven b v werd gehalveerd, en de industriële 
sektor moest een achteruitgang boeken van 
86,8 t h I 

Zelfs als men aanneemt dat het ekonomisch 
herstel definitief terug op gang gekomen is, zal 
het toch nog verscheidene jaren duren voor
aleer alles en iedereen zich van de «magere 
jaren» hersteld heeft 

Vanzelfsprekend zijn het met alleen de bedrij
ven die zware klappen te inkasseren kregen en 
nog zullen krijgen Ook de kleinhandel en de 
gewone werknemer moesten hun deel van het 
leed dragen Weliswaar wordt de handicap van 
300000 werklozen opgevangen én door de 
werkloosheidsvergoedingen én door het feit 
dat in vele gezinnen minstens of de man of de 
vrouw aan het werk is kunnen blijven Maar 
desondanks voelen velen zeer pijnlijk de gevol
gen van wat de ekonomie op dit ogenblik aan 
het doormaken is 

EEN KLEIN O F F E R 

«Het Laatste Nieuws» van 17 september haalt 
op biz 4 een bericht aan uit «De Financieel-
Ekonomische Tijd» en volgens hetwelk een 
ondernemer uit de plastieksektor (144 werkne
mers) een brief zou geschreven hebben aan 
de eerste-minister en aan de deelnemers van 
de tewerksteilingskonferentie Deze brief is 
merkwaardig en we willen hem daarom graag 
onder de aandacht van onze lezers brengen 
«Indien onze produkten morgen 4 t h goedko
per zouden worden», zo stelt deze onderne
mer, « dan voeren wij overmorgen het dubbele 
uit Dat betekent zoveel meer arbeidsplaatsen 
in plaats van zoveel werklozen Een klem offer 
door iedereen gebracht in de produktieketen 

r 
SOCIAAL VADE-MECUM VOOR IEDEREEN 

gedurende slechts één jaar, kan een totale 
ommekeer teweegbrengen in onze industriële 
mogelijkheden » 

De bnefschrijver legt verder uit dat zijn bedrijf 
de grootste moeilijkheden ondervindt om uit te 
voeren In Nederland moet hij zijn prijzen vanaf 
1 oktober met 5 t h verlagen en in Franknjk 
met 4 t h De markt in Groot-Brittannie is totaal 
verloren voor zijn uitvoer De Belgische uitvoer-
prijzen zijn zo scherp gesteld dat elke verho
ging van de produktiekosten uitvoermogelijkhe-
den doet verloren gaan en bijgevolg meer wer
keloosheid veroorzaakt Tot zover voornoem
de ondernemer in zijn bnef aan de eerste-minis-

Ons « Sociaal Vade-Mecum voor ie
dereen » handelt deze week over de 
voordelen die op trein, tram en bus 
worden toegekend aan minder-vali
den Meer hierover staat te lezen in 
een brochure die gratis te verknj-
gen is in alle grote stations, bij het 
Rijksfonds voor Sociale Reklasse-
nng van Minder-Validen en bi> de 
N M B S zelf, Direktie Eksploitatie, Bu
reau 14-32, Leuvensestraat 21,1000 
Brussel 

ter en de leden van de tewerksteilingskonferen
tie 

EEN PAAR W O O R D E N K O M M E N T A A R 

W e gaan in onze kommentaar niet de weg op, 
in dit verband steevast ingeslagen door de vak
bonden Nu de socialisten zich in de oppositie 
voelen, wordt het syndikaal optreden vergiftigd 
door een opbodpolitiek tussen de twee groten, 
waarmee uiteindelijk niemand gelukkig zal wor
den Daarmee is niet gezegd — we haasten 
ons dit hieraan toe te voegen — dat we het 
standpunt van de ondernemers en het VBO bij
treden Syndikaten én VBO hebben gedeelte
lijk gelijk, maar we ontkomen ook niet aan de 

indruk dat beiden een flink stuk aan het over
drijven zijn geslagen. 

Onze kommentaar gaat dus niet de syndikale 
weg op Veeleer willen we enkele woorden nch-
ten tot de ondernemerswereld 

Van werkgeverszijde beklaagt men er zich 
over dat de werknemers, bij monde van de syn
dikaten, absoluut weigeren ook maar het klein
ste deeltje van hun sociale verworvenheden 
prijs te geven Integendeel, slechts met de 
grootste tegenzin wil men horen van enige mati
ging inzake looneisen Het allesbehalve onzin
nig voorstel — zie hoger — om de produktie
kosten (lees loonkosten) met b v 5 th . te 
laten dalen, daarover wil zelfs van werknemers-
zijde niemand horen praten 

De werkgevers moeten overwegen dat de 
reaktie van de werknemers totaal normaal is, 
rekening houdend met de sociaal-ekonomische 
struktuur van ons bednjfsleven Wanneer alles 
goed gaat, worden de arbeiders en bedienden 
beschouwd als een louter produktie-instru-
ment, waarvan men de lichamelijke en/of gees
telijke kapaateiten koopt tegen zoveel per uur 
of zoveel per maand Het is volkomen begnjpe-
lijk dat deze arbeiders en bedienden zich in min
der gunstige tijden op dit standpunt terugtrek
ken en op de allereerste plaats verdedigen wat 
ze reeds hebben 

De Volksunie heeft altijd op het standpunt 
gestaan dat een natie slechts tot stand kan 
komen wanneer alle lagen en klassen van de 
bevolking samenwerken voor het scheppen 
van meer welvaart en meer kuituur Deze 
samenwerking mag niet ophouden aan de 
fabriekspoort Ook in de bedrijven heeft de 
Volksunie — zie de verschillende kongressen 
— samenwerking en medebeheer gevraagd 
van allen die bij de produktie betrokken zijn En 
terecht Waar de verantwoordelijkheid samen 
gedragen wordt wanneer alles floreert, kunnen 
ook de offers gezamelijk gedragen worden 
wanneer het eens minder goed gaat Zou men 
dit van werkgeverszijde met eens ernstig in 
overweging kunnen nemen f 

Willy COBBAUT 

WAT IS VRIJHEID? 
Toen de psycholoog B.F Skinner, een der gro
te vertegenwoordigers van het Amerikaans 
behaviourisme, zijn boek « Beyond Freedom 
and Dignity- (Titel van de Nederlandse verta
ling: -Over een wereld zonder vrijheid en 
waardigheid»] publiceerde, maakte hij heel 
wat ophef met zijn tesis over het menselijk 
gedrag. Wij misleiden onszelf, zegt Skinner, 
als wij denken dat wij onze handelingen 
beheersen. Skinner trok de wetenschappelij-
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VOORDELEN AAN 

MINDER-VALIDEN OP TREIN, TRAM 

EN BUS 

Bepaalde minder-validen krijgen van de NMBS, van de 
Nat MIJ der Buurtspoorwegen en van de MIV voordelen 
toegekend De voornaamste worden hier in het kort ver
meld 

Blinden 
Blinden met een gezichtsverlies van minstens 90 %, 
ongeacht hun leeftijd of beroep, kunnen bij het Rijksfonds 
voor Sociale Reklassering van Minder-Validen, een roze 
nationale vermindenngskaart verkrijgen, die hen bij de 
spoor- en de buurtspoorwegen volgende voordelen 
geeft 
a) Blinde reiziger zonder begeleider Vermindering van 
50 % op de volle pnjs van het biljet 
b) Blinde reiziger vergezeld van een begeleider Beiden 
betalen samen slechts een biljet of abonnement tegen de 
volle prijs 
c) Blinden-hond Deze wordt gratis vervoerd, op voor
waarde dat hij gemuilband is en aan de leiband wordt 
gehouden 

Personen die het gebruik van de beide bovenste of de 
beide onderste ledematen verloren hebben 

Minder-validen die het gebruik van beide armen of beide 
benen verloren hebben, betalen slechts de prijs van éen 
ticket voor de reis van zichzelf en van hun begeleider Dit 

gratis vervoer van de begeleider is evenwel slechts toege
kend op voorlegging van een bij de NMBS aan te vragen 
toelatingskaart, die om de vijf jaar moet hernieuwd wor
den 

BIJ de aanvraag dient een geneeskundig attest gevoegd 
waaruit blijkt dat de aanvrager zonder hulp van een derde 
met in staat is zijn normale levensfunkties uit te oefenen 
Behoeftigen kunnen van het betalen van de voor deze 
kaart geheven taks worden vrijgesteld en dit op voorleg
ging van een attest, afgeleverd door het gemeentebe
stuur 

Kosteloos vervoer van wagentjes, honden en fietsen 

Invaliden kunnen volgende zaken kosteloos als reisgoed 
laten vervoeren 
a) Invalidenwagentjes, zelfs degene die uitgerust zijn met 
een benzinemotor 
b) Honden die het invalidenwagentje voorttrekken 
c) Fietsen die gebruikt worden door sommige eenbenige 
minder-validen 
De betrokkenen dienen het bewijs van hun invaliditeit met 
te leveren Het gebruik van bovenvermelde zaken volstaat 
om recht te hebben op het voordeel 

Allerlei 

Aan sommige minder-validen wordt een vermindering van 
50 % toegekend op een kaartje 2e klas ^ Wie zich met 
een rolstoel verplaatst, kan gebruik maken van de specia
le dienstingang en van de goederenlift Voor auto's is gra
tis parkeerruimte ter beschikking 

•|xe 
DOKUMENTATIE 

ke geldigheid en bruikbaarheid van de alge
mene interpretaties van de begrippen over 
vrijheid in twijfel. De fiktieve aspekten van 
het vrijheidsbegrip zijn niet funktioneel, zegt 
hij, bij het oplossen van wereldproblemen 
zoals misdaad, milieuverontreiniging, oorlog 
en overbevolking. Wij moeten een nieuwe 
omschrijving van de vrijheid vinden die in 
overeenstemming is met het menselijk ge
drag. En dit gedrag wordt niet bepaald door 
de autonome mens, maar door de omgeving. 
Een omgeving en een kuituur die hij evenwel 
zelf grotendeels heeft voortgebracht! 
In een boek, al even uitgebreid als Skinners 
werk zelf, heeft FInley Carpenter, hoogleraar 
in de opvoedkundige psychologie aan de uni
versiteit van Michigan, geantwoord op Skin
ners stellingen. In een eenvoudige en klare 
taal legt hij ons het nogal kompakte werk van 
Skinner uit, wijst op de sterke en zwakke pun
ten ervan, o.m. diens verwaarlozen van de 
alternatieve betekenissen van het begrip 
«vrijheid». Carpenters werk is een antwoord 
en een verklaring, getuigend van wetenschap
pelijke objektiviteit, niet bewogen door ide
ologische of politieke vooroordelen en pas
sies, zoals de emotionele reakties van ]|jfvijfel-
achtige waarde van b.v. Chomsky en zijn 
geestesgenoten. 

Wie over de mens en zijn gedrag, over het 
begrip «vrijheid» enig inzicht wil verwerven 
— en welk politiek denken kan zonder een 
bezinnen op beide ? — moet beide werken ter 
hand nemen: dat van Carpenter én dat van 
Skinner. Zij stijgen uit boven een al te vaak 
van weinig niveau getuigende, politiek en ide
ologisch geïnspireerde literatuur, die rondom 
haar utopieën de sofismes en leuzen bouwt 
van een schijn-wetenschappelijke dogmatiek. 
Sinds Marx « Das Kapital» schreef en sinds 
Stevenson de stoommachine uitvond, is er 
heel wat gebeurd en heeft de wetenschap 
ons heel wat nieuwe bevindingen voorgelegd, 
ook op het gebied van de kennis der menselij
ke natuur, de intermenselijke relaties en het 
menselijk gedrag. Ideologen die zulks niet 
wensen te erkennen, vergissen zich. De mens
heid heeft er alle belang bij er wel degelijk 
rekening mee te houden, (he) 

B.F. Skinner - « Over een wereld zonder vrij
heid en waardigheid » - Uitg. Bruna, Antwer
pen - 192 bIz. - 280 fr. 
Finley Carpenter - «Vrijheid in opspraak» -
Uitg. De Nederlandse Boekhandel, Antwer
pen - 191 bIz. - 350 fr. 
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VERSJES VOOR 

MIETJE PORSELEIN EN 

ULISPRING-IN-'TVELD 
'Poëzie voor kinderen schrijven, is 
een gewaagde onderneming Het dich
terlijke moet hier de hand reiken aan 
de uiterste eenvoud en het intense 
aanvoelen van de kinderziel» Dat 
schrijft J Van Weverberg, Kantonaal 
inspekteur, in het voorwoord van de 
bundel Kinderversjes 

Eigenlijk is die bundel het produkt van 
een samenwerking tussen de dichte
res Katelijne van der Hallen, de illustra
tor Hugo Heyens (want er komen ook 
enkele tekeningen in voor) en Ward 
de Beer, die de muziek bij vier van de 
gedichtjes schreef Maar het leeuwe
aandeel — ongeveer dertig versjes 
komt toe aan Katelijne van der Hal
len, die daarmee haar derde dichtbun
del liet verschijnen Zij debuteerde als 
dichteres in 1969 met de bundel Stille 
Regen In 1974 volgde Transparant 
Daarnaast publiceerde zij in een aan-

tal literaire tijdschriften «Kinderen 
hebben haar steeds geboeid Haar 
opleiding tot kleuterleidster zal daar 
wel niet vreemd aan zijn » Aldus J 
Van Weverberg, die ons meteen de 
volgende omschrijving van Katelijne's 
versjes aan de hand doet «In fijne, 
verzorgde taal en met subtiele beel
den schetst Katelijne intieme frag
mentjes uit het kinderleven de droef
heid om een lege vogelkooi of om 
gestorven visjes, de vreugde bij het 
kinderspel, het intieme samenzijn met 
de klasgenootjes het vervi/arde voor-
bijschuiven van de dagenrij, het sla
pengaan, enz » 

Als voorbeeld dit versje « Eierdopje / 
op mijn kopje / Goeie morgen / half 

negen / Wacht nog even / Het ont
bijt staat klaar / Goeie morgen / w e 
zijn al daar » 

sr!K* . 

VITAL CELEN-PRIJS 
VOOR 
HET EERST UITGEREIKT 

MEDEGEDEELD 

LITERAIRE R E I N A E R T P R I J Z E N 
1977 

D A P Reinaert Uitgaven schnjft voor 
de elfde maal de Literaire Reinaertprij-
zen uit, waarvoor in 1977 door B A C -
Centrale Depositokas, Brussel en 
door N V De Volksverzekenng, Brus
sel een bedrag van 125000 BF ter 
beschikking wordt gesteld 

Dit bedrag wordt als volgt verdeeld 
— 75 000 BF, voor een oorspronkelij
ke roman, 

— 50000 BF, voor een oorspronke
lijk speurders- of science fiction-ver-
haal 

De jury is samengesteld uit de letter
kundigen Prof Dr R F L I S S E N S , Willy 
SPILLEBEEN, Hubert V A N HERRE-
WEGHEN en vertegenwoordigers 
van de uitgeverij 

Voor 15 januan 1977 moeten de 
manuscnpten worden ingezonden 
Op eenvoudige aanvraag bij Redactie 
Reinaert Uitgaven (Industriepark 84, 
te 9140 2ELE Tel 052-445171) zal 
aan elke belangstellende het prijs
kampreglement worden toegestuurd 

PRIESTER D A E N S P R I J S 1977 

REGLEMENT 

1 Een prijs van 30000 fr wordt uitge
reikt in juni 1977 voor een gepubli
ceerd of met gepubliceerd werk over 
a) de werking van Adolf DAENS en 
de Christene Volkspartij, hetzij alge
meen, hetzij in een bepaald gewest 
(of gewesten) van Vlaanderen, Wallo
nië en Nederland 
b) het belichten van eén of meer per

sonen die een rol hebben vervuld in 
de Christene Volkspart i j , 

c) de betrekkingen van Adolf DAENS 
en de Christene Volkspartij met instel
lingen (Belgische Regenng, Parle
ment, R K Kerk enz) of andere bewe
gingen (Socialisme, Chnstene Demo
cratie, liberalisme, conservatieve par
tij, Vlaams nationalisme), 

d) verschijnselen, gebeurtenissen, per
sonen, instellingen die een invloed 
hebben uitgeoefend of konden uitoe
fenen op de ontwikkeling van de 
Christene Democratie zoals ze door 
Adolf DAENS werd opgevat, 

e) de plaats van de actie van Adolf 
DAENS en zijn medestrijders in de 
Vlaamse en heel-Nederlandse bewe
ging, 
f) de betekenis van sommige gedach
ten van Adolf DAENS en de Chris
tene Volkspartij die heden of morgen 
nog kunnen gelden, sociaal, econo
misch, politiek, nationaal, religieus 

2 Gepubliceerde werken komen in 
aanmerking wanneer zij verschenen 
zijn na 1 1 1976 

3 De manuscnpten of drukwerken 
dienen te worden ingezonden voor 
31-12-1976 op het adres L DELA-
FORTRIE, Oude Mechelsebaan 231, 
3240 Langdorp, met vermelding 
Priester Daensprijs 1977 

4 ZIJ worden voorgelegd aan een 
jury, bestaande uit André DE-
MEDTS, letterkundige, voorzitter. 
Prof Lode WILS, en Prof Theo 
LUYKX, leden Tegen hun uitspraak is 
geen verhaal De juryleden zullen 
trachten eenparigheid in hun uit
spraak te bereiken, zoniet beslist de 
voorzitter -\- één van de leden De 
jury kan beslissen de prijs met toe te 
kennen, uitsluitend uit overwegingen 
van kwaliteit In dat geval wordt een 
nieuwe prijs uitgeschreven voor 1978 

5 De pnjs wordt uitgereikt tijdens een 
akademische zitting in het Stadhuis te 
Aalst op zondag 19 juni 1977 te 11 u 

Walter Van den Broeck, van wie 
onlangs het TV-spel Mazelen door de 
BRT werd uitgezonden (Groenten uit 
Balen en De andere Vermeer gingen 
reeds eerder de lucht in), produceert 
met enkel dialogen om op de planken 
of voor de BRT-kamera's te worden 
gedebiteerd, maar pent ze ook neer 
als literatuur voor de jeugd van 8 jaar 
en ouder 

Mietje Porselein en bh Spring-in-'t 
Veld IS daarvan een voorbeeld 
« Psst I JIJ daar i Ja jij die mij net hebt 
opengeslagen » Zo begint het boekje 
zijn verhaal aan zijn lezer(tje)s te ver
tellen Veel logika moet men van zo'n 
boekje natuurlijk met verwachten, te
meer omdat het een ondeugend boek
je IS Tenminste in het begin van zijn 
verhaal, want dan gomt het al de zin
nen uit die het vreemde mannetje met 
de bnl en bakkebaarden, Walter Van 
den Broeck, schrijft over brave jonge
tjes die altijd goed opletten in de klas 
en meer van zulke flauwiteit Veel leu
ker IS het de twee poppetjes van Wal
ter te plagen Zij heten Mietje Porse
lein en Lili Spnng-in-'t Veld Mietje kijkt 
altijd droevig voor zich uit, alsof ze op 
iets wacht terwijl Lili altijd kijkt alsof 
ze iets zoekt Waarop Mietje wacht 
en wat Lili zoekt, en hoe het ondeu
gend boekje zijn plagerijtjes uiteinde
lijk betreurt, en hoe Mietje en Lili 
levend worden en goed speelkame
raadjes zijn voor Walters kinderen 
en welke wonderlijke dingen Walter 
en het boekje nog meer beleven ga ik 
nu met vertellen Daarvoor zou ik zelf 
een boekje moeten schnjven En ja, 
tenslotte zou dat toch maar een her
haling zijn van hetgeen Walter al 
heeft neergepend Is het m e t ' 

Als je van fabels en sprookjes houdt, 
koop dan het boekje Kijk even of 
alles rustig is in huis Broertjes en zus
jes spelen ' Paps slaapt "̂  Mams leest 
de k r a n t ' Goed zo i Kruip dan stille
tjes met je boekje in een hoekje en 
geniet er van al die fijne dingen uit 
Walters dromenland 

Jan Van Bossuyt 

Katelijne van der Hallen Kinder
versjes 
Uitgeverij Walter Soethoudt, Peren
straat 15, 2000 Antwerpen 1976 

Walter Van den Broeck Mietje Porse
lein en bil Spnng-in-'t Veld Uitgeverij 
Walter Soethoudt, Perenstraat 15, 
2000 Antwerpen 1976 

DE J O N G E R E U Z E N 

De v z w Kofschip-Knng, die een asiel 
wil zijn voor alle kunstenaars die zich 
aan een groot publiek willen voorstel
len, heeft besloten een dichtbundel uit 
te geven met als titel « De Jonge Reu
zen» 
Deze dichtbundel is opgevat als een 
kollektieve uitgave, waaraan meerde
re dichters zullen meewerken 
Geïnteresseerden, die voor deze uit
gave in aanmerking willen komen die
nen drie gedichten ter beoordeling in 
te sturen op het adres Gerrit Achter
land, Ninoofsesteenweg 284, 1680 St-
Kwintens-Lenmk 

E E U W F E E S T V I E R I N G O M E R 
K A R E L DE LAEY 

Dit jaar is het honderd jaar geleden 
dat Omer Karel De Laey werd gebo
ren Zijn geboortedorp De Gete en de 
ganse gemeente Hooglede staan 
klaar voor de eeuwfeestviering op 
zondag 26 september a s 
Om 17 uur gaat in de zaal Geitenhove 
op De Gete (parochie Sint-Jozef) de 
herdenking door 

Voorzitter Willy Pattyn op>ent de bij
eenkomst met een welkomstwoord 
Letterkundige Anton van Wilderode 
spreekt over het leven en werk van 
Omer Karel De Laey 
Een gedenkschnft, samengesteld 
door e h Marcel Vermeulen, neef van 
Warden Oom, wordt voorgesteld 
BIJ dit eeuwfeest is ook een langspeel
plaat verschenen, uitgewerkt door de 
werkgroep Malegijs uit Kemmel Gui
de Cafmeyer, Rose Calmeyn en Ru-
dolf Neinnck dragen dierensprookjes 
en gedichten voor die ook op de plaat 
zijn opgenomen 

De langspeelplaat met een fraai luxe
album waarin alle voorgedragen tek
sten zijn opgenomen is te verkrijgen 
op de herdenkingsdag in De Gete-
Hooglede of door storting van 320 fr 
op rekening 068-0561880-83 van Ma
legijs te Kemmel 

Zondag 19 september werd op 
de 29° Frans-Vlaamse Kultuur-
dag te Waregem de eerste Vi
tal Celenpnjs uitegereikt De 
pri js IS bestemd voor een 
Frans-Vlaming die zich verdien
stel i jk maakte voor de Neder
landse taal en kultuur De pri js 
ging naar E.H. kan. Maxime Des-
warte uit Steenvoorde. Me
vrouw G. Maas-Celen reikte 
hem uit. 

N.a.v. de 20"® verjaardag van 
zijn overl i jden belichten we 
even de figuur van prof. dr. 
Vital Celen, de rasechte Kempe
naar, die zich zo verdienstel i jk 
maakte voor Zuid-Vlaanderen. 

Vital Celen werd geboren in het zui
den van de Antwerpse Kempen, te 
Hulshout Zijn vader was handelaar, 
en in zijn familie waren er verscheide
ne burgemeesters Zijn moeder, een 
Boeckx, was waarschijnlijk van dezelf-
;de stam als de zestiende-eeuwse dich
ter en rederijker Bartolomeus Boeckx, 
voorzitter van de Lierse rederijkers
kamer 

Vital Celen werd al zeer vroeg flamin
gant al op het kollege te Aarschot 
waar het onderwijs, zoals gebruikelijk 
in die ti|d, totaal verfranst was Hij las 
in die tijd Conscience, de gebroeders 
Snieders, Domien Sleeckx, uit de bi-
blioteek van een tante, die vlakbij 
woonde Aan het kollege kwam Celen 
ook onder de indruk van de Scheldely-
riek van Jan Hammenecker, die daar 
toen leraar werd, evenals onder de 
invloed van diens Vlaamsgezindheid 
Na zijn humaniora en een onderbre
king wegens ziekte — hij zou jaren 
lang met een borstkwaal sukkelen — 
ging hij Germaanse filologie studeren 
te Leuven Reeds op het kollege werk
te hij mede aan «De Student» en aan 
plaatselijke bladen zoals « Onse Swa-
ne» van Heist op den Berq, «De 
Gazet van Dieet» en «De Poort der 
Kempen» van Herenthout, waarin hij 
o m een verhaal over de Sanskulot-
tentijd, in verzen, zou publiceren Hij 
kwam in kontakt met Maurits Sabbe, 
toen leraar te Mechelen Die vroeg 
hem om een nieuwe uitgave van 
Michiel de Swaens «Gecroonde 
Leersse» te bezorgen Prof Lecoute-
re beval zijn student aan bij prof kan 
C Looten van de katolieke hoge
school van Rijsel, voorzitter van het 
« Comité Flamand de France » 

In 1912 was Celen bij Looten te Rij
sel het was een eerste kontakt met 
Zuid-Vlaanderen en het zou hem voor 
zijn leven tekenen In 1915 werd 
Celen interimans te Doornik en in 
1917 werd hij overgeplaatst naar Brus
sel Aktivist was hij met, maar Vlaams-
gezind bleef hij zeker en trad na de 
oorlog op als sekretans van het Alge

meen Vlaams Verbond, dat als po
ging tot algemene Vlaamse bundeling 
faalde wegens Van Cauwelaerts af
wijzing van de aktivisten en fronters 
Terug leraar in Doornik na de oorlog, 
en daarna te Antwerpen vanaf 1926, 
volgde hij in 1932 Jules Persijn op aan 
de Rijkshandelshogeschool en in 
1938 als opvolgers van Maunts Sab
be doceerde hij Nederlandse Letter
kunde aan de Koloniale Hogeschool, 
te Antwerp>en 

Vital Celen schreef heel wat gedich
ten, verhalen, vertalingen, naast een 
groot aantal artikels en studies gaan
de van folklore (De begankenis en 
markt van Kruiskensberg) tot weten
schappelijke studies en uitgaven , zo
als het werk van Michiel de Swaen 
(in samenwerking met Camiel 
Huysmans en Maurits Sabbe) 

In deze studies is het aandeel van 
Zuid-Vlaanderen met gering E H Gan-
tois schreef enkele jaren na Celens 
overlijden een artikel in het Artisten-
blad over Vital Celen en Zuid-Vlaan
deren, waaruit blijkt welke belangrijke 
aktiviteiten de letterkundige, literaire 
historicus en geschiedschrijver op dat 
terrein vervuld had 

Met zijn « Schets van de ontwikkeling 
van de moderne poëzie » brak hij een 
lans voor de moderne lynek Als 
wetenschapsmens en als letterkundi
ge verliet hij nooit de dubbele bron 
van zijn geestelijke kracht het Kempi-
sche dorp waar hij werd geboren en 
dat hem bij zijn heengaan ontroerd 
beweende, en het Zuid-Vlaanderen 
dat hij ontdekt had in zijn jeugd en tot 
aan zijn dood zou liefhebben, bezin
gen en ervoor vechten Tussen de 
twee gedichten Mijn Kempen en 
Frans-Vlaanderen ligt deze liefde en 
trouw uitgespreid 

Gantois schreef hij Celens overlijden 
« De leider van een der meest sympa-
tieke strijdbladen van de Heelneder-
landse beweging vertolkte in een veel
zeggend schrijven het bewustzijn van 
het grote verlies dat Vital Celen 
betekende Wij blijven ons interesseren 
aan Frans-Vlaanderen, zei hij, we zul
len het nu wel dubbel moeten doen nu 
de innemende figuur van prof dr Vital 
Celen ons ontvallen is» 

Celens erfenis werd door anderen 
overgenomen, hier en in Zuid-Vlaan
deren zelf Twintig jaar na zijn dood 
blijft zijn heelnederlandse geloofsbelij
denis echter nog naklinken als een 
wekroep, als een teken van de onver
woestbaarheid van de kernidee der 
Vlaamse beweging Van Zomme tot 
Dollart ons land Een hart, een hand, 
één band Dietsland 

Moge deze Vital Celenpnjs de naam 
van deze grote Kempenaar in blijven
de herinnering houden tussen de Aa 
die vloeit vanuit de Kempen naar het 
Noorden, en de Aa die vloeit van uit 
het hart van Zuid-Vlaanderen naar de 
zee 

R Bosmans 
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F comme Fairbanks 
Eén van de weinige lichtpunten in de 
huidige Franse filmproduktie is de 38-
jange Maunce Dugowson Deze vnj 
jonge kineast is met F Comme Fair
banks aan zijn tweede lange speelfilm 
toe, maar reeds in zijn prilste jeugd 
was hij door de filmmikrobe besmet 
(op 15-jarige leeftijd was hij voorzitter 
van de «ciné-club» uit Saint-Quentin, 
zijn geboortestad) en 10 jaar geleden 
verzorgde hij reeds film-informatieve 
televisieprogramma's, samen met Fre
deric Rossif Dit voortdurend bezig 
zijn met film zonder eigenlijk ooit 
direkt achter de kamera te gaan 
staan, dit dwepen met de film van op 
afstand, verklaart natuurlijk waarom, 
vooral in F Comme Fairbanks, Dugow-
sons films zo « aangenaam » zijn om 
te bekijken In tegenstelling tot heel 
wat andere kineasten, voel je in deze, 
en ook in zijn vorige film Lily aime-moi, 
een grote feeling en bijna liefdevolle 
benadenng van de maker voor alles 
wat eigen is aan het filmbeeld de 
decors, de kamera-instellingen, het 
spel van de akteurs, de montage, de 
inhoud van de film zelf, alles staat in 
funktie van een uitzonderlijke liefde 
voor de film als romantische kunstui
ting De muren van kamers hangen in 
F Comme Fairbanks vol oude filmaffi
ches of foto's van stars, een van de 
belangrijkste nevenakteurs is opera
teur, terwijl hij vroeger in de U S 
woonde en opkomend kineast was 
maar moest uitwijken tijdens de fa
meuze heksenjacht op al wat naar 
rood rook, bij de aanvang van de vijf
tiger jaren, onder de leiding van sena
tor McCarthy en een Nixon En last 
but not least, de titel van de film zelf 
het hoofdpersonage is iemand die 
nog dweept met de grote helden uit 
de stomme filmpenode (in casu Dou
glas Fairbanks), «mannen» 'i\e de 
grootste moeilijkheden in eén oogpink 
wisten te overwinnen, maar anno 
1976 IS die «Amerikaanse droom» 
met meer haalbaar Kineast Maunce 
Dugowson voert met het personage 
van Andre Fragman (andermaal een 
geknipte rol voor Patrick Dewaere) 
zo'n romantische figuur ten tonele, vol
gepropt met idealistische en kritische 
gevoelens, paraat om een heerlijke, 
nieuwe wereld binnen te stappen, 
want Dewaere werd net (on)eervol 
uit het leger ontslagen Bij Dugowson 
IS het de bedoeling geweest de aftake
ling van deze man op een lyrisch-me-
lancholische manier aan de kijker 
voor te stellen Hij vermijdt hiermee 
op een zeer gevatte manier de klip
pen van het melodrama zonder even
wel aan menselijkheid en gevoelig

heid in te boeten Bovendien is F com
me Fairbanks geen contestatair-cyni-
sche film, je zou veeleer kunnen gewa
gen van een elegante sociaal-knti-
sche film, waann maatschappijkntiek 
en pure filmcommercialiteit tot een 
harmonisch geheel uitgroeien en zo
wel het «gewone» filmpubliek als de 
cinefiel weet te boeien Eerstgenoem
de groep krijgt ogenschijnlijk een pret
tige love-story tussen Patrick Dewae
re en Miou-Miou voorgeschoteld Hij 
wil naar Venezuela uitwijken als inge
nieur en ZIJ droomt van het teater 
Patricks vader is een zeer progres
sief en breeddenkend man en aan dit 
drietal weet kineast Dugowson eerst 
heel wat leuke en simpatieke scenes 
op te hangen 

De kijker zal zich moeiteloos met éen 
van de personages kunnen identifice
ren en wanneer dit voor mekaar is, 
kan de kineast zijn sociale bekommer

nissen gemakkelijker bij de kijker aan 
bod laten komen Hij snijdt bovendien 
het zeer aktuele probleem van de 
jeugdwerkloosheid aan Omdat De
waere een kntische geest had in het 
leger (en dat «gevalonzeerd» werd 
met gevangenisstraf) kan hij bij zijn 
oudere kennis-ingenieur Michel Picco-
li geen job bekomen Hij zoekt vruchte
loos werk en vat uiteindelijk om het 
even wat aan, wat hoogst frustrerend 
IS voor zijn persoonlijkheid Hij komt 
dus in botsing met zijn milieu, met zijn 
liefje Miou-Miou, die dat allemaal met 
zo erg vindt en de filosofie morgen-is-
het-weer-een-andere-dag aankleeft 
Je kunt Dugowson natuurlijk verwij
ten dat hij zijn « held » te pessimistisch 
tekent en dat die man maar wat realis
tischer tegen de ekonomische krisis 
moet aankijken, maar dan moet die
zelfde kntische kijker dan ook even 
het vraagteken wegwerken waar de 
film, naar mijn mening terecht, op ein
digt het zijn met de « klassieke » gek
ken die vandaag de dag de psychiatn-
sche innchtingen vullen, maar wel 
massa s overstresste mensen en 

« normalen - die, eens over hun toeren 
heen, abnormaliteiten uithalen (zoals 
de woede-uitbarstingen van Patnck 
Dewaere aan het einde van de film) 
en dan fluks afgevoerd worden naar 
een of andere instelling waar je meest
al nog gekker in wordt omdat in veel 
gevallen met de juiste of dan toch 
oubakken terapies nog schenng en 
inslag zijn F Comme Fairbanks po
neert deze stelling op een zeer een
voudige en overtuigende manier, 
bovendien bezit dit werk voldoende 
relativerende zelfkritiek, zodat je met 
gedwongen wordt de mening van de 
maker te delen, hij nodigt je enkel uit 
om over zijn personages wat te gaan 
nadenken en die problematiek rustig 
te projekteren op je eigen realiteit, of 
op die uit je direkte omgeving Maun
ce Dugowson is een vriendelijk, dich
terlijk kineast (een subliem voorbeeld 
IS de bootsekwens, waarvan trou
wens een foto is afgedrukt, en waarin 
hij het romantisme door autentieke 
filmpoezie meuw leven en onginaliteit 
weet in te blazen), een moderne bard, 
een folksinger met de kamera als het 

ware, die je streelt en slaat tegelijker
tijd Een cinefiel zal uiteindelijk met 
genoegen het parallellisme tussen de 
aanvangssekwens (een kompilatie 
van oude Fairbanksfilms op 16 mm) 
en de droom-slotsekwens (Miou-Miou 
en Patrick Dewaere op het vliegende 
tapijt in autentieke «Dief van Bag
dad »-klederdracht) als de meest heer
lijke van de vele filmische knipogen 
ervaren Zoals het slot verder aan
wijst, IS F Comme Fairbanks een 
film over dagdagelijkse mensen die 
het onechte, het opdnngenge in het 
moderne leven willen vermijden en 
eruit willen wegvluchten Zij willen met 
direkt wegvluchten in de hennne-
ringen van een glorieus verleden zo
als de vader dat doet, maar het oplos
sen van hun problemen laat de ki
neast open, omdat hij, op zijn beurt, 
de kijker geen valse hoop wil geven 
Dat maakt van F Comme Fair
banks een realistische, stimulerende 
en zeer aangename kijkervaring Een 
eenzame arend in de Emmanuelliaan-
se modderpoel van de Franse filmenj 

Ronnie Pede 

DE GEUZENPENNING VAN FERDINAND VERCNOCKE 
Ferdinand Vercnocke is een van die 
klad dichters en schrijvers die met het 
minst om hun volksnationale instelling 
en hun zogenaamde gemeenschaps-
gedachte aansloten bij de sfeer van 
het door Paul Van Ostayen en Wies 
Moens belichaamde humanitair ex
pressionisme Filip De Pillecijn, Ernest 
Van der Hallen, Dirk Vansina, Karel 
Vertommen, Bert Peleman, Bert Ran
ke, Jan D'Haese, Ferdinand Vercno
cke en anderen Vercnockes poëzie 
en toneelkunst heeft daarenboven 
Ejteeds uitgemunt door een uitgespro
ken politieke inzet, die in normale 
omstandigheden de erkenning en de 
waardebepaling met zou mogen be
ïnvloeden, noch in de gunstige zin, 
noch in de ongunstige zin Omdat het 
hier echter ging — en nog steeds 
gaat bij de straks zeventigjarige dich
ter — om een volksnationale en dus 
vlaams-nationale inzet, is de erken
ning steeds achterwege gebleven en 
de waardering in ongunstige zin be
ïnvloed Intussen gaat de afbraak-kri
tiek ten opzichte van dichters als Ver
cnocke steeds verder de Gentse 
dichter, BSP-socialist en salon-marxist 
— het echte marxisme en humanisme 
kennen die mensen met i — toonde in 
een bijzonder hatelijke artikelenreeks 
in Vrij Nederland — Jan Vannet was 
toen nog student — van november 
1970 aan welke «mediokre figuur» en 
nazi-indoctnneerder Ferdinand Ver
cnocke steeds is geweest Het weze 

voor Vercnocke dan een schamele 
troost dat hij als gedaagde in één 
adem genoemd wordt met Gerard 
Walschap, Filip De Pillecijn, Pol Le 
Roy e a 
Maar, erkend en gewaardeerd of met, 
Ferdinand Vercnocke laat zijn stem 
nog horen in eigen beheer ver
scheen kort geleden De Geuzenpen
ning, zijn dneendertigste afzonderlijke 
publicatie 

De Geuzenpenning toont ons op
nieuw de Vercnocke van de dertiger 
jaren hartstochtelijk, volksverbon
den, politiek bewust Er is een gedicht 
voor de voornaamste feiten uit de his
torische actualiteit m de Vlaamse 
Beweging tijdens het laatste decenni

um de staatshervorming, de beto
ging van de cultuurfondsen te Antwer
pen, de eerste «zangstonde» met de 
Vlaamse Leeuw in de Wetstraat, de 
decretering van de Vlaamse Leeuw 
als nationaal symbool enz 
En Vercnocke zou Vercnocke met 
zijn als De Geuzenpenning ook met 
opnieuw zijn hang naar het verleden 
toonde, naar een werkelijk of een ver
dicht verleden, naar een historisch of 
een mythologisch Aan dat laatste 
hebben wij o i het beste gedicht uit 
De Geuzenpenning te danken De 
dood van Pan, een brok onvervalste 
romantische dichtkunst, wat onge
woon in onze tijd en voor onze aan de 
tijd gebonden smaak, maar daarom 
met minder echt en met minder sterk, 
integendeel Wie onderstaande ver
zen kan schrijven is een groot dichter, 
ook al moet men een stuk teruggaan 
in de geschiedenis van ons volk om 
hem te kunnen begrijpen Stevenend 
langs de kust in 't schemeruur /dat 
zwoel op 't water woog, stond in aan 
't stuur, / tevreden met de vracht In 't 
ruim gestouwd, / wist ik de wijn van 
Samos, cederhout / olijven en rozij
nen, balen vlas, / katoen uit Syne — 
bij Hermes, 't was / veilig in 't ruim, 
een last talenten waard 

FRANS-JOS VERDOODT 

Ferdinand Vercnocke, De Geuzen
penning, De Kogge, Vogelzang 21, 
Weerde 1975, 62 biz, 100 fr. 

DE VTB 

EN DE VLAAMSE 

HUMOR 

Het 12"̂ ^ VTB-Salon van de Vlaamse Humor (1977) is in 
aantocht. Opening te Antwerpen op zaterdag 8 janu
ari. Daarna Gent, Brugge, Brussel, enz. 

VOORWAARDEN : 

— alle c.artoenisten die geregeld en rechtstreeks mee
werken aan Vlaamse bladen en tijdschriften mogen 
deelnemen, evenals de winnaar aan de Humorprijs-
kamp 1975-76; 

— formaat: niet te klein, met te groot; 
— er mag geen tekst op voorkomen, de cartoens moe

ten voor zichzelf spreken; 
— het aantal inzendingen is onbeperkt; 
— de cartoens moeten behoorlijk verpakt zijn, niet 

opgerold, klaar om op te hangen en voorzien, op de 
rugzijde, van naam, adres, schuilnaam en titel van 
het blad waaraan men meewerkt. 

De inzendingen worden verwacht vóór 15 december 
in het VTB-bondsgebouw, St.-Jakobsmarkt 45, 
2000 Antwerpen, of vóór 10 december in een van 
onze zestien andere kantoren. 
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BIJ GEBREK A A N BETERS 

Jozef van Overstraeten heeft al een 
paar keren te verstaan gegeven dat 
men het niet altijd moet hebben over 
Belgische sportfiguren, maar over 
Vlaamse. Hij heeft natuurlijk over
schot van gelijk, maar soms is het 
toch komiek. Neem nu de sjotters van 
Anderlecht. Op een paar frankofone 
Brusselaars en Hollanders na alle
maal Vlamingen. Maar Anderlecht is 
officieel een franstalige klub. De Brus
selse klubs hebben nooit eens moe
ten kiezen of zij in het Vlaams of in 
het Frans wilden «aangesproken» 
worden, en Anderlecht heeft gekozen 
voor het Frans. Waarom, dat mag 
Joost weten, maar zo is het. Hoe 
noemt men nu iemand zoals Broos, 
afkomstig uit Humbeek, en in alle offi
ciële voetbaldokumenten ingeschre
ven als franssprekend ? Vlaming ? 
Waa l? Brusselaar? Niks? Of stom
weg : Belg ? Bij gebrek aan iets zinni-
gers. 

V R A A G 

In verband met wat voorafgaat een 
vraagje aan om het even wie het 
weten kan, en ons het plezier zou 
doen een antwoordje te zenden. Kan 
Anderlecht, gevestigd in het tweetali
ge Brussel, eigenlijk kiezen voor een
talig Frans? Temeer omdat iedereen 
weet dat er maar een paar spelers 
eigenlijk Frans kennen, en iedereen 
kan horen dat op de volksplaatsen bij
na uitsluitend Vlaams wordt gespro
ken. Op de ere-tribune hoort men 
meer Frans, tot het ogenblik gekomen 
is « oem den arbiter uit te schijten ». In 
de volksstaminee: al Vlaams dat de 
klok slaat. In de privé-bar van offisjel-
len en vedet ten: Frans tot na de der
de «zjat» vanwege de kopstukken. 

De werknemers uiteraard Vlaams. 
Hoe kan zoiets nu officieel geboek
staafd zijn als •• Frans » ? 

M I S 

In geval van korruptie legde de Beize 
voetbalbond aan de schuldige klub 
een boete op, gelijk aan 1 / 5 van haar 
inkomen van het voorbije seizoen. 
Daarin komt nu een wijziging, met 
dien verstande dat het bedrag niet 
meer mag bedragen dan 1 miljoen 
frank. Neem nu een grote klub met 
een inkomen van 20 miljoen frank. 
Boete: 1 miljoen, hetzij 5 th. van het 
inkomen. Een klub met een inkomen 
van 5 miljoen zou dan ook 1 miljoen 
moeten afdokken, namelijk de voorzie
ne 20 th. De straf is dus verre van 
gelijk, en het is de rijke klub die de 
voordelen krijgt. Dat is totaal ver
keerd, en het is niet omdat de njkeren 
in ons land al in zoveel gevallen voor
delen krijgen door het instellen van 
zg. « plafonds » dat het ook in de sport 
moet gebeuren. Men zou de boeten 
beter berekenen in percent van het 
inkomen, maar met dien verstande 
dat klubs met een klein inkomen maar 
een klem percent betalen (bij voor
beeld 10) en klubs met een groot inko
men een groot (bij voorbeeld 25). 
Zoals de belastingen, kom, maar zon
der « plafond ». 

S T I L L E K E N S TELLEN 

Les Sports heeft voor ons eens bere
kend dat er in Nederland zeven men
sen op honderd tegen het balletje 
trappen. Bij ons en in Engeland twee. 
In Rusland vijf en in Italiè één. Niet te 
verwonderen dus, de Hollandse voet-
balsuksessen I Wij geloven met dat 
men de zaken zo simpel moet zien. 
Ten eerste lijken die 7 th. ons — gelet 

op de leeftijdskategoriën in Neder
land — nogal aan de hoge kant. Ten 
tweede geloven wij niet In de stelling : 
brede basis, hoge toppen. Het is met 
omdat in een land veel mensen een 
bepaalde sporttak beoefenen, dat het 
ook veel kampioenen — zeker niet in 
kommerciële sporten — zal tellen. 
Twee voort>eelden als bewi js: wij, 
met onze weinige sjotters, hebben de 
supercup en wij verpletterden (nou 
ja...) zopas nog de Hollandse Roda. 
Ten tweede: zolang alle Hollanders 
nog op de fiets zaten, hadden ze geen 
enkele serieuze koereur. Nu ze ook 
per auto rijden, krioelt het er van 
wereld- en andere kampioenen. 

G O E D B E G I N 

Er zijn momenteel vijf vaderlandse 
voetbalklubs betrokken bij het Euro
pees voetbalgebeuren (feit waarvoor 
wel eens een paar « drapoos » zouden 
mogen uitgestoken worden), namelijk 
Brugge bij de landskampioenen, An
derlecht en Lierse bij de beker
houders, en R W D M en Lokeren in de 
UEFA-cup. Verleden woensdag moes
ten zij allemaal het vuur in, en zij 
deden het goed Brugge won nipt aan 
huis tegen Boekarest en staat er voor 
de terugmatch minder goed voor. 

Idem voor Lierse dat maar één goaltje 
voorsprong heeft op Split. Anderlecht 
van 't zelfde, maar daar hoopt men 
dat Roda ondertussen wat van zijn 
adem zal verliezen (wat wel eens zou 
kunnen). R W D M won ruim van het 
Deense Naestveld, en kan volgende 
keer thuis weinig overkomen. Hetzelf
de geldt voor Lokeren dat gemakke
lijk won in het Luxemburgse Differdan-
ge. Onze pronostiek : Brugge en Lier
se eruit, Anderlecht, R W D M en Loke
ren naar een volgende ronde. 

MECENAS 

Freddy Maertens werd nu ook kampioen van Vlaanderen en de «zwarte parel» Pélé kwam uitbundig afscheid nemen 
van het Vlaamse voetbalpubliek. 

OPTIE 

„SPORT" 

2 

Als men dan toch altijd maar staat te 
krijsen over «meer sport op school», 
waarom, vroegen wij ons verleden 
week af, dan niet ineens een afdeling 
«sport» opnchten in het onderwijs. 

En wij bedoelden daarmee niet de 
zogenaamde sporthumaniora, die al 
bestaat, en die wil voorbereiden op 
een intellektueel beroep (licenciaat 
L O . bij voorbeeld), maar een afdeling 
op het laagste niveau van het secun
dair onderwijs, het beroepsonderwijs. 

Een studierichting dus waar men in 
een jaar of vier de jongens klaar-
stoomt om zo het voetbalveld op te 
rennen als profspeler of de fiets op te 
klimmen als beroepsrenner. 

Doenbaar moet het zijn. Wi j zagen 
ooit een onderwijzer en een willekeu
rig groepje jongens in een kleine voet-
balklub zodanig «bewerken» dat ze 
een paar jaren later bijna allemaal 
goed genoeg waren om in de groot
ste klubs van het land, de nationale 
ploeg inbegrepen, te spelen. Het is zo 
een beetje een vooroordeel van ons 
dat de beroepssporter in feite maar 
heel weinig moet kennen, en dat het 
dus met een goede aanpak betrekke
lijk gemakkelijk kan aangeleerd wor
den. 

Enige studie zou ook voor de jongen 
of meisje die de kost wil verdienen 
met aan sport te doen, nuttig zijn. 

Naast sportpraktijk zou hij of zij heel 
wat kunnen opstellen over verzor
ging, voorbereiding, sociaal recht, ar-
beidskontrakten en noem maar op. 
Zelfs een pollepel afgemene kuituur 
zou met misstaan. 

Nochtans, zelfs in de bijna zekere ver
onderstelling dat een « optie sport» in 
het beroepsonderwijs sukses zou ken
nen, blijft het de vraag of het wense
lijk IS ze op te richten. 

Wij zijn maar bang dat men teveel 
« vedetten » gaat fokken, dat dit de uit
zonderingspositie van de vedette 
gaat aantasten, en hem uiteindelijk 
devalueren. Wij geloven namelijk dat 
in landen waar de vedetten talrijk zijn, 
zoals in Oost-Duitsland, de voordelen 
verbonden aan de status niet zo 
groot zijn als in landen waar ze uniek, 
super, bovenmenselijk en onver
vangbaar zijn, zoals in Belgenland. 

Wij denken hierbij aan een woord van 
Rik de Man . van zodra de werkman 
van zijn zoon een schoolmeester kon 
maken, werd de onderwijzer een 
werkman. 
Met een korreltje zout te nemen 
allicht, en wellicht met helemaal toe
passelijk op sportvedetten, maar 
toch... 

Wi j vernemen dat het gemeentekre
diet zo links en rechts wat bestelwa
gen kadoo heeft gedaan ten behoeve 
van de « massasport». En de joerna-
list die ons dit vertelde voegde eraan 
toe dat het gemeentekrediet ook de 
vedetten niet vergeet, want dat die — 
o.m. degenen die naar Montreal trok
ken — heel wat steun krijgen van die 
kant. Zij het dan eerder diskreet. 
Zodat men het gemeentekrediet geen 
sponsor moet noemen, maar een 
mecenas. Als werkende mens heb
ben wij niet direkt grote kapitalen 
belegd bij het gemeentekrediet, en 
aldus interesseert het ons met zo erg 
wat er met het spaardersgeld ge
beurt: Anderzijds zal het ook wel zo 
zijn dat het GK echt waardevolle initia
tieven steunt. Maar al met al vinden 
wij het toch maar raar dat zo'n instel
ling zo maar gelden kan wegschen
ken aan dingen die niet zo direkt tot 
de belangen van de spaarders kun
nen gerekend worden, zoals de Mon-
treal-toeristen. En natuurlijk beseffen 
wij hierbij volkomen dat er wettelijk 
niets op te zeggen valt. 

COME-BACK 
Wie in de eerste cyclo-cross van het 
seizoen weer aan de start stond, na 
een lange, lange afwezigheid, was 
Erik de Vlaeminck. Zijn uitslag leek 
nog nergens op, maar dat heeft hier 
met het minste belang. Belangrijk hier 
is dat Erik in die mate hersteld is dat 
hij er weer bij kan zijn. Het is met de 
eerste keer dat hij een soort come
back verwezenlijkt, maar de vorige 
keer was het een mislukte. Niet voor 
wat de uitslagen betreft — hij werd 
zelfs wereldkampioen — maar voor 
wat zijn gezondheid betreft. Hij herviel 
namelijk in de oude kwaal. Deze keer 
IS het genezingsproces blijkbaar lang
zamer geweest, en wij geloven — zon
der terzake enige bevoegdheid te 
bezitten — dat de tijd van heel groot 
belang is in het soort leed dat Erik de 
Vlaeminck te dragen kreeg. Daarom 
hopen WIJ van ganser harte dat deze 
come-back de goede zal zijn. Niet 
voor zijn palmares — deze keer bij
zaak — maar voor zijn gezondheid. 

P O E F , P O E F EN N O G P O E F 

Hoe zit het nu met «den Union»? 
Sportief gezien blijkbaar niet zo 
slecht, want de ploeg staat eerste 
gerangschikt in tweede afdeling. 
Maar financieel schijnt het minder 
goed te gaan Men herinnert zich dat 
een zakenman het in zijn kop gesto
ken had van Union in een mum van 
tijd weer een grote klub te maken, en 
dat hij enorme sommen investeerde 
in de vernieuwing van het stadion en 
in sjottersbillen. Maar Union kwam 
overal in het krijt te staan, en verschil
lende klubs moesten zich bereid ver
klaren om nog maar een poos op hun 
centen te wachten. Zo ook voor ver
schillende leveranciers, die nu echter 
het wachten beu schijnen te worden. 

VAN DAG ... 

• M A A N D A G : De Belgische TV-
ki jkers zijn gelukkige mensen, zegt 
Jaak Lecoq. Dit orakel moet vol
staan om deze dag goed te maken. 
• D I N S D A G : «Den Union» heeft 
zijn taks niet betaald. En dan bewe
ren de Brusselaars nog dat zij de 
«bonbelzes» zijn. • W O E N S D A G : 
Vanavond wordt er weer Europees 
gesjot, 't Is weer bijna gedaan met 
afwassen 's avonds. Wij moeten voet
bal kijken. • D O N D E R D A G : Pele 
was te zien op Antwerp, maar waar
schi jnl i jk zou er meer te zien zijn 
geweest aan Rik Coppens. Wie is 
sant in eigen land? • VR I JDAG: 
Aan de Europese voetbalkompet i 
t ies doen natuurli jk alleen de besten 
mee. Maar dat zijn er zo maar even
tjes 124. Voorlopig. • ZATERDAG: 
Wat een gesukkel, zeg, op « den boel-
vaar Met tewie» als Erweedeejem 
eens wil sjotten. Is daar niets beter 
op te vinden ? • Z O N D A G : Er rijst 
een nieuwe vraag in het Seize sport-
huishouden : wie is de grootste, Ed
dy of Freddy ? Kunnen wij weer jaren 
over zeveren. 9 

...TOT DAG 

Vooraf even twee kleine berichtjes 
voor wie het mocht interesseren. 
1. Op 24 september start in foKOS-
M O S weer met een kursus elemen
taire astromonie. Lessen iedere 
vr i jdag tot 26 november om 
20 u. 30 in het Jezuietenkollege, 
Waversebaan 220 te Heverlee. In
schri jv ing : 150 fr. voor de ganse 
reeks, werkmap inbegrepen. Ter 
plaatse te regelen. 
2. De afdeling Brabant van de Ver
eniging voor Sterrenkunde verga
dert op 9 oktober om 15 u. in het 
planetarium te Brussel (nabij Ato-
mium). Ook niet-leden zijn (gratis) 
welkom. Onderwerpen : quasars en 
melkwegstelsels. 

STERRENBEELDEN 

Van oudsher heeft men de sterren 
gegroepeerd wil len zien in zoge
naamde sterrenbeelden. Zo kent ie
dereen wel de Grote Beer, de Klei
ne Beer, Orion e.a. Wanneer men 
voor het eerst die < beelden » her
kend heeft, is niet meer te achterha
len. Een aantal werden wel al ver
meld door Ptolemeus in zijn ster-
renli jst in de 2de eeuw vóór Kris-
tus, en wij gebruiken nog steeds 
de ongeveer vi j f t ig benamingen 
die Ptolemeus al gebruikte. Al is 
later de li jst gevoel ig uitgebreid, 
o.m. toen men ook de « beelden » 
die men enkel op het zuideli jk half
rond ziet, ging katalogeren. 
Veel namen van sterrenbeelden 
herinneren — begri jpel i jk — aan 
de Griekse mytologie, en soms her
inneren opgaan en ondergaan van 
de sterrenbeelden zelfs aan tr iomf 
en ondergang van mytologische f i 
guren. 

De dicht bij elkaar staande sterren
beelden Cassiopeia, Cepheus, An
dromeda, Pegasus en Perseus her
innert aan het oude verhaal van de 
mooie Andromeda, die omwil le van 
haar trots aan de rots werd vastge-
kluisterd, maar bevri jd werd door 
de held Perseus, en ontvoerd op 
het paard Pegasus. Andromeda 
was de dochter van Cassiopeia en 
Cepheus. Moest het verhaal niet 
helemaal juist zijn, dan weze het 
ons vergeven : wi j houden ons hier 
bezig met astronomie, en hoe boei
end en mooi de verhalen uit de 
mytologie ook zijn, erg belangri jk 
zijn ze niet meer in de moderne 
astronomie. 

De later gegeven benamingen (te-
leskoop, luchtpomp, enz.) zijn min
der poëtisch, en sommige werden 
zelfs nooit algemeen aanvaard (zo
als Brandenburgicumen Off icina 
Typographica). De namen beteke
nen trouwens niet veel. Het vraagt 
al veel verbeelden om in de Grote 
Beer een beer te herkennen — een 
melkpan zou er beter op l i jken — 
en er zijn geen gevallen bekend 
van astronomie die verl iefd zou
den zijn geworden op de Maagd. 
Het zal iedereen die al eens naar 
de hemel kijkt, ook al zijn opgeval
len dat sterrenbeelden veel gemak
keli jker in boeken te herkennen 
zijn, dank zij de verbindingsl i jnt jes, 
dan aan de hemel, waar geen l i jn
tjes te bespeuren zijn. Het is ook 
zo dat sterren die een zg. « beeld» 
vormen, doorgaans niets met el
kaar hebben te maken. Zo staan 
sommige sterren van de Grote 
Beer dichter bij ons dan ze van 
elkaar verwi jderd zijn. 
Ten slotte moet eraan herinnerd 
worden dat de vorm van de « beel
den - in de loop der t i jden veran
dert. De vorm hangt af van de hoek 
waaronder wi j de samenstellende 
sterren zien, en de hoek van de 
plaats waarop wij ons in de mel
kweg bevinden gedurende onze 
reis, met de zon mee, om het cen
trum van de melkweg heen, in 
zowat 250 mil joen jaar. Zo zal de 
« melkpan > die Grote Beer nu is, 
binnen enkele duizenden jaren eer
der op een lepel l i jken. 

i n foKOSMOS 
Kultureel Centrum 
1820 Strombeek-Bever 
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23 SEPTEMBER 

BRT "~" 

1400 Schooltelevisie 
— Milieu 
— Biologie 
— Engels 
— Nederlands 
— Grondstoffenleer 
— Geschiedenis 

1800 De Oniksen 
1805 Kim en zijn vrienden 
18 30 Tienerklanken Rwanda-

Boeroendi 
1915 Troeteldieren in Afrika 

Dokumentaire 
1945 Nieuws 
2015 Coronation Street 
2040 Panorama 
21 30 Premiere 
2215 Nieuws 

NED. 1 

1045 

1500 
1845 
1855 
1905 
19 30 
20 20 
2045 
2125 
2130 
2150 

2325 

Schooltelevisie 
— Leven in een ontwikke
lingsland 
— Afnkaans dagboek 
— Lief en leed 
De Waltons 
Toeristische tips 
Nieuws 
De Kinderkrant 
Het kleine huis op de praine 
Windkracht 16 
Nader bekeken 
Tenslotte 
Nieuws 
Angst essen seele auf 
Duitse sociale speelfilm van 
Fassbinder (1973) 
Nieuws 

NED. 2 

1845 Ti-ta-tovenaar 
1855 Nieuws 
19 05 Pipo en de piraten van toen 
19 30 Dokter Hogg terug 
2000 Nieuws 
2025 Beryls lot 
21 20 Koning klant 

De les van Seveso 
21 40 Reuben m n jongen 
22 05 Achter het nieuws 
2255 Den Haag vandaag 
2310 Nieuws 

RTB 

1400 

1745 

1750 
1815 

1845 
1900 
1915 
1930 
2000 

21,55 
2205 

Schooltelevisie 
— Houtbewerking 
— Biologie 
— Nederlands 
— Fysika 
Het geheim van de rode 
hen 
1 2, 3 J'ai vu 
Matane 
Dokumentaire 
Graine d'Ortie 
Antenne-Soir 
Nieuws 
BIJ de orang-oetans 
Inspecteur Klute 
Amerikaans politiedrama 
(1971) 
Nieuws 
Le carrousel aux images 

^1»!-^/ '•.:/..:..: 

24 SEPTEMBER 

BRT 

1400 Schooltelevisie 
— Geschiedenis 
— Fysika 
— Aktuahteit 
— Estetische opvoeding 
— Fysika 
Mumfie 
Open school 
Energie 
Dag aan dag 
KTRC-kruispunt 
De dag van de media 
Nieuws 
De Flintstones 
De jonge dames van Roche-
fort 

(Les demoiselles de Roche-
fort) 
Franse muzikale komedie 

2240 Nieuws 

1800 
1815 

1845 
1910 

1945 
2015 
2040 

NED. 1 

1110 Schooltelevisie 
— Bedreigde dieren 
Teleac 
Kortweg 

1815 
1845 
1855 

1925 

2135 
2130 
22 00 

2255 
2320 

Nieuws 
M 9 05 3 X tekenfilm 

Carousel 
Amenkaanse musical 
Nieuws 
Minister-president 
De erfenis van een arme 
man 
Dokumentaire over Francis-
cus van Assisi en zijn Min
derbroeders 
Ons dagelijks beeld 
Nieuws 

NED. 2 

1845 Ti-ta-tovenaar 
1855 Nieuws 
1905 De nationale hitparade 
1955 Nieuws 
2025 The Big Band and the Beat

les 
21 15 De gebroeders Hammond 
2205 Televizier Magazine 
2245 A v r o s Sportpanorama 

RTB 

1400 

1745 

1750 
1815 
1845 
1915 
1945 

2040 

2145 
2155 

Schooltelevisie 
— Poëzie als spel 
— Aardnjkskunde 
— Frans 
— Latijn 
De gevaarlijke paddestoel 
Kinderprogramma 
1, 2, 3 Ja i vu 
Sept sur sept 
Graine d'Ortie 
Nieuws 
Le Goeur au ventre 
TV-reeks 
Comptes a rendre verbrui
kersmagazine 
Nieuws 
Les Zozos 
Franse komedie 
Aansluitend nieuws 

25 SEPTEMBER 

BRT 

1600 
1630 
1800 
1805 

1850 

1945 
2015 
22 00 

2245 
2305 

Doe mee 
Open School 
De oniksen 
Mijn vrienden en ik VS-mu-
sical 
Literaire wandeling door de 
19e eeuw Van romantiek 
tot realisme 
Nieuws 
Wies Andersen show 
Rich man, poor man Eerste 
aflevenhg van een nieuwe 
Amenkaanse tv-reeks 
Nieuws 
Rich man, poor man 

NED. 1 

1000 Teleac 
1530 Nieuws 
1532 Pieremegoggel 1976 
1600 De koning van Argos 

Jeugdprogramma 
1625 Vaarwel Swiebertje Jeugd

programma 
1715 Ik zie wat je zegt Jeugdpro

gramma 
1815 Teleac 
1845 TV-informatie voor Marok

kanen 
1855 Bieuws 
19 05 Bolke de beer Jeugdpro

gramma 
1915 Spel zonder grenzen Finale 
2040 Spelenderwijs door 25 ja

ren NCRV-televisie 
21 35 Nieuws 
21 50 Spelenderwijs door25 jaren 

NCRV-televisie 
23 30 Nieuws 

NED. 2 

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

ter Mosselen en andere 
weekdieren 

1950 t Zand 33 
2000 Nieuws 
2025 Promenade-koncert 1976 
22 00 Brandpunt 
2240 Nieuws 

RTB 

1045 

1215 

1300 
1500 
1550 
16 35 
1655 

1710 
1750 
1805 

1835 

1850 
1900 
1915 
1930 
1940 

21 10 
2200 
2220 

Operation 488100 voor 
minder-validen 
Verkiezingsdebat over de 
gemeenten met faciliteiten 
Verkiezingsdebat 
Operation 4881 00 
Tenuto 
Operation 4881 00 
Een lapje grond een beetje 
moeite veel vreugde 
Koncert David Essex 
Operation 48 81 00 
Het uitgaansleven in Brus
sel en Wallonië 
Colargol in het hartje van 
Afrika 

Operation 4881 00 
Antenne-soir 
Nieuws 
Operation 4881 00 
Une infinie tendresse Fran
se psychologische studie 
(1969) 
Face au public Guy Beert 
Nieuws 
Militaire muziek Aanslui
tend nieuws 

26 SEPTEMBER 

BRT 

1000 Eucharistievienng vanuit 
Oetingen 

1200 Nieuwsoverzicht voor ge
hoorgestoorden 

1230 Dag aan dag 
1415 Open school voor boer en 

tuinder 
1445 Rangis vangst Jeugdreeks 
1500 Klem, klem kleutertje 
1515 Doe mee 
1545 Wielrennen Tours-Versail

les Rechtstreekse reporta
ge 

1630 Kapitein James Cook 
(1728-1779) Dokumentaire 

1720 Suske en Wiske 
1710 Koncert kiosk 
1845 De oniksen 
1850 Het oorkussen van de dui

vel Homo Ludens 
1915 Openbaar kunstbezoek 

Etienne Elias kunstschilder 
kiest tien werken 

1945 Nieuws 
2000 Sportweekend 
20 30 Liefde onder de olmen Dra

ma van Eugene O Neil 
2215 Nieuws 

NED. 1 

1445 Telac 
1600 Nieuws 
1602 De jongen met de gouden 

broek TV-spel m zes delen 
1627 Openbaar kunstbezoek 
1655 Voetbal- en toto-uitslagen 
1700 Vesper 
1815 Teleac 
1855 TV-informatie voor Turken 
1900 Nieuws 
1905 De man van zes miljoen 
2035 Instrospection muzikaal 

portret van Thijs van Leer 
22 35 Nieuws 

NED. 2 

1740 Debat tussen G Ford en J 
Carter 

1840 Woord voor woord Bijbel-
vertellmg voor de jeugd 

1845 Ti-ta-tovenaar 
1850 De kinderen van nummer 

47A 
1915 Studio Sport 
2030 Nieuws 
2035 Muziek uit het hierna

maals ' Reportage 
2315 Nieuws 

RTB 

1115 Een lapje rond, een beetje 
moeite veel vreugde 

11 30 Operation 48 81 00 
12 00 Faire le point over de ge

meenteverkiezingen 
1255 Nieuws 
1300 Concertissimo Het orkest 

van Luik 
13 35 Operation 4881 00 
14 00 Tekenfilm 
1415 Van wagens en mensen 
1510 Operation 4881 00 
1545 Wielrennen Tours-Versail

les 

1650 Cirkusprogramma 
1730 Kleuterprogramma 
1800 Operation 4881 00 
1815 Sportweekend 
1900 Antenne-soir 
1915 Nieuws 
1930 Operation 4881 00 
1935 L'Homme du Picardie 
20 35 Operation 4881 00 

m i 

MMNi 
27 SEPTEMBER 

BRT 

14 00 Schooltelevisie 
1800 De oniksen 
1805 Klem klem kleutertje 
1820 Hond op de vlucht Jeugd-

feuilleton 
1845 Open school 
1915 Sporttribune 
1945 Nieuws 
2015 De politieke tribune 
2030 Rad der fortuin 
21 15 Electra glide in blue VS-film 

(1973) 
2300 Nieuws 

NED. 1 

1045 Schooltelevisie 
1815 Teleac 
1845 TV-mformatie voor Sun-

naamse Nederlanders 
1855 Nieuws 
1905 Door het kind, voor het 

kind Kindertekeningen 
19 25 II Trovatore Opera van Ver

di 
21 35 Nieuws 
2150 The collaborators Kana-

dees politiefeuilleton 
2240 Hoe naïef is schilder Dirk 

Bos? 
2254 Nieuws 

NED. 2 

1845 Ti-ta-tovenaar 
1855 Nieuws 
1905 Het jaar van de gnoes Do

kumentaire 
2000 Nieuws 
2025 Schlagerfestival 1976 
2200 Aktua TV 
2250 Socutera 
2300 Nieuws 

RTB 

1400 
1745 
1750 
1815 
1845 
1900 
1915 
1935 

2015 
21 10 

'2200 

Schooltelevisie 
Flic lecureuil 
1 2 3 j'ai vu 
TV Femmes 
Graine d'Ortie 
Lundi-sports 
Nieuws 
Inhuldiging van de geweste
lijke RTB-centra van Luik 
en Charleroi 
De stad Luik Dokumentaire 
Juliette Greco en Paul Lou-
ka op de Waalse Feesten 
Schooltelevisie 

28 SEPTEMBER 

BRT 

1400 Schooltelevisie 
18 00 De oniksen 
1830 Open school 
1900 Whympers droom Doku

mentaire over Zermatt 
1910 Gastprogramma 
1945 Politieke tnbune Voorbe

houden aan de Volksunie 
2030 Verover de aarde Zoals 

het klokje binnen tikt 
21 20 Vrouwen met listen en man

nen m kisten TV-spel van 
Dano Fo 

2205 Nieuws 

NED. 1 

1400 Schooltelevisie 
1845 TV-mformatie voor Span

jaarden 
1855 Ti-ta-tovenaar 
1905 K R O s wereldcirkus 
1950 Gunsmoke Western-reeks 
2040 Voor een briefkaart op de 

eerste rang 

21 35 Nieuws 
2150 Zijn kommunisten te ver

trouwen ' Informatie 
2325 Nieuws 

NED. 2 

1845 Ti-ta-tovenaar 
1855 Nieuws 
19 05 Wereldkampioenschap vier

spannen 1976 
2000 Nieuws 
2025 «Ik heb ze nooit voor me 

zien werken» Reportage 
over kabouters e a 

2055 The collaborators Kanade-
se politiereeks 

21 45 Erfgenamen van de kate-
draalbouwers 

2210 Ja, voor het CDA De op
richting van het Kristen De-
mokratisch Appel 

2250 Den Haag vandaag 
23 05 Nieuws 

RTB ~ 

1400 Schooltelevisie 
1745 Flic, l'ecureuil 
1750 1, 2, 3 j'ai vu 
1815 Netsilik 
1845 Graine d'Ortie Laatste afle

vering 
1915 Nieuws 
1935 Banana split VS-musical 

(1943) 
21 15 De psychiatrie Enquête 
2200 Nieuws 
2210 La communaute Frangaise 

de Wallonië et de Bruxelles 
2240 Debat « contre-enquête » 

Aansluitend Nieuws 

29 SEPTEMBER 

BRT 

1730 Tip-top Uitzending voor de 
jeugd 

18 45 Michael Strogoff 
1945 Nieuws 
2015 Politieke tribune 
20 30 Het meisje van de TV 
21 00 Klaverweide 
21 50 Paramount presents Film-

montage over Paramount 
2240 Nieuws 

NED. 1 

930 Schooltelevisie 
1500 Teleac 
1530 De kaping TV-film 
1630 Gitaar spelenderwijs Gi-

taarkursus 
1815 Teleac 
1845 Verkeers(p)licht 
1855 Nieuws 
1905 Van gewest tot gewest 
1950 Politieke partijen 
2000 Een jonge vrouw in 1914 

TV-film 
21 35 Nieuws 
21 50 Den Haag vandaag 
22 05 Panoramiek 
22 35 Studio Sport 
23 20 Nieuws 

NED. 2 

18 00 VRO's sportpanorama 
1845 Ti-ta-tovenaar 
1855 Nieuws 
19 05 Ik spreek jou nog wel Over 

verslaving 
1930 Kenmerk 
2000 Nieuws 
2025 Socutera 
2030 Jongerendag 1976 
21 15 Tussen twee werelden VS-

film 
2245 Tenslotte 
2250 Nieuws 

RTB 

1400 Schooltelevisie 
16 30 Feu vert 
1810 Nieuwe boeken voor de 

jeugd 
1840 Flic, l'ecureuil 
1845 Le renard a l'anneau d'or 
1900 Waalse gewestelijke aktuali-

teiten 
1915 Nieuws 
1940 McCloud Politiefeuilleton 
2055 Generaal Unberto Nobile 

Dokumentaire 
21 55 Nieuws 

2205 Katoliek-godsdienstige uit
zending Aansluitend laat
ste nieuws 

23 SEPTEMBER 1976 WIJ I f 
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DE CVP IS MEDE VERANTWOORDELIJK 
Op de perskonferentle van de VU, 
vorige donderdag te Brussel, veroor
deelde senator Maurits Coppieters In 
scherpe bewoordingen de onderwljs-
Improvlsatles van de regering-Tlnde-
mans. Ziehier de essentie van zijn uit
eenzetting. 

Ondanks de klaarblijkelijke elasti
sche terugtocht van de onderwijs
ministers blijft het van belang te 
wijzen op de gevaarlijke weg die 
ons onderwijsbeleid (?) opgaat. 
De afremmingsmaatregelen — 
waarvoor de gehele regering ver
antwoordelijk is — vertonen inder
daad verontrustende kenmerken: 
onwettelijk en ongrondwettelijk, 
disknminerend en tegen de school-
vrede. Hierbij komen nog accessoi
re kenmerken als laattijdigheid, in-
opportuniteit en inefficiëntie. 

DE VERANT
WOORDELIJKHEID 
VAN DE CVP 
Maar vóór alles moeten wij stil
staan bij de zware en duidelijk aan
wijsbare medeverantwoordelijk
heid van de CVP. 
De onderwijsbesluiten kwamen uit 
het hakbijlkomitee en waren geïn
spireerd door staatssekretaris 
Geens. 
Aan de hand van de geschiedenis 
(historia docet) valt het daaren
boven heel gemakkelijk aan te 
tonen dat het plotse verzet van de 
CVP slechts een al te laat schijn-
maneuver is. 
De strijd moest aangebonden wor
den niet op 30 augustus maar wel 
op 26 juli 1976. Door de schuld 
van de CVP in de schoolpaktkom-
missie ging een volle maand kost
bare tijd onherroepelijk verloren. 
Medeschuldig is de BSP door 
haar ongemotiveerde afwezigheid 
in de Schoolpaktkommissie op 26 
juli jl. 
Hier de naakte feiten; tijdens de 
bijeenkomst van de schoolpakt
kommissie op 26 juli 1976 (waar 
de BSP zonder verontschuldiging 
weg bleef) deelden de ministers 
van Nationale Opvoeding noncha
lant mee dat zij een studentenstop 
gingen invoeren voor de Normaal-
scholen en voor de Kinesither-
apeutische en Ergotherapeutische 
instituten. 

Deze heimelijk ingevoerde « nume
rus clausus» ging bij middel van 
«loting» geschieden : aldus ver
klaarde minister De Croo. 
Terwijl CVP en PVV deze medede
ling zonder enig protest aanhoor
den reageerde de Volksunie on
middellijk zeer heftig. De VU-leden 
deden opmerken dat de aangekon
digde maatregelen niet alleen wet
telijk betwistbaar en inefficiënt zou
den zijn, maar dat zij alleszins de 
schoolvrede op de helling zetten. 
De ministers van Nationale Opvoe
ding — gesterkt door de stilzwij
gende instemming van de CVP en 
van de PVV — ondertekenden 
het besluit ter zitting op 26 juli! 
Indien de CVP op dat ogenblik de 
VU ware bijgesprongen wat be

treft de «schoolvrede», dan had
den de ministers opnieuw de 
Schoolpaktkommissie moeten 
raadplegen vooraleer hun opzet te 
kunnen uitvoeren. 
Op 26 juli 's middags gaven de 
VU-leden in een perskommunikee 
mededeling van de onaanvaardba
re ministeriële plannen en zij formu
leerden hun bezwaren. 
Eerst weken nadien werd de kriste-
lijke dagbladpers wakker en ook 
de Raad en het Sekretariaat van 
het Katoliek onderwijs reageerden 
eerst na half augustus. 
Aldus ging een volle en wellicht 
beslissende vakantiemaand verlo
ren. En het was een «Aktiekomi-
tee» te Antwerpen dat alleen de 
strijd aanging, met sukses. 

DISKRIMINATIE BLIJFT 
De latere ontwikkeling heet gerust
stellend te zijn. Vooral de kristelijk-
georiënteerde pers stelde over
vloedig vast dat de ministers tak-
tisch inbonden. Hoewel dit gedeel
telijk zo is, blijft de geschapen toe
stand in zijn geheel onwettelijk 
(misschien zelfs ongrondwettelijk). 

diskriminerend, zonder gunstige 
budgettaire gevolgen en zonder 
enige twijfel een inbreuk op de 
schoolvrede (op deze gronden 
diende senator M. Coppieters een 
dringend interpellatieverzoek in en 
eiste hij, namens de Volksunie, de 
spoedbijeenroeping van de school
paktkommissie). 
Dat de afremmingsbesluiten geen 
wettelijke grond vinden (art. 8, § 3, 
wet van 7 juli 1970), wordt door 
niemand betwist, en, integendeel, 
door CVP-voorzitter W. Martens 
(met vertraging) onderstreept... 
Maar het is eveneens onweerleg
baar dat de besluiten door hun dis
kriminerend karakter én de indivi
duele vrijheid én de onderwijsvrij
heid en -gelijkheid raken en aldus 
én de grondwet én de schoolvre
de geweld aandoen. 
Ik vestig o.a. uw aandacht op ; 
1. de willekeurige keuze van ni

veaus en richtingen; 
2. de aan de inrichtende machten 

gelaten vrijheid inzake selektie. 

Maar ook de feitelijke situatie is 
diskriminerend en schendt de 
schoolvrede: 

1. het paramedisch hoger onder
wijs blijft méér in de kou dan 
pedagogisch hoger onderwijs; 

2. het katoliek onderwijs trekt zich 
openlijk niets aan van de minis
teriële besluiten en cirkulaires. 

Ook vanuit de gezichtshoek der 
rechtszekerheid zijn de onderwijs-
beslissingen helemaal verwerpe
lijk. 
Óp 1 augustus (na meerdere in
schrijvingen van studenten) wordt 
aan deze ingeschrevenen de ze
kerheid van hun inschrijving ontno
men. Maar nóg erger: op de data 
van de zogeheten «selektieproe-
ven» hebben de kandidaten niet 
eens de zekerheid wat en op wel
ke gronden de ministers gaan 
beslissen. 
Ten slotte moet de hele affaire ook 
bekeken worden vanuit de hoek 
rationalizatie. 
Naast het bezuinigingseffekt be
oogden de ministers immers ook, 
althans zijdelings, een rationaliza-
tie-effekt. 
Op dat stuk mocht de Schoolpakt
kommissie niet worden voorbijgelo
pen (protokol!). Daarenboven is 
de rationalizatie een zo ernstige 
aangelegenheid dat deze met kun
dig overleg tussen alle betrokke
nen moet worden voorbereid. 
Bezwarend voor de ministers — 
maar ook en niet minder voor de 
gesubsidieerde onderwijsnetten 
— is het feit dat (volgens medede
ling van minister Humbletl alle net
ten vóór 15 maanden (IJ werden 
aangeschreven met het oog op 
zulk rationalizatie- en bezinnings-
overleg en dat de ministers niet 
eens antwoord kregen I m.a.w. de 
vraag naar de verantwoordelijk
heid van de gesubsidieerde netten 
voor de huidige knelsituatie is ge
steld. 
Burlesk is de uitnodiging van de 
onderwijsministers om — na de 
aanvaarding van de afremmings
maatregelen en de eventuele over-
lijdens van sommige afdelingen of 
scholen de hervorming van het 
pedagogisch hoger onderwijs 
rond te maken tussen 15 septem
ber en Kerstmis... 

ONS BESLUIT 
Zowel rationalizatie als bezuini
gingen dringen zich op... sinds 
vele jaren. Over de vroegere drie
partijen schoolpaktkommissie ligt 
een lijkwade van onwil en verho
len schoolstrijd. 
Het is de hoogste tijd het gehele 
probleem van de leerlingenterug-
loop en van de arbeidsmarkt voor 
hoger afgestudeerden in een « na
tionale onderwijskonferentie » aan 
te pakken. 
Slechts na een ernstig inventaris 
en op bazis van een echte rationali
zatie kan dan een bezuinigings
plan voor 1977-78 en later worden 
uitgewerkt. 
Inmiddels verhoogt de regering de 
afvloeiing van minder-gemotiveer
de jongeren naar universitaire of 
andere hogere studies en/of ver
groot zij de rij der stempelaars... 
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