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EEN VLAAMSE STAAT 
INEEN 
BELGISCHE BONDSSTAAT 
BAKENS VOOR EEN WEG NAAR ZELFBESTUUR 

Sinds de traditionele partijen o m 
onder druk van de Volksunie het 
beginsel van een hervorming van 
de unitaire staat hebben aan
vaard, zijn heel wat jaren verlo
pen 

De mislukte gro.iawetsherzienmg 
heeft aan de Vlamingen een aan
tal belangrijke onderhandelings-
troeven ontnomen En nu nadert 
een tweede ronde Het worden 
voor de toekomst van Vlaande
ren wellicht beslissende maanden 
en jaren Beslist zal worden over 
de staatsstrukturen binnen dewel
ke de Vlamingen wellicht genera
ties lang zullen leven en werken 
Beslist zal tevens worden over de 
wijze waarop de Vlamingen aan 
de Europese strukturen zullen 
deelnemen 

De Volksunie heeft van bij haar 
stichting gesteld dat alleen een 
duidelijk waarachtig zelfbestuur 
de Vlamingen de kans zou geven 
de hipoteek die de unitaire staat 
op het Vlaamse volk had gelegd 
te lichten Om hun eigengeaard-
heid werkkracht en spaarzin ten 
volle tot zijn recht te laten komen 
en de Vlamingen volwaardig deel 
te laten nemen aan ruimere struk
turen zoals Europa 
Om dit zelfbestuur in de Belgi
sche en Europese realiteit in te 

passen stelde de Volksunie het 
federalisme voor 
Na jarenlang door alle traditionele 
partijen verketterd te zijn ge
weest heeft het woord «federalis
me» thans burgerrecht verwor
ven Dat heeft enorme inspannin
gen gevraagd offers er geduld 
Hoe langer hoe meer politieke ver
antwoordelijken en partijen begin
nen de term federalisme federali-
zeren enz te gebruiken 

De vlag dekt evenwel niet alti jd 
de lading 
Er wordt gegoocheld met termen 
gewestvorming regionalizenng 
decentralizering, enz enz Alle 
partijen komen met plannen en 
opties voor de dag De burger 
kan er hoe langer hoe moeilijker 
klaar in zien 
Dit beperkt in hoge mate zijn keu
zemogelijkheid Sommige partijen 
sturen trouwens bewust op deze 
verwarring aan Zij trachten de 
indruk te wekken dat inzake de 
staatshervorming alle partijen het-
Zv3lfde willen dat er geen verschil 
meer is Dit is onjuist 
De VOLKSUNIE wil een poging 
ondernemen om de kern van de 
keuze waarvoor de Vlamingen 
staan opnieuw duidelijk te maken 
ZIJ wil zich ondubbelzinnig uitspre
ken over haar opties inzake 
Deze opties zullen de basis vor

men voor de houding die de partij 
bij komende onderhandelingen 
zal aannemen en de stellingen die 
ZIJ daarbij zal verdedigen Zij 
wenst dat de kiezers zich over de 
mogelijke keuzen hetzij nu hetzij 
later duidelijk zouden kunnen uit
spreken 
Zo hoort het in de demokratie die 
met gebaat is met dubbelzinnig
heid of vaagheid 
De Volksunie-opties zullen sommi
gen erg radikaal in de oren klin
ken 
Het IS evenwel onze overtuiging 
dat het Belgisch konfl ikt derma
te verziekt dreigt te geraken en 
de werking van de staat dermate 
dreigt aan te tasten, dat alleen 
een gedurfde en radikale in
greep de spanningen kan ophef
fen en de mogeli jkheid schep
pen om opnieuw vanuit nieuwe 
ervaringen te groeien tot een 
nieuwe verstandhouding 
In ieder geval zal alleen een ver
strekkende hervorming de Vla
mingen kunnen verlossen van de 
met-aflatende vernedenngen in 
en rond Brussel, van de sistemati-
sche overheveling van de vruch
ten hun arbeid en spaarzin en 
van het eeuwig gevit over amb
ten, kaders verdeelsleutels enzo-
meer 

Het gaat om de toekomst van 
ons volk Zie verder biz. 4 

Vandaag donderdag 30 september te 9 u s voormiddags moeten M 
VU-parlementsleden (en onze free lance fotograaf Danny Cortier) te 
Brussel voor de 20ste Kamer van de Korrektionele Rechtbank verschij 
nen Zij moeten terechtstaan voor de bezetting van het kabinet var 
minister Michel aan de Brusselse Wetstraat (uit protest tegen de lam 
lendige houding van de regenng tegenover FDF-Nols) De zitting var 
de Rechtbank is vnj toegankelijK voor iedere belangstellende' 

limpw 

L.T.B. Nr-13 

in de Brusselse agglomeratie verschenen deze week reuzegrote affiches in 
het stadsbeeld die de Vlamingen aanraden voor de Vlaamse lijsten te stem
men Op de foto zo'n affiche fe Brussel-stad 
Dergelijke publiciteit kost stukken van mensen Als je 't nog met deed, stort 
dan vandaag nog uw bijdrage voor de «Aktie Brussel 10-10» op prk 000-
0171139-31 van WIJ, te Brussel Vermelden aktle Brussel 10-10. 
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DEZE WEEK KOMT DE POSTBODE LANGS BIJ AL ONZE ABONNEES OM HET 

LEESGELD TE INNEN VOOR HET JAAR 1977. 

ONDANKS DE VERDER DOORVRETENDE INFLATIE (TERWIJL WIJ GEEN 

ENKELE VORM VAN STAATSSTEUN ONTVANGEN) 

HEBBEN WIJ DE PRIJS OP 500 FR. GEHANDHAAFD. 

DIT VOOR 50 NUMMERS VAN GEMIDDELD 24 BLZ. VIAAMS-NATIONALE 

INFORMATIE DIE MEN ELDERS VERGEEFS ZAL ZOEKEN. 

LEESGELD DUS KLAARLEGGEN, WAARDE LEZER, LIEVE LEZERES, ZO MAAK JE 'T 

DE POSTBODE (EN ONS!) ZOVEEL GEMAKKELIJKER! 



men heeft u niet alles verteld 
over snaren 
u speelde het klaar een rond bedrag 
opzij te zetten? Mooi zeg! 
Maar wat ermee gedaan^ Gewoon bijhouden helpt met U moet 
het uitzetten, in kasbons vande N M K N bijvoorbeeld Informeer 
over de mooie rente van deze overigens heel soepele belegging, 
bij uw N M K N -adviseur 

zeer rendabel uw geld uitzetten, 
voor de looptijd die u best past. 
Dat is de soepelheid van de N.M.K.N. 
UwN M KN -adviseur heeft meerdere tipsvoor mooie beleggingen 
De looptijd IS geen probleem U heeft keuze te over' 
Op iedere frank krijgt u daarbij de staatswaarborg 
Kent u veiliger •̂  

de N.M.K.N. biedt u de service 
van de beste financiële instelling, 
met staatswaarborg 
BIJ de N M K N heeft u alles, wat u van een financiële instelling 
met staatswaarborg kunt verwachten • depositorekeningen op 
zicht en op termijn, al dan met met vooropzeg of met vaste 
vervaldag • kasbons met progressieve rente, groeibons • kapitali-
satiebons en obligaties U krijgt alle details bij uw N M K N -adviseur 

f\mB€ucMn 
lustrerie 
mare de vriese 
baron ruzettelaan 
assebroek- brugge 
tel. 0 5 0 / 3 5 4 0 4 

ELECTRA-BREEpvba 
Electro Groothandel 

Boneputstraat 38 2690 BREE 
011/461188 462477 

Staatsbaan 1 3460 HALEN 
013/441742 441743 
MIELE AEG-LINDE 

P.V.B A RomDECRAEN 
Verwarming 

Stoom en Sanitaire installaties 
Molenstr 78 • 2921 Nieuwenrode 

Tel 015/711240 

Dames en heren in uw belang 
wendt U voor uw 

SCHILDER- BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van 't vak 
ADOLF CLAES 

EN ZOON ANDRE 
Kerkweg 8.1760 Roosdaal-Stri|tem 

Tel 054/3337 56 

AL-AL keukeninrichtingen 
Jan Claes 

Bondgenotenlaan 163 
LEUVEN tel 016/234794 

poketino 
Specialist in grammofoonplaten, mag
neetband, cassetten en toebehoren 

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

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
lOSOJKrijSsel (Schaarbeek! 

(02)734 0643 
Na18u 4254642 

DE OUDE KRING 
Cafe-VU-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

VERVOER - VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 
1850 Grimbergen 
Tel 02/268 14.02 

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

OOK NAAR MAAT 

I R I C O - K L E D I N G V E R M E E S C H 
Isteen houwers vest, 52 Antwerpen Tel. 03 3135 63^ 

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

Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid - Waterloolaan 16 1000 Brussel Tel 02/5136280 

ZO€WRC]€S 
Zelfstandige vertegenwoordiger ge
vraagd voor verkoop aan ijzerwaren-
winkels en -industrie van uitgebreide 
gamma gereedschappen en machi
nes Electro-Bouw, Brusselse steen
weg 225, 1840 Eppeqem Tel 015/ 
61 32 70 na 17 uur of gedurende week
einde 
Zelfstandige vertegenwoordiger ge
vraagd voor verkoop van bouwmachi
nes en aannemersmatenaal Bij voor
keur goed geïntroduceerd bij aanne
mers Electro-Bouw Brusselse steen
weg 225 1840 Eppegem Tel 015/ 
61 3270 na 17 uur of gedurende 
weekeinde 

Zoeken passende betrekking 1) Kin
derverzorgster , 2) Afgestudeerde ho-
telierschool (restaurant school of kli
niek) 3) Regentes Wetenschappen-
Aardrijksk (Wil ook bureauwerk of 
sociaal werk doen), 4) Gebrevetteer-
de publiciteit-tekenen, 5) Kinderver
zorgster 6) 55-jarige, liefst nachtwa
ker, chauffeur, kontrolewerk of maga-
zijnier, 7) Gediplomeerde humaniora 
lat wetensch, militaire dienst gedaan , 
8) Regentes Handelswetenschappen, 
9j 16-)ang meisje met diploma L M O 
Schrijven of telefoneren senator 
Wim Jonssen, Louisastraat 31, 2800 
Mechelen Tel 015/41 35 96 N-111 
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Op biz. 1 van dit nummer vinden ortze lezers de inleidende tekst tot 
een belangwekkend VU-dokument, dat wij op bIz. 4 en 5 in zijn ont
werpvorm integraal afdrukken. Dit dokument werd aan het kader van 
de VU toegestuurd en het zal op de nationale partijraad van aan
staande zaterdag worden onderzocht en besproken. 
Een «gunstige wind» heeft dit VU-plan voor de staatshervorming 
kennelijk ook reeds op de schrijftafel van de h. Ruys (De Standaard) 
gebracht. 
In zijn kommentaar op het werkstuk merkt hij op dat er alleszins een 
basis van bespreking met de andere partijen aanwezig lijkt, maar hij 
ziet moeili jkheden rijzen inzake procedure. 
De CVP en de BSP, en wellicht ook de PVV, willen via een overleg, 
eerst tussen de partijen onderling en nadien <• van gemeenschap tot 
gemeenschap » de basis leggen voor een akkoord over de definitie
ve gewestvorming. 
De VU is eveneens' voorstander van een Vlaams parti jenoverleg en 
van onderhandelingen tussen beide gemeenschappen, maar zij wil 
dat daaruit enkele zeer klare alternatieven naar voor komen, waar
over de kiezers zich dan moeten uitspreken. Pas na deze raadple
ging van de bevolking zou men volgens haar moeten overgaan tot de 
uitbouw van de nieuwe strukturen. Ruys ziet daarin een gevaar voor 
elektoralisme en hij is van oordeel dat de kansen op « redelijke en 
soepele oplossingen » daardoor kleiner worden. 

VU-PLAN VOOR 
STAATSHERVORMING 
Daarop kan geantwoord worden dat de door de VU voorgestelde 
procedure alleszins zeer demokratisch is en ongetwijfeld ook beant
woordt aan de verzuchtingen van de brede lagen van de Vlaamsbe
wuste bevolking. De « soepele oplossingen » waarover de h. Ruys 
het heeft hebben in het verleden helemaal niets opgelost, maar alles 
alleen maar ondoorzichtiger gemaakt. Tot groot ongenoegen van 
velen. 
Het gaat niet op een dergelijke omvangri jke en ingrijpende staatsher
vorming enkel maar in de polit ieke salons te bedisselen, en de bevol
king de kans niet te geven zich erover uit te spreken. 
Bovendien is het duidelijk dat de VU deze procedure vooropstelt om 
het gevaar te ontlopen dat men zou gaan streven naar een unanimi
teit die slechts mogelijk is op de minst verstrekkende stelling. De 
Vlaams-nationale partij blijft daarmee in haar konsekwent flamingan-
tische rol. 

PAUL MARTENS 

VLAMINGEN 

KIEZEN VOOR 

DEZE LIJSTEN 

TE BRUSSEL 
Hieronder volgen de officiële bena
mingen, afkortingen en lijstnummers 
van de Vlaamse eenheidslijsten te 
Brussel (en van de VU-li]st te Jette). 

Wie familieleden, vrienden, kennis
sen in de Brusselse agglomeratie 
heeft wonen, mag niet nalaten hen 
aan te sporen Vlaams te stemmen ! 

ANDERLECHT. «Vlaamse Belan
gen» (VLBEL) 14; BRUSSEL: «Le
ven te Brussel» (LIB) 13; ELSENE: 
«Vlaamse Demokraten Eisene» 
(VDE) 12 , ETTERBEEK : « Kartel» 13 , 
EVERE: «Vlaams» 12, GANSHO
REN «Vlaams» 11, JETTE: Volks
unie (VU) 1 , KOEKELBERG; «EEN 
76» 11, MOLENBEEK- «Vlaamse 
Eenheid Molenbeek » (VEM) 11 . OU-
DERGEM «Oudergems Kartel» 
(OK) 11 SCHAARBEEK: «Schaar-
beekse Eenheid» (SE) I12 ,ST.-AGAT-
HA-BERCHEM. «Vlaams» 11, ST.-
GILLIS: «Beter Leven Gillis» (BIG) 
12 , ST.-JOOST-TEN-NODE : 
«Vlaams» 13, ST.-LAMBRECHTS-
WOLUWE: «Woluwe» 11 ST.-PIE-
TERS-WOLUWE . « Vlaamse Lijst Wo
luwe» (VLW) 12 UKKEL. «Vlaamse 
Eenheid Ukkel» (VEU) 12, VORST: 
«Eenheid Vorst» (E Vorst) 12, 
WATERMAAL-BOSVOORDE: 
«Vlaams Kartel Watermaal-Bosvoor
de» (VKWABO) 11 

Deze affiche van de Vlaamse eenheidslijst te Schaarbeek symboliseert 
als 't ware de Vlaamse eendracht in de Brusselse agglomeratie Jam
mer dat de CVP op sommige plaatsen het gezelschap van PSC-ers ver
koos boven dat van andere Vlamingen 

r 

gr 
oniibolais 

Eerste tombola 

Een buitenkansje' Voor elke 7500 frdie in oktober op 
uw spaar- of termijnboekje bijkomt knjgt u van de 
ASLK een tientje voor de speciale spaartranche van 
de Nationale Loterij (met een super hoog lot van 
15000000 fri) 
Spaart u 75 OOOfr, dan kunt u kiezen tussen een groot 
lot en tien tientjes Trekking op 17 november 1976 

Tweede tombola 

Op 8 februari 1977 wordt een speciale gratis trekking 
gehouden voor alle ASLK-spaar- en termijnboekjes 
Dat gebeurt op het ASLK-hoofdkantoor te Brussel in 
het bijzijn van een deurwaarder 

V\^t valt er met die tweede tombola 
te winnen? 

1 Indien uw spaarboekje bij de speciale trekking in 
de pnjzen valt, wordt het gemiddelde saldo tijdens 
de penode 31 oktober 1976 tot en met 31 januari 
1977 verdubbeld. U hebt er dus alle belang bij om 
ook na 31 oktober zo veel mogelijk geld op uw 
spaarboekje te sparen 

2. Indien uw termijnboekje bij de speciale trekking in 
de prijzen valt, komt er een verdubbeling van het 
gemiddelde saldo der rente die van 31 oktober 1976 
tot en met 31 januari 1977 als rente is blijven staan 

3.000 contactpunten van de ASLK 
staan te uwer beschikking: 

• Het hoofdkantoor, de agentschappen, de land-
bouwkantoren, de kredietvennootschappen van de 
ASLK en de meeste discontokantoren, 

• De afgevaardigden van de ASLK en de door de 
ASLK erkende NMKN-agenten, 

• De Nationale Bank - filialen en agentschappen, 
• Al de postkantoren 
U kunt er het reglement inkijken en u knjgt er alle 
nadere informatie. 

ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS ASLKi 
doe mee: spaar iets extra in oictober! 
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EEN VLAAMSE STAAT 
IN EEN 
BELGISCHE BONDSSTAAT 
BAKENS VOOR EEN WEG NAAR ZELFBESTUUR 

Het poJitiek komitee van het VU-par -
t i jbestuur heeft een volksunie-plan 
voor de staatshervorming uitge
werkt. 

Het dokument dat de titel draagt 
« een V laamse Staat in een Belgische 
bondsstaat , bakens voor een weg 
naar ze l fbestuur», drukken wij hierbij 
in zijn ontwerp-vorm af. 
Het werd aan de arrondissementele 
afdel ingen van de partij overgemaakt 
en zal zaterdag aanstaande door de 
arrondissementele gemandateerden 
en de parlementsfrakt ies in algeme
ne raad te Brussel besproken wor
den. 

ONS 

UITGANGSPUNT 
a De staatshervorming moet van meet af 
aan en fundamenteel vertrekken vanuit een 
tweeledige optiek De Vlaamse en de Fran
se naties van België moeten de essentiële 
samenstellende elementen van de nieuwe 
bondsstaat vormen Dit beginsel moet de 
voorrang krijgen 
— dit houdt in dat men met vertrekt van de 
drieledige gewestvorming Het is niet juist 
dat de keuze tussen 2 of 3 een vals pro
bleem is Er IS wel degelijk een fundamen
teel verschil in optiek tussen het tweeledige 
federalisme en de dneledige gewestvor
ming zoals ZIJ tot dusver werd opgevat en 
door de huidige regering voorafgebeeld 

b De staatshervorming moet leiden naar 
een reële politieke autonomie voor de twee 
naties De Vlaamse en de Franse natie van 
België moeten beschikken over waarachti
ge politieke macht De Volksunie wil een 
Vlaamse staat 
— Zonder werkelijke herverdeling van de 
politieke macht zou de staatshervorming 
niet méér zijn dan een soort administratie
ve decentralizatie Dit sisteem is voor de 
Vlamingen, die hun meerderheidspozitie op
gaven, nadeliger dan het behoud van een 
proportioneel bestuurde eenheidsstaat 
Bovendien zou zulke hervorming (zoals de 
huidige gewestvorming) niet veel verande
ren aan het (slecht) funktioneren van de 
staat als dusdanig 

c In de mate dat zulks beantwoordt aan 
werkelijke, konkrete belangen voor de ge
meenschap, en voor zover dit door de 
franstaligen niet onmogelijk wordt gemaakt 
moeten de Vlaamse en de Franse natie 
samenwerken in een federaal opgevatte 
Bondsstaat. 
— Gelet op de internationale politieke en 
ekonomische realiteiten is zulke samenwer
king op welbepaalde terreinen wenselijk 
Hiervoor mag evenwel geen eenzijdige 
prijs gevraagd worden Tenslotte hebben 
de franstaligen in België waarschijnlijk 
meer te verliezen bij het mislukken van de 
samenwerking dan de Vlamingen 

EEN 

FEDERALE 

STAATSSTRUKTUUR 

A. De deelstaten 

1. Grondgebied : het grondgebied van de 
Vlaamse staat omvat het Nederlandse taal
gebied Dit van de Franse deelstaat het 
Franse De deelstaten zijn evenwel be
voegd buiten dit grondgebied voor een aan
tal materies en wel in het hoofdstedelijk 
gebied 

2. Organen : 
— de deelstaten worden bestuurd door 
een parlement, rechtstreeks verkozen, vol
gens het éénkamerstelsel en ; proportio
nele vertegenwoordiging (met ^ ibale appa-
rentering over de hele Vlaamse en de hele 
Franse kiesomschrijving) 
De bewoners van het hoc d .tedelijk ge
bied nemen volwaardig deel aan deze ver
kiezingen Hun verkozen v >itegenwoor-
digers zetelen respektievelijk i het Vlaam
se en het Franse parlement laar gelang 
van de lijst waarop zij in Brussel werden 
verkozen 
— De Vlaamse en Franse parlementen kie
zen hun regering. 
— De deelstaten beschikken over hun 
eigen administratie, aanvankelijk gevormd 
uit delen van de huidige njks- en provincie-
administraties 

3. Bevoegdheden : 
— De Vlaamse en Franse deelstaten rege
len bij wet alles wat van gewestelijk belang 
IS, d w z alles wat betrekking heeft op het 
beleid binnen hun grondgebied en met door 
de grondwet of door beslissingen van de 
Bondskamer en van de Bondsraad, beslis
send bij dubbele meerderheid, aan de 
Bondsstaat is voorbehouden of overgedra
gen 
— Gelet op deze algemene bevoegdheid 
van de deelstaten is een lange opsomming 
van specifieke bevoegdheden met nodig 
noch gewenst Wel is het nuttig aan de deel
staten in ieder geval grondwettelijk zekere 
bevoegdheden voor te behouden zoals 
— ekonomische ekspansie in de brede zin, 
inbegrepen buitenlandse handel 
— onderwijs, kuituur, wetenschapsbeleid, 
sport, toerisme, met inbegnp van kulturele 
akkoorden 

Nota de deelstaten moeten wel grondwet
telijk verplicht worden de waarborgen inza
ke de schoolvrede te respekteren , 
— de taalwetgeving in hun gebied, 
— de ruimtelijke ordening in de breedste 
zin (ook leefmilieu, urbamzatie, openbare 
werken) 

— de materies behorende tot de sociale 
sektor, 
— binnenlandse zaken en het beheer van 
de Justitie 
— De deelstaten hebben het recht in het 
hoofdstedelijk gebied instellingen en dien
sten op te richten die nodig of nuttig zijn 
voor de uitoefening van de hen toegeken
de bevoegdheden inzake taal- kulturele-, 
onderwijs- en personalizeerbare aangele
genheden 

Nota de te Brussel verkozen leden van de 
parlementen nemen volwaardig deel aan 
de werkzaamheden ervan Indien de Walen 
bezwaar zouden maken tegen het volledi
ge medebeslissingsrecht van de franstalige 
Brusselaars in het parlement van de Franse 
deelstaat, dan kan voorzien worden dat 
ieder parlement het recht heeft bij wijze 
van inwendig reglement een onderscheid 
te maken volgens de materies 
Dit probleem dat zich ongetwijfeld uitslui
tend langs franstalige kant stelt, mag even
wel geen reden zijn voor de Vlamingen om 
de Brusselse Vlamingen met volwaardig bij 
de politiek van de Vlaamse staat te betrek
ken 

— De deelstaten worden tevens belast 
met de uitvoering binnen hun grondgebied 
van de beslissingen van de Bondskamer en 
de Bondsregering De deelstaten kunnen 
beslissen sommige van hun bevoegdheden 
aan de Bond over te dragen en vice-versa, 
mits een beslissing van de Bondskamer en 
van de Bondsraad, deze laatste bij dubbele 
meerderheid 

4. De financiële middelen: 
De deelstaten beschikken in de grootst 
mogelijke mate over eigen, autonome finan
ciële inkomsten door 

a) het rezerveren van de opbrengsten van 
lokalizeerbare belastingen , 
b) de vestiging van opcentiemen op de cen
trale belastingen, 
c l de vestiging van eigen belastingen, 
d) het uitschnjven van leningen 
Eventuele dotaties en inkomsten uit het cen
trale solidanteitsfonds kunnen eveneens 
voorzien worden indien bovenstaande in
komsten met zouden volstaan 
Nota het orgamzeren van een voldoende 
financiële en fiskale autonomie voor de 
deelstaten, zonder de Belgische ekonomi
sche " markteenheid » te verstoren, is tech
nisch perfekt op te lossen Hierbij moet wel 
rekening gehouden worden met de toene
mende impakt van het EEG-recht 

B. De bondsstaat 

1. Organen : 
— het wetgevend gezag berust in pnncipe 
bij de Bondskamer, rechtstreeks gekozen 
volgens het proportioneel stelsel Het nor
male wetgevende werk wordt verricht door 
de Bondskamer die beslist bij eenvoudige 
meerderheid Naast de Bondskamer treedt 
de Bondsraad op Deze wordt gevormd 
door de parlementen van de deelstaten, 
aangevuld door enkele vertegenwoor
digers van het Duitstalige gebied De 
Bondsraad is mede bevoegd voor de wijzi
gingen aan de Grondwet en voor het stem
men van bevoegdheidsoverdrachten van 
Bond naar Deelstaten en vice-versa De 
Bondsraad keurt tevens de omvang goed 
van de eventuele dotaties aan de deelsta
ten, de omvang van het centrale solidari
teitsfonds en de bestemming ervan In deze 
gevallen is de meerderheid der stemmen 
van de Vlaamse en Franse parlementen 
noodzakelijk 

Nota eventueel kan deze Bondsraad ook 
optreden als reflektiekamer t o v de beslis
singen van de Bondskamer 
— De bondsregering is gelet op de over
dracht van een reeks bevoegdheden aan 
de deelstaten, samengesteld uit een be
perkt aantal ministers Zij is de eerste-mims-
ter uitgezonderd, paritair samengesteld De 

kandidaat eerste minister wordt aangeduid 
door de Bondskamer Het ontslag van de 
Bondsregeing of de ontbinding van de 
Bondskamer heeft geen invloed op de legis
latuur van de parlementen en de rege
ringen van de deelstaten 
Nota het gaat bvb met op dat door onwil 
van de ministers van een bepaalde taal
groep in de Bondsregenng, die de val van 
de Bondsregering uitlokken en zelfs ontbin
ding van de Bondskamer, de andere deel
staat zou kunnen gedwongen worden zijn 
regering en parlement te ontbinden 
2. Bevoegdheden : 
De bondsinstellingen zijn bevoegd inzake 

1 De Bondsgrondwet 
2 De buitenlandse politiek 
3 De internationale verdragen, behoudens 
die inzake onderwijs en kuituur 
4 De landsverdediging 
5 De taalwetgeving in het hoofdstedelijk 
en het Duitstalig gebied en in de centrale 
administraties 
6 De monetaire politiek, inbegrepen het 
muntwezen en de algemene konjunktuurpo-
litiek 
7 De Bondsfinancien en de Bondsfiskali-
teit 
8 P T T , spoorwegen, luchtvaart, binnen
lands verkeerswezen van nationaal belang, 
het internationaal verkeer 
Nota de meeste van deze aangelegenhe-
oen werden trouwens meer en meer op 
Europees niveau geïntegreerd 
9 en voor de aangelegenheden die hun 
door de deelstaten worden toevertrouwd 
(mits gunstige beslissing van de Bondsraad 
met dubbele meerderheid) Zij besturen 
rechtstreeks het Duitse taalgebied (zie ver
der) 
3 Financien 
Indien bij nader onderzoek zou blijken dat 
de deelstaten hun taak slechts naar beho
ren kunnen vervullen mits overdracht van 
een deel van de centrale inkomsten, zal een 
stelsel van forfaitaire dotaties voor de deel
staten ingevoerd worden, met goedkeuring 
van de Bondskamer en van de Bondsraad, 
deze laatste beslissend bij dubbele meer
derheid De Bondsinstellingen beheren te
vens het solidanteitsfonds dat bestemd is 
om het hoofd te bieden aan uitzonderlijke 
noden in een of andere deelstaat 
De omvang en de besteding van dit fonds 
wordt ter goedkeuring onderworpen aan 
de Bondsraad, beslissend bij dubbele meer
derheid 

C. De hoofdstod 

1. Grondgebied 
Het grondgebied van Brussel-hoofdstad 
omvat de 19 gemeenten 
2. Organen : 
Voor de hoofdstad wordt een hoofdstedelij
ke raad gekozen volgens het propor
tioneel stelsel mits eentalige kandidatenlijs
ten Deze raad wordt gesplitst in twee taal
groepen De hoofdstedelijke raad verkiest 
een hoofdstedelijk kollege 
Dit kollege is de voorzitter uitgezonderd, 
paritair samengesteld de leden van het kol
lege moeten het vertrouwen genieten van 
de meerderheid der leden van de taalgroep 
waartoe zij behoren De taalgroepen van 
de raad stellen tevens ieder een Vlaamse 
en een Franse «kommissie» aan Deze kun
nen door de regeringen van de deelstaten 
belast worden met uitvoerende taken inza
ke de persoonsgebonden materies in de 
hoofdstad De meerderheid van iedere taal
groep in de raad heeft een recht van 
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beroep Dij de Bondsregering tegen de 
beslissingen van het Kollege Dit beroep 
werkt schorsend 
3 Bevoegdheden 
De hoofdstedelijke raad is bevoegd voor 
de territoriale aangelegenheden van de 
hoofdstad 
4 Financien: 
— de hoofdstad ontvangt een dotatie uit 
de centrale bondsinkomsten Deze dotatie 
wordt mede goedgekeurd door de Bonds-
••aad beslissend bij dubbele meerderheid 
— de hoofdstad ontvangt tevens de op
brengst van •< gemeentelijke» heffingen 
— leningen 
5 Arbitrage 
De Bondsraad beslecht eventuele konflik-
ten tussen de hoofdstedelijke instellingen 
en de Bondsregering 
6 Fuzie 
De 19 gemeenten van Brussel-hoofdstad 
worden samengevoegd De hoofdstedelij
ke raad treedt aldus op als gewestelijk en 
gemeentelijk bestuur Dit bestuur kan gede-
centralizeerd worden (zoals in andere gro
te agglomeraties) teneinde het kontakt met 
de burger waar nodig te behouden 
Nota In dit voorstel zijn de bewoners van 
Brussel met alleen volwaardige staatsbur
gers vermits zij deelnemen aan de verkie
zing voor de bondskamer zij zetelen te
vens in de parlementen van de deelstaten 
zoals de andere burgers en verkiezen 
tevens hun stadsraad 

D. Het Duits taalgebied 

Het Duitse taalgebied vormt een aparte 
bestuurlijke omschrijving Het behoort met 
tot de Franse of de Vlaamse deelstaat Het 
ressorteert rechtstreeks onder het Bonds
gezag Het IS vertegenwoordigd in de 
Bondskamer en in de Bondsraad Voor het 
Duitse taalgebied moet tevens een ver
tegenwoordigende raad voorzien worden 
dewelke door de bondsinstellingen ver
plicht moet geraadpleegd worden telkens 
deze beslissingen treft die het Duitse taaige
bied betreffen 
HIJ kan tevens op eigen initiatief advies uit
brengen wanneer hij zulks wenselijk acht 
Deze raad heeft reglementerende bevoegd
heid inzake taal- kuituur- en andere aange
legenheden 

E. Bijlcomende 

strukturen en gevolgen 

— De provincies als politieke bestuurs
lagen worden afgeschaft De deelstaten 
hebben het recht hun inwendige bestuurlij
ke orgamzatie zelf te regelen Zij kunnen de 
provincies als uitvoerende bestuurseenhe-
den handhaven of subgewesten oprichten 
volgens geografische en planologische kri-
tena Deze kunnen de interkommunales en 
de agglomeraties opslorpen 
— Alle uitvoeringsdiensten orgamzatie van 
de nutsvoorzieningen enz worden aan de 
fundamentele strukturen aangepast zodat 
er geen naar taairegime gemengde uitvoe
ringsdiensten meer blijven bestaan 
— de openbare en parastatale kredietinstel
lingen enz die niet uitdrukkelijk aan het 

bondsniveau worden voorbehouden wor
den georganizeerd en gesplitst over de 
twee deelstaten (bvb de NIM de NMKN, 
enz) 
— de zetels van de vennootschappen 
moeten bevestigd worden in het voornaam
ste uitbatingscentrum van de bednjven 
—• In iedere deelstaat worden er sociale 
en ekonomische adviesraden opgericht 
evenals een planbureau Zij treden geza
menlijk op als adviesinstellingen voor de 
bondsinstellingen 

F. Bevoegdheidskonflikten 

Het probleem van de bevoegdheidsrege-
lingen staat centraal in alle federahstische 
strukturen Het past in deze materies een 
zekere soepelheid te voorzien evenals de 
mogelijkheid van verdere evolutie Zo zou 
de grondwet naast het begnp van «de 
Bondswet» het begrip « Bondsrichtlijn » kun
nen voorzien naar analogie met de EEG 
Tevens moet worden voorzien dat de Bond 
en de Deelstaten voorbehouden materies 
aan elkaar kunnen afstaan de opgedane 
ervaring en afstaan, al naargelang de opge
dane evolutie De bondsraad beslissend bij 
dubbele meerderheid moet hierin optreden 
Het sisteem van de - konkurrerende» be
voegdheid verdient eveneens de aandacht 
en biedt mogelijkheden voor een soepel op 
elkaar inspelen van Bond en Deelstaten 
Het toevertrouwen van de beslechting van 
bevoegdheidskonflikten aan de Bondsraad 
zou gemakkelijk tot pat-situaties kunnen lei
den Het lijkt dan ook verkieslijk deze kon-
flikten te laten beslechten door een grond
wettelijk Hof samengesteld uit eensdeels 
beroepsmagistraten uit de Raad van State 
en het Hof van Kassatie aangesteld voor 

een bepaalde tijd, door de Bondskamer, en 
anderdeels politici proportioneel (volgens 
de partijsterkte) en pantair (volgens de taal
groepen) aangesteld door de Bondsraad 
In ieder geval mag alleen in een wettelijk-
heidskontrole voorzien worden Het instel
len van een opportuniteitskontrole zou in 
feite een gevoelige uitholling betekenen 
van het beginsel van de autonomie zelve 
Wel zou aan de Bondskamer de bevoegd
heid kunnen toegekend worden in geval 
van konflikt tussen de deelstaten over 
motieven van opportuniteit, aanbevelingen 
te formuleren 

G. Europa 

De deelname van de Federale Staat aan de 
Europese strukturen moet derwijze ge
schieden dat de tweeledigheid gewaar
borgd wordt Voor de Europese verkiezin
gen moeten in België dan ook twee kiesom
schrijvingen voorzien worden een Vlaam
se en een Franse waarvan alle lijsten in het 
hoofdstedelijk gebied aan de vrije keuze 
van de bewoners wordt voorgelegd 

PROCEDURE 

EN AGENDA 
Dit voorstel strekt tot een diepgaande 
staatshervorming Het is geen voorstel tot 
uitvoering van de huidige Grondwet, die 
geen radikale en definitieve hervorming toe
laat 

Het vereist een grondige grondwetsherzie
ning 

Naar de mening van de V U heeft het dan 
ook geen zin nu nog vlug te trachten met 
het huidig parlement, dat met grondwetge
vend IS verder te gaan met de uitvoering 
van art 107 quater Wat nu moet gebeuren 
IS de voorbereiding van de noodzakelijke 
grondwetsherziening 

Het overleg tussen partijen en gemeen
schappen moet er evenmin op gericht zijn 
per se een unanimiteit te bereiken Dit kan 
slechts leiden tot zwakke halfslachtige 
kompromissen Het overleg moet er in
tegendeel op gericht zijn na te gaan welke 
verschillende opties mogelijk zijn hun voor-
en nadelen en op welke opties een twee
derde meerderheid in het verschiet ligt 

Dit overleg zou dan moeten leiden naar 
een akkoord over een verklaring van grond
wetsherziening binnn welke de verschillen
de opties kunnen verwezenlijkt worden 

Vervolgens moet het oordeel van de kiezer 
over deze verschillende opties gevraagd 
worden Vermoedelijk zal deze keuze gaan 
tussen enerzijds het tweeledig federalisme 
en anderzijds de drieledige gewestvorming 
evenals over de graad van autonomie die 
aan de deelstaten of aan de gewesten 
moet toegekend worden Alleen op deze 
manier kan de staatshervorming demokra-
tisch tot stand gebracht worden 

Dit veronderstelt vanzelfsprekend dat met 
vooruitgelopen wordt op het oordeel van 
de kiezer en dat o m de drieledige gewest
vorming intussen wordt stopgezet Dit ver
onderstelt eveneens dat de splitsing van 
het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vil-
voorde nog voor de volgende wetgevende 
verkiezingen wordt doorgevoerd 

Nota het zou onfatsoenlijk zijn indien de 
verkiezingen over de staatshervorming niet 
zouden geschieden van « gemeenschap tot 
gemeenschap» vermits men precies on
dubbelzinnig zou moeten kunnen vaststel
len op welke wijze de meerderheid van elk 
van de 2 volkeren in België het verdere 
samenleven in de toekomst ziet 

TOT SLOT 

De Volksunie maakt met dit voorstel 
geen aanspraken op volmaaktheid of 
volledigheid Zij wenste «bakens» te 
plaatsen op de weg naar de verwezen
lijking van de oude droom van de 
Vlaamse beweging de droom van 
« zelfbestuur » 

De Volksunie is bereid deze krachtlij
nen te bespreken in de eerste plaats 
met alle politieke verantwoordelijken 
in Vlaanderen en met de leiders van 
kulturele sociale en ekonomische 
groepen Zij meent dat dit plan uitgaat 
van een duidelijke, moderne vizie op 
de staat met zijn drie essentiële gele
dingen de Bond, de deelstaat, de 
gemeente De speciale Belgische situ
atie vraagt hierbij enkele toevoe
gingen, zoals het hoofdstedelijke en 
Duitse taalgebied De Volksunie wil 
hiermee rekening houden Zij wenst 
echter niet mee te werken aan schijn-
operaties waarbij wel uiterlijke struktu
ren zouden gewijzigd worden maar 
geen werkelijke herverdeling van de 
macht zou geschieden Dergelijke ope
ratie zou mets oplossen en met leiden 
tot het deblokkeren van de vastgelo
pen staat 

Evenmin kan de Volksunie aan
vaarden dat de staatshervorming zou 
misbruikt worden om de Vlamingen in 
een drieledige struktuur van Brussel af 
te snijden en hen in het Belgische 
geheel in een dnehoeksverhouding te 
laten vastklinken 

Zi j is wel van mening dat een defini
tieve federalizering van België niet 
tot een goed einde kan gebracht wor
den zonder de aktieve medewerking 
van de federalisten. 

30 SEPTEMBER 1976 
WIJ s 
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Br] het binnentreden van een 
wachtzaal in een station van de 
NMBS kan men 's avonds laat 
soms personen vinden die op de 
bank aan het slapen zijn. Velen 
denken dat ze hun roes uitslapen. 
Dit is echter niet waar. 
Zij komen vaak uit verre streken 
uit het Vlaamse land en moeten 
zeer vroeg hun dienst beginnen als 
treinwachter of als bediende bij de 
NMBS en komen daarom de dag 
tevoren in hun standplaats aan. 
Het enige wat hun dan te doen 
staat is op de bank slapen om dan 
in de vroege ochtend hun werk
zaamheden aan te vatten. 
Men zou kunnen denken dat dit 
nog tafereeltjes zijn uit de 19de 
eeuw doch dit gebeurt nog dage
lijks in het jaar 1976. Men vraagt 
zich af hoe dit mogelijk is en of er 
geen mogelijkheid bestaat deze 
mensen dichter bij hun woonplaats 
tewerk te stellen eenvoudig door 
mutatie want 't komt vaak voor dat 
personen, wier woonplaats geves
tigd is in het station waar de laat-
avondslapers op de bank liggen 
slapen, op hun beurt in een ander 
station in het Vlaamse land slapen 
en dan nog vaak op dezelfde 
plaats waar de eersten vandaan 
komen of tenminste in de onmid-
delli|ke nabijheid. 

U I T S L U I T E N D F R A N S 

VU-senator Vandezande vestigde 
via een parlementaire vraag (Bulle
tin nr 47 dd 7 september jl.) de aan
dacht van de eerste minister op 
het feit, dat praktisch alle doku-
menten betreffende nationale en 
andere eretekens, toegekend aan 
buitenlanders, uitsluitend in het 
Frans gesteld zijn. Hoewel er in het 
koninklijk besluit van 18 juli 1966 
over de koordinatie van de wetten 
op het gebruik van de talen in 
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9 Mevrouw Rita Mulier-Jolie 
neemt ontslag als hoofdredakteur 
van < De Nieuwe > en wordt opge
volgd door de vroegere hoofdredak
teur Mark Grammens. 
# Minister Decroo verklaart dat de 
numerus clausus in het rijksonder-
wijs wordt toegepast doch niet in 
het vrij onderwijs. Daarom zou er 
een toelagenstop ipv een studenten
stop komen. 
# De BRT verwerpt de recente kri
tiek op haar informatiebeleid : indien 
ze niet aanwezig was op de opening 
van de Gentse jaarbeurs dan was 
dat in overeenstemming met de rege-
ringsrichtlijnen ; er waren twee minis
ters, die toespraken hielden en die 
kandidaat zi|n op 10 oktober (De-
clercq en De Paepe]. De BRT ver
werpt ook de BSP-beschuldiging, 
dat het bijeenbrengen en ordenen 
van de kiesuitslagen alleen aan de 
KUL werd toevertrouwd. Er werden 
ook andere instellingen aangespro
ken, aldus de BRT. 

# Samen met de aanleg van een 
voorhaven van Zeebrugge in volle 
zee wil Brugge — eveneens in volle 
zee — een stad van 65 ha. bouwen. 
Deze zeestad zou woning- en kan
toorruimte bieden voor ca 7000 men
sen 
# Met een feestzitting te Antwer
pen in aanwezigheid van de koning, 
de eerste minister en talrijke andere 
personaliteiten viert het VEV 
(Vlaams Ekonomisch Verbond) zijn 
50-jarig bestaan. VEV-voorzitter 
Vaast Leysen betreurt in zijn toe
spraak, dat het vrij initiatief niet vol
doende werd aangemoedigd. Pre
mier Tindemans erkent dat zonder 
het privé-initiatief geen industrieel 
beleid mogelijk is. 
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# Minister Humblet (Nationale Op
voeding - Frans- verklaart voor de 
senaatskommissie voor onderwijs, 
dat de studentenbeperking bij wet 
zal worden geregeld. 
• Het Verbond van Vlaams Over
heidspersoneel IS gekant tegen het 
plan tot een drieledige splitsing van 
de overheidsdiensten Volgens het 

bestuurszaken hierover niets be
paald is, is het onlogisch en stemt 
het met de huidige Belgische wer
kelijkheid niet meer overeen dat 
de dokumenten in kwestie uitslui
tend in het Frans gesteld worden. 
Daardoor krijgt men in het buiten
land onvermijdelijk de indruk, dat 
België een uitsluitend franstalig 
land is. Ook naar buiten uit moeten 
de twee landstalen op voet van vol
ledige gelijkheid behandeld wor
den, wat thans niet het geval is. 
Daarom stelt senator Vandezande 
voor, de toekenningsdokumenten 
tweetalig op te stellen, evenals de 
bi| te houden stukken in de ver
schillende departementen. Eerste 
minister Tindemans maakte de 
vraag over aan de heer Van Elslan-
de, minister van buitenlandse za
ken, die ter zake bevoegd is. De 
huidige titularis van Buitenlandse 
Zaken heeft ongetwijfeld een 
Vlaamser refleks dan de premier 
en zal misschien positief op het 
voorstel van senator Vandezande 
reageren, want het is de redelijk-
heid zelf. 

C V P - S T A A T TE B R U G G E 

Dat de vrees voor het ontstaan 
van een CVP-s taan In V laande
ren niet zo maar een elektoraal 
st i j lbloemetje is, blijkt uit heel 
wat feitjes en incidenten in het 
V laanderen van vandaag. Een 
typisch voorbeeld van wat de 
C V P - s t a a t is, vinden we te 
Brugge, waar de C V P onder lei
ding van een affairistisch sche-
penkol lege de plak z w a a i t 
Jongste s tunt : de opposit ie — 
de BSP, de V U en de P V V -
mag vóór 10 oktober geen vra
gen meer stellen of Interpella
ties h o u d e n ! (dit n.a.v. de 
vraag naar meer uitleg over 
geknoei met aanbestedingen 
voor bouw van het ziekenhuis). 

VVO dient deze splitsing te gebeu
ren op basis van twee en niet van 
drie gemeenschappen. 
• Een werkgroep van het minister
ie van Sociale Voorzorg publiceert 
een rapport over de ziekteverzeke
ring, het derde sinds het rapport 
Petit. Het stelt versterking van de 
strijd tegen het oververbruik voor 
van geneesmiddelen, een nieuwe om
schrijving van het ziekenhuisbeleid 
en verbod van reklame voor genees
middelen. 
• Het openbaar ministerie te Gent 
eist tegen de drie topmensen van 
SIDMAR de maximumstraf wegens 
milieuvervuiling, nl. zes maanden ge
vangenis of 200.000 fr. boete. 
• Na de Waalse luchtverbinding 
Luik-Londen zal op 3 oktober een 
tweede Waalse luchtlijn, Luik-Parijs 
van start gaan. Nieuwe lijnen worden 
gewoonlijk op 1 november en op 1 
april ingevlogen. Maar 3 oktober is 
net een week vóór 10 oktober en de 
Waalse staatssekretaris Gol (RW), 
promotor van de Waalse luchtlijnen, 
IS ook kandidaat. 
• Het partijbestuur van de BSP 
schat het begrotingstekort voor 
1976 op 70 miljard. 
9 De verbruikersverenigingen ver
zetten zich tegen tv-reklame. 
• De PVV is klaar gekomen met 
een plan inzake staatshervorming. 
De beleidsniveaus moeten beperkt 
blijven tot de gemeente, het gewest 
en de staat. De provincies moeten 
dus afgeschaft worden. Elk van de 
drie beleidstrappen moet over een 
nauwkeurig omschreven vorm van 
zelfstandigheid beschikken, zowel in
zake financies als inzake materies. 
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# De regering beslist dat alle ge
schikt bevonden studenten hun stu
dies zullen kunnen aanvangen. De 
ministers van Nationale Opvoeding 
zullen de door de regering opgeleg
de bezuinigingen moeten verwezen
lijken via een vermindering van de 
werkingstoelagen. De regering stelt 
ook een beperkt ministerieel komi-
tee samen, belast met het voorstel
len van maatregelen tegen de uitbrei
ding van het geweld. Ten slotte kon
digt de kabinetsraad de indiening 

DORPSNAMEN 
MOETEN BLIJVEN 
Door Volksunie-senator Vandezande 
werd op het Bureau van de Senaat 
een wetsvoorstel ingediend dat ertoe 
strekt 
1 De plaatsnamen van de vroegere 

gemeenten te behouden in de 
samengevoegde gemeenten met 
dien verstande dat de vroegere 
gemeente bovenaan op een bord 
wordt geplaatst met daaronder in 
een kleiner lettertype de naam van 
de samengevoegde gemeente, zo
als dit in Nederland het geval is Zo 
zal b v bij het binnenkomen van 
Kessel-Lo en Heverlee. een plaat 

van de rijksmiddelenbegroting op 30 
september aan. 
9 De Nederlandse Jeugdraad be
sluit tot voorlopige stopzetting van 
zijn aktiviteiten, daar al zijn adviezen 
zonder gevolg blijven. 
• Het indekscijfer voor september 
is van 114,97 punt in augustus tot 
116,46 punt gestegen, d.i. met 1,49 
punt. Voor de berekening van het 
septembercijfer werd de fruit- en 
groentekorf weer ingeschakeld. 
• De PVV stelt voor, één werkloze 
per klem en middelgroot bedrijf aan 
te werven via de gemeentebesturen 
De werkloosheidsvergoeding zou 
aan de KMO's overgemaakt worden 
om samen met een gedeeltelijk loon 
aan de tewerkgestelde uitbetaald te 
worden. De KMO's zouden geen 
andere arbeidskrachten mogen af
danken. 

• Een vijfde dochteronderneming 
van de Standaard-trust, de Antwerp
se firma Ciel-Wils wordt « op beken
tenis- failliet verklaard. De voorlopi
ge overeenkomst tussen de kurator 
en de V U M moet einde september 
bekrachtigd worden. De door de 
V U M gevraagde kredieten worden 
echter nog niet toegekend. Ten slot
te moesten er van de 650 overgeble
ven personeelsleden nog 115 «af
vloeien • wat reeds zou gebeurd zijn 
door ontslag met gouden handdruk. 
Ook de kwestie van de drukpersen 
moet geregeld worden tegen eind 
'77. 

• Minister De Clercq en staatsse
kretaris Geens reageren op de BSP-
beschuldiging, dat nl. de begroting 
1977 een tekort van 20 miljard zal 
vertonen De begroting zal in even
wicht worden ingediend, aldus de 
ministers. 

9 De kristelijke en socialistische 
mutualiteiten leggen bij de Orde van 
de geneesheren klacht neer tegen 
dr. Wynen, wegens diens oproep tot 
een stiptheidsstaking als gevolg van 
de invoering van de fiskale strook 
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• Minister Lavens belooft de land
bouwers, getroffen door de droogte, 
dat zij begin 1977 schadevergoeding 
zullen ontvangen. 

moeten aangebracht worden « Kes
sel-Lo » en « Heverlee » met daaron
der in een kleiner lettertype «ge
meente Leuven » 

2 De bewegwijzering binnen een 
samengevoegde gemeente zo op 
te stellen dat ook de richting naar 
de vroegere gemeente wordt inge
voerd Zo zal een weggebruiker 
die zich in Leuven bevindt en naar 
de abdij van Vlierbeek in Kessel-Lo 
wil gaan, binnen het grondgebied 
van Leuven, een wegwijzer moe
ten vinden naar Kessel-Lo 

Dit alles belet dat de burger zich om 
allerlei redenen van zijn vroegere 
gemeente gaat vervreemden zonder 
nochtans de integratie in de samenge
voegde gemeente te beletten Boven
dien is het in het belang van de ver
keersveiligheid dat een weggebruiker 
weet waar hij zich bevindt en waar hij 
zich naartoe moet begeven Vandaar 
dat de plaatsaanduiding in eerste 
instantie de deelgemeente moet be
vatten en eronder de naam van de 
samengevoegde gemeente (cfr Ne
derland) Tenslotte moet een wegge
bruiker gemakkelijk zijn weg kunnen 
vinden wanneer hij in een samenge
voegde gemeente is en zich naar een 
vroegere gemeente van de samen
voeging wil begeven 

B E V O L I N G I N G E B L I K T 

Er is de jongste tijd vaak gesproken 
over databank rijksregister en dies 
meer (waarbij o a de bezorgdheid tot 
uiting kwam over de privacy, de veilig
heid en de rechten van het individu, in 
een staatsstruktuur, waarin de « num-
menng» van de enkeling tot in een 
logika van het absurde, maar ook van 
de vrijheidsbeperking dreigt te be
landen) BIJ dat al worden doorgaans 
maar weinig exakte en konkrete gege
vens bezorgd 
Een vraag van VU-kamerlid Luk Van 
Steenkiste aan de staatssekretans 

• Wallonië viert zijn nationale 
feestdag. Te Luik weigeren RW-
staatssekretaris Gol en PSC-kamer-
lid Grafé op de officiële tribune 
plaats te nemen daar de toespraak 
van PSB-burgemeester Bailly hen te 
elektoraal gekleurd is. 
9 Er is opnieuw onrust in de centra
le gevangenis te Leuven, waar een 
groep gedetineerden met elkaar op 
de vuist gaat. De gevangenen eisen 
een maandloon van 15.000 fr., open
bare telefooncellen, grotere celruim
te, en een soepeler regeling van het 
bezoek 
• Ti|dens de nationale bedevaart 
naar de IJzer betreurt verzetskolo-
nel Louette «dat men in ons land 
vandaag nog neo-nazistische drijve
rijen duldt > en « dat het toekennen 
van gunsten aan gewezen kollabora-
teurs onduldbaar is>. 
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9 Een eerste onderhoud tussen 
een regeringsdelegatie o.l.v premier 
Tindemans en een afvaardiging van 
de onderwijsgemeenschap verwekt 
een zekere ontspanning, maar nog 
geen konkrete resultaten, behalve 
de oprichting van een permanente 
werkgroep voor overleg over het 
onderwijs. Daags na de ACOO-sta-
king in het onderwijs, 7 oktober, is 
een nieuwe bijeenkomst gepland. 
9 Vijf landsbonden van ziekenkas
sen dienen bij de Orde van genees
heren van Antwerpen en van West-
Vlaanderen klacht in tegen de lei
ders van het Wynen-sindikaat in 
deze provincies, wegens schending 
van de medische plichtenleer (stipt
heidsstaking tegen de fiskale 
strook). 

9 Namens de V U M verklaart de 
voorzitter van het direktiekomitee 
dat de krisisperiode in de Stan
daard-groep voorbij is De V U M zal 
een bod doen op de drukkerij te 
Groot-Bijgaarden en heeft een over
eenkomst met de < Dernière Heure-

Libre Belgique» over het gebruik 
van de rotatiepersen in de Jacqmain-
laan. Ten slotte deelde de h. Leysen 
mede dat reeds op 17 september 
een minnelijke schikking inzake de 
afdanking van 117 personeelsleden 
werd bereikt. 

^ 1 

voor Openbaar Ambt (Bulletin nr 44 -
dd 7 september 1976) bracht enige 
opheldenng ter zake Zo vernemen 
we, dat het «rijksregister van het 
koninknjk» een geautomatizeerd re
pertorium IS van de personen, inge
schreven in de gemeenteregisters 
van de bevolking of van de vreemde
lingen Dit register werd sinds 1969 
opgemaakt met behulp van de ge
meentebesturen Bij gebrek aan wet
telijke bepalingen (sic) die de werking 
ervan regelen, wordt het alleen ten 
bate van de er aan deelnemende 
gemeenteoverheden gebruikt Het telt 
thans 8 miljoen 500 000 natuurlijke 
personen 

Er IS ook een rijksregister van de 
rechtspersonen, een geautomati
zeerd repertorium van de instellingen 
met rechtspersoonlijkheid en waar
van de maatschappelijke zetel ofwel 
een vestiging, een agentschap of een 
kantoor op Belgisch grondgebied ge
vestigd IS Dit repertorium werd even
eens in 1969 aangelegd Aan elke 
geregistreerde instelling wordt een 
nummer toegekend, dat aan de be
langhebbende ministeries wordt me
degedeeld en in het bijzonder de rol 
van BTW-nummer vertolkt 
Er IS ten derde een statistisch reperto-
num van het personeel van de instel
lingen van openbaar nu, ontstaan in 
' 970 en dat het personeel omvat van 
66 instellingen van openbaar nut Het 
dient uitsluitend voor het opstellen 
van statistieken van het personeel, 
zowel met het oog op de sociale pro-
grammatie als zuiver dokumentair Ge
deeltelijk op grond van dit reperton-
um publiceert het Openbaar Ambt elk 
jaar het «Overzicht van de perso-
neelsterkte in de overheidssektor » Er 
wordt ook een register aangelegd 
van de kandidaten voor een over-
heidsbetrekking De gegevens over 
de sollicitanten zijn op komputerband 
opgenomen, waardoor tijdverlies voor
komen wordt Momenteel telt dit rbgis 
ter 25 448 nederlandstalige en 17174 
franstalige kandidaten. 

9 Ook de PVV publiceert voorstel
len voor een definitieve staatsher
vorming. 

9 De cipiers van de centrale gevan
genis te Leuven gaan in staking uit 
protest tegen een te geringe perso
neelssterkte, te weinig veiligheid en 
eisen de overbrenging van de frans
talige gedetineerden naar Wallonië. 
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9 De h. Outers, voorzitter van de 
franstalige kultuurraad, verklaart 
n.a.v het feest van de franstalige kul
tuurraad dat er zal gestreefd worden 
naar integratie met Frankrijk. Hij 
acht ook gezamenlijke voorberei
ding op de komende kommunautaire 
dialoog strikt noodzakelijk. Oe Waal
se haan wappert aan vele officiële 
gebouwen te Brussel. 
9 De BSP eist onverwijlde onder
handelingen met de vakbonden. 
BSP-kamerlid Jos Van Eynde zal de 
regering interpelleren over een ver
kavelingszaak te Schoten en de rol 
die minister De Saeger daarin heeft 
gespeeld. Het BSP-buro verzet zich 
tegen «de talrijke regeringstussen
komsten in de Standaard-zaak». 
9 Admiraal-prins Albert opent een 
nieuwe Zeemachtbasis te Zeebrug
ge. 

9 Het politiek komitee van het par
tijbestuur van de VU heeft een plan 
voor de staatshervorming uitge
werkt en zal dit voorleggen aan de 
Partijraad. 

9 Het buro van de Waalse Gewest
raad geeft aan de pers een overzicht 
van de eerste werkjaren. Daaruit, 
aldus voorzitter F. Janssens, kunnen 
we nuttige lessen trekken voor de 
definitieve gewestvorming. Met de 
bouw van een vaste zetel voor de 
Waalse Gewestraad — te Namen — 
kan pas na de definitieve gewestvor
ming begonnen worden. 
9 Dr. Herman Le Compte dag
vaardt de minister van Justitie als 
verantwoordelijke voor prokureur-
generaal Matthys te Gent, die hij van 
machtsmisbruik en een hele reeks 
wetsovertredingen beschuldigt. Dr. 
Le Compte zelf wordt vervolgd we
gens smaad aan de magistratuur. 
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FRANKOFOON RASSISME 
KENT GEEN GRENZEN ! 
De jongste ti jd hebben de Brus
selse FDF-bonzen andermaal 
een kras staaltje van bekrompen 
frankofoon rassisme ten beste 
gegeven, dit In verband met de 
jongste benoeming aan de 
BDBH-top (Belgische Dienst 
voor de Buitenlandse Handel). 
De zaak zit z ó : sedert in juni 
1975 de franstalige direkteur-ge-
neraal, de h. Burnay, bij een 
auto-ongeval in Tsjechoslova-
kije om het leven was gekomen, 
was die post vakant gebleven 
tot nu minister Toussaint van 
Buitenlandse Handel zijn kabi
netschef, de h. M. Schoilaert, in 
die funktle heeft benoemd. 
De h. Schoilaert is een Vlaming 
wat, volgens Le Soir, «een on
overkomelijke hinderpaal» voor 
de opvolging van zijn franstalige 
voorganger moet zijn. Reeds lang 
werd achter de schermen gekuipt 
tegen de h. Schoilaert die, vóór hij 
naar het kabinet van minister 
Toussaint werd geroepen, reeds 
tot de top van de BDBH behoor
de : zijn bevoegdheid kan dus niet 
aangevochten worden, maar... hij 
is een Vlaming. 

Ook het Verbond van het Waals 
en frankofoon overheidsperso
neel heeft in een persmededeling 
protest aangetekend tegen de 
« mainmise flamande » (inpalming) 
op de Buitenlandse Handel, die 
een onaanvaardbare toestand 
schept voor de Walen en de fran-
kofonen ». Het FDF was er natuur
lijk als de kippen bij om dit protest 
te doen verwoorden door een 
afvaardiging samengesteld uit 
mevr. Spaak en de h. Havelange. 
De frankofone argumentatie luidt 
als volgt: « De top van de BDBH 
zal voortaan uitsluitend Vlaams 
zijn, want ook de beide adjunkt-di-
rekteurs-generaal, de hh. Venne-
man en Verboomen, zijn Vlamin
gen. » 

De frankofone oplossing zou erin 
bestaan de h. Venneman uit te 
rangeren en te vervangen door 
de franstalige direkteur Fonteyne, 
en een derde funktie van adjunkt-
direkteur-generaal te scheppen 
voor de franstalige h. Monfils. Zó 
eenvoudig is dat ! Aldus zou een 
zekere «pariteit» hersteld wor
den aan de BDBH-top. Dit is van
zelfsprekend klinkklare onzin: er 
kan immers geen pariteit bestaan 
tussen een eentalige frankofoon 
en een meertalige Vlaming. En 
laten we nu eens logisch doorden
ken : de hh. Schoilaert, Venne
man en Verboomen spreken en 
schrijven perfekt Frans. Zij zijn 
dus ook frankofonen; of niet 
soms? Neen, de waarheid ligt 
elders: zij worden niet aanvaard, 
enkel en alleen omdat zij Vlaming 
zijn. Als dit geen zuiver rassisme 
is, dan kennen wij er niets meer 
van. 

En zo komen wij tot een onthut
sende vaststelling: te Brussel la
ten Walen en frankofonen niets 
onverlet om de Vlaamse mensen 
ertoe te brengen zich te laten ver
fransen, en om hun statistieken 
op te vijzelen aarzelen zij niet, al 
wie maar enkele woorden Frans 
kan « broebelen » bij de frankofo
nen te rekenen, om aldus te kun
nen uitpakken met de patente leu
gen dat Brussel voor 85 % fran
kofoon is. Maar anderzijds zou
den bevoegde ambtenaren, die 
perfekt franstalig zijn, de plaats 
moeten ruimen voor franséénta-
ligen. En waarom zou een fransta
lige direkteur-generaal niet mo
gen opgevolgd worden door een 
Vlaming ? Is men in frankofone 
kringen soms reeds vergeten dat 
voor de opvolging van de fransta

lige DG de Cunchy, de eerst in 
aanmerking komende adjunkt 
Van der Aa — ook een perfekt 
franssprekende Vlaming — op 
een zijspoor werd gezet om 
plaats te maken voor de franséén-
talige h. Burnay, aan wie vóór 
enkele jaren in De Standaard het 
gevleugelde woord werd toege
schreven . »Faites-moi traduire 
ga en ménapien ». 
Alles wel beschouwd hebben de 
vlaamsvijandigen dus twee inter
pretaties voor het woord «franko
foon ». Wanneer het op benoemin
gen of bevorderingen aankomt, 
dan zijn de frankofonen enkel en 
alleen fransééntalige Walen en 
Brusselaars, en dan is de Vlaming 
de vijand. Maar als het in hun sta
tistisch kraam te pas komt, dan 
wordt al wie een beetje Frans 
kent als frankofoon geannek-
seerd. Wee echter, wanneer die 
produkten van de verfransing te 
Brussel achter een loket zitten ; 
dan wordt het een « waar schan
daal» genoemd dat de inwoners 

2. Reg^r^ê gfsbüghf 

14. h 

In tegenstelling tot wat onze vrien
den in Schaarbeek aanraden is - pa
nacheren •> verboden! De rood te 
maken bolletjes staan achter de 
naam van de kandidaten en niet 
voor Het is maar een weet, natuur-

li|k... 

van de agglomeratie bediend wor
den in een «langage des plus 
défectueux». De laatdunkende 
fransééntaligen zouden de laat-
sten moeten zijn om onze Vlaam
se tweetaligen te verwijten een 
taleninspanning te hebben ge
daan, waartoe zij zelf niet be
kwaam waren. 
Wanneer het FDF beweert dat 
de Vlamingen te Brussel in de 
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overheidsdiensten 10.000 betrek
kingen hebben ontstolen aan de 
frankofonen, dan bedoelen zij 
met deze laatste natuurlijk alleen 
de fransééntaligen wier talenken
nis zich ertoe beperkt met veel 
moeite te kunnen zeggen, zoals 
mij is overkomen : «'t Is kij binne-
kom, 't is kij bij Monsieur le Direc
teur ». 

Wat de Walen en de Brusselse 
frankofonen willen dat is, in strijd 
met de Rechten van de Mens, 
een stelsel van diskriminatie in
voeren, waarbij duizenden open
bare betrekkingen voorbehouden 
worden aan één bepaalde katego-
rie van fransééntalige ambtena
ren, een soort van apartheid 
waarbij de Vlamingen — ook de 
tweetaligen — te Brussel in een 
getto-positie worden gemaneu-
vreerd. 

De recente benoemingen aan de 
BDBH-top zijn echter niet de eni
ge steen des aanstoots voor on
ze jaloerse frankofone rassisten. 
Ook de hulpverlening aan de 
KMO's (Kleine en Middelgrote 
Ondernemingen) wordt in «Le 
Soir» scherp gehekeld. Volgens 
dit blad zit de vork aldus aan de 
steel. Verleden jaar besliste de 
BDBH voor 50 % tussen te ko
men in de bezoldiging van de des
kundigen, die de KMO's moeten 
helpen bij hun exportbeleid. Het 
VEV (Vlaams Ekonomisch Ver
bond) heeft die gelegenheid aan
gegrepen om zijn leden daarvan 
te kunnen laten profiteren. Het 
gevolg daarvan is geweest, indien 
wij Le Soir mogen geloven, dat 
90 % van de daaraan bestede 
financiële hulp ten goede is geko
men aan Vlaamse ondernemin
gen. De verklaring ? Wel, de Vla
mingen hebben blijk gegeven van 
initiatief en dynamisme, maar aan 
Waalse zijde is men, zoals altijd, 
bij de pakken blijven zitten. En 
dan maar jammeren! En dan 
maar achteraf een beroep doen 
op de nationale éénrichtingssoli-
dariteit. 

Indien Wallonië nu zó diep in de 
put zit, dan heeft vooral het Waal
se gebrek aan dynamisme daar
aan schuld. Niemand beter dan 
wijlen minister Theo Lefèvre 
heeft op een meeting in het Waal
se Rixensart de Waalse apatie 
aangeklaagd : « Mijn regering » al
dus minister Lefèvre «heeft won
deren van volharding moeten ver
richten om naar Wallonië buiten
landse ondernemingen aan te 
trekken, die afgeschrikt werden 
door de plaatselijke inertie». En 
bijna op hetzelfde tijdstip sprak 
minister Brasseur bij de inwijding 
van nieuwe fabrieksgebouwen 
op het industrieterrein te Ghlin, in 
de Borinage, de haast profetische 
woorden : « Het ministerie van Bui
tenlandse Zaken zal nu alles in 
het werk stellen om in het buiten
land de arbeiders aan te trekken 
die hier zullen komen werken». 
Dat zijn de mensen die te pas en 
ten onpas een beroep willen 
doen op de nationale solidariteit 
en op onze Vlaamse centen, en 
die bevoegde twee- en meertali
ge Vlamingen willen weren uit top-
funkties in de administratie ten 
voordele ' van fransééntaligen. 
Voor de Vlamingen is het een 
plicht van wettige zelfverdediging 
alles in het werk te stellen om zo 
spoedig mogelijk van Wallonië af 
te geraken, maar dan niet via een 
gemeenschapsoverleg waarbij 
Vlaanderen nogmaals niet de ei
sende, maar wel de betalende 
partij zou zijn. 

M.V.d.B 

AKTIE 
BRUSSEL-

10-10 
L Swinnen, Mol 2.000 
onbekend « Brussel Eerst» 2.000 
naamloos, Izegem 1.000 
VER. AL , Tielt 200 
Kamiel Boel, Aalst 3.000 
Van Sumere, Beersel 1.000 
VUJO-Kontich 1.000 
Jon Depauw, Grimbergen 200 
Charles De Ridder, Deurne 1.000 
Armand Liebens, Berchem 300 
Juliaan Govaert, Bambrugge 100 
Jozef Van Dongen, Vorselaar 200 
Ed. Car., Brasschaat 200 
Pol Van Hoof, Aarschot 1.000 
V U Nieuwkerken-Waas 2.000 
Paul De Visscher, Dendermonde 1.000 
Anton Van Lerberghe, Schorisse 100 
DJ . Antwerpen 1.000 
naamloos. Schoenbeek 500 
Jaak De Palmenaer, Assebroek-Brugge 300 
Willy Cobbaut, Baardegem •«"- -K ^^^ 
Gabriella De Rauw, Aalst WMvl. 1.000 
naamloos. Schaarbeek 500 
R.V. Wilrijk 3.000 
Hou ende Trou, Gent .1 500 
Goemans-Libbrecht, Hove 1.000 
Adolf Verhelst, Kuurne 1.000 
Wij-lezer uit Roeselare 500 
Lodewijk Laenen, Reet 1.000 
Theofiel De Block, Willebroek 300 
Fl. Van der Straeten, Denderhoutem 300 
Liesbethen Lode, Asse •-»*'-.»«'f»>Yv •• ^^^ 
J. Suetens, Berchem -^è^^iiiiÉi.... 200 
Wwe Verleye, Brugge .^v- ï i . . ' 1.000 
R.V.H.Z ti)JX::7. 1.000 
V U St.-Kwintens-Lennik 1.000 
V U Wakken 1.000 
Janssens-Lauwaert, Gent 400 
naamloos, Koksijde 500 
Albert Colen, Mortsel 300 
Lujoleve, Rumbeke 5.000 
A.D.S., St.-Pauwels 100 
Jeroom Germis, Gent 1.000 
Geert Beirlaen, Zulte 500 
Gilbert Temmerman, Nieuwerkerken 300 
VU Erembodegem-Terjoden (5e storting) 1.000 
Paul Raskin, Bilzen -'^««è^feÈ®^^• • • • ^^^ 
F. Gevers, Aalst Tt£^^W..... 500 
Herman Dieu, Wetteren .' 500 
V U Dender-West 2.000 
K.B. Varsenare 200 
O. Huyghebaert, Westende .'...• 1.000 
VU Westende (2e storting) 1.000 
L Dewulf, Westende 1.000 
Michel Samijn, Deinze 500 
Jozef Haustraete, Oordegem (2e storting) 200 
A. Dedercq, Kuurne 200 
JosseVan Impe, Beigem 150 
Irene De Wael, Ledeberg 500 
Naamloos, Booischot , 1 ^ ^ % ^ ^ ^ 500 
Omer Luyckx, Wijnegem '..;;.V.'.* 500 
Remain Goblin, Genk 300 
Jan Verstraeten, Antwerpen 300 
W.R. St.-Stevens-Woluwe 500 
Erk; Van de Weghe, Waarschoot , 1.000 
V.T.Genk '. i g : ^ i ^ , a - , W : .̂OOO 
Andrè De Boever, Eksaarde '.h%^W^^-^.... 200 
D'Hondt-De Jaegher, St.-Niklaas .*# J ^ a S » . . . . 5.000 
Lintermans-Florizoone, Veurne 500 
V U Izegem 1000 
André Watteeuw, Wondelgem ^i«i„^f.j!ifif,fii... 500 
Simone Van der Westerlake, Schoten . .Hï*'?.X'f::'.'? 2.000 
Gunter Bodart, Dworp 300 
J.V.H. St.-Niklaas 200 
Guillelmus Scheers, Vossem 500 
W w e Janssens-Passernier ., 1.000 
A.M., Kruibeke ^ i » ^ S Ü ^ - - 200 
J.P. Keerbergen (3e bijdrage) 5.000 
naamloos, Mechelen '' 000 
Edward Gaublomme, Wilrijk .•'-•«:"..• '' -^^^ 
Erwin Vermeire, Denderleeuw AÉMiU 100 
Laurent Krokaert, Machelen 500 
Antoine Van Genechten, St.-Martens-Lennik 200 
Guido Op de Beeck, Turnhout .»..^g.g.. . . 100 
Johan Debaere, Gentbrugge -^^XJf . . . . 500 
VVB.Asse 500 
Dhollander-Van Doorselaer Gilbert 1.000 

TOTAAL 14e LIJST 77.300 
ALGEMEEN TOTAAL 697.745 
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SOCIALISTEN 
(S.P.D.): 

t 
Op 3 oktober worden in de Duitse Bondsrepubliek algemene verkiezingen 
gehouden Het aantal volksvertegenwoordigers verenigd in de Bondsdag 
bedraagt 518 Hierbij zijn er 22 afgevaardigden uit Berlijn die met stemgerech 
tigd zijn en die door de Berlijnse Kamer worden aangewezen Het aantal te ver 
kiezen volksvertegenwoordigers is dus 496 en de normale legislatuur is vier jaar 
Het Duitse kiessysteem is een gemengd systeem van evenredige vertegen 
woordiging en meerderheidsstelsel Elke kiezer beschikt over twee stemmen 
Een eerste stem voor een kandidaat in zijn kiesdistrikt In elk kiesdistrikt is de 
relatieve meerderheid doorslaggevend Er zijn 248 kiesdistrikten waar telkens 
een zetel aan de overwinnaar wordt toegewezen 
Het aantal kiesdistnkten per deelstaat 
Noordnjn Westfalen 73 
Beieren 44 
Baden Wurttemberg 36 
Nedersaksen 30 
Hessen 22 
Rijnland-PiTts 16 
Sleeswijk-Holstein 11 
Hamburg 8 
Saarland 5 
Bremen 3 
Een tweede stem brengt de kiezer uit op een partijlijst van zijn deelstaat Het 
aantal geldig uitgebrachte stemmen (tweede stem) is bepalend voor het aantal 
van de 248 overblijvende zetels die elke deelstaat in de Bondsdag krijgt toege 
wezen Het aantal zetels die elke partij (partijlijst) behaalt is evenredig met het 
aantal behaalde stemmen (tweede stem) Het aantal reeds toegekende zetels 
per partij (eerste stem) in de kiesdistnkten wordt van dit aantal afgetrokken 
Kiesdrempel Een partij moet minstens 5 % van het totale aantal uitgebrachte 
stemmen in de Bondsrepubliek behalen om in de Bondsdag vertegenwoordigd 
te zijn of dne kiesdistriktzetels in de wacht slepen 

Op 3 oktober a s kiezen de West
duitsers een nieuwe Bondsdag 
De alles beheersende vraag is of 
de CDU deze keer de volstrekte 
meerderheid haalt dan wel of de 
huidige regeringspartijen sannen 
voldoende stemmen zullen halen 
om hun huidige koalitie voort te 
zetten Daarbij schijnen noch ui 
terst rechts noch uiterst links een 
rol van ook maar gennge beteke
nis te zullen spelen Van de partij 
van von Thadden is praktisch 
mets overgebleven Nieuw Links 
blijkt meer en meer in ademnood 
te zijn terwijl ook in West-Duits
land uiterst links in mekaar be-
kampende of elkaar nauwelijks 
duldende frakties of mini-frakties 
IS uiteengevallen 

Sinds maanden vertonen de opi
niepeilingen het zelfde beeld de 
meerderheid ligt beide antagonis 
ten in het bereik 48 tot 50 % 
voor de C D U / C S U (Kristendemo-
kraten) 41 tot 43 % voor de SPD 
(sociaaldemokraten) en 7 tot 9 % 
voor de FDP (liberalen) wat voor 
beide laatsten in het ongunstigste 
geval 48 % oplevert in het gun
stigste geval 52 % Bij kleine pei
lingen (1500) bedraagt de zgn 
foutgrens 2 5 % bij 2000 onder
vraagden nog slechts 2 % 
Volgens de opiniepeilers zullen 
de verkiezingen van 1976 zoals 
reeds in 1972 volgens een as 
Noord-Zuid verlopen In het noor 
den (Schleswig-Holstein Ham
burg Bremen Neder-Saksen) 
staan CDU en SPD nagenoeg 
gelijk In het midden (Noordrijn-
Westfalen Hessen) vallen de cij
fers een tikje gunstiger uit voor 
de SPD terwijl ten slotte in het 
zuiden (Baden-Wurtenberg Saar 
Rijnland Palts en Beieren] de 
C D U / C S U er gunstiger 

voor staat (van 52 tot 54 tegen
over de SPD 36 tot 38 en de FDP 
7 tot 9 % De opdeling blijkt o a 
haar oorzaken te vinden in de ver
bondenheid met de RK Kerk van 
de C D U / C S U en met de vakver
enigingen bij de SPD (31 % in het 
noorden 39 in het midden en 33 
in het zuiden) Daar rekruteert de 
CDU haar overwicht Er deed 
zich nochtans een verschuiving 
voor sinds begin dit jaar in febru

ari bleken meer ondervraagden 
naar links over te hellen deze 
maand was het aksent naar 
rechts van het centrum verlegd 
In de beoordeling van de evolutie 
speelt ook de persoonlijke popula-
nteit van de topfiguren een be 
langrijke rol Men heeft kunnen 
nagaan dat er ook op dit terrein 
een lichte ruk naar rechts gebeur
de en idem wat de voorkeur der 
ondervraagden voor de onder
scheiden partijen betreft 
De Oost-politiek de ekonomische 
malaise de verandering in Neder-
Saksen hebben blijkbaar weinig 
invloed uitgeoefend op het pu
bliek Er deed zich wel een ver
schuiving voor op het vlak van de 
personen kanselier Schmidt is 

met langer de leider in de rang
schikking hij moest de eerste 
plaats afstaan aan Stiltenberg en 
Kohl CDU/CSU-kandidaat voor 
het kanselierschap Ten slotte is 
bij de recente opiniepeilingen ge
bleken dat de zgn wisselkiezers 
gelijk in aantal blijven (januari 23 
september 24 %) 

Het ziet er dus naar uit dat het op 
3 oktober in de Bondsrepubliek 
een nek aan nek race zal worden 
In het licht van bovengaande 
beschouwingen is het dan ook 
twijfelachtig of de aankondiging 
van Breznjevs tegenbezoek of de 
(onbewezen) verdachtmaking 
van de CSU-sterke man Strauss 
in de zaak van de steekpenmn 
gen door de fabnkanten van de 
Starfighters veel gewicht in de 
elektorale schaal zal werpen 
(Sw) 

SCHOTS REFERENDUM 
Het zal wel — alsnog — een boutade 
zijn wanneer sommige Vlaamse volks 
nationalisten schamper opmerken 
• dat de Basken de Bretoenen de 
Schotten enz als het zo voortgaat 
eerder autonoom of onafhankelijk zul 
len zijn dan de Vlamingen » Er 
schuilt echter wel een grond van 
waarheid in deze opmerking als men 
de snelle evolutie nagaat in Spanje 
Groot Bnttannie e a Zo zijn alvast de 
Engelsen de Schotten en Welshman 
zo goed op weg om hun > geschillen » 
op vreedzame wijze te regelen zoals 
het s werelds oudste demokratie 
past Het staat nu reeds virtueel vast 
dat de Schotten zich per referendum 
zullen kunnen uitspreken over de 
vraag of ze al dan niet in het Ver 
enigd Koninkrijk willen blijven Het zal 
niet via een wetsvoorstel aan de orde 
gesteld worden doch wel via een 
amendement op het wetsontwerp 
over de regionalisenng van GB in de 
naaste toekomst Zeventig Labour La 
gerhuisleden zijn zinnens bij dit ont 
werp een amendement in te dienen 
waarbij een referendum in Schotland 
wordt gevraagd 

Het referendum over GB s toetreding 
tot de EG heeft de weg geëffend tot 
dit waarschijnlijk Schotse referen 
dum Sinds het Europese precedent 
kan een voorstel tot referendum niet 
langer onontvankelijk want qngrond 
wettelijk verklaard worden Eens de 
regionalisering gestemd en het Schot 
se parlement te Edinburg geïnstal
leerd zou een referendum plaats gnj-

pen met vermoedelijk volgende 
vraag «Keurt U de wetten op de 
regionalisenng van het Vereningd Ko
ninkrijk goed of bent U van mening 
dat Schotland zonder meer onafhan 
kelijk moet worden ' » 

DE instemming met dit voorstel blijft 
met beperkt tot Labour ook de gewe
zen Tory premiers Sir Alec Douglas-
Home en Edward Heath spraken zich 
positief uit Ook de liberalen zijn voor 
deze procedure gewonnen Voorlopig 
IS alleen nog de huidige partijleiding 
van de Konservatieven (Mevrouw Tat-
cher en haar schaduwkabinet) gekant 
tegen het raadplegen van het Schot 
se volk 

Sommige Britse politici menen dat uit 
het referendum zal blijken dat slechts 
enkele •< lokaliteiten » in Schotland mal-
kontent zijn en dat als puntje bij paal
tje zal komen de meerderheid van de 
Schotten zal terugdeinzen voor een 
scheiding en dus liever binnen de veili 
ge grenzen van het United Kingdom 
zullen blijven zelfs wanneer door het 
zonderlinge Britse kiesstelsel de 
Schotse nationalisten de volstrekte 
meerderheid in het te kiezen Schotse 
parlement veroveren 

Hoe men de zaak ook bekijkt er blijkt 
aan een Schotse doorbraak met meer 
te ontkomen De mogelijkheid is zelfs 
met uitgesloten dat Labour noch Kon
servatieven alleen nog een regenng 
zullen kunnen vormen en dat ze der 
halve op een koalitie met de Schotse 
nationalisten zullen aangewezen zijn i 

(jeeveedee) Wie in Vlaanderen de druk-
toets van zijn televisietoestel indrukt om 
een noord-Nederlands beeld op het 
scherm te knjgen zal vast wel eens ge
merkt hebben dat ze er in Hilversum het 
nationale radio en tv-centrum een handje 
van hebben om voor eigen parochie te pre 
ken Tussen twee programmes in ver 
schijnt er iedere keer wel weer een juf 
frouw of meneer die de voortreffelijke kwa 
liteiten aanprijst van omroepblad zus of zo 
die als een marktkoopman wijst op de 
« boeiende verhalen » of « unieke kleurenfo 
to s » in een van die bladen en dit alles dan 
gevolgd door een telefoonnummer dat men 
nog diezelfde avond kan draaien om zich 
als abonnee op te geven Dit verschijnsel 
hangt samen met het Nederlandse «zui 
len» systeem (een veelheid van grote en 
kleine omroepverenigingen en «zendge
machtigden •) en met het feit dat de abon 
nee van een omroepblad meetelt als lid van 
die omroep En wie de meeste leden telt 
krijgt de meeste zendtijd dus 

Van lieverlee is het met die reklame echter 
de spuigaten gaan uitlopen De kijkers veel 
al reeds abonnee op een van de tien weke 
lijks verschijnende programmabladen gin 
gen zich ergeren aan het lawaai en de 
nadrukkelijkheid waarmee bepaalde omroe 
pen hun eigen bladen aan de man probeer 
den te brengen En nu heeft de verantwoor 
delijke minister Harne van Doorn (zelf oud 
voorzitter van de Katolieke Radio Omroep 
de KRO) eindelijk maatregelen getroffen 
Sinds vonge week mag zo n eigen reklame 
< spot > voortaan nooit meer langer duren 
dan een halve minuut per zes weken geldt 
een grens van elf minuten Dit ongetwijfeld 

tot genoegen van de meeste kijkers en ook 
wel tot tevredenheid van zekere omroepen 
die eigenlijk met van dat geleur op de beeld 
buis hielden maar uit konkurrentie overwe 
gingen het reklame-spelletje wel mee dien 
den te spelen 

Eerlijkheidshalve moeten we bij het ingrij
pen van de minister toch een kanttekening 
plaatsen Op de eerste plaats baseert de 

niet zozeer hun programmablad trachten 
aan te smeren dan wel dat zij de kijkers wij 
zen op het ideële element van die bepaalde 
omroep Daar komt dan weliswaar ook een 
telefoonnummer onder te staan uif service 
overwegingen maar men kan met ontken 
nen dat de voorafgaande boodschap feite 
lijk met «kommercie» mets heeft uit te 
staan De nieuwe voorschriften van de 
minister treffen nu ook zulke omroepen en 

heer Van Doorn zijn beschikking op een 
artikel uit de Omroepwet waann staat dat 
de televisie-uitzendingen «met dienstbaar 
mogen zijn aan reklame doeleinden » Behal 
ve tijdens de toegestane reklame minuten 
(voor en na de nieuwsuitzendingen) mag er 
dus zeker geen publiciteit worden gemaakt 
voor waspoeder schoensmeer drankjes 
enz Allemaal duidelijk « kommerciele » pro 
dukten Maar de vraag dient gesteld of een 
omroep die propaganda maakt voor het 
ideële doel dat wordt nagestreefd daarmee 
ook kommerciele reklame bedrijft Want 
er zijn ook enkele omroepverenigingen die 

dat lijkt met helemaal eerlijk Al moeten we 
eraan toevoegen dat dit slechts een minder 
heid van omroepverenigingen betreft De 
meeste toverden tot voor kort inderdaad 
slechts programmablad verkopers op het 
scherm 
Een tweede bedenking is dat slimme om 
roepjongens- best kans zien om onder de 
regels van Van Doorn uit te komen Ze 
brengen de eigen reklame gewoonweg 
onder in een van hun programmes Dat 
deed de (sterk groeiende) TROS bij voor 
beeld door in haar eigen aktualiteitenpro 
gramma een soort enquête te brengen 

waaruit bleek dat 29 procent van de Neder
landse bevolking zou wensen dat de TROS 
elke zondagmiddag een familieprogramma 
op het scherm bracht Dat is een duidelijke 
vorm van sluikreklame en vanuit de andere 
omroepverenigingen is tegen een dergelij 
ke handelwijze dan ook al protest aangete
kend 
En een derde opmerking over de «eigen 
reklame» hoorden we zopas van een 
omroepkntikus Die had berekend dat de 
maximum reklame zendtijd die voortaan is 
toegestaan voor de grote omroepen neer
komt op negen uur per jaar Voor elk uur 
tv uitzendtijd krijgen de omroepen vanwe 
ge de overheid 23 duizend gulden uitge 
keerd dat is 322 000 franken Voor negen 
uur betekent dat ruim tweehonderdduizend 
gulden geld dus- waarvoor geen program 
mas worden gemaakt maar dat alleen 
besteed wordt aan reklame Het is de 
vraag of die situatie wel in overeenstem 
ming is met de Omroepwet i 
In elk geval krijgen de «koningen van de 
omroep Vogelmarkt» nu de pin op de neus 
en hoopt de Nederlandse tv kijker dat het 
scherm wat «zuiverder» wordt Minister 
Van Doorn van zijn kant heeft intussen de 
gezamenlijke omroepen een kadeautje ge 
geven begin oktober bestaat de televisie 
in Nederland 25 jaar en daarvoor knjgen de 
zendgemachtigden 21 uur extra zendtijd 
om suksesvolle of historische programma s 
uit de afgelopen kwart eeuw nog eens 
opnieuw te vertonen Zullen dat uren van 
jeugdsentiment en nostalgie gaan worden i 
Enne heeft de minister al bedacht hoe 
sommige omroepen die kans zullen benut 
ten om de voortreffelijkheid van hun zuil via 
oude beelden te propageren ' 
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PROVINCIE ANTWERPEN 
ANTWERPEN 

Dienstbetoon : telkens op maandag van 16 
tot 19u. in de Wetstr. 12 door voll<sver-
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 niet, doe het 
dan dadelijk. Tel. sekretariaat 36.84.65. 
Raamaffiches : en nog ander propaganda
materiaal te verkrijgen op uw sekretariaat. 
Steun : K.B. 404-3036801-74 van VU-Antw. 
Stad (vermelding prop. steun). U wordt 
schriftelijk bedankt. 
Peterafdeling : graag aanvaardt onze afde
ling het peterschap voor de afd. van de VU 
te Vorst. We doen langs deze weg een 
oproep tot steun voor deze hardwerkende 
afdeling rond Brussel: K.B. 425-7120041-46. 
We 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 sekretariaat. 
COO: Afgevaardigden De Boel, tel. 
33.97.90 en De Laet, tel. 38.66.92 steeds tot 
uw dienst. 
Autokaravaan : zaterdag 2 okt. op L.O. ver
trek 13 u. Fred. Van Eedenpl. L.O. 

BORGERHOUT 

AFHALING VAN KIEZERS 
Personen welke zich moeilijk kunnen ver
plaatsen worden door ons afgehaald om 
hun stemplicht te volbrengen. Deel zo spoe
dig mogelijk hun naam en adres mede aan 
het secretariaat: Statielei 8, tel. 35.36.58 of 
bij onze mandatarissen en bestuursleden. 
PROPAGANDA 
U kunt nog steeds terecht op het secreta
riaat voor affiches, stickers, lucifersdoosjes 
enz. alle werkdagen van 10 tot 15 u. Ook 
kunt U tijdens deze uren uw bijdrage stor
ten voor ons kiesfonds. Eventueel ook door 
storting op onze bankrekening 413-
1066441-80 van VU. Borgerhout. 
VERKIEZINGSUITSLAGEN 
Iedereen is welkom in ons lokaal - De Oude 
Worstenpan », Turnhoutsebaan 9 te Borger
hout op zondag 10 oktober vanaf 20 u. 
LEDENVERGADERING 
Op 14 oktober 1976 te 20 u. in ons lokaal 
« De Oude Worstenpan » T.B. 9. Noteer nu 
reeds deze datum. 

DEURNE 

DOE MEE 
Doe mee aan daadwerkelijke propaganda 
door ons kiesnummer aan Uw venster te 
hangen. Affiches zijn te verkrijgen bij Jan 

De Landtsheer, op telefoonnummer 
24.93.72. 
Financiële steun blijft even welkom en is 
zelfs broodnodig: stort op bankrekening 
414-8070151 -78 van Volksunie-Deurne, met 
vermelding « Kiesfonds ». Bij voorbaat harte
lijk dank. 

MOSSELAVOND 
Schrijf nu reeds in op de mosselsouper van 
22 oktober. Voor 120 fr. krijgt U mosselen 
met brood en 1 glas wijn, inbegrepen de 
inkom voor het bal erna. 
Inschrijvingen worden verwacht in lokaal 
Trefpunt, Turnhoutsebaan 28, Deurne-Cen-
trum (maandag gesloten). We zien mekaar 
op vrijdag 22 oktober om 19 u. in ons lokaal 
Trefpunt. 

EHBO-KURSUSSEN VAN HET VLAAMSE 
KRUIS 
Het Vlaamse Kruis richt 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. Dedrie, Ergo-De 
Waellaan 28, Deurne-Zuid, tel. 21.31.29. De 
kursussen zullen doorgaan op een avond in 
de week, in lokaal Trefpunt, de data zijn 
nog later af te spreken. 
AFHALING VAN KIEZERS 
Zieken, minder-validen en allen die zich 
moeilijk kunnen verplaatsen kunnen kon-
takt nemen met Jan Heyndrickx, Muggen-
berglei 232, tel. 21.75.95 om op 10 oktober 
hun kiesplicht te volbrengen door te wor
den afgehaald en terug thuisgebracht. 

MERKSEM 

ZIELEDIENST 
Een zieledienst voor wijlen schepen Lieven 
Kalingart zal worden opgedragen op zon
dag 3 oktober as. om 11 u. 15 in St.-Fran-
ciscuskerk aan de Bredabaan te Merksem. 
Allen die Lieven gekend hebben zullen 
zeker deze gelegenheid om hem te geden
ken niet laten voorbijgaan. 
AUTO- EN FIETSENKARAVAAN 
We willen onze leden en sympatisanten er 
graag aan herinneren dat op zaterdag 2 
okt. een propaganda Auto- en fietsenkara-
vaan door onze gemeente zal trekken. We 
verzamelen in de Stella Marisstraat (par
king) om 14u. waar we een groot aantal 
deelnemers verwachten om te starten om 
14U.30. 

VROUWEN VAN VANDAAG 
danken allen die, door hun aanwezigheid in 
zaal Tijl op 18 en/of 19 sept. I.I., het hunne 
hebben bijgedragen tot het weilukken van 
de 6^ Vlaamse Kermis. In deze dank wor
den vanzelfsprekend eveneens betrokken, 
allen die zich tijdens de voorbereiding en 
gedurende de tweedaagse volledig hebben 
ingezet. 

HARTEUJKE GELUKWENSEN 
— aan Ludo Van de Casteele en Mieke 
Debruyn die elkaar op 25 sept. II. het ja
woord gaven. We wensen hen beiden veel 
geluk en voorspoed in hun huwelijksleven 
en feliciteren van harte hun ouders. 
— aan de Vlaamse Jutsoka voor de prijs 
van 5.000 fr. die ze behaalden in de wed
strijd ingericht door het NCMV ter gelegen
heid van Merksem-kermis. We twijfelen er 
niet aan dat dit bedrag hen zal helpen bij de 
verdere uitbouw van hun vereniging, ten 

bate van het steeds aangroeiend ledental 
en de Judosport in het algemeen. 

WILRIJK 

NIEUWS VAN HET VLAAMS KRUIS 
Er worden dit jaar door onze afdeling 3 kur
sussen ingericht: in Wilrijk en Aartselaar 
een kursus voor volwassenen en in Wilrijk 
nog een kursus voor de jeugd (vanaf 12 
jaar). De kursussen omvatten ontleedkun
de, levensleer, eerste hulp en verbandleer. 
De inschrijving voor de kursus in Aart
selaar vindt plaats op woensd. 6 oktober 
1976 van 20 tot 22 uur in café Rodenbach, 
Kapellestraat 19 te Aartselaar. De kursus in 
Aartselaar gaat door iedere woensdag
avond vanaf 13 oktober van 20 tot 22 uur. 
De inschrijvingen voor de kursussen in Wil
rijk vinden plaats op donderdag 7 oktober 
1976 van 20 tot 22 uur in het KWB-lokaal, 
Sint-Bavostraat 55 te Wilrijk. De kursus 
voor volwassenen gaat door iedere donder
dagavond van 20 tot 22 uur, de kursus voor 
de jeugd na onderlinge afspraak. Het in
schrijvingsgeld bedraagt 250 F voor volwas
senen en 75 F voor de jeugd. Hierin is al het 
nodige materiaal inbegrepen. Voor verdere 
inlichtingen kunt U terecht op ons sekreta
riaat. 
De diploma-uitreiking en het bal van 6 
november vindt weer plaat in zaal Gasthof, 
Heistraat 16 te Wilrijk. Het orkest Gaston 
Wauters zorgt voor muziek. Steunkaarten 
geven recht op toegang en kosten 60 F. Ze 
kunnen bekomen worden op het sekreta
riaat. Tot ziens ! (aanvang : 20 u.). 
Voor de belangstellenden nog even ons 
adres: Keizershoevestraat 35, 2610 Wilrijk, 
tel. 031/30.48.20, bankrekening: 850-
8961343-93. 

BALEN 

LIJST VOLKSUNIE 
1. Dillen Ivo, 38 j., laborant Centrum ; 2. Geu-
ens Albert, 33 j. , produktle-assistent Roth; 
3. Mangelschots August, 74 j., gep. onderwij
zer, Olmen; 4. Brepoels Michel, 35 j., mid
denstander, Driebuizen; 5. Vaes Georges, 

• 40 j., handelsvert., Gerheide: 6. Aubroeck 
Jean, 39 j. , schrijnwerker. Berg; 7., Vande-
craen Viktor, 34 j. , conducteur O.W., 
Schoor: 8. Diels Fernand. 29 j. , techn. 
bediende. Holven I 9. Van Ouytsel Paul, 51 
j., autovoerder, Rosselaar; 10. Verheyen 
Maria, 24 j. , naaister. Centrum ; 11. Janssen 
Remain, 34 j., lasser, Schoorheide; 12. Mol 
Louis, 32 j., paswerker, Wezel; 13. Camps 
Frans, 47 j., techn. bediende, Rosselaar: 14. 
Kog Alfons, 23 j., technisch ingenieur. Rijs
berg ; 15. De Sy-Claessen Anne, 21 j., zon
der beroep. Olmen ; 16. Deckers Marcel, 26 
j. , I technicus, Rosselaar; 17. Wils Ferdi-
nant 32 j., vrachtwerker, Schoor; 18. Hus 
Cyriel. 62 j. , glasbewerker. Centrum; 19. 
Peters-Michiels An, 37 j. , zonder beroep. 
Zwarte Dreef; 20. Van Gestel Alfons, 46 j., 
metaalarbeider. Centrum ; 21. Michiels Guy, 
37 j . , chirurg, Rosselaar. 

ANTWERPEN 
K O M M I S S I E V A N O P E N B A R E 
O N D E R S T A N D 
Plaatsen van elektricien-draadlegger 
De bediening van elektricien-draadleg
ger wordt openverklaard. 
Huidige bruto-aanvangswedde per 
maand : 23.258 fr. of 24.025 fr. naarge
lang de kandidaten gerechtigd zijn op 
standplaatsvergoeding of op haardtoe-
lage. 
Een vergelijkend examen zal afgeno
men worden, waarna een werf reserve 
zal worden aangelegd met 'n geldig
heidsduur van 3 jaar, die zal aanvang 
nemen bij de benoeming van de eerst 
in aanmerking komende kandidaat 
De kandidaten moeten een getuig
schrift van goed zedelijk gedrag, dien
stig voor openbaar bestuur en een mili
tie-attest inleveren. 
Leefti jdsvoorwaarden: de leeftijd van 
21 jaar bereiken en deze van 40 jaar 
niet overschreden hebben op 
15.10.1976. Toepassing der wetten 
van 3.8.1919, 27.5.1947 en 27.7.1961. 
Studievereisten : diploma van lager se
cundair technisch onderwijs of van 
gelijkwaardige avondleergangen in de 
specialisatie elektriciteit (A3 of A4-1 
en B6/B2) of bewijs van 5 jaar praktijk 
in de elektriciteit. 
Inschrijvingsrecht: 120 fr. 
Volledige voorwaarden en verplicht in
schrijvingsformulier te bekomen op de 
7e Afdeling/Personeelszaken van de 
Commissie van Openbare Onder
stand van Antwerpen, Lange Gast
huisstraat 39 (tel. 031/32.98.35). 
De aanvragen dienen op 't Sekreta
riaat, Lange Gasthuisstraat 33, Antwer
pen, toegekomen te zijn uiteriijk op 
15.10.1976. 

BORSBEEK 
K O M M I S S I E V A N O P E N B A R E 
ONDERSTAND 
Twee betrekkingen van gezins- of 
bejaardenhelpster zijn te begeven. 
Voor inlichtingen en voorwaarden zich 
wenden tot de voorzitter van de Kom
missie, Lucien Hendrickxlei 20, 2210 
Borsbeek. 
Kandidaturen moeten aldaar met ter 
post aangetekend schrijven toekomen 
ten laatste op 13 oktober 1976. 

MERKSEM 
K O M M I S S I E V A N O P E N B A R E 
O N D E R S T A N D 
Vakantverklaring van de betrekking 
van DAKTYLOGRAAF, waarvoor te
vens een werfreserve wordt aange
legd. 
Aanvragen dienen uiteriijk op 15 okto
ber 1976 ingediend. 
Nadere inlichtingen te bekomen op het 
personeelsbureau van de KOO Jaak 
De Boeckstraat 3-11, 2060 Merksem. 
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PROVINCIE BRABANT 
ARRONDISSEMENT BRUSSEL- HALLE-VILVOORDE 
BUIZINGEN LIEDEKERKE 

Het«Teenentanderbal» gaat door op zater
dag 2 oktober te 20 u 30 in zaal « De Wel
kom» de Kerckhovestraat 16 a Orkest 
de « Pop Stereo Sound» 

DWORP 

MOSSEL EN FRIETKERMIS 
Zaterdag 2 oktober 1976 vanaf 17 uur, en 
zondag 3 oktober 1976 vanaf 12 uur in het 
Gildenhuis Kerkstraat 22 Lekker snnullen 
ten voordele van ons Sinterklaasfeest Een 
gastronomische traditie i 

Wi| %vmnmi op | heen 

al* U stemt V0»r 

WELKOM 

Traditiegetrouvif heeft n a v de jaarmarkt in 
het Vlaams Sociaal Centrum Opperstraat 
168 de jaarlijkse mosselkermis plaats Za 
terdagavond zondagnamiddag en maan
dag gans de dag 

Dit jaar zal « de beiaard spelen zo schoon 
hij kan i >• Inderdaad de mobiele beiaard 
van beiaardier Jo Van Eetvelde zal op de-'e 
dagen voor het centrum Vlaamse deuntjes 
ten beste geven Welkom dus ' 

miMMEM 

niiiiiiii 
luiiiiieiHiiiii 

ARRONDISSEMENT LEUVEN 

LEUVEN (Arr ) 

Voor 10 oktober reeds, moeten wi) meer 
dan gelukwensen neerschrijven aan de 
afdelingsbesturen m het arrondissement 
Leuven Van met de lente-kampanje, door
heen de ganse grote vakantie, werd er 
dag na dag gewerkt 
BIJ de gemeenteraadsverkiezingen van 
1964 kwam de Volksunie in het arrondis
sement Leuven in 2 van de 103 gemeen
ten met een eigen lijst — en zonder resul
taa t ' — op In 1970 werden dat reeds 7 
VU-l i jsten met 8 verkozenen en nog eens 
15 verkozen VU'ers op - a n d e r e - li jsten 
Op 10 oktober 1976 kunnen de kiezers in 
94 van de 103 gemeenten voor VU-kandi-
daten kiezen ' Deze 103 gemeenten zullen 
vanaf 1 januari a s 30 nieuwe gemeentege
helen zijn In 23 van deze gebieden dienen 
WIJ eigen VU-l i jsten in in 4 andere samen
voegingen sloten we overeenkomsten af 
nl in Tienen. Lubbeek, Linter en Glabbeek-
Zuurbemde 

Over deze voorbereidingsperiode valt 
een anekdotenli jst te schri jven waar 
broodroof, bedreigingen allerhande vrees 
met lafheid en omkoperi j de bitterheid 
van uitmaken We hebben het neo-kleri-
kalisme, de zwarten-hetze de parti j- en 
gelddiktatuur gevoeld ' • Ons kader » is er 
geschoold gehard doorheen gekomen en 
dit dag- en nachtwerk van de afdelingsbe
sturen « leverde « tientallen nieuwe gezich
ten op Ruim 550 kandidaten staan nu 
klaar rond ons Volksnationalisme in het 
arrondissement Leuven Deze laatste da
gen worden beslissend , geen enkel uur 
mag nog verloren gaan Gij, die dit leest 
denk eraan 138000 huisbussen wachten 
op propaganda-materiaal, dat kost dus 
steun mild VU-Arr Leuven op rek 431-
4824371-46 (Willy Kuijpers, Kamerlid). 

AARSCHOT 

LIJST VOLKSUNIE 
1 Verbruggen Simon 2 Goossens Eli 3 
Holemans Vermeyen Maria 4 Macken 
Toon 5 Salaets Juul 6 Raskin Polly 7 
Van Hoovels Paul 8 Nyssen Robert 9 
Gevers Roger 10 Meulenbergs Vik 11 
Van Calster Frans 12 Vleugels Clement 
13 Isenborghs-Loosen Maria 14 Collin 
Verbraeken Adnenne 15 Holemans Flor 
16 De Man Rik 17 Dirckx Karel 18 
Michiels-De Cock Emma 19 Hermans 
Louis 20 Bauwens Karel 21 Wouters 
MaunI 22 Van der Pol Chnsta 23 Buedts 
Michel 24 Roofthooft Jules 25 Vanden 
Stappen Andre 26 Goossens Denis 27 
Van Oytsel Fons 28 Blockmans Jan 29 
De Samblaux Andre 

Eisen R 9 Rietjens A 10 Schoorens A 
11 Lemmens L 12 Devadder Albert 13 
Goedseels Felix 14 Crabbe E 15 Van 
Grunderbeek E 16 Vandecasteele Manj-
ke 17 Dekeyser Raf 

BIERBEEK 

LIJST VOLKSUNIE 
1 Laurent R 2 Collaer C 3 Van Autgaer-
den H 4 Heirwegh K 5 Suttels Raf 6 
Maes L 7 Van de Broeck L 8 Vanhoren-
beek L 9 Poot E 10 Vermeiren V 11 
Laurent A 12 Smtubin L 13 Pijpen L 14 
Van Kerkhove C 15 Vanderwegen V 16 
Volkaerts M 17 Vanden Bempt A 

BOORTMEERBEEK 

LIJST VOLKSUNIE 
1 Deleebeeck Leonie 2 Berlage August 
3 Salie Emiel 4 Van Asschot Jos 5 Wee 
zenbeek-Vallaeys Katlijn 6 Swinnen Ro
ger 7 Van Hoof Maunts 8 Fock Paul 9 
Renders Ward 10 Brion Walter 11 De
leebeeck Paul 12 De Laet Edmond 13 
Cauwenbergh Emiel 14 Geets-Van Rom-
paey Regina 15 Mevr weduwe Verreth 
Remy 16 Borremans Paul 17 Salu Staf 
18 Baudet Jons 19 Buelens Frans 

BOUTERSEM 

LIJST VOLKSUNIE 
1 Janssens August 2 Devos Theo 3 Hen-
dnckx-Vandevelde Yvette 4 Fagot-Van 
S.-ieybrouck Magda 5 Suys Godfned 6 
Vandenbroeck Daniel 7 Castermans 
Roos 

DIEST 

LUST VOLKSUNIE 
1 Van de Weyer Dirk 2 Rijnders Renaat 
3 Brems Herman 4 Verpoorten-Claes 
Godelieve 5 Claes Rik 6 Van Gompel 
Raymond 7 Bollen Pieter 8 Sels Mart 9 
Cehs August 10 Peeters Andre 11 Bne-
Bellen Hilda 12 Verheyen Jozef 13 Van 
denwijngaert August 14 Brants Van Riet 
Mana 15 Aerts Jozef 16 Somers-Moons 
Marie-Paule 17 Vande Vorst Leonard 18 
Beckers Louis 19 Vanhentenrijck Albert 
20 Verheyen Eugeen 21 Luts Armand 
22 Laureyn Jozef 23 Vanschoenbeek 
Pierre 24 Beckers Josefien 25 Schellens 
Gustaaf 

GEETBETS 

LIJST VOLKSUNIE 
1 Bamps D 2 Mevr Brants 3 Pot J 4 
Vandebroek 6 Colda Godelieve 6 
Cools 7 Mevr Schepmans 

B E R T E M 

LUST VOLKSUNIE 
1 Van Cortenberg Jef 2 Van Haudenhuy-
se Maunts 3 Paeps Ivan 4 Vanderdonckt 
Raf 5 Mevr Geeroms 6 Lorent Jan 7 
Croonenberqs-Lenaerts Annemie 8 Van 

GLABBEEK-ZUURBEMDE 

LIJST MODERN GEMEENTEBELEID 
1 Geyskens Denis 2 Roeckaerts Rei-
mond 3 Staes-Lenaerts Romame 4 De-
brier Michel 5 Denruyter-Guelinckx Mag-
da 6 Baumans Daniel 7 Bruyninckx Geor

ges 8 Schaltin Louis 9 Courant Alfred 
10 Meuwissen Juul 11 Holsbeek Omer 
12 Bollaerts Andre 13 Van Autgaerden 
Florent 14 Tielens Elza 15 Laeremans 
Juul 

HAACHT 

VU-meeting op 6 oktober 1976 in zaal 
•' Onder de Toren •> Sprekers Kamerlid Wil
ly Kuijpers en oud-senator Maunts Van 
Haegendoren Het programma en de VU-
kandidaten zullen voorgesteld worden door 
Michael Godijns lijsttrekker Haacht 

LIJST VOLKSUNIE 
1 Gobijns M 2 Verschueren-Weckx A 3 
Vets H 4 Vander Zande H 5 Deckers 
0 6 Dekoninck J 7 Bisschop P 8 Jans 
sens Fr 9 Heirbaut M l O D e l v a u x A 11 
Van Ponck R 12 Van Horenbeeck Gau-
bin P 13 Vermeylen M 14 Verreth H 
15 Hemeleers A 16 Verreth Reimond 17 
Scheers-Verbelen M 18 Tonneau M 19 
Fannes Fr 20 De Meersman-De Bondt 
M 21 Verbelen L 

HERENT 

LIJST VOLKSUNIE 
1 Overloop Roger 2 Swaelens Martine 3 
Bisschop Jef 4 Callewaert Walter 5 Van 
Laer Armand 6 Castelein Roger 7 De 
Deken Rik 8 Verbiest Willy 9 Oostvo-
gels-Vansteenbeeck Monik 10 Antonneau 
Jan 11 De Goeyse Karel 12 Craninckx-
Falepin Bernadette 13 Artois Johan 14 
Van der Mueren Karel 15 Boulanger 
Schouteden Marleen 16 Crocquey Wil
lem 17 De Boeck Cyriel 18 Van Butsele 
Valere 19 Van Lent Ludo 20 Chnstiaens 
Lou 21 De Haeck Jan 22 Rchette Fer-
nand 23 Kuijpers Willy 

HOEGAARDEN 

LIJST VOLKSUNIE 
1 Buysmans Romain 2 Vanhagendoren 
Paul 3 Clauwaerts-Goossens Betty 4 
Cresens Margaretha 5 Vandeborne Paul 
6 Verbist Jaak 

H U L D E N B E R G 

LUST VOLKSUNIE 
1 Trappeniers Jos 2 Dockx Louis 3 
Decat-Servaes Agnes 4 Taymans Guido 
5 Van Brandt Geert 6 Goossens Jan 7 
Bellens * reeds t rae t Suzy 8 Vanhove-De 
Vnese Lutgart 9 Hernalsteen Herman 10 
Decat Roland 11 Sol Leen 12 Van den 
Bergh Jean-Pierre 13 Van de Winkel Mar-
nix 1 4 D H o n d t E n k 15 Deckx Gerold 16 
Bellens Andre 17 DHaene Jaak 

K E E R B E R G E N 

LIJST VOLKSUNIE 
1 Cuvry Pol 2 De Coeck Fons 3 Jons-
Gommaerts Denise 4 Verbruggen-Smets 
Paula 5 Manen Juul 6 Olbrechts Jan 7 
Pensaert Leon 8 Schaerlacken Greta 9 
De Witte Ernest 10 Timmermans-Feyaerts 
Ehsa 11 Dils Denise 12 Vereecken Rik 
13 Bontelegier Roland 14 Van Looy 
Emiel 15 Joostens Louis 16 Timmermans 
Mon 17 De Roover Kamiel 

K O R T E N A K E N 

LIJST VOLKSUNIE 
1 Lenaerts Roger 2 Veulemans Louis 3 
Hermans Agnes 4 Jaques Irma 5 Micha 
Lucie 6 Mans Luk 7 Wuestenbergs 
Emiel 8 Lambrechts Roger 9 Vanheer 
Rene 10 Seven Josette 11 Oliviers 
Louis 12 Jacobs Reimond 13 Massart 
Germaine 14 Knaepen Georges 15 Beel-
en Eugeen 16 Wehenkel Georges 17 
Smets Michel 18 Lavigne Desi 19 Her
mans Paul 

KORTENBERG 

LUST VOLKSUNIE 
1 Vanden Dorpe Paul 2 Clauw Noel 3 
Vancauwenbergh Jozef 4 Janssens An 
dre 5 David Antoon 6 Penninckx Achiel 
7 Van Huychem-Royemans Lutgarde 8 
Penninckx Andre 9 Craps Van Welde 
Jeannine 10 Cami Lodewijk 11 Vanden
broeck Laurent 12 De Dobbelaere-Ver-
paelst Chnstiane 13 De Greef Hendrik 
14 Wolfs Michel 15 Vanderschneck Fred 
dy 16 Goossens Micke 17 Van Ghillewe 
Paul 18 Van Erps Marleen 1 9 V a n H y f t e 
Jean 20 Stienaers Jan 21 Schillebeeckx 
Herman 22 Lenvain Magda 23 Noppen 
Alfons 

LANDEN 

LUST VOLKSUNIE 
1 Anteunis Gilbert 2 Uyttebroeck Cle
ment 3 Vanermen Monique 4 Marsoul 
Willy 5 Hoskens Roger 6 Aerts Fneda 7 
Van den Bossche Jozef 8 Vanlormen 
Flor 9 Berghs Robert 10 Van der Geeten 
Leopold 

LEUVEN 

Op dinsdag 14 september 1976 werd te 
Leuven in St-Kwintenskerk Maria Reijn-
ders begraven, zus van Marcel Reijnders 
— oud-hoofdredakteur -Ons Leven- (het 
KVHV-blad) en van «Het Boerenfront • 
Z IJ was op 18 april j l 75 jaar geworden 
De Reijnders'en zijn m de opbloei van het 
Vlaams-Nafionalisme te Leuven niet weg 
te denken • Mie • Reijnders — zo was 
haar naam in de sfudentenmond ' — hield 
in de Vlamingenstraat een «studenten
huis » in de Standaard-Boekhandel was 
ze bediende Een heel leven lang heeft ze 
studenten • bekeerd • ' 
Moedig stond ze vooraan bij iedere akfie 
Z IJ was blij wanneer je even aanliep bij 
haar Urenlang kon ze met nauwkeurige 
details vertellen over -haa r» meisjesbe-
weging - I e D i e n - ' Bij de uitvaart was 
haar generatie in groien getale aanwezig 
Mon en Mia de Goeyse-Vos, Fanny Nop
pen-Van Erps Genia de Leyn-Van Dinge-
nen, Roza Devijver-Van Campenhout Jo
hanna Brouns-Lamberigts Anna Vle-
minckx-Jughters, Martha en Albert de 
Maesschaick-Claessens Godelieve Mu-
lier-Scharpe, Magda Fagot-Van Spey-
broeck Elza Hoet-Vos Simone Claes-
sens-Engelen Jetje Kestens-Janssens, 
Martha Loonbeeck-Dierick enz 
Namens onze arrondissementele ploeg 
bieden wij de familie onze oprechte deel
neming aan 
Haar geest bl i jve ons bij in de Beweging ' 

LUST VOLKSUNIE 
1 Vanden Eynde Frans 2 Van Itterbeek 
Eugeen 3 Van Haegendoren Maunts 4 
De Paepe Guido 5 Degeest-Lambrechts 
Ariette 6 Geeraerts Vital 7 De Plaey 
Jan 8 Bollaerts-Maes Tilly 9 Ravoet-De-
becker Lutgard 10 Aerts Frans 11 Her
mans Reimond 12 De Raeymaeker-Mans 
Agnes 13 Wuyckens Ivo 14 Dehaes Leo
pold 15 BruelemansJaak 16 Dockx Wal
ter 17 Vandenberge Kamiel 18 Van Put 
Dirk 19 Schellekens Jef 20 Verbiest Jos 
21 Roger-Ketelslegers Hilde 22 Van Dam-
me-Van Hove Maria 23 Clerckx Frans 24 
Sterckx Luc 25 Jossa Bertha 26 Revijn 
Julien 27 Vleminckx-Jughters Anna 28 
Houdart Hector 29 Van Maercke Roe
land 30 Hens Sylvain 31 Tack Pierre 32 
Meulenars Ernest 33 De Vadder Gustaaf 
34 Janssens Raymond 35 Publie-Cumps 
Adeline 36 Stevens Alex 37 Mensaert 
Andre 38 Henslegers Monique 39 Bloem-
men-Aelvoet Lieve 40 Vanhoof Andre 41 
Van de Voorde-Spittaels Marcelle 42 Van-
wijngaerde Jos 43 Vandezande Rob 

LINTER 

LIJST VERNIEUWING 
I Delvaux Jozef 2 Schiemsky Werner 
V U 3 Betty Jul 4 Van Dormael Denis 
5 Mevr Ladang Mana 6 Vanderstegen 
Juhen 7 Sacreas Hugo 8 Van Dyck 
Tony 9 Bergers Willy 10 Schepers Noel 
I I Allard Therese 12 Janssens Omer 
V U 13 Houtmeyers Rudolf V U 14 Sche
pers Jozef 15 Lenaers Hubert VU 16 
Bogaerts Luk 17 Van de Borne Elli 

LUBBEEK 

LUST GEMEENTEBELANGEN 
1 Van Oyenbruggen F 2 Mortelmans 
Jaklien VU 3 Nijs Paul 4 Vanderwaeren 
Theo 5 Vandergeten 6 Bielen Theo 

V U 7 Van den Eynde A 8 Vangilbergen 
Clement VU 9 Lemmens A 10 Vloe-
berghs Alice VU 11 Wuyts A 12 Coe-
ckelberghs-Smolders 13 Janssen-Van de 
Voorde VU 14 Noppen A 15 Peeters 
Theo VU 16 Gentens Gilbert 17 Kirsch-
Deunnckx M 18 Bosmans M 19 Herroe-
len W 

OUD-HEVERLEE 

LUST VOLKSUNIE 
1 Van Hamel Albert 2 Keuppens Hugo 3 
Hamelinck Willy 4 Van den Berghe Paul 
5 Vanderslijken Cesar 6 Vgn Oyen Al-

Zie vervolg biz 11 
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bert; 7 Bihon Frans ; 8. Van den Eynde-Sut-
tels Margriet; 9. Vangramberen Jozef; 10. 
Dewit Firmin ; 11. Matthijs Henri; 12. Christ 
Johan; 13. Heidbrughel Piet; 14. Van den 
Abeele Wim : 15. Paeps Roger, 16. Raskin 
Christiane; 17. Deraedt Elsie. 

ROTSELAAR 

LIJST VOLKSUNIE 
1, Govaerts H.: 2. Grauwels J.. 3. Kandi
daat ...; 4. Mevr. Sente Cécile. 5. Van 
Steenbeek F.: 6. Wissels Raoul; 7 De Pels
maker Wilfried, 8. Devillè E , 9. Verbelen 
Jacinta ; 10. Peeters Paul: 11. De Troyer 
Karen ; 12. Torfs Walter; 13. Mispelter M.; 
14. Ceuppens: 15. Schrevens W ; 16. Maes 
Juul; 17. Hennes Lucien; 18. Stroeykens 
Juul; 19. Simaeys Denise , 20. Ottoy W.; 21. 
Longin Xavier. 

SCHERPENHEUVEL-ZICHEM 

LIJST VOLKSUNIE 
1. Gemoets Marcel; 2. Joris Willy: 3. Pai-
roux Mare : 4. Van Aert; 5. Isenborghs M.: 
6 Van Sweevelt; 7. De Vos E., 8. Thuys L ; 
9 Biesemans J.B.: 10. Guerry F.; 11. De 
Beule G.; 12. Joyeux; 13. Reynders; 14. 
Nuyts L : 15. Janssens R., 16. Tuerlinckx 

A.: 17. Jacquemijns : 18. Declercq A 19 
Kaanen J ; 20. Lamiroy; 21. Huygens • 22 
Kalokennos Vasilios: 23. Verstrepen Virgi-
nie: 24. Peeters Erik ; 25. Hessels ; 26 Mues 
N.: 27. Crabbé A. 

TERVUREN 

LIJST VOLKSUNIE 
1 Deprè Joris: 2. Trappeniers Frans : 3. The-
naerts Fernand : 4. Bruyiandt-Vandevelde 
Monica; 5. Keyaerts Hubert, 6. Graulus 
Robert, 7. Smets Marcel, 8 Vander Hulst 
Alex ; 9, Praet-Pas Kristien ; 10. Aerts Lode ; 
11. Thielemans Jacky : 12. Sterckx Pierre ; 
13. Kint-Denijs Anny: 14 Ferdinand Wal
ter : 15. Puttemans Willy ; 16. Heremans Her
man ; 17. Guns Gaby; 18. Sterckx Lode-
wijk; 19. Verbrugghe Daniel; 20. Marckx 
Cyriel; 21. Dierickx-Desaedeleir; 22. Mi-
chiels Renè; 23. Noè Hugo; 24. De Groodt 
Hubert; 25 Van Loo Gilbert. 

TIELT 

LIJST VOLKSUNIE 
1. Van Nieuwenhove-Vanhaegendoren 
Margriet; 2. Smekens Marcel; 3. De Gelder 
Erik ; 4. Claeskens Hugo; 5. Verbruggen 

AS 

Te As neemt de VU voor de eerste maal 
deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. 
Naast de VU zijn lijsten ingediend door 
CVP, BSP en Gemeentebelangen. De lijst 
van de burgemeester Tilmans is uit elkaar 
gevallen. Burgemeester Tilmans is geen 
kandidaat meer en de mandatarissen van 
deze lijst zijn verdeeld over BSP en Ge
meentebelangen. De oppositie is nu de 
CVP De vroegere lijst Vernieuw/ing komt 
niet meer op (2 verkozenen). De VU komt 
met een sterke lijst voor de dag en hoopt, 
zoals het de slogans zeggen, aan As een 
ander gelaat te geven door het roer om te 
gooien. Ziehier de lijst: 
1. Jos Truyen, leraar; 2. Hilda Smeets-San-
termans, huisvrouw ; 3. Thijs Michel, mecha-
nieker; 4. Norbert Dieussaert. geneesheer; 

5. Kosten Mathieu, schilder, lid KOO; 6. 
Ger. Hotappels-Willems, kontroleuse; 7 
Mieke Rosseels-Fonteyn. regentes ; 8. Vale
re Lemmens, bankbediende ; 9. Jos Panne-
mans-Vandebroek, bediende; 10. Jan Le-
maitre, binnenhuisarchitekt-leraar; 11. Lam-
bert Janssen, paswerker; 12, André Bergs, 
^arbeider; 13. Kurt Rondelez, techn. Inge
nieur ; 14. Hubert Verheyen, vertegenwoor
diger ; 15. Dirk Vandeweerd, student; 16. 
Jan Martens, elektricien ; 17. R. Degraeve-
Vindevogel, gepensioneerde regentes. 

BILZEN 

LIJST VOLKSUNIE 
1. Raskin Evrard, advokaat, Eigenbilzen ; 2. 
Dops Jan, geneesheer, Bilzen ; 3. Rubens 
Jozef, handelaar. Bilzen ; 4. Swinnen Gas
ton, bediende, Beverst; 5. Huygen Clement, 
tuinier. Munsterbilzen ; 6. Jans Guido, land
bouwer. Eigenbilzen ; 7. Deckers Albert, tim
merman, Grote-Spouwen. 8. Festjens 
Leon, verpleger, Waltwilder; 9. Thijs Ge
rard, landbouwer, Rijkhoven: 10 Mevr. G 
ven-Jans Hilda, bediende. Mopertingen ; 11 
Duchateau Leon, rustend leraar. Bilzen ; 12. 
Meers Laurent, landbouwer, Rosmeer; 13. 
Peumans Renaat, landbouwer, Rosmeer. 
14. Wijnen Jan, gep. mijnwerker, Martenslin-
de; 15. Geraerts Jan, technieker, Hoel-
beek , 16. Mevr Moors-Martens Paula, zon
der beroep. Bilzen 17. Forier Jozef, zelf
standig installateur c.v„ Beverst. 18 Tilkin 
Pieter, arbeider, Beverst: 19. Jans Leon, 
schilder, Munsterbilzen; 20. Vanheusden 
Pieter, landbouwer. Bilzen ; 21. Meyers Wil
ly, slager. Eigenbilzen ; 22. Menten Herman, 
elektrieker. Bilzen. 23. Lormans Edmond, 
handlanger, Beverst; 24. Benats Tony, ac
countant. Bilzen . 25. Vandebeeck Lambert, 
arbeider, Munsterbilzen ; 26, Jans Roger, 
arbeider. Bilzen ; 27. Sauwens Johan, advo
kaat. Bilzen. 

BOCHOLT 

GEMEENTEBELANGEN 
1. Latinne Jan, leraar; 2. Vossen Gerard, 
douanier; 3. Vanbogget Jacobus, hande
laar ; 4. Janssen Catharine, handelaarster; 
5. Hertogs Maria, huishoudster; 6. Moonen 
Leo, technisch ingenieur; 7. Vanmierio 
Jaak, technisch tekenaar; 8. Rubens The-
odoor, elektricien; 9. Cuppens Willy, licen
tiaat ; 10 Cuppens Chnstiaan, bediende: 
11 Plas Johannes, landbouwer; 12. Vande-

wouwer-Vanderbrempt Anna-Maria; 13. 
Vandijck Mathieu, bouwvakker, 14. Boon-
en Herman, burgerlijk ingenieur, 15. Loos 
Lucie, huishoudster, 16. Cox Jan, arbeider; 
17. Dreesen-Schouteden Louise, gezins
helpster. 18 Vrolijks Willy, bediende; 19. 
Plessers Alfred, matrijzenmaker; 20. Croon
en Hendrik, monteur, 21. Evens-Geents 
Catharina, huishoudster. 

BREE 

VERJONGING 
1. Gabriels Jacques, leraar; 2. Schouteden 
Henri, landbouwer; 3. Dreezen Jacques, 
grensarbeider; 4. Ousters Adriaan, grensar
beider ; 5. Mevr, Thys-Thoonen Alida, onder
wijzeres ; 6 Derkoningen Lambert, werflei-
der; 7. Mevr Segers-Kober Betsy, bedien
de ; 8. Flipkens Piet, vertegenwoordiger 9. 
Verheven Lambert, plafonneerder; 10. 
Geebelen Jo, burgerlijk ingenieur; 11. Du-
pont Gerard, veearts; 12. Ceyssens Jos, 
magazijnier; 13. Drijkoningen Jos, aanne
mer ; 14. Bosmans Louis, bediende; 15. 
Jehoul Jos, schrijnwerker; 16. Verheyen 
Antoon, bediende, 17 Nevens Leo, mijn
werker ; 18. Tielens Jozef, gepensioneerde ; 
19. Mevr Keymis-Jans Jeanny, winkelier
ster ; 20. De Bruyne Luc, direktie-sekreta-
ns, 21. Brusten Jos, handelaar; 22. Mevr. 
Doorme-Daeninck Kathelyne, zonder be
roep ; 23. Pinckers Wim, adviseur-direkteur. 

HOESELT 

OPROEP 
Diegenen, die wensen getuige te zijn in een 
stem- of telbureau, gelieve hun naam op te 
geven bij de sekretaris Lunskens Jan, Cen
trumlaan 9, bus 23, 3600 GENK. 

GEMEENTEBELANGEN 
1. Duchateau Laurent, geneesheer; 2. Ca-
proens Gerard, onderwijzer; 3, Mevr. Drie-
sens-Jans Elvire, zonder beroep; 4. Ramae-
kers Willy, techn. bediende. 5. Tielens 
Hubert, fiskaal raadgever; 6. Kelleneers 
Jaak, fabriekswerker; 7. Jacobs Nicolaes, 
gepensioneerde; 8. Hex Hugo, fabrieks
werker ; 9. Mouchaers Louis, werkman; 10. 
Mevr, Grommen-Goffin Louisa, zonder 
beroep ; 11. Jorissen Paul, werkman ; 12. 
Jans Jozef, werkman; 13. Leduc Cyriel, 
meubelfabrikant; 14. Nartus Frans, verzeke
ringsagent; 15. Camfort Alfons, verzeke-
ringsinspekteur; 16. Colson René, dak
werker; 17. Somers Jan, bakker; 18. 
Borghs Karel, aannemer; 19. Thoelen Pier
re, kiekenkweker 

HOUTHALEN 

LIJST 70-80 
1. Gijbels Michel, verzekeraar, Helchteren ; 
2. Switten Roger, tolbeambte, Helchteren; 
3. Wouters Martin, leraar, Helchteren; 4. 
Verluyten-Beets Lea, huishoudster, Helchte
ren ; 5. Put-Schrooten Jeanne, huishoud
ster, Helchteren; 6. Ermin-Janko Tamara, 
huishoudster, Helchteren; 7. Dendas-Nes-
kens Christina, huishoudster. Houthalen ; 8. 
Mattheus René, gep. mijnwerker. Houtha
len ; 9. Massotte Rudi, bediende. Houtha
len; 10, Dirix Antonius, bediende. Houtha
len; 11. Trippaers Albert, hoofdopziener 
mijn. Houthalen; 12, Joannes Lucas, gep. 

Mathilde; 6. Van Schoelant Jozef: 7. Ceu-
leers Roland; 8. Celis Jozef; 9. Simon 
Marc; 10. Smekens Herman; 11. Michiels 
Monique; 12. Rasschaert Gaston, 13. De 
Frame Rogier, 14. Weets Danielle; 15. 
Jacobs Jean; 16 Jonckers Joris. 

TIENEN 

LUST GEMEENTEBELANGEN 

1 Valckeniers Vital, VU ; 2. Vandeplas VU : 
3 Van Dijcke T, VU .' 4. Langenakens M. 5 
Vanderborght T ; 6. Heeren H VU 7 
Dewaelheyns St. VU; 8. Govaerts 0 9 
Lint W., VU; 10. Roosen P; 11. Van den 
Dnessche J., VU ; 12. Bogaerts A., VU • 13 
Poelmans A ; 14. Vandersteen G VU ' 15 
Buvens Gilberte, VU ; 16. Raoul Roger ' vu 

TREMELO 

LIJST VOLKSUNIE 
1 Van Besien Erik ; 2. De Cock Maurits ; 3. 
Mattheus Georges ; 4. Suys Marc ; 5. Thijs 
Florent; 6. Bollaerts-Simons Anita ; 7. Van 
Hoof Frans; 8. Nys-Van Houtvink; 9. 
Storms Aimé ; 10 Ceulemans Francois; 11. 

PROVINCIE LIMBURG 
militair, Houthalen ; 13. Van Hout Jan, gep. 
mijnwerker. Houthalen ; 14. Verspeelt Geor
ges, gep. mijnwerker. Houthalen ; 15. Rog
gen Gerardus, gep. mijnwerker. Houthalen 
16 Cosemans Ludovicus, bednjfsmekanie-
ker. Houthalen ; 17. Donné Tony, handelaar, 
Houthalen ; 18. Leppens Dominicus, regent, 
Houthalen; 19. De Gregorio Francesco, 
regent. Houthalen; 20. Willems Armand, 
beroepsmilitair. Houthalen ; 21. Timmers Wil 
ly, leraar. Houthalen; 22, Geuns Gustaaf, 
aannemer, Helchteren ; 23. Cardinaels Hen 
ri, postbeambte, Helchteren; 24. Gijbels 
Hilaire, fiskaal boekhouder, Helchteren ; 25. 
Bammens Roger, vertegenwoordiger, 
Helchteren; 26. Houben Constant, mijn
werker, Helchteren ; 27. Habraken Jan, ver
tegenwoordiger. Helchteren. 

LANAKEN 

CHRISTEN DEMOKRATISCHE PARTU 
1. Huysmans Jozef, Lanaken; 2. Curvers 
Jozef, Lanaken ; 3. Gilissen Pierre, Rekem ; 
4. Jans Lambert, Veldwezelt, 5. Joris Frank, 
Gellik ; 6. Claessens Jozef, Neerharen; 7. 
Aussen Jaak, Veldwezelt; 8. Segers Jan, 
Rekem; 9. Bijnens Herman, Gellik; 10. 
Beckers Jean-Pierre, Lanaken ; 11 Meys 
Hubert, Lanaken . 12. Panis Servaas, Lana
ken ; 13. Reynders Jacky, Lanaken; 14. 
Sohl Daniël, Neerharen ; 15. Bronswa Leon, 
Veldwezelt; 16. Bastiaens Pierre, Veldwe
zelt ; 17. Mevr. Panis-Maesen Liliane, Gellik ; 
18. Uriings-Palmans Idalie, Lanaken. 19. 
Dirix Olga, Lanaken. 

LEOPOLDSBURG 

1 Wauters, 24 j. , autogeleider; 2. Berre-
voets Gerard, 54 j . , gepens. mijnwerker, 
Heppen : 3. Sourdeau Rosita, 22 j., verpleeg
ster ; 4. Thijs Roger, 45 j., gepens. beroeps
militair. Meppen 

LOMMEL 

LIJST VOLKSUNIE 
1. De Roo-Neven Margariet, doctor in de 
rechten ; 2. Vansummeren Jan, bediende; 
3. Poets Willy, zelfstandige bloemist; 4. Bos-
mgns Louis, 5. Hendriks-Dingenen Nelly, 
arbeidster; 6. Boes-Slegers Noëlle, kinder-

De Goeyse-Van Moorlegem Jeannine; 12 
Van Loo Michel; 13. Blockmans Hilde; 14. 
Apers Karel: 15. Verbesselt-De Goeyse 
Marijke ; 16. Van Steenbergen Walter; 17. 
Verreth-Janssens Silvia . 18 Vandiest Hil-
de, 19 Ceuppens Bob. 

ZOUTLEEUW 

LUST VOLKSUNIE 
I. Laroy W.; 2. Vanherwegen René ; 3. Geu-
kens R.; 4 Lavaerts Colette ; 5. Matterne-
De Mey; 6. Van Langenhove-Coenen Ali
ce ; 7. Vanbrabant Marcel; 8. Roggen Wil
ly ; 9. Pieraerds ; 10. Beelen Emile , 11 Wau
ters Jan ; 12. Eben Jos, 13 Van Oorlee 
Gerard ; 14, André FranQois. 

verzorgster; 7. Jan Jansen-Maes, landbou
wer-arbeider ; 8. Wellens Gust, bediende , 9. 
Willekens Henri, schrijnwerker; 10. Linsen-
Berkmans Jacqueline, huisvrouw; 11. Kne
vels Arnold, eiektro-technicus . 12. Man-
naerts Pierre, postbode ; 13. Reymen Rudy, 
bediende : 14. Jos Jansen-Alen, vrachtvoer
der ; 15. Cluyssen Fons, eiektro-technicus; 
16. Boonen-Huysmans Anne-Mane, gepen
sioneerd zelfst.; 17. Hermans Jos, bedien-
de-kaderlid ; 18, Henri Jansen, zelfstandige , 
19. Maes Raymond, ambulancier-onder-
houdstechnlcus; 20. Mols Jos, vrachtvoer
der; 21. Lourdeaux Jan, student; 22. Kuy-
pers-Borrenberghs Will, huisvrouw-lerares; 
23. Neels Luc, scheikundige; 24. Stelten 
Theo, konstrukteur A2 - elektro-mechanica ; 
25. Claes Gust, opvoeder; 26. Bosmans 
Rik, licentiaat; 27, Verpoorten Diel, tech
nisch ingenieur. 

LUMMEN 

LUST VOLKSUNIE 
1. Putzeijs Willy, leraar; 2. Mintens-Dullers 
Frieda, verpleegster; 3. Schoofs Edward, 
"magazijnmeester, Meldert; 4. Rymen Geor
ges, bekister, Meldert; 5. Geerts Jules, gep. 
mijnwerker; 6. Steegmans Frans, timmer
man. Linkhout; 7 ' Colemont Lucien, boek
houder ; 8. Vanschoren Georges, bekister; 
9. Lemoine Richard, leraar; 10. Sneyers 
André, meubelmonteerder; 11. Colemont 
Albert, kraanman ; 12. Colemont Aloysius, 
metselaar. Linkhout; 13. Ulburghs-Postel-
mans Agnes, huisvrouw; 14. Claes Ray
mond, bediende , 15. Broos-De Clercq Ma-
rie-Josée, huisvrouw. Linkhout; 16. Vande-
weyer-Bervoets Simone, huisvrouw; 17. 
Blommen Frans, automecanicien; 18, Boni-
Raskin Theresia, onderwijzeres; 19. Eisen 
Leopold, gep. mijnwerker; 20. Bervoets 
Marcel, schilder; 21. Becue Maurits, gep. 
mijnwerker. 

MAASEIK 

LUST VOLKSUNIE 
1. Pieters Leo, handelsvertegenwoordiger; 
2. Cuppens Jaak, onderwijzer; 3. Kuypers 
Roger, geneesheer; 4. Coenen Pol, auto-

Zie verder blz. 14 

Een gemeentebestuur moet zich ook verzetten tegen de verdere verspilling van landbouw
gronden. 
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SOCIAAL DIENSTBETOON 

Volksvert. A. DE BEUL 
ANTWERPEN : VU-sekretariaat, Stad-Antwerpen. 
Wetst r 12. tel 3684.65. Elke maandag van 16 tot 
19u 
WILRIJK : (ten huize van volksvert A De Beul] -
Frans Nagelsplein. 18 Tel 271544 Elke maan
dag van 13 u tot 15 u 30 en van 19 u 30 tot 21 u 

Volksvert. R. MATTHEYSSENS 
BROECHEM : lok .. Frankenheem ». Dorpsplein 
1« en 3" maandag van 19 u 30 tot 20 u 30 
BORSBEEK . Café « Parking ». hoek Weniger-
straat en Karel Soetelaan 

1° maandag van 18 u 30 tot 19 u 30 

Cafe «Riviera» - Jos Reusenslei 17 
3 ' maandag van 18 u 30 tot 19 u 30 
BRECHT: ten huize van de h Alois Van Hoof. 
Lessiusstr 37, tel 138195 
2' woensdag van 20 tot 21 u 
WESTMALLE: ten huize van de h Frans Dams. 
Hallebaan 40. tel 12 04 52 
2" woensdag van 19 tot 20 u 

Sen. H. DE BRUYNE 
W I J N E G E M . «Vleminckhof . Marktplein 8 (tel 
53 89 26) 
1° en 3" maandag van 19 tot 20 u 
BURCHT • ten huize van de h Edw Lemmens. K 
Albertstr 62. tel 52 77 45 
Elke 3' dinsdag van 20 tot 21 u 

Volksvert. H. GOEMANS 
BERCHEI^ : ten huize van dr Goemans. Grote 
Steenweg 86. tel 3902 30 
Elke maandag van 14 tot 16 u 
KAPELLEN : ten huize van de h M Op de Beeck. 
Wilgenstr 4. tel 64 55 93 
2 ' en 4= donderdag van 20 tot 21 u 
KALMTHOUT: ten huize van de h Jef Bosmans. 
Korte Heuvelstr 35. tel. 66 74 59 
BRASSCHAAT: 1" donderdag van de maand van 
20 tot 21 u 30 
Afwisselende lokalen (zie berichtgeving onder 
afdel Brasschaat) 

Volksvert. JO BELMANS 
Eerste dinsdag van de maand 
VORST-KEMPEN : van 19 u 30 tot 20 u : De Vier 

Wegen. Klem-Vorst 
VEERLE : van 20 u 15 tot 20 u 45 De Wijngaard. 
Dorp 
H U L S H O U T : van 21 u tot 21 u 30 Duivenlokaal. 
Grote Steenweg 135 
RAMSEL: van 21 u 45 tot 22 u 15 De Pere
boom. Vosdonken 
Tweede dinsdag van de maand 
KASTERLEE : van 19 u 30 tot 20 u Breugelhof. 

WECHELDERZANDE: van 20 u 15 tot 20 u 45 
De Keyzer. Dorp 
HERENTALS . van 21 u tot 21 u 30 Kempen-
land. Statieplein 9 
HERENTHOUT: van 21 u 45 tot 22 u 15 De 
Nieuwe Kroon. Markt 
Derde dinsdag van de maand 
MEERLE: van 19 u 30 tot 20 u De Posthoorn. 

RIJKEVORSEL: van 21 u tot 21 u 30 Parochie
centrum. Dorp 
MERKSPLAS van 21 u 45 tot 22 u 15 Breu
gelhof. Kerkstraat 12 
Vierde dinsdag van de maand 
BEERSE van 19 u 30 tot 20 u 't Witte Paard. 
Vredestraat 
OUD-TURNHOUT: van 1 0 u 1 5 tot 20 u 45 
Brouwershuis. Dorp 
A R E N D O N K . vN 21 u tot 21 u 30 "Vr i jhe id» . 
Vrijheid 92 
MEERHOUT van 21 u 45 tot 22 u 15 . .Wevers-
berg ». Weversberg 41 

Senator W. JORISSEN 
Eerste maandag van de maand : 

MARIEKERKE : ledere 1 ' maandag van de maand 
van 10 u 30 tot 19 u in de Omgangstraat 28 
Derde maandag 

BORNEM 19 u tot 20 u. Ontmoetingscentrum 
•• De Bron ». Kapelstraat 71 

WILLEBROEK- Vlaams Ziekenfonds. Dender-
mondsesteenweg (Suykens). van 20 u tot 21 u 
Tel 031-868648 
TISSELT: Cafe •• De Vlaamse Leeuw» Westdi jk 
3 7 van 21 u tot 21 u 30 Tel 031-86 76 61 Smets 

Tweede maandag van de maand . 
B O O I S C H O T . Van de Broeck. Mechelbaan 23 , 
van 18 u tot 19 u Tel 015-22 22 86 

HERSELT 3150: Bij de Mike - Jozef Garens. 
Bergom van 19 u tot 20 u Tel 014-544871 
HEIST-0-D-BERG: Cafe Amelieke. Heis t -Goor 
van 20 u tot 20 u 45 Tel 015-241961 
HOMBEEK VU-Lokaal. Bankstraat via 015-
41 40 74 Jaspers, van 21 u tot 22 u 
Derde maandag van de maand : 

NIJLEN TAK-Lier. Kerkplein van 18 u-
18 u 45 . via Cools Herman tel 031 /818023 
O L E N : T Geens. Heikens 37, van 19 u-
19 u 30, tel 014 /214100 
NOORDERWIJK Marcel Mertens de Ghellinck-
laan 14 van 19 u 30-20 u, geen telefoon 
HERENTALS . Cafe • In de Zalm ». Grote Markt, 
van 20 u-20 u 45 
HOOGSTRATEN : Café Welkom, Minderhout, van 
21 u 21 u 45 

Andere dagen : thuis Louisastraat 31, 2800 
Mechelen Telefonisch af te spreken 015-
4135 96 

Senator G. BERGERS 
K O N T I C H : iedere eerste en derde donderdag 
van de maand om 19 uur in .. Alcazar » Mechel-
sesteenweg 22 Tel 5713 52 
B O O M • iedere eerste en derde donderdag van 
de maand om 20 uur in Onthaalcentrum .. Nele ». 
Antwerpsestraat 378 Tel 88 05 03 

Senator C. VAN ELSEN 
Eerste vri jdag 
BALEN : 19 u tot 19 u 30, .. De Leeuwen », Kerk
straat 57 (Berckmans, tel 31 2042) 

Tweede maandag 
EZAART: 19 u 15 tot 19 u 45, .. Onder de Lin
den» . Ezaart 151 (Van Hoof-Alers). tel 3139 36 
HESSIE- 1 9 u 4 5 tot 20 u 15, «V issershu is - , 
Hoogeind 16 (Vandeput-Hannes). tel 316919 
ACHTERBOS: 20 u 15 tot 20 u 45. « W e l k o m » . 
Achterbos 80 (Luyten-Slegers), tel 31 12 34 
S L U I S : 20 u 45 tot 21 u 15, . .Spor t» , Sluis 178 
(Peeters-Ruts), tel 31.4214 

Tweede dinsdag 
MILLEGEM : 19 u 30 tot 20 u, « Cafe Mast ». Mil-
lostraat 66 (Mast-Vancraenendonck) tel 
31 1528 

Derde woensdag 
MEERHOUT: 1 9 u l 5 tot 1 9 u 1 5 . «Watermo
len ». Molenpad 8. tel 300327 

VEERLE : 20 u tot 20 u 30. •• De Wijngaard ». 
Dorp 74. tel 54 5120 

Volksvert. VIC ANCIAUX 
ALSEMBERG: iedere 1 ' dinsdag van de maand, 
van 20 tot 21 u , in café De Hoorn. Pastoor 
Bosstr 16 met prov raadslid W De Saeger) 
VLEZENBEEK • 3" woensdag van de maand, van 
20 u 30 tot 21 u. in De Vrede 
OVERUSE: 4" maandag van de maand, om 20 u, 
op het gemeentehuis, Taymasstraat, met fed 
schepene M De Broyer 
M A C H E L E N : 3* maandag van de maand van 21 
tot 22 u , bij De Coster, Van Obberghenstraat 12 
PEUTIE: 3" maandag van de maand, van 19 tot 
20 u, bij Couvreur, Hartenstraat 43 
VILVOORDE • 3' maandag van de maand, van 20 
tot 21 u in De Gouden Voorn 
STEENOKKERZEEL - PERK - MELSBROEK : 2e 
en 4e maandag van de maand, van 20 tot 21 u in 
't Kraainest, Torrekensstr 2 te Steenokkerzeel 
(achter de kerk) met prov raadslid Theo Pauwels 
en de plaatselijke mandatanssen 
WEZEMBEEK • 2" dinsdag van de maand, van 

20 u tot 20 u 30, bij Mathilde, naast gemeente
huis met fed raadslid B Ceuppens) 
BEERSEL. 1° dinsdag van de maand, van 20 tot 
21 u. in Teirlinckpl (met fed schepene F Adang) 
ASSE • De 3* dinsdag (van de pare maanden) in 
het VI Soc Centrum, van 20 tot 21 u, Prieelstraat 
2 
HEKELGEM: de 3* dinsdag (van de pare maan
den) in Cafe Lindenhove, van 19 tot 20 u, met 
fed raadslid De Schri jver 
W E M M E L : in Vlaams Centrum voor Sociaal 
Dienstbetoon, Merchtemsesteenweg 28, elke 
vierde dinsdag van 18 u tot 19 u 

Volksver t Paul PEETERS 
ASSE , 2' dinsdag van 19-20 u, in Vlaams Sociaal 
Centrum 
EPPEGEM : 1" maandag, van 20 u 30-21 u, bij Jan 
Loos. Driesstraat 163 
KAPELLE-o-d-BOS: dinsdag,_van 1 8 u 3 0 tot 
20 u en zaterdag van 11 u tot 12 u . bij Paul Pee-
ters. Mechelseweg 62 
LONDERZEEL- 2' maandag, van 18 u 30 tot 
19 u 30. in Zaal Centrum. Kerkplein 
LONDERZEEL S J : 3" maandag, van 19 u tot 
20 u. in Cafe « De Vette Os » 
MERCHTEM : 3' maandag van 20 u tot 21 u 
MUIZEN : 1 ' maandag, van 21 u. tot 22 u. bij Alex 
Benoit. Vredestraat 8 
NIEUWENRODE : dinsdag, van 18 u 30 tot 20 u 
bij Paul Peeters. Mechelseweg 62 
OPWIJK 3' maandag, van 21 u tot 22 u , bij J 
Mulders Oud-Cafe Doken 
R A M S D O N K - zaterdag, van 11 u tot 12 u. bij 
Paul Peeters Mechelseweg 62 
V ILVOORDE, maandag, van 19 u tot 20 u. bij 
Enk Clerckx Heldenplein 22 
WOLVERTEM : 2' maandag, van 19 u 30 tot 20 u 
in Cafe St -Maarten, Gemeenteplein 
W E M M E L : 1" dinsdag van 17 u 30 tot 18 u 30, in 
Vlaams Sociaal Centrum 

Volksvert. W. KUIJPERS 
Swertmolenstr 23. Herent T 016-229642 
Kanton AARSCHOT 
AARSCHOT. bij gemeenteraadslid A Macken. 
Duivenstr 191. tel 016-568687 
BEGIJNENDIJK: bij gemeenteraadslid R Bue-
lens. Raamstr 26. tel 016-568300 
L A N G D O R P : bij A De Samblanx. Franse Li-
niestr 3. tel 016-5684 37 
Kanton Dl EST 
BEKKEVOORT: bij R Costermans. Oude Tiense-
oaan 4 7 tel 016-634718 
DIEST. bij gemeenteraadslid R Rijnders. Bloe-
menlaan 35 
KAGGEVINNE: bij Godelieve Vanhellemont. 
Diestersteenweg 290 
KORTENAKEN- bij K Hermans. Dorp 26 tel 
011-58 73 20 
SCHAFFEN : bij Gust Celis. Kleinbaan 9. tel 013-
33 3316 
MOLENSTEDE- bij schepen D Van de Weyer, 
Langenberg 30. tel 013-331408 
SCHERPENHEUVEL. bij schepen M Gemoets, 
Vesting Noord 28, tel 013-7717 98 
TESTELT: bij A Van Aalst, Tuinwijk 11, tel 013-
77 2009 
Z I C H E M b i j W Joris. Markt 38. tel 013-771918 
Kanton GLABBEEK-ZUURBEMDE 
ATTEN RODE-WEVER bij gemeenteraadslid D 
Geyskens. Heirbaan 1. tel 016-7773 53 
HOELEDEN: bij gemeenteraadslid R Lenaerts 
Halensestr 37. tel 016-77 7661 
LUBBEEK: bij Laurent Iwens, St-Maartensdal 
25. tel 016-63 4910 
ST.-JORIS-WINGE. bij Roland Ceuleers. Kleer-
beekstraat 11A 
bij Margriet Van Haegendoren. Glabbeekse-
steenweg 29. tel 016/63 3494 
Kanton HAACHT 
B A A L : bij Georges Mattheus. Zandstraal 23A 
Tel 016-5665 99 
BOORTMEERBEEK : bij F Buelens, Lange Bruul 
7 tel 015-512885 
KEERBERGEN: bij R Van 't Velt, Kruishoeve-
straat 3, tel 015-513728 
ROTSELAAR: bij M Mispelter, S twg op Aar
schot 14 
T I L D O N K : bij A Verschueren-Weckx. Kruineike-
straat. tel 60 06 75 
TREMELO : bij provincieraadslid E Van Besien. 
Kruisstr 29. tel 016-601804 
WESPELAAR : bij J De Meersman. Neysetterstr 
31, tel 016-601556 
Kanton LANDEN 
LANDEN . Gilbert Antheunis, Strijderslaan 6 Tel 
011 882040 
Kanton LEUVEN-NOORD 
ERPS-KWERPS bij Herman Schil lebeeckx. Pa
ter Stroeykensstraat 5 tel 02/75 97 889 
EVERBERG: bij Emiel Penninckx. Lozendaal-
straat 25 Tel 02-731 1357 
HERENT: bij R De Deken, O-L-Vrouwple in 91, 
tel 016-22 96 77 
KORTENBERG: bij gemeenteraadslid A David, 
Beekstr 48 
MEERBEEK : bij Andre Penninckx, Dorpsstraat 
57 Tel 02-75961 14 
LINDEN bij J Mortelmans-Remon, Jachthuis-
laan 13, tel 016-232506 
PELLENBERG. bij Alois Vanden Eynde 

k] 

VELTEM-BEISEM . bij provincieraadslid R Over
loop. St-Michielsstraat 12. tel 016-48 82 75 
WILSELE: bij H Houdart. Aarschotse s twg 240, 
tel 016-4441 77 
W I N K S E L E : bij A Van Laer, Dier iksgroebe 3. tel 
016-48 8321 
WIJGMAAL bij J Vanderelst. Wijveld 44 en Joz 
Loosen. Wijveld 17, tel. 016-443013 
Kanton TIENEN 
BOUTERSEM bij Th De Vos. Oude baan 110. 
tel 016-73 3101 
HOEGAARDEN : bij Joz Vandeplas. Oudstr i jders-
straat 18 
KUMTICH : bij A Verstraeten. Leuvensestr 11, 
iel. 016-8135 52 
TIENEN . bij J Weyne. Leuvenselaan 43. eerste 
en derde maandag van 17 u 30 tot 20 u Tel 
016/81 34 35 en bij Roger Rawoe. Grote Markt 
24. eerste en derde maandag van 17 u 30 tot 
20 u Tel 016/81 1682 

W O M M E R S O M : bij Etienne Poffè. Kleine Broek
straat 54 
Kanton ZOUTLEEUW 
HALLE-BOOIENHOVEN: bij R Geukens. lid 
COO, Vmnestr 14, tel 011-789812 
BUDINGEN bij P Matterne Oroenstr 2, tel 011-
58 7327 
GEETBETS. bij Dany Bamps, Glabbeekstraat 
12b 
LINTER bij R Houtmeyers, Pelesstr 11 
RUMMEN : bij Frans Cools, Oude straat 24 
ORSMAAL • bij Hugo Sacreas, Overhespen-
straat 7 Tel 011-789644 
ZOUTLEEUW: bij W Laroy, Stationsstr 38, tel 
011-7896 53 

bij Etienne Van Langenhoven, Dorpsstraat 15A 
tel 011 /7894 39 

Volksvert. Dr. J. VALKENIERS 
SCHEPDAAL voor Schepdaal. Sint-Martens-
Lennik, Itterbeek, Wambeek en Sint-Martens-Bo-
degem Gemeentehuis te Schepdaal (Tel 
56921 01) Elke maandag van 19 u tot 20 u Elke 
donderdag van 11 u tot 12 u 
TOLLEMBEEK. voor Tollembeek, Galmaarden 
en Vollezele. Bever en Sint-Pieters-Kapelle Café 
« Commando ». Plaats te Tollembeek Elke 4' dins
dag van de onpare maanden van 19 u 30 tot 20 u 
HERFELINGEN- voor Herfelingen. Heikruis. 
Leerbeek. Kester en Herne Bij Weverbergh 
Roger (lokaal van de Vlaamse Ziekenkas). Honin-
geveld 7 te Leerbeek (532 45 05) Elke 4» dinsdag 
van de onpare maanden van 20 u tot 20 u 30 

BELLINGEN en BOGAARDEN : aanvragen langs 
gemeenteraadslid Mevr I Swil lens Tel 
356 7985 
PEPINGEN • aanvragen langs schepen H De 
Clercq Tel 35648 40 
BUIZINGEN en O M G E V I N G : aanvragen langs 
federatieraadslid Jules De Nayer Tel 356 3025 
ELINGEN. GAASBEEK. OUDENAKEN en SINT-
LAURENS-BERCHEM • aanvragen langs sche
pen H De Rauw Tel 532 43 58 
GOOIK en OETINGEN : aanvragen langs sche
pen en provincieraadslid G De Doncker Tel 
054-5665 62 

VLAAMS SOCIAAL CENTRUM . Prieelstraat 2. 
1700 Asse. tel 452 93 57 Voor Asse. Bekkerzeel. 

TONGERLO- 20 u 45 tot 21 u 15, « Volkslust», 
Dorp 
VOORTKAPEL: 21 u 15 tot 21 u 45, «Frituur 
Ingrid » (Gysels). tel 21 36 97 
Derde donderdag 
DESSEL . 49 u 15 tot 19 u 45. « Bij de Koere i» , 
Meistraat (Siegers), tel 37 75 32 
TURNHOUT: 20 u tot 20 u 30 «De Ster» . Hel
einde (Pauwels-De Vrij), tel 61 1392 
VOSSELAAR- 20 u 45 tot 21 u 15. «De S te r» . 
Heieinde. Pauwels-De Vry. tel 161392 
Vierde maandag 
GINDERBUITEN 19 u 15 tot 19 u 45. « De Wit
te » Ginderbuiten 213 (Nuyts-Geubbelmans). tel 
31 37 33 
RAUW 19u 45 tot 20 u 15, - Zi lverhoek » Kie-
zelweg 254 (Geboers), tel 31 3581 
WEZEL • 20 u 15 tot 20 u 45, « Sport ing », Balen-
Neetlaan 46 (Vervoort-Verachten). tel 312032 
Vierde donderdag 
KASTERLEE 19 u 15 tot 1 9 u 4 5 . «De Drui f» . 
Markt , tel 55 6021 
OLEN • 20 u tot 20 u 30. ten huize De Heikens 
37 
WESTERLO. 20 u 45 tot 21 u 15, « W e e k e n d » 
Oosterwi jk tel 21 32 57 

Volksvert. Joos SOMERS 
Elke maandag 
ST.-KAT.-WAVER : van 18 u 30 tot 20 u 30 of op 
afspraak. Lierse S twg 11. tel 015-21 7900 
Eerste zaterdag van de maand 
ITEGEM- van 10 u 30 tot 11 u,Lokaal Mimosa. 
Bevelsesteenweg 
N I J L E N . van 11 u 15 tot 1 2 u . lokaal Zieken
fonds, tak Lier. Kerkplein 
Tweede vri jdag van de maand : 
MECHELEN (centrum) van 18 u 15 tot 19 u 15 
Vlaams huis Brigand, Hoogstraat 57 
WILLEBROEK van 19 u 30 tot 20 u, lokaal Zie
kenfonds, tak Wil lebroek. Dendermondse steen
weg 72 
HINGENE : van 20 u 15 tot 20 u 45. lokaal « In de 
oude poor t» 
Tweede zaterdag van de maand : 
KESSEL Volksvertegenwoordiger Joos So-
mers. ten huize van de voorzitter Jan Vranken, 
Schransveld 22, van 11 u 15 tot 12 u 
LIER van 10 u 30 tot 11 u Taveerne Rebels. Ber-
laarstraat 51 
Eerste zaterdag van de maand 
N I J L E N . van 11 u 15 tot 12 u. lokaal Zieken
fonds, tak Lier. Kerkplein 
Eerste en derde maandag : 
O.-L-VROUW-WAVER • van 20 u 30 tot 21 u 
Waverveldeken 10 
Tweede en vierde maandag 
MECHELEN (Noord) van 20 u 15 tot 20 u 45 
Galgestraat 106 
WALEM • van 21 u tot 21 u 30. Oude Baan 66 

Kobbegem. Mazenzele, Merchtem. Mollem. Op
wijk. Sint-Ulriks-Kapelle en Ternat op 2 decem
ber van 19 tot 20 u , in samenwerking met Juul 
van Uooren 
VLAAMS SOCIAAL CENTRUM- Opperstraat 
163. 1770 Liedekerke, tel 053-665783 Voor 
Borcht lombeek. Essene. Hekelgem. Liedekerke. 
Roosdaal, Sint-Kathenna-Lombeek en Teralfene 
samenwerking met Staf Kiesekoms 
VLAAMS CENTRUM VOOR SOCIAAL DIENST
BETOON : Steenweg naar Merchtem 28. 1810 
Wemmei Voor Brussegem. Groot-Btjgaarden. 
Hamme. Meise. Retegem. Wemmei en Zellik. in 
samenwerking met Walter Van Mieghem. tel 
479 3981 

Senator R. VANDEZANDE 
Naamsestraat 167 Leuven, tel 016-228420 
Leuvense Agglomerat ie . 
HEVERLEE: bij gemeenteraadsleden F Aerts. 
Kapelberg 19. en H Lorent. Egenhovenweg 
47/32. tel 016-23 2134, en KOO-l id E Van de 
Voorde, Pakenstraat 10, tel 016-224513 
LEUVEN: elke dinsdag, Naamsestraat 167 van 
19 u 30 tot 21 u 30 Tel 016-22 84 20 
KESSEL-LO - elke tweede maandag van 20 u tot 
22 u bij Ariette LambreChts-Degeest, Diest-
sesteenweg 75 
Kanton LEUVEN-ZUID 
BERTEM bij F Goedseels, Dorpstraat 2A, tel 
016-2323 58 
BIERBEEK. bij A Laurent. Ruisbroekstraat 5. tel 
016-46 2139 
DUISBURG < 3' donderdag in Cafe - Zaal « De 
Smedt ». Kerkplaats 8. Duisburg 
HAASRODE-BLANDEN . bij O Steeno. Boetsen-
berg 11, tel 016-462189 
NEERIJSE bij Federatieraadslid J De Baetselier, 
Kamstraat 8 
OUD-HEVERLEE: elke vierde maandag, van 
20 u tot 22 u m Café « De Luchtbede », Dorps
straat 
TERVUREN-MOORSEL: gemeenteraadslid G 
Vandendriessche en federatieraadslid J Deprè, 
café «In de Oude Smidse », Kerkstr 5, elke 1 ' 
donderdag 
VOSSEM-LEEFDAAL Federatieraadslid J De-
pre zaal Casino, Gemeenteplein, elke 4° donder
dag 

Senator Bob MAES 
DILBEEK . Elke dinsdag en donderdag van 18 tot 
20 u. bij M Panis. Moeremanslaan 86 
GROOT-BIJGAARDEN. De A' dinsdag van de 
maand bij R De Ridder. Brusselstraat van 19 tot 
20 u 
ZELLIK 4 ' dinsdag, van 20 u 30 tot 21 u 30. in 
De Zwaan 
ST.-PIETERS-LEEUW- 4 ' zaterdag van 11 tot 
12 u. bij fed schepene Frans Adang, Ruisbroek-
sesteenweg 109 
BERG . 3" dinsdag, van 20 u tot 21 u 30, in Fauna-
Flora (samen met mevr Van Hecke-Thiebaut) 
MELSBROEK . 1 ' donderdag, van 19 tot 20 u. in 
Café Alcazar. Gillijnstraat 1 
ZAVENTEM : 3 ' dinsdag van 19 u 30 tot 20 u , ten 
huize van Bob Maes, Parklaan 44 
W E M M E L : in Vlaams Centrum voor Sociaal 
Dienstbetoon. Merchtemsesteenweg 28. elke 
derde dinsdag van 17 u 30 tot 18 u 30 
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Senator R. VANDEKERCKHOVE 
Eerste maandag van de maand 

ZELEM van 18 u tot 19 u , bij I Decap, Stations 
straat 79 

ST-TRUIDEN . v a n 19 u tot 20 u . bij U Dnijeux. 
Verbiest 25a 

Elke vrijdag van de maand 
GENK van 18 u tot 19 u, Schaapsdries 29, tel 
011-354640 

Tweede maandag van de maand 
BREE van 18 tot 19 u, bi) J Gabriels Siemens 
straat 28 
NEERPELT van 19 u tot 20 u, bij G Van Duffel 
Kol isbos 1 

Derde maandag van de maand 
KINROOI van18 u tot 19 u . bij T Schools. Bree-
ersteenweg 85 
Vierde maandag van de maand 
HOUTHALEN . van 18 u tot 19 u , bij T Dirix, Zwa
luwstraat 9 
TESSENDERLO : van 19 u tot 20 u. bij R De Cos-
ter. Industriepark 

Volksvert. J. OLAERTS 
GENK iedere zaterdag en maandag van 9 u tot 
12 u Neerzijstraat 
ZÜTENDAAL iedere 1 ' vri jdag om 16 u 30 in 
St-Hubertuskr ing 
AS . iedere 1" vri jdag, om 17 u 30. bij Hubert Ver-
heyqen Dorpsstraat 

ZONHOVEN iedere 2 ' vri jdag 
hof. Kerkplein 
PAAL ledere 2* vri jdag om 49 u. café Huysmans 
tegenover de kerk 
HEUSDEN iedere 2 ' vri jdag, om 20 u . in de 
Oude Kring 
ST.-TRUIDEN . iedere 3 ' vri jdag, cafe Het Kaart
huis Stationsstraat 
HERK-DE-STAD iedere 3 ' vri jdag Cafe Area 

Volksvert. E. RASKIN 
ledere eerste zaterdag van de maand 
HELCHTEREN Cafe Eden Houthalensesteen-
weg 30 van 9 u 30 tot 10 u. tel 011-53 46 55 
EKSEL • Cafe t Vlaske. Eindhovensebaan 33 van 
10 u 30 tot 11 u Tel 011 734178 
PEER : bij Jan Plas. Collegelaan 5, van 11 u 30 tot 
12 u Tel 011-735244 
BREE Cafe Wit Paard. Nieuwstad 28. van 
12 u 30 tot 13 u Tel 011-461479 
KAULILLE bij Gerard Vossen, Kleine Fonstein 
straat 14 van 14 u tot 14 u 30 Tel 011 462467 
SINT-HUIBRECHTS-LILLE bi| Hubert Lipkens 

Venderstraat 5. van 15 u tot 15 u 30 Tel 011 
64 30 74 
OVERPELT bij Jos Van Bree Zavelstraat 53 van 
16 u tot 16 u 30 Tel 011 643630 
LOMMEL bij Mevr De Roo-Neven. Beemd
straat 92. van 17 u tot 17 u 30 Tel 011 54 4817 
ledere derde zaterdag van de maand 
SINT-MARTENS-VOEREN . Kultureel Centrum, 
Kwinten 36 van 9 u 30 tot 10 u Tel 041 76 65 59 
MAASEIK Cafe Posthoorn, Bosstr 3. van 11 u 
tot 11 u 30 Tel 011-564408 

DILSEN Cafe Metropole, Rijksweg 406 van 
12 u tot 12 u 30 Tel 011 755632 
MAASMECHELEN Hotel Limburg, Rijksweg 
194-196, van 13 u tot 13 u 30 Tel 011-764086 
TONGEREN . bij Pol Jorissen, Blaarmolenstraat 
13 van 14 u 30 tot 15 u Tel 012 231092 
BORGLOON bij Sylvio Wijnants, Graeth 1 van 
15 u 30 tot 16 u Tel 012-7421 28 
HOESELT. Cafe A B C Tongerse Baan 3. van 
16 u 30 tot 17 u Tel 011-4122 33 
ledere maandag 
AAN HUIS Ursulastraat 1. Eigenbilzen van 19 u 
30 tot 20 u 30 Tel 011 4124 54 

Senator E. DE FACQ 
Persoonli jke afspraken op telefoonnummer 
22 64 23 22 36 30 of schriftelijk Europalaan 11. 
9820 St -Denijs West rem Ook voor het arr 
Oudenaarde-Ronse 

NEVELE • tweede zondag van de maand, O Mor
tier Kerrebroekstr 34a (11-12 u ) 
GENT Brugsepoort, derde maandag van de 
maand Bloemekenswijk, Dahliastraat 95 (20-21 
u ) 
DRONGEN • eerste donderdag van de maand 
Restaurant Barloria afrit autostrade (19 20 u) 

GENT-STERRE elke maandag van 10 tot 12 u 
Maaltebruggestr 231 

Senator O. VAN OOTEGHEM 
Elke maandag 
GENTBRÜGGE van 19 tot 20 u, in het nieuw 
gemeentehuis 1 ' verdieping 
Eerste en derde donderdag 
GENT • van 20 u 30 tot 21 u 30, Vlaams Huis Roe
land, Korte Kruisstraat 3 

Tweede donderdag 
HEUSDEN van 20 tot 21 u Dorpslaan 7 
Laatste zaterdag van de maand 
ZAFFELARE van 11 u tot 12 u . De Beurs. Dam 
5 

MELLE . van 14 u 30 tot 15 u 30. Cafe De Snoek. 
Gontrode Heirweg 49 Tel 30 06 53 
MERELBEKE : van 15 u 30 tot 16 u 30. bij Geor
ges Van Gijseghem. Gaversesteenweg 335 

BOTTELARE van 16 u 30 tot 17 u . bij de Geyter. 
Koningin Astridlaan 19 

OOSTERZELE. van 17 u tot 17 u 30. bij Pare-
wijck Dorp 8 

DIKKELVENNE . van 17 u 30 tot 18 u 30. bij Van 
Gysegem Kerkstraat 83 

Volksvert. G. DE KEGEL-MARTENS 
NINOVE ledere zondag van 10 u tot 12 u ten 
huize Leopoldlaan 86 
ledere laatste zaterdag van de maand 
GERAARDSBERGEN- van 10 tot 12 u. Post 
koets Markt 

Ee!Ste zaterdag van de maand 
MEERBEKE van 11 u tot 12 u, Frans Tielemans 
Kapellestraat 15 
POLLARE. van 14 tot 15 u Herman De Kegel. 
Dorpsstraat 33 
APPELTERRE van 15 u tot 16 u . Roger Van 
Oudenhove. Eichemstraat 24 
OUTER • van 16 u tot 17 u, Alfons De Clercq. Aar
deweg 70 
Derde dmsdag van de maand 
KERKSKEN van 19 u tot 20 u . Ward De Kegel, 
Berg 140 
Tweede zaterdag van de maand 
AALST van 10 u 30 tot 11 u 30, Cafe Den IJzer. 
Vlaanderenstraat 
Tweede dmsdag van de maand 
DENDERLEEUW, van 19 u tot 20 u . Perreman 
Jozef Moreelstraat 46 
Derde zaterdag van de maand 
ZOTTEGEM ten huize van W Cautaert, Hof-
straat 18, van 10 u 30 tot 11 u 30 

Volksvert. dr. R. VAN LEEMPUTTEN 
ZOTTEGEM . Ten Huize, Korte Munte 6 
VELZEKE: Tel 091-600832, elke voormiddag 
van 9 u 30 tot 14 u Ook 's zondags 

Volksvert. P. VAN GREMBERGEN 
Eerste zaterdag van de maand 
MIDDELBURG • van 9 u tot 10 u . Cafe De Prins. 
Dorp 
ERTVELDE van 18 u tot 19 u. bij F Delemarre. 
Hoogstraat 14A 
ADEGEM • van 10 u tot 11 u , Gemeentehuis 
EEKLO- van 11 u tot 12 u. Middenstandhuis, 
Markt 

Tweede zaterdag van de maand 
WATERVLIET- van 9 u tot 10 u Zaal Scala, 
Dorp 
KAPRIJKE: van 10 u tot 11 u , D Coppejans 
ERTVELDE. van 11 u tot 12 u , Emile Hullebroeck-
straat 14 
WAARSCHOOT van 14 u tot 15 u.bi j F Van Hol-
derbeke Nijverheidsstraat 
Derde zaterdag van de maand 
EVERGEM van 9 u tot 10 u, bij D Notteboom, 
Stationsstraat 
SLEIDINGE. van 10 u tot 11 u. bij R Van Hoor-
ebeke Dorp 
ASSENEDE- van 11 u tot 12 u , bij G Dewilde. 
Oude Gentweg 41 
Vierde zaterdag van de maand 
WACHTEBEKE . van 11 u tot 12 u , bij Mark Her-
reman Isegem 
Eerste maandag van de maand 
OOSTEEKLO van 18 u tot 19 u, bij Jules Criei, 
Dorp 
Tweede maandag van de maand 
ERTVELDE, van 18 u tot 19 u Cafe Ritz, Linden-
laan 
Vierde maandag van de maand 
ERTVELDE • van 17 u tot 18 u, Emile Hullebroek-
straat 14 

Volksvert. F. BAERT 
Elke eerste zaterdag 
DEINZE 10 u cafe Rosbrau, Mark t 
GENT. 11 u. Koningin Astridlaan 123 
LOVENDEGEM : 14 u 45, cafe Volkshuis 
Elke eerste zondag 
OOSTAKKER- afwisselend bij Dr De Pillecijn, 
Holstraat, of in cafe 't Smisken, Lourdes 
Elke eerste maandag 
GENT 20 u, bij Karel Rigo Peerstr 129 
VURSTE : 21 u, bij Roger Van Gyseghem, Wanne--
gatstraat 1 
Elke derde zaterdag 
AALTER - H u cafe Casino, Markt 
Elke derde zondag 
LANDEGEM. bij Guido Schaeck. Vosselare-
straat 16. om 11 u 

lenson 
nitEBHstuk 

stemmen 

Volksvert. E. VANSTEENKISTE 
Arr VEURNE - DIKSMUIDE - OOSTENDE-
Vlaamse soldatendiens «Ik dien ». Van Iseghem-
laan 6. Oostende (alle inlichtingen m b t proble
men bij het leger, militie enz) 

Eerste zate» dag van de maand 
VEURNE De Beurs. Markt, om 9 u 
DIKSMUIDE Vlaams Huis, I jzer laan, om 10 u 

M t R K E M - W O U M E N • cafe .. Nieuw Woumen », 
Dorp 77 Woumen, om 11 u 
HOUTHULST, bij raadslid M Van Cleven, Terre-
straat 8, om 11 u 30 
KORTEMARK : bij wed J Darras, café «Gu-
drun .., Statiestraat, om 12 u 
KOEKELARE Hertog van Arenberg, Moere-
straat, om 12 u 30 
ICHTEGEM: Engelstraat 10, mevr L Dekeyser 
om 13 u 30 

Derde zaterdag van de maand 
NIEUWPOORT: bij gemeenteraadslid W De-
vriendt, Recollettenstraat 66, om 9 u 
WESTENDE: Gistelstraat 74 

MIDDELKERKE . . . Were Di... de Smet de Nayer-
laan 19, om 10 u 
EERNEGEM « Riva Venus » Aartnjkestraat 62, 
om 11 u 
DE HAAN - « De Terre», Gasthof bij Tramhalte, 
om 11 u 30 
VLISSEGEM bij Irma Van Haecke Kerkstraat 
(Dorp), om 12 u 

BREDENE: bij Kamiel Haeck Dri f tweg 59, om 
12 u 30 
OOSTENDE (wijk Vuurtoren) Vlaams Huis, Voor-
havenlaan 20, om 13 u 
LEFFINGE Gasthof •• "T Steen», Dorpsstraat 
70 om 13 u 30 
Elke maandag, op afspraak -
OOSTENDE- Van Iseghemlaan 6, tel 059-
70 9548 

Volksvert. J. VANDEMEULEBROU-
CKE 
Aan huis elke maandag op afspraak . Anjelieren-
laan 25, 8400 Oostende Tel 059-800428 
Eerste zaterdag van de maand 
DE PANNE om 9 u, Helvetia, Kerkstraat 32 
WESTENDE om 10 u, Gistelstraat 74 
LEFFINGE- om 11 u , Gasthof 't Steen, Dorps
straat 

DE HAAN om 12 u , De Torre, Tramhalte 
MIDDELKERKE : om 15 u . Were Di, De Smet de 
Naeyerlaan 
terste maandag van de maand 
SPERMALIE : om 18 u .. Sportvr iend », Diksmui-
destraat 15 Slijpe 
ETTELGEM. om 19 u , De Bagge. Dorpsstr 30 
Derde zaterdag van de maand 
VEURNE : om 9 u . De Beurs, Markt 
D I K S M U I D E . om 10 u . Vlaams Huis. I jzer laan 
83 
MERKEM-WOUMEN . om 11 u. Nieuw Woumen, 
Dorp 77, Woumen 

KORTEMARK om 12 u , « Gudrun », Stations
straat 76 
KOEKELARE : om 12 u 30, Hertog van Arenberg 
GISTEL • om 15 u Kantoor Zwaenepoel, Stations
straat 2A 

Derde zondag van de maand 
NIEUWPOORT, om 9 u, Willy Devriendt. Recol
lettenstraat 66 
ALVERINGEM : om 10 u. 't Vlierhof, Dorpsplaats 
L O : om 11 u, Meir. Mevr Ascrawat, Weststraat 
5 
LEISELE. om 11 u 45. Drie Ridders Weegsche
de 1. Gyver inkhove 

Volksvert. M. BABYLON 
ROESELARE - iedere maandag van 16 u tot 19 u 
of op afspraak, tel 051-20 02 08 Westlaan 145 

Volksvert. LUK VANSTEENKISTE 
SOLDATENDIENST, voor alle problemen betref 
fende dienstplicht, kunt U zich wenden tot onder 
staande zitdagen, of bellen naar 056-41 43 32 
Elke maandag 
KORTRIJK. «1302.. . B Reynaertstraat 9. van 
17 u 30 tot 19 u Tel 050-21 1756 
WEVELGEM Vredestraat 10. van 20 u tot 21 u 
Tel 050-414332 
Elke eerste maandag van de maand 
LENDELEDE «De Handboog. . . Plaats, van 
11 u 30 tot 13 u Tel 051-30 1314 
Elke eerste vrijdag van de maand 
BISSEGEM .. Leopold ... Stationsstraat 3, van 
20 u tot 21 u Tel 056-22 54 30 
Elke tweede zaterdag van de maand 
INGOOIGEM - zaal .. Streuvels ... St Antonius-
straat 20. van 16 u tot 17 u Tel 050-77 74 67 
WAREGEM . .. Weekend ••, Holstraat 23 van 
17 u 15 tot 18 u 15 Tel 050-602656 
GULLEGEM •• Stadium .., Wevelqemstraat, van 

18 u 30 tot 19 u 30 Tel 050 41 16 78 
Elke derde woensdag van de maand 
MENEN • <• De Beiaard -. Kortri jksestraat. van 
18 u tot 19 u 
Elke derde zaterdag van de maand 
DEERLIJK : « Bloemenhof... Tulpenlaan 26. van 
16 u tot 17 u Tel 050-715140 
VICHTE : N Waelkens. Harelbekestraat 35. van 
17 u 15 tot 17 u 45 Tel 050-777376 
HARELBEKE-STACEGEM : . De Zwaan ». Dorp-
plaats 2. van 18 u tot 19 u Tel 050-22 11 50 

Senator Frans BLANQUAERT 
lEPER: elke eerste zaterdag van de maand van 
11 u 30 tot 12 u 30. in cafe «Rembrandt. . . Me
nenstraat 46 (057-20 32 97) 
POPERINGE elke eerste zaterdag van de 
maand, tussen 10 u en 11 u 

Senator VAN IN 
BRUGGE : elke 2' en 4 ' zaterdag van 11 u tot 
12 u. in Breydelhof. J Suveestraat 
BRUGGE, elke maandagavond van 18 tot 19 u 
aan huis. Predikherenlei 23 
TORHOUT ^' zaterdag van de maand, tussen 
9 u 30 en 10 u 30. ten huize van gemeenteraads
lid P Vlieghe. apoteker. Hofstraat 
JABBEKE elke 1° zaterdag van de maand, van 
11 tot 12 u. bij gemeenteraadslid G Eeckeloo. 
Aartr i jkesteenweg 39 
3* zaterdag 
KNOKKE-HEIST- van 10 u tot 11 u . ten huize 
van V De Lille. Helmweg 12. Knokke 

Senator W. PERSYN 
WINGENE - elke dag op het gemeentehuis na 
telefonische afspraak 051-655050 Elke maan
dag vanaf 18 u (na afspraak) Ratelinge 11. tel 
051 655090 
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voerder, 5 Meuwis Mathieu bediende , 6 
Lauwers-Cillen Mia. lerares, 7 Bergers 
Jaak leraar, 8 Colemont Mia, bontwerk
ster , 9 Vanden Bosch Henn, luchtverkeers
leider , 10 Berghmans Claude, bediende, 
11 Wagemans-Struelens Lydia, zonder be
roep , 12 Coolen Theo, bediende, 13 
Deben Jaklien onderwijzeres, 14 Verhey-
en Karel, vertegenwoordiger, 15 Thijs Ma
thieu, aannemer, 16 Van Berckelaer Gust, 
direktiesekretaris, 17 Purnot Jef, werk
man , 18 Boonen Marcel, gepensioneerde, 
19 Brouwers Louis, oud-propagandist mid
denstand , 20 Verlaak Mathieu, postbedien
de 21 Dederen Jo, nijveraar, 22 Corst-
jens Wim leraar, 23 Hendnx Mimien, zon
der beroep, 24 Cornelissen Jef, genees
heer , 25 Vanderstegen Theo, nijveraar 

MAASMECHELEN 

LIJST VOLKSUNIE 
1 Albrechts Jozef, tandarts, Maasmeche-
len, 2 Daenen Peter, bediende, Uikhoven 
3 José Heines-Bemong, bediende, Maasme-
chelen, 4 Beullens Rene, arbeider, Maas-
mechelen, 5 Kerkhofs-Ubben Christina, 
zonder ber. Leut, 6 Merio Frans, mekanie-
ker Boorsem, 7 Hoesen J , bediende. 
Maasmechelen , 8 Janssen Chnstiaan, me-
kanieker Maasmechelen 9 Holtos Jan, 
handelaar. Leut 10 Kuypers Conne, be
diende Maasmechelen , 11 Penders Jozef, 
bediende, Maasmechelen , 12 Szostek Jo
zef, gepens mijnwerker, Maasmechelen 
13 Janssen Pieter, werkman, Maasmeche-
le- i , 14 Cruts Jules, zonder ber, Maas
mechelen, 15 Tullenaers-Albrechts Simo-
ne bediende, Maasmechelen, 16 Vander-
hallen Jozef, handelaar. Maasmechelen 

NEERPELT 

GEMEENTEBELANGEN 
1 Lipkens Hubert, landbouwer, 2 Oly-
slagers Jaak tuinbouwkundige , 3 Claesen 
Flor, vertegenwoordiger, 4 Evens Hendrik, 
adj venfikateur doeane 5 Mevr Theuwis-
Herkens Maria, huishoudster. 6 Paesen 
Hendnk, chauffeur, 7 Mevr Ras-Winters 
Louisa, huishoudster 8 Vandersanden Al-
fons, arbeider, 9 Vandervelden Willem, 
aannemer, 10 Plessers Gerard, meubelma
ker , 11 Van Herk Jaak, bediende , 12 Bloe
men Jacky, chauffeur, 13 Mevr Didden-
Bellens Maria, huishoudster. 14 Mevr Van-
laere-Giesbers Alda, huishoudster, 15 Iven 
Leo, bediende 

ARRONDISSEMENT AALST 

AALST 

In acht gemeenten van het nieuw gestruktu-
reerd arr Aalst heeft de VU een eigen lijst 
ingediend, waarvan hieronder de eerste vijf 
kandidaten volgen, plus de lijstduwer In 
één gemeente maakt de V U deel uit van 
een koalitielijst 

LIJST VOLKSUNIE 

De Neve Jan. Aalst . Roels Herman. Erem-
bodegem-Terj . De Boeck Gust. Baarde-
g e m . Van Mossevelde Willy, Aalst , Boel 
Jan, Herdersem Lijstduwer Caudron Jan, 
Aalst 

EREMBODEGEM 

VERKIEZINGSBAL 

Op zaterdag 2 oktober verkiezingsbal van 
de afdeling Het dansfeest gaat door m de 
zaal Animo Eerste dans 21 u 30 Orkest 
- The Midnight Special» Inkom 60 fr Alle 
leden en sympathisanten zijn van harte wel
kom De kandidaten worden voorgesteld tij
dens de avond 

DENDERLEEUW 

De Metsenaere Wilfned, Denderleeuw, 
Beerens Willem. Wel le, Sonck-Baetens 
Francine. Iddergem . Vervaet Maurice, Wel
le , De Grom Henn, Welle Lijstduwer De 
Kegel Herman. Denderleeuw 

ERPE-MERE 

De Grave Urbain. Aaigem. Van Durme 
Louis. Mere . Mallefroy Hem. Erondegem. 
Van der Eist Willy. Erpe. Roels Remi. Bam-
brugge Lijstduwer De Schutter Nestor, 
Mere 

OVERPELT 

PELT 
1 Evers René, studiemeester, 2 Scheelen 
Lucienne huishoudster 3 Sleurs Marcel, 
bediende 4 Eerdekens Lambert, gepensio
neerde , 5 Spooren Leonard, handelaar. 6 
Loncke Mathieu metser, 7 Cremers Guil-
laume, beenhouwer, 8 Vanhelden Marcel, 
bediende , 9 Ceunen Alfons, gepensioneer
d e . 10 Vangeneugden Louis, plafonneer-
der 11 Haenegnfs Theodoo', arbeider, 12 
Nijssen Henn gepensioneerde, 13 Desair 
Kub, arbeider, 14 Vrolix Jean, bediende , 
15 Nouwen Albert, landbouwer, 16 Frans-
sen Albert handelaar, 17 Reynders Leo
pold arbeider 18 Voets Jaak, arbeider, 
19 Knevels Adnaan. bediende. 20 Van 
Bree Jozef, regent. 21 Jaeken Guillaume, 
gepensioneerde mijnwerker 

OVERLIJDEN 

Alhier overleed op 10 september II de heer 
Frans Van Ende Hij was éen van de trou
we leden, die zich jaren verdienstelijk heeft 
gemaakt voor de Partij Tevens was hij 
voorzitter van het Verbond van Vlaamse 
Gepensioneerden Langs deze weg betui
gen WIJ nogmaals onze deelneming aan de 
betreurde familie 

PEER 

GROEP 70-80 
1 Nouwen Jacobus, direkteur 2 Mevr 
Ramaekers-Vrijsen. huisvrouw. 3 Iven Jo
zef, bediende 4 Daniels Hendrik, vertegen
woordiger 5 Mevr Smeets-Daenen Maria, 
huisvrouw 6 Claes Paul, bediende , 7 Kne
vels Jacob, bediende , 8 Boonen Roger, stu
dent 9 Kesters Jozef, landbouwer. 10 
Deckers Albert, landbouwer. 11 Rinkens 
Jozef, bediende. 12 Linsen Henrikus. le
raar . 13 Jaeken Armand onderwijzer. 14 
Jonckers M -L. middenstandster 15 Klech-
termans Jozef, makelaar. 16 Daniels Mi
chel, instrukteur. 17 Mevr Wellens- Pae
sen Helena, huishoudster 18 Van Dijck 
Alfons. gemeentebediende . 19 Daniels Jo
zef, bediende. 20 Brouwers Jan. landbou
wer . 21 Plas Johannes, bediende 

RIEMST 

V B HET VOLKSBELANG 
1 Stassen-Palmans Helena, onderwijzeres 
Val-Meer. 2 Nulens Paulus, stukadoor, Vlij-

GERAARDSBERGEN 

Dr Van Nieuwenhove, Geraardsbergen, 
Messens Honore, Geraardsbergen, Van 
der Biest Gustaaf Zandbergen Vande-
maele H , Fauconnier O Lijstduwer Borre-
mans Rita, Geraardsbergen 

HAALTERT 

De Man Frans. Denderhoutem Nennckx 
Frans. Haaltert. Van Londersele Etienne. 
Kerksken Haegeman Robert, Heldergem , 
De Knibber Honore, Terjoden Lijstduwer 
Van den Bruelle Willy, Haaltert 

HERZELE 

Van Impe Luk, Herzele. Fermon Luk, Bors-
beke , Spellers Antoon, St-Antelinks , Imme-
geerts Walter, Hillegem , Foucquart Hilaire, 
Herzele Lijstduwer Dr Van Roy, Steenhui-
ze-Wijnhuize 
In de fuzie-gemeente Lede maakt de V U 
deel uit van een koalitie-lijst met de Groep 
Raes en de PVV Op deze lijst staan VU-
mensen zoals Van der Gucht Robert, Oor-
degem , Boterberg Dolf, Lede, De Kerpel 
Lucien, Lede Hendenckx Jules, Vlierzele-
Papegem , Lalmant Edgard, Lede , Grysouil-
le Marcel. Lede . Galle Jan. Lede 

LEDE 

LIJST ..LEDE 7 7 » 

De kandidaten van de VU op deze koalitie
lijst zijn 3 Van der Gucht Robert (Oorde-
gem) 6 Boterberg Dolf (Ledel . 8 Hende
nckx Jules (Vlierzele-Papegem). 11 Schol-
laert Romani f L e d e l . J 2 Gnsouille Marcel 
(Lede). 14 Galle Jan (Lede). 19 Melken-
beek Gilbert (Impe) en 21 Roef Etienne 
(Lede) Het nummer van de lijst is 11 

t ingen. 3 Reynders Herbert, fabrieks-
werker. Herderen, 4 Bos-Deblock. zonder 
beroep. Mil len. 5 Tilkin Willy. fabrieks
werken Zichen-Z-B . 6 Cleuren Paul. pa
pierbewerker, Vroenhoven 7 Wolfs Pierre 
schnjnwerker Heukelom-Vroenhoven 8 Li-
ket Jozef fabnekswerker, Zichen-Z-B 9 
Timmermans Mathieu, metser-voeger, Zi-
chen-Z-B 10 Vossen Rene, student, Val-
Meer 11 Wouters Idian, systeembouwer, 
Val-Meer, 12 Biesmans Servais, publici-
teitsaanplakker, Vli j t ingen, 13 Steegen 
Lambert, fabnekswerker, Riemst, 14 Mar
tens-Peters Maria, zonder beroep. Millen . 
15 Neven William, bekister. Herderen. 16 
Wouters Mare. bediende. Herderen. 17 
Vos Johnny, bediende. Riemst. 18 Konings 
Gabi, regent, Riemst, 19 Claes Jozef, 
gepensioneerde, Riemst 

TESSENDERLO 

UJST VOLKSBELANGEN 
1 De Coster Rik, zaakvoerder, uittredend 
provincieraadslid 2 Gobert Thérèse, advo-
kaat , 3 Van Genechten Jos, techn teke
naar , 4 De Winter Hubert, gepens landbou
wer , 5 Pais Emiel, leraar 6 Camps Mau-
nts, treinbestuurder, 7 Jacobs-Theys Rita, 
huishoudster 8 Van Thienen Frans bedien
de , 9 Beyens Lambert, arbeider 10 Jans
sen Albert bediende 11 Claes Georges 
zaakvoerder, 12 De Bruyn Leo, leraar, 13 
Duts Louis, mijnwerker, 14 Rutten Louis, 
leraar, 15 Ceunen Maurits, bediende, 16 
Van Bael Willy, metselaar 17 Bellens 
Roger, techn ingenieur 18 Neuskens 
Louis, gepens postbode 19 Boeckmans-
Saenen Sonja, huishoudster, 20 Gijbels 
Maunts, handelaar 21 Wijckmans Karel, 
leraar, uittredend 

15 nieuwelingen In 1970 waren er 15 raads
leden waarvan 10 CVP (56.3%). 2 VB 
(16.6%) 2 BSP (14.4%) en 1 PVV 
(12.7 %) In 1976 (zonder fusie) 21 raadsle
den en hoofddoel is de CVP-meerderheid 
te breken Hiervoor is er een matige kans 
De helft is VU-lid 

TONGEREN 

LIJST VOLKSUNIE 
1 Van Hollebeke Frans, chirurg, Tongeren , 
2 Jorissen Pol. landbouwer. Tongeren 3 
Vanbuul Michel, advokaat. Tongeren 4 
Bierwerts Jean, direktiesekretans. Tonge
ren . 5 Van Baelen Karel. rustend militair. 
Elderen . 6 Arnols Brigitte, etalagiste, Tonge-

NINOVE 

Baro André, Ninove, Daumerie Urbain, 
Meerbeke , Eeckhout Honore Appelterre 
Desert Robert, Denderwindeke Raes Re-
naat, Voorde , Lijstduwer De Kegel Geor
gette 

Zaterdag 2 oktober 1976 verkiezingsbal en 
bal van kamerlid Georgette De Kegel te 
Ninove, zaal Roxy Geraardsbergsestraat 

BERLARE 

LIJST VOLKSUNIE 
1 Bosman Bert, techn mg, Overmere , 2 
Keppens Petrus, bedrijfsleider, Berlare, 3 
De Martelaer Andre, bloemist, Ui tbergen, 
4 Malin Maunts, gepensioneerd handelaar, 
Berlare , 5 Van Accolyen Frans, handelaar, 
Overmere 6 Blancquaert Wilfned, bakker, 
Ui tbergen, 7 Van Hauwermeiren Ene, 
techn bediende, Berlare 8 De Bock Jo-
hny, mekanicien, Berlare, 9 Vervliet Odile, 
modiste, Overmere , 10 Oosterlinck Mauri
ce, handelaar. Uitbergen, 11 Buyie Fer-
nand, kraanman, Overmere, 12 Van Den 
Steen Maurice, grondwerker, Overmere, 
13 De Bruyne Johan, mekanicien. Overme
re . 14. Antheunis Rene, programmeur. Ber
lare . 15 De Corte Robert, metaalbewerker. 
Berlare. 16 Van Mossevelde Jozef, ere-
schoolhoofd. Overmere . 17 Van Driessche 
Theo. restaurantuitbater. Ui tbergen, 18 
Van Der Stricht Paul. magazijnier. Overme
r e . 19 De Keukeleire Willy. landbouwer. 
Overmere, 20 Van Praet Jean, beheerder. 

ren . 7 Nijs Jozef, arbeider. Tongeren . 8 
Velaers Ludo arbeider. Tongeren 9 Fran
sen Gisele. huishoudster. Tongeren. 10 
Vliers Henn. handelaar. Tongeren 11 Du-
bois-Jammaer Marie-Louis. huishoudster. 
12 Bungenberg-Wouters Juliette huishoud
ster 13 Stevens Stefaan. bediende Tonge
ren 14 Lambrechts-Wils Annie. huishoud
ster. Tongeren , 15 Arnols Gustaaf, gepen
sioneerde. Tongeren 16 Beckers Ann, 
bouwkundig tekenaar. Tongeren , 17 Bruy-
neel Michel, technisch tekenaar, Rutten • 
18 Meurs-Smeets Hubertina, huishoudster. 
Tongeren 19 Martin-Vrancken Simone 
huishoudster, Elderen 20 Volders Jacky, 
bediende. Tongeren, 21 Deprest Noel 
bouwkundige. Tongeren 22 Hendrickx 
Mathieu. technieker. Tongeren. 23 
Crouqhs-Noelfhans Wilma, huishoudster. 
Mal I 24 Merken Herman, mecanicien. Ha
ren 25 Vanderleyden Maunce. ir bouw
kundig. Haren . 26 Pipeleers Leon, bedien
de. Tongeren. 27 Pirongs Paul verkoper, 
Tongeren, 28 Poncelet Louis, bediende. 
Tongeren. 29 Landmeters Frans, genees
heer. Lauw 

VOEREN 

VOERBELANGEN - EENHEIDSLUST 
1 Broers Hubert, landbouwer. 2 Theunis-
sen Guillaume, landbouwer, 3 Dodemont 
Henn, chauffeur, 4 Heuschen Jean, land
bouwer 5 Hanssen Louis, bediende 6 Hal-
leux Jozef, landbouwer, 7 Hessels Fran-
ijois hoofdtreinwachter, 8 Herens Ja
cques, cafe-uitbater. 9 Linder Jozef, gepen
sioneerde 10 Roemers Andre landbou
wer . 11 Geelen Hubert, landbouwer 12 
Snoeck Robert, loodgieter 13 Vanderley
den Maria verpleegster. 14 Syben-Claes-
sens Maria, ziekenverzorgster. 15 Vroon-
en Jean mecanicien 

Wlf winnen opl heen 

als U stemt tm&r 

M NUMMER I 

niisMif 

Orkest The Musical Boys Zanger Kurt 
Fleming Deuren open 21 uur Kaarten te 
bekomen bij alle bestuursleden en kandida
ten van de VU-gemeenteraadslijst 

ZOTTEGEM 

Geens André. Zot tegem. Mevr. De Co-
nmck. Cantaert Wilfned. Dedeurwaerder 
Joris . De Winne Jons . Lijstduwer Diepen-
daele Ghilain allen uit Zottegem 

Overmere . 21 Coppens Leopold, gepensio
neerd bedrijfsleider. Uitbergen 

BUGGENHOUT 

LIJST VOLKSUNIE 
I Keldermans Antoon, advokaat 2 Van 
der Jeugt Frangois, wasserij-uitbater, 3 
Van Linthout Denis, leraar, 4 Dierickx Cor
nells, ambtenaar, 5 Verest Robert, schoen
maker . 6 De Bleser Jean-Paul bediende, 
7 Van Opstal Maunts, ambtenaar 8 Veyt 
Albrecht, aannemer, 9 Boeykens Jozef, 
elektneker, 10 Gorus Ingrid, bediende , 
I I De Saeger Chnstiane, bejaardenver
zorgster , 12 Van den Bergh Jean-Pierre, 
mekanieker, 13 Boeykens Rachel, arbeid
ster 14 De Block Marleen, bediende. 15 
Van Assche Guido. paswerker. 16 Van 
Belle Theo. draaier. 17 Van de Voorde 
Jozef, bediende , 18 Laureys Rosine, geran-
t e . 19 Vekemans Armand, reiziger, 20 
Caudron Enk, timmerman , 21 Raes Berten, 
schilder. 22 Jacobs Frans, bediende, 23 
Cooreman Albenc, onderwijzer 
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DENDERMONDE 

LIJST VOLKSUNIE 
1 Burghgrave Herman leraar, Grember-
gen 2 Van Hese Yvan, architekt, Dender-
monde 3 Michem Cyriel, handelaar Den-
dermonde 4 Van Den Abbeele Herman 
textieltechnicus, Schoonaarde, 5 De Pus 
Oscar, handelaar Oudegem , 6 De Smet 
LOUIS bediende Baasrode 7 De Beul Lut-
gard licentiaat Dendermonde 8 Van Den 
Eede Paul handelaar, Dendermonde, 9 
Smekens Hendnk, bediende, Dendermon
de, 10 Fierens Michael chauffeur Grem-
bergen 11 Maerevoet Gustaaf, houthande
laar Baasrode 12 Buydts Victonne, sektie-
chef RTT, Dendermonde 13 Galle Alfons, 
arbeider Dendermonde 14 Willems Wil
lem landbouwer, Schoonaarde , 1 5 De 
Bruyn Marcel landbouwer, Oudegem, 16 
Cornells Willy, bediende Dendermonde, 
17 De Visscher Paul kunstsmid Dender
monde 18 De Paepe Etienne, timmerman. 
Baasrode, 19 Willems Ferdy leraar Den
dermonde 20 mevr Verhaegen-Van Die-
vort gepensioneerde Grembergen 21 
Penninger Pascal mekanieker, Dendermon
de 22 Van Hoorebeeck Roger bediende, 
Mespelare 23 De Groote Oscar werk
man Dendermonde , 24 Pauwels Jan, zaak
voerder Schoonaarde 25 Galle Ludwig, 
schrijnwerker Schoonaarde 26 Van Be-
veren Damianus, aannemer-bouwwerken. 
Baasrode 27 Maetens Pieter-Adolf, inge
nieur, Dendermonde 28 Van Damme Paul, 
vertegenwoordiger, Oudegem , 29 Van De 
Perre Harold, leraar, Dendermonde , 30 Sic-
card Huguette, bediende, Grembergen 31 
De Vos Andre onderwijzer, Dendermon
de , 32 mevr Forceville-Van Den Broeck 
Jeannette fabriekswerkster. Baasrode , 33 
Geerinck Hugo zaakvoerder, Dendermon
de 34 Baert huibrecht, zaakvoerder, 
Grembergen 35 Van Der Steen Agnes, 
postbediende, Dendermonde 

LAARNE 

LIJST VOLKSUNIE 
1 Bracke Jozef, leraar, 2 Matthijs Marcel, 
beheerder-drukker, 3 De Sutter Leo me
taalbewerker 4 Cours Roger aannemer, 
5 Borgelioen Maria huishoudster, 6 De 
Kegel Alfred, handelaar 7 De Pre Rudolf 
gepensioneerde 8 Baetens Marcel, mees
ter-gast textielbewerker 9 De Kegel Theo, 
gepensioneerde 10 Braeckman Gilberta, 
huishoudster 

ARRONDISSEMENT GENT-

AALTER 

VOLKSBELANGEN 11 

1 Van de Kerckhove Guido 2 De Tollenae-
re Paul 4 Persyn August 5 Demeyer 
Luc 7 't Hooft Ene 9 De Sutter Gilbert, 
10 Vervalle Walter i 11 Vleurick Andre 12 
Smessaert Andrea 13 Bonne Antoon , 14 
Mevr Snoeck-Deweirdt A 15 De Meyer 
Jons , 17 Van de Walle Marc 18 Vander-
beken Walter 19 Halleyn Dries, 20 Brae-
ckevelt Julien 21 Sturtewagen Jozef 22 
Wille Ene 23 Laroy Etienne 

ASSENEDE 

VU-LIJST 
1 Guido De Pestel 2 Van Goethem Ray
mond 3 De Pauw Remi 4 Braet Ene 5 
De Wilde Guido 6 Van Wynsberghe 
Roland 7 Van de Veire Guido 8 Verbeke 
Frans 9 Matthijs Linda (echtg Dumont). 
10 De Decker Charles, 11 Van de Veire 
Etienne 12 Bonne Alice (echtg Pauwels), 
13 De Rudder Pim , 14 Verstraeten Jozef 
15 Coequyt Roland 16 Van Wynsberghe 
Marcel 17 Van de Veire Wilfried 18 De 
Grote Noel 19 De Maeyer Christiaan 20 
De Kesel Willy, 21 Hamers Georges, 22 
Baeyens Raf 23 Van Ootegem Paul 

DEINZE 

VOLKSBELANGEN 11 
3 Herman Maes leraar, 5 Gilbert Nei-
rynck arbeider 10 Willem Dekie, bedien
de, 16 Wilfried Temmerman, leraar, 19 
Robrecht Rijckbosch, bedrijfsleider, 21 
Lue Van Cauwenberghe kaderlid-bedrijf, 
24 Mevr De Caluwe-De Wael, huisvrouw 
I LOVENDEGEM VRIJE VOLKSWIL 11 
5 Rodts Robert 8 Steyaert Antoon 13 
Luppens Arnold 17 Vandercruyssen Hu
go 

DE PINTE 

LIJST VOLKSUNIE 
1 De Zitter Albert VU-gemeenteraadslid, 
handelsvertegenwoordiger, 2 De Boever-

LEBBEKE 

LIJST VOLKSUNIE 
1 Mevr Bisemans-Bosteels Rosa, Lebbe-
ke 2 De Visscher Jozef Lebbeke 3 De 
Rop Jozef Denderbelle 4 Vermeir Marcel, 
Wieze 5 Callaert Leo Lebbeke 6 De Mol 
Johan, Lebbeke, 7 Verbeeren Emiel Leb
beke 8 Verest Werner, Wieze 9 Vervliet 
Lieven, Denderbelle 10 Ledegen Wilfned 
Wieze 11 Bosman Jozef Lebbeke 12 
mevr Van Der Poten-De Smedt Bertha, 
Denderbelle , 13 Uyttersprot Adolf, Wieze, 
14 Moonen Evarist, Lebbeke 15 Van Der 
Weegh Martine Lebbeke. 16 Verhulst 
Paul, Lebbeke , 17 De Ridder Eddy, Lebbe
ke 18 mevr Uyttenhove-Hofmans, Lebbe
ke 19 Lissens Yvonne, Lebbeke 20 Col-
man Mare Wieze 21 Colson Anne-Mane, 
Lebbeke 22 Bucque Arthur, Lebbeke , 23 
Keppens Guido Lebbeke 24 Uyttersprot 
Karel, Denderbelle 25 Uyttersprot Mau-
rits Lebbeke 

WETTEREN 

LIJST VOLKSUNIE 
1 Capiau Hugo arts Massemen , 2 Ras-
schaert Roger tandarts Wetteren , 3 Van 
Laeken Etienne directiesekret, Wetteren , 
4 Lelievre Paul, fabrikatiechef, Wetteren , 5 
Galle Petrus, boomkweker, Wetteren 6 
Coppens Isidoor, aannemer, Massemen , 7 
Keppens Geert, burg ingenieur Wetteren, 
8 De Clercq Lucien, ingenieur-bouwer Wet
teren 9 Verschooris Romanus, beheerder, 
Massemen 10 Bosch Urbain metser, Wet
teren 11 Laporte Julien schrijnwerker, 
Westrem , 12 Bauwens Hendrik, bureelbe-
diende, Wetteren 13 Van Autreve Lucien, 
bediende Wetteren 14 Vervliet Conradi, 
zonder beroep Wetteren 15 Maes Alfons, 
bestekmaker Wetteren, 16 Van Imsehoot 
August, bakker, Wetteren, 17 Verdiekt 
Frans, leraar Wetteren 18 Missiaen-Van 
Raemdonek Odette, zonder beroep, Wette
ren , 19 Van Hoecke Raphael aannemer-
electr werken, Wetteren , 20 Van Der Eist 
Fran ois zonder beroep Wetteren , 21 Per
syn Julien verzekeringsinspekteur, Wette
ren , 22 De Bruyeker-Gorre Cecilia, zonder 
beroep, Wetteren 23 De Thaey Georges, 
arbeider in scheikunde Wetteren, 24 Van 
Bellegem Remi tekenaar, Massemen, 25 
Van Den Brande August, bediende, Wette
ren , 26 Van Stiegel Jacki scheikundige, 
Wetteren 27 De Meyer Julius, aannemer
schrijnwerker, Westrem 

€EKLO 
Pee Marie-Paule, huisvrouw, 3 Bijtebier 
Karel, technicien-verver, 4 Aers Nele, 5 
Vervaet-Vandevijver Andrea, huisvrouw, 
Zevergem 6 Desloovere Hugo, vormen-
bouwer, Zevergem, 7 Van Speybroeck 
Henn, installateur centrale verwarming 8 
Kerkhove Dirk, student, 9 Lammens Wal
ter, radio en tv-teehnieus, 10 Grijspeerd 
Maurice gepensioneerde , 11 Van Rijsseg-
hem Gerard, handelaar, Zevergem 12 
Depestele Roger, onderwijzer, VU-gemeen-
teraadshd Gentbrugge (1970-1974), 13 
Vanhoutte Jozef, werkplaatsoverste, 14 
Depaepe Hugo bediende, 15 Demeyer 
Enk, teehnieien , 16 Provoost Guido, doctor 
in de diplomatieke wetenschappen, 17 
Van Twembeke Juliaan beambte 

EEKLO 

CHRISTEN VLAAMSE DEMO

CRATEN 11 (CVD) 
3 Van Hecke Eddy , 6 De Decker Edgard , 
9 Van Hecke Marleen, 12 De Maeyer 
Jan, 15 Cauwels Robert, 17 De Turck 
Jons, 18 Steenbeke Willy, 19 Soberon 
Hubert 21 De Smet Roland , 23 De Bruy-
kere Paul 24 Beirnaert Paul 

EVERGEM 

1 Van Grembergen Paul, 2 De Clercq 
Ronald, 3 Van Kerckhove Paul < 4 Van 
Herreweghe Leonard 5 Huybrechts Jaak , 
6 Neyt Hubert, 7 De Pauw Robert, 8 Neyt 
Antoon , 9 De Praetere-Leroy Denise , 10 
Genbrugge Omer, 11 Gillis Andre , 12 Van 
den Buleke Marcel 13 De Craene Rita 
echtg Delemare) , 1 4 De Decker M L 
echtg De Bie) 15 Van de Velde Chns-

tiaan i 16 Hoste Maurice . 17 Ebo Rene, 
18 Bracke Marcel 19 Van Hoecke Her
man 20 D'Haese Mare, 21 Van Durme 
Rafael 22 Van Hyfte Etienne, 23 Bruyn-
broeck Roland 24 Notteboom Daniel, 25 
Vandercammen Willem 26 Prosec Jean-
Pierre, 27 Bauwens Cnstella (echtg V D 
Stock). 28 Van Hamme Christiane (echtg 
Van Dyeke), 29 Brion Carla 

GENT 

LUST VOLKSUNIE 
1 Baert Frans, advokaat, Gent, 2 Deroo 
Guido, burgerlijk ingenieur Gent, 3 Verpae-
le Aime, conducteur Gentbrugge, 4 Wae-
terloos Hugo, bedrijfsrevisor, Sint-Amands-
berg , 5 Storms Willy, attache studie. Maria
kerke 6 De Spriet Lucien, vertegenwoor
diger, Wondelgem, 7 De Pillecyn-Geers 
Olga, zonder beroep, Oostakker, 8 Smets 
Mare, leraar. Drongen, 9 De Caster-Buyl 
Jacqueline, zonder beroep, Ledeberg, 10 
Dewaele Georges drukkersgast, St-De-
nijs-Westrem , 11 De Vulder Mare, bedien
de. Zwijnaarde 12 Van Campenhout Jo
sephine, hoofdverpleegster. Gent, 13 Calu-
waerts Andre, ambtenaar, St-Amands-
berg, 14 De Schrijver Eduard, bediende. 
Gent, 15 De Moor Jan uurwerkmaker-opti-
cien. Gentbrugge 16 Versyck Christiaan, 
leraar. Gent, 17 De Bock-Weyts Cecilia, 
huishoudster, Wondelgem , 18 Goethyn De
sire verpleegster. Gent, 19 Beke Johan, 
maatschappelijk assistent. Mariakerke, 20 
Vander Poorten Philippe, student. Gent, 21 
Jacobs-Boderez Helene zonder beroep. 
Gentbrugge. 22 Lemens-De Pauw Julia, 
bediende. Gent, 23 Jolie Godelieve, me
disch afgevaardigde, St-Amandsberg 24 
Sleurs Clement, rijksambtenaar. Gent, 25 
Thienpont Emiel, lasser, Ledeberg, 26 Die-
nck Maria, tandarts, Gent, 27 Dekeyser-
Danneels Monique, ziekenverzorgster. 
Drongen , 28 Van Der Eist Oscar, arbeider. 
Gent 29 Van Den Berghe" Andre, studie
meester, Oostakker, 30 Buyie Jean, foto
graaf, St-Amandsberg 31 Vanhaeren-De 
Sloovere E, onderwijzeres, St Denijs-Wes-
trem , 32 De Muynck Carlos, vertegenwoor
diger, Wondelgem, 33 De Meyer Albert, 
bediende, St -Amandsberg , 34 Naudts Cle
ment, leraar. Gent, 35 Serlet Alfrieda. 
sekretaresse, Gentbrugge. 36 Van Im
sehoot Geert, banketbakker. Gent, 37 Ver-
beke-De Visseher Ludwina, zonder beroep. 
Mariakerke, 38 Van Damme Bertrand, 
havenarbeider. Gent, 39 De Wulf Hugo, 
leraar, Oostakker. 40 Andries Jean, zaak
voerder. Gent, 41 Robbe Georges, opstel
ler NMBS, Ledeberg, 42 Lenders Johan, 
tandtechnicus. Gent, 43 Verhoeyen Gil
bert, meestergast NMBS, Gentbrugge , 44 
De Zitter Stefaan gepensioneerde. Gent, 
45 Vermeulen Willy, meeanieien St-
Amandsberg , 46 Van Doninck-Bileke Ceci
le, bediende, Wondelgem 47 Bruggeman-
Kints Georgette verpleegster. Mariakerke, 
48 Vlieghe Willy, technisch ingenieur. Dron
gen , 49 Van Heule Lueien, nijveraar, Oost
akker , 50 Van Oost-De Meyer Christiane, 
zonder beroep Afsnee , 51 De Bleeeker-ln-
ghelaere Huguette regentes. Gent, 52 Van 
Den Broecke Jozef geneesheer, St -Denijs-
Westrem 53 Van Ooteghem Oswald, 
bouwtechnieus Gentbrugge 

LOCHRISTI 

LUST VOLKSUNIE 
Het IS ons dan uiteindelijk gelukt in de pas 
opgei-ichte afdeling Lochnsti een lijst in te 
dienen, volledig, met kandidaten uit de ver
schillende gemeenten die zich bij Lochnsti 
voegen nl Zaffelare, Zeveneken, en Beer-
velde Zeveneken, de kleinste van de vier, 
IS spijtig genoeg best vertegenwoordigd In 
Zaffelare en Beervelde vonden we pas in 
laatste instantie enkele mensen bereid om 
op de lijst te komen Lochnsti, de grootste 
gemeente, is dan ook zeer sterk vertegen
woordigd met autochtonen en nieuwe men
sen die er zijn komen wonen Elk begin is 
moeilijk maar de vooruitzichten zijn echt 
met slecht Een pronostiek neerschrijven is 
moeilijk maar we zijn er toch van overtuigd 
enkele zetels op de 23 in de wacht te sle
pen Misschien komen we zelfs op de wip 
te zitten en moeten de anderen met ons 
komen praten om een meerderheid te 
halen Buiten de 4 nationale lijsten, VU, 
CVP, PVV en BSP hebben we ook nog een 
lokale lijst, de katolieke Partij Block die voor 
de 4e keer in de geschiedenis van Lochnsti 
opkomt 

Alles samen met 5 lijsten m de dans. wordt 
het een harde kiesstrijd We rekenen op de 
Vlaamsgezinde kiezers > 

LIJST VOLKSUNIE 
1 Boone Guido. 2 De Kneyf M , 3 De 
Cooremeter P , 4 Vervaet Herman, 5 
Block Lutgarde , 6 Wille G , 7 Van de Vel
de R , 8 Marchand Nelly 9 Boone Gemt. 
10 Manssens William . 11 De Jager Rene. 
12 Cosyns Raf, 13 Laroy Rene, 14 
Dumon M , 15 Bracke Leon , 16 Van Luit 
Vera , 17 Mels Werner 18 Dewilde Erna , 
19 Wille Guido 20 Verheeeke Sien, 21 
Van Steenbrugge Oscar, 22 Van Gijse-
gem Willy 23 Vervaet Julien 

OOSTERZELE 

LUST VOLKSUNIE 
1 Paerewijk Mare , 2 Veeckman Rafhael, 
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3 De Moor Dora, 4 Pettier Jacobus, 5 
Herman Marc, 6 Goddart Henn, 7 Scheer-
linck Robrecht. 8 Frique Monique, 9 De 
Mol Nadine , 10 De Coene Annie. 11 
Lateur Hubert. 1 De Moor Roger 

ST-AMANDSBERG 

VUJO 
Na onze suksesvolle diavoorstelling van 3 
september j I. bieden wij u een 2de prachti
ge en informatieve diamontage aan Dit
maal handelend over de gemeente De 
montage is 2-delig «Een gemeente voor 
de mens» van «de Bond zonder Naam» 
« De gemeente bouwsteen voor een fede
raal Vlaanderen» van het Dosfelinstituut 
Deze avond gaat door op 1 oktober e k om 
20 uur in zaal «Tiji», Klinkkouterstraat 70, 
St-Amandsberg Wij menen dat, met de 
gemeenteraadsverkiezingen voor de deur, 
deze diamontage zeker uw belangstelling 
waard is Overtuig ook uw vrienden deze 
avond bij te wonen, zo worden het mis
schien ook VU-kiezers 

SINT-AMANDSBERG 
KOMMISSIE VAN OPENBARE 
ONDERSTAND 
Worden openverklaard in statutair ver
band 
— twee betrekkingen van schoon
maakster en aanleggen van een 
werfreserve, 
— vijf betrekkingen van gezins- of 
bejaardenhelpster ten huize en aanleg
gen van een werfreserve 
Aanvragen dienen uiterlijk op 18 okto
ber 1976 ingediend bij aangetekend 
schrijven 
Nadere inlichtingen zijn te bekomen 
op het personeelsbureau van de 
KOO, Antwerpse steenweg 456. 9110 
Sint-Amandsberg (tel : 091/281991 -
toestel 620) 
Sollicitatiebrief voor de functie van 
schoonmaakster is te bekomen op 
hetzelfde adres 

WAARSCHOOT 

VLAAMSE GEMEENTEBELANGEN EN 
VOLKWSIL 
I Van Holderbeke Fons. 2 Van de Veire 
Julien, 3 Bonne Eliane, 4 De Poorter 
Daniel 5 Van Hulle Antoon , 6 De Praeter 
Andre, 7 Lips Mariette, 8 Vervaet Alain , 
9 Geeraert Omer, 10 Verstraete Sylvain , 
I I Pauwels Jan, 12 Verselder Henn, 13 
Ribbels Juliaan 14 Lippens Magda, 15 
Snauwaert Jan 16 Wille Lieven , 17 Van 
Belle Frieda, 18 Bonamie Mare, 19 Will 
Emiel 

ZOMERGEM 

1. Martens André, 2 Lambert Albert, 3 
Van Daele Werner, 4 Verheye Gustaaf, 5 
De Jaeger Mare, 6 Mevr Versluys-Sonne-
ville Chnstiane, 7 Wille Marcel. 8 Boone 
Rene. 9 De Reu Herman. 10 Element 
Rita . 11 De Blaere Willy. 12 Tack Gerard , 
13 Van Rijekegem Michel, 14 Pieters Fran-
eine. 15. Willems Werner. 16 Goethals 
Roger. 17 Nevejans Richard. 18 De zut-
ter Daniel, 19 Wille Hubert 

STADSBESTUUR AALST 
BIJ het stadsbestuur zijn de volgende 
betrekkingen te begeven: 
In het beroepskorps van de stedelijke 
gemengde brandweerdienst: 
— drie brandweermannen 
— 1 brandweerman-autogeleider 
- - 1 brandweerman-autogeleider am

bulancedienst 
— 1 brandweerman hulpcentrum 900. 

In het werkliedenkader: 
— 1 concierge 
— 1 specialist A (redder zwembad] 
— 1 geschoold arbeider A (schilder) 
— 1 geschoold arbeider A bij de regie 

slachthuis (onderhoudswerkman). 
De kandidaturen voor deelname aan 
het eksamen worden ingewacht tot 
uiterlijk 15 oktober 1976 Zij moesten 
bij ter post aangetekende bnef wor
den gencht aan het kollege van burge
meester en schepenen, stadhuis, Gro
te Markt 3. te Aalst De volledige voor
waarden kunnen op mondelinge, schnf-
telijke of telefonische vraag worden 
bekomen ten stadhuize, Grote Markt 
3, te 9300 Aalst (tel 053/21.57.51 - toe
stel 114} 
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ARRONDISSEMENT ST.-NIKLAAS 

\ ^ 

NELE MOLLET 
LIJSTTREKSTER TE OOSTKAMP 
Nele Mollet is blond, zes-en-veertig, moeder 
van vijf kinderen (de oudste eenentwintig, 
de jongste elf jaar oud), provincieraadslid 
voor de Volksunie in West-Vlaanderen. 
Ze is nu lijsttrekster voor de V.U.-kartellijst 
in Oostkamp, nabij Brugge De nieuwe 
fusie omvat niet alleen Oostkamp, maar 
ook de plattelandsgemeenten Ruddervoor-
de. Hertsberge en Waardamme: ongeveer 
een zestienduizend mensen moeten be
stuurlijk leren samenleven. Je vindt te Oost
kamp de grote Siemensfabrieken en inge
volge deze industrievestiging groeide gedu
rende de laatste tien jaar de bevolking 
aldaar sterk aan. 
Het IS in dit kader van nieuw en oud, van 
randstad en platteland, op de grens van 
een veranderende samenleving, dat Nele 
Mollet haar politieke aktiviteiten ontplooit. 
Ze heeft een Gentse jeugd gekend. gebo
ren te Oostakker, volgde ze als tiener de 
Grieks-Latijnse humaniora in het bekende 
Sint-Bavo-instituut en daarna studeerde ze 
wetenschappen aan de Gentse universiteit. 
Na haar huwelijk belandde ze in West-
Vlaanderen, in Brugge eerst. 

Politiek-minded en Vlaamsgezind was ze 
van huize uit. haar vader is de bekende 
professor Soenen, die vóór de tweede 
wereldoorlog een reuzegrote rel veroor
zaakte naar aanleiding van de betwiste 
benoeming van de tweede rektor van de 
vernederlandste Gentse universiteit. Om
dat hij aan het daglicht bracht hoe profes
sor Daels nièt en Goormachtigh wèl rektor 
werd, verloor hij zijn ambt als professor. 
Zeer vlug engageerde Nele zich in partijpoli
tiek. 

«In 1961 kw^m ik reeds op de toen onvolle
dige V.U.-lijst voor de kamer, zonder ambi
tie voor een mandaat, maar bereid om de 
doorbraak van de Volksunie te helpen ver
wezenlijken ». 
Niet alleen was ze zeer Vlaams-bewust, ze 
werd ook een overtuigde feministe. 
«Toen de vrouwenemancipatie op gang 
kwam, was ik één der stichtende leden van 
de Pluralistische Actiegroep (P.A.G.), die de 
gelijkwaardigheid van man en vrouw na
streefde » 

Het was tijdens die hartstochtelijke strijd
vaardige jaren van begin zeventig dat we 
Nele in P A G . leerden kennen als een 
bekwame en standvastige medewerkster. 
Toen kreeg je de verkiezingen van 1974. 
«Ik kwam als tweede kandidate op de V .U-
provincieraadslijst en werd verkozen met 
2.428 voorkeurstemmen». 
Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 
1976 heeft ze zich met hart en ziel in de 
gemeentepolitiek geëngageerd 
X Ik vind dat gemeentepolitiek los moet 

staan van de nationale : goed milieubeheer, 
veilige wegen, speelpleinen voor de jonge
ren, voorzieningen voor de bejaarden... 
wat heeft dat te maken met de partijpoli
tiek van C.V.P., B S.P en consoorten ? Een 
burgemeester zou een benoemd ambte
naar moeten zijn en de gekozen raads
leden moesten controle op zijn beleid kun
nen uitoefenen. Hoe dan ook, dat is in Bel
gië niet het geval en je moet roeien met de 
riemen die je hebt. » 

Pas in 1966 kwam ze te Oostkamp wonen. 
•< Het was toen een gemeente met een plat-
telandsmentaliteit. De mensen spraken 
over die van de Volksunie als over «de 
zwarten ». We moesten die afkeer overwin
nen en dat kon slechts door de Volksunie 
in het dagelijkse dorpsleven vertrouwd te 
maken». 
Ze ontplooide een aktieve partij-werking en 
slaagde in haar goodwill-politiek Een streek-
blad, en het méé-doen van Volksuniemen-
sen in allerlei plaatselijke verenigingen, ver
sterkten de gewekte goede indruk. 
«Onze Volksunie-medewerkers zijn overal 
te vinden • in het Davidsfonds, in de Bond, 
ze zingen mee in het koor, spelen toneel... 
ik ben aktief lid van K.A V , ga turnen in de 
Oostkampse turnvereniging en ben zelfs 
spelend lid van de volley-ballklub». 
Het IS logisch dat ze lijsttrekster werd voor 
een formatie van Volksunie en Onafhanke-
lijken. Wat ze voor haar gemeente wil ver
wezenlijken ? 

« Er moet een echt grondbeleid komen: al 
te vaak zijn burgemeesters grondspeculan-
ten Ook heeft de bevolking recht op meer 
inspraak : vanuit de basis moet je de jeugd-
en cultuurraden krijgen, het hoeft met van 
bovenaf opgelegd te worden. Milieube
scherming is iets anders dan dure parken 
aankopen. het is eerder een voortdurend 
onderhouden van wat je aan eigen onge
rept natuurschoon in je streek bezit». 
Als goede huishoudster pleit ze verder 
voor een zuinig beheer en als moeder wil 
ze een «kindgerichte» maatschappij en 
spant ze zich terdege in om een fatsoenlijk 
jeugdbeleid te verwezenlijken. 
« Eigenlijk is er zoveel te doen... maar wat 
we moeten tot stand brengen is dat onze 
medemensen zélf aktief en bewust worden. 
Wat baten cultuurpaleizen waar geen kat 
naartoe k o m f » 

Plaatselijke overlegkomités, vrij van partij
politieke invloeden, moeten de directe de
mocratie bevorderen 
«Ik geloof dat het mogelijk is met alle 
genoemde middelen een echt gemeen
schapsgevoel te doen ontstaan». 
Er is geen mooiere opgave in gemeentepoli
tiek. 

Hiiguette De Bieecke--

BEVEREN 

De resterende lijsten uit West -V laanderen publiceren wij volgende week. 

De fusiegemeente Beveren omvat niet min
der dan 8 vroegere zelfstandige gemeen
ten, nl.. Beveren, Doel, Haasdonk, Melsele, 
Kallo, Kieldrecht, Verrebroek en Vrasene, 
met een totale bevolking van meer dan 
39.000 inwoners. De nieuwe fusiegemeen
te versmelt o.a. de typische poldergemeen-
ten waarin zich momenteel een industrialise-
ringsproces en haveninrichting op de Lin
ker Schelde-oever voltrekken. De gemeen
te wordt hierdoor meteen één van de 
belangrijkste en grootste van ons gewest. 
De VU-lijst heeft vertegenwoordigers uit 
alle deelgemeenten en uit alle sociale lageni 
van de bevolking. 11 aftredende gemeente
raadsleden waaronder de burgemeester 
van Doel en de eerste, schepen van Melse
le en 5 aftredende leden van de K O O en 
bovendien 4 dames komen hierop voor. De 
nationale sekretans van de VIJJO (Kiel
drecht) bevindt zich eveneens tussen de 
lijsttrekkers. 

Ónze lijst bewijst nog steeds dat de V U 
een jonge partij is met uiteraard dynami
sche mensen. 
Zowel P W , CVP, BSP en Gemeentebelan
gen hebben een hogere gemiddelde leef
tijd, ouder dan onze lijst. 
Tegen de eenzijdige propaganda van de 
ACW-CVP kandidaten werd reeds krach
tig geprotesteerd door de niet minder dan 
12 ACW-kandidaten die op de VU-lijst voor
komen. De V U is er vast van overtuigd dat 
de CVP-meerderheid zal gebroken worden. 
Ziehier onze sterkste formatie. 

LIJST VOLKSUNIE 

1. Goyvaerts Aloysius, beheerder vennoot
schappen, Beveren , 2. Van Vossel Gisleen, 
magazijnier, Melsele, 3. Audenaert Etienne, 
direkteur, Vrasene, 4. Beeldens-Weyten 
Erna, Postmeesteres, Kallo , 5. Vlegels Bou-
dewijn, Kieldrecht; 6. Struys Willy, scheikun
dig technicus. Doe l ; 7 Maertens-De Smet 
Loor, Haasdonk, 8. Van Gysel Gaston, toe-
zichter. Verrebroek; 9. Jegers Frangois, 
bouwkundige, Beveren; 10. Claessens Fre-
derik, f ruitenier, Melseele; 11. Onghena, 
Dionysius, technisch bediende, Beveren; 

12. De Block Armand, bediende, Vrasene; 
13. Wenselaers, Petrus Franciscus, tech
nisch bediende, Melsele ; 14 De Schepper 
Alfred, tekenaar, Beveren; 15 D'Hamers, 
Kristiaan, burgerlijk ingenieur, Beveren; 16. 
Van Nerum Georges, fabriekswerker, Kiel
drecht ; 17. De Roeck Hubert, smeed-
werker. Haasdonk , 18. Van Puyvelde, Mar-
cella, bankbediende, Kal lo, 19. Vanderve-
ken, Guillaume, vloerder, Beveren; 20. De-
paep, Hubert, Melsele; 21. Van Landeghem 
Jozef, monteerder, Beveren ; 22. De Ridder 
Agnes, Haasdonk ; 23. Van Wiele Georges, 
bediende. Verrebroek, 24. Laureys, Guido, 
metser. Verrebroek; 25. Nevelsteen, Maria 
Louisa, Melsele, 26. Van Puymbroeck, Gil
bert, schilder, Beveren; 27. Braem Jose-
phus, gepensioneerd, Beveren ; 28. De Gau
wer Gabriel, technisch bediende, Melsele, 
29. Vleeschouwer Frans, landbouwer. 
Doe l ; 30. Lampers Freddy, technicus, Kiel
drecht ; 31. Verhofstede Leon, Vrasene, 

32. Bosman, Theophiel, voeger, Beveren; 
33. De Paep, Guido, geneesheer, Beveren. 

H A M M E 

LIJST VOLKSUNIE 
1. De Clercq Jozef, apoteker, Hamme; 2. 
Verschelden Marcel, belastingskonsulent, 
Moerzeke ; 3. Quintelier Theophiel, landbou
wer, Hamme; 4. De Schoeisitter Petrus, 
bediende, Hamme; 5 Waegemans Lode-
wijk, handelsvertegenwoordiger, Hamme; 
6. Grillaert Frangois, bankbediende, Ham
me ; 7. Segers Albert, monteerder, Hamme : 
8. Van Vossole Paul, bureelbediende, Ham
me , 9. mevr. Bosteels-De Buysscher Jo, 
verpleegster, Hamme ; 10. Van Brussel Leo
pold, bouwvakarbeider, Hamme; 11. De 
Wolf Robert, bediende, Hamme; 12. Drieg-
he Jozef, textielarbeider, Hamme; 13. Van 
Couwenberghe Juliaan, tekenaar, Hamme; 
14. Van Moeseke Emiel, wever, Hamme; 
15. Van Den Abbeele André, zaakvoerder, 
Hamme; 16. Colman Leopold, monteerder, 
Hamme, 17. mevr. Van De Velde-D'Hooge 
Lutgarde, zonder beroep, Hamme; 18 
Smet Henri, bouwvakker, Hamme; 19. Hey-
vaert Georges, bediende, Hamme; 20. 
mevr. Staljanssens Maria, schoonmaakster, 
Hamme; 21. Colman Leon, bedrijfsorganiza-
tor, Hamme; 22. mevr. Vanderfiaeghe-Col-
man Martine, werkster, Hamme; 23. Boel 
Jozef, mekanieker, Hamme; 24. Heyvaert 
Gustaaf, technisch leraar, Hamme; 25, De 
Clercq Ludo, apoteker, Hamme; 26. Peel
ers Walter, huisarts, Hamme; 27. Van Hou-
te Herman, zaakvoerder, Hamme. 

K R U I B E K E - B A Z E L 

LIJST VOLKSUNIE 
1. Denert Antoine, verzekeringsmakelaar. 
Bazel ; 2 Ghys Gustaaf, zaakvoerder, Krui-
beke ; 3- Koppen Heinfried, tech. ingenieur, 
Rupelmonde ; 4. Mimi De Graef-Wuyts, huis
moeder. Bazel , 5. De Laet Alfons, wasserij
uitbater, Rupelmonde : 6. Van Raemdonck 
Alfons, bediende, Kruibeke; 7 Van Mie-
ghem Kamiel, schilder-aannemer, Kruibeke; 
8. Vercauteren René, project-engineer. Ba
zel ; 9. De Roeck-V. der Meiren Christiane, 
huisvrouw, Rupelmonde; 10. Van Bogaert 
Peter, bediende, Kruibeke ; 11. Irene Ruym-
beke-Gorrebeeck. bediende. Bazel ; 12. 
Stoop Jozef, tech bediende, Rupelmonde; 
13. Spildooren Yolande, assistente R.UG., 
Kruibeke; 14. Huyghe Jozef, Matrosos, 
Bazel : 15. Robberecht Benny, reklameteke-
naar, Rupelmonde, 16. Verschraegen Erik, 
architekt, Kruibeke; 17. Maris Roger, ar
beider. Bazel ; 18. Helderweirt Patrick, 
waterklerk, Kruibeke; 19. Canfijn Karel, 
bediende, B'azel; 20. De Volder Albert, 
schipper, Kruibeke; 21. Teugels Achiel, 
gepensioneerd, Rupelmonde; 22 Cole Au
gust, landbouwer. Bazel ; 23. Claes Alfons, 
personeelschef, Rupelmonde. 

L O K E R E N 

LUST VOLKSUNIE 
1. Hugo Broeckaert, zaakvoerder, Lokeren , 
2. De Geest Edgar, uittredend gemeente
raadslid, Lokeren , 3. Van Bruyssel Mark, 
ingenieur, Eksaarde; 4. Everaert Erik, be
diende, Daknam; 5. Mevr. Dr. De Maeyer-
Meerschaert Leona, thuiswerkende vrouw, 
Eksaarde ; 6. Tusschans Herman, vertegen
woordiger, Lokeren; 7 Lievens Herman, 
technisch ingenieur, Lokeren; 8. De Borger 
Michel, landbouwer, Lokeren; 9. Carlier 
Ene, leraar, Lokeren ; 10. Heye Dirk, verple
ger, Lokeren; 11 Mevr. De Boever-De 
Waele Godelieve, verkoopster, Eksaarde; 
12. Dermul Etienne, kunstsmid, Lokeren; 
13 Sneelman Johan, leraar, Lokeren; 14. 
Wittoeck Antoine, bediende, Lokeren; 15. 
Pauwels Gabriel, bedrijfsleider, Lokeren; 
16. Maton August, mekanieker, Daknam; 
17. Van Winckel Piet, handelaar, Lokeren; 
18. Verhasselt August, magazijnier, Loke
ren , 19 De Geest Antoine, meubelmaker, 
Lokeren; 20. Ham Juliette, thuiswerkende, 
Lokeren; 21. Dhollander Mark, autobusbe
geleider, Eksaarde 22 Sterck René, inge
nieur, Lokeren ; 23 Tas André, kok, Loke
ren ; 24. Van Henieiryck Richard, schilder, 
Lokeren; 25. Samyn Leopold, accountant, 
Lokeren, 26. Baetens René, technieker, 
Lokeren; 27. Vergauwen Roeland, tech
nisch bediende, Lokeren, 28. Stevens Ru
dy, mekanieker, Lokeren, 29. Muller Geor
ges, handelaar, Lokeren ; 30 Mevr. Haen-
ties-Callebaut Esther, winkelierster, Loke
r e n ; 31. De Neef Roger, uittredend ge
meenteraadslid, Lokeren. 

ST.-NIKLAAS 

Arrondissementele VU-meeting onder het 
motto < Het nationaal belang van de 
gemeenteraadsverkiezingen » op woens
dag 6 oktober om 20 uur in hotel Serwir 
Sprekers : Hugo Schiltz, Maur i ts Coppie-
ters en Nelly Maes. 

T E M S E 

LUST VOLKSUNIE 
1 De Risen Raoul, advokaat , 2 Goossens 
Gustaaf, schnjnwerker, 3. Verberckmoes 
Emiel, handelaar; 4. Teugels Freddy, aanne
mer , 5. Mevr. Van Heirvenne-Bogaerts Ria, 
huismoeder; 6 Maerevoet Werner, opera
tor ; 7. Segers Karel, t. mg.; 8. Mevr. Peet-
ers-Raes Simone, bediende, 9. Kegels Al-
brecht, boekhouder; 10. Peeters Adolf, han
delaar ; 11. Mevr. Peeleman Leeman Chris
tiane , 12. Baetens Harry, elektrieker; 13. 
Croyssaert Jozef, handelsvertegenw., De-
meester Leopold ; 15. Jansegers Eddy, ser
vice-raadsman ; 16. Govaer ts ; 17. Merckx 
Lucien . 18. B olssens Peter, bediende; 19. 
Soanet Alex, fotograaf; 20. Catthoor Ro
ger, leraar; 21. Weyns Albert, bediende : 22 
Keirsebiick Etienne, 23. Van de Maele 
M a r e ; Ysewyn Renaat, 25. Meersman 
Alfons, metser; 26 Sijs Guido, graf. bedien
de , 27. Broeckx Lodewijk, geneesheer. 

W A A S M U N S T E R 

LUST VOLKSUNIE 
1. Lambrechts Alfons, uittredend gemeente
raadslid, synd afgev. ACV, monteerder; 2. 
Verdurmen Edmond, uittredend gemeente
raadslid, zonder beroep; 3. Lyssens Gery, 
typografisch tekenaar, 4. Philips Marcel, 
paswerker-monteerder; 5. Thuysbaert Ar
nold, verzek. bediende ; 19. De Pillecijn 
Frieda, huismoeder, C.O.O.-lid. 
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DE BEJAARDEN 

In 1900 telde men in België 414270 65-
jarigen en ouderen 223366 daarvan 
waren vrouwen 190904 ervan waren 
mannen Vandaag is het eerste cijfer lang
zaam maar zeker naar het anderhalf mil
joen aan het gaan De meerderheid daar
van zijn nog steeds vrouwen 
De sterke toename van de groep mede
burgers boven de 65 jaar is wel het 
belangrijkste demografisch verschijnsel 
van de voorbije eeuw Deze ontwikkeling 
duurt trouwens voort Tegen het jaar 
2000 schat men dat de kaap van het 
anderhalf miljoen zal bereikt zijn of zelfs 
overschreden waarmee de bejaarden 15. 
% van de totale belgische bevolking zul
len uitmaken Een merkwaardig verschijn
sel in dit kader is het hoger gemiddelde 
wat betreft levensverwachting voor vrou
wen dan voor mannen Tegen het einde 
van deze eeuw verwacht men dat 173 % 
van de vrouwelijke bevolking ouder zal 
zijn dan 65 jaar tegenover slechts 12 2 % 
van de mannelijke bevolking 
In de bejaardengroep zelf doen zich ook 
verschuivingen voor Rond de voorbije 
eeuwwisseling nam de leeftijdsklasse 65-
69-jarigen nog 405 % van de bejaarden
bevolking in Vandaag is dat nog slechts 

33 % en men verwacht dat zulks nog zal 
verminderen De groep bejaarden van 80 
jaar en ouder nam in 1900 slechts 11 5 % 
van de bejaardenbevolking voor zijn reke 
ning Vandaag is dat reeds 16 % gewor
den en hun aantal stijgt nog Ook voor 
deze hoogbejaarden geldt het verschijn
sel van het vrouwelijk overwicht Boven 
de 80 jaar telt men twee vrouwen tegen
over slechts een man Het aantal wedu
wen IS in deze groep derhalve veel groter 
dan het aantal weduwnaars 

Wat betreft de huisvesting van be
jaarden moet de aandacht getrokken 
worden op het verschijnsel dat een op 
drie vrouwen alleenwonend is terwijl 
slechts 145 % van de mannen in dit geval 
verkeren Alles bij elkaar verblijft slechts 
een klem aantal bejaarden in rusthuizen 
kloostergemeenschappen kolonies ver-
pleeginnchtingen en dergelijken Bij de 
volkstelling van 1970 bleken slechts 
61 894 bejaarden boven de 65 jaar kollek-
tief gehuisvest te zijn op een totale bejaar
denbevolking van 1 295 708 personen 
Tweederden daarvan waren vrouwen 
In vergelijking met de ons omringende lan
den IS de tewerkstelling van bejaarden in 

ons land eerder klem Terwijl na het einde 
van de tweede wereldoorlog nog 14 % 
van de bejaarden ekonomisch aktief was 
daalde dit percentage tot 62 % in 1961 
en zelfs tot 4 % in 1970 Het zal niemand 
verwonderen dat hier een mannelijk over
wicht bestaat Wat betreft de motivatie 
van deze voortgezette aktiviteit volgens 
een onderzoek uitgevoerd in 1970 kwam 
de financiële reden op de eerste plaats 
vervolgens de behoefte om bezig te zijn 
daarna de gehechtheid aan het beroep 
en op de allerlaatste plaats het werken 
om gezondheidsredenen Het financieel 
motief werd vollediger ingeroepen dan de 
drie andere motieven samen Uit deze cij
fers inzake voortgezette tewerkstelling 
blijkt onmiddellijk dat het overgrote deel 
van de bejaarden gekonfronteerd wordt 
met het probleem van de vrije tijd wat bij 
velen een mosilijke aanpassing vereisi en 
voor sommigen zelfs een onmogelijke 
opgave blijkt 

Nog een laatste statistiekje alhoewel de 
bevolking m België voor ongeveer 75 % 
uit vreemdelingen bestaat ligt dit percen
tage in de bejaardenklasse slechts op 
2 75 % Een merkwaardig verschijnsel is 
wel dat 66 % van deze vreemdelingen 
nog ekonomisch aktief zijn, tgo slechts 
4 % voor de totale bejaardenbevolking, 
zoals hoger reeds werd vermeld 

Dat een dergelijke veroudering van de 
bevolking als hoger omschreven proble
men van verschillende aard met zich 
brengt behoeft zeker geen nadere toelich
ting Heel wat aspekten komen daarbij om 
de hoek kijken het medische en verpleeg
kundige aspekt het sociaal-ekonomisch 
aspekt het huisvestingsprobleem de psy
chologische moeilijkheden de sociologi
sche kant van de zaak enzovoort Al 
deze problemen stellen zich daarenboven 
met allen op nationaal vlak maar even
zeer en misschien nog veel scherper op 
lokaal niveau Voor de nieuwgekozen 
gemeenteraadsleden ligt hier na 1 januan 
1977 een breed werkterrein open waarop 
het aan moeilijkheden en vraagtekens 
met zal ontbreken Als bovenstaand statis
tisch overzicht hen van de ernst van de 
problematiek overtuigd heeft — indien 
zulks nog nodig was — dan is het doel 
van dit informatief artikel bereikt 

Jvb 

Voor de samenstelling van het artikel 
« De bejaarden » werd gebruik gemaakt 
van een recent verschenen werk van 
Dooghe en Vanderleyden « Levensvoor
waarden en behoeften van bejaarden» 
Deze studie, die we aan onze toekomsti
ge gemeentemandatarissen ten zeerste 
aanbevelen, zal volgende week op deze 
bladzijde uitvoeriger besproken worden 
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STUDIETOELAGEN 
FINANCIËLE VOORWAARDEN 
Tot einde oktober kunnen studietoelagen aangevraagd 
worden voor sekundaire en voor hogere studies De toe
kenning van een studiebeurs is evenwel onderworpen 
aan een onderzoek naar de bestaansmiddelen van de aan
vrager of van de persoon van wie de leerling/student ten 
laste is 

FINANCIËLE VOORWAARDEN 
SEKUNDAIR ONDERWIJS 
Noteer vooraf In beginsel wordt rekening gehouden met 
het netto belastbaar inkomen van 1974 Wie evenwel 
meent dat een ander kalenderjaar als basis voordeliger is 
voor de leerling kan vragen dat van de algemene regel 
afgeweken wordt 
1 Het maximum toegelaten netto belastbaar inkomen 

voor een alleenstaande aanvrager is 127 969 fr 
2 Als de persoon van wie de aanvrager ten laste is 
personen ten laste heeft gelden volgende bedragen 

gen 

— 1 persoon ten laste 170625 fr 
— 2 personen ten laste 223946 fr 
— per persoon ten laste meer + 63984 fr 

PS bij 1 en 2 Indien de leerling voor het jaar 1971 1972 
een studiebeurs genoten heeft gelden volgende bedra
gen 156000 fr 208000 fr 273 000 fr 78000 fr 
FINANCIËLE VOORWAARDEN 
HOGER ONDERWIJS 
Noteer vooraf In beginsel wordt rekening gehouden met 
het netto-belastbaar inkomen van 1974 Wie evenwel 

meent dat een ander kalenderjaar als basis voordeliger is 
voor de student kan vragen dat van de algemene regel 
afgeweken wordt 

1 Alleenstaande aanvrager Het maksiraum toegelaten 
inkomen voor een alleenstaand student bedraagt 
170625 fr 

2 Als de persoon van wie de aanvrager ten laste is per
sonen ten laste heeft gelden volgende bedragen 

gen 
— 1 persoon ten laste 227500 fr 
— 2 personen ten laste 298594 fr 
— per persoon ten laste meer 85312 fr 

PS Voor een alleenstaande aanvrager gelden volgende 
bijkomende voorwaarden 
a hij/zij moet als fiskaal zelfstandig beschouwd worden 

tijdens het jaar van de aanvraag en tijdens het jaar 
daarvoor 

b ofwel als fiskaal zelfstandig beschouwd worden tijdens 
het jaar dat met hogere studies begonnen werd of met 
het voorbereidend jaar op hogere studies 

c Betrokkene moet minimum 124 000 fr belastbaar jaann-
komen hebben als gemiddelde van de hoger bedoelde 
twee jaar 

BEROEP 
Tegen een afwijzing kan binnen de 30 dagen beroep aan 
getekend worden bij de Dienst voor Studietoelagen 
Koningsstraat 138 4e verdieping 1000 Brussel per aange
tekende brief en mits uiteenzetting van de redenen van 
het beroep 
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John Kenneth Galbraith is een beroemd ekono-
mist en een vruchtbaar publicist Wie kent met 
minstens de naam van JK Galbraith'' En de 
titel van zijn belangrijk werk «The affluent 
society » ' 
John K Galbraith werd geboren in 1908 op een 
farm bij lona Station in Ontario (Kanada) Hij 
studeerde in Toronto Los Angeles en Cambrid
ge Verscheidene ere-doktoraten vielen hem te 
beurt o a van de universiteiten van Phnceton 
en Harvard Niet alleen doceerde hij ekonomie 
aan verschillende universiteiten (Los Angeles 
Pnnceton en Harvard) maar hij bekleedde in 
de Verenigde Staten verschillende hoge amb
ten HIJ was advizeur van prezident Kennedy 
en ambassadeur in India 
Zijn meest bekend werk « The affluent society » 
(De ekonomie van de overvloed) verscheen in 
1958 en net bleef wekenlang op de best-seiier-
lijst staan Ook andere werken van hem bereik
ten een grote oplage «Amencan capitalism» 
(In de Aula-reeks verschenen onder de titel 
«Kapitalisme en welvaart») en «The liberal 
Hour » (In de Aula-reeks opgenomen als « Poli
tieke ekonomie ») In zijn meer recente werken 
tracht de auteur de ekonomische wetten te 
achterhalen die spelen in een maatschappij 
waarvan de welvaart is doorgedrongen tot 
zowat alle lagen van de bevolking Galbraith 
heeft veel voor en tegenstanders Maar dat 
belet met dat zijn invloed op het Amenkaans 
ekonomisch denken zeer groot is en zelfs merk
baar IS aan de zijde van de Atlantische Oce
aan 

Vong jaar verscheen zijn jongste werk te Bos
ton onder de titel «Money» Elsevier nam het 
op in de reeks « Elsevier aktueel» in een verta
ling van Jan Noordermeer en onder de titel 
» Geld » Het boek draagt als ondertitel » Waar 
het vandaan komt en waar het heen gaat» 
Waar het vandaan komt De auteur geeft in 
voorliggend boek een zeer klare maar daarom 
geenszins oppervlakkige geschiedenis van het 
geld Van de eerste munten uit Lidie tot de 
Eurodollar van vandaag het passeert allemaal 
de revue met de voordelen en de nadelen 
ervan de welvaart en de ellende er rond dat 
alles voorgesteld in een sprankelende taal die 
nergens verveelt Galbraith heeft over alles zijn 
mening Maar zelfs als men die mening met 
deelt kan men er toch met aan voorbij 
Waar het heen gaat In tegenstelling tot de 
geschiedkundige geplogenheden spreekt Gal
braith ook over het heden en zelfs over de toe
komst HIJ doet dat in steeds dezelfde duidelij
ke taal en uiteraard met veel kennis van zaken 
Zoals gebruikelijk geeft Galbraith ook in dit 
boek zijn mening over alles en nog wat en dit 
zeer openhartig en in volle onafhankelijkheid 
Gestandbeelde figuren uit de monetaire ge
schiedenis tuimelen van hun voetstuk anderen 
worden er op geplaatst Als voorbeeld van zijn 
niemand naar de ogen ziende onafhankelijk
heid citeren we slechts dit Hij zegt geen ver
keerd woord over Hjalmar Schacht en op de 
bl 255-256 schnjft hij zelfs een waarderende 
passage neer over de manier waarop Hitler de 
financieel-ekonomische problemen rond werk
loosheid en prijsbeheersing de baas kon 
• Geld » IS een werk dat we ten zeerste kunnen 
aanbevelen De licht-ironizerende taal maakt 
de 352 bladzijden ervan zeer leesbaar zelfs in 
de minst opwindende perioden van de monetai
re geschiedenis En wat vooral lof verdient 
Het vak jargon is schaars over de tekst uitge
zaaid en dan nog maar alleen wanneer het met 
anders kon Voor mensen met enige belangstel 
ling voor het onderwerp zal dit jongste boek 
van s werelds meest beroemde ekonomist 
zich laten lezen als een roman 

John Kenneth Galbraith - « Geld » - Uitg Else
vier, Amsterdam-Brussel - 1976 - 352 biz -
395 fr 
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DE GROTE LITERAIRE TRADITIE 
VAN EEN KLEINE TAALGEMEENSCHAP 
Geheel buiten de gewone fondsvor
ming tredend, liet Manteau voor een 
paar jaar een merkwaardige bloemle
zing vreemde literatuur verschijnen 
F.-J Billeskov Jansen en Alex Bolck-
mans, Bloemlezing uit de Deense lite
ratuur Een bloemlezing van middel
eeuwen tot modernste tijd en van 
lyriek tot dramatiek in een boek van 
enkele honderden bladzijden sluit na
tuurlijk de aanspraak op volledigheid 
uit De auteurs behandelen die be
perktheid uiteraard in hun inleiding 
De veelzijdigheid van de romantische 
en anti-romantische poëzie en filos
ofie kan hier met tot zijn recht komen 
Oehlenslagers Noords versdrama en 
Grundtvigs christelijke poëzie worden 
slechts aangeraakt, talrijke verskun
stenaars zijn met vertegenwoordigd. 
en de vertelkunst van HC Andersen 
komt met tot haar recht En men kan 
zo doorgaan En er uiteraard bijvoe
gen dat bijvoorbeeld iemand als Kier
kegaard — een man van de allerzui-
verste woordkunst l — toch meer 
filosoof IS dan letterkundige, zodat de 
bloemlezing uiteraard slechts beperk
te aandacht aan hem kon schenken 
Een bespreking verdient alleszins het 
probleem van de gemeenschappelijke 
Deens-Noorse literatuur van 17®, 18® 
en begin 19® eeuw een periode waar
in alle grote Noorse schrijvers in 
Denemarken woonden en/of er hun 
werk uitgaven Uit die periode is in de 
bloemlezing alleen aandacht besteed 
aan Ludvig Holberg (als Noor) en aan 
Johannes Ewald (als Deen) Zij zijn 
samen opgenomen, maar het is duid j -
lijk dat er een onderscheid bestaat 
tussen het Noorse en het Deense ele
ment van die tijd de Denen volgen de 
Duitse traditie, de Noren de Franse 
Hoewel beiden, zoals gezegd, in Dene
marken verbleven, was dit onder
scheid toch treffend Holberg is on
tegensprekelijk de grootste Deense 
dramaturg — hij is ook schrijver van 
hekeldichten in de vorm van het klas
siek epos — en hij wordt ook wel 
eens een betere comedie-schnjver 
dan Molière genoemd Van die Hol
berg IS verder ook bekend dat hij als 
schrijver ietwat benadeeld werd door 
over-vertolking van zijn werk en door 
het geforceerde «sociaal engage
ment» dat men hem absoluut wilde 
toedichten 

Met betrekking tot het deel van de 
bloemlezing dat de modernste tijd 
behandelt, moet de vraag gesteld wor
den waarom bijvoorbeeld Paul La 
Cour niet werd opgenomen, een 
naam omheen wie in de zestiger jaren 
nogal wat te doen was 
Vermeldenswaard is tenslotte de op
vatting die voorzat bij het uitgeven 
van het boek links krijg je de Deense 
teksten (excerpten, biografische no
ta's, inleidingen enz), rechts werden 
diezelfde teksten overgezet in het 
Nederlands 

Deze Bloemlezing uit de Deense litera
tuur IS de vrucht van een inspanning 
waarvoor men de uitgever dankbaar 
moet zijn 

hannelore en 

depeuter 
Robin Hannelore en Frans Depeuter. 
de twee namen die niet meer weg te 
denken zijn van het inmiddels ter ziele 
gegane( ' ) Heibel, zijn ongeveer gelijk
tijdig en bij dezelfde uitgever met pro
zawerk naar voren gekomen Wolfs
kers (Hannelore) en De rode Cirkel 
(Depeuter) 
Wolfskers is het beste proza dat wij 
van Hannelore ooit lazen Het bevat 
zeer goed geschreven en diepmense
lijk doorleefde schetsen van margina
le types, aan de zelfkant van onze 
baten-maatschappij verzeilden, men
sen die van de ene zielige gebeurtenis 
in de andere versukkelden, van de 
ene franje van het maatschappelijk 
leven in de andere Doorheen die ver
halen klinkt vaak een nauwelijks ver
holen opstandigheid een gevoel van 
ontzetting dat boven het medelijden 
uitstijgt En Hannelore heeft gelijk als 
hij insinueert dat al te veel houd'ngen 
van de «beschaafde mens » bijkomen
de zelfkantmensen opleveren — « Bij
komend » in die zin dat elke maat
schappij reeds vanzelf centrifugaal 

werkt en daarbij reeds voldoende 
veel r 'cnsen uitstoot 'i — De rode cir
kel leunt dicht bij de novelle aan 
slechts een figuur (Alf) is min of meer 
omstandig getekend De ovengen zijn 
mm of meer achtergrondfiguren, uit
zondering gemaakt voor het meisje 
Gna en de idealist Pat Die vaagheid 
zat bij Depeuter wel wat voor de 
vaagheid en onpersoonlijkheid die Alf 
omnngen zijn het bestanddeel van de 
alienatie die drukt op Alf Die Alf is 
een nog vnj jonge man die ontwaakt 
in een hem totaal vreemd milieu, een 
onoverzichtelijk dal in een door mar^ 
xistische maatschappij-opbouw be
heerst land De vaagheid en raadsel
achtigheid van de dingen en de men
sen die Alf omnngen na zijn ontwa
ken, zijn zovele elementen van de 
angst en de vervreemding die hem 
teneerdrukken, en hem erg hinderen 
in zijn (onvermijdelijke] zoektocht 
naar zijn eigen identiteit en zijn verle
den 
Frans Depeuter is een voortreffelijk 
stilist, maar o i lijdt dit boek al te sterk 
onder het gebruik van het stramien 
van het vrije vers in tainjke natuur- en 
sfeerbeschrijvingen 

een meesterwerk 
van maria rosseels 

of koppig verdedigde eigengereid
heid pragmatische godsdienstzin of 
een van aardse beslommenngen ont
daan geloof, platonische liefde of sen
suele aandrang, taaiheid of buigzaam
heid enz Het werk van Maria Ros
seels IS een filosofisch-psychologi-
sche vluchtpoging uit een uitgespro
ken individuele vervreemding Soms 
komt daarbij ook wel een kollektieve 
vervreemding het oorlogsgeweld, 
het groepsritueel van kruisprocessies, 
enz Al ligt een «landelijk drama » als 
Elisabeth voor de moderne Vlaming 
met meer z'o voor de hand, de thema
tiek ervan is universeel en van alle tij
den de mens die worstelt om zichzelf 
te kunnen zijn 

fabricius-portretten 
Johan Fabncius behoort tot het onvol
prezen viertal van Noordnederland-
zwervers-letterkundigen Aafjes, De 
Hartog, Den Doolaard, Fabncius En 
thans IS hij onder de genoemden ook 
de meest produktieve met het recen
te Er zijn geen echte gekken meer op 
Capri legt hij in anderhalf jaar tijd zijn 
derde publicatie voor i 
Net als beide vorige werken, is Er zijn 
geen een «Italiaanse •• boek Na de 
speelse roman Barcarolle en de wee-
moediq-bittere verhalenbundel De oor-

Bij De Clauwaert verscheen kortgele
den de zevende druk van Mana Ros
seels Elisabeth een trilogie (De Kloos-
terhoeve. lek segh adieu en Hef Der
de land) Die herdruk is een bela'igrnk 
literair feit in een tijd waann wij zo 
arm werden aan romanschrijvers 
(Daisne, Boon, Lampo, Van Aken, 
Ruyslinck, Walschap, Gijsen hebben 
haast geen opvolgers van hun gehal
te I) en verhaalkunst, maar waann 
heel wat voorheen onderschatte ro
manciers gelukkig de leemte wat ko
men vullen - - Nota bene Als men 
b v de laatste paar jaargangen van 
•< DF-Gedichten» naleest, ontdekt 
men dat de armoede in de poëzie 
eigenlijk nog veel groter is zoek 
maar een vijf behoorlijke gedichten in 
die •< DF-Gedichten» der laatste ja
ren 11 — 

Mana Rosseels is een van die onder
schatte romanciers Men zou natuur
lijk kunnen opwerpen dat haar roman
thematiek even moedig als eenzijdig 
IS — een zelfstandige en kritische 
vrouw, een sterke persoonlijkheid die 
haar plaats zoekt en opeist in het 
leven en in het chnstendom Maar 
men moet hierbij wel opmerken dat 
de evocatieve kracht van dat werk bij
zonder groot is Dat geldt zowel voor 
(door de grandioze filmflop met aange
taste) Dood van een non. als voor Ik 
was een Christen en voor de trilogie 
Elisabeth In dit laatste werk worden 
WIJ geconfronteerd met het passievol
le leven van Elisabeth een verrukt 
kind in « de stad aan de stroom», een 
door twijfels verscheurde jonge 
vrouw tijdens haar studietijd, een zelf
standige vrouw als meesteres van de 
Kloosterhoeve, een gelouterde en die
nende vrouw in de cnsisjaren van 
Wereldoorlog II 

Als de te voeten uit getekende perso
nages die zich omheen die sterke 
vrouw bewegen, zijn zelf de verper
soonlijking van zoveel karaktereigen
schappen die van Elisabeth vaak een 
verscheurde ziel maken, een gesple
ten persoonlijkheid een hart voor de 
stad of het land, meegaand karakter 

log van de kleine paardjes. brengt Er 
zijn geen vlotgeschreven en meest
al diepmenselijk verhaalde herinne-
nngen aan het ooor Wereldoorlog II 
onderbroken verblijf op Capn Tegen 
het fascinerend decor van het paradij
selijk eiland, laat Fabncius een reeks 
ongewone en wat schizofrene per
soonlijkheden opnieuw leven, laat hen 
in eikaars leven interfereren en laat 
hen meestal als totaal vergetenen en 
ellendigen ter ziele gaan 
Er zijn geen echte gekken meer op 
Capn heeft o i minder literaire kwalitei
ten dan bijvoorbeeld De oorlog van 
de kleine paardjes Maar anderzijds 
stijgt het boek hoog uit boven de 
anekdotiek Daarenboven is het werk 
een soort her-bevolken met menselij
ke figuren van een paradijselijk eiland 
dat vandaag de dag aan het onper
soonlijke toerisme wordt opgeofferd 

baldrioon 
«Baldriaan» is de dichters- en schuil
naam waaronder een door het leven 
bedrogen leraar gaat zwerven, van 
dorp tot dorp, van vrouw tot vrouw 
— Vooral dat laatste ' — Baldnaan is 
behalve door zijn vrouw ook door 
zich zelf bedrogen hij is een van de 
twintigste-eeuwse maatschappij ver
vreemde classicus die mets waarde
vols meer erkent buiten de helleense 
en de hellenistische erfenis 
Die Baldnaan is voor Schouwenaars 
meer een begnp dan een naam het is 
de verwoording van een tijdens grens
situaties — moeilijkheden met zijn 
vrouw zijn beroep — ervaren 
drang naar vnjheid, ongebondenheid, 
naar leven 

Als steeds bij Schouwenaars in een 
feilloze taal en vlot verhaald, is Bal
dnaan de voortzetting van het (hier 
eerder besproken) De seizoenen 
Maar anderzijds is hiermee ook het 
voornaamste gezegd Want noch de 
talloze vrouwen die in het lijvige boek 
vaak in ijltempo komen en gaan, noch 
Baldriaan zelf zijn echte romanperso

nages ZIJ blijven alle steken in de 
anekdotiek van een nogal ongeloof
waardig zwerversbestaan en overtui
gen nergens Zowel verhaal als perso
nages zijn erg vrijblijvend Zoals vele 
dingen die kwamen en gingen in het 
leven van Baldnaan Ik genoot aan 
tafel en in bed, maar liet mij met ver
blinden 

murez bevestigt 
voorlopig niet... 
Een jaar na zijn debuut Weekends 
zonder woorden, publiceert de Gent
se journalist Jos Murez reeds zijn 
tweede roman Het bad van de water
man een werk dat zowel qua inhoud, 
personages en schrijfstijl een verder
zetting IS van de debuutroman Ook 
de waardering van het tweede boek 
sluit aan bij het eerste opnieuw mist 
het werk echte tekening van de perso
nages, diepte, afstand tegenover het 
gebeuren Er is echter meer kon men 
Weekends zonder woorden nog een 
zeer goed geschreven egodokument 
noemen. Het bad van de waterman 
verdient zelfs die waardenng met 
meer Want het knoeit er van gemeen
plaatsen, goedkope aanvallen op aller
lei beroepen enz Nu bezitten wijzelf 
een gerechtvaardigde afkeer voor 
heel veel politiekorpsen rechtbanken 
enz, maar bepaalde uitlatingen in de 
roman zouden zelfs in de tweede 
rangsjournalistiek uit de toon vallen 
Hun ontbraken alleen nog Indianenve-
ren een mes tussen de tanden en een 
skalp in hun handen En is het St-
Amandsbergse politiekorps al verge
ten, dat een lid van zijn gezelschap 
heel zijn gezin uitmoordde, vrouw, 
zoontje, en dochtertje ' 
Minder pijnlijk, maar even hopeloos 
ver verwijderd van de goede schrijf
kunst lijkt ons bijvoorbeeld dit In de 
overvalwagen krijg ik meteen te ho
ren van een snordragend specimen 
der publieke macht 
Jos Murez heeft een welversneden 
pen Maar zijn Het bad moet hij 
samen met ons zo snel mogelijk ver
geten 

simhoffer: pijnlijk I 

Uitgevenj Manteau heeft zich jaar 
voor jaar een zeer behoorlijke reputa
tie opgebouwd Dat gebeurde met het 
minst dank zij een weloverwogen 
maar geslaagde dubbele uitbreiding 
van haar fonds elk jaar een paar 
oude vlaggeschepen meer (Conscien
ce, Van Eeden, Buysse ), naast het 
stelselmatig uitbouwen van een fonds 
rondom veelgelezen en terecht ewaar-
deerde eigentijdse schrijvers (Ruys-
linck, Geeraerts, Yperman, Vande-
loo ) Maar hierbij moet ook gezegd 
dat de uitgeverij blijkbaar regelmatig 
haar fonds ontsiert door personen 
tegenover wie ze blijkbaar hand- en 
spandiensten moet leveren De voor
beelden liggen voor de hand Herwig 
Leus met zijn wansmakelijk fascis
tisch geschrijf (Mijn Leuzen). Jan-

Emiel Daele met een dom seksboek 
(De achtervolgers) dat daarenboven 
Boon en Geeraerts plagieert En dit 
jaar viel de slechte keuze op Kees 
Simhoffer Vermomd als treurwilg 

Die verhalenbundel van Simhoffer is 
één gebalde vuist tegen de alienatie 
die in onze tijd wellicht pijnlijker is dan 
ooit Elke literatuur is natuurlijk ergens 
een aanklacht tegen en een poging 
om de gemeenschappelijke of indivi
duele vervreemding te doorbreken 

Daarom is de leteratuur zo essentieel 
in onze kulturele hygiene Maar 
anderzijds moet men dan op zijn 
beurt vermijden dat de literatuur zelf 
alienerend zou gaan werken Dat laat
ste IS nu het geval bij Simhoffer ener
zijds onliterair intellektualistische dra-
verij en anderzijds even onliteraire kn-
tiek-om-de-kritiek, platvloers en ba
naal aangeboden Pijnlijk is dat i 

teirlincks 

bitter zelfportret 
Zelfportret of Het galgemaal is alles
zins het meest persoonlijke werk van 
Teirlinck Het is een sterk psycholo
gisch en autobiografisch document 
Dus komen de meest klassieke perso
nages en thema s van Teirlinck hierin 
naar voren Al die thema's zijn ui
tingen van de menselijke gespleten
heid, van zijn pijnlijk dualisme, van zijn 
houding tegenover de problemen van 
leven en dood, van beminnen en 
bemind worden De achtergronden 
waarop dit alles geplaatst wordt, zijn 
meestal die van een zich hartstochte
lijk in de strijd om macht, liefde en aan
zien gooiende anstokratie 
In Zelfportret of Het galgemaal reke
nen die personages allen af, met 
elkaar of met zichzelf Ongenadig En 
tot in het cynische Hierin staat de 
figuur van een zekere Henri centraal 
een bejaarde rijkaard, een bankier die 
in het zicht van de dood steeds meer 
geconfronteerd wordt met de antece
denten van zijn morele ontrouw, 
machtswellust, behaagziekte lafheid 
Zelfportret is een boek waarin het 
intellektualistische en het barokke 
meestal zeer goed samengaan Be
paalde fragmenten horen eigenlijk 
zelfs tot wat wij «magistrale schrijf
kunst» zouden kunnen noemen 

goede po'ëzie 
BIJ De Roerdomp verscheen een bun
del poëzie van Els Dom-Vanfrachem. 
Enkelring De bundel bevat hoofdzake
lijk belijdenis-verzen die alle de voor 
onze tijd zeldzaam geworden kwali
teit van oprechtheid en bereikbaar
heid bezitten Sommige verzen zijn 
authentiek en poëtisch Bijvoorbeeld 
drie groeven in je voorhoofd/zijn ge
woon aanwezig/op je borst/heb ik 
elk haar weten/groeien wat allemaal/ 
zelfs mets betekent want/ik maak 
weer een feest/van je lichaam /de 
herfst verdwaalt in je huid/een bron
zen blad 

FRANS-JOS VERDOODT 

Fonds DE ROERDOMP, Brecht-Ant-
werpen 

Els Dom-Vanfrachem Enkelring 1975, 
41 biz gen — Frans Depeuter De 
rode cirkel 1975 120 b[z gen -
Robin Hannelore Wolfskers, 1975, 
125 bIz gen — Jos Murez, Het bad 
van de waterman. 1975, 152 bIz gen 

Fonds MANTEAU, Brussel-Den 
Haag 

F-J Billeskov Jansen en Alex Bolck-
mans. Bloemlezing uit de Deense lite
ratuur, 1973, 599 bIz gen - Kees 
Simkoffer, Vermomd als treurwilg. 
1975, 152 bIz gen — Herman Teir
linck Zelfportret of Het galgemaal. 
1975, 168 bIz gen 

Fonds DE CLAUWAERT, Leuven 
Maria Rosseels, Elisabeth. 1975, 
380 biz gen 

Fonds ORION, Brugge en SCHEL-
TENS en GILTAY, Den Haag 

Clem Schouwenaars Baldriaan. 1975 
291 biz gen 

Fonds LEOPOLD, Den Haag 
Johan Fabncius Er zijn geen echte 
gekken meer op Capn. Caprese Por
tretten, 1976, 159 biz, gen 17,50 gul
den 
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KRITI<?CH D€K^K€h 

EEN VROUW ONDER INVLOED 
J o h n C a s s a v e t e s neemt e e n bi j
z o n d e r e p laats in t ussen d e he
d e n d a a g s e A m e r i k a a n s e k ineas
ten HIJ zet geen g ro te spek take l 
f i lms o p maar t rach t m e t zi jn 
k a m e r a bepaa lde f a c e t t e n v a n d e 
mense l i j ke ziel b loo t te leggen 
Nie t al leen naar inhoud maa r o o k 
naar de v o r m is zi jn f i lmwerk 
b a a n b r e k e n d N e t zoa ls in zi jn 
v o n g e f i lms (o a Faces Hus
bands , M inn ie a n d M o s k o w i t z ) 
f i lmt hij vo l led ig uit d e h a n d w a t 
m issch ien als s tunte l ig k a m e r a -

\Nerk kan o v e r k o m e n , maa r m i 
het gehee l veel natuur l i j ker d o e t 
aanvoe len en be leven d a n m o g e 
lijk IS me t s ta t i sche bee lden Het 
ove rv l oed ige gebru ik van c lose-
ups v e r h o o g t daarb i j n o g de in ten
siteit van meevoe len m e t spann in 
g e n w a n h o o p en o n b e g r i p da t 
z ich teken t o p de gez i ch ten v a n 
de p e r s o n a g e s 

M e t een dergel i jk s o o r t w e r k is 
he t zeer moei l i jk o m o p b r e d e 
schaa l l a u w e r e n te o o g s t e n W e l 

l icht is het d a a r o m da t Cassave 
tes ' f i lms zo moei l i jk ingang vin
d e n bij ons publ iek en da t w i j to t 
nu m o e s t e n w a c h t e n o m « A w o 
m a n under the In f luence» (1974) 
te z ien te kr i jgen T r o u w e n s zoals 
v o o r « H u s b a n d s » moes t Cassa 
ve tes zelf z o r g e n v o o r de d is t r ibu
tie v a n zi jn f i lm He t ve rhaa l is 
zeer eenvoud ig M a b e l de v r o u w 
v a n w e g e n a r b e i d e r N ick hee f t — 
o m het zach t uit te d r u k k e n — 
aanpass ingsmoe i l i j kheden aan 
het leven van e e n no rma le vo l 
w a s s e n e , ze d n n k t o m h ie raan te 
ve rhe lpen en w o r d t d o o r haar 
o m g e v i n g — en voora l d o o r haar 
s c h o o n m o e d e r — gek ve r k l aa rd 
Z I J kan b v b helemaal o p g a a n in 
de organ iza t ie van een ve rk lede 
danspar t i j m e t k inderen , t o t e rger 

nis v a n de b u u r m a n T e g e n o v e r 
N icks k a m e r a d e n wil ze heel lief 
z i jn en roep t h ie rmee d e ja loez ie 
o p v a n N ick 

W a n n e e r zij o v e r s p a n n e n is 
m a a k t zij allerlei g e k k e g e b a r e n 
of beg in t zij te z w e v e n en d a n s e n 
o p tafe l of so fa W i j z ien di t kop 
pel g e d u r e n d e t w e e en een half 
uur evo lue ren in hun moei l i jke ver
houd ing w a a r N ick de enige is 
d ie haar a a n k a n d o o r zi jn lief
de v o o r haar o o k al m o e t hij haar 
s o m s me t g e w e l d to t de werke l i j k 
heid t e r u g b r e n g e n Ui te indel i jk 
w o r d t het te e rg , en zij gaa t v o o r 
zes m a a n d e n naar een ges t ich t 
W a n n e e r zij t e r u g k o m t b l i jken de 
p rob lemen nog ve r re van opge
lost te zi jn 
C a s s a v e t e s w e r k t zoals ve le an-

KLEINKUNST EN FOLK 
VOOR HET VOLK 

Het nieuwe seizoen kreeg dit jaar een 
vroege start met ondermeer de Brus
selse metro-opening en het verlengde 
Hoeilaart Druivenfeest De volksmu-
ziekgroepen De Vlier en de Snaar 
brachten er de zwaai en zwier in ter
wijl op het chansonfront Kris de Bruy-
ne met nieuwe bezetting op de kas
teelhoeve zijn zeer jeugdige toehoor
ders wist te overtuigen Raymond van 
het Groenewoud is de man die je 
moet zien met zijn elke keer nog meer 
leutige vondsten en kolder en even
eens door een vakkundig tno muzikan
ten wordt geleid Ex-Rum Dirk van 
Esbroeck bracht op akoestische gi
taar een stukje puike Argentijnse 
volksmuziek terwijl zijn ex-violist nu 
met bassist Frans leven in het kwartet 
«Doüce ambiance» het nu uitpro
beert in een meer jazzy-stijl die echter 
teveel op hetzelfde stramien is opge
bouwd en bij het publiek wat vlak 
overkomt Met ongeveer zelfde hot-
clubstijl zwiert het Latemse-zigeuner 
kwartet door haar repertoire Nog op 
het programma stonden de overbe
kende gebroeders Furey die nog 
steeds voor een prikje blijven rond
trekken en duidelijk veel beter verdie
nen Ze zagen er van het in vorige 
maanden veel toeren duidelijk wat 
afgeleefd uit Jaose Barrense Dias uit 
Brazilië IS een meester op de gitaar 

en een zeer gevarieerd repertoire 
met fijne bindteksten deed ons zelfs 
denken aan een typische kleinkunst-
avond van bij ons John Doonan en 
Dave Bulmer zijn de mensen die je 
met luisterend op een stoel kan sma 
ken maar samen in de ronde tijdens 
een volksdansavond In de metrogan 
gen te Brussel waren Walter de 
Buck Toone de Rekker Alfred den 
Ouden t Kliekske Jeff Burm en 
onze reeds voornoemde volksmuziek-
groepen ook van de partij en deden 
enkele honderden voorbijgangers of 
met champagne-klinkende blijven han
gers meeklappen en even een voetje 
verzetten 

PLAATPRAATJE 
THE COUSINS-HITS! 

BIJ I B C verscheen vrij onverwacht 
een elpee die de dertigers en vele 
anderen zeker plezier zal doen Een 
verzameling allerbeste nummertjes 
door de inlandse beatgroep «The 
Cousins» in de vroege zestiger jaren 
door bijeengezongen Wie kent niet 
•• Kill watch " het oude scoutsdeuntje 
dat door Gus Derese uit Evere een 
internationaal kleedje kreeg en ten tij 
de van de eerste Beatle-platen op de 
hitlijsten stond 

Met de grote twist-rage pikten ze 
eveneens in op Joey Dees Pepper
mint twist en even later werd de nieu
we singel het Eurovisielied >• Dansevi 
se» Nummertjes als «do re mi • « hey 
mae •• « dag dang » •< stodola » en ook 
<• Bouddha » werden geen hits maar 
graag en veelgedraalde liedjes op 
onze zenders en tijdens de vele bals 
Met de limbo-rock verdwenen ze uit 
de muziekwereld 

Sergius 

m 
SUTHERLAND BROERS EN 
QUIVER EERSTE LANGSPELER 

Aanvankelijk vormden de Quivers en 
de Sütherlands afzonderlijke duo s en 
in 72 leek het voor hen een goede 
oplossing te fusioneren Ze debuteer 
den als kwartet op de concerten van 
Elton John en namen eveneens deel 
aan opnamesessies Daar ze ook zelf 
componeren besloten ze dan ook 
vokaal en muzikaal er iets aan te 
doen en na een suksesvolle States-
tnp in 74 trokken ze maandenlang 
rond door Engeland waar ze de groot
ste concertzalen aandeden Met het 
nu overbekende fijngevoelige «Arms 
of Mary » veroverden ze alvast de top 
in de Nederlanden en de toptien in 
Engeland Ook in de States verwacht 
men erg veel van de pas verschenen 
langspeler « Reach for the sky » waar
op naast vorige hit ook hun nieuwste 
singel «When the tram comes» Een 
ritmisch nummertje dat helemaal in de 
lijn ligt van hun bedoelingen een lek
ker dansbare schijf met prettige melo

dieën sterk vokaal inzingen gerugge-
steund door fijngevonden riffs Het 
bluesy met slide bewerkte «reach for 
the sky» betekent een muzikale stap 
vooruit en het fijn georchestreerde 
«moonlight lady» lijkt me de uitschie
ter 

BIJ CBS wordt begin oktober de wereld-
uitgave verwacht van de nieuwe 
langspeler van Bob Dylan die met zijn 
Rolling Thunder Revue vorig seizoen 
de States afschuimde met aan zijn zij
de o m Joan Baez en waarvan de 
beste nummers «live» werden opge 
nomen in productie van hemzelf en 
Don Devito Op de schijf kassukses-
sen als «lay lady lay » het oude « Mag
gies farm» en «Memphis blues 
again» uit Blonde on blonde en nieu
we nummers als «Oh sister» en «Idiot 
wind» Na Desire wordt het een har 
de dobber ook op de planken kwali
teit te bewijzen Voor volgende maan
den worden concerten in het vooruit
zicht gesteld van ondermeer de Flying 
Burnto Brothers (3 okt en Nekka op 
5 november Sailor in de Beurs en 
begin november een driedaagse mini-
toer van de grootse Harry Belafonte 
en orkest 

Sergius 

d e r e k ineasten met een redel i jk 
vas t t eam van ak teu rs W e z ien 
Peter Falk (van de TV- reeks C o -
l umbo ] als Nick, een rol die h e m 
vol led ig schi jn t te l iggen Daar 
naas t IS de ro lverde l ing ee rde r 
e e n fami l ieaange legenhe id Cas 
save tes v r o u w G e n a R o w l a n d s 
speel t M a b e l met haar e c h t e 
m o e d e r en s c h o o n m o e d e r in d e 
respekt ieve l i j ke f i lmrol len Haar 
spel IS b u i t e n g e w o o n en w a s m i 
e e n O s k a r - w a a r d e r i n g ru im
s c h o o t s w a a r d O p een onge loof 
li jke w i jze maak t zij het k ind
v r o u w t j e M a b e l voo r ons w a a r 
haar m o m e n t e n van u i tge la ten 
spontan i te i t v a n onbeho lpenhe id 
en voo ra l van rade loze w a n h o o p 
w a n n e e r zij haar o m g e v i n g niet 
meer a a n k a n Qua moei l i jkheid is 
haar rol verge l i j kbaar me t het 
(zeer knappe) spel van D o r a V a n 
de r G r o e n in « D o k t e r Pu lder» , 
maar G e n a R o w l a n d s ver to lk ing 
ove r t re f t deze nog 

C a s s a v e t e s sch i jn t het ve rhaa l 
oo rsp ronke l i j k als tonee ls tuk ge
s c h r e v e n te h e b b e n v o o r zi jn 
v r o u w Z I J zag er ech te r t egen o p 
o m een zo z w a r e rol a v o n d na 
a v o n d te spe len zoda t hij het 
o m w e r k t e to t deze fi lm D ie 
d raag t dan n o g we l de s p o r e n 
van de tonee lvers ie alle belangr i j 
ke scenes spe len z ich af b innen 
deze l fde w o o n k a m e r en zi jn aan-
eenge l i jmd d o o r ko r te s c e n e s en 
b u i t e n o p n a m e n die f i lmisch w e l 
m inder g o e d zi jn In zi jn v r o e g e r e 
f i lms liet C a s s a v e t e s zi jn a k t e u r s 
vol led ig improv ise ren w a t d e na
tuur l i jkhe id van het spel zeke r t en 
g o e d e k w a m Wel l i ch t omwi l l e 
v a n het bes taande tonee l scnp t 
w a s hier v o o r deze f i lm de dia
loog vol led ig u i t gesch reven Di t 
w a s voo r deze ak teu rs dus eer
de r o n g e w o o n maa r het hee f t 
hen he lemaal niet geh inde rd o m 
b u i t e n g e w o o n knap te a k t e r e n 
Enkele cnt ic i m e n e n de f i lm t e 
m o e t e n zien als een ple idooi v o o r 
v r o u w e n e m a n c i p a t i e M i w o u 
C a s s a v e t e s enke l w e e r g e v e n 
hoe ande rs dan wi jzel f de ande
ren kunnen zi jn hoe moei l i jk het 
kan zi jn dit anders-z i jn te accep te 
ren en in een huwe l i j ks leven in te 
b o u w e n en hoe ech te l iefde in 
s taa t IS deze moei l i j kheden te 
o v e r b r u g g e n 

M M i c h i e l s e n 

Ï î 3^l'<e week een ^^S^\3fcB 
TlïNTOOXSlHLLIMTg 

HYPERREALIST R. WITTEVRONGEL 
Te midden van de voorschoot resterend 
groen tussen Mechelen en Bonheiden ligt 
een van de meest sympatieke Vlaamse 
galerijen Ado Deze galerij die haar negen
de werkingsjaar aanvangt lukt er elk sei
zoen in een goed overzicht van de eigentijd
se kunststromingen te geven met een even
wichtig aandeel van jongeren en coryfee-
en Deie maal werd het Roger Wittevron-
gel gegund om de spits af te bijten Deze in 
1933 te Blankenberge geboren kunstenaar 
studeerde aan de Akademie van Gent 
waar hijzelf nu graveerkunst doceert In de 
zestiger jaren onderscheidde hij zich als 
een van de prominenten van de Gentse 
abstrakten Daar waar Burssens het van 
explosieve kleurfeesten moest hebben wa
ren Wittevrongel en Vlerick meer zachtaar
dige figuren met grote lyrische wat vegeta-
le komposities waarin telkens een getem
perde kleur domineerde Het is opmerkelijk 
hoe na 1970 alle 3 deze Gentse vaandeldra
gers naar de figuratie terugkeerden Burs
sens met gestuele naar het expressionisme 
neigende portretten Vlenck in stnpachtige 
fantasieën uit dezelfde familie als deze van 
Roobjee en Elias Wittevrongel tenslotte 
het meest absoluut met een koraaat hyper-
realisme 

GESUBLIMEERDE BANALITEIT 

Het ontstaan van het nyperrealisme (het 
gebeurde uiteraard in de Verenigde Sti Sta

ten) lag eigenlijk voor de hand de pop-art 
had de alledaagsheid tot kunst gekonsa-
kreerd de fotografie scheerde de hoogste 
toppen van de populariteit (Filip Tas werd 
met zomaar naar de Biënnale van Venetië 
gestuurd) en de retro-mentaliteit deed ons 
weer hijgen van heimwee naar ouderwets 
soiled vakmanschap De nieuwe strekking 
heette terecht hyperrealisme was dus rea
listischer dan de kunst voorheen ooit ge
weest was in regelrechte fotografische 
stijl zodat men ook wel eens van fotorealis-
me gewaagt Trouwens in de meeste geval
len worden eerder kleurfotos dan de wer
kelijkheid zelf als « model» gebruikt 
Feit IS het hyperrealisme kent een weerga
loos sukses En dat is logisch na alle 
abstrakte op- en pop-achtige en konceptue 
Ie abberaties ervaart het publiek deze 
kunst als verkwikkend probleemloos terwijl 
het fotografisch effekt toch lekker modern 
aandoet Terwijl de schilders zich blijmoe
dig vermeien in de erkenning van hun 
talent vakmanschap en virtuositeit (het 
was lang geleden) Persoonlijk staan we 
tegenover deze euforie nogal huiverig 

Graag zeggen we « mooi en heel erg flink » 
maar meteen voegen we eraan toe « waar
om moet het eigenlijk 100 jaar moderne 
kunst zomaar van de plank drukken'?>• 
Naast Marcel Mayer Frank Liefooge An-
toon De Clerck Hugo Duchateau Urbain 
Mulkers e a is Roger Wittevrongel een van 

onze vooraanstaande hyperrealisten (waar
om komen ze allemaal uit het Gentse of het 
Limburgse ' ) Bij hem zijn we naar een ant
woord op onze twijfels gaan zoeken 

HET KWADRAAT VAN DE WERKELIJK
HEID 

Geven we t maar meteen toe Roger Witte
vrongel kan tekenen en schilderen (al 
hangt er bij Ado maar 1 schilderij een klein
tje dan nog) en zijn werken hebben 
«iets» hoe beperkt zijn tematiek ook is 
(een poort een deur wanden draad en 
palen en vooral vrouwelijke naakten niet 
zelden enkel de tors) Dat «iets » moet dan 
gezocht worden in de absolute koelheid 
waarmee hij zijn onderwerpen benadert 
fotografisch precies zonder enige bewo
genheid nooit interpreterend wel over-ak 
kuraat Hierdoor ontstaat een bevreemden
de konfrontatie de echte werkelijkheid 
wordt van haar emotionele inhoud ontdaan 
(bij met een naakt hoe aantrekkelijk ook 
ook maar enige erotische impuls) terwijl de 
werkelijkheid van het schilderij als ontroe-
nngsobjekt al evenzeer in de kou blijft En 
daar zit dan het «iets» van Wittevrongels 
kunst hij herleidt de werkelijkheid-afbeel-
ding verhouding tot een dubbele leegte Die 
uiteindelijk toch geenszins leegte blijkt te 
zijn maar een geheel nieuwe nu totaal auto
nome werkelijkheid objektief en ultiem rela-
tieloos 

In die zin gaat het hier toch om een nieuwe 
visie en gunnen wij deze «trend » graag zijn 
bestaansrecht al blijven de twijfels over 
zijn essentiële waarde en noodzaak Twij 
fels die oog versterkt worden door het uit 
gesproken estetische allure van deze kunst 

(WIJ houden van estetiek maar begrijpen 
haar met zonder emoties en zeker niet in dit 
fanatisme van het objektieve) Maar deze 
tentoonstelling is een uitstap naar de nabij
heid van de oude hoofdstad van de Neder
landen beslist waard Het getoonde werk is 
«in zijn genre» voortreffelijk (ook al leent 
de akwarel techniek met zijn doorzichtige 
tinten zich met zo best tot de beoogde 
scherpe koelheid) En als kwaliteit voor 
welk isme ook is dat met gering 

Roger Wittevrongel, 
Galerij Ado, 
Boerenkrijglaan 21, Bonheiden, 
tot en met 3 oktober 

Roger Wittevrongel schilderij 
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D l SP 
DE VETERANEN 

Nog twee grote koersen in de afgelo
pen week enerzijds Parijs-Brussel, 
anderzijds Tours-Versailles De laat
ste koers, die in het verleden nogal 
eens werd gewonnen door een jonge 
belofte, zag dit jaar de overwinning 
van Ronald de Witte En de nog een 
pak oudere Raymond Poulidor was 
de andere uitblinker Parijs-Brussel 
werd gewonnen door de man die de 
koers tien jaar geleden al won Felice 
GImondi Het zijn dus de veteranen 
die deze week, om het wielerselzoen 
te besluiten, de lakens hebben uitge
deeld Op een leeftijd waarop vroeger 
de koereurs hun velo al lang aan de 
haak hadden gehangen Het rezultaat 
van betere voorbereiding ' Van bete
re begeleid ing' Een bewijs dat de 
moderne mens langzamer verou
dert "? Of gewoon van het feit dat de 
jonge renners, misschien bij gebrek 
aan de sterke stimulans van de nood
zakelijke bete broods, wat gemakke
lijker laten begaan ' ' Of een beetje 
van alles samen-misschien ' 

voor Hunt, winst voor Lauda Meteen 
komt de laatste aan de leiding in het 
wereldkampioenschap, dat hij bijna ze
ker ook dit jaar zal winnen En zo 
werd Lauda in augustus voor dood 
opgeraapt stond hij in september 
weer aan de start, en wordt hij in okto
ber wereldkampioen Straffe toeren, 
waarvoor wij echter maar matig be
wondering kunnen opbrengen Even
min als voor de manier waarop over-

LAUDA 

Tijdens de grote automobielwedstrijd 
van Engeland werd er iets gewijzigd 
aan de wagen van Hunt, waardoor de 
wagen eigenlijk met meer beant
woordde aan de voorschriften Hunt 
won de koers, en mede daardoor 
stond hij lang aan de leiding voor het 
wereldkampioenschap, vóór Lauda 
Zopas werd bekendgemaakt dat 
Hunt voor de GP van Engeland gede-
klasseerd werd. waardoor Lauda 
overwinnaar werd Puntenverlies dus =S^ë^&f—1 

NICHT RAISONIEREN 
W I J hebben een van de papierkens 
gelezen die een stel jongens en meis
jes, die zich tot onze grote verbazing 
plots een ideologie zijn gaan aanme
ten, in onze brievenbus plegen te stop
pen Op dat éne paplerke — op ande
re stond misschien nog wat anders, 
maar die hoeven wij niet eens meer te 
lezen — wordt a en b bewezen dat 
WIJ na 10 oktober, onder het vernieuw
de bewind van genoemde dames en 
heren, gaan leven lijk God in Frankrijk 
In dat verlicht regime geen gezever 
meer over onbetaalbare patatten 
Geen pietluttig gekreun meer om 
werk Geen krankzinnige verlangens 
meer naar een serieus stuk vlees in 
plaats van de naar plastiek smakende 
klassieke «ballekens of sosissen» 
Geen denkbeeldige zorgen meer om 
de toekomst van de kinderen Geen 
daverende schnk meer van al wat 
een klak met een klep draagt Geen 
(achterbaks, want ) gekanker meer 
over gelijke en nog meer gelijke Bel
gen Geen « gefledder» meer bij wie al 
aan 't potteken zit Vooral geen ge-
daas meer over indoktnnatie, manipu
latie, konditionenng en andere zotte 
imaginaire dingen 

Blijkens de vierkantjes van ons papier 
gaan wij namelijk aan sport doen De 
moekes en de vakes De meidjes en 
de mannekens De boma's en de bom-
pa's De goeden en de slechten De 
kleuters en de bakvissen De homo's 
en de kwezels De gepensioneerden 
en de doppers De minder-validen en 
de anderen, de zenuwlijders De pre
natalen en de postnatalen In een 
woord, alleman Volgens ons werden 
alleen de posthumen vergeten, maar 
allemaal gelijk, dat gaat ook met Dat 
moeten zij verstaan 
W I J gaan dus op iedere straathoek 
een sporthal bouwen Aan iedere pis-
sijn een piscine Achter iedere stami
nee een sportveld Door iedere hof 
een wandelpad Een straat langs ieder 
stukje grond Nee, dat met 
W I J zullen iedere morgen energiek uit 
ons bed stappen — een uurtje vroe
ger, om nog even met de geit de gras-
kanten langs te gaan — een kwartier
tje turen voor het open raam — de 
fabrieken beginnen toch maar om 
acht uur te «lozen» — fluks te voet 
naar ons werk rennen — dat autootje 
hebben wij dan ook niet meer nodig 
— onder de middag wat tnmmen — 
om ons rendement te verhogen — en 
na ons werk onze vije tijd verdelen 
tussen draven, rennen, huppelen, 
springen en perk hinkelen. 

En 's avonds zullen we doodmoe 
maar volmaakt gelukkig lijk een blok 
in slaap vallen Ons leven zal weer zin 
hebben Wij zullen ons met meer 
afvragen waarom de jongens en de 
meisjes van het papierke de voorkeur 
blijven geven aan lange auto's en dito 
recepties in plaats van met ons over 
het sportveld te hossen Wij zullen 
ons met meer afvragen waarom zij, 
die al zolang over ons heersen, zo 
lang gewacht hebben met de blijde 
boodschappen van het papierke Wij 
zullen ons mets meer afvragen Nicht 
raisonieren Laufen und spazieren En 
blij zijn met een probleemloos leven, 
van voor tot achter gevuld met sport 

winningen in zogenaamde Grote Pnj-
zen worden behaald of bepaald 

ROND FRANKRIJK 

W I J zijn er altiid als de kippen bij om U 
nuttige informatie door te geven over 
wat WIJ beschouwen het grootste 
evenement van het jaar op mundfaal 
vlak de Ronde van Franknjk Zo kun
nen WIJ al vertellen dat de Franse 
nationale feestdag, 14 juli, door de 
koereurs als volgt passend zal ge
vierd worden verplaatsing met het 
vliegtuig vanuit Brussel (België) naar 
Bazel (Zwitserland), en vandaar per 
velo (daarvoor zijn het tenslotte ren
ners) naar Freiburg (Duitsland) Een 
echt Franse aangelegenheid dus Wij 
voorzien nog dat er ooit een Ronde 
van Franknjk zal gereden worden, 
waarbij de renners Franknjk met 
meer zullen aandoen En wie weet 
gaat er dan met weer een Fransman 
winnen i 

VOORBEELD 

De nationale voetbalploeg van Noord-
lerland speelt samen met België, Ne
derland en IJsland in eenzelfde reeks 
in de voorronde van het wereldkam
pioenschap 1978 Uit Noord-lerland 
komt nu het bencht dat de spelers 
van de nationale ploeg geen enkele 
bijkomende premie zullen ontvangen 
in geval van overwinningen of selek-
tie Het zijn beroepsspelers, zegt hun 
baas, en zij worden voor hun werk 
normaal betaald En wat de deelne
ming aan het wereldkampioenschap 
betreft, het feit dat zij de eer hebben 
hun land te vertegenwoordigen, moet 
als betaling ruimschoots volstaan 
W I J «langen» ons mutsken af voor 
deze manier van doen, en hopen dat 
de andere landen, o m ons dapper 
vaderland, dat goede voorbeeld zul
len volgen Al verwachten wij van niet 

DE STRAFFEN 

Van de pnns (die de betalende voet
balsupporter is) geen kwaad Zelfs 
niet van de ijvenge medewerker van 
de spion-kop, wiens infantiel bedrijf 
tenslotte niemand werkelijke schade 
berokkent Maar in de schaduw van 
de grote voetbalklubs, en dan vooral 
van Anderlecht, is een groep snotneu
zen groot geworden die het supporter
schap IS gaan aangrijpen als een 
reden voor vandalisme en geweld 
Vechtpartijen, zuipenjen, beschadi
ging van goederen, en vooral onover
zichtelijke hopen «hambras» zijn zo 
de voornaamste bezigheden gewor

den van deze «jeunesse doree» Dat 
IS verleden week nog gebleken tij
dens de match in Molenbeek Moes
ten WIJ tot het Anderlechtbestuur 
behoren, wij zouden hard zoeken 
naar een middel om ons van die hoop 
herrieschoppers te ontdoen Al was 
het maar omdat z(j behoorlijke men
sen uit het stadion verjagen 

NOG EEN RECEPTIE 

Het IS zo een beetje de gewoonte 
geworden, en in wezen is er met veel 
tegen in te brengen, want het zou 
zelfs simpatiek kunnen zijn Maar men 
begint o i wel een beetje te overdrij
ven met al die recepties voor wie iets 
gepresteerd heeft op sportgebied 
Verleden week was het aan Leo-den-
Andere om onze olympische toeristen 
te ontvangen Hebben die jongens 
eigenlijk nog eens een dag tijd om 
wat anders te doen dan naar recep
ties te gaan "̂  Nu zeggen wij dat met 
omdat WIJ hun de bokaal schuimwijn, 
de pol en de madolle niet gunnen 
Maar WIJ vinden dat die mannen in 
werkelijkheid professionelen zijn, en 
dat het behalen van een ovet winning 
af en toe gewoon hun werk is En als 
de «keunink» en Leo iedere mens 
moesten ontvangen die zijn werk een 
beetje behoorlijk doet 

ENIGE REMEDIE 

Een uitzondenng hier of daar met te 
na gesproken, worden er in onze voet-
balkompetitie maar weinig doelpunten 
gemaakt Het heeft natuurlijk te ma
ken met de moderne voetbalopvat
ting die de trainers en klubleiders aan
kleven realist zijn, vooral met verlie
zen En dus in de eerste plaats verde
digen het ene punt, dat men heeft als 
de match bij O —O begint Er is echter 
een nevenaspekt aan verbonden, en 
dat IS dat men dat gaat doen met alle 
middelen Een van die meest gebruike
lijke middelen is de «noodrem», de 
zware fout net voor het strafschopge
bied Volgens ons moest men daar 
maar eens paal en perk aan stellen, 
en WIJ zien maar een middel onmid
dellijk een rode kaart voor wie derge
lijk onsportief gebaar stelt Het woord 
is aan de arbiters 

MIEL TERUG 

Verleden donderdag liep Miei Putte-
mans weer op de Heizel te Brussel 
Miei had er dit jaar nog met veel van 
terecht gebracht Montreal was kort 
en goed een geweldige ontgooche

ling Nadien ging het zo mogelijk nog 
slechter En niemand scheen precies 
te kunnen zeggen wat er haperde Er 
werden tientallen redenen opgesomd, 
waarvan er geen enkele voldoende 
was om zijn spektakulaire achteruit
gang te verklaren Maar voila, donder
dag was Miei weer daar Het werd 
geen tnomf — daarvoor was zijn tijd 
wat te bescheiden — maar een 
deugddoende en terecht hartelijk toe
gejuichte overwinning Men zegt wel 
eens dat wij uit onze depressie de 
kracht putten om naar nieuwe top
punten op te klimmen Wij hopen — 
en zijn er eigenlijk bijna zeker van — 
dat het voor Mie' het geval zal blijken 
te zijn 

f 
VAN DAG. 
• MAANDAG : Met een Brusselse 
sportgazet eisen wij dat men in Brus
sel de metro zou doortrekken naar 
alle voetbalvelden. Die van Waver 
en Hombeek — binnenkort ook 
Groot-Bruxelles — inbegrepen. 
• D I N S D A G : <ln «Les Sports» 
krijgen Verhoosel en van Genechten 
van Beveren onder hun botten om
dat ze Rensenbrink nie lieten betijen. 
Boerkens ! Laissez jouer Anderlekt. 
• WOENSDAG • Prijsvraag : hoe
veel Brusselaars stonden er in de 
Brusselse derby Erweedeejem —An
derlecht op het veld? • DONDER
DAG . Arbiter Rion kreeg in een res
taurant een pot fondue-vet over het 
lijf. Arbiters eten blijkbaar niet 
slecht. En voor de rest had Rion 
maar beter moeten fluiten in la capi-
tale • VRIJDAG - Iets dat ons bij
zonder veel plezier doet • Miei Putte-
mans won weer een wedstrijd. Door
geven, Miei, jong ! 9 ZATERDAG : 
Gang naar Canossa : een kop-delega-
tie van Anderlecht ging zich in Mo
lenbeek ekskuzeren voor het gedrag 
van sommige van hun leden. Lijkt 
ons allemaal nogal kakkerig 
• Z O N D A G . Oe olimpische spelen 
1988 zullen misschien wel doorgaan 
in Osaka. En die van 2000 in Poire-
lez-Bruxeiles? • 

TOT DAG 

DE D I E R E N R I E M 
Verleden week werd gezegd dat 
niet al te veel belang dient gehecht 
aan de zogenaamde sterrenbeel
den, want dat ze eigenlijk niet 
bestaqn. 

\J',5 ClVïMfV 

Er zijn nochtans sterrenbeelden 
waaraan heel wat mensen héél 
veel belang hechten, namelijk de 
sterrenbeelden van de dierenriem. 
Het zijn twaalf sterrenbeelden — 
sommige goed te herkennen, ande
re nauwelijks — gelegen in het zelf
de vlak als zon en aarde, dus op 
het eclipticavlak, namelijk — en 
tegen de wijzers van de klok in — 
de Vissen, de Ram, de Stier, de 
Tweelingen, de Kreeft, de Leeuw, 
de Maagd, de Weegschaal, de 
Schorpioen, de Schutter, de Steen
bok en de Waterman. Doordat de 
aarde om de zon draait in een jaar, 
krijgen wij vanop aarde de indruk 
dat de zon maand na maand tegen
over (wij zeggen: in) een ander 
beeld van de dierenriem gaat 
staan Zo rond 1 maart in de Vis
sen, rond 1 april in de Ram en zo 
verder. 

Daarmee is ook al duidelijk waar
om de astroloog m zijn horoskoop 
zegt dat iemand die geboren is tus
sen 19 februari en 20 maart gebo
ren is onder het teken van de Vis
sen, en wie geboren is tussen 20 
maart en 19 april een • ram • is. 
De astroloog hecht namelijk veel 
belang aan de stand - aarde - zon -
sterren op het ogenblik van de 
geboorte, want hij gelooft — of wil 
doen geloven, wat niet hetzelfde is 
— dat dit bepalend is voor de aard 
van de mens, en bovendien, mede 
door de invloed van de stand der 
planeten, voor zijn lot en toekomst. 
Vooraleer iemands toekomst te 
voorspellen moet de astroloog 
dus haarfijn uitmaken, hoe de « za
ken - (aarde - zon - sterren) ston
den op het ogenblik van zijr/ ge

boorte. Dit heet: een horoskoop 
trekken, en een goed astroloog 
knapt dat karweitje al op voor min
der dan 100 000 fr. De astronoom 
ziet weer met zoveel in de tekens 
van de dierenriem 

Het is namelijk al niet juist dat men 
de zon ziet staan in een of ander 
teken van de dierenriem. Als wij de 
zon zien, zien we immers geen ster
ren. Wij zien wel, 's nachts, als de 
aarde om haar as gewenteld Is, de 
tekens gelegen tegenover die waar
in de zon staat. 

Het Is ook niet zo duidelijk uit te 
maken of de zon nu in, of bijna, of 
nog net, of niet helemaal meer in 
zo'n teken staat. Dat van de Vissen 
bij voorbeeld is zo wazig en groot 
dat het moeilijk zou zijn van te zeg
gen ' nu staat de zon er precies in. 
Men begrijpt ook dat de hoek - aar
de - zon - tekens van de dierenriem 
verandert naarmate de zon, met de 
aarde «aan de hand», haar weg 
omheen het centrum van de Melk
weg verder zet. Als nu de zon op 
1 juli, * in de Kreeft» staat, dan zal 
ze op 1 juli 7582 in een heel ander 
sterrenbeeld staan, en bovendien 
zal de Kreeft dan misschien eerder 
op een paddestoel lijken. 
Tenslotte zullen wij in de toekomst 
de zon niet in, maar boven of onder 
de tekens van de dierenriem zien. 
Door de precessie (kanteling van 
de aardas) krijgen wij immers een 
ander gezicht op hel vlak aarde -
zon - sterren van de Dierenriem. 
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Uitzending de vrije gedach
te 
Nieuws 

RTB 

1400 
1745 

1750 
1815 
1845 
1915 
1935 
1945 

2145 
2155 

2250 

Schooltelevisie 
Een verhaaltje voor de kleu
ters 
1, 2, 3 J'ai vu 
TV Femmes 
Lundi Sports 
Nieuws 
Politieke tribune 
Dreyfus 
TV-spel 
Nieuws 
A la recherche de Mélanie 
Le Plumet 
Een raadselachtige politie
zaak 
Nieuws 
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BRT 

1400 
1800 
1830 
1900 
1930 

1945 
2015 

2040 

2130 

2245 

Schooltelevisie 
Wickie, de Viking 
Open school 
Gastprogramma 
Politieke tribune 
Vanavond voorbehouden 
aan de Volksunie (VU) 
Nieuws 
Etta wonder en porter 
De Deense bijdrage voor 
Montreux 
Kijk mensen vraagteken 
universiteit, informatief pro
gramma 
Kiezen of delen 
De gemeenteraadsverkie
zingen in de verstedelijkte 
gemeenten 
Nieuws 

NED. 1 

11 00 Schooltelevisie 
1845 Bereboot 
1855 Nieuws 
1905 Van nature 
19 55 Tot in 't diepst van je ziel 
20 30 The collaborators 

Kanadese politiereeks 
21 20 Filter furore-muziek 
21 35 Nieuws 
21 50 Filter furore-show 

2240 Wat bezielt je "J 
Dokumentaires over men
sen 

2250 Nieuws 

NED. 2 

1855 Nieuws 
1905 Avro's Toppop prezenteert 

de nationale hitparade 
2000 Nieuws 
2025 Voor de vuist weg 

Willem Duys 
21 35 De Gebroeders Hammond 
22 25 Televizier Magazine 
2310 Den Haag vandaag 
2325 Nieuws 

RTB 

1400 Schooltelevisie 
17 45 Een verhaaltje voor de kleu

ters 
1750 1,2,3 J'ai vu 
1805 Seniorama 
1845 Le renard a l'anneau d'or 
1 9 I S Nieuws 
19 35 Politieke tribune 
1945 In de okkulte knngen van 

Brussel 
21 05 Debat over okkultisme 
2200 Dokumentaire film 
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BRT 

1730 
1845 

1850 
1930 
1945 
2020 
2045 

2120 
22 35 

2325 

Tip-top 
De avonturen van Peter Se-
lie, jeugdfilm 
Toestand 
Politieke tnbune 
Nieuws 
Rhoda 
Een hondeleven 
Korte film van Charlie Cha
plin (VS 1918) 
Kiezen of delen 
Resonanties 
Kultureel magazine 
Nieuws 

NED. 1 

930 
1500 
1530 
1555 
1610 
1640 
1705 
1815 
1845 
1855 
1905 
1950 

2000 

2100 
2135 
2150 
2205 
2235 
2300 

Schooltelevjsie 
Teleac 
Run Joe, run 
Scapa 
Ren je rot 
Suske en Wiske 
WIJ en onze huisdieren 
Teleac 
De bereboot 
Nieuws 
Van gewest tot gewest 
Politieke partijen 
Zendtijd voor de Chnstelij-
ke Historische Unie 
Een jonge vrouw m 1914 
Tweede deel van de Oost-
duitse tv-film 
Sprekershoek 
Nieuws 
Den Haag vandaag 
Panoramiek 
Studio sport 
Nieuws 

NED. 2 

1855 
1905 

Nieuws 
Ik spreek jou nog wel 

1930 Kenmerk 
2000 Nieuws 
2025 Soeutera 
2030 
2035 

2100 

2120 
2235 
2325 
2330 

Veronica totaal 
Doe 
Amerikaanse dokterssene 
Will wil wel 
Kwis 
Veronica totaal 
Starsky & Hutch 
Veronica's Agenda 
Nieuws 

RTB 

13 30 L'entreprise aujourd'hui 
1415 Schooltelevisie 
1630 Feu vert 
1810 Tempo 

Jeugduitzending 
1840 Gedeon is weerspannig 
1845 Le renard a l'anneau d'or 
1915 Nieuws 
1935 Politieke tnbune 
1945 McCloud 
21 00 Otto Skorzeny reportage 
22 05 La pensee et les hommes 
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WATERTEKORT EN... 
OVERSTROMINGEN ! 
Via het rampenfonds tracht de regering de treurige gevolgen van haar waterbe
leid te verbergen en de verbolgen slachtoffers te sussen. In deze krisisperiode 
is dit een'^moeilijke taak. Tien maanden na de watersnood te Ruisbroek werd de 
beloofde schadevergoeding nog niet volledig uitbetaald, terwijl de boeren, die 
door de droogte werden getroffen, terecht hetzelfde lot vrezen. Zelfs als de 
meest bedreigde landbouwers zouden worden geholpen, zijn de problemen met 
opgelost. Daartoe is een nieuwe aanpak nodig van het waterbeleid. Want het 
kronische watertekort bij droogte en de periodieke overstromingen bij regen 
kunnen worden vermeden. Daarop werd de jongste maanden bij herhaling gewe
zen door de Aktiegroep S.O.S. Westerschelde, Interenvironnement Wallonië, 
het Nationaal Verbond vQor Natuurbescherming en de Bond Beter Leefmilieu. 

MAATREGELEN 

Het watertekort is met het gevolg van 
de droogte alleen, zoals nneestal v\/ordt 
beweerd, maar wel van een wanbeleid 
inzake waterhuishoudkunde Daar
voor IS de minister van Landbouw, de 
heer Lavens, op de eerste plaats ver
antwoordelijk De fout begint al bij het 
rechttrekken en het ruimen van water
lopen, waardoor het debiet wordt ver
hoogd en het water dus sneller af
vloeit Daardoor dringt het water min
der door in de nabijgelegen onder
grond en wordt de erosie op grote 
schaal bevorderd De rechtgetrokken 
meestal gebetonneerde waterlopen 
veranderen vrij snel in open riolen 
waaruit elke vorm van leven spoedig 
verdwijnt Onder voorwendsel de ver
vuiling te bestnjden en overstroming 
van landbouwgronden te voorkomen 
wordt alles in het werk gesteld om het 
grondwaterpeil nog eens extra te 
doen zakken De Landelijke Water-
dienst, de provinciale diensten en wate-
nngen doen al jaren hun zin en zijn 
daardoor medeverantwoordelijk voor 
het watertekort, waarvan iedereen nu 
het slachtoffer is, alsmede voor de pro
blemen die zich in de toekomst inzake 
waterbevoorrading zullen voordoen 

De droogte van deze zomer heeft aan
getoond dat zeewaterontzilting of 
stuwdammen met volstaan om het 
watergebrek op te vangen Bovendien 
kunnen dit slechts halve oplossingen 
zijn, die meestal duur moeten worden 
betaald Van veel groter belang is een 
beheer dat erop gericht is om de 
natuurlijke faktoren te handhaven, die 
helpen om waterreserves in stand te 
houden Het rechttrekken van nog 
meer waterlopen, zowel in Vlaanderen 
als in Wallonië, al dan met in het raam 
van om het even welke ruilverkaveling, 
moet ten stelligte worden afgewezen 

Dit geldt ook voor het betonneren en 
standaardiseren van de oevers, onze 
waterlopen werden al genoeg ver
minkt, onder druk van belangengroe
pen De verspilling van water moet 
worden bestreden, daar waar ze het 
meest optreedt Op kleine schaal is de 
besproeiing van een tuin, of een groe
ne zone van meer belang en ook meer 
verantwoord dan de nochtans goedge
keurde waterverspilling voor tenmster-
reinen en carwash-bedrijven Op grote 
schaal moet worden bezuinigd door 
de stelselmatige recycling van indus-
tneel afvalwater en door de zuivering 
van huishoudelijk afvalwater 

Op termijn kan alleen een degelijk 
beleid inzake bosbouw en ruimtelijke 
ordening de ondergrondse watervoor
raden herstellen en ons voor een natio
nale ramp behoeden, waarvan de ge
volgen nog ingrijpender zouden kun
nen zijn, dan diegene die we geduren
de de voorbije maanden hebben be
leefd 

(CHINESE) MUUR 
TE ANTWERPEN? 

De overstromingen van januan jongst
leden hebben een lange en soms merk
waardige nasleep Tijdens een verken
ningsvaart vóór de grote vakantie, 
georgamzeerd door de Aktiegroep 
S O S Westerschelde, konden alle be
langstellenden zich ter plaatse overtui- • 
gen van het overstromingsgevaar in 
het Scheldebekken, de watervervui
ling en de gevaren verbonden aan het 
afsnijden van de bocht van Bath en 
het graven van het Baalhoekkanaal 

Daarom eiste de aktiegroep vergaan
de beleidsmaatregelen om het ge
knoei met de Schelde eindelijk stop te 
zetten en afdoende overheidsinitiatie
ven, die zouden kunnen worden opge
nomen in een anti-overstromingsplan 
op termijn 

Van dit alles kwam vooralsnog niets 
terecht Wel stelde het Antwerpse 
stadsbestuur onlangs voor om een 
muur te bouwen langs de Schelde van
af de Kattendijksluis, vijf kilometer 
lang stroomopwaarts De betonnen 

stormwering zou ongeveer éen meter 
hoog worden Door deze maatregel 
hopen de initiatiefnemers de penodie-
ke waterellende in de oude stadskern 
te voorkomen Het Ministene van 
Openbare Werken betuigde onmiddel
lijk zijn akkoord met het voorgestelde 
ontwerp 

Wie even nadenkt, ziet zo in dat dit ont
werp ingegeven is door een kortzich
tig beleid Op korte termijn beveiligt 
Antwerpen zich door het overstro
mingsgevaar te verschuiven naar min
der invloedrijke gemeenten stroomop
waarts de Schelde Op lange termijn 
zal de hoogte van een meter met meer 
volstaan, als de Schelde verder wordt 
rechtgetrokken en natuurlijke ber
gingskommen voor overtollig water, zo
als het Verdronken Land van Saeftin-
ge, worden afgetakeld Als het ooit 
zover komt, dan zal de Antwerpse 
muur drastisch moeten worden ver
hoogd, zodat er van de Schelde aldaar 
met veel meer te zien zal zijn 
Worden de grondvesten voor een Chi
nese muur te Antwerpen eerlang ge
bouwd "^ 

LANDBOUW-OF 
INDUSTRIEGROND 
OP LINKEROEVER? 

Zo te zien is er geen tekort aan zand 
om de dijken te versterken Alleen 
wordt dit zand voor andere doelein
den gebruikt Zo bijvoorbeeld om 
vruchtbare poldergrond op te spuiten 
en bouwrijp te maken voor industrie
vestigingen Langs de linkeroever van 

de Schelde te Antwerpen en omge
ving staan nog eens zesduizend hekta-
ren landbouwgrond op het spel Daar
tegen werd deze maand gereageerd 
door het Aktiekomitee tegen de Ver
spilling van Landbouwgronden Het 
verder opspuiten van de linkeroever 
heeft geen zin omdat een aanzienlijke 
oppervlakte van de bestaande indus
triezones met eens werd bezet Boven
dien wordt de landbouw ernstig bena
deeld, ten voordele van belangengroe
pen uit de industne,-die met de vermel
de landbouwgronden kunnen gaan 
spekuleren Daarom stelt het aktieko
mitee een wachttijd voorop van tien 
jaar, om te zien hoeveel van de reeds 
opgespoten terreinen werkelijk bezet 
zijn door fabneken Om dit doel te 
bereiken werden een hele reeks ak-
ties gepland voor de komende maan
den, ondermeer de verspreiding van 
petitielijsten, pamfletten, affiches e d 
Ook originele happenings zijn te ver
wachten 

Dirk Buyes 

Om de oorzaken van de overstromingen 
van de voorbije winter op te sporen organi-
zeerde de aktiegroep SOS. Westerschel
de een verkenningsvaart op de Schelde, 
voor de grote vakantie Inmiddels heeft de 
droogte de waterellende van velen doen 
vergeten Voor hoelang ^ 
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ONDER 
DAK! 
een eigen dak boven je hoofd is 
geld waard en nog steeds de 
versf-andigsfe belegging ! 
Het kan nog ! De goed uitgedokterde voorstudies van 
Algemeen Bouwbedrijf KUNNEN brengen licht in de inflatie
duisternis. Zo'n voorstudie, GRATIS voor de klant, 
informeert U reeël over uw mogelijkheden en bespaart U 
duizenden franken. 
U weet op voorhand het wat, het hoe en het hoeveel ! 
Met zijn 1001 mogelijkheden, zijn kwaliteitswerk 
en service, is Algemeen Bouwbedrijf KUNNEN 
ook uw vertrouwen waard. 
Kom kijken ! Ter plaatse of op plaatjes ! Maak NU een 
afspraak. Ook op zaterdag van 10-12 en 14-16 uur. 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

KUNNEN 
600 ARBEIDERS - 1001 MOGELIJKHEDEN 
INFORMATIECENTRUM IN UW ONMIDDELLIJKE 

OMGEVING : 

ANTWERPEN : MEIR 18 - TEL. (031)31.78.20 

GENK : WINTERSLAGSTRAAT 22 - TEL. (011)35.44.42 

GENT : ONDERBERGEN 43 - TEL. (091)25.19.23 

LEUVEN : BRUSSELSESTRAAT 33 - TEL. (016)23.37.35 

BRUSSEL : KOLONIENSTRAAT 50 

SINT-NI KLAAS : ZAMANSTRAAT 53 

ü i 
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\boral nu 
is 10 oktober ook 
van nationaal belang. 

Kies daarom voor 
de enige partij die een 
eerlijk federalisme 
met twee voorstaat: 
deWksunie. 
Een stem voor de YU. 

is een stem 
voor zelfbestuur. 

O Wksunie 
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