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De keuze: 

FEDERALISME MET TWEE 
OF 
GEWESTVORMING MET DRIE 
Vorige zaterdag keurde de na
tionale partijraad van de 
Volksunie de tekst goed van 
het federalistisch plan van de 
partij, dat werd uitgewerkt 
met het oog op het aangekon
digde grote gesprek over de 
definitieve staatshervorming. 
Op de perskonferentie nadien 
wees voorzitter Schiltz op de 
wezenlijke verschillen tussen 
het VU-plan en de andec^ ter 
tafel liggende werkstukken', 
die uitgaan van de BSP, de 
CVP en de PVV. 

Het VU-plan vertrekt van de 
vaststelling dat er twee naties 
bestaan in dit land. De Brussel
se Vlamingen maken deel uit 
van de Vlaamse natie, terwijl 
de Brusselse Fransspreken-
den tot de Franse natie in Bel
gië moeten gerekend worden. 

Aan beide naties moet een rui
me mate van zelfstandigheid 
worden verleend. Het over
koepelende bonösgezag mag 
enkel die bevoegdheden toe
gewezen krijgen die de twee 
deelstaten willen afstaan. Ten 
slotte aanvaardt de VU niet 
dat dit bondsgezag voogdij 
zou uitoefenen over de deel
staten. 

De andere partijen gaan in 
hun voorstellen lang niet zo 
ver. Zij gebruiken nooit de 
term <• natie », sturen enkel aan 
op een min of meer vergaan

de decentralisering en blijven 
een sterk centraal gezag be
pleiten dat in feite de voogdij 
zou uitoefenen op de « gewes
ten ». 
Het VU-plan is klaar en duide
lijk een federalistisch plan. De 
andere zijn dit niet. Het i;5 go 3d 
dat • dit een? e ^tró onde--
streept werd, want d^^ laatste 
tijd werden allerlei t emen als 
federalisme, regionalisering, 
gewestvorming enzomeer 
nogal verwarrend door elkaar 
gehaspeld. 

Tijdens de TV-uitzending «le
der zijn waarheid ".vorige zon
dag kwam de verschillende 
wijze van benaderen duidelijk 
tot uiting. De Volksunie kiest 
ondubbelzinnig voor een fede
ralistische staatshervorming 
met twee deelstaten. 

Zowel de CVP als de PVV blij
ven echter in het vage, terwijl 
de BSP brutaal-eerlijk opkomt 
voor een drieledige gewest
vorming, en van geen federa
lisme wil weten. 

BSP-voorziter Claes noemde 
in zijn artikel zaterdagmorgen 
in Volksgazet het VU-plan 
zelfs «separatistisch» (wat 
niet het geval is] en beklem
toonde da fde VU op de BSP 
niet moet rekenen voor de ver
wezenlijking ervan. Het gaat in
derdaad om een duidelijke 
keuze tussen enerzijds een ge

westvorming met drie, en an
derzijds een federalistische 
hervorming waarbij de twee 
naties de staatsstruktuur krij
gen die zij wensen. 

Met allerlei rookgordijen trach
ten de CVP- en PVV-leiders 
dit scherpe alternatief te ontlo
pen, maar dit zal hen steeds 
moeilijker lukken. Ook zij 
staan voor deze fundamente
le keuze, die van ontzaglijk 
belang is voor de toekomst 
van onze Vlaamse gemeen
schap. Het is onze vaste over
tuiging dat verder de wegivan 
de drieledigheid opgaan, zoals 
men onder druk van Perin nu 
reeds «voorlopig» doet, voor 
Vlaanderen rampzalige gevol
gen zal hebben. 

In dit licht gezien krijgen de 
gemeenteraadsverkiezingen 

van zondag dan ook een spe
ciale betekenis. De Vlamingen 
moeten beseffen dat kort na 
deze verkiezingsronde waar
schijnlijk het grote gesprek 
over de toekomstige struktuur 
van België zal worden aange
vat. Wensen zij dat het tweele
dig federalisme daar een ern
stige kans krijgt, dan moeten 
zij op 10 oktober, de louter 
plaatselijke overwegingen ten 
spijt, de positie van de Volks
unie zo sterk mogelijk maken. 

Paul Martens 

\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 VU 

is een stem 
voor zelfbestuur. 

O^lksunie 

BEZORG DE VLAAMSE 
LIJSTEN TE BRUSSEL 

NOG EEN 
BIJKOMENDE STEM! 

(ziebJz. 10-11) 
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DE VLAAMSE PERS 
Wat het diepst de Belgische politiek beroert is weer naar boven gekomen in 
deze verkiezingskampagne op de onweerstaanbare manier die we reeds meer
malen meemaakten het Belgisch nationaliteitenprobleem De franstalige falank-
sen, eendrachtig boven alle kleuren, rukken op in 37 randgemeenten rond Brus
sel Ruys in DE STANDAARD poogt hen te ontmaskeren, zonder er nochtans 
bij te zeggen dat de PSC-vriendjes van Martens en Chabert bij in het komplot 
zitten In KNACK geeft zelfs een CVP-voorzitter van de federatie Zaventem toe. 
hoe rampzalig die afschaffing van die Vlaamse federaties rond Brussel wel is 
geweest Vele bladen kijken al uit naar de nieuwe staatshervorming, zoals ze 
zich aftekent aan de einder van de na-verkiezingstijd Het dagblad DE TIJD 
maakt beschouwingen rond de verschillende «plannen-, maar durft het Bel
gisch probleem dan toch bij zip naam noemen een nationaliteitenvraagstuk 
Zelfs DE NIEUWE GIDS, die via Van Haverbeke de felste triomf-staatsmankre-
ten slaakte over de mislukte grondwetsherziening van tovenaar Eyskens. geeft 
al half die mislukking toe En ééntje blijft er doorzwammen op de oude BSP-stra-
mienen. Willy Claes Deze «staatsman- zoals zijn grote voorganger Jos Van 
Eynde ziende blind voor het volkerenprobleem in deze staat, poetst de oude 
BSP-lulkoek tegen de Volksunie weer maar eens op Maar uiteindelijk is Claes in 
zijn bekrompen anti-Vlaamse houding gemakkelijker te ontmaskeren dan een 
figuur als Wilfried Martens waarover het Vlaams-progressieve weekblad DE 
NIEUWE volgende vernietigende dubbelzinnigheid blootlegt 

WALTER LUYTEN 

beert het met de GB-li|Sten Kamerlid 
Clerfayt is zo eerlijk het masker te 
laten vallen Het zal straks de interpre
tatie van de uitslagen vergemakke
lijken » 

De 
Financieel 

Ekonomische TIJD 

knack 
«De afschaffing van de federaties is 
ook op Vlaams gebied een ramp, 
want daar zaten die gemeenten nog 
onder een eentalig bestuursapparaat 
Tw/eede aspekt De agressiviteit van 
de franstaligen Dit zou ons tot naden
ken moeten stemmen. Terwijl ze in 
Brussel de tweetaligheid bestrijden, 
willen ze die in Vlaams Brabant juist 
invoeren Hoe blind moet je zijn om 
hier met het kolonialistische maneuver 
achter te zien ' Als ze zich eenmaal in 
Vlaams Brabant hebben genesteld, 
zullen ze ook hier de tweetaligheid 
gaan bevechten De franstalige impe
rialisten willen geen nieuwe definitieve 
grens Ze willen gewoon alsmaar hun 
kolonizatie uitbreiden Als we die facili
teitengemeenten aan Brussel geven, 
dan hebben ze binnen tien of twintig 
jaar ook Zaventem en Vilvoorde inge
palmd En op dit punt is Zaventem 
kwetsbaar De franstalige Brusse
laars zouden maar wat graag willen 
dat de luchthaven tot hun grondge
bied behoort Terwijl zij in de gemeen
te Zaventem zelf nooit aan bod zijn 
gekomen, komen zij nu juist, door 
fusie met de gemeenten St-Stevens-
Woluwe en Sterrebeek, waar het aan
tal franstaligen hoger ligt, meer aan 
bod, met als gevolg dat zij in de 

gemeenteraad van de tusiegemeente 
Zaventem voor het eerst hun intrede 
gaan doen De Vlamingen mogen niet 
toegeven en geen enkele faciliteit ver
lenen » 

De Standaard 
«Die lyst «Gewest Brussel - Region 
de Bruxelles» wil de negen gefusio
neerde Vlaamse randgemeenten zon-
derFaciliteiten (die 37 oude gemeenten 
groeperen) inlijven bij groot-Brussel 
en er het stelsel van de Nederlandse 
eéntaligheid afschaffen. 

In het jongste nummer van het FDF-
weekblad zegt kamerlid Clerfayt dat 
het programma van de lijst identiek is 
met het programma van het PDF, 
m a w de katolieke, socialistische en 
liberale kandidaten die op de GB-lijst 
staan, onderschrijven in feite een 
FDF-programma 

Clerfayt hoopt dat de lijsten 15 tot 20 
t h van de stemmen en zelfs meer zul
len halen. Hij zegt dat dit erg belang
rijk zou zijn voor de toekomst, d w z . 
voor de komende onderhandelingen 
over de staatshervorming De Franse 
expansiepolitiek in Vlaams-Brabant is 
aldus in een nieuwe faze getreden 
Het FDF durft — behalve in Vilvoorde 
en in Overijse — niet onder zijn naam 
in Vlaanderen optreden, maar pro-

» Wel moet men weten waar men met 
het nieuwe model wil eindigen Het 
gaat in de grond om een staatshervor
ming waarmee bijgevolg meer is ge
moeid dan het tot stand brengen van 
een aantal regionale instellingen De 
unitaire staat zei oud-premier Eys
kens beantwoordt met meer aan de 
huidige behoeften Zijn strukturen 
moeten vernieuwd worden Dit kan 
slechts geschieden in een ruime de-
centralizatie-onderneming waarbij de 
twee grote gemeenschappen moeten 
vooraan staan Grondwettelijk brengt 
dergelijke operatie met zich dat men 
de nodige formules zal moeten vinden 
om het nationaliteiten-vraagstuk waar
van het bestaan in de Belgische ruim
te moeilijk kan geloochend worden, 
daadwerkelijk op te lossen 
Het Brussels knelpunt zal daarbij een 
grote rol spelen Maar in de mate dat 
men streeft naar een autentiek fede
raal model, steunend op de twee gro
te gemeenschappen, moet men ook 
voor Brussel een houdbare oplossing 
kunnen vinden Daarom zouden de 
Vlaamse partijen ten minste inzake 
die Brusselse oplossing moeten stre
ven naar een gezamenlijk standpunt 
voor het komend kommunautair ge
sprek » 

DE 
NIEUWE GIDS 
«Vanwege de daarin voorgestelde 
hervormingen stellen de meeste doku-
menten een grondwetsherziening 
voorop en die wordt ook noodzakelijk 
geacht door de geraadpleegde spe
cialisten in staatshervorming wil men 
tot een doorzichtige hervorming ko
men met afschaffing van bepaalde 
grondwettelijk voorziene strukturen 

Bepaaldelijk de Volksunie acht de 
jongste grondwetsherziening mislukt 
en IS — althans in haar nota — niet 

voornemens besprekingen aan te 
gaan op grond van wat in artikel 107 
quater wordt bepaald Ze is trouwens 
voorstander van een grondwetsher
ziening van een zeer speciale soort 
een volksraadpleging over essentiële 
opties betreffende een mogelijke om
vorming van de Belgische staat 
Het aandeel van de Volksumeleiders 
in de besprekingen te Steenokkerzeel 
en in de Lambermontstraat, waar men 
zeer dicht bij een gemeenschappelij
ke regeling was gekomen, laten onder
stellen dat hier veeleer voorwaarden 
voor inwendig gebruik zijn gesteld 

lingen die sinds lang sociaal, ekono-
misch en financieel op elkaar aange
wezen zijn en dat morgen in Europa 
nog méér zullen worden Omwille van 
taalfanatisme moet al de rest dan 
maar spnngen, tot en met de natuurlij
ke solidanteit onder de arbeiders En 
op een ogenblik dat er in West-Euro
pa hard gewerkt wordt om de gren
zen te doen verdwijnen wil de V U er 
nieuwe instellen Want men moet hier 
de dingen bij hun naam durven noe
men De «Belgische bondsstaat» 
waarover het VU-dokument spreekt, 
IS in werkelijkheid een laatste rookgor
dijn dat het ultieme doel verbergt de 
uiteenspatting van het land Wij zijn 
benieuwd of de PVV en de CVP het 
vóór 10 oktober nog zullen aandurven 
om klaar en ondubbelzinnig stelling te 
nemen ten aanzien van het VU-plan 
Een VU waar de politieke lijn blijkbaar 
opnieuw bepaald wordt door haar 
middelpuntvliedende krachten » 

denl BJUJB 

Maar het zijn ten slotte alle partijen 
die in aanmerking komen om samen 
een tweederde parlementaire meer
derheid te vormen, die moeten uitma
ken of ZIJ de zaken op hun beloop zul
len laten tot na een parlementsontbin-
ding, de hervorming afhankelijk ma
ken van een vernieuwde grondwet 
<omt daarop neer » 

VOLKSGAZI^ 
«Op ons moet de VU alleszins met 
rekenen om haar separatisitisch spel
letje mee te spelen Haar plan is er 
immers op gencht om, op grond van 
de taal, kunstmatige wiggen te dnjven 
tussen mensen, streken en instel-

« Samen vooruit, zegt de CVP op de 
affiches die ze in heel Vlaanderen 
heeft uitgehanhen om de lokale katolie-
ke kandidaten te steunen En de partij 
vervolgt « uw gezin/onze gemeente/ 
Vlaanderen » 

Uitstekend, of toch mm of meer on
schadelijk Maar in Brussel heeft de 
CVP op al deze affiches het woord 
«Vlaanderen» geschrapt en vervan
gen door cijfers of namen van kandi
daten, soms wel gewoon het woord 
uitgeveegd 

Dat IS natuurlijk het goed recht van 
de CVP, maar het is, dunkt ons, nood
zakelijk dat de Vlamingen buiten Brus
sel dit ook zouden weten en er zo 
nodig hun mandatanssen over onder
vragen In ieder geval dit sommige 
Brusselse CVP-kandidaten zijn met te 
spreken over deze toestand die, naar 
hun zeggen, met door hen werd 
gevraagd of aanbevolen maar uitge
voerd werd in opdracht van het partij
bestuur Het is dus de h Wilfned Mar-
'ens die de lijn van zijn evolutie door
trekt en Brussel met de grote kracht
dadigheid die hem kenmerkt, heeft los
gelaten Bijgevolg betekent een stem 
voor de CVP in Vlaanderen een stem 
tegen de Vlamingen van Brussel » 

L DE FRANSTALIGE PERS 
D e « L i b r e » verheugt er zich 
over dat de door het dr. W y n e n -
sindikaat bevolen st iptheidssta-
king niet van de grond geraakt. 
RW-voorz i t ter Gendebien om
schrijft het sti jgend belang van 
de gemeente in de a lgemene 
staatsstruktuur waarna Pan een 
sterk verhaal uit het Periodica-
avontuur vertelt. 

Tot slot waarschuwt de W a a l s e 
sindikaal-national ist ische leider 
Jacques Yerna in « C o m b a t » (ge
sticht door wij len André Renard) 
tegen de « oude central ist ische 
demonen », die nog steeds een 
echte W a a l s e vernieuwing in de 
weg staan. 

LA L M BELEiaUE 
... Als gevolg van een konflikt tussen 
de regering en het medisch korps 
werd het ordewoord tot een stipt-
heidsstaking gelanceerd, wat er op 
neerkwam dat de artsen het aantal 
raadplegingen en onderzoekingen 
gevoelig zouden opdrijven, het ver
blijf in ziekenhuizen en het herstel
verlof verlengen. Uit bij diverse bron
nen ingewonnen inlichtingen blijkt 
echter dat deze staking, die we te zij
ner tpjd ten zeerste hebben betreurd, 
niet wordt gevolgd. Alleen in West
en Oost-Vlaanderen werden sindi-
kale ordewoorden uitgegeven, elders 
in het land is het bij mtentie-verkla-
ringen gebleven. Overigens blijkt uit 
het verslag van de jongste zitting 
van de raad van beheer van de natio

nale federatie van de sindikale art
senkamers dat er een zeer aanzienlij
ke oppositie IS tegen deze stipt-
heidsstaking. In werkelijkheid heb
ben de meeste artsen instinktmalig 
gereageerd tegen deze vorm van sin
dikale strijd, wat hen slechts tot ere 
kan strekken... 

WALL0NNE8 
« De nieuwe Waalse gemeente moet 
een instrument zijn van het Waalse 
renouveau. De Waalse renaissance 
en het gemeentelijk renouveau zijn 
eng met elkaar verbonden. Het RW 
streeft meer verantwoordelijke en 
auonomer gemeenten na. Daarvoor 
moeten we een eerlijker en passen
der verdeling van de baten en de las
ten tussen de verschillende trappen 
van de machtsuitoefening nastreven 

Dat betekent een verhoging eens
deels van de fiskale middelen voor 
de plaatselijke gemeenschappen en 
anderdeels een gelijktijdige vermin
dering van de fiskaliteit ten gunste 
van de centrale staat. Zo moet ook 
de regio zelf beslissen over de ver
deling van het fonds van het gemeen
telijke hulpfonds. Het was een oude 
eis van het RW, sinds 1976 is dit ver
wezenlijkt. Overigens werd het aan
deel van de Waalse gemeenten in 
het gemeentefonds met verscheide
ne miljarden verhoogd dank zij het 
RW. Van 1976 tot 1980 zal het Waal
se aandeel van 29 tot 39 t.h. stijgen. 

Dit proces is reeds begonnen en het 
is niet het geringste resultaat van 
onze regeringsdeelneming.» 

lensen 
uit SEN stuk 

stemmen 

PAN 
« In het • plat pays • wordt een roy
ale vergoeding wegens ontslag 
« een gouden handdruk » genoemd. 
120 personeelsleden van de Stan
daard hebben ze reeds ontvangen. 

Onder hen een 20-tal redakteurs. 
Intussen verblijft Albert De Smaele 
achter zijn kloostermuren ver
schanst te Beernem en valt curator 

Mr. Deridder van de ene verrassing 
in de andere. 

Zo ontdekte hij dat de almachtige en 
aan grootheidswaanzin lijdende pa
troon van de Standaard na de ver
koop van twee rotatiepersen aan 
Marcel Brébart, deze desniettemin 
nog deed inschrijven op het aktief 
van de jaarbalans 1975 van de maat
schappij. 

Nog beter: op 15 september 1975 
verkocht Bert De Smaele aan een 
leasing-maatschapplj (kapitaal 1 mil
joen) het recht tot verhuring van een 
gebouw, dat hij te Kobbegem betrok. 

Het gebouw had 44 miljoen gekost, 
het verhuringsrecht werd voor 150 
miljoen afgestaan. De Smaele huur
de daarop onmiddellijk het gebouw 
aan de vennootschap voornoemd. 

Daarmee is de kous nog niet af: een 
klausule van het verkoopkontrakt be
treffende de verkoop van het verhu
ringsrecht voorzag dat de verkoop 
pas geldig werd wanneer •> de aanko
per er m slaagde de nodige fondsen 
bijeen te brengen • ! Daar twee we
ken later de maatschappij nog geen 
cent had gestort schreef De Smaele 
een schuldvordering van 150 miljoen 
op het aktief van zijn eigen onderne
ming ! Moet er nog zand zijn ? » 

amba 
.. Het kongres te Seraing onder

streepte de noodzakelijkheid van 

een gewestvorming, die de Waalse 
afdeling van deze parastatale instel
lingen onder het gezag plaatst van 
een Waalse Exekutieve, alsmede van 
een organisme, ontstaan uit de her
groepering van deze afdelingen Dit 
zou de inschakeling van de openba
re sektor mogelijk maken om met de 
kontraktuele planning van wal te ste
ken en In dit kader de ondernemin
gen en de gemeenten te financieren. 

De modaliteiten van de gewestvor
ming en van de hergroepering moe
ten nader omschreven worden, want 
het BSP-ABVV-akkoord over de ge
westvorming maakt er geen uitdruk
kelijk gewag van. Wel werd het 
beginsel ervan in de resolutie van 
Seraing aanvaard. Er valt echter te 
verwachten, dat wanneer er over 
deze hervorming van de parastatale 
instellingen zal onderhandeld wor
den, sommige socialisten ondanks 
de zwenking van de Waalse socialis
ten trouw gebleven aan het admini
stratief centralisme, een niet te on
derschatten steun zullen genieten 
van de konservatieve partijen. 

Tot besluit kunnen we stellen dat de 
geloofwaardigheid van de Waalse 
BSP sinds Jolimont en Seraing toe
genomen is. Er moet nochtans nog 
een krachtinspanning gedaan wor
den om de oude centralistische de
monen uit te drijven. De arbeiders 
verwachten zulks om te kunnen gelo
ven in de definitieve hernieuwing 
van de BSP ... en van Wallonië. Dit 
renouveau is inderdaad hun enige 
hoop om ooit opnieuw een volledige 
tewerkstelling te bereiken. Jacques 
Yerna, voorzitter van de Mouvement 
Populaire Wallon... 

WIJ 1 7 OKTOBER 1976 
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WILRIJK - ELECTIONS COMMUNALES DU 10-10-1976 

Je"me présente : GIELEN WE R N E R . candidat n* 21 sur la liste 4 CVP 
Président du comité d'action "Prins Boudewijnlaan" 
Secrétaire de 1'asbl "42ème unite scoute Leopold 
III" 

Admin i s t r a t eu r du Cerc le Royal Mars & Hercure 

Membre de l a L-gue des Fami l ies Nombreuses 

{6 en fan ts ) 

J ' h a b i t e : Pr ins Boudewijnlaan , 313 3 W i l r i j k 

Depuis des années j e me bats pour que 1'avenue Pr ince Baudouin e t 

ses rues avo i s i nan tes r e t r o u v e n t l e u r ca rac të re r é s i d e n t i e l . 

Mon programme : Cont inuer 1 ' ac t i on avec 1 'a ide promise du CVP et 

du Premier M i n i s t r e Tindemans pour imposer 1 'achö-

vement par p r i o r i t é de 1 'au to rou te E 10 en t re 

Kont ich et Berchem. 

Obten i r Ie réanténagement de 1'avenue Pr ince Baudouin 

avec arbres et v e r d u r e , a i n s i que 1'aménagement 

ordonné de par.<ings pour v o i t u r e s p a r t i c u l i è r e s et 

d 'une p i s t e c y c l a b l e sur la berme c e n t r a l e . 

Dès que p o s s i b l e , l a r e s t a u r a t i o n des s i t e s éventrés 

e t dé f i gu rés par la c o n s t r u c t i o n du tunnel de 

1 ' au to rou te E 10. 

Je d e s i r e ê t r e Ie pp r te paro le e f f i c i e n t de TOUS les 

hab i t an t s de 1'Elsdonck e t d 'Oos te rve ld auprès des 

a u t o r i t é s communales pour que se r ë a l i s e n t les choses 

nécessai res a l e u r b i e n - ê t r e . 

par exemple : même " G o o d w i l l " pour nos q u a r t i e r s que 

c e l u i dont f a i t l ' o b j e t Ie cen t re de no t re commune. 

n va de sol que mon souci cons tant sera également 

l a saine ges t i on de no t re commune pour Ie b ien de 

t o u s . 

Si vous jugez pouvoir souscrire a ce programme, je vous convie l 
voter i cöté du N' 21 SUR LA LISTE 4 CVP. 

i i 

daarom i ^V 

DE VOLKSUNIE EN 
HET RAPPORT VAN HOUTTE 
Volksunie-voorzitter Schillz besprak op een volksvergade
ring te Aalst het zng. « rapport Van Houtte » over de financië
le toestand van het land. 
Volgens de VU-voorzitter bevestigt dit rapport dat de kapltu-
latie van de regering en de traditionele partijen voor de grote 
geïnstitutionalizeerde drukkingsgroepen de voornaamste oor
zaak vormt van de financiële katastrofe die ons boven het 
hoofd hangt. 
Een doelmatige aanpak van de krisis is volgens VU-voorzitter 
Schiltz alleen mogelijk mits een herwaardering van de onaf
hankelijkheid van het politiek gezag en het oplossen van de 
hypoteek- van het Vlaams-Waals konflikt. 

VU-PARLEMENTAIREN VOOR DE RECHTER 

Omdat zij op 21 mei 1.1. een minister in funktie 
smaad hadden berokkend, diens woonst geschon
den, roerende en onroerende goederen hadden 
beschadigd en in de neutrale Wetstraatzone be
toogd, verschenen 16 VU-misdadigers voor de 
rechter. 
Het Brusselse justitiepaleis stond er de dag des oor
deels zoals altijd even neo-klassiek bij en door de 
ontelbare grijze gangen fladderden advokaten in 
tabbaard, een vlugge schets van Daumier gelijk. 
Wie vlug toekeek merkte nog de schaduw van 
Nemesis, de godin van de wrekende gerechtigheid, 
maar dat was dan ook alles. 
Ongeduldig wachtten de 16 schoelies tot het hof 
zou vergaderen. Dat gebeurde dan na een eerste 
naamafroeping en nadat iedereen, op Luk Van 
Steenkiste na, tegenwezig en aanwoordig was. 
Voorzitter rechter Anne de Molina begon het spel 
van de weegschaal. 
De verdediging, een vijftiental bekende en minder 
bekende Floriots keken ernstig van boven hun bef. 
Meester Frans Baert duidelijk in zijn sas van Gent, 
vuurde van het begin tot het einde: « Meneer de 
voorzitter uw rechtbank is onbevoegd. Dit is een 
zaak voor het hof van Assisen.» 
Maar dat dacht de substituut-prokureur des Ko-
nings Du Jardin helemaal niet. Hij vond dat de ver
dediging hem om de tuin wou leiden en haalde uit 
een heel dik boek enkele citaten aan die door de 
aanwezigen op een veelzeggend «ppfff» werden 
onthaald. 
Baert vroeg daarop het antwoord en gaf voorzitter 
Anne de Molina nog wat stof tot nadenken, waarop 
de prokureur antwoordde en de voorzitter de zaak 
schorste. De verdediging lachte in haar Baert. 
Vrouwe Justitia kreeg last met de weegschaal en 

keek boos van achter haar blinddoek naar Willy Kuij-
pers die zoals steeds zijn mond niet kon houden. 
Na de schorsing deelde de voorzitter mee dat zijn 
hof en dat van meneer Du Jardin wel degelijk 
bevoegd was en de zaak dus zou beslecht worden. 
Meester Guido Van In kwam zijn Gentse kollega 
wat in het oor fluisteren, mr. Baert keek even boven 
zijn brilglazen uit. Meneer Anne de Molina trok nu al 
de registers open en... maar mr. Baert nam weer 
het woord. Toen kwam het. 

« De dagvaarding werd betekend tussen 17 en 20 
september terwijl pas op 21 september het Hof van 
Verbreking uitspraak deed over de bevoegdheid 
van deze rechtbank. De beklaagden moeten dus 
voor een rechtbank komen op een ogenblik dat die 
rechtbank niet wist of zij bevoegd zou zijn of niet. 
Hier is dus iets dat niet klopt...» 
De voorzitter keek eens naar de prokureur des 
konings en omgekeerd. De zwarte tabbaarden 
wachtten zwijgend af, vrouwe Justitia legde haar 
Romeinse weegschaal neer. De voorzitter vroeg de 
prokureur des konings even uitleg, die kwam maar 
daar had de voorzitter geen boodschap aan. 
Het monsterproces, dat zo hoopvol van start was 
gegaan, verloor alle verve en voorzitter de Molina 
maakte afspraak voor het tweede schuifke op dins
dag 13 oktober. 
De misdadigers en hun verdedigers drukten me
kaar de hand. Op de trappen van het Justitiepaleis 
werd dan maar een groepsfoto geschoten, zie de 
bange gezichten. 
Het was toen al middag geworden. Er liepen een 
paar pauzerende Vlaamse bedienden voorbij. Een 
van hen wees Georgette De Kegel aan en zei in zui
ver Denderlands: « Die erge van Ninof is er weer 
bi j !» 

Het motief waarvoor deze betogers destijds te Vilvoorde betoogden staat nog 
altijd vooraan, ook in deze gemeentelijke verkiezingsstrijd. Tegen de vervreem
ding en de vervuiling kan een gemeentebestuur veel doen. Maar tegen de ver-
fransing zijn de Vlaams-Brabantse gemeentebesturen alléén niet opgewassen. 
Dat vergt een ingrijpende [federalistische) staatshervorming. 

7 OKTOBER 1976 WIJ 3 



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

BEMIN UW PROFIJT 
EN PROFITEER VAN DE 
MEYERS FABRIEKSPRIJZEN 

Dank zij 48 jaar ervaring in 
damesmantels hebben wij 
nu een wintercollectie man
tels van meer dan 5.000 
stuks, zowel voor de jeugd, 
de hippie als de klassieke 
dame, tevens zijn we specia
listen in grote maten, en we 
brengen prijzen van 2.500 F 

tot meer dan 10.000 F. 

S.K.M, de grootste kostuumverkoper in België : met een omzet van meer 
dan 10.000 kostuums per jaar brengen wij de mooiste collecties, vertegen
woordigen de grootste merken en brengen echte fabrieksprijzen — reeds 

vanaf 2.500 F. 

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

betaalt ! ! ! 

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

S.K.M, durft wel Ie zeggen dat U nergens in België een zo ruime S.K.M, kleedt ook uw jongen en meisje naar de laatste mode 
keus winteroverjassen voor heren vindt, we starten reeds met een en dit tegen echte prettige fabrieksprijzen — ook voor uw 
zuiver wallen Shetland aan 1.995 F en gaan verder tot de meest kinderen is een ritje naar NIEL de moeite waard, 

beroemde luxe-merken. 

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

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

A. DE LANGLESTRAAT 2-14 

SUPERBON 
MINSTENS 1.000 F korting 
bij aankoop van een dames- of h e r e n m a n t e l vanaf 3 . 9 9 5 F 

°< 20 % KORTING 
Op al uw dames-, heren- en kinderkleding 

Naam : 

Straat : nr 

Gemeente : Postnummer -. 
NIET GELDIG OP ESKAM CADEAUPRIJIEN. 

OPEN ALLE DAGEN VAN 9 TOT 20 UUR. 

• ZATERD.VAN9TOT18UUR. 

• ZON- MAAN- EN FEESTDAGEN GESLOTEN. 
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KOMI1€hM^R 

EVEN DENKEN 

ROND DE NIET-TOEGEPASTE AKKOORDEN VAN HELSINKI 

1. De « Konferentie over de Vei-
•tigheid en de Samenwerking in 
Europa » 
werd zonder veel vertoon begon
nen in Helsinki op 3 juli 1973 en 
voortgezet te Geneve van 18 
sept 1973 tot 21 juli 1975 Op 1 
augustus 1975 werd een 60 biz 
tellend akkoord afgesloten te 
Helsinki tussen de vertegenwoor
digers van de Bondsrepubliek 
Duitsland, de Duitse Demokrati-
sche Republiek, de VS .A , de 
U S S R , Oostenrijk, Bulganje, Ca
nada, Cyprus, Denemarken, Span
je, Finland, Frankrijk, Griekenland, 
Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, 
Noorwegen, Nederland, Polen,. 
Portugal, Groot-Bnttannie, Zwe
den, Zwitserland, Tsjechoslova-
kije, Turkije, Yoegoslavie, San Ma
rino, Luxemburg, Liechtenstein, 
Malta, Monaco, Roemenie, Vati-
kaanstad en België Dit akkoord 
omvat o a <• het vnj verkeer van 
gedachten en personen». 

2. 40 jaar diplomatieke betrek
kingen tussen de Sovjetunie en 
België. 
Dit feit werd vorig jaar op 12 juli 
1975 plechtig gevierd o m door 
het uitgebreide bezoek van de 
Belgische Vorst, met Eerste Minis
ter Tindemans en met Minister 
Van Elslande (Buitenlandse Za
ken] aan de Sovjetunie Het feit 
alleen, dat deze 3 top-verantwoor
delijken — buiten protokollaire 
gewoon en — samen op «stap» 
gingen, wijstop heel véél De 
handelscijfers liegen er ook met 
om de uitvoer in 1975 naar de 
Sovjetunie vanuit België steeg 
met ± 55 % en omgekeerd met 
zelfs 90 % 

3. Het jaar 1975 is dus belangrijk 
voor de Belgo-Sovjetse handels
betrekkingen 
Maar omdat mensen zo belang
rijk zijn vinden wij dat de Akkoor
den van Helsinki geen ker(st)mis-
verpakking mogen zijn voor har
de handel Meer dan 100 volke
ren immers leven in verdrukking 
achter het IJzeren Gordijn Het 
bekende «Amnesty Internatio
nal "-rapport bewees dat er zeker 
10 000 politieke gevangenen in de 
Sovjetkampen verblijven . Den
ken we maar even aan 

4. Ajrikjan en Jevdokimov 
P. Ajnkjan, 26 jaar, student uit 
Jezevan, werd wegens zijn strijd 
voor een vrij en demokratisch 
Armenië eind 1974 tot 7 jaar straf
kamp met streng regime en aan
sluitend tot 3 jaar verbanning ver
oordeeld HIJ zit deze straf uit ver 
buiten zijn vaderland, in het straf
kampencomplex van Mordovie 
Reeds voordien verbleef hij 4 jaar 
in een strafkamp Alhoewel zijn 
gezondheid al zwaar ondermijnd 
IS en hij bovendien nog lijdt aan 
een kronische leverziekte en zwa
re hoofdpijnen, wordt hem aange
paste medische verzorging gewei
gerd De kampadministratie on
derwerpt hem integendeel aan 
nieuwe vervolgingen 
B Jevdokimov, 53 jaar, historicus 
en publicist uit Leningrad, gevan
gene onder Stalin, werd op be
schuldiging van samenwerking 
met de verzetsbeweging NTS, die 
strijdt voor een vnj en demokra
tisch Rusland, en voor zijn publika-
ties, in de smizdat, eind 1972 
opgesloten in de «speciale psy
chiatrische innchting» van Dne-

propetrovak (Oekraïne), waarvan 
de afschuwelijke levensomstan
digheden ons voldoende bekend 
zijn uit de getuigenissen van L 
PIjoesjetsj Overgeleverd aan de 
willekeur van zogenaamde dok
ters in witte kielen en van misda
digers in de rol van ziekenoppas-
sers, IS zijn gezondheidstoestand 
reeds ondermijnd door drie vroe
gere gevangenisstraffen, zo 
slecht dat voor zijn leven moet 
gevreesd worden HIJ lijdt daarbij 
nog aan een erge hartkwaal en 
aan astma 
Voor de vrijlating van P Ajrikjan 
deelden wij te Jerevan op 15 apnl 
1976 een 1 000 tal pamfletten uit, 
met het bekende gevolg 
Tijdens de vakantie richtten wij 
een verzoek aan al onze kollega's 
kamerleden en senatoren om een 
oproep voor de vrijlating van 
Ajnkjan en Jevdokimov te onder
tekenen En met sukses 
26 franstaligen en 48 nederlands-
taligen hebben onze oproep po
sitief beantwoord, zowat 20 % 
van alle parlementairen Alléén de 
BSP reageerde met, de PSB 
daarentegen wél met 9 onderte
kenaars Dit dokument werd dan 
aan Brezjnev, Sekretaris-Gene-
raal van het Centrale Komitee 
van de Kommumstische Partij in 
de Sovjetunie verzonden 

5. Het Vlaams Aktiekomitee 
voor Oost-Europa (Vakoe) 
De Noorse student Beroet Eids-
vig zit te Moskou sedert 14 juli 
1976 gevangen voor het versprei
den van pamfletten-met-vrije-ge-
dachten Jo Dries uit Mechelen 
en de Fransman Tirat trokken 
hem met dezelfde middelen te 

hulp Jo Dnes werd onmiddellijk 
uit het land gezet 
Op 24 september 1976 ter gele
genheid van de première van de 
«Nationale Zang- en Volksdans
groep» uit de Sovjetrepubliek 
Azerbaidjan, liet Jo Dries zich 
ketenen voor de ingang van de 
Stadsschouwburg te Kortnjk Dit, 
symbolisch, uit solidariteit met 
Eidsvig en Tirat 
Ondertussen deelden andere le
den van het «Vlaams Aktiekomi
tee voor Oost-Europa» begelei
dende pamfletten uit en nepen 
o a « Vnjheid voor het Azerbaid-
jaanse en Russische volk» en 
«Eidsvig en Tirat vrij». Waar het 
Aktiekomitee enerzijds sympati-
seert met de volkskunst uit Rus
land, klaagt het anderzijds aan, 
dat deze volkskunst propagandis
tisch uitgebuit wordt door de 
Sovjet-diktatuur, terwijl de artistie
ke groepen op rondreis in het 
Westen over geen bewegingsvrij

heid beschikken ue kunstavond 
zelf werd dan ook met gestoord. 
BIJ het uitdelen tijdens de pauze 
werden enkele leden van het 
Vakoe hardhandig aangepakt 
door de innchtende Belgo-Sovjet-
Vereniging, die onmiddellijk be
roep deed op de Kcrtnjkse politie. 
Vijf personen werden opgeleid 
en nadien weer vrij gelaten, o.m 
Fernand Dhondt en Guido Van 
der Meersch, voorzitter en sekre-
taris van het Vlaams Aktiekomi
tee voor Oost-Europa. 
Op de uitgedeelde pamfletten 
stonden dezelfde teksten die Jo 
Dries op 22 augustus 1976 in 
Moskou zelf verspreidde, waar
door ZIJ door de Sovjets uit het 
land werd gezet, in tegenstelling 
met Eidsvig en Tirat die aldaar 
slechts een zelfde aktie deden en 
toch tot op heden gevangen blij
ven. .. 

Willy KUIJPERS 
Kamerlid 

Gromyko, minister van buitenlandse zaken van de 
Sovjetunie. 

W O E N S D A G 29 S E P T E M B E R 

• De konfrontat ie over de tewerk
stel l ing wordt hervat in de ambts
woning van de eerste minister ter 
Berlalmontstraat te Brussel. Nu de 
meningsverschi l len over de Indeks 
van de baan zijn gaat alle aandacht 
naar de vraagstukken van de werk
loosheid en de tewerkstel l ing. 

• Het Verslag Van Houfte, opge
maakt in opdracht van de regering 
en handelend over de staatsfinan-
cies, veroordeelt scherp de onorto-
dokse budgettaire poli t iek van de 
opeenvolgende regeringen en is pes
simist isch aangaande de sanering 
van de r i jksf inanciën Van zijn kant 
zet het Verbond van Belgische On
dernemingen zijn leden tot matiging 
Inzake loonbeleid aan, teneinde het 
peil van de Belgische loonkosten 
niet nog meer fe doen sti jgen en niet 
nog meer dat van de buurlanden te 
overtreffen 

• Op 7.000 huisartsen zijn er 1.389 
bi jgeschoold, die hun tarief met 20 
t.h. mogen verhogen Aldus het Ri-
ZIV. 

• De Waalse luchtl i jn Lulk-Londen 
haalde in de vier eerste exploitatie-
maanden slechts een gemiddelde be
zett ingsgraad van 40 t.h., slechts de 
helft om de kosten te dekken. Voor 
de tweede lijn (Luik-Parijs) die op 1 
oktober startte zijn de voorui tz ich
ten al niet beter. Beide lijnen werden 
door staatssekretaris Gol uit de 
grond gestampt op grond van de 
Waalse naijver ten opzichte van 
Deurne (waar de bezett ingsgraad 
Deurne-Londen bijna 100 t.h. is). 

• Van de op 30.000 man (en vrouw) 
geschatte rechthebbenden op het 
brugpensioen hebben er slechts 400 
gebruik van gemaakt. 

D O N D E R D A G 30 S E P T E M B E R 

• Op verzoek van BSP-kamerl id 
Geldolf komt de BRT-kommissie 
van de Nederlandse Kultuurraad bi j 
een om de Panorama-uitzending 
van 23 september jl over extreem
rechts in Vlaanderen, opnieuw te 
vidioneren. 

• De korrekt ionele rechtbank van 
Brussel verdaagt tot 13 oktober het 
proces tegen de VU parlementsle
den die tegen Nols en tegen de laks
heid van de regering Tindemans 
betoogden in het kabinet van minis
ter Michel op 21 mei j l . 

• Het soclaal-ekonomisch kernka
binet keurt het wetsontwerp goed 
waarbij op 64-jarige leefti jd pen
sioen kan gegeven worden aan per
sonen die zwaar of ongezond werk 
verrichten. 

• Staatssekretaris D'hoore (Vlaam
se streekekonomie) wil de winsten 
uit grondspekulat ie met 99 t.h. belas
ten. Gemeend of kiesmaneuver ? 

• Minister Hermans kondigt een 
ganse reeks maatregelen aan tot 
energiebesparing. Te Aarlen zal een 
school gebouwd worden voor de kin
deren van de nederlandstalige mil i
tairen. De kompensatie voor loonver
lies voortsprui tend uit de wlsselver-
r lchtingen aan 14.000 Belgische 
grensarbeiders in Frankrijk wordt tot 
einde 1976 verlengd. Deze kompen
satie zal ca 80 mil joen kostem. 

V R I J D A G 1 O K T O B E R 

• 45 gedetineerden van de centra
le gevangenis te Leuven, meesten
deels zware gevallen en gedeeltel i jk 
franstal ig, worden naar andere ge
vangenissen in het land overge
bracht. Dit is een tegemoetkoming 

aan de eisen van de stakende ci
piers. Daar de « harde kern » onder 
de gevangenen nog niet werd over
geplaatst staken de cipiers voort. 
# De bekende en bejaarde schri j 
ver Marnix Gijsen (alias baron Jan-
Albert Goris) huwt te Oostende me
vrouw Madeleine Bambust. Het hu
weli jk werd te Oostende gesloten 
daar de te Eisene wonende auteur 
en gewezen diplomaat een ceremo
nie in het Frans wou vermijden. 
• BSP-voorzit ter Wil ly Claes rea
geert negatief op het VU-plan betref
fende de staatshervorming. Hij be
schuldigt de VU ervan, met haar 
federalisme met twee in werkel i jk
heid het separatisme na te streven. 

Z A T E R D A G 2 EN 
Z O N D A G 3 O K T O B E R 

0 De Vlaams-Nationale Raad, over
koepelend orgaan van 28 Vlaams-na-
tionale verenigingen, eist de verwi j 
dering uit het IJzerbedevaartkomi-
tee van de algemene VVB-voorzi t ter 
Paul Daels wegens «ondermijning 
van de aloude IJzerbedevaartge-
dachte > De Raad verwi j t de h. Daels 
«opname van l inksgerichten in het 
komi tee - en «belgic ist ische strek
kingen te huldigen ». 
• De Parti jraad van de VU keurt 
het VU-ontwerp inzake staatshervor
ming goed. Dit ontwerp is niet te 
nemen of te laten, de VU is tot onder
handelingen bereid zonder evenwel 
de essentie van haar standpunt pri js 
te geven. VU-voorzi t ter Schiltz (op 
een meeting te Aalst) is in verband 
met het Verslag Van Houtte van oor
deel dat de belangri jkste oorzaak 
van de financiële moeil i jkheden de 
kapitulatie van regering en tradit io
nele parti jen tegenover de grote 
drukkingsgroepen Is. Alleen de her

waardering van het polit iek gezag 
en de oplossing van het Vlaams-
Waals geschil kan hier een oplos
sing brengen. 
• De FDF-RW-fraktie in de provin
ciale raad van Brabant protesteert 
tegen haar uitsluit ing uit het buro 
van de raad. 
• De «Groene Fietsers» vervoe
ren gratis 215 personen, meestal 
bejaarden, In het kader van een aktie 
voor een beter en beterkoop open
baar vervoer. 

M A A N D A G 4 O K T O B E R 

• Het onderwijzend personeel van 
het r i jksonderwijs, aangesloten bij 
A C O D (aanleunend bij de BSP) gaat 
in driedaagse staking. Het kristen en 
liberaal sindikaat wachten liever op 
het resultaat van de besprekingen 
met de ministers van Nationale Op
voeding. In het vri j onderwi js wordt 
niet gestaakt. 

• Uurwerken en juwelen 

DE MOOR 

Schooldreef 19 

9 Internationaal Optiek 

DE MOOR 
met foto-afdeling 

Schooldreef 21 - 9219 Gent 
brugge 

Tel 091/30 01.22 

Zaakvoerder Jan De Moor 
VU-gemeenteraadslid 

• Verscheidene Vlaamse missie
paters en zusters m Zaïre overleden 
als gevolg van een onbekende virus
ziekte 

# Volgens cijfers uit een voorlopig 
onderzoek gedaan in opdracht van 
de Nederlandse Kultuurkommissie 
te Brussel is de daling van de 
schoolbevolk ing in kleuter- en scho-
l ierenonderwijs te wijten aan het 
dalend geboorteci j fer In het fransta
lig onderwi js is deze daling procen
tueel groter dan in het nederlandsta-
lig onderwijs. Het is echter voorba
rig nu reeds besluiten te trekken 
daar o.m. de tell ing van de schoolbe
volk ing pas op 1 oktober werd afge
sloten De NMK Brussel zal aan
dringen op gelijke kansen voor het 
nederlandstal ig onderwijs op wette
li jk niveau, daar thans is bewezen 
dat dit onderwijs te Brussel leefbaar 
is. 

9 In een pamflet zet de Schaar-
beekse FDF-burgemeester Nols het 
geneesherenkorps van het plaatseli j
ke ziekenhuis aan de taalwetgeving 
te negeren omdat zogezegd hef aan
tal nederlandstalige patiënten te ver
waarlozen is. In 1975 waren er in het 
Schaarbeekse ziekenhuis slechts 2 
nederlandstalige geneesheren tegen
over 75 franstalige. Schaarbeek 
spant de kroon inzake taalwetover
tredingen (aldus minister De Saeger 
op 24 juni j l . in de senaat). 

9 Minister De Saeger ontvangt een 
afvaardiging van TAK. Het onder
houd ging uiteraard over de taaitoe
standen in de Brusselse KOO-zie-
kenhuizen. De minister verwacht 
meer rezultaat van de spl i tsing van 
de ziekenhuizen dan van de wettel i j
ke vastgelegde tweetaligheid. 
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Verkiezingen in de Bondsrepubliek 

Een procent te weinig 

H. SCHMIDT 

Met een verbazende snelheid (en 
dan toch weer niet want de Duit
sers kennen iets van organisatie) 
waren zondagavond de uitslagen 
van de bondsdagverkiezingen ge
kend (denk daarbij eens aan de 
traagheid waarmee het ministerie 
van Binnenlandse Zaken o l v de 
socialist Harmegnies de vonge 
Belgische parlementsverkiezin
gen «versloeg») Reeds om 21 u 
stond het vast dat de SPD (socia
listen) en de FDP de verliezers 
waren en de CDU-CSU (kristen-
demokraten) de «grote» win
naars Maar de partij van Kohl en 
Strauss haalde net met genoeg 
om de volstrekte meerderheid te 
behalen meerderheid waarop ze 
zeer duidelijk in haar propaganda 
had gemikt De CDU-CSU is dus 
gesneuveld in het zicht van de 
eindmeet en dat moet wel een bit
tere ervaring zijn voor deze partij 
en haar leiders (waarbij zich naar 
het oordeel van outsiders Kohl 
heeft ontpopt tot een rustig maar 

ook snedig en bekwaam partijlei
der nadat eerst de indruk was 
ontstaan dat de ware leider 
Frans-Jozef Strauss was) 

Kohl deed dadelijk een beroep op 
president Scheel (liberaal en des
tijds onder Brandt minister van 
Buitenlandse Zaken) om met een 
opdracht tot regenngsvorming be
last te worden vermits zijn partij 
(dat staat buiten kijf) de overwin
naar was Kohl verwees daarbij 
naar het precedent van 1969 
toen Brandt ex-officio met de 
regenngsvorming werd belast op 
grond van de elektorale vooruit
gang van de SPD en de achteruit
gang van CDU-CSU Brandt 
heeft dit syllogisme dadelijk afge
wezen Er IS geen vergelijking 
mogelijk, aldus Brandt want toen 
was er geen voorafgaande af
spraak tussen de partijen nu is er 
wel een afspraak tussen SPD en 
FDP die nog steeds de (krappe) 
meerderheid hebben (slechts 8 
zetels) In de ontgoochelde FDP 
heerste begin deze week wel eni
ge onzekerheid maar de porte
feuille-honger is ook bij de Duitse 
liberalen doorgaans sterker dan 
de bezinning of het programma 

De CDU-CSU had bewust de 
klemtoon van de propaganda van 
het zakelijke naar het emotionele 
verlegd (vb «Kies tussen de vrij
heid (van de CDU) en het socialis
me») Daardoor echter werd de 
kloof tussen de CDU en de SPD 
vergroot maar ook tussen de 
CDU-CSU en de SPD Welnu de 
CDU-CSU kan geen regenng vor
men zonder de SPD, waarvan de 
voorzitter, minister van Buiten
landse Z^aken Genscher reeds 
zondagavond verklaarde dat de 
SPD zich aan de afspraak zou 
houden, nl opnieuw met de SPD 
en Schmidt zee kiezen 
Het regeren zal voor Schmidt-

Genscher moeilijker worden met 
een geslonken meerderheid in de 
Bondsdag en met een CDU-
CSU-meerderheid in de (overi
gens minder invloedrijke) Bonds
raad (soort senaat van de Lan
der) Dat IS echter vandaag nog 
een veronderstelling Adenauers 
eerste ambtstermijn begon met 

een stem meerderheid 
Kanselier Schmidt kan thans na
gaan of de Ost-politik oorzaak 
van de achteruitgang van zijn par
tij IS dan wel of het de werkloos

heid IS Of de vastere greep van 
de CDU-CSU op de massa 

Waarschijnlijk zullen de betrek
kingen met Oost-Duitsland nu 
weer verbeteren De SPD kon de 
slechter geworden verhouding 
tot de DDR tijdens de kiesstnjd 
als een alibi gebruiken (en o a de 
slogan « vrijheid of socialisme » pa
reren) Nu IS dat met meer nodig 

De demokratische beginselen 
worden overigens met de 5 % 
grens (een partij die dit percenta
ge van de stemmen met behaalt 

wordt van zetelverdeling uitge
sloten) met gediend Daardoor im
mers krijgen nieuwe of kleine par
tijen geen schijn van kans Maar 
dat zal de Heimuts en de Straus-
sen een zorg zijn, want om «lasti
ge vliegen » buiten te houden zijn 
beiden het roerend eens Een 
ander gevolg van de CDU-CSU-
vooruitgang zal de bevestiging 
van Kohl in zijn leiderspositie zijn 
ongeacht het 60 %-cijfer van 
Strauss partij in het nog steeds 
half knstelijk, half nationalistisch 
reagerende Beieren (Sw) 

L 

(jeeveedee) Het is er dan in Neder
land toch van gekomen de grootste 
dne van de knstelijke politieke partijen 
hebben besloten bij de landelijke ver
kiezingen van volgend jaat mei met 
een gezamenlijke lijst uit te komen 

Twee van de dne partners in wat 
voortaan het Chnsten-Democratisch 
Appel (CDA) zal heten de Katolieke 
Volkspartij en de Chnstelijk-Histori-
sche Unie hadden zich al eerder 
akkoord verklaard met die ene kandi
datenlijst De «Dntte im Bunde» de 
Anti-Revolutionaire Partij had wat 
meer moeite met het opgaan in een 
lijst maar nu heeft ze dan toch in over
grote meerderheid ja gezegd tegen 
het CDA 

Men moet natuurlijk altijd oppassen 
met woorden als « historische gebeur
tenis» maar als men dit begnp wat 
weet te relativeren zou men het in dit 
geval toch mogen gebruiken Want a 
hebben tal van voormannen van de 
betrokken dr e partijen in vroeger ja
ren herhaaioelijk verklaard dat er nooit 
sprake zou kunnen zijn van een geor
ganiseerd samengaan, b is de tot
standkoming van de knstelijke «drie 
bond » de afgelopen tien (') jaar met 
zoveel gehakketak gegaan dat het bij
na een wonder mag heten dat de zaak 
voor mekaar is gekomen en c mag 
verwacht worden dat het CDA de 
eerstkomende tijd een belangrijke rol 
gaat spelen bij ve. kiezingen zowel op 
het plaatselijk en het gewestelijk als 
op het nationale vlak Tussen de socia

listische Partij van de Arbeid en de libe
rale Volkspartij voor Vrijheid en demo-
kratie staat nu een omvangrijke mid
dengroep waarvan de omtrekken wel
iswaar nog met volledig uit de verf 
komen maar waarvan wel verwacht 
mag worden dat zij al kompromissen 
sluitend haar politieke eenheid zal 
weten te handhaven 
Het IS bij dit alles wel typerend dat 
juist in Nederland waar kerkelijke en 
godsdienstige «doorbraken» nogal de 

groepenngen, zich vaak eerder door 
opportunisme dan door « evangelische 
bewogenheid» onderscheidde, zeker 
toch in de naoorlogse jaren Naarge
lang het uirkwam kon ze dan ook in 
regenngen van sterk wisselende signa
tuur haar partij meeblazen Voor de 
Chnstelijk-Histonsche Unie (CHU) lag 
dit wat moeilijker Deze protestantse 
partij toonde meestal een zekere nei
ging in de richting van de liberalen Ter
wijl de Anti-Revolutionairen van hun 

aandacht hebben getrokken een dui
delijke plaats blijkt te zijn voor het 
bednjven van politiek op knstelijke 
grondslag Althans op papier en in de 
vergaderzalen Want hoe dit in de 
praktijk (lees het parlement en de 
regenng) zal uitpakken is nog maar de 
vraag Een vooraanstaande krant 
sprak de afgelopen week met ten 
onrechte de vrees uit dat het CDA 
zich zal gaan schuldig maken aan 
« knsten-demokratische gladstrijkenj», 
en schreef ook over « de politieke half
slachtigheid die het midden in Neder
land meestal vertoont» 
Feit IS dat de Katolieke Volkspartij 
(KVP) de grootste van de dne CDA-

kant altijd een sterke beginselvastheid 
ten toon spreidden die hen menigmaal 
in progressief vaarwater brachten Het 
IS dan ook met te verwonderen dat 
deze laatste partij zoals we boven 
schreven nogal wat moeite heeft ge
had met het kiezen voor een CDA-lijst 
De gezamenlijke lijst betekent ove-
ngens met dat de dne samenwerkende 
partijen op korte termijn hun eigen 
identiteit zullen prijsgeven Dat is pas 
een zaak voor later Voorlopig blijven 
de dne partijen intern onder eigen 
naam opereren en tegelijk onder de 
CDA-vlag Er komt volgend jaar wel 
een gezamenlijke Kamerfraktie van de 
drie dus ook met een fraktieleider en 

— wie weet — een gezamenlijke kan
didaat voor het eerstemimsterschap 
Hiermee zijn we tevens aangeland bij 
het eerste wolkje boven het CDA 
Want over de man of vrouw die vol
gend jaar de gezamenlijke lijst zal moe
ten aanvoeren is men het nog lang 
met eens De KVP schuift de heer 
Frans Andnessen naar voren die al 
geruime tijd de Tweedekamer-fraktie 
voor deze partij leidt De Anti-Revolu-
tionairen blijken echter voor Andries-
sen als lijsttrekker zeer weimg te voe
len ZIJ zouden liever (KVP-)minister 
Lubbers van Ekonomische zaken aan 
het hoofd van de kandidatenlijst plaat
sen hoewel Lubbers zelf beweert 
daar weinig zin in te hebben Binnens
kamers zal hierover nog wel een rob
bertje worden uitgevochten 
Wat tenslotte de tegenspelers van het 
CDA betreft kan gezegd worden dat 
de liberalen met het oog op de verkie
zingen al naar de knstelijke politici zit
ten te hengelen Maar tegelijk verkon
digen de socialisten dat er vast en 
zeker een tweede regering Den Uyl 
komt En dat kan alleen maar beteke
nen een kabinet van socialisten en 
knstenen > De voorzitter van het CDA 
prof Piet Steenkamp zei in dit ver
band «Het CDA IS geen zijvleugel 
van de V V D maar ook geen voorpor
taal van de PvdA» Waarmee hij de 
kerk weer precies in het middden 
plaatste En dat is ongetwijfeld de juis
te plaats van een groep die zich om 
haar ideologische grondslag nauwe
lijks bekommert en alleen maar een 
brok macht op het oog heeft 
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ANTWERPEN 
A N T W E R P E N (s tad ) 

Dienstbetoon door volksvertegen
woordiger A De Beul, bijgestaan 
door Prov raadslid Mevr Monseur 
telkens op maandag op het sekreta-
raa t Wetstr 12 van 16 tot 19 u 
B a l : Vujo danst op vnjdag 15 okt in 
de zaal «Oranjehuis» Deuren 20 u 
Inkom 49,75 fr 
Samenkomst : op zondag 10 okt bele
ven we de verkiezingsuitslagen in het 
lokaal Oranjehuis, Hoogstr 69 Antwer
pen 
Steun • hebt u al uw bijdrage binnen
gebracht bij een van onze bestuursle
den '> U kan ook storten op K B 404-
3036801-74 van V U Antw Stad 
C O.O Frans De Laet en dokter De 
Boel, onze afgevaardigden staan 
steeds tot uw dienst Respektievelijke 
telefoon 38 66 92 of 33 97 90 

B R A S S C H A A T 

De gemeenteraadsverkiezingen te 
Brasschaat kennen een apart ver
loop Niet minder dan 6 volledige plus 
1 onvolledige lijst nemen eraan deel 
Dit betekent een zekere verdeling, 
ook van Volksunie-stemmen, over de 
diverse kandidaten 
Het publiceren van de VU-lijsten in 
«WIJ» vonden wij dan ook zeer 
belangrijk Spijtig echter kwam Bras
schaat er nogal gedisknmineerd uit 
Buiten fouten in naamspelling werd 
een kandidaat vergeten terwijl op de 
lijst nog twee kandidaten voorkwa
men die ondertussen op andere ge
meentelijke lijsten opkomen Ziehier 
de juiste lijst 1 Gert De Buysscher-
Van Opstal, Hoogboomsesteenweg 
79 . 2 Rik Decleir, De Borrekenslei 
7 4 , 3 Stan Van Looveren De Burlet-
heide 36 , 4 Fred Van Landeghem, 
Hoge Akker 5 , 5 Roger Vanthillo, 
Martouginlei 144. 6 Paul Van Eyck, 
Kenislei 7 7 Jaak Decru, Hanendreef 
39 , 8 Ivo Van Assche Bredestraat 
12, 9 Jan Van Koeckhoven, De 
Caterslei 2 0 , 10 Leo Paepen, Hoog
boomsesteenweg 56 , 11 Theo Verlin-
den, Zegersdreef 110, 12 Denise 
Theuns-De Mey, Het Heike 15 , 13 
Hugo Thibaut, Bredabaan 59 14 
Monika Verijke-De Schepper, Hoge 
Akker 35 , 15 Roger Hermans, Hof-
straat 3 5 , 1 6 Jos Van Gils, Julialei 5 8 , 
17 Willy Baens, Mishaegen 37 , 18 
Rafael Snauwaert, Pauwelslei 161 
19 Georges Claeys, Het Heike 2 0 , 20 

Brouwerij 

MOORTGAT 
BREENDONK 

Tel. 031/86.71.21 

Voor « AL » uw bieren 
en limonades 

Ëijhuizen Cogels Osylei 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel 031/36 10 11 

Deheegher Jan 
Ledeganckstraat 19, Gent 

Tel 091/22 45 62 

Jos Beirens, Van de Wiellei 153 21 
Annemie Servaes-Van Echelpoel, Bos-
saersstraat 57 22 Clement Van Cai-
mere, Dullingen 2 , 23 Rene Van Hoe-
gaerden, St-Antoniuslei 58 24 An-
toon Van de Vel, Ploegsbaan 49 25 
Bert Bovee-Vanderheyden, Donkse-
steenweg 64 ,26 Jan Van Eyck, Breda
baan 527, 27 Rudolf Vierbergen 
Hoge Kaart 64 28 Geert Thiers, Bloe-
menlei 10 29 Jan Van Osta, Dubois-
lei 55 

B E R C H E M 

AKTIE 
Op zaterdagmorgen 11 september 
trok er een plakkersploeg van 20 man 
van Berchem naar ons Petekind Jet-
te om hen daar degelijk bij te staan 
om hun gemeente een prettig Volks
unie-kleedje te bezorgen Iets dat trou
wens prachtig geslaagd is Ondanks 
het vele werk bij ons blijven we 
bereid Jette nogmaals bij te springen 
Nog doen"? 
VERKIEZINGEN 

Op 10 oktober komt VU-Berchem op 
een kartellijst op, samen met de lijst 
van de Burgemeester en de PVV Dit 
met het doel om. eindelijk 't geknoei 
van de BSP samen met een paar 
CVP nahinkers uit onze gemeente te 
bannen 
Volksunie kiezers breng dan ook Uw 
stem uit op de Kartellijst Nr 11 achter 
de naam van onze Volksuniekandida-
ten Onze Kopman is natuurlijk Dok
ter H GOEMANS op de 2de plaats, 
gevolgd door Jos DE ROOVER op de 
5de, Jef BRENTJENS op de 8ste, Pau
la VANBEECK-VANDERLINDEN op 
de 11de, Jons FERIR op de 14de, Dirk 
VANGELDER op de 16de enz De lijst
duwer IS Jan MAES Volgende week 
de volledige VU-kandidatenlijst 

D E U R N E 

ALLEN DIE SLECHT TE BEEN ZIJN 
Voor bejaarden en gehandikapten die 
op de verkiezingsdag over geen ver
voer beschikken richt de VU-Deurne 
een hulpdienst in Wenst U van en 
naar het stembureel gebracht wor
den, geef dan uw adres, het adres 
van Uw stembureau en het gewenste 
vertrekuur aan MEVR DEDRIE-DE 
GRAVE, Ergo de Waellaan 28 Deur-
ne-Z, tel 21 31 29 Het kan nog, doe 
het vlug i 

DE NACHT V A N 10 OKTOBER 
Op zondag 10 oktober, van 's mid
dags af, kan iedereen de verkiezings
uitslagen vernemen in ons lokaal 
Trefpunt, Turnhoutsebaan 28, Deurne 
Mare Uytdewilgen leende voor dit 
doel twee televisietoestellen die in 
Trefpunt zullen worden opgesteld U 
kunt er zelf nog voor zorgen dat het 
een feest wordt hang nog vlug een 
raamaff iche' 

HET K A N NOG NET RAAMAFFI-
CHES 
Zorg dat tijdens de allerlaatste dagen 
voor de verkiezingen uw venster, dat 
van bevnende buren en kennissen, 
versierd is met ons lijstnummer 
Neem direkt kontakt op met een van 
onze kandidaten of telefoneer 
249372, 211200, 248806, 213129 
De verlangde affiches worden U zo 
vlug mogelijk bezorgd 

LAATSTE INFORMATIE OVER ON
ZE LIJST 
De gemiddelde leeftijd van onze kan
didaten IS 43 jaar De jongste is 21, de 
oudste 60 Van de 43 kandidaten zijn 
er 15 vrouwen een rekord in Deurne ' 
BIJ de eerste 12 kandidaten zijn er 3 
vrouwen op de VU-li jst, het gemeen
tebestuur van 1977 mag wel uitkij
ken I 
MOSSELAVOND 
Om even van de verkiezingsinforma
tie af te stappen herinneren we U er 
nog eens aan dat op 22 oktober in 
lokaal Trefpunt Turnhoutsebaan 28 
Deurne, een mosselavond wordt inge
richt Voor mosselen met brood (of 
koude schotel) met een glas witte 
wijn en de toegang tot het bal betaalt 
U slechts 120 fr Iedereen is welkom i 

E K E R E N 

GEBOORTE 
Hartelijke gelukwensen voor onze le
den Yolande Dengler en Erwin Dirks 
bij de geboorte van hun tweede kind
je. Jan Eveneens beste wensen voor 
de meter mevrouw Veerie Dens en 
voor de peter de heer Frans Dirks 
• VERKIEZINGSFONDS 
De leden en simpatisanten van de 
VU-Ekeren, die een geldelijke steun 
wensen te geven voor het verkiezings
fonds, gelieven gebruik te maken van 
volgende bankrekening VOLKS-
UNIE-EKEREN, nr 414/5024661/97 
bij de KREDIETBANK, Kristus Koning
plein, EKEREN 

Verdere inlichtingen steeds te beko
men op het VU-sekretariaat, Geesten-
spoor 72, Ekeren Tel 41 04 41 Bij 
voorbaat hartelijk dank i 

OUDERE OF MINDER-VALIDE KIE
ZERS 
ZIJ, die niet wensen of kunnen gebruik 
maken van hun volmachtrecht, mo
gen altijd een beroep doen op de 
Volksunie voor vervoer of begeleiding 
naar het stemlokaal Stel u hiervoor in 
verbinding met een der VU-kandida-
ten of geef uw naam op bij Veerie 
Thyssens Geestenspoor 72, Ekeren 
Tel 41 0441 

K O N T I C H 

RECHTZETTING 

In '< W I J » van 23-9-76 werd de VU-lijst 
van Kontich-Waarloos voorgesteld 
Hierbij slopen er evenwel onnauwkeu
righeden in de tekst, zodat wij genood
zaakt zijn onze kandidatenlijst op
nieuw voor te stellen 

1 Verbaet Ludo geneesheer, uittre
dend raadslid K C , 2 mevr Ólyslae-
gers-Smedts Magda, regentes K C 
3 Faes Enk, voorzitter VUJO, psycho-
techn De Reep 4 Van Den Hauwe 
Mon, lic h w , uittredend raadslid, K K . 
5 Embrechts Paul, bandwerker, uittre
dend raadslid. Broekbeemden , 6 Van 
Dessel Hugo, technicus. Waarloos . 7 
Onzia Hugo techn radio-tv. K C , 8 
Jaeken Gerda, VUJO, bediende, K C , 
9 Totte Jos, lic h conc w e . Wild 
Veld , 10 Defosse Luc, schilder, St-Ri
ta 11 mevr Vercauteren, Wijns Lie
ve maaSch assistente St-Ri ta, 12 
mevr Jonkers-Van Cle Magda bejaar
denhelpster, K K 13 Verstappen 

Zie vervolg biz 8 

OP VERKIEZINGSAVOND 
KOMEN WIJ BIJEEN 
BOECHOUT: benedenzaal •G i i denhu i s - , Sf.-Bavoplein 8, Boe-
chout, vanaf 17 u. 
BORGERHOUT: lokaal • O u d e Worstenpan », Turnhoutsebaan 19, 
vanaf 20 u 
B O O M - lokaal «Nele», Antwerpsestraat 378, vanaf 17 u. 
RANST: lokaal < Frankenheem >, Dorpsplem 11, Broechem, vanaf 
19 u. 
EDEGEM lokaal «Dne Eiken», Drie Eikenstraat 128, vanaf 17 u 
DEURNE lokaal «Trefpunt», Turnhoutsebaan 28, vanaf 17 u 
EKEREN lokaal - Ekershof», Groothagelkruis 6 / 1 , vanaf 18 u. 30 
HOBOKEN lokaal «Vlaams Nat. Centrum», Steynsfraat 85, vanaf 
20 u. 
HOVE lokaal «Reinaert- , Mortselsesteenweg 21 , vanaf 17 u. 
KONTICH : lokaal «Alcazar», Mechelsesteenweg 22, Kontich, van
af 19 u 
MERKSEM lokaal «Ti j l», Bredabaan 298, vanaf 19 u. 30 
NIEL. lokaal Cafe «Oud Heidelberg», Dorpsstraat 25, vanaf 18 u. 
SCHILDE lokaal Cafe - Puttenhof», hoek Kerkstraat-Oelegemse -
steenweg, Schi lde, vanaf 20 u. 
W O M M E L G E M - lokaal «Den Klauwaert», Dasstraat 23, vanaf 
10 u. voormiddag 
ZOERSEL lokaal «Dancing Bakkershof», Eikenlaan, te Halle 
(Kempen), vanaf 17 u. 
ZWIJNDRECHT. lokaal «Vlaams Huis», Polderstraat 15, te Zwi jn-
drechf 

uit EEN stuk 
stemmen 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN ^ O KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 
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Frans-Leon, veearts, K C , 14 Van 
Der Auwera Koen, VUJO, vertegen
woordiger, K C 15 Yperman Rjk. 
magazijnbediende, Altena , 16 Nuyts 
August, gepens, K K , 17 De Bock 
Johan schilder, Tuinwijk, 18 Cibos 
Julien, VUJO, arbeider, K C 19 mevr 
De Wever-Torfs Irene, zelfstandige, 
K K , 20 mevr Van Aken-Hofman 
Manna bediende De Reep 21 De 
Wilde Peter, bediende. Waar loos, 22 
Van De Vreken Machteld, bediende, 
K K , 23 Verbeeck Marcel, promotor, 
K C , 24 Bemest Karel. inkoper, K C 
25 Steurs Jef, fotograveerder, uittre
dend raadslid, provincieraadslid, Viller-
montwijk 

T U R N H O U T 

CNT HEEFT NR 11 
In Turnhout stijgt het entoesiasme 

naarmate de verkiezingen naderen 
Om het mogelijk te maken de CVP-
meerderheid te breken die meer dan 
100 jaar het roer in handen houdt tot 
groot ongenoegen van de grote meer
derheid van de bevolking hebben wij 
'n koalitielijst gevormd met PVV zelf
standigen en vrije beroepen Als lijst
trekker werd een onafhankelijke 
Meester Herman Van Gorp uitverko
zen, terwijl V U en PVV ieder 12 kandi
daten naar voor brengen en de zelf
standigen 8 

Ziehier deze kandidaten Rudi Beau-
fays uittredend raadslid, Lou Deckx. 
uittredend raadslid Tuur Robbe-
rechts, Gilbert Van Gorp, Paule Mer-
tens-Peeters, Miei Verstraelen, uittre
dend raadslid, Domien Bertels. Wil-
fned Driesen, Rita Marynissen, Karel 
Wilmsen Karel Steenackers en Jan 
Van Rooy 

Deze mensen staan te trappelen om 
te helpen een einde te stellen aan de 
huidige meerderheid 
En we kunnen U verklappen dat onze 
lijst CNT (Centrumvorming Nieuw 
Turnhout) genaamd de wind in de zei
len heeft In Turnhout overheerst op 
dit ogenblik eén slogan namelijk 
" Turnhout verdient beter » waaronder 
onze kampagne gevoerd wordt Het 
lijstnummer 11 siert de stadsmuren. 
De plakploegen doen werkelijk p rach- , 
tig werk 

Een keerzijde aan de medaille wij 
hebben nog veel geld te kort i wie ons 
nog wil steunen kan zijn bijdrage stor
ten op rekening nr 413-4113891-81 
(Aanmoedigingsfonds, A Rodenbach 
plein 117, Turnhout) U mag natuurlijk 
ook stiekem een omslag bezorgen 
aan de bestuursleden 

Groepen en maatschappijen allerhande ! ! ! 

Speciaal voor U bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

Kan U op ieder ogenblik van de dag van het jaar nnid-
dag- en avondmalen aanbieden 

I N T E R E S S A N T 
Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondagavond in 

een gezellige sfeer 
Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur een der beste 

Oberbayern-orkesten 
Middag- en avondmaal in groep gezellig fijn goed en goedkoop De 
grote specialiteiten zijn Ajuinsoep - Hongaarse goelasj - Eisbein 
mit Sauerkraut - Kip aan het spit - Krachtvleesschotel beter dan in 

Duitsland 

LEUVEN Tervuursevest 60 Tel 016/228672 - 1500 zitpl 
ANTWERPEN Groenpl 33 Tel 031/31 2037 - Mooiste zaal van de 
stad 
LEUVEN (Bierkelder) Oude Markt 11 Tel 016/22 68 69 - Mooiste 
kelder van Europa 
AALST (Klaroen) Autoweg Tel 053/2128 5 3 - 1 000 pi 
HULSTE (Kortri jk) Brugsestwg 1 Tel 056/71 1536 - 2400 pi 
KONTICH Kon Astndlaan 87 Tel 031/57 30 32 
TORHOUT Stwg Torhout-Lichterv 2 000 pi Tel 051/72 28 22 
DRONGEN Autoweg Brussel-Oostende Tel 091/267432 
SINT-TRUIDEN Spaansebrugstraat Tel 011/673630 
KESSENICH Venio Steenweg Tel 011/565340 
KNOKKE Stwg Knokke-Maldegem-Moerbeke Tel 050/50 02 96 
BERINGEN Grote Markt 17 Tel 011/432051 
OOSTENDE Oude luchthaven Middelkerke TeL 059/30 20 86 
W I J zoeken dringend als medewerkeis ernstige families waarvan 
de man of de vrouw de keuken kan leiden — Vast loon — Kost en 
inwoon gratis — In regel met de sociale wet — Liefst mensen van t 

vak • 
Schrifteli jk aanbieden bij ABTS Tiensesteenweg 128, Korbeek-Lo 
SINT-PIETERS-LEEUW. Tel 02/376 1872 

WEST-VLAANDEREN 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel 054/33105 

PVBA 

* 

AALST 

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

KINDERARTIKELEN plooi en wandeiwagens - bed|es en wiegen - stoelen en 
looprekken schommels - kamerversieringen - wastafels en waskussens - kin

derkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei - turnkledij - ruileruitrustingen - pingponglafels -
badkleding en alle toebehoorten - rol- en ijsschaatsen - kampmgartikelen -

turngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus in merkartikelen autobanen - elektr treinen 
der beste merken - auto s - go carts - Iraktoren - poppen - poppenwagens en 
wiegjes burelen - lessenaars borden - fietsjes - alle gezelschapsspelen -

a'le soorten mekanieken - schooltassen borden • tuinmeubelen - tuinschom-
mels 

- ZEER VOORDELIGE PRUZEN -

Feestzaal«JAGERSHOF -
Zaal voor huwelijken vergadenngen 

e d m met 1 200 zitplaatsen 
Gemeenteplaats, St -Andr ies 
Tc! 050/31 32 10 en 31.34 06 

I Z E G E M 

DEBATAVOND 
Op vrijdag 24 september had een 
debatavond plaats over gemeentelijk 
beleid, georganiseerd door de vzw De 
Zoeker Op de affiche stonden de 
vier lijstaanvoerders Er was een bie-
zonder grote belangstelling zodat de 
zaal van de Stedelijke Avondleergan
gen werkelijk te klem was Een eerste 
verrassing — maar insiders hadden 
dit verwacht — kwam van PVV-zijde 
Die stuurde haar kat Meteen zorgde 
deze partij voor de bestendiging van 
haar Izegemse faam namelijk «de 
zwijgende » te zijn 

De burgemeester en tevens BSP-lijst-
aanvoerder wist zich in het debat en 
bij de vragen goed te handhaven, 
maar hij bracht niets nieuws 
De CVP-lijsttrekker liet bij zijn talrijk 
aanwezige aanhangers alleen een bit
tere ontgoocheling achter Hoewel be
kend als een vlot spreker zakte hij 
weg in het moeras van tipische CVP-
vaagheden en wist hij maar zwak te 
repliceren op de vragen 

Een eerste revelatie was lijstaanvoer
der Geert Bourgeois van de Volks
unie Hoewel de jongste wist hij zijn 
tegenstanders te overtreffen in 
spreekvaardigheid, maar ook dank zij 
een degelijk programma Geen enkele 
aanwezige uit de zaal CVP'ers, zowel 
als BSP'ers en VU-mensen liet er twij
fel over bestaan de V U had hier bij 
monde van Geert Bourgeois een schit
terende beurt gemaakt 
Een tweede revelatie was het publiek 
Naast mensen die duidelijk geïnspi
reerd waren door hun engagement in 
een partij, kwamen er talrijke pertinen
te vragen vanuit de jeugd Het ging 
duidelijk om jongeren die geen lid 
waren van een politieke partij Maar 
het was even duidelijk dat zij diep ont
goocheld waren over de traditionele 
partijen en grote verwachtingen koes
teren i v m de Volksunie 
DE KIESSTRIJD 
Twee aspekten verdienen even spe
ciale aandacht TaInjke VU-leden en 
abonnees zijn bereid gevonden een 
raamaffiche voor de VU op te han
gen W I J maken van de gelegenheid 
gebruik hen hiervoor hartelijk te dan
ken ZIJ helpen de V U een vernieuwd 
gelaat schenken 
Een tweede bedenking van een heel 
andere aard De CVP is kennelijk op 
hol geslagen Op het ogenblik waarop 
we dit schnjven publiceerde ze al 
twee pamfletten waarin ze er niet 

voor terugschrikt de grofste scheld
woorden naar de V U te slingeren 
Wie dat doet, moet zich verschrikke
lijk zwak, verdeeld en hulpeloos voe
len Inderdaad het is een publiek 
geheim dat de CVP sterk verdeeld 
blijft ondanks haar ene lijst 
O N S KIESFONDS 
De Volksunie zegt hartelijk dank aan 
al wie ons al steunde Velen konden 
wegens tijdsgebrek nog niet bezocht 
worden Wacht onze komst met af 
Schrijf een bedrag over op rekening 
065-0134301-85 van Volksunie-lze-
gem, met de vermelding « kiesfonds » 
DOKUMENTATIE OVER DE V U 
Scholieren en studenten die een stu
die moeten maken over de V U kun
nen een uitgebreide dokumentatie 
raadplegen en gedeeltelijk ook mee
krijgen bij Enk Vandewalle, H Dunant-
straat 11 (tel 302670) Voor doku
mentatie over andere partijen kunnen 
ZIJ ook bij hem terecht 

M E N E N 

A U T O K A R A V A A N 
Op zaterdag 9 oktober nchten wij een 
autokaravaan in, verzamelen op het 
gemeenteplein te Rekkem om 13 u 
ledere auto is er welkom 
VERKIEZINGSUITSLAGEN 
worden medegedeeld in Lauwe « Prin
senhof» in Menen «Jan de Lichte» 
nabij station 

Een grote sprong voorwaarts 

DE VERKIEZINGEN VAN 1970 
De gemeenteraadsverkiezingen van 
1970 vielen samen met de — dank zij 
de harde VU-oppositie — verhitte 
debatten in het parlement over het 
plan Eyskens inzake grondwetsherzie
ning Vandaar dat de Volksunie deze 
verkiezingen toen zoals thans, van 
nationaal belang achtte en dit ook in 
haar propaganda duidelijk liet uitschij
nen 

1970 betekende voor de V U een gro
te sprong voorwaarts In 1964 behaal
de de V U in Vlaanderen slechts 54 
gemeenteraadszetels Dat was met al
leen het gevolg van de jeugdige leef
tijd van de partij (ze bestond nauwe
lijks negen jaar) maar ook een gevolg 
van het feit dat de partij in vele 
gemeenten met als V U maar onder 
een andere benaming — meestal 
Volks- of Gemeentebelangen — in 
het strijdperk trad Zodat er in werke
lijkheid wel meer dan 54 VU-gekoze-
nen waren 

In 1970 verzevenvoudigde de V U 
haar aantal gemeenteraadszetels ze 
klom van 54 naar 340, mitsgaders nog 
enkele honderden op Vlaamse lijsten 
die met onder de partijbenaming in 
het knjt traden ofwel omdat VU-men
sen met niet-VU-ers een gemengde 
of een karteilijst indienden Het was in 
elk geval een grote sprong vooruiL 
zodanig zelfs dat de V U de PVV voor
bijstak en in Vlaanderen de derde 
sterkste partij werd 
Een derde vaststelling die we na de 
verkiezingen van 1970 konden maken 
heeft betrekking op Brussel daar 
werd de VU op slag de sterkste 
Vlaamse partij, ondanks de unitansti-
sche hetze, ondanks verdeeldheid en 

ondanks het tragisch incident Geor-
gin 
In tientallen gemeenten ten slotte nam 
de V U bestuursverantwoordelijkheid 
op, hetzij als burgemeester hetzij als 
schepen of hetzij als voorzitter of lid 
van de Kommissies van Openbare 
Onderstand Dit liet haar meteen toe, 
haar sociaal dienstbetoon aanzienlijk 
uit te breiden en efficiënter te maken 
Dat de V U in 1970 de grootste winst 
van de vier belangrijke partijen in 
Vlaanderen boekte mocht blijken uit 
de cijfers van de veertien belang
rijkste steden en gemeenten in Vlaan
deren Met 57 zetels boekte de V U 
een winst van 26 zetels, tegenover de 
CVP met 171 (- f9) , de BSP met 118 
(-t-11) en de PVV met 54 (-1-1) Inte
ressant ook IS het feit dat in 1970 na 
de slag de V U in ongeveer 50 nieu
we gemeenteraden op de wip kwam 
te zitten 

BIJ de tegenvoeters was alleen de 
FDF-vloedgolf in het Brusselse te ver
gelijken met de spektakulaire VU-
vooruitgang Het Rassemblement Wal
len boekte bij lange met zulk een suk-
ses als de V U Haar vooruitgang was 
van veel bescheidener aard behalve 
te Charleroi 

Relatief het grootste sukses behaalde 
de Vlaamsnationale partij te Mollem 
waar ze alle 9 te begeven mandaten 
bemacht igde' Maar ook in andere 
gemeenten rukte de VU resoluut op 
waarmee trouwens een der krachtlij
nen van 1968 bevestigd werd toen in 
deze wetgevende verkiezingen de 
V U de PVV voorbijstak In een groot 
aantal gemeenten werd de VU zelfs 
tweede partij Een treffend voorbeeld 
daarvan was de uitslag te Berchem 

waar de BSP (Jos Van Eynde') met 
moeite haar 7 zetels van 1964 behield, 
hoewel er 2 zetels bijkwamen en de 
V U van 5 naar 7 zetels steeg Lang 
met overal bleef het beperkt tot gelijk 
spel te Bazel behaalde de V U 3 
zetels tegen de BSP 1 te Belsele 2 
tegen 1 te Beveren 4 tegen 2 te Boe-
chout 5 tegen 1 te Brasschaat 4 
tegen 1, te Bree 3 tegen O te Broe-
chem 4 tegen O te Denderhoutem 
zelfs 6 tegen O te Koekelare 7 tegen 
1 te Merelbeke 3 tegen 2 te Nevele 8 
tegen 1 enz enz De lijst van de stand 
VU-PVV was in 1970 nog langer 
want duidelijk werd de trend VU-der-
de partij van 1968 in 1970 op gemeen
telijk vlak ondanks de lokale invloe
den doorgetrokken In de gemeenten 
waar de V U en PVV een gelijk aantal 
zetels skoorden bleek het stemmen
overschot in de meeste gevallen bij 
de V U veel groter dan bij de PVV 
Slechts op een gering aantal plaatsen 
kon de PVV zich handhaven 
Dit waren enkele cijfers en beschou
wingen uit en over de gemeenteraads
verkiezingen van zes jaar geleden 
Terecht wordt met belangstelling uit
gekeken naar de uitslag van 10 okto
ber a s Eens te meer zal Brussel het 
knelpunt bij uitstek in de kijker looen 

1 
WIJ 8 7 OKTOBER 1976 



WIJ ih De i^OLK^ume 

ST.-JOOST-TEN-NODE 
HEEFT DE JONCSTE 
LIJSTTREKKER VAN HET LAND 

(MvL) - In St-Joost- ten-Node woont de jongste l i jst trekker van dit land Zi in naam is 
Patnk De Vliegher (Etterbeek 3-10-54) Hij trekt er de li jst Vlaamse Eenheid aan een verza
meling van VU PVV en Vlaamse Middenstanders De li jst trok het nummer 13 en haar let
terwoord is Vlaams 

St-Joost , een van de kleinste gemeenten van de Brusselse agglomeratie wordt 
beschouwd als het rijk van burgemeester Guy Cudell (PSB) die er met zijn 11 zetels de 
meerderheid heeft (FDF 4 CVPSC 2 PLP 1) en ze meer dan waarschijnl i jk, na 10 oktober 
zal behouden De gemeente telt 23 300 inwoners waarvan 38 "/o gastarbeiders en heeft 
maar een mager socio-kultureel leven ietwat meer levendig langs Vlaamse dan lanas 
Franstalige kant 

Het oprichten van wi jkkomitees hel inrichten van kulturele aktiviteiten op z n Mallemunts 
en voor kinderen speelstraten voor t i jdens de vakantie zijn dan ook enkele van de pro
grammapunten van de Vlaamse Lijst 

B A N G E V L A M I N G E N 

In St-Joost ten Node doet zich hetzelfde 
fenomeen voor als overal in de ganse Brus 
selse agglomeratie De Vlamingen kennen 
meKaar met ze zijn bang zich als Vlaming 
te uiten uit vrees door hun buren gebla
meerd te worden 
Patrik De Vliegher •< De jeugd ziet het alle
maal anders Ik ben fier een Vlaming te zip 
Jarenlang ben ik aktiefin de Vlaamse jeugd-
klub JODIN A Wij zijn Vlamingen en gedra 
gen ons daarnaar Daarmee gedaan' De 
ouderen die het allemaal zoveel moeilijker 
hebben gehad — sociale druk en zo — zijn 
meer terughoudend Eind oktober trouw ik 
met een Vlaams meisje uit Schaarbeek Wij 
zijn Brusselse Vlamingen en hebben ons in 
mets te schamen das duidelijk geen pro 
bleem voor ons Maar de ouderen die dur 
ven met eens laten zien wat hun afkomst is 
Die mensen moeten wij allemaal bewust 
maken van hun Vlaams zijn '» 
De ouders van Patrik zijn inwijkelingen uit 
het Waasland ze bleven Vlaams ook al 
werd hen aangeraden Frans te spreken 
want daarmee zouden zij het stukken ver
der brengen Wij kregen bij ons bezoek ten 
huize van de De Vlieghers met de indruk 
dat het tegenovergestelde gebeurd was 
Ze waren dus heelwat verstandiger dan 
deze slechte raadgevers en ze beklagen 
het ziqh met eens 

Moeder zit aktief in de socio-kulturele bewe
ging vader is voorzitter van de edele St -
Sebastiaansschuttersgilde uit Brussel die 
er in 1428 opgericht werd en nog steeds 
heelwat pijlen van haar bogen schiet Met 
z n drieën stofferen zij de Vlaamse lijst 
De Vlaamse liberalen van St-Joost waren 
onmiddellijk bereid mee te doen samen 
met een aantal Vlaamse middenstanders 
" Nog een staaltje van de schrik van de Vla
mingen Toen de Vlaamse betoging in Halle 
[24-11 74) georganizeerd werd waren een 
aantal Vlamingen onmiddellijk bereid het ini
tiatief te steunen Wij bestelden een auto 
bus maar toen die moest vertrekken durf 
den er maar tien opstappen Wat zouden 
de mensen wel denken als ze zagen dat zij 
naar een Vlaamse betoging gingen ' Resul
taat slechts tien mensen reden mee naar 
Halle » 

C V P B O Y C O T 

V L A A M S E E E N H E I D S L I J S T 

CVP en BSP waren met bereid over een 
Vlaamse eenheidslijst te praten Nee ze gin
gen liever op een tweetalige lijst staan 
waar de Franstaligen het voor het zeggen 
hebben Ze menen dat ze zo meer kansen 
hebben 
-Zo bekeken is daar iets van zegt Patrik 
De Vliegher maar ze vergeten erbij te zeg
gen dat die Vlaamse verkozenen geduren 
de zes jaar mets maar dan ook mets te 
zeggen hebben » Als je hier een gemeente
raadszitting bijwoont dan is het net of je zit 
in het hartje van de Ardennen Je hoort er 
geen gebenedijd woord Nederlands praten 
Het IS alsof de Vlamingen geen verkozenen 
hebben'» 

Daarom zegt de Vlaamse Eenheidslijst van 
De Vliegher « Een eigen Vlaamse vertegen
woordiging een eigen Vlaamse inbreng i» 
Met de BSP is het net hetzelfde die zitten 
verscholen in de fluwelen meerderheid van 
burgemeester Cudell 
De CVP heeft met nagelaten de pogingen 
tot een Vlaamse lijst belachelijk te maken 
In een vlugschrift aan de Nederlandstaligen 
van St Joost schrijft een zekere Mathieu 
Flipkens (zijn dame Louiza staat tweede 
op de PSCVP-hjst) over de Vlaamse Een
heidslijst «Het gevaar is reëel dat dit tot 
extremisme zou leiden en een Franstalig 
extremisme zou uitlokken dat noodlottig 
zou zijn voor de Vlamingen en hun organi-
zaties alsook voor de vrede in de gemeen
te » 

En verder «Ik zet u aan Niet te stemmen 
op extreme uitsluitend Franse of Vlaamse 
lijst» 

R O O I E N E U S 

Men moet in St Joost eens met enkele Vla
mingen gaan praten om te leren hoe de Vla
mingen misleid worden door eigen mensen 

Het IS beschamend hoe Vlaamse mensen 
nog steeds de slaaf willen spelen en hun 
volksgenoten oproepen om voor Franstali 
ge lijsten te stemmen Zij krijgen in ruil een 
of maximum twee plaatsjes en dikken zo 
met hun Vlaamse stemmen Viaamsvijandi-
ge lijsten aan 

Tegenover dit stukje bedrog staat voor de 
eerste maal een echte Vlaamse lijst aange
voerd door een onstuimige flamingant 

« W I J hebben een kans omdat de Vlamin
gen nu geen openbare daad moeten stellen 
maar in het stemhokje vrij en zonder 
dwang hun stem mogen uitbrengen » 
Is het werkelijk zo dat Vlamingen door hur 
buren vies bekeken worden als ze zich als 
Vlaming manifesteren ' 

Patnk haalt een aantal voorbeelden aan die 
bewijzen dat het werkelijk zo is Bekenden 
kijken gewoon een andere nchting uit 
sinds ze weten dat hij lijsttrekker is Als wij 
bij de familie De Vliegher opstappen zegt 
Patrik nog « Heb je het al g e m e r k t ' Men 
heeft overal mijn affiches bijgeschilderd 
met een rooie neus i» En inderdaad Met 
zijn vranke ogen kijkt de jonge De Vliegher 
langs de affiche zijn gemeentegenoten aan 

HIJ en zijn Vlaamse lijst brengen een nieuw 
geluid in deze Cudell-gemeente die men bui
ten Brussel slechts kent om zijn vele bank
overvallen en het failliete World Trade Cen 
ter Dat nummer 13 staat er als een regel
rechte uitdaging bij Je zou er zo waar bijge
lovig van worden En dan die rooie neus 

Da s beslist een steunt van een of andere 
sluwe publiciteitsjongen want al de mensen 
van St-Joost-ten-Node kijken nog eens 
extra om naar die Patnk De Vliegher die 
Cudell een neus zet i 

HILDE DE WIT - JACOBS 
TREKT DE VU-LIJST TE EDEGEM 
Hilde De Wit-Jacobs moeder van vier kinderen huisvrouw gemeenteraadslid sedert 1970 
feministe en flamingante is lijsttrekster van de Volksunie te Edegem 
Deze gemeente evolueerde op twintig jaar tijds van landbouwdorp tot randstad van achtdui
zend steeg het inwonertal tot vijfentwintigduizend Je kreeg er de Sinjoren die op de vlucht 
voor de moderne steenwoestemj ruimte en lucht zochten en de plek die zij voor hun kollek-
tieve heimwee uitkozen herschiepen zij in een nieuwe buildingblokkendoos Edegem is van
daag een plek met ontzettend hoge grondprijzen en heel dure huurwoonsten 
W e kennen de Edegemse burgemeester deze Tindemans verschijnt wel ter plekke om linten 
door te knippen en eerste-stenen te leggen maar is verder veel meer ver teeveeverschijnsel 
dan nabije burgervader 

Zijn invloed is echter wel merkbaar weelderige prestige-verwezenlijkingen als een dure 
sporthal een kultuurpaleis en zwembad zijn eerder als politieke monumenten bedoeld Het 
gewone verenigingsleven gaat te gronde en heel wat plaatselijke vrije tijdsbestedingsgroe-
pen trachten zonder subsidies te overleven 
In dit milieu is Hilde De Wit-Jacobs met overtuiging politiek werkzaam Het « werken » is voor 
haar <• dienen» de mensen weten dat en op elk uur van elke dag tref je bij haar bezoekers 
aan die raad en hulp komen vragen Zij heeft aandacht voor de machtelozen in de samenle
ving voor het kind de bejaarde voor allen die de strijd-voor het-leven tussen het moderne 
beton van harteloosheid met aankunnen Zo zal je haar met in de schijnwerpers van de presti 
ge politiek aantreffen maar wel in het licht van de onbaatzuchtige dienstbaarheid zichzelf 
zien zijn Zonder veel woorden met veel daden steekt zij een hart in de politiek 
Vermits zij het gemeenschapsleven op de voet volgt en tussen de mensen staat vormt zij de 
schakel tussen basis en VU-kader ter plaatse 

Gedurende de voorbije zes jaar heeft ze een aantal denderende akties gevoerd met straat
optreden en petitie rjverde zij voor de openstelling van het hof Terlinden en voor de overna 
me door de gemeente van Fort V Zij ontketende een heftig verzet tegen de bouw van een 
GB benzinestation in een woonwijk de werken werden stilgelegd en naderhand opgeschort 
ZIJ verzette zich tegen hoogbouw in een groene zone Behaalde ze hier met het onmiddellijke 
doel toch dwong zij de aanleg van een rekreatieterrein naast de geplande building af Zij ver 
hinderde in samenwerking met een wijkkomitee de onteigening van een ganse wijk voor 
« nevenbedrijven van de El O » Zij zette zich in voor het inrichten van speelstraten in verschil 
lende Edegemse wijken een enquête bij de bewoners bewees dat negentig procent van de 
betrokkenen het met haar aktie eens was Sedertdien wijzen borden met snelheidsbeperking 
de autobestuurders op hun verantwoordelijkheid tegenover de spelende kinderen 
Het mooiste resultaat van haar inzet was dat zij na hartstochtelijke pleidooien voor koeduka-
tie erin slaagde de gemeentelijke «jongensschool» ook voor meisjes open te stellen De V U 
verplichtte hier de CVP de wet toe te passen en na twee jaar heb je al vijftig meisjes in de 
bedoelde school die op deze wijze een ongekende bloei beleeft 

Het IS dan ook met te verwonderen dat de VU-afdeling van Edegem unaniem Hilde De Wit-
Jacobs als lijsttrekster voordroeg 
ZIJ wil zich gedurende de volgende zes jaren blijvend inzetten voor sociale woningbouw 
groenvoorziening het stimuleren van wijkwerking de bejaardenzorg speelruimte voor kinde
ren kinderopvang en ijveren voor de verdere openstelling van het hof Terlinden 
ZIJ IS wat je noemen kan een bewuste Vlaamse vrouw Zij was steeds overtuigd van het feit 
dat de vrouw een rol in de politiek moest spelen Eerst langs de KAV om heeft ze gepleit 
voor de politieke bewustmaking van het grootste deel van ons kiezerskorps Haar engage
ment voor de V U in 1970 spoorde de CVP aan ook in deze partij vrouwen de kans tot mede
zeggenschap te gunnen 
In eigen partij staan met Hilde nog acht andere vrouwen op de Vlaams-nationale lijst en dit 
op vijfentwintig kandidaten dit is meer dan een derde i De vierkoppige VU-gemeenteraads-
fraktie telde twee Evas Het afdelingsbestuur heeft een steike vrouwelijke vertegenwoordi
ging Hilde bewijst dat woorden weliswaar wekken maar voorbeelden trekken ' 
De Edegemse lijsttrekster zal zich met vermeien in filosofisch piekeren en mijmeren over 
wereld en maatschappij Zij ziet in dat «iets doen voor de medemens» de echte politiek is 
Haar stelregel is elk gezag moet dienen zoniet wordt het macht en dat brengt machtsmis
bruik en verdrukking mee Zodoende is Hilde het exponent van echte demokratie en volksver-
bondenheid 
Op 10 oktober brengen we overal in Vlaanderen zon vrouwen als zij in de gemeenteraad 
zodat ZIJ — samen met hun mannelijke geestverwanten — de basis kunnen leggen van de 
waarachtige emancipatie van ons Vlaamse volk 

Huguette De Bleecker 
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In het Brusselse stadsbeeld han
gen momenteel honderden grote 
10 m2 borden met op oranje veld 
de tekst «Vlamingen stemt voor 
de Vlaamse l i jst». Je kan er niet 
naast kijken, het spreekt aan. 
En overal in de agglomeratie zijn 
Vlaamse plakploegen biezonder 
aktief, vaak met hulp vanuit het 
Vlaamse binnenland (zie foto's). 
Dat is solidariteit, zoals het van 
solidariteit getuigt een bijdrage 
te storten voor de « aktie Brussel 
10-10», dienu al méér dan drie

kwart miljoen opl 
blad. 

Maar elk van ons 
Brusselaars in d 
gen vóór de sten 
handje toesteken, 
leden, vrienden e 
de Brusselse a 
zeg hen dat zij vi 
eenheidslijsten m 
(en te Jette voor 

1)-
Hier volgen ze nc 

VLAMING 

TE 

BRUSSEL 

LATEN 

ZICH 

GELDEN 
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niljoen opleverde via ons 

Ik van ons kan de Vlaamse 
laars in deze laatste da-
ór de stemming een extra 
toesteken. Bel uw familie
vrienden en kennissen in 
jsselse agglomeratie en 
n dat zij voor de Vlaamse 
Jslijsten moeten stemmen 
Jette voor de VU-li jst, nr. 

ilgen ze nogmaals: 

GEN 

A N D E R L E C H T : « Vlaamse Belangen » L IJST 14 

B R U S S E L : « Leven te Brussel » L I J S T 13 

E L S E N E :« Vlaamse Demokraten Eisene» L IJST 12 

E T T E R B E E K : «Kartel» L I J S T 13 

E V E R E : . V l a a m s » L I J S T 12 

G A N S H O R E N : «Vlaams» L IJST 11 

JETTE : Volksunie L IJST 1 

• 

• KOEKELBERG:«EEN76» 

• MOLENBEEK : « Vlaamse Eenheid Molenbeek » 

• O U D E R G E M • «Ouderaems Kartel» 

# SCHAARBEEK • « Schaarbeekse Eenheid » 

• ST -AGATHA-BERCHEM : « Vlaams » 

A 9 T . n i l MS •« Beter Leven Gillis» 

• ST-JOOST-TEN-NODE «Vlaams» 

• ST. -LAMBRECHTS-WOLUWE :«Woluwe» 

• ST.-PIETERS-WOLUWE : « Vlaamse Lijst Woluwe » 

• UKKEL :« Vlaamse Eenheid Ukkel» 

• V O R S T : «Eenheid Vorst» 

• WATERMAAL-BOSVOORDE : « Vlaams Kartel » .. 

LIJST 11 

LIJST 11 

. LIJST 11 

. LIJST 12 

. LIJST 11 

. LIJST 12 

LIJST 13 

. LIJST 11 

. LIJST 12 

. LIJST 12 

. LIJST 12 

LIJST 11 

^ 

AKTIE 
BRUSSEL-

10-10 
15de LIJST 

EM, Brussel 1000 
RA, St.-Martens-Latem 2500 
Jan Florens, Gellik 150 
Herman Cornells, St-Niklaas 200 
Hugo Somers, Schilde 250 
Maurice Vandepitte, Brugge 500 
V.U. Herent 5000 
Craenen, Antwerpen 100 
Hofmans-Cops, Zutendaal 1000 
Frans Vannijvel, Kester .-.. 500 
Marcel Severeyns, Assent 300 
Rosalie Van der Veken, Belsele 2500 
Naamloos, Heverlee 1000 
V.U. Schepdaal 1000 
Mare Keirsmaekers, Deurne 200 
Victor Van de Ven, Broechem 1000 
VNSU Antwerpen .̂ v̂ K-̂ r̂  200 
Rudolf Brugmans, Antwerpen .. -i^iif. 500 
Georges Van Asch, Eppegem 1000 
Naamloos, Brasschaat 2000 
H.G., Wakken 300 
P.H.,Kontich 500 
Naamloos, Wilrijk 500 
Frans Verhoeven, Borgerhout 250 
Ferdinand Debrouwer, St.-Kruis-Brugge 500 
Fuzie-Zemst 5000 
Alfons Platteau, Teralfene 1000 
Mevr Peeters-Nicasie, Wemmel 500 
Marcel Van Huffel, Gent 500 
V.U.Woesten -ms^mi ^^0 
Paul Luyckx, Aalst . . . ^ ; ^ ^ . . 1000 
Leo Michielsen, Merksem .̂a^USsH'vj-.Sfes,»!»-'--»'»»-- 200 
Naamloos, Lede 7^T.EZ'rSB:ft''.'7^... 300 
Alfons Depauw, Berchem 200 
Marcel Depoorter, Bredene 100 
Jan Janssens, Belsele 300 
A.J. Vereecken, Houthalen 400 
Plingers-Aerts, Kraalnem 500 
Emie! Andries, Koningshooikt 1000 
V.U. kanton Oosterzele &^i^, 2000 
W.J., Mechelen .' 2000 
Jules Bessemans, Brustem 2000 
A.J.L., St.-Andries-Brugge 300 
Naamloos, Hove 1000 
V.U.Aspelare 1000 
V.U. Nederhasselt • 1000 
L Ureel, Antwerpen •*M¥^M|i#-• • ^^^ 
A.L Vandekerckhove, Vurste ?f. ;:;̂ :?n .^: • • 300 
Naamloos, Blankenberge 500 
Vlaamse vriendenkring, Ekeren 1000 
V.D.,Wervik 300 
Marcel Hendrickx, Laken (2e storting) 500 
Geeraard Acke, Kortrijk 1000 
V.U.Borsbeek 1000 
Flor Van Woensel, Kontich 200 
Jozef Peeters, Antwerpen 200 
Dirk Van Caekenberghe, St.-Gen.-Rode 2000 
Marcel Vanderlinden, Tervuren 200 
Arthur Vanhee, Zwevezele 1000 
Floru,- De Bisschop, St -Katherina-Lombeek 500 
In naam van Filip De Pilleciin 1000 
Broederband West-Vlaanderen 5000 
Frans Van Vaerenbergh, Mechelen 1000 
Cornells Dietvorst, Borgerhout 300 
Boer uit Herk-de-Stad 500 
Clare De Vos, Brussel 100 
Petrus Van Damme, Kalmthout 250 
Colman-De Baets, St.-Amandsberg 1000 
J.S., Balen -vftf^mt^ y.i'^^i^-y"" ^ ° ° 
VU-Kalmthout ^•-^M^k^^^n- 30°° 
Gustaaf De Vadder, Heverlee MW^^A- 500 
Lieve Dewit, St.-Genesius-Rode ! '̂.'.*; .-.^.''̂ f; 1000 
Vanwege wilgenbewoners. Hooglede 200 
Trees Babyion, Hooglede 500 
Hilde Verselder, Antwerpen • • • • 200 

Totaal 15de li jst 68.500 
Algemeen totaal 766.245 

STEUN DE AKTIE BRUSSEL 10-10 
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PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
A N Z E G E M 

LIJST VOLKSUNIE 
1 Vanmaercke Walter, bediende, uittre
dend gemeenteraadslid, Tiegem, 2 Van 
den Heede Paul, ambtenaar, Anzegem, 3 
Pommelaere Noe, handelaar, Ingooigem , 4 
Bohe Luk, technicus, Vichte, 5 Gaere-
mynck Frank, student, Tiegem, 6 Mevr G 
Tack-Delaere Rita, huishoudster, Ingooi
gem , 7 Mespreuve Maurice, bediende, 
Anzegem , 8 Mevr R Pille-Dekuypere Frie
da, huishoudster, Tiegem, 9 Broucke Ely-
seus, wever, Vichte, 10 Delbeke Bernard, 
elektrotechnicien, Tiegem , 1 1 De Gezelle 
Charles bediende, Ingooigem, 12 De Bos-
schere Mana-Theresia, regentes, Anze
gem , 13 Hellin Jozef, mecanicien, Tiegem , 

14 Desmet Lieven, ambtenaar, Ingooigem , 
15 Dierick Roger, monteerder, Vichte , 16 
Casteur Remi, landbouwer, Tiegem, 17 
Bossuyt Jozef, autogeleider, Anzegem 18 
Waegebaert Paul, wever, Ingooigem, 19 
Pype Antoon, handelaar, Vichte, 20 Cous-
sement Germain, tekstielarbeider, Anze
gem , 21 Beyens Bernhard, beambte, Vich
te , 22 Pommelaere Daniel, boekhouder, 
Ingooigem , 23 Waelkens Enk, boekhouder, 
Tiegem 

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

BLANKENBERGSE VOLKSPARTIJ 
(BVP) N" 12 
Volksuniekandidaten 
2 Frijns Jef , 5 Dessein Paul, 12 Misson-
Buyse Rika , 15 Cattoor Henr i , 22 Pyck 
Guido 

D A M M E 

LIJST VOLKSUNIE 
1 Hoornaert Peter, 2 Buicke-Verbruggen 
Reinilde, 3 Heyneman Christian 4 Stroo 
A ime, 5 Vanden Berghe Wil ly, 6 Snau-
waert Mariet te, 7 Desmet Therèse, 8 
Maenhout Oscar , 9 Lowyck Hugo, 10 
Reckelbus Lucien , 11 Cordy Liduina , 12 
De Baets Johan , 13 Debrabander Johan
nes , 14 De Deyne Paul (Onvolledige lijst) 

HARELBEKE 

LIJST VOLKSUNIE 
1 Christiaens Andre, bediende, Harelbeke , 
2 Blomme Jacques, bediende, Bavikhove, 
3 Ottevaere Constant, op rust, Hulste , 4 
Vanbelle-Vanduynslager Juliana, huishoud
ster, Bavikhove, 5 Baert Freddy, elektrie-
ker, Harelbeke, 6 Decock-Debaets Lucie, 
huishoudster Harelbeke, 7 Baert Jan, 
boekhouder Harelbeke, 8 Vanderplan-
cken Rudy, metaalbewerker, Hulste, 9 
Stock Johan, student, Harelbeke, 10 De-
boosere Luk, student, Harelbeke , 11 De-
wijn Roger, meubelmaker, Harelbeke, 12 
Naert Georges, metaalbewerker, Harelbe
ke 13 Verschuere Leopold, metaalbe
werker, Harelbeke, 14 Streulens Jozef, 
meubelmaker, Harelbeke, 15 Missiaen Pe
ter, autogeleider, Harelbeke, 16 Verbeurgt 
Jan, verzekenngsinsp, Harelbeke , 17 Van-
dewiele Jozef, konfektiefabrikant, Harelbe
k e , 18 Verspeelt Paul, postbeambte, Harel
beke , 19 Bovijn Roza, huishoudster, Harel
beke , 20 Christiaens Marie-Therese, be
diende, Harelbeke , 21 Deneef Maria, huis
houdster, Harelbeke 22 De Veirman Mau-
ncette, huishoudster, Harelbeke 23 Laper-
re Lia, huishoudster, Harelbeke , 24 Vanzie-
leghem Martine, huishoudster, Harelbeke, 

25 Delodder Michel, op rust, Harelbeke 
26 Vandenbosschelle Gilbert, bediende, Ha
relbeke , 27 Vandenberghe Herman, auto-
geleider, Harelbeke 

lEPER 

LIJST VU-VB 
I Carpentier Jan, architect, uittredend ge
meenteraadslid, leoer, 2 Logie Maunce, 
Alg bouwonderneming, uittredend gemeen
teraadslid, Vlamertinge , 3 Remmerie Ceci
le, echtg Vandenbiicke Roger, huishoud
ster, leper, 4 Lerooy Pieter, techn inge
nieur landbouw, uittr COO-lid, Boezinge , 5 
Laurens Herman, notarisklerk, Boezinge , 6 
Debouvere Maunce, handelaar, Elverdinge, 
7 Vergauwen Mieke, K T V-technieker, le
per , 8 Lamaire Walter, houtsnijder, Dikke-
bus , 9 Debouvere Emelda, echtg Verstrae-
te Andre, kleuterleidster Zillebeke , 10 De-
waele Gilbert, technisch bediende, leper, 

I I Desmet Trees, echtg Devos Robrecht, 
bediende, leper 12 Braem Jo, zaakvoer
der, leper, 13 Dewitte Wilfnend, bank-
beambte, leper, 14 Leys Valere, landbou- -

wer, uittredend gemeenteraadslid Vlamer
tinge , 15 Michiel Julien, metaalarbeider, 
leper, 16 Kimpe Karel, werkleider openb 
werken, leper 17 Merlevede Marcella, 
echtg Geerardijn Omer, huishoudster-land-
bouwster, utttr COO- l i d , Zi l lebeke, 18 
Werrebrouck Gilbert, bediende, leper, 19 
Bouton Julien, oud-burgemeester, uittre
dend gemeenteraadslid, Vlamertinge, 20 
Coulembier Dirk, technieker, leper 21 De-
leu Norbert, arbeider, leper. 22 Deroo 
Roger, metaalbewerker, leper, 23 Lou-
wyck Marcel, bediende, gepensioneerde, 
Vlamertinge , 24 Devlieger Mana-Chnstina, 
echtg Deknudt Z , huisvrouw, leper, 25 
Fockenoy Raphael, hoofdfinanciebeambte 
Accijnzen, Zillebeke 26 Lambert Leon, 
metaalbewerker, leper, 27 Ampe Daniel, 
drukker, Boezinge, 28 Lerminez Raphael, 
bedrijfshoofd Verw-Sanitair, Boezingen, 
29 Lambeets Ivan, bediende, leper, 30 
Capoen Michel, technisch ingenieur - le
raar, leper, 31 Devos Jerome, bankdirek-
teur, leper 

I Z E G E M 

DE VU-LIJST 

Werkelijk een goede lijst Zo hoorden wij 
het herhaaldelijk formuleren De VU-lijst 
bevat inderdaad een verscheidenheid die 
alle lagen van de bevolking weerspiegelt 
Vanzelfsprekend vinden wij er de drie VU-
gemeentemandatarissen die in 1970 op 
een gemengde lijst een zetel haalden Jef 
Pattyn, Bernard Depoorter en Jerome De-
meyere Zij nemen respektievelijk de 2de, 
4de en laatste plaats in Hun aktiviteiten zijn 
in de voorbije zes jaar ruimschoots aan hun 
trekken gekomen in het lokale VU-peno-
diek «Wi j» Naast hun aktiviteiten moet 
zeker eens het werk vermeld worden van 
de VU-man in de COO, Miei Bourgeois Hij 
staat met op de lijst, wel zijn zoon Geert 
Bourgeois 

Met Geert Bourgeois als kopman heeft de 
Volksunie te Izegem een nieuw gelaat 
gekregen Niet alleen heeft de V U in hem 
een intelligent en bezonnen lijstaanvoerder 
Zijn dinamisme kwam ondermeer al tot 
uiting in de hele reeks interessante mensen 
die hij wist aan te trekken voor de lijst 
Neem nu bv de Kachtemse kandidaten 
Jacques Deroose (3de) en Luc Callebert 
(12de), twee eersterangskandidaten Bei
den vervullen als werknemer een leidende 
funktie in een bedrijf De werknemers in het 
algemeen zijn biezonder goed vertegen
woordigd arbeiders en bedienden zoals 
Joris Verbeke (afdelingsvoorzitter), Ray
mond Wullaert. Luc Seynave, Raf Vanhau-
waert, André Noppe. Jef Samyn. Hans 
Ampoorten Pol Strynckx en Guido De-
rieuw, twee leerkrachten. Enk Vandewalle 
en Wilfned Lagae, die beiden als bestuurs
lid al een duidelijk spoor getrokken hebben 
in de Vu te Izegem Veel zelfstandigen zul
len zich herkennen in mensen als Georges 
Seynaeve, Jan Bogaert of Cyriel Declercq 
Maar dit zijn grotendeels kunstmatige schei
dingslijnen, waar de pas afgestudeerde Rik 
Baert en de jeugdige dierenarts Joris De 
Gussem lak aan hebben, Gaston Pynket 
(uitbater Vlaams Huis) en Dirk Pattyn (uitba
ter De Vagant) In dit jeugdige gezelschap 
(de gemiddelde leeftijd van alle kandidaten 
IS 36 jaar ' ) zullen onze twee vertegenwoor
digers van de derde leeftijd het ongetwij
feld goed doen, nl Hubert Stevens (66) en 
Oda Herreman (77) 

Met de naam van Oda komen wij bij de 
overige vrouwelijke kandidaten, Johanna 
Vanassche. Marleen Supplie en Winny 
Smalle Ze verdienen alle vier een eresaluut 
omdat ZIJ de moed hebben de muur van de 
politieke onverschilligheid te doorbreken, 
een muur die nog zo kunstmatig in stand 
wordt gehouden bij de vrouw De laatsge-
noemde, Winny Smalle (6de) heeft trou
wens als voorzitster van de VU-vrouwen al 
flink werk gemaakt van politieke vorming 
onder de vrouwen 

We mogen besluiten dat de VU met een 
biezonder geslaagde lijst ten strijde trekt 
Ze IS minstens even goed (ze heeft alleen 
geen resems «vrijgestelden») als die van 
CVP of BSP En ze overtreft zeer ver die 
van de PVV 
De VU-stemmer zal dus rustig zijn voor
keur kunnen uitspreken voor eén of meer 
VU-kandidaten Hij vindt er zeker mensen 
op aan wie hij honderd ten honderd vertrou
wen mag schenken 

J A B B E K E 

V U - V B N° 12 
1 Herteleer-Claeys Nicole (VB) , 2 Pieters 

Freddy (VU) , 3 Lievens Georges (VB) , 4 
Vanthuyne Maunce (VB) , 5 Sneppe Jo
seph fVUl 6 Beirens Gustaaf fVU) . 7 
Becu Jan (VU) , 8 Vanpoucke Andre (VB) , 
9 De Brabander-De Beir Liliane (VU) . 10 
Van Loo Andre (VU) , 11 Saeys Mana 
(VU) , 12. Vanhessche Roland (VB) , 13 De 
Wulf André (VB) , 14 -Patrouille Guido 
(VU) , 15 Vandenbroucke Geert (VU) , 16 
Bultinck Julien (VU) , 17 Deyyeerdt Herman 
(VU) i 18 Madoc Emiel (VU) , 19 Samaey 
Pierre (VU) , 20 Eeckeloo Robert (VU) 21 
Bonte Remi (VU) 

K N O K K E - H E I S T 

KARTEL BSP-VU-PVV N° 11 
Volksuniekandidaten 
10 Declercq Raf 11 Pollet Gilbert 12 
Delille Vredeman 13 Verwerft Leo , 14 
Deroose Jozef 

K O R T R I J K 

LIJST VOLKSUNIE 
1 De Schaepmeester José, advokaat, ge
meenteraadslid , 2 Vansteenkiste Frans, ad
vokaat, schepen, Heule 3 Verreth Guido, 
leraar, Marke 4 Lut Van Landuyt-Com-
meyne, lic germ fi l , provincie- en gemeen
teraadslid , 5 Duprez Lieven, drukker, Bel-
legem, 6 Tytgat Roger, zakenkantoor
houder, Bissegem , 7 Seynhaeve-Verbeke 
Magda, regentes, Aalbeke, 8 Geeraert 
Yvan, bediende, Rollegem, 9 Pysson Al
bert, verver, Kooigem 10 Wydoodt Au
gust, meestergast-schilder, II Langen-
raedt Mark, mekanieker, gemeenteraads
lid, Heule , 12 Vandevijvere-Minne Georget
te, eigen huishouden , 13 Bogaerts Wilfried, 
mekanieker 14 Stock Willy, mekanieker 
15- Verbeke-Vanlerberghe Jeanne, eigen 
huishouden, Heule, 16 Dornez Jaak, trein
bestuurder N M B S , Marke : 17 Depaepe 
Gaston, postbediende Bellegem , 18 Van-
biervliet Johan. student 19 Tanghe Jean-
Pierre, leraar, Heule, 20 Bol Jean, loodgie
ter , 21 Catteeuw Patnck, leraar, Aalbeke , 
22 Vandenberghe Werner, handelsbedien-
de , 23 Vandenbuicke Hugo, bediende . 24 
Verwee Roger, autogeleider, 25 Libbrecht 
Enk, hoofdboekhouder, Kuurne (binnen 
RingJ, 26 Gallens Dries, bediende, 27. 
Deconinck Walter. leraar 28 Acke-Vervae-
cke Luciana, gepensioneerde . 29 Declercq 
Koenraad, student, Marke . 30 Verbeke-
Van Opstal Elisa. eigen huishouden 31 
Lecluyse-Vanderbeken Jozefien, eigen huis
houden. Bellegem, 32 Roelandt Arthur, 
metaalbewerker, Heule, 33 Devloo André, 
autogeleider, Bissegem, 34 Taccoen-Ue-
ruytter Bernadette, schoonheidsspecialis
te , 35 Malfait-Herreman Francette, eigen 
huishouden. 36 Flo Johnny, textielteke-
naar 37 Tanghe Joan, technieker Bisse
gem . 38 Carlier Jozef, mekanieker, 39 
Haghebaert Fred, bediende. Marke , 40 
Vanoosthuyse Pierre, handelsbediende, 
Heule , 41 Vandewattyne Roger, bedrijfsad
viseur, provincieraadslid 

K U U R N E 

LIJST VOLKSUNIE 
1 Piepers Jef, lid COO. leraar-verpleger. 2 
Muyiaert-Vandendnessche Mie. sociaal ver
pleegster 3 Lecluyze Gilberte. eigen huis
houden . 4 Hugelier Robert lic handelswe-
tensch 5 Pinoy Ivo. bediende, 6 Dewaele 
Noel, technieker, 7 Candry Fernand, markt-
kramer, 8 Patteeuw Etienne, handelsver-
tegenwoord , 9 De Ganck José, metaalbe
werker , 10 Vandenbuicke-Dujardin Roos, 
eigen huishouden/vroedvrouw , 11 Allosse-
ry Jozef, boekhouder, 12 Vanierberghe 
Robert, zelfst winkelinnchting, 13 Bruneel 
Reginald, autobusgeleider, 14 Coucke Ju
les, boekhouder, 15 Carpentier-Vereecke 
Lily restaurant-uitbaatster 16 Timmerman 
Roland, radio & tv-technieker 17 Verhelst 
Jozef aannemer 18 Bruneel Maunce glas
bewerker 19 Dewaele Ronny, technieker, 
20 Vandevijvere Marcel, bediende, 21 
Blancquaert Frans, senator-schepen 

M E N E N 

Voor de gemeenteraadsverkiezingen komt 
de VU op samen met de groep Volksbelan
gen onder nr 1 Samen streven zij dezelf-

-! basisstellingen na op gemeentelijk vlak 
De mensen van de Volksunie laten zich 
daarbij steunen en inspireren door de idea
len en maatschappijvisies zoals die natio
naal door de V U gegroeid zijn De Volksbe
langen leunt met aan bij een nationale partij 
maar bestaat uit mensen die zich reeds ver
dienstelijk gemaakt hebben op gemeente

lijk vlak, alsook uit een aantal nieuwe 
gezichten De groep VU-VB is kandidaat 
voor het vormen van een bestuursmeerder-
heid na de verkiezingen van 10 oktober 
a s 

KARTEL VU-VOLKSBELANGEN 
1 Vandenbuicke Herwiin. provincie/ge
meenten. Lauwe. 2 lahon Joel gemeen-
ter l . Menen . 4 Favoreel-Craenest Lieve 
Lauwe . 6 Hackx Sigfried, Rekkem , 7 Tac-
coen Stefaan, lid KOO, Menen 9 Tanghe 
Roland, Menen , 11 Deleu-Vanhaute Marie-
Josée, Menen , 12 Wyseur Mare, Menen . 13 
Depauw Romain, gemeenteri, Lauwe, 14 
Depuydt Hendnk, Menen 15 Vanhaute 
Herman Menen , 17 Vandenheede Ja
cques Menen 18 Vanbiervliet Willy, Me
nen 19 Baert Margnet, Menen , 21 De-
schepper Daniel, Menen , 22 Nollet Emma
nuel, Lauwe, 23 Kesteloot Jean-Pierre, 
Menen 25 Carrette Robert, Menen 26 
Cardoen-Defrancq Bea. Menen . 27 Ro-
giers Andre, Lauwe. 28 Dutry Andre. 
Menen . 29 Peirs Simon. Lauwe 30 Ingels 
Enk, Lauwe 31 Dr Vanholme WiKned, 
gemeenteri, Menen 

O O S T E N D E 

LUST VOLKSUNIE 
1 Vanhecke Mark, leraar, stadscentrum , 2 
Depoorter-De Coster Lieve, uittredend ge
meenteraadslid, Wijkraad Stene, 3 De 
Mey Reddie, leraar moraal, stadscentrum. 
4 Vandemeulebroucke Jaak. volksver
tegenwoordiger, uittredend gemeenteraads
lid, wijkraad Raversijde 5 Van Coillie-Thy-
sen Bernadette, lerares wiskunde stad , 6. 
Lambert Kris, geneesheer, provincieraads
lid, uittredend gemeenteraadslid, wijkraad 
Vuur toren, 7 Vanhoutte-Stuyck Annie, 
huisvrouw, KOO-lid, Vuurtoren , 8 Tomme-
lein Jozef, kaderbediende Stene 9 Debus-
schere Jozef handelaar, stad 10 Vergote 
Albert, handelsvertegenwoordiger, wijk
raad Manakerke , 11 Vandepitte Roland, 
zaakvoerder, Stad/St-Jan 12 Christiaens 
Wilfried, bediende NMBS, wijkraad Zand-
voorde 13 Vanblaere Georges, leraar, 
Raversi jde, 14 Simoens Roger, stadsamb
tenaar, Zandvoorde, 15 Van Belle Johan. 
handelaar, s tad . 16 Vandecasteele Kris-
tian, verpleegster, lerares Manakerke, 17. 
Vanleke Hendrik, handelaar, kok, s tad , 18 
Defurne Herman, handelaar, wijkraad Vuur
toren 19 Gouwy Wilfned, onderwijzer. 
Nieuwe Koers , 20 Roose Edmond, land
bouwer. Nieuwe Koers , 21 Nagels Jozef, 
handelsdirekteur, uittredend fraktieleider 
VU, wijkraad Manakerke 22 Schiltz Ma-
ne-Jeanne (echtgenote Debruyne), tand
arts-assistente, Zandvoorde , 23 St Martin 
Jean-Pierre, scheepssmid, wijkraad Vuurto
ren , 24 Coopman Jaak, student in de rech
ten, Stene, 25 Benthein Rudie, stadsar-
beider, stad i 26 Annys Fernand, herber
gier/elektricien, gewezen gemeenteraadslid 
van Bredene, s tad , 27 Meyers Jaak, ar
beider, wijkraad Stene, 28 Vanroose Ro
land, kontrolepersoneel RMT, Stene, 29 
Vandromme Roger bediende RTT, S tad , 
30 Braat Ronny, brandweerman, s tad , 31 
Serpieters Willy. boekhouder, Stene. 32 
Termote Dirk, hotelier, stad , 33 Verhae-
ghe-Vanderleen Marie-Thérese, huisvrouw, 
Stene i 34 Sarrazyn Rudolf, magazijnier, 
stad 35 Huisseune Raoul, kok, uitbater 
taverne, stad , 36 Rys Raymond, beroeps
militair, stad 37 Cleewerck Willy. bediende 
NMBS-station. s tad , 38 Franco Eugeen, 
inspekteur ekonomische zaken, stad , 39 
Demden Andnes, leraar, Manakerke, 40 
Ponette Herman geneesheer, vrouwenarts, 
chirurg, s tad . 41 Vansteenkiste Emiel, 
volksvertegenwoordiger, uittredend ge
meenteraadslid. S Stad/St-Jan 
Gemiddelde leeftijd 36 1 /2 jaar Jonge kan
didaat R Braat Alle wijken alle leeftijden, 
alle standen vertegenwoordigd 6 vrouwen 
Niemand onder druk op de lijst > 

O O S T K A M P 

VU-VB N° 11 
1 Mollet-Soenen Nele, 2 Vandenbussche 
Jozef , 3 De Ketelaere Wilfned , 4 Bogaert 
Robert , 5 Van Parijs Guido , 6 Vanrenter-
ghem Roger, 7 Collier Fernand , 8 Desoete 
Thierry, 9 Provoost Etienne 10 Van Die-
rendonck Cyr ie l , 11 Catry-Lescouhier An-
ne-Mie, 12 Pintelon-Devestele Mane-Ro-
s e . 13 Van Haverbeke Damien . 1 4 Af
schrift Bea , 15 Verstraete Rob . 16 Van 
Dierendonck Ar thur . 17 Keirsse Omer , 18 
Maertens Hilda , 19 Goossens Frans, 20 
Demeyer August , 21 Janssens Guido. 22 
Sarlet Wim . 23 De Jonghe Karel i 24 De 
Vooght Wal ter . 25 Rogiers Andre 
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POPERINGE 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 
In 1970 was de toestand te Popennge 
CVP 7 zetels, PVV 4, BSP 3 en V U 1 zetel 
Door de fusie stijgt het aantal inwoners van 
de entiteit Popennge van 12 700 naar 
20000 Volgende gemeenten zijn in de 
fusie opgenomen Reningelst, Watou, Roes-
brugge-Hannge en Proven-Krombeke Vol
ledige lijsten werden ingediend door dezelf
de partijen De VU-lijst is praktisch volledig 
nieuw Van de 15 Popenngse kandidaten in 
1970 staan er nu maar 4 meer op de lijst 
Voor Popennge zelf zijn er 13 kandidaten, 
voor de deelgemeenten 14 De geografi
sche spreiding is perfekt Als enige partij is 
de V U er in geslaagd in alle gemeenten en 
wijken kandidaten te vinden Te Krombeke 
(reeds gefusioneerd met Proven) waar de 
V U traditioneel met sterk was hebben wij 
nu twee kandidaten (waarvan een gemeen
teraadslid) terwijl de andere partijen daar 
niemand hebben De V U kende een duidelij
ke verruiming, een 4-tal kandidaten (waar
van 3 gemeenteraadsleden) van buiten de 
V U kunnen ons kiezerstal uitbreiden Zes 
vrouwen sieren de lijst terwijl de jonge 
advokaat Werner Claeys uit Proven de lei
ding neemt De V U is de enige lijst die, kon-
sekwent met haar programma, een kop
man heeft van buiten de kerngemeente 
Popennge 

Prognose voortgaande op de uitslag van 
de provinciale verkiezingen van 1974 (lichte 
achteruitgang tegen 1970) kan de V U 5 
zetels behalen Een vergelijking (die natuur
lijk maar een vergelijking is) is gemakkelijk 
te maken daar de kiesomschrijving van de 
nieuwe gemeente Popennge samenvalt 
met de kieskantons Roesbrugge en Pope
nnge (mm de gemeente Westouter) Die uit
slag (mm Westouter) was CVP 5618 stem
men, V U 2 360, PVV 2641 en BSP 1 798 
Door de verruiming van de VU-lijst, vooral 
in de deelgemeenten, en het anti-fusiege-
voel tegen de CVP is het mogelijk dat de 
CVP het gelag betaalt In alle geval is de 
VU hoopvol 

LUST VOLKSUNIE 
1 Claeys Werner, advokaat. Proven, 2 
Sohier Rik, ontvanger douanen & ace, Po
pennge , 3 Verbiese Henri, hophandelaar, 
Popennge , 4 D'Hondt Paul, technisch inge
nieur, W a t o u , 5 Recour Paul, makelaar, 
Roesbrugge-Haringe, uittredend gemeente
raadslid , 6 Decasesteker Wilfned, autobe
stuurder, uittredend gemeenteraadslid, 
Roesbrugge-Hannge, 7 Mevr André Bed-
deleem-Buseyne Michella, huishoudster, Re
ningelst . 8 Ryckbosch Bert, handelaar, 
Popennge 9 Duermck Albert, metser, uit
tredend gemeenteraadslid, Proven-Krombe
ke , 10 Mevr Pieter Feys Verhulst Godelie
ve, regentes, Popennge , 11 Deroo Gilbert, 
mekanieker, Proven-Krombeke, 12 Laga-
che Ene, landbouwer-hopteler, Reningelst, 
13 Malesys Guillaume, elektneker, Popenn
ge , 14 Doise Robrecht, verpleger, Popenn
ge , 15 Mevr Bernhard De Grendel Bat-
theu Charlotte, handelaarster, Popennge, 
16 Vandenberghe Robert, monteerder c v , 
Popennge , 17 De Ketelaere Andre, autoge-
leider Watou , 18 Goudeseune Joel, stof
feerder, Popennge, 19 Mevr André Wil-
lems-De Cock Suzanne, kuisvrouw, Pope
nnge , 20 Pover Roger, houtbewerker, Wa
tou , 21 Mej Verhaeghe Jeannine, bedien
de, Popennge, 22 Paesschesoone God
fried, kuikensekser, Reningelst. 23 Mevr 
Jozef Gheysens-Vandaele Marie-Thérsese, 
huisvrouw, Roesbrugge-Haringe, 24 De-
vos Henri, houtbewerker, W a t o u , 25 De-
baene Omer, gepensioneerde, Popennge, 

26 Vandoorne Tony, bediende, Popennge , 
27 Verheyde Fernand, hophandelaar, her
bergier, Watou, uittredend gemeenteraads
lid 

ROESELARE 

LIJST VOLKSUNIE 
1 Van Leuven Dirk, diensthoofd, Roesela-
re 2 Vandemaele Raymond, hoofdver
tegenwoordiger, Oekene, 3„ Noterdaeme 
Gerard, bediende, Rumbeke, 4 Ver-
meersch Lut, echtg Vanmoerkerke, huis
moeder, Roeselare , 5 Coghe Frans, zuivel-
en kolenhandelaar, Roeselare, 6 Coucke 
Remi, geneesheer, Roeselare , 7 Defevere 
Wilfned machinebediener, Roeselare, 8 
Delaere-Wullaert Martha, gepensioneerde, 
Roeselare, 9 Huyghe Guido, handelaar, 
Roeselare,. 10 Jacobs August, vertegen
woordiger,* Roeselare , 11 Lafere Roger 
bediende, Beveren 12 Lamsens Enk, ge
neesheer, Roeselare , 13 Lefere Jan, advo
kaat, Roeselare 14 Masscho Antoon, ar
beider, Beveren , 15 Moerman Etienne, ver
tegenwoordiger, Rumbeke , 16 Muyile Mag-
da, bediende, Roeselare, 17 Pype Dnes, 
handelaar, autojournalist Roeselare, 18 
Seurmck Maurits, rustend politieofficier, 
Roeselare , 19 Soete Tonie, leraar, Roesela

re , 20 Taillieu Antoon serrist, Rumbeke; 
21 Vanallemeersch Geert, leraar, Roesela
re 22 Vandenbunder Flubert, meester
kleermaker, uittredend lid COO, Roeselare, 
23 Vandooren Alain, hoofdvertegenwoor
diger, kok, Roeselare, 24 Vanoutryve Gil-
berte vroedvrouw, Roeselare , 25 Vanover-
berghe Lionel, handelsagent, Rumbeke , 26 
Verbeke Gerard gepensioneerde schrijn
werker, Rumbeke, 27 Vermeersch Wil-
fried, slager, Roeselare, 28 Verstraete 
John, logopedist, Rumbeke , 29 Viaene Ger-
da, huismoeder, Roeselare , 30 Werbrouck 
Enk, bediende, Rumbeke, 31 Buyse Remi, 
gepension mijnwerker Rumbeke, 32 Van-
gheluwe Victor, bureelhoofd,Roeselare , 33 
Walleghem Pierre, vertegenwoordiger, Roe
selare , 34 Pottie-Kindt Annie, huismoeder 
Roeselare, 35 Allewaert Patrick, hande
laar, Roeselare , 36 Lievens Jozef, vervoer-
ondernemer, Beveren, 37 Babyion Mik, 
kamerlid, Roeselare 

H E L T 

LIJST VOLKSUNIE 

1 Luk De Rammelaere, gemeenteraadslid, 
Licentiaat m de Bestuurswetenschappen, 
Tielt, 2 Leon Houtteman, handelaar, Aarse-
le , 3 Staf Verkest, bediende, Tielt 4 Mark 
Vervaeke gemeenteraadslid, landbouwer, 
Kanegem, 5 Alme Vande Walle-De Loof, 
huisvrouw, Tielt, 6 Roland Vandewalle, 
arbeider, Aarsele , 7 Mane-Jeanne Ide, ver
pleegster, Tielt, 8 Jacky Vanmaele, studie
meester-opvoeder, Tielt, 9 Germain Devol-
dere, landbouwer, Schuiferskapelle 10 
Jaak Pelgrims, sociaal assistent, Tielt, 11 
Dirk De Cock, vertegenwoordiger, Tielt 12 
Frans De Sloover, metaalbewerker, Tielt, 
13 Etienne Van Parijs, metser, Aarsele, 14 
Erwm Vermote, bediende, Tielt, 15 John 
Crabbe, siertekenaar, Tielt, 16 Gaston Van-
derbeken, handelaar, Kanegem , 17 Erica 
Dierekens, bediende, Tielt, 18 Jaak Rub-
bens, elektricien, Tielt, 19 Diedenk Ameye, 
bediende, Tielt, 20 Robert Verschaetse, 
textielarbeider, Tielt, 21 Moniek Vansteen-
kiste-Dierckx, huisvrouw, Tielt, 22 José 
Lampaert, bediende, Tielt, 23 Walter Verbe
ke, ambtenaar, Tielt, 24 Valeer Ver
meersch, gepensioneerd handelaar, Tielt, 
25 Herman Verslype, gemeenteraadslid, in
genieur, Tielt 

TORHOUT 

UJST VOLKSUNIE 
1 Vlieghe Paul, 2 Duflou Je f , 3 Verbeke 
Jozef, 4 Cappelle Johan . 5 Van Gheluwe 
Georges, 6 De Roo Gilbert (Onvolledige 
lijst) 

WAREGEM 

KARTEL MET UJST DE EENDRACHT (Nr 

11) 
5 Van den Hende Armand, leraar, Ware-
gem , 11 Geeraert Patrick, bakkersgast, 
Waregem, 17 Verhelst Jozef, veearts, 
Waregem, 18 Wielfaert Paul, architect, 
Waregem, 20 Stevens Greet, bediende, 
Beveren-Leie 

WERVIK 

VERKIEZINGSNIEUWS 
Ook te Wervik komt de V U op als zelfstan
dige partij Een nieuw feit m vergelijking met 
zes jaar geleden is, zoals op de meeste 
plaatsen, de fusie De vroegere gemeenten 
Wervik en Geluwe houden op te bestaan 
en vormen samen een nieuwe gemeente 
Te Wervik is er sinds jaren een VU-afdelmg 
terwijl dit te Geluwe met het geval was 
Omgekeerd echter is het een feit, dat tij
dens de verkiezingen Geluwe een voor 
onze partij goed percentage geeft, namelijk 
boven de 20 % Zaak was dus voor de 
samenstelling van de lijst een goede ver
tegenwoordiging voor Wervik én Geluwe 
te bekomen Wij menen dat wij voor het 
ogenblik daarin volop aan het slagen zijn 
De lijst wordt aangevoerd door mevr Mad-
dens-Defraeye uit Geluwe die er zeer 
bekend is Bij de laatste verkiezingen in 
1974 haalde zij op de tweede plaats voor 
de senaat meer dan 2000 voorkeurstem
men Verder zijn er nog verschillende zeer 
valabele kandidaten te Geluwe uit de bus 
gekomen Ondanks intimidatiepogingen 
van CVP-zijde, die een zeer zware druk uit
geoefend hebben op handelaars en 
NCMV-mensen uit Geluwe hebben deze 
bewezen uit het goede Vlaamse hout 
gesneden te zijn en mag de VU-Wervik-Ge-
luwe werkelijk bogen op een mooie lijst Wij 
menen hierbij een pluimpje te moeten 
geven aan de Wervikse bestuursleden die 
sinds maanden mets onverlet hebben gela
ten om tot dit resultaat te komen dat weinig 
tijd geleden utopisch zou hebben toege
schenen Een bewijs te meer dat zeer veel 
tegenslagen en een zeer grote werklust 
toch resultaten afdwingen Het zou werke
lijk van historische betekenis zijn voor de 
Vlaamse beweging mocht de Vlaams-natio-
nale partij na 10 oktober voor het eerst ver
tegenwoordigd zijn in de Wervikse gemeen
teraad Ook vóór de oorlog was dit met het 
geval Dat de Geluwse inbreng met te 
onderschatten is bewijsi de alomgekende 
Vlaamse reflex van de Geluwnaren tijdens 
de verkiezingen Ook heeft Wervik af te 
rekenen met een geleidelijk vermeerderen
de Franstalige inwijkmg vooral vanuit Frank

rijk Men moet bedenken dat de afstand tus
sen de kerk van Wervik en die van Wervik-
Zuid (dat een Franse gemeente is ') slechts 
een halve kilometer bedraagt Daarom is 
het voor Vlaanderen een gunstig feit dat 
Wervik gevoelige versterking knjgt vanuit 
de Geluwse buurgemeente Na 10 oktober 
zullen WIJ dus zeer waarschijnlijk de eerste 
Vlaams-nationale gekozene(n) kunnen vie
ren in de meest zuidelijk gelegen eentalig 
Nederlandse stad van Vlaanderen i 

W E R V I K - G E L U W E 

UJST VOLKSUNIE 
1 Mevr Maddens-Defraeye Clara, huis
houdster, Geluwe, 2 Vanderstraeten Jo
zef, meestergast, Wervik , 3 Martens Rosa, 
huishoudster, Geluwe, 4 Claeys Jozef, sor-
teerder-posterijen, Werv ik , 5 Vervaeke 
Wilfned, tandarts, Geluwe, 6 Delva Mark, 
verzekeraar-bediende, Werv ik , 7 Brutin 
Hendrik, gepensioneerd kantonnier, Gelu
we , 8 Vereecke Freddy, technisch inge
nieur, Werv ik , 9 Durnez-Windels Chnstia-
na, bediende, Geluwe 10 Vanhoutte Ro
land, autogeleider, Wervik , 11 Lecompte 
Andre, bediende-grensarbeider, Werv ik , 
12 Balcaen Monique, lerares, Werv ik , 13 
Goos Guido, mekanieker, Werv ik , 14 De-
meersseman Estella, Wervik , 15 Depoorte-
re Roger, bediende, Wervik , 16 Debraban-
dere Urbain, mijnwerker, Werv ik , 17 Raes 
Michel, rangeerder NMBS, Werv ik , 18 
Debakker Enk, mekanieker, Werv ik , 19 
Vandamme Herve, techn bediende-grens
arbeider, Wervik , 20 Ghesquière Bavo, ver-
zekenngsmakelaar, Geluwe (onvolledige 
lijst). 

W E V E L G E M 

LIJST VOLKSUNIE 1 Van Reeth Kamiel. 
gemeenteri, handelsdirekteur, Wevelgem , 
2 Neyrmck Lionel, gemeenteri, techn be
diende, Gullegem , 3 Kimpe Etienne, nijver-
heidsbediende, Moorsele , 4 Soenen Frans, 
gemeenteri, schnjnwerker, Wevelgem , 5 
Defrancq Firmin, lid COO, handelsafg-trai
teur, Wevelgem , 8 Declercq Godelieve, lid 
COO, eigen huishouden, Gullegem , 7 Bae-
kelandt Eugeen, vlashandelaar, Gullegem , 
8 Luk Soenen, elektro-mechanieker, Moor
sele , 9 Vanmarcke Roger, medisch afgev 
bediende, Wevelgem , 10 M w Cappon-De-
cruyenaere, huishoudster, Wevelgem , 11 
Deltour Hans. techn ingenieur, Gullegem , 
12 José Lutin, technicus, Gullegem 13 
Vandecappelle Enk. op rust, Wevelgem , 14 
Eggermont Marcel, meestergast, Wevel-

Zie vervolg biz. 14 
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Vervolg van biz. 13 

g e m , 15. Holvoet Mieke, bediende, Gulle-
gem ; 16 Geldhof Dirk. nijveraar, Gullegem ; 
17 De Baes Remi, elektneker, Gullegem; 
18 Witdouck Roland, techn. bediende, 
Moorsele, 19. Cappon Roger, bediende, 
Wevelgem 20. Corne Nadina, huishoud
ster. Wevelgem. 21. Samyn Filip, techn. 
bediende, Wevelgem, 22 Delaere Jaak, 
mekanieker, Wevelgem; 23. Verhauwaert 
Jaak. mekanieker, Wevelgem ; 24 W\\H. Van-
tomme-Dezitter. huishoudster, Wevelgem; 
25. Staelens Johnny, schrijnwerker, Wevel
gem , 26 Dupnx Rodolphe, werktuigkundi
ge, Wevelgem, 27. Coppens Marcel, leraar 
m.o., Wevelgem ; 28. Debels Marleen, pers-
ster-stnjkster, Wevelgem : 29. Vansteenkis-
te Luk, volksvertegenwoordiger-gemeen-
terl., Wevelgem. 

ZEDELGEM 

GEMEENTELIJKE CENTRUMLIJST WEL
ZIJN N° 11 
2. Wallecam Daniel; 3. Maenhout Willy ; 8. 
Dezutter Guido; 10. Lievens Kare l , 20. 
Ryheul Sigfried. 

ZONNEBEKE 

LIJST VOLKSUNIE 

1. Cardoen Dirk, landmeter, Geluveld; 2. 
Mevrouw Beyls-Schelstraete Godelieve, 
zonder, Passendale; 3. De Corte Noél, 
technisch ingenieur, Zonnebeke; 4. Titeca 
Marcel, metselaar, Geluveld; 5. Verbeke 
Wilfried, bakker, Beselare; 6. Soenen An-
toon, landbouwer, Geluveld , 7. Mevr. Bos-
cart-Poodry Francine, bediende, Zonnebe
ke ; 8. Ghys Edgard, handelsbediende, Bese
lare ; 9 Neirynck Norbert, landbouwer, Gelu
veld ; 10. Mestdaah Herwig. stempelmaker, 
Beselare ; 11. Mevrouw Seys-Dubois Erna, 
huishoudster, Beselare: 12. Demeulenaere 
Frans, produktieleider, Zonnebeke , 13. Bos-
tyn Georges, arbeider, Beselare; 14. De
meulenaere Eddy, textielarbeider, Besela
re ; 15. Durnez Jules, portier, Beselare; 16. 
Holvoet Mare, bediende, Beselare ; 17. Mas-
schelein Camiel, gepensioneerde, Gelu
veld ; 18 Debel Ivan, metaalbewerker, Bese
lare , 19. Vandamme Ronny, medisch afge
vaardigde, Beselare; 20. Bouckaert Jean, 
afgevaardigde, Beselare , 21 Hoflack Leon, 
geneesheer, Beselare. 

ZUIENKERKE 

LIJST DEMEYERE NR. 13 
Volksuniekandidaten: 
4 Van Belle Remain; 5. Roelof Jerome. 

ZWEVEGEM 

LIJST VOLKSUNIE 
1 Pottie Jan, nijveraar, Zwevegem; 2. 
Devos. Ömer, bediende, O tegem; 3. Bus-
schaert Walter, mecanicien, St.-Denijs; 4. 
Goesaert Paul, techn. tekenaar, M o e n , 5. 
Janssens-Casier Enka, huishoudster, Zwe
vegem ; 6. Vervaeke Jacques, meestergast, 
Otegem ; 7 Demuynck André, onderwijzer, 
St.-Denijs, 8. Fryns-De Veirman Juliette, 
huishoudster, Zwevegem; 9. Libbrecht 
Frans, publiciteitschef, Zwevegem ; 10 Re-
vijn Antoon. meesterslachter, Zwevegem ; 
11. Dejonghe Frans, bediende, Zwevegem ; 
12 Buddaert Antoine, bediende, Moen . 13. 
Van Roosenbroeck Ene, autogeleider, Zwe
vegem ; 14. Devos Gustaaf, metaalbe
werker, Zwevegem ; 15. Feys Werner, be
diende, Zwevegem ; 16. Dujardin Jean-Pier-
re, slachter, Zwevegem , 17. Demets-De-

jaeghere Mane-Rose, huishoudster, Ote
gem ; 18. Vanderbauwhede Jacques, techn. 
ingenieur, Zwevegem; 19. Rigole Johan, 
handelsbediende, Zwevegem; 20. Beyens 
Achiel, metaalbewerker, M o e n . 21 Fa-
veere Bernard, metaalbewerker, Zweve
gem 22. Kinds Oswald, kleermaker, Ote
gem , 23. Verschuere Piet, bediende, Zwe
vegem 24. Decroos André, metaalbe
werker, Zwevegem ; 25. Desauw Bernard, 
nijveraar, Zwevegem ; 26. Vanassche Fred
dy, handelsingenieur, Zwevegem; 27. De 
Clercq Gustaaf. bediende, Zwevegem. 

S C H A A R B E E K 

RECHTZETTING 
In tegenstelling tot wat in •• Wij» werd 
medegedeeld is de tWeede VÜ-kandi-
daat op de S.E.-lijst Chns Broekaert 
op de zesde plaats. 

o Naast de eigen parti jstruktuur beschikken de kleurparti j -
en over zeer machtige nevenorganisat ies. . . » 

W i m Jorissen 1.1.73 

Betaalt U bijdragen voor een kleurmutualiteit 
ja ? neen ? 

Steunen de kleurmutualiteiten de overeenkomst ige kleur-
partlj 

ja ? neen ? 

Steunt U dus een kleurparti j 

ja ? neen ? 

Dr J A N P I R Y N S , penningmeester van de Vereniging van 
V laamse Z iekenfondsen nodigt ü uit lid te worden van een 
V laams Ziekenfonds. Z o n d e r kosten zonder wachtt i jd, zon
der g e l o o p ! 

NAGEKOMEN BERICHTEN 

B E V E R E N - W A A S DENDERLEEUW 

Dr JAN PIRYNS stelt U zijn medewerkers voor : 

A B T S Jozef 
A D A N G Frans 
DE B A C K E R Laurent 
DE BERLANGEER Jan 
D E C O N Y N C K Daniel 
O E NAYER Juul 
DE TRUE Frans 
DE VILLE Hugo 
F E R D I N A N D Walter 
K E Y M O L E N André 
K I E S E K O M S Staf 
L O N G I N Jan 
T H I E B A U T Mar ie-Louise 
V A N D E N EEDE Marce l 
V A N D E N E Y N D E Alois 
V A N DER R O O S T Arnold 
V A N D E R S P U R T Ceci l ia 
V A N D U C K Raymond 
V A N H O V E Lutgart 
V A N M I E G H E M Wal ter 

VLAAMS ZIEKENFONDS 
BRABANTIA 

Tel. 02/523.87.77 
Ninoofsesteenweg 288, 1080 Brussel. 

WEET U ? 

DORTMUNDER THIER BRAU HOF 
Venlosteenweg Kessenich Maaselk-Grens 
Tel. 011/56.46.67 

zoals Leuven, alle dagen open: degelijke dranken en 
goed en goedkoop eten. 

Zaal voor groepen, trouwfeesten, alle feestelijke en 
andere bijeenkomsten. 

VLAAMSE VROUWENGROEP NE-
LE 

Op maandag 11 oktober organizeren 
wij onze jaarlijkse uitstap. Ditmaal 
gaat het naar het voedingssalon te 
Brussel. We vertrekken op de Markt 
te 9 u. Deelname in de kosten : leden 
100 fr., met-leden 125 fr. En woensdag 
20 oktober verwachten wij U allen op 
de koffietafel, te 19 u. 30 in de Cen-
trumschool. Deelname in de kosten : 
60 fr., niet-leden 85 fr. 

HERZELE 

RECHTZETTING 
Volgende twee kandidaten staan op 
de VU-lijst als onafhankelijke kandida-
*:en : Lucien De Kerpel en Edgard Lale-
mant. 

L IEDEKERKE 

Zondag 10 oktober zal de ganse dag 
(vanaf 9 u.) het Vlaams Sociaal Cen
trum open zijn. Kandidaten en suppor
ters kunnen er gerust een fris pintje 
of een (straffe) koffie drinken, 's 
Avonds napraten over de uitslag. Wel
kom ! 

1. De Metsenaere Wilfried (Dender
leeuw) ; 2. Beerens Wim (Welle); 3. 
Baetens Francine (Iddergem): 4. Ver-
vaet Maurits (Welle); 5. De Grom Hen-
n (Welle), 6 Van Damme Fritz (Den
derleeuw) ; 7. Van De Velde Herman 
(Denderleeuw); 8. Chevalier Ludo 
(Welle); 9. Lippens Roland (Welle); 
10. Van Der Weeën Robert (Dender-
leeuwl ; 11. Muyiaert Elise (Dender
leeuw) ; 12. Vermeire Erwin f Dender
leeuw) ; 14. Sonck Robert (Dender
leeuw) ; 15. Asschenckx Robert (Wel
le) ; 16. Van Daele Agnes (Dender
leeuw) ; 17. De Nie Remi (Welle) 18. 
Sonck Raf (Welle); 19. Borloo André 
(Denderleeuw); 20. Agneessens Dirk 
(Denderleeuw); 21. Van Cotthem Ed
ward (Denderleeuw); 22. Van Vaeren-
bergh Ghislain (Denderleeuw); 23. De 
Geyter Rufin (Denderleeuw); 24. De 
Rop Luc (Welle); 25. De Kegel Her
man (Denderleeuw) 

NVMMER 

miSHi 

C 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 A A L S T 

D e C 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 v a n de S t a d Aa l s t hee f t 
in haar verp leg ings- en ve rzo r 
g ingsd iens ten v o l g e n d e be t rek 
k ing o p e n g e s t e l d : 

— 1 be t rekk ing v a n ve rp leeghe lp -
ster. 

D e kand ida tu ren m o e t e n bij ter 
pos t a a n g e t e k e n d e br ief w o r d e n 
g e s t u u r d a a n de V o o r z i t t e r v a n 
d e Commiss ie , Gas thu i ss t raa t 40, 
9300 Aals t , en d ienen m e t de 
b e w i j s s t u k k e n uiterl i jk o p 23 ok to 
be r 1976 ter b e s t e m m i n g te z i jn. 

B i j k o m e n d e in l icht ingen zi jn o p 
da t a d r e s te ve rk r i j gen bij d e Per
sonee lsd iens t . (Tel. 053/21.23.93 
21.23.93 - b innenpos t 104 - be-
s tuu rssec re ta r i s B A R R E Z H.). 

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 
1030 Brussel [Schaarbeek! 

(02)734 06 43 
Na 18u 42546.42 

DE OUDE KRING 
Café-VU-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

VERVOER - VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozet 
Haneveldlaan 47 
1850 Grimbergen 
Tel.: 02/268.14.02 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhunng van tafelgerief. 

Schilderstraat 33, 2000 Antwerpen 
031-3745.72] 

ELECTRA-BREE p.v.b.a. 
Electro • Groothandel 

Boneputstraat 38 - 2690 BREE 
011/46.11.88-46.24.77 

Staatsbaan 1 - 3460 HALEN 
013/44.17.42-4417.43 
M I E L E - A E G - L I N D E 

P.V.B.A. Rom DE CRAEN 
Verwarming 

Stoom- en Sanitaire installaties 
Molenstr. 78 - 2921 Nieuwenrode 

Tel.: 015/71.12.40 

Dames en heren, in uw belang 
wendt U voor uw 

SCHILDER- BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van 't vak 
ADOLF CLAES 

EN Z O O N ANDRE 
Kerkweg 8,1760 Roosdaal-Strijfem 

Tel.: 054/33.37.56 

AL-AL keukeninrichtingen. 
Jan Claes 

Bondgenotenlaan 163 
LEUVEN tel 016/23.47 94 

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

OOK NAAR MAAT 

R I C O - K L E D I N G V E R M E E S C H 
Steenhouwersvest , 52 Antwerpen Tel. 03.31.35.83, 

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

ZO€K€RC]€S 
— Gediplomeerde Openbare Werken 
A2 en B I , gedurende vier jaar be
roepspraktijk, zoekt passende betrek
king wegens het verplaatsen van de 
firmazetel. Bij voorkeur in de omge
ving Mechelen-Antwerpen-Brussel. 
— Juffrouw. 19 jaar, vijf jaar handel 
en daarna nog twee jaar specializatie 
bijgestudeerd, zoekt aangepaste be
trekking, in de omgeving van Meche-
len en omstreken. 
— Gediplomeerde onderwijzeres la
gere school, zoekt betrekking in Me-
chelen of omgeving. Bijzondere ver
melding voor Frans en muziek. 
Belangstellenden kunnen zich wen
den tot volksvertegenwoordiger Joos 
Somers, Liersesteenweg 11 te 2580 
Sint-Katelijne-Waver, of telefonisch 
op nummer 015/21.79.00. N I 07 

Juffrouw, 18 jaar, diploma steno-dac-
tylo, zoekt aangepast werk in het Lim
burgse. Heeft reeds enige ervaring. 
Zich wenden tot volksv. E. Raskin, 
Ursulastraat 1, 3745 Eigenbilzen, tel. 
011/41.24.54 of provincieraadslid J. 
Gabriels, Siemenstraat 28, 3690 Bree, 
tel. 011/46.22.90. N113 

Over te nemen : groothandel in papier
waren. Bestaand kliënteel sinds 20 
jaar. Zeer geschikt voor dynamisch 
paar. Tel. 02/215.92.55. N 114 

Diensthoofd Wit-Geel-Kruis, klassieke 
studies met grondige kennis van 
Frans en Engels en 12 jaar bureelwerk
ervaring, zoekt aangepaste part-time 
betrekking in de omgeving Mechelen -
Antwerpen - Brussel. 
Belangstellenden kunnen zich wen
den tot volksvertegenwoordiger Joos 
Somers, tel.; 015/21.79.00. N115 
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HEILIGE KOEIEN 
« W I J moeten ervoor beducht zijn» 
schreef prof Mark Eyskens enkele jaren 
terug «heilige koeien te fokken in leven 
te houden en onder te brengen in het 
natuurreservaat van onze ekonomische 
sociale en politieke taboes Wij moeten 
de luciditeit hebben heilige koeien te 
beschouwen als gewone runderen en 
hen te slachten als de tijd daarvoor geko
men IS » En vermanend voegde hij er aan 
toe «Deze tijd komt vroeger dan men 
denkt Het is zo vroeg te laat i» 
Er lopen veel heilige koeien rond in de Bel
gische ekonomische en sociale wereld 
Ontelbaar bijna zijn de wetten en regle
menten waarop een reeks mensen soms 
veel soms weinig beroep kunnen doen 
om voordelen, subsidies terugbetalingen 
steungelden bijslagen premies vergoe
dingen uitkenngen vrijstellingen enzo
voort te krijgen van vadertje staat van 
een lager bestuur of van een parastatale 
Vele van die tegemoetkomingen zijn ver
antwoord Onze welvaartsstaat moet 
voor zijn kinderen zorgen zeker wanneer 
ze in de mizene zitten Dat is ontegenspre
kelijk juist Maar even ontegensprekelijk 
IS dat vele tegemoetkomingen ten laste 
van de schatkist al lang niet meer verant
woord zijn en dus doodgewoon moeten 
afgeschaft worden Dat is trouwens een 
opvallend kenmerk van onze sociale poli
tiek sinds het einde van de tweede 
wereldoorlog steeds werden nieuwe 
voordelen en tegemoetkomingen inge
voerd, maar nooit werd er een afgeschaft 
Het rezultaat van deze gang van zaken 
begint vandaag dan ook sterk op een 
katastrofe te gelijken een derde van 
onze sociale uitkeringen gaan naar men

sen die zulks met stnkt nodig hebben, ter
wijl een belangrijk deel behoeften met 
gedekt worden omdat er geen geld voor 
beschikbaar is i 
Het IS dnngend vereist dat de overheids
uitgaven zouden beperkt worden Daarop 
werd reeds gewezen in september 1974 
wanneer de VU haar anti-inflatieplan voor
stelde Niet zonder reden werd in dat 
dokument de onmiddellijke stopzetting 
van alle overbodige en verkeerde investe
ringen gevraagd evenals de vermindering 
van de lopende overheidsuitgaven door 
sanering van een aantal sektoren en 
parastatalen Het VU-plan droeg de goed
keuring weg van alle eerlijke ekonomis-
ten De regenng hield er vanzelfsprekend 
geen rekening mee 

Vandaag klinkt opnieuw een alarmkreet 
doorheen ons politiek wereldje Een door 
de regenng zelf opgerichte kommissie 
onder leiding van de gewezen Eerste 
Minister en Minister van Financien Jean 
Van Houtte is tot slotsom gekomen dat 
het mis loopt met de steeds maar grotere 
stijging van de overheidsuitgaven waar
onder zowel die van het rijk als van de 
provincies gemeenten en parastatalen 

De taal van het onlangs vrijgekomen rap
port van deze kommissie Van Houtte is 
bijzonder scherp De kommissie-leden la
ten geen ruimte voor enig misverstand 
open Hun taal is klaar Ten eerste, zeg
gen ze brengt een verhoging van de fiska-
liteit geen oplossing voor de gestelde pro
blemen Zelfs een belasting met 100 % 
van alle inkomsten boven de 750000 fr 
per jaar zou het probleem nog met voor 
de helft oplossen Ten tweede zegt de 

kommissie Van Houtte ligt het dus voor 
de hand dat de enige ware uitweg moet 
gezocht worden in een matiging van de 
uitgaven Alle uitgaven moeten sistema-
tisch opnieuw onderzocht worden om na 
te gaan of ze nog wel verantwoord zijn 
Niet zonder reden wijst de kommissie 
Van Houtte er op hoe een overdreven stij
ging van de overheidsuitgaven en een ver
hoging van de fiskaliteit de ekonomische 
groei bedreigen en aanleiding geven tot 
prijsstijgingen en inflatie wat krisistoestan-
den en werkloosheid voor gevolg heeft 

Dat alles heeft bijkomende uitgaven voor 
de werkloosheidsvergoedingen als rezul
taat evenals uitgaven om de ekonomie 
terug op gang te brengen Uit deze knng-
loop geraakt men vanzelfsprekend met 
meer uit, zodat uiteindelijk de welvaart 
van iedereen in het gedrang komt en met 
in het minst deze van de met-aktieven als 
bv gepensioneerden en mindervaliden 

De Kommissie Van Houtte tracht twee illu-
zies uit de wereld te helpen Een eerste 
illuzie dat de situatie kan verholpen wor
den door de strijd tegen de belasting-ont
duiking Wat uit de strijd tegen de fraude 
nog kan gehaald worden lijkt meer op de 
gekende druppel op de al even gekende 
hete plaat En een tweede illuzie dat men 
de rijken maar moet doen betalen De fis
kale oplossing van de gestelde proble
men zou dramatische vormen aannemen 
de belastingdruk op inkomens boven de 
250 000 fr zou met 40 a 50 % moeten ver
hoogd worden terwijl de vier BTW-tarie-
ven met 5 a 6 % zouden moeten verzwa
ren I 
In feite is het rapport Van Houtte de 
scherpste veroordeling die ooit uitge
bracht werd tegen de sociale en ekonomi
sche politiek van alle regenngen die sinds 
het einde van de oorlog aan de macht 
waren Want in gewone taal omgezet 
komt de tekst van dit rapport er op neer 
dat al deze regenngen in feite met gere
geerd hebben maar gewoon Sint-Niklaas 
hebben gespeeld wanneer de druk van 
de pressie-groepen te groot werd i Wild
groei was dan ook onvermijdelijk nooit 
werd iets weggesnoeid En er kwamen 
steeds maar uitgave-posten bij i 
Toen de Volksunie in september 1974 
haar anti-inflatie-plan voorstelde keken 
neel wat knngen verbaasd op Men is het 
inderdaad met gewoon dat een politieke 
partij de moed opbrengt om besnoeiingen 
voor te stellen Vandaag begint stilaan te 
blijken — het rapport Van Houtte heeft 
zulks in feite onderstreept — dat de 
Volksunie met alleen de weg van de poli
tieke moed opgegaan was maar doodge
woon de enige realistische weg die ons 
uit de krisis kan helpen 

Wil lvCOBBAUT 

r n 
SOCIAAL VADE-MECUM VOOR IEDEREEN IX/21 

O 
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SCHOORSTEENVEGEN 
Over het al dan met verplicht onderhoud van de schoor 
steen doen heel wat zaken de ronde die met helemaal 
overeenstemmen met de wettelijke bepalingen terzake 
Het belangrijkste daaromtrent geven we hieronder 

Het Strafwetboek 
Met betrekking tot het onderhoud van bv schoorstenen 
zijn twee artikelen van het Strafwetboek van belang 
1 Art 519 « Met gevangenisstraf van acht dagen tot drie 
maanden en met geldboete van zesentwintig frank tot vijf
honderd of met een van die straffen alleen wordt gestraft 
het veroorzaken van brand van andermans roerende of 
onroerende eigendommen hetzij door ouderdom of ge
brek aan herstelling of reiniging van nabijgelegen ovens, 
schoorstenen » 

2 Art 551 « Met geldboete van een frank tot tien frank 
worden gestraft 1) Zij die nalaten ovens schoorstenen of 
fabrieken waar gebruik wordt gemaakt van vuur te onder 
houden te herstellen of te reinigen 2) 

Opmerkingen 

a) De geldboeten worden op dit ogenblik vermenigvuldigd 
met veertig 
b) Het IS de verbruiker die verantwoordelijk is voor het 
onderhoud van de verwarmingsinstallatie 
c) Het schoorsteenvegen bv moet gebeuren zo dikwijls 
als nodig blijkt maar minstens eenmaal per jaar 
d) In vele gemeenten voorziet ook het politiereglement in 
een soortgelijke verplichting 

De brandverzekënng 
De brandverzekeringspolls zegt mets konkreets over de 
verplichting tot onderhoud van de schoorsteen In de prak
tijk zal de maatschappij geen verhaal tegen de verzeker
de uitoefenen omdat de schoorsteen niet onderhouden 
was Vanzelfsprekend zal dit verhaal wel uitgeoefend wor
den wanneer kwaadwilligheid in het spel is bv wanneer 
de betrokkene geen gevolg heeft gegeven aan herhaalde 
verwittigingen 

Een beëdigd schoorsteenveger 
Een beëdigd schoorsteenveger is iets dat met bestaat, 
Alle verklanngen in die zin zijn van alle wettelijke grond 
ontbloot 

Onderhoud van ketel en brander 
Omdat het rechtstreeks met schoorstenen te maken 
heeft willen we ook enkele gegevens verstrekken om
trent de verplichting tot onderhoud van ketels en bran 
ders 

a - In vijf zones (rond Antwerpen Brussel Gent Luik en 
Charleroi) is een jaarlijks nazicht en onderhoud verplicht 
van verwarmingsinstallaties met vloeibare of vaste brand 
stoffen Dit onderhoud moet gebeuren door een vakman 
in bezit van een officieel bekwaamheidsattest 

b - Deze vakman moet de schoorsteen vegen de ketel rei
nigen en de verbrandingskamer en leidingen nakijken de 
brander reinigen nazien en afstellen de verbranding zelf 
kontroleren 

Cw 
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DOKUMENTATIE 

DE BEJAARDEN 
INDE 
SAMENLEVING 
De bejaarden staan op deze bladzijde met de 
regelmaat van een klok in de belangstelling 
Ook andere «vergeten» groepen krijgen op 
tijd en stond de nodige aandacht De minder-va
liden bv Dat hoeft niemand te verwonderen 
De Volksunie in het algemeen heeft daar de 
jongste jaren een gewoonte van gemaakt En 
we achten het een goede gewoonte 
Het verheugt ons daarom U vandaag een 
belangrijk boek te kunnen voorstellen uitgege
ven in samenwerking tussen het Ministene van 
Volksgezondheid en het Gezin en De Neder-
landsche Boekhandel Bedoeld is nummer VII 
in de reeks «Studies en Dokumenten» een 
werk van G Dooghe en L Vanderleyden 
onder de titel « Levensvoorwaarden en behoef
ten van bejaarden » 
Reeds meermaals werd er op gewezen dat 
twee zaken belangrijk zijn in verband met de 
bejaarden-problematiek Ten eerste is er de sta
tistische omvang van de bejaarden-bevolking 
in ons land Dat werd hier vorig • week reeds 
besproken Ten tweede is er de morele plicht 
van de aktieven om de 65 plussers tot hun laat
ste dag te laten delen in de welvaart waarvan 
ZIJ mede de bewerkers zijn 
Deze morele plicht moet echter met alleen in 
schone woorden tot uiting komen Aan schone 
woorden hebben de bejaarden mets De daad
werkelijke solidanteit van allen met de derde 
leeftijd moet tot uiting komen in geld, in hulp, in 
tehuizen in hospitalen in een dienst voor war
me maaltijden in ttiuisverzorging enzovoort 
enzovoort Dat kan zeer prozaïsch zijn en 
koud alledaags Maar alleen van daaruit kan 
vertrokken worden om een bejaarden-gerichte 
maatschappij op te bouwen waarin het ook 

voor die mensen nog aangenaam zal zijn om 
te leven 
Voornoemd boek van Dooghe en Vanderey-
den komt tegemoet aan wat zoeven gezegd 
werd Het houdt zich zoals de titel het duidelijk 
aangeeft bezig met de levensvoorwaarden 
en behoeften van de bejaarden In een inlei
dend hoofdstuk wordt de demografische struk-
tuur van de bejaardenbevolking geschetst 
waarna de algemene probleemstelling volgt op 
medisch en verpleegkundig gebied op sociaal-
ekonomisch gebied wat betreft het wonen 
wat betreft de psychologische aspekten en 
wat betreft de sociologische aspekten 
Aan al deze aspekten van de problematiek 
wordt daarna in afzonderlijke hoofdstukken 
uitgebreid aandacht besteed Deze aandacht 
blijft met aan de oppervlakte De auteurs zijn 
naar de kern van de zaak gegaan en dat wil 
zeggen naar de bejaarden zelf Hun werk is in 
feite de neerslag van een uitgebreid onder
zoek waarbij 2000 personen betrokken wer
den komende uit 168 gemeenten Het onder
zoek gebeurde met de hulp van 120 mede
werkers Noteren we ook nog dat het onder
zoek beperkt werd tot het Nederlands taalge
bied in België 
De hier voorliggende studie is uitgegroeid tot 
een scherpe foto van de toestand der be
jaarden in Vlaanderen Een zeer konkrete foto 
Een zeer cijfermatige foto Maar een uiterst 
bruikbare foto vooral voor de mensen die op 
een of andere manier betrokken zijn bij de uit
bouw van een doeltreffend bejaardenbeleid 
Voegen we er tot slot nog aan toe dat elk 
hoofdstuk aangevuld wordt met een beknopte 
bibliografie die een goede wegwijzer kan zijn 
voor wie een of ander aspekt nader wil bestu
deren 
Zeer aanbevolen i 

Cw 

G Dooghe en L Vanderleyden - - Levens
voorwaarden en behoeften van bejaarden » -
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De film over een van de meest ophef 
makende korruptieschandalen uit de 
Amenkaanse politieke geschiedenis 
de Watergate-zaak van 1972-73 loopt 
•straks ook in onze bioskopen All the 
presidents men is de naam van de 
superproduktie gefinancierd en ver
tolkt door Robert Redford geregis
seerd door Alan J Pakula naar de 
bestseller van Carl Bernstein en Bob 
Woodv\/ard beter bekend onder hun 
port-manteaunaam Woodstein twee 
joernalisten van de Washington Post 
die anno 1972 de Watergate zaak 
aan het rollen brachten en wier ont 
wikkeling uiteindelijk geleid heeft tot 
de «troonsafstand» van de toenmali
ge president Nixon in 1974 
Het hoeft geen betoog dat het op 
touw zetten en verfilmen van zon 
heet hangijzer enorme moeilijkheden 
met zich heeft meegebracht Dat aan 
het einde van de film verschijnt <• mets 
van de verhaalde feiten of ten tonele 
gevoerde personages is fiktief» be
wijst dan maar eens te meer dat Ame
rika hoe kapitalistisch het ook moge 
zijn in vele opzichten de meest demo 
kratische natie van deze wereld blijft 
Als je je voorstelt dat een brave doku-
mentaire over de Koningskwestie (in 
ons eigenste land) 25 jaar na de feiten 
pas uogelijk blijkt Maker van die film 
Christian Mesmi stootte bovendien 
voortdurend op een muur van stilzwij
gen De Watergate-film IS er nauwelijks 
twee jaar na de feiten En zonder een 
blad voor de mond te nemen Pakula s 
film vertelt op een ongewoon boeien 
de maar toch zeer sobere wijze de 
twee-jaar lange persstrijd tussen die 
twee joernalisten en de «rechtse» 
pers met op kop de berichtgeving 
van het Witte Huis uiteraard Zoals in 
een andere onthullende film Sham 
poo van Hal Ashby konfronteert Pa
kula ons met de echte en dus leugen
achtige persberichten die het Witte 
Huis gedurende maanden de wereld 
inzond om de Washington Post te kel
deren Vandaag doet dit natuurlijk bij
zonder pijnlijk en op zijn minst cynisch 
aan Het slot van de film de eedafleg
ging van Nixon gekoppeld aan de 
zekerheid (van de twee joernalisten 
maar nu ook van milioenen kijkers) 

ALL THE PRESIDENT'S MEN 
dat Nixon en zijn medewerkers (John 
N Mitchell HR Haldeman e a ) de 
«loodgieters» van het Watergatege-
bouw waar de Demokratische Kon 
ventie voor de komende verkiezingen 
moest doorgaan bezoldigd hadden 
met het geld uit geheime fondsen van 
het Committee to Reelect the Presi 
dent 

Deze speurtocht naar de waarheid 
kon een saaie en louter dokumentaire 
aangelegenheid geworden zijn Paku
la stond voor het probleem hoe een 
boeiende publieksfilm te maken zon
der de waarheid teveel te romantize-
ren en geweld aan te doen Nu heeft 
die man al een merkwaardige politie
ke thnller achter zijn naam staan The 
Parallax View (1973) en dat was toe
vallig (een voorteken ' ) ook het ver
haal van een reporter die een politiek 
verkiezingsschandaal wil oplossen nl 
de dne jaar oude moord op een presi
dentskandidaat IS voor Warren Beat 
ty toch nog stof om de getuigen eens 
aan de tand te voelen Getuigen die 
evenwel allen gestorven of veronge 
lukt blijken te zijn op die korte spanne 
tijds In The Parallax View siaaX en "de 
kijker en de joernalist voor een groot 

raadsel dat zelfs aan het eind in de 
nevels van de verwarring blijft han
gen Twee jaar later heeft Pakula een 
oplossing gevonden met All the Presi
dents Men Hier verwijst hij echter 
met vaag naar de moord op Kennedy 
maar wel naar de bekende korruptie 
van Richard Nixon Dit essentieel ver 
schil tussen beide films is natuurlijk 
van die aard de mensen meer aan te 
spreken iedereen heeft aan het ein
de van de film graag een klare kijk op 
de zaak Maar toch blijft er een reëel 
vraagteken beide joernalisten heb
ben een merkwaardige tipgever lus 
tig « Deep Throat» genoemd Nu kan 
bi) iedereen toch de vraag rijzen of de 
demokratie pas gered kan worden 
dool- zo n letterlijk en figuurlijk duister 
figuur Genaamde «Deep Throat» is 
met zon kinematografisch uitvindsel 
maar wel de meest belangrijke infor 
matiebron geweest voor Bob Wood
ward en Carl Bernstein Een veel 
gehoorde kritiek op deze film is onder
tussen al All the Presidents Men is 
z o n typisch Amerikaans produkt dat 
slechts de schijn van een overwinning 
van de demokratische krachten kan 
oproepen De kruistocht van deze 

EERSTE VLAAMSE 

JEFI-KINDERBIOSKOOP TE BRUSSEL 
Jefi-kinderfilmclub start dit seizoen 
met een « Kinderbioscoop » waar elke 
woensdagnamiddag een vertoning 
plaats heeft Om te starten worden 
twee extra vertoningen ingericht een 
premiere film « Teresa de jonge chim
pansee- dit op 6 en 13 oktober tel
kens om 14 u in Cine Twins II Door
gang 44 Kruidtuinlaan te Brussel 
Deze film werd bekroond met de eer
ste prijs van de kinderjury op het festi 
val voor Kinderfilms te Gottwaldov in 
mei 1976 

Vanaf 3 november wordt definitief 
gestart met de kinderbioscoop in het 
Filmmuseum Baron Hortastraat (Pa
leis voor Schone Kunsten) Zes pro
gramma s waaronder vier nieuwe kin-
kinderfilms in premiere voor Brussel 
zouden telkens vier weken lopen De 

voorstellingen worden begeleid door 
animators Leen Persijn en Piet Van 
de Velde die telkens voor een stukje 
filmopvoeding en voor creatieve me
dewerking van het jonge publiek zor 
gen De programmalle richt zich in 
principe tot de 6- a 12 jarigen en 
alvast wordt gerekend op de aktieve 
medewerking van de Vlaamse Scho
len te Brussel 

November Dat zijn mannen 
December Kleine Filip 
Januan Tag de vermetele vos 
Februari Bloemen voor de man op 
de maan 
Maart Ezelsvel 
Apnl een verwachte nieuwe film 

Men kan voor de reeks van zes voor 
stellingen een abonnement bestellen 

Een lidmaatschap bij Jefi-Brussel 
geeft een gevoelige reduktie op de 
toegangsprijzen 
Voor meer informatie kan u terecht 
bij Jefi-Brussel Jo Zwaenepoel Holle-
weggaarde 4 bus 2 1030 Brussel tel 
24167 28 (na 17 u 30) 

«GLORIA MARIS» 

SCHELPEN UIT 

ALLE ZEEËN 
Tentoonstelling 9 oktober 24 oktober 
1976 
In deze tentoonstelling wordt de njk 
dom van de zee-fauna naar voren 
gebracht in de grote verscheidenheid 
van koralen en schelpen Er werd een 
beroep gedaan op verzamelaars aan
gesloten bij de •< Belgische Vereniging 
voor Conchyologie» die quasi kom-
plete verzamelingen bezitten van be
paalde schelpsoorten 
Er zullen 41 toonkasten te zien zijn 
waarin men met alleen de vormen en 
de kleuren van de schelpen zal kun 
nen bewonderen maar waar ook aan 
dacht zal besteed worden aan de 
archeologie Zo zullen fossielen ge 
toond worden van 40 a 50 miljoen 
jaar oud 

Zoals de voorgaande natuur-histori
sche tentoonstellingen in het Kultu-
reel Centrum Affligem een buitenge 
woon sukses kenden zo hopen de 
inrichters thans ook een ruim publiek 
te bereiken en te interesseren 
Open 
Op zaterdag van 14 u 30 tot 20 u 
op zondag van 11 tot 13 u en van 14 
u 30 tot 20 u op weekdagen (voor 
scholen) op aanvraag 

twee joernalisten die bovendien ver
tolkt worden door Dustin Hoffman en 
Robert Redford de twee schoonste 
jongens uit Hollywood van dit mo 
ment is tevens een regelrechte ophe
meling van een Nieuwe Amerikaanse 
Droom waar de orde altijd weer zege 

viert boven de wanorde Kortom All 
the Presidents Men wordt door vele 
filmkntici nu reeds afgedaan als een 
uitloper van de geruststellende John 
Wayne-fllms 
Ik geloof integendeel dat All the Presi
dents Men een fundamenteel eerlijke 
film IS De gebeurtenissen worden met 
sensationeel noch sentimenteel opge 
pept Redford en Hoffman zijn beken 
de akteurs maar het is niet omdat ze 
bekend zijn dat ze slecht zouden akte
ren integendeel Zij misbruiken hun 
imago helemaal met Bij Redford kun
nen we zelfs opmerken dat hij voor 
het eerst sinds lang weer genietbaar 
IS Terwijl in de John Waynefilms fla
grante onwaarheden als echt (de 
« slechte » Indiaan tegenover de « goe
de» cowboy) doorgingen gaat het 
hier om de Waarheid die bovendien 
helemaal met geidealizeerd wordt De 
ganse film blijft veel te duister om de 
kijker aan het eind te kunnen overtui 
gen van een algehele tnomf van de 
demokratie Integendeel je wordt veel
eer op je hoede gebracht en aange 
spoord om verder te speuren naar die 
Waarheid want Watergate was maar 
een topje van een ijsberg Een ijsberg 
die beide joernalisten van de Washing
ton Post nu nog verder onderzoeken 
en hen op dit ogenblik doet vermoe
den dat de huidige president Gerald 
Ford ook met zon propere handen 
heeft De geschiedenis is zich mis 
schien aan het herhalen All the Pre
sidents Men vangt aan met een hallu-
cinante typletterslag op een blanco 
vel het scherm Net een kanonschot 
Het staat simbool voor het belang van 
een vrije onafhankelijke pers Zonder 
een fundamentele overheidsinmen
ging I Dat IS alvast voor ons de les die 
we uit deze anders typisch ( ) Ameri
kaanse film moeten halen Moralis
tisch 7 I Ja gelukkig En het blijft een 
prettig amusement ook 

Ronnie PEDE 

CLOSE UP VAN 
DRIE VLAAMSE 
KOMPONISTEN 

y 

De Vlaamse Artiestenklub nam onlangs het besluit een nieuw initiatief in het 
leven te roepen dat een jaarlijkse traditie kan worden met oudere en ook jonge 
re komponisten en zangers van eigen bodem de herwaardering van het goede 
nederlandse lied een uniek programma brengen in verschillende grote centra in 
Vlaanderen inbegrepen de kulturele grensgebieden en dit programma eveneens 
te brengen voor Vlamingen in het buitenland (Kanada Argentinië enz ) 
Het wordt een luisterrijke kulturele voorstelling van 3 van onze meest befaamde 
en eminente Vlaamse komponisten Armand Preud homme, Emiel Hullebroeck 
en Renaat Veremans 
De liederenschat van deze 3 uitblinkers zou als het ware in 3 CIcse-Ups worden 
gebracht Treffend vooral zou de zeer originele wijze worden waarop de vele 
zeer bekende wijsjes en volksliederen naar voren zouden komen 
De eerste voorstelling gaat door op zondag 17 oktober om 14 u 30 in het Kultu-
reel Centrum te Hasselt (011 22 99 31) De bezetting Symfonisch Orkest-Koper
ensemble Excelsiorum - Meisjeskoor St-Jozefsinstituut te Kontich (80 uitvoer
ders) Gemengd koor Con Amore van Ekeren (60 uitvoerders) Leo Brant ban
ton K V O Antwerpen - Nelly Lancia sopraan K V O Antwerpen K O Gent -
Kurt Fleming tenor - Ingnani Bob Benny Lize Marke Will Ferdy - Mary Porce-
lyn - Eddy Romy Rita Evy Prezentatie Jos Baudewijn Muzikale leiding Gas
ton Nuyts 
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mmcH DëKeKen 

Walter Roland en 
Lucienne Stassart serveren 
OLé GUAPA! en ELIXIR d'ANVERS 

I 
•• Dagboek van Annette » luidt de on
dertitel van Ole Guapa '» Het is ech
ter geen dagboek in de gebruikelijke 
betekenis van het woord, maar de 
beschrijving van Annette's gedachten 
en gevoelens, in de ik-vorm uiteraard, 
zonder aanduiding van kalenderda
gen De verhalende elementen blijven 
vaag omdat ze in funktie van de i3sy-
chologische benadering staan 
Beetje bij beetje vernemen v^e dat 
Annette tijdens de vakantie met haar 
ouders een man ontmoette op wie ze 
verliefd is Hij heet Juan, is een vreem
deling en zit in de gevangenis wan
neer Annette aan haar dagboek be
gint Waarom, hoe en door wie hij 
opgepakt werd weet ze met Voor 
haar is dat echter met zo belangrijk, 
maar wel denkt ze onophoudelijk aan 
hem Ze sluit zich op in haar kamer 
vraagt zich af wat hij doet waaraan 
hij denkt, stelt zich voor hoe gelukkig 
ze samen zouden zijn en schrijft dat 
allemaal op Eigenlijk is het een vlucht 
in het schrijven Ze ontvangt een paar 
bneven van hem en knjgt van het kon-
sulaat de toelating hem in Spanje te 
gaan bezoeken, op voorwaarde dat 
er geen politieke bedoelingen aan ver
bonden zijn en ze achteraf geen open
baar kommentaar geeft Met dit expo
se zijn we tot de helft van Ole Guapa ' 
gekomen, of tot het einde van het eer
ste hoofdstuk 

Ole Guapa' omvat m totaal drie 
hoofdstukken, haast doorlopend in ui
terst korte zinnen geschreven Een 
voorbeeld «Ik heb mijn koffer ge
pakt Morgen vertrekt de trein De 
papieren en de toelating zitten in mijn 
paspoort Mijn ouders hebben zich bij 
mijn besluit neergelegd Het treinkaar
tje heb ik gisteren afgehaaald » (BIz 
29] 

Walter Roland • Olé Guapa! Dag
boek van Annette. De Clauwaert 
V.Z.W., Leuven. — 1975. Novel lenbi-
blioteek nr. 55 - 59 biz. 

Lucienne Stassaert is geboren op 'n 
10e januari te Antwerpen Lang gele
den ' Nee, te oordelen naar haar foto 
op de achterzijde van haar nieuwe 
dichtbundel Elixir d'Anvers Maar toch 
lang genoeg om gehuwd te zijn met 
beeldhouwer Wybrand Ganzevoort, 
twee kinderen te hebben, twaalf publi-
katies op haar naam te hebben staan 
en een paar literaire prijzen te hebben 
behaald de tweejaarlijkse poezieprijs 
van De Vlaamse Gids voor «Verge
ten grens» en de Visser-Neerlandia-

M A O , M A O I S M E en 
K R I S T E N D O M 

Het jongste (september) nummer van 
het tweemaandelijks tijdsehnft <• Alter
natief» staat in het teken van Mao, het 
maoisme en het knstendom, wat de 
auteurs en uitgevers onderbrengen in 
een <• alternatief dossier» Dit Mao-dos-
sier IS een positieve benadenng van 

:e pas overleden Chinese leider, zon
der dat de auteurs blind zijn voor de 
tekortkomingen van Mao en zijn leer 
Niet zo flenng in aantal zijn trouwens 
diegenen, die Mao maar een halve 
marxist noemen er zijn er zelfs die 
beweren dat Mao eigenlijk geen mar
xist IS I Mao streefde mets minder na 
dan het scheppen van een nieuwe 
mens, een stout ideaal, waar tegen
over men in het Westen tamelijk scep
tisch staat, alhoewel sommigen de 

prijs voor het toneelstuk •• Best moge
lijk >. 
De inhoud van de bundel is ingedeeld 
in vier cycli « Bij wijze van spreken », 
«Tijdverblijf», «Elixir d'Anvers» en 
« De teerling is geworpen » 
<' Elixir d'Anvers» vormt de hoofd-
brok een achttal bladzijden tellende 
ode aan de havenbuurt Ter kennisma
king, dit citaat «Iets verder in de etala
ge / van Joseph de tatoueur / staan 
hevig versierd op de foto's / de zwa
re dames / de lichte meisjes / les 

prostituees d'Anvers » (BIz 40) 
Voor Lucienne Stassaert is Elixir d'An
vers, naar ze zelf zegt, een konkrete 
weergave van een jarenlange obses
sie een odè aan haar stad, een 
poging om poëzie met alles te verbin
den en een uitnodiging om alles met 
poëzie te besmetten 

Jan Van Bossuyt 

Lucienne Stassaert Elixir d'Anvers. 
1976. - Uitgeveri j Orion, Brugge. - 53 
biz. 

Wal ter Roland 

HET UUR DER WAARHEID 
Kris Deschouwer houdt ervan af en toe een versje of zinnetje van 
anderen te citeren, soms in een andere taal dan het Nederlands Dat 
doet een beetje modieus aan, met het gevaar daaraan verbonden 
Elk gedicht in Het uur der waarheid heeft een plaatsje gekregen 
onder een der volgende vijf titels (tussen haakjes geven wij telkens 
aanduidingen omtrent de inhoud van de gedichten) -Ontwaken» 
(zweven tussen droom, liefde en het besef van de werkelijkheid), 
«Het Nest» (dood, het gevaar buiten het eigen ik) «Het uur van de 
waarheid» (het verborgene, het verbodene ontbolsterd, de uitzichten, 
de eigen omgeving), «Hef helse vuur» (verliefdheid), «Scherzo in 
mineur» (onbeduidende scherts) 
Kris Deschouwer Hef uur der waarheid Gedichten 
Koraalreeks nr 4 - 1976 - 46 bIz 

IK BEN OOK MAAR EEN MENS 
Twintig gedichten — dat op de omslag meegeteld — prezenteert An 
Van Gooi ons in haar bundel Ik ben ook maar een mens Ook de teke
ningen daann zijn van haar hand Beide, tekst en tekeningen, kenmer
ken zich door een sobere, ietwat melancholische weergave van alle
daagse indrukken 
Kritische beschouwingen over liefde, ambitie, geluk, het werk omge
zet in poëtische taal en ruw geschetste gezichten of een zenuwach
tig bloemmotief Wel wat tragisch van toon doordat An Van Gooi de 
kans tot humor (Vb «Gezellige avond») verdonkeremaant, maar 
beslist een leespauze waard 
An Van Gooi Ik ben ook maar een mens Gedichten 
Koraalreeks nr 5 - 1976 - 46 bIz j ^ ^ ^ ^ ^ g^^^^^ j 

De bundels uit de Koraalreeks zijn verkrijgbaar bij Uitgeverij De 
Backer-Achterland, Ninoofsesteenweg 284, 1680 St -Kwintens-Lenmk 

«evangelische facetten» in dit nieuw 
mensen-type bewonderen Wat Louis 
Lauwers m zijn nabeschouwingen dan 
weer met belet vast te stellen dat het 
maoisme op kultureel vlak een kom
pleet fiasko IS, dat de ontevredenheid 
het grootst is bij de stedelijke bevol
king en bij de jeugd en dat zelfs de 
troetelkinderen van het regime, nl de 
boeren weerbarstig blijven tegenover 
het kollektivisme 

Wie een minder stereotipisch beeld 
van Mao en China wenst te zien leze 
dit alternatief dossier (en andere bijdra
gen WO een paar interessante over 
de jongste evolutie in Afrika, enkele 
kernachtige beschouwingen over de 
voorbije olimpische spelen enz) - Sw 
Jaarabonnement 220 fr. (160 fr. voor 
mm 25-jarigen) Nadere inl ichtingen 
Werkgemeenschap Alternatief, vzw, 
Steegstraat 45 - 2490 Balen - Tel. 
014/31.52 68 en 21.28.56 (na de kan
tooruren). 

F R A N S T A L I G 
K U L T U U R I M P E R I A L I S M E 

«Het feit dat de VSA de laatste jaren 
veel van hun internationaal prestige 

TKNTOONSTELLIMÏS 
elke week 

hebben verloren (bv in Azie, Vietnam) 
wordt door het Frans ministerie voor 
Buitenlandse zaken en door het minis-
tene van Kultuu-- als positief ervaren 

De aftakeling van het ekonomisch 
impenalisme van Noord-Amenka kan 
het kultureel imperialisme van Frank
rijk ten goede komen » 

Zo besluit Hervé Daras zijn artikel 
over de blijvende bedreiging van het 
Romaanse kultuunmpenalisme in het 
jongste nummer van « Nieuw Vlaande
ren », het tweemaandelijks heelneder
lands vormingstijdschrift, dat straks 
zijn tiende jaargang ingaat Er is ook 
een scherp artikel over het taal-sociaal 
schandaal in de ASLK door Lionel 
Vandenberghe over het faillissement 
van de Standaard door Dirk Van den 
Broeck, die eveneens over de Europe
se verkiezingen handelt, een Kroniek 
Brussel door Ivo Peeters , over de stu-
dentenrevolte door Herman Moens -
Sw 

Een jaarabonnement kost 90 fr. (6 
nrs), een steunabonnement van 150 
fr af Bankrek - 414-7047901-14, giro 
000-0987465-05 van - De Neder
landen » vzw, Alfred Coolsstraat 33, 
2020 Antwerpen 

Dat het jonge Museum voor Hedendaagse Kunst te Gent de zaken ernstig 
neemt, wordt meteen al bewezen door zijn huidige expositie Waaraan Jan Burs-
sens de eer van een retrospektieve precies dankt weten we met, misschien 
omdat hij net de 50 voorbij is, of omdat hij enkele maanden geleden bekroond 
werd met de grote Kultuurprijs van de Stad Gent, wellicht is het gewoon omwille 
van zijn opmerkelijk talent en noeste werkkracht waarmee hij in de loop der 
jaren een omvangrijk en belangrijk oeuvre bij elkaar geschilderd heeft In onze 
vorige bijdrage noemden wij hem een der vaandeldragers van de Gentse 

RETROSPEKTIEVE 
JAN BURSSENS 

abstrakten die later weer naar de figuratie toe geëvolueerd is Maar dit alles 
heeft weinig belang, boven elk isme staat immers de figuur van de meester die 
Jan Burssens is, een bezield schilder, boordevol aktie die zijn werk tot een bijna 
fysieke belevenis maakt, een intense en explosieve gevoelsmens die zijn metafy
sische realiteit een even ontroerende als overtuigende gestalte weet te geven in 
vaak grote doeken, waarin gestueel geweld gepaard gaat met een geraffineerd 
beheersen van kleur en materie 

A B S T R A K T D A T ER G E E N IS 

Jan Burssens werd in 1925 te Mechelen geboren, maar zou zijn jeugd en verde
re leven in het Gentse doorbrengen (waar hij trouwens ook lesgeeft aan de Aka-
demie) Stammend uit een familie van intellektuelen en kunstenaars (de Antwerp
se dichter Caston Burssens was zijn oom) gaat hij op zijn 18de naar de akade-
mie, verwijlt voortdurend in het gezelschap van dichters en schilders en begint 
vanaf 1949 te exposeren Zijn vroegste werk is figuratief, eerst beïnvloed door 
de expressionisten, later even surrealistisch van inspiratie, om in het begin van 
de vijftiger jaren eerder abstrakt te worden 
W I J schrijven weldegelijk « eerder», want zuiver abstrakte werken zijn voorals-
no f .ieldz' m Trouwens namen als toren, ridder, mineraalkompositie, enz wij-

jn op een zodanige gebondenheid met de aardse, vegetale, organische en 
me iselijke werkelijkheid, dat hij zich blijkbaar maar moeilijk kan verenigen met 
de pikturale konsekwenties van een rigoureus met-figuratief denken Daardoor 
blijft in zijn werk steeds een dualiteit aanwezig die het kwetsbaar, vaak estetize-
rend en soms zelfs ronduit zwak maakt 
Pas in de jaren na 1958 krijgt het abstrakte werk zijn waarachtig allure in uitspat-
tend lyrische kleurfeesten met een vaak sterk barokke penseelvoering en een 
grote inbreng van de verfmatene En al blijft een zekere gestalte steeds aanwe
zig, de violente onstuimigheid en het bruisende kolken van kleur en kontrasten 
geven dit werk een volkomen eigen aanzicht (met verwijzingen naar Pollock en 
Cobra weliswaar) en een geweldige innerlijke kracht Maar na 1965 dringt de 
werkelijke figuratie zich opnieuw op 

DE PORTRETTEN EN Z E L F P O R T R E T T E N 

Een tijdje lijkt het op de opdnngende vernieuwingen in het internationale kunst-
gebeuren (pop art, nieuw realisme, enz) Jan Burssens buiten strijd gezet heb
ben Dit IS slechts schijn, want al exposeert hij minder, hij werkt inmiddels beze
ten aan reeksen grootse portretten, visionair van opbouw, zeer passioneel neer-
geborsteld met al het dnftige geweld dat hij in zijn lyrisch abstrakte periode zo 
virtuoos had leren bemeesteren 
In 1970 komt dan een grandioze reeks portretten van Che Guevara tot stand, 
unieke tijdsdokumenten met tragische emotionaliteit geschilderd vanuit een 
sterk geëngageerd beleven van de wereldaktualiteit Opmerkelijk daarbij zijn de 
pikturale gaafheid en de ongemeen sterke struktuur die zijn uitbarstende 
gevoelsdnft weten op te vangen in metersgrote doeken van een bijna monumen
taal klassiek allure Even dramatisch aansprakend zijn de portretten met de hon
dekoppen uit 1971, later maakt de geladenheid van de inhoud weer plaats voor 
een zekere estetizering (de Rembrandts) en al blijft de ruigheid van de matene 
en de verfkwast het geheel nog wel een zekere vormelijke sterkte geven, de 
overtuigingskracht en de noodzakeliikheid worden toch van langsom minder 
Tot dan van 1974 af de reeksen zelfportretten ontstaan en nieuwe hoogtepunten 
zijn Uit een pure, blauwe hemel komen stoere, soepele torso's te voorschijn met 
daarop de kunstenaarskop die Jan Burssens inderdaad volop is aandachtig en 
vitalistisch, wellustig geëmotioneerd, met gespeend van een zeker brutaal narcis
sisme, lachend en gnjnzend tegelijkertijd, cynisch en teder Het zijn stuk voor 
stuk schitterende transposities van een staalkaart van gevoelens die de kunste
naar met alleen met graagte bekent, maar ze ook breedvoerig etaleert met de 
hele gamma van technieken en kneepjes die hij tot de zijne gemaakt heeft zui
vere lijnvoenng, goede tekenkunst, beheerste dripping, action painting-achtige 
uitbarstingen, fijnzinnige kleurtoetsen, spetterende kontrasten (op het randje 
van het vulgaire af) en noem maar op Er is genoeg voorhanden om deze ten
toonstelling — erg ongelijk soms, maar met een absoluut batig saldo — met te 
missen 

Jan Burssens, 
Museum van Hedendaagse Kunst, 
tof 7 november, 
elke dag van 9-12, en 14-17 uur, 
Citadelpark, Gent 

Jan Burssens 
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BRT 

1400 
1800 

1805 

1830 
1915 

1930 
1945 
2015 
2040 
2130 

22 45 
2330 

Schooltelevisie 
De avonturen van Peter Se-
lie, een verhaaltje voor de 
kleuters 
Kim en zijn vrienden 
Avonturenreeks voor de 
jeugd 
Slalom 
De paraplu van de zee-oli-
fant 
Een modern sprookje 
Politieke tribune 
Nieuws 
Coronation Street, tv-reeks 
Panorama 
Kiezen of delen 
De gemeenteraadsverkie
zingen in de grote stad 
Premiere 
Nieuws 

NED. 1 

11 10 
1500 
1845 
1855 
1905 
1920 

1945 

2105 

2130 
2150 
2240 
2245 
2300 

Schooltelevisie 
De Waltons 
Toenstische tips 
Nieuws 
Landgenoten i 
Mary Hartman, Mary Hart
man 
Machiavelli 
Of hoe het in de wereld toe
gaat 
Mary Hartman, Mary Hart
man 
Nieuws 
Over leven gesproken 
Tenslotte 
Den Haag vandaag 
Nieuws 

NED. 2 

18 45 Toenstische tips 
1855 Nieuws 
1905 Wickie de Viking 
1930 Cijfers en letters 

Kwis 
2000 Nieuws 
2025 De terugkeer van de wre

kers 
21 15 Pleisterkade 17 

Komedie-reeks 
2200 Brandpunt 
2240 Mgr Lefebvre 

Portret 
2310 Den Haag vandaag 
2325 Nieuws 

RTB 

1400 Schooltelevisie 
1745 «Sosthene, het konijn» 
1750 1 2 3 J'ai vu 
1815 Keukenrecepten 
1845 Le renard a l'anneau d'or 
1915 Nieuws 
1935 Politieke tnbune 
1945 S I VOUS saviez 
2005 Een aap in de winter 

Franse film (1962) 

21 45 Nieuws 
22 05 Le carrousel aux images 
2240 Tennistoernooi van Seraing 

8 OKTOBER 1976 

BRT ~ 

1 4 00 Schooltelevisie 
800 Mumfie 

Animatie voor de jeugd 
X815 Open school 
1845 Dag aan dag 
1910 Een Indische geschiedenis 

Een Engels paar op reis 
door Indie 

1930 Politieke tnbune 
1945 Nieuws 
20 20 Vijf uren verschrikking, VS-

thnller 
21 30 Kiezen of delen 
2245 Nieuws 

NED. 1 

1110 Schooltelevisie 

WIJ 18 

1815 Teleac 
1845 Bereboot 
1855 Nieuws 
1905 BIJ ons op de Noordzee 
1955 Sissi 

Overbekende Duitse smart
lap (1955) 

21 35 Nieuws 
21 50 Interview met de minister

president 
22 00 Hotel op stelten 

Nieuwe televisieserie 
22 25 100 jaar voetbal 

Dokumentaire 
2300 W I J wachten op verbinding 

met Soweto 
2340 Nieuws 

NED. 2 

1845 TV-informatie voor Span
jaarden 

1855 Nieuws 
1905 De vrouw van zes miljoen 

Nieuw VS-feuilleton 
2000 Nieuws 
2025 Hotel de botel 

Komische serie 
2055 De Jordaches 

Nieuw feuilleton 
21 45 Martine Bijl 
22 25 Aktua TV 
2315 Tros Sport 
23 35 Nieuws 

RTB 

1400 

1745 
1750 
1815 
1845 
1915 
1935 
1945 

2000 
2155 

Schooltelevisie 
Voor de observatiegraad 
van het Vernieuwd Secun
dair Onderwijs 
Gibassier, de stroper 
1 ,2 ,3 J a i v u 
Sept sur sept 
Le renard a l'anneau d'or 
Nieuws 
Politieke tribune 
Le coeur au ventre 
TV-reeks 
Situation 76 de droogte 
Het mes in het water 
Poolse film (1962) 

9 OKTOBER 

BRT 

1500 Ronde van Lombardije 
1600 Doe mee 
1630 Open school 
18 00 De avonturen van Peter Se-

lie 
1805 Disneyland 
1855 Trajekt 
1945 Nieuws 
2015 Wies Andersen show 
21 15 Terloops 
2200 De Jordaches 
2250 Nieuws 

NED. 1 

1030 
1530 
1532 
1615 
1710 
1845 
1855 
1905 
1930 
2000 

2135 
2150 
22 30 

2310 

Teleac 
Nieuws 
O, gaat dat zo 
Familieportret 
De film van ome Willem 
Bereboot 
Nieuws 
Mash 
Wie van de drie ' 
De avonturen van Robin 
Hood 
VS-avonturenfilm 
Nieuws 
Av ros sportpanorama 
De Dutch Swing College 
Band 
Nieuws 

NED. 2 

1840 Lied van de week 
1845 TV-informatie voor Marok

kanen 
1855 Nieuws 
19 05 Bolke de beer 
1915 Salvage 849 
2000 Nieuws 
22 25 Hier en nu 
2305 Hier en nu - studio sport 
2330 Muzikale meditatie 
2340 Nieuws 
23 50 Einde van de uitzending 

RTB 

945 TV Droit 
1045 L'Entreprise d'aujourd'hui 
1345 TV Femmes 
1416 Jardinage 
14 30 Interwallonie 
1500 Wielrennen 
1600 Interwallonie 
1715 A vous marques 
1825 Gedeon 
1900 Antenne-soir 
1915 Nieuws 
1935 Le jardin extraordinaire 
2005 Le tribunal des sept 
21 45 Nieuws 
21 55 De memoire dhomme 

PMtt 
10 OKTOBER 

BRT 

1000 Eucharistievienng vanuit 
Westerio 

11 00 Een ster en een streep 
12 00 Nieuwsoverzicht voor ge

hoorgestoorden 
1230 Dag aan dag 
1430 Open school 
1500 Rangi's vangst 
1515 Klein, klem kleutertje 
1530 Doe mee 
1600 Escapade 
1645 The last night of the proms 
1755 Suske en Wiske 
18 45 De avonturen van Peter Se-

he 
1850 Het oorkussen van de dui

vel 
19 20 Laurel en Hardy 
1930 Paling & Co 
1940 Mededelingen 
1945 Nieuws 
2000 Sportweekeinde 
20 30 Verkiezingsuitslagen 

NED. 1 

1445 Teleac 
1600 Nieuws 
1602 Het programma met de 

muis 
16 27 Horse of the year show 
1655 Voetbaluitslagen 
17 00 Vesper uit Zoeterwoude 
1730 Een bericht van de wilde 

ganzen 
1815 Teleac 
1855 Bereboot 
1900 Nieuws 
1905 Mc Millan en vrouw 
2040 Vara's internationale 
21 50 2 voor 2 
22 30 Trouwen 
2300 Nieuws 

NED. 2 

1830 TV-informatie voor Turken 
1835 Rogier van ter Doest 
1900 Van gewest tot gewest 
1915 Studio sport 
2030 Artsenij 
21 10 Cinevisie 
21 35 Nieuws 
21 40 Een dure grap 

De televisie en de mensen 
22 30 Beeldspraak 
2255 Nieuws 

RTB 

945 Jardinage 
1000 L'Entrepnse aujourd'hui 
1300 Nieuws 

11 OKTOBER 

13 05 Concertissimo 
1347 Arts-hebdo 
1430 Des autos et des hommes 
1525 Piste circusprogramma 
1615 L archeologie industrielle 
1715 Folllies 
1755 Le chien le chat et quel-

ques autres 
18 25 Gemeenteraadsverkiezin

gen 
1830 Bel-canto 
1900 Antenne-soir 
1915 Nieuws 
1937 Sportweekend 
20 05 Verkiezingsuitslagen 
2025 Jacob et Joseph 

TV-film 
21 00 Verkiezingsuitslagen 
21 45 Nieuws 
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NED. 1 

1045 Schooltelevisie 
1845 De bereboot 
1855 Nieuws 
19 05 KRO s wereldcrkus 
1955 Mira 

Vlaamse speelfilm 
21 35 N i e u w s 
21 50 Het China van Antonioni 
2320 Nieuws 

NED. 2 

1845 TV-informatie voor Span
jaarden 

1855 Nieuws 
1905 Avro's Toppop prezenteert 

de Nationale hitparade 
2000 Nieuws 
2025 Wie-kent-kwis 
21 45 De gebroeders Hammond 
22 35 Televizier magazine 
23 20 Den Haag vandaag 
2335 Nieuws 

BRT 

14 00 Schooltelevisie 
1800 De avonturen van Peter Se-

he 
1805 Klem klein kleutertje 
18 20 Hond op de vlucht 
1845 Open school 
1915 Sporttribune 
1945 Nieuws 
2030 Rad der fortum 
21 15 Konfrontatie 
22 00 Rare vogels 
2320 Nieuws 

NED. 1 

1110 Schooltelevisie 
1815 Teleac 
1845 Bereboot 
1855 Nieuws 
1905 A v r o s 3 x 20 
2005 Superstars 1976 
21 25 Maggie MacNeal 
21 35 Nieuws 
21 50 Igor, Mica, Zoran de De-

jongs 
2250 Uitzending van Symbiose 
2255 Nieuws 

NED. 2 

1845 TV-mformatie voor Suri
naamse Nederlanders 

1855 Nieuws 
1905 Wonderland 
1930 Harry zoekt werk m de 

bouw 
2000 Nieuws 
20 35 Beryl's lot 
21 15 De ombudsman 
21 40 Volgende patient 
22 05 Achter het nieuws 
2255 Nieuws 

RTB 

1400 Schooltelevisie 
1745 Gedeon 
1750 1 2 ,3 J'ai vu 
1815 TV Femmes 
1845 Lundi-sports 
1911 Conseil consommateurs 
1915 Nieuws 
1940 L'Aveu 

Frans-Italiaanse dramati
sche film 

21 50 Nieuws 
2200 Et la musique 
2300 Nieuws 

12 OKTOBER 

BRT 

14 00 Schooltelevisie 
18 00 De avonturen van Peter Se-

lie 
1805 Wickie, de Viking 
18 30 Open school 
1900 Toestand 76 
1945 Nieuws 
2015 Sil de strandjutter 
21 05 Kijk mensen 
21 55 Als schilders konden spre

ken 
2235 Nieuws 

RTB 

1400 Schooltelevisie 
1745 Gedeon 
1750 1 2 3 J'ai vu 
1815 Seniorama 
1845 Le renard a l'anneau d'or 
1900 Antenne-soir 
1915 Nieuws 
1935 Itmeraires transhumances 

Dokumentaire 
2030 Musique mosaique 
21 15 Les Flamands 
21 55 La pensee socialiste 

13 OKTOBER 

BRT 

1730 Tip-top 
1845 Michel Strogoff 
1945 Nieuws 
2015 Nieuws 
2015 Beschuldigde, sta op 
22 20 De vijfde windstreek 
2310 Nieuws 

NED. 1 

930 Schooltelevisie 
1500 Teleac 
1545 Oog-roos-bolledoos kijk 

mee in de kijkdoos 
1625 Lappenkat 
1640 Het raadsel van Silver-Cro-

na-kasteel 
1815 Teleac 
1845 Bereboot 
1855 Nieuws 
1905 Van gewest tot gewest 
1950 Zendti jd politijke partijen 
20 00 Onze trouwe en toegewijde 

medewerker 
21 00 Het programma met de 

map 
21 35 Nieuws 
21 50 Den Haag vandaag 
2205 Panoramiek 
2235 Studio sport 
2310 Sprekershoek 
2325 Nieuws 

NED. 12 

1855 Nieuws 
19 05 Ik spreek jou nog wel 
19 30 Kenmerk 
2000 Nieuws 
2025 Socutera 
2030 Kojak 
21 20 Tot m het diepst van je ziel 
21 50 Euson-special 
2220 Ik geloof in de genade 
2245 Nieuws 

RTB 

1330 L'entrepnse aujourd'hui 
1415 Schooltelevisie 
1630 Feu vert 
1810 Les volants 
1840 Gedeon 
1845 Le renard a l'anneau d'oi 
1911 Conseils consammateurs 
1915 Nieuws 
19 35 Un shenff a New York 
2040 Tele-memoires 
21 55 Katoliek-godsdienstige uit

zending 
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eindelijk 
ook in het hartje 

van Brussel! 
in het verlengde van de Wetstraat 

op slechts 150 m van het Parlement 

op minder dan 100 m van het Centraal Station 

en op amper 50 m van Sinte Goedele 

Van rechts naar links De heer W Kunnen in gesprek met de heer R Van Elslande, minister van Buitenland
se Zaken De heer L Claes, senator, in gesprek met de heer Rolin-Jacqemains, senator 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

KUNNEN 
INFORMATIECENTRA: 
Antwerpen Genk Leuven 
18Meir 031/317820 22 Winterslagstraat 011/354442 33 Brusselsestraat 016/233735 
Brussel Gent St.-Niklaas 
50 Kolonienstraat 02/2194322 43 Onderbergen 091/251923 54 Zamanstraat 031/767327 

opende het ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN 
een gloednieuw en gemoedelijk INFO-CENTRUM 
voor dié klanten die de dure tussenpersonen en pro
motoren wensen te ontvluchten! 

Dit is dan de zesde vestiging, na Antwerpen, Genk, 
Gent Leuven en Sint-Niklaas. 

Het ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN is ge
kend voor ernstige voorlichting, betrouwbaarheid en 
kwaliteitswerk. Hier worden grote ambachtelijke tradi
ties gefedereerd met technische vooruitstrevend
heid. Het is onbegonnen werk een inventaris op te 
stellen van al datgene wat door het ALGEMEEN 
BOUWBEDRIJF KUNNEN in de laatste vijfentwintig 
jaar werd verwezenlijkt 

De slogan «600 arbeiders 1001 mogelijkheden» biedt 
een programma waarin eenieder zijn gading kan vin
den: mooie burgerhuizen, hoevekens, villa's, landhui
zen, kastelen, kerken, scholen en flatgebouwen. Er 
werden naar schatting meer dan twee miljoen arbeidsr 
uren geleverd, m.a.w.: twaalf eeuwen werk en dui
zenden realisaties I Sedert vele jaren participeren de 
arbeiders in de goede resultaten van het bedrijf, 
waar bijgevolg ook een bijzonder prettig sociaal kli
maat heerst 

Naast de tweehonderd vlaggen elders, wappert 
voortaan ook de vlag van het ALGEMEEN BOUWBE
DRIJF KUNNEN te Brussel: Kolonienstraat 50 ! Tei: 
02/219.43.21 + 02/219.43.22 

"*«??"S»K 

600 ARBEIDERS... 1001 MOGELIJKHEDEN! 
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VIRIJ^ TIJD 

M O P P E N 

Jaak Lecoq was blijkbaar «in zijne 
goeie» omdat Anderlecht tegen de 
Nederlandse ploeg Roda won, want 
hij zei dat de mensen daar in Kerkra-
de nog zo kwaad niet zijn Het zijn 
immers, aldus de Jaak, geen echte 
«Ollanders», maar Limburgers die ei 
zo na in 1830 Belgen werden En het 
toppunt van hun good-will vindt de 
Jaak dat ze m Kerkrade oók de mop-
pekens over de «Ollanders» tappen 
die het bij ons zo goed doen Van dat 
toiletpapier aan de wasdraad en zo 
Als Jaak graag «goeie» hoort, dan 
zouden wij hem ook aanraden eens in 
Nederland te gaan horen welke mop
pen men daar zoal tapt over de Bel
gen De kans is echter groot dat zijn 
woordenschat onvoldoende zal blij
ken om ze te verstaan Onze frank 
valt namelijk meestal nogal laat In die 
zin zijn wij ook Belg zou men zeggen 

I M M E R V O O R U I T 

Verleden jaar gingen er alweer enige 
mensen méér naar de voetbal dan het 
jaar tevoren Doppen ook, maar daar 
gaat het hier niet over Er werden ook 
15 t h meer sjotters op voet verlapt, 
en een half miljoen méér aan boeten 
afgedokt De Bond kreeg zes miljoen 
frank méér in kas Er werden 12000 
matchen méér gespeeld Er werd bij
na 300 000 frank méér betaald aan de 
arbiters (steekpenningen met inbegre
pen] Het aantal aangeslotenen liep 
op tot een half miljoen, en dat zijn 
heus met allemaal supporters, dele-
gees en KOP-leden En zeggen dat er 
dan ouwe gekken rondlopen lijk non
kel Georges, die zegt dat het hem alle
maal geen fluit kan schelen, en zoge
zegde ekonomisten en professoren en 
andere geleerde bollen (hahaha) die 
durven beweren dat het met zo goed 
gaat met de Belgische ekonomie De 
cijfers zijn toch daar, zeker i 

O U D ZEER 

Dat de brave Limburgers — suppor 
ters van Winterslag — arbiter Goo-
vaerts tot een stuk in de nacht bele
gerden in zijn « vestjeer » na de match 
Winterslag —Anderlecht vinden wij 
met schoon Of Goovaerts de penalty 
voor een fout op « star > Rensenbnnk 
al dan met terecht of te licht toeken
de, willen WIJ hier in het midden laten 
HIJ was de arbiter, en wij niet Maar 
WIJ kunnen begrip opbrengen voor de 
Limburgers die ons zeiden dat alweer 
een onaangename sfeer geschapen 
werd door de vele kleine voordeeltjes 
die de «vedetjes» als het ware van
zelfsprekend toegewezen kregen en 
aldus ook aanvaardden Of is het feit 
dat Broos er meermaals met de grove 
borstel mocht doorgaan en zich uitge
sproken onsportief aanstellen voor
aleer de arbiter eraan dacht te reage
ren met een « gele » kaart — waar hij 
al lang de rode had moeten bovenha
len — geen bevoordeling ' Ach, het is 
een oud zeer Waaraan o i met zal ver
holpen worden zolang men zal gewa
gen van « vedetten » en gewone men
sen 

G O E D 

Verleden week werd er weer Euro
pees gesjot, en vermits er met minder 
dan dne Vlaamse en twee Belgische 
klubs bij betrokken waren, mogen wij 
toch met nalaten even hun prestaties 
te bekijken Lierse stond waarschijn
lijk voor de zwaarste opgave in Split 
Het ene doelpuntje aan huis gescoord 
volstond met Lierse werd zonder 
komplimenten gewipt Lokeren en Er-
weedeejem hadden het niet lastig, en 
konden zich dankzij overwinningen te
gen respektievelijk Differdange en 
Naestved plaatsen voor de volgende 
ronde Klub Brugge kon met een goal 
voorsprong naar Boekarest en dat 
volstond Een gelijkspel hield Klub in 
de kompetitie Anderlecht ten slotte 
moest naar Roda Kerkrade, uitstap 
die met zonder gevaar werd geacht 
omdat Anderlecht aan huis al «zijne 
pere » had gezien Maar het liep weer 
eens goed af « wij» wonnen Zodat 
vier van de vijf klubs van bij ons ver
der kunnen oprukken naar de Europe
se top Wat ver van slecht is 

R E D D I N G ? 

Op het ogenblik dat wij dit schreven 
was in feite nog mets beslist, en mis
schien IS het dat ook nog met op het 
ogenblik dat u het leest Maar het zag 
ernaar uit dat toch een oplossing zou 
gevonden worden voor het geval 
«Union» Men weet het een paar 
jaar geleden zou een financieel won-
derman van Union weer een topklub 
maken En hij pakte de zaken zo gron
dig aan dat de klub momenteel aan de 
halve wereld «poef» heeft, o m aan 
haar spelers Redding — of uitstel van 
executie — bleek maar mogelijk als er 
nieuw geld werd gevonden om de 
vroeger gedolven putten wat bij te vul
len Welnu, het zou wel eens kunnen 
dat het geld gevonden wordt Van 
een paar firma's en een bank en zo 

A U IS G R O O T 

All heeft in New York nog eens moe
ten knokken voor zijn wereldtitel, de
ze keer tegen Ken Norton Behalve 
de arbiter was iedereen op aarde 
ervan overtuigd dat Norton de over

winnaar was Zelfs Ah gaf toe dat hij 
het deze keer lastig had gehad Dus 
HIJ schijnt het zelfs in die mate lastig 
te hebben gehad dat hij besloot —• 
dat zegt hij tenminste — er voorgoed 
mee te stoppen Hij is 35 jaar, en hij zit 
er ongetwijfeld warmpjes in Hij heeft 
alles bereikt wat men in de bokssport 
bereiken kan Waarom zou hij nog 
voortdoen"? Temeer omdat een ande
re, grotere taak hem wacht hij wil het 
woord van de profeet Mohammed 
gaan verkondigen Alleszins toch een 
merkwaardig man, die Cassius Clay 
ofte Mohammed Ali 

IEDER Z I J N D E E L 

In 1980 zullen de olympische winter
spelen doorgaan in Lake Placid (New 
York, USA) Prezident Ford onderte
kende verleden week een besluit, 
waarbij 50 miljoen dollar subsidies 
worden toegekend voor de bouw van 
de noodzakelijke installaties Hij ver
klaarde daarbij dat hij dit zeer tegen 
zijn zin deed Hij is namelijk van oor
deel dat massa-sport pnonteit moet 
krijgen, en dat elite-sport mag en 
moet gesteund worden, maar met 

Twintig jaar geleden verongelukte op de Antwerpse wielerbaan een van 
Vlaanderens populairste sportf iguren Stanneken Ockers Een foto uit de 
oude d o o s : Stan kri jgt een regenboogtrui te Frascati in 1955 Waar bliift de 
t i jd 7 

ELKE WOENSDAG 
MILJONAIRS! 

NATIONALE 
LOTERIJ 

HOGE LOTEN: 

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

Laat uw kans niet voorbijgaan ' 

door de belastingbetalers Ford is 
daarmee zo een beetje de dief van 
onze gedachten zouden wij in alle 
bescheidenheid zeggen De vedetjes-
sport IS de zaak van de ekonomie 
geworden, omdat die er publicitair 
brood in ziet Waarom zou diezelfde 
ekonomie er dan ook met de lasten 
van dragen in plaats van enkel de 
voordelen op te vegen, en de lasten 
over te laten aan ons, de onschul
digen ' 

N A T I O N A A L F R A N S 

W I J vertelden verleden week dat het 
in België mogelijk is dat een grote 
voetbalklub zich «franstalig» noemt, 
al wordt er enkel door de hoge pieten 
Frans geklapt En dan nog slecht, 
zoals WIJ van een van hen zeker 
weten In Belgenland kan echter nog 
meer Een ganse federatie, waarbij 
nochtans tientallen en tientallen klubs 
uit het Vlaamse land zijn aangesloten, 
kan zich franstalig noemen, hoewel zij 
de Vlamingen grootmoedig «facilitei
ten » verleent Wij weten met of het nu 
nog het geval is, en in « onze » tijd was 
die federatie bij ons weten nog met 
officieel franstalig, maar toen was er 
een voetbalklub bij aangesloten van 
het ministene van Nationale Opvoe
ding en Nederlandse Kuituur Raar 
land toch waann wij leven 

VAH DAG... 
• M A A N D A G : in het «deurp» van 
« Nols buiten» zou Crossing kunnen 
buitenvliegen De sjotters staan blijk
baar aan het verkeerde loket 
• D INSDAG voor 13 atleten die in 
Kanada politiek aziel vroegen na de 
olympische spelen zal binnenkort be
slist worden blijven in armoe of terug
gaan, zelfs zonder armoe 
• WOENSDAG : alarmerende kreet 
in onze weldenkende sportgazet 
Merckx ligt te bed Waar zou hij 
anders moeten liggen, vragen wij ons 
stom-weg af • D O N D E R D A G : re-
klame ontdekt voor een boek waann 
haarfijn wordt uiteengezet hoe men 
moet winnen met de pronostiek We
ten WIJ al zonder boek en zonder pro
nostiek • VRIJDAG . het is vandaag 
al twintig jaar geleden dat Stan 
Ockers tijdens een wielerwedstrijd 
om het leven kwam Hoeveel slachtof
fers vroeg de wieler-sport nadien nog-
' • ZATERDAG • ze zeggen dat 
Smeets zegt dat die van Sint-Truiden 
eigenlijk Luikenaars zijn Dat klopt, 
maar zo bekeken zijn de strafste Brus-
seleers eigenlijk ook «des Boches» 

• Z O N D A G politiehonden zijn op 
de voetbalvelden toegelaten voor zo
ver ze het verloop van de wedstrijd 
met beïnvloeden Maar hoe maakt ge 
dat die beesten w i j s ' 

. .TOT DAG 
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DE STERREN 
Voor wat de sterren betreft, gaan 
wij het hier voor lopig bij laten Van
af volgende week gaan we nog een 
emdje verder weg van moeder aar
de, om het even te hebben over de 
melkwegstelsels en later over de 
kosmos in het algemeen. 
Wat hier allemaal verteld werd 
over de sterren zijn uiteraard maar 
eenvoudige begrippen. Voor de 
astronoom, zo amateur als (uiter
aard) beroeps, bevatte heel de 
reeks vanzelfsprekend geen enkel 
nieuw gegeven, hoe recent sommi
ge hier besproken zaken ook zijn 
(zoals de massa van de neutronen
sterren, het begrip «zwart gat», de 
pulsars e.d.m.). 
Dit maar om te zeggen dat wi j op 
hef gebied van de astronomie mo
menteel een ware eksplozie van 
kennis beleven. Hoelang keken de 
mensen naar de sterren, vooraleer 
Ptolemeus in de loop van sterren 
en planeten een (verkeerd) sls-
teem ontdekte ? Copernicus mag 
dan de grondlegger van de moder
ne astronomie worden genoemd, 
maar van al zijn revolutionaire 
ideeën zijn er, op de keper be
schouwd, niet veel heleiwMl kor-
rekt. 
Een nevel werd voor 
« ontdekt > in de 17de 
wel de Orionnevel bij gwisUge 
omstandigheden met het blote oog 
zichtbaar is, en dat alt i jd geweeet 
is. Het begrip Melkwegeteleel 
werd pas rond 1800 voor het eerst 
omschreven. Pas een halve eeuw 
later werd bij benadering de af
stand van een ster berekend. Nog 
even later slaagde men erin de 
betekenis van de lijnen in de spek-
tra te verklaren. Spektraaltypes, 
evolutie, uitdi j ing van het heelal en 
vele andere meer zijn al begrippen 
die dateren uit deze eeuw Witte 
dwergen, neutronensterren en 
zwarte gaten - kent» men sedert 
tien jaar. De massa van een neutro
nenster werd verleden jaar voor 
het eerst berekend. Kortom, de 
astronomische kennis stapelt zich 
steeds sneller op. (vervolgt) 

i n foKOSMOS 
Kuitureel Centrum 

1820 Strombeek-Bever 

Voor wie er belang in ste l t - voor 
de lessen van de Vereniging voor 
Sterrenkunde zijn volgende verga
deringen voorzien, waarop ook 
niet-leden welkom zijn (geen in-
komgeld, geen «reklame» om lid 
te worden, niets te koop aangebo
den) 
Afdel ing Brabant op 9 oktober in 
het planetarium (nabij atomium) 
Brussel - 15 u - Onderwerpen 
Quasars en Melkwegen. 
Afdel ing Limburg op 30 oktober 
om 15 u in het Kuitureel Centrum 
te Hasselt ( lokaal D 44 E) - Onder
werp de Vikingvluchten naar 
Mars. 

Afdel ing Oost-Vlaanderen • op 30 
oktober om 15 u. in het St -Aman-
dusmstituut, St-Michie lsst raat 9, 
Gent - Onderwerp de planetoiden 
Nationaal Dag der amateur-astro
nomen - Op 6 november vanaf 10 
u. m de Volkssterrenwacht Urania 
te Hove 
Wie belang mocht stellen in (een 
van) die vergadenngen, kan gerust 
a fkomen: h i j /z i j zal welkom zijn. 

VOLKSUNIE 

^ — 
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