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STEEDS MEER 
VERTRAGING 

De NMBS kan steeds minder de offi
ciële vertrekuren van de treinen ga
randeren Vooral op de spitsuren zijn 
de vertragingen legio De eerste 
slachtoffers daarvan zijn de ca 
300000 pendelaars die dagelijks te 
Brussel komen werken, gevolg van de 
overdreven centralizenng van het be
drijfsleven te Brussel en het gebrek 
aan regelmatige spoorverbindingen 
zonder Brussel (bv Antv^erpen-Kust 
en Antwerpen-Luik) 
De oorzaak van deze toestand zou
den de talrijke herstel- en onderhouds
werken op het spoor zijn Kan daar
voor geen betere koordinatie gevon
den worden ' Voor een onderneming 
als de NMBS moet zoiets toch moge
lijk zijn, ten einde de werkdag van hon
derdduizenden niet nodeloos te ver
lengen Een tweede oorzaak is trou
wens de stiptheidsaktie van het nj-
dend personeel uit protest tegen de 
hoge boeten bIj vertraging Een van 
de direkte oorzaken van vertraging is 
nl dat de bestuurders van tremen met 
vertraging geen moeite meer doen 
om een gedeelte van de achterstand 
in te halen 

Het IS nog met erg genoeg dat er 
geen voldoende werk in eigen streek 
IS en dat de werkloosheid voortwoe
ker t de werkende pendelaars verlie
zen uren per week door de steeds 
gebrekkiger wordende spoorverbin
dingen. Dat zijn dan de zegeningen 
van de unitaire welvaartsstaat i 

N D, Antwerpen 
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tonsch gezien, een waarheid als een 
koe 
Zal men daarom alle Franssprekende 
Vlamingen in Brussel zelf hun graf 
laten delven en naar «Holocaust-
model» een ETA-executiepeloton ge
bruiken ' Daar walgt ieder zinnig 
mens van 
Zal men het plan Claes-Moreau ne
men om een referendum uit te schrij
ven, waar de Vlamingen een bescha
mende nederlaag zouden oplopen ' 
Dan was er geen inschrijvingsrecht 
meer nodig in de randgemeenten 
een Franssprekende meerderheid be
staat reeds overal Claes-Moreau wil
den zonder meer Vlaamse gehuchten 
en vette morzels bij Groot-Brussel 
voegen Ik blijf bij de uitspraak van 
kanunnik Prof Pinxten zaliger «Ver
zoening tussen Walen en Vlamingen 
zal de eerste stap zijn naar zelfbe
stuur » 

Daar werd in de Staten-Generaal der 
Vlaamse Verenigingen geen enkel al
ternatief over geformuleerd 
Alles op de rug schuiven der politici is 
al te goedkoop Werd in '71 niet de 
grendelwet gestemd, waar de Vlaam
se meerderheid schandalig verkwan
seld werd en aan 1 / 3 der Franstaligen 
toeliet alle Vlaamse voorstellen te kel
deren Dit werd eenparig door alle 
CVP- en PVV-parlementairen ge
stemd Toen stond de Volksunie al
leen om daartegen te reageren en 
was er van een bijeenroepen van een 
Staten-Generaal geen sprake Toen 
was er nog kans om zonder Egmont 
aan Vlaanderen een zelfstandig ge
laat te geven 

J V , Erps-Kwerps 

TWEE 
HOOFDOPDRACHTEN 

In essentie heeft de Volksunie naar 
mijn mening in de huidige situatie 2 
hoofdopdrachten 
1 Een Vlaams-nationale opdracht 
de definitieve staatshervorming met 
een zo uitgebreid mogelijk zelfbestuur 
voor de Vlaamse volksgemeenschap 
(ook te Brussel), een Vlaams parle
ment en een Vlaamse regenng, een 
Vlaamse administratie, eigen finan
ciën en begroting , eigen kontroleorga-
nen Deze Vlaamse deelstaat moet 
een open, demokratisch en pluralis
tisch karakter hebben, met een een
voudige, doorzichtige en efficiënte be-
leidsstruktuur Binnen de Vlaamse 
Staat moet een sterke decentralisatie 
en dekoncentratie doorgevoerd wor
den, zoveel mogelijk naar de gemeen
ten en de subgewesten toe Dit 
Vlaams gezag moet zich verantwoor
delijk achten voor de welvaart en het 
welzijn van de gehele Vlaamse ge
meenschap Dit moet kunnen gebeu
ren in samenspraak en overleg met 
alle betrokken organizaties en met 
een maximale participatie van de bur
ger 

2 Een opdracht van sociale recht
vaardigheid rechtvaardige verdeling 
van kennis en macht, arbeid, inkomen 
en bezit Een volwaardige politieke 
demokratie (zie eerste opdrachO is 
maar mogelijk als ze kan steunen op 
een kulturele, en sociale en ekonomi-
sche demokratie. De V U dient te stre
ven naar een grotere gelijkheid en 
gelijkwaardigheid van alle leden van 
de gemeenschap De zwakkere en/of 
minderbedeelde groepen uit onze 

samenleving moeten prioritair kunnen 
deel hebben aan de welvaartsstijging 
en de gemeenschapsvoorzieningen 
De arbeid dient vermenselijkt en ge
herwaardeerd De ekonomische en 
sociale funktie van de onderneming 
dient aangemoedigd De ekonomie 
moet in dienst gesteld worden van de 
mens en zijn reële behoeften Het VU-
kongres over de arbeid moet tot kon-
sekwenties leiden rechtvaardigheids
partij, maatschappijvernieuwende par
tij, progressieve partij 

De V U heeft een bestaansreden als 
ze dit dubbel antwoord kan geven op 
onze dubbele knsissituatie de politie
ke krisis (de knsis van de Belgische 

staatsinstellingen) en de sociaal-eko-
nomische knsis Beide opdrachten ge
ven haar ook een toekomstperspek-
tief de koppeling van beide objektie-
ven moet juist kenmerkend worden 
voor de VU Vanzelfsprekend zal hier
voor de samenwerking dienen ge
zocht met andere partijen, bij voor
keur de Vlaamse socialisten en de 
Vlaamse kristen-demokraten 

Het zal m i voor de V U van fundamen
teel belang zijn dat zij in de komende 
dagen en weken haar doelstellingen 
zo klaar, duidelijk, konkreet en geloof
waardig mogelijk vastlegt en uit
draagt. 

Het herstel van de Vlaamse een
dracht op basis van de fundamentele 
doelstellingen van de Vlaamse Bewe
ging IS noodzakelijk 

De toekomstige regering moet de 
financiële en sociaal-ekonomische pro
blemen aanpakken en moet de promo
tor zijn van de grondwetsherziening, 
waaraan in de eerste plaats het parle
ment en alle parlementaire groepen 
moeten kunnen deelnemen, en dit in 
een echte onderhandeling van ge
meenschap tot gemeenschap Alle 
Vlaamse partijen moeten als één 
Vlaams Front kunnen optreden 

F V d H, Oudenaarde 

FRANSTALIGEN LEZEN HET 
EGMONTPAKT 

De Franstaligen hadden inzake «Eg
mont » een dubbel ultimatum gesteld 
eèn inzake de inhoud en een inzake 
de tijdslimieten Nog uit een derde 
ding bleek hun autoritair en anti-demo-
kratische mentaliteit ze eisten even
veel ministers als de VU ofschoon ze 
maar de helft van de stemmen had
den De VU kapituleerde i 
Sytze van der Zee heeft in Ons Erf

deel van maart-april 1978 een hele 
objektieve bespreking aan het pakt 
gewijd Daaruit citeer ik met volle 
instemming Diezelfde Vlamingen la
ten «zich een gemeenschapspakt in 
de maag duwen, waarin allerlei funda
mentele toegevingen aan de Fransta
ligen worden gedaan en dat om die 
reden nu al de kiem van een nieuw 
communautair konflikt in zich draagt-
Ten slotte is het een teken aan de 
wand dat terwijl talrijke Vlaamse orga
nizaties tegen dit pakt ernstig be
zwaar maken, de Walen en Franstali
ge Brusselaars zich dik tevreden to
nen en alleen pro forma hier en daar 
een woord van kritiek hebben laten 
horen 

P P , Kortrijk 

Red. — Het citaat uit - Ons Erfdeel' 
moge hier onbesproken blijven ; we 
kunnen immers bezwaarlijk met de 
heer Van der Zee langs deze omweg 
een polemiek voeren. De eerste ali
nea van uw brief is echter kennelijk 
zo onjuist, dat we er toch even op 
inhaken. De pariteit van de regering 
staat — zeer tot spijt van de VU — 
in de grondwet (art. 86bis - « De eer-
ste-minister eventueel uitgezonderd, 
telt de Ministerraad evenveel Neder
landstalige als Franstalige minis
ters »). 

Als goede federalisten gaan wij er 
van uit dat het aan de Nederlandstali
ge koalitiepartijen is om zonder in
menging van de Franstaligen, te be
palen hoe de portefeuilleverdeling 
binnen hun taalgroep in de regering 
zal gebeuren. Dit recht, dat we voor 
de Vlamingen opeisen, kunnen we 
uiteraard dan ook niet ontzeggen 
aan de Franstaligen. Als PSB en 
PSC het er over eens waren dat het 
FDF over drie portefeuilles mocht 
beschikken, dan is het hun zaak en 
verantwoordelijkheid. 

Het enige spel Wddrmee U| 

veel, heel veel kunt 

winnen! 

Reuze! 
Denk eraan bij het invullen van 
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M. EYSKENS: ,„En was Tindemans 

dan toch helemaal mis ? 
Het is niet de eerste keer dat staatssekretaris Eyskens-junior op een 
perskonferentie of bij andere veelvuldige gelegenheden 
waarschuwingen lanceert, en op verschil lende wijzen, met telkens 
nieuwe beeldrijke gezegden, aantoont dat « het wrakhout van het 
ekonomisch ontij begint boven te drijven. » 
Vorige dinsdag mochten de journalisten op een perskonferentie 
deze cynische vraag van Mark Eyskens noteren : « tot wat dient het 
een staat te willen hervormen die met faillissement bedreigd 
wordt ? » 
Zulke uitspraken zijn natuurli jk alti jd goed voor Eyskens om de 
lachers op zijn hand te halen. 
Maar, het wordt wel al te gemakkeli jk om als beleidsman alsmaar 
retorische vragen naar het publiek toe te spelen. 

Wat niet wegneemt dat de nieu
we waarschuwing van de staats
sekretaris voor streekekonomie 
en begroting, zeer ernstig moet 
opgenomen worden, hoewel ze 
— en dat lazen we niet in de kato-
lieke pers — aan een verkeerd 
adres is gericht. 
Mark Eyskens toonde met trieste 
ekonomische cijfers aan dat het 
uitblijven van ernstige ingrepen 
katastrofale gevolgen kan heb
ben. Waarbij hij ongewild zelf nog 
maar eens het onzinnige aantoon
de van de stembusslag, die pre
cies omwille van een personen-

kwestie aan het land wordt ofjge-
drongen. 

Wie ging er Immers lopen, en liet 
het land stuurloos achter In het 
ekonomisch ontij ? 

Op dit ogenblik ziet het ernaar uit 
dat alleen al voor de werkloos
heidsvergoedingen er volgend 
jaar niet minder dan 100 miljard 
frank in de staatskas zou moeten 
gevonden worden. Mocht de 
werkloosheid een half miljoen 
mensen treffen, dan zou 140 mil
jard frank moeten gevonden wor
den. De totale lopende uitgaven 

voor volgend jaar worden mo
menteel geschat op 1.223 miljard 
frank, en de openbare schuld is 
pijlsnel gestegen tot bijna 1.500 
miljard frank... 
Het worden allemaal begrotings
cijfers om van te duizelen. Het is 
met nieuw dat er gepleit wordt 
voor een drastische bezuiniging 
in de overheidsuitgaven. 
Om een eerste stap in de goede 
richting te zetten, om een werk-
van-jaren dan toch aan te vatten, 
werd in het voorjaar een strenge 
kontrole uitgevoerd op alle minis
teriële begrotingen. 

Cynisch 
Om een schuchtere ingreep te 
doen op allerlei overheidsuitke-
ringen werden onlangs in het par
lement een aantal volmachtwet
ten gestemd. Het zag ernaar uit 
dat de anti-krisistrein traag maar 
zeker op gang ging komen. 

De bruusk uitgebroken politieke 
krisis heeft echter ferme stokken 
in de wielen gestoken. Een aantal 
volmachtwetten kunnen nu niet 

meer dringend toegepast wor
den. Het IS nu afwachten tot na 
17 december, tot er een nieuwe 
regering in het zadel zit. 
Dat de politieke krisis wel eens 
van lange adem zou kunnen zijn, 
wordt nu al vermoed door bijvoor
beeld een niet onbelangrijk figuur 
zoals PSC-voorzitter Charles Fer
dinand Nothomb, die een spoedi
ge behandeling vraagt van het 
staaldossier, «omdat dat niet kan 
wachten tot in maart van volgend 
jaar »... 

Vanzelfsprekend zal de V U zich 
in de regering tegen zulk voorne
men hard verzetten, maar weer 
eens wordt het ook met dit ele
ment overduidelijk diegenen die 
meenden het land een stembus
slag om persoonlijke motieven te 
moeten opdringen een onverant
woordelijke daad hebben gesteld. 
Behoudens de tientallen miljoe
nen die een verkiezingscampag
ne op zichzelf kost, veroorzaakt 
een politieke krisis steeds een 
golf van overbodige uitgaven, die 
op dit kritiek moment van aard 
kunnen zijn om de krisisbegroting 
voor volgend jaar uit haar even
wicht te schudden. 

Men realizeert zich nauwelijks 
dat de rijksmiddelenbegroting 79 
— de veruit belangrijkste parle
mentaire handeling — nog niet 
kon goedgekeurd worden als ge
volg van de uitgelokte verkiezin
gen, en dat de regering nu zal 
moeten werken op basis van 
zogenaamde «voorlopige twaalf
den». 

En dan maar cynisch de vraag 
stellen waartoe het dient «een 
staat te willen hervormen, die 
inmiddels met faillissement wordt 
bedreigd...». 

Waarbij de politieke vragensteller 
op zijn beurt kan bedacht worden 
met de vraag van de bevolking: 
«waartoe dient het verkiezingen 
te willen, terwijl inmiddels beter 
stevig zou gewerkt worden om 
de aanzwellende ekonomische 
miserie in te dijken...?» 

Maar, die publiciteitstxjrden, die 
reuze-affiches, die lagen reeds ge
ruime tijd klaar om massaal ver
spreid te worden... (hds) 

KAMPANJE: 
startschot zondag 
De affiches van de vorige stembusslag zijn hier en daar 
nog zichtbaar en reeds worden wij opnieuw gekonfron-
teerd met verkiezingen. 
De inzet is zeer zwaar. Het land kampt met enorme sociale, 
financiële en ekonomische moeili jkheden. Bij de onderhan
delingen van gemeenschap tot gemeenschap na 17 decem
ber is de onverzwakte aanwezigheid van de Volksunie de 
enige waarborg voor de Vlaamsgezindheid van de andere 
partijen en een machtsfaktor tegen het tot stand gekomen 
frankofone f ron t 

De verkiezingscampagne gaat zich afspelen in de periode 
tussen Allerheil igen en Kerstmis, voor een publiek dat in 
grote meerderheid geen verkiezingen wenst en onbegri j
pend de barnumreklame en geldsmijteri j moet aanzien. 
Omwil le van de polit ieke kontekst, de enorm zware inzet, 
de mentaliteit van de kiezer en de periode wordt dit een 
campagne die zowel technisch als inhoudelijk een andere 
aanpaktvergt. 

W i j nod igen alle kaderleden, m a n d a t a r i s s e n en m i l i 
tanten uit samen met de parti j leiding, de kiescampa
gne te starten op een grote kaderbijeenkomst 

ALLES OVER 
DE KAMPANJE ! 

op zondag 19 november van 
14U.30 tot 17U.30 in Aula 
«Major», U.I.A., Wilrijk 
(Antwerpen). 
Programma: 

— Uiteenzett ing over de grote lijnen van de campa
gne. Voornaamste tema's en technische uitwer
king door VU-sekretar is Paul Peeters en direk-
teur Toon Van Overstraeten. 

— Richtlijnen, praktische tips en originele sugges
ties. 

— Voorstel len en uitdelen Kaderblad « Speciale Uit
gave Verkiezingen ». 

— Politieke toespraken van Frans Van der Eist en 
Hugo Schiltz. 

Wi j zijn ervan overtuigd U te ontmoeten Z O N D A G 19 
N O V E M B E R aans taande ! 

De politieke aktualiteit zorgt 
soms voor een ironisch aksent. 
Precies op de Dag van de Dyna
stie gisteren verscheen in het 
Staatsblad de lijst van de voor 
herziening opengestelde 
grondwetsartikelen.- prak
tisch de helft van de grondwet. 
Het wordt een korte maar 
waarschijnlijk verbeten kies-
strijd, met als inzet de staats
hervorming. 
De Volksunie gaat ongebon
den en met vrije handen naar 
deze verkiezingen. Ze heeft eer
lijk geprobeerd de Vlaamse 
staat onomkeerbaar te maken 
en, ondanks onvolmaakthe
den, vatbaar voor verdere 
groei. Deze bladzijde is omge
draaid. Wat in twee of drie 
jtappes gedacht was, moet nu 
worden geëist en afgedwon
gen in één ruk. 
Precies in deze dagen blijkt 
opnieuw, welke enorme motori
sche rol de Volksunie gespeeld 
heeft bij de doorbraak van de 

De grote 
botsing... 

federalistische gedachte en 
hoe sterk de invloed van de 
partij daarbij is geweest. En 
opnieuw is nu, in deze periode 
die er een is van federalisti
sche stromversnelling. Dat bij
voorbeeld de BSP zich achter 
het tweeledig federalisme zou 
zetten zoals zij dit vandaag 
althans officieel doet, was en
kele tijd geleden nog ondenk
baar. 
In de toekomst moet de Volks
unie deze motorische rol blij
ven spelen. Zij is momenteel de 
enige partij die opkomt voor 
zelfbestuur ook in de sociaal-
ekonomische sektor-. Vlaams 
geld in Vlaamse handen. Zoals 
in het verleden zullen in de toe
komst de schaduwen moeten 
volgen... Wat de Volksunie be
treft, is deze eis een geloofsbe
lijdenis in de Vlaamse vitali
teit: Vlaams geld in Vlaamse 
handen, omdat de Vlamingen 
het aankunnen. 
Op iets meer dan een maand 
afstand van de verkiezingen 
wordt zichtbaar, hoe de krach
ten zich opstellen. Aan Waalse 
kant is er het gesloten front 
van de partijen die een ge
meenschappelijk eisenpakket 
opstellen en reeds nu op tafel 
gooien. Hier ten minste is dui
delijkheid: de botsing tussen 
de twee gemeenschappen na 
de verkiezingen zal frontaal 
zijn en ongenadig. 
Aan Vlaamse kant zijn de za
ken minder duidelijk. De front
vorming is gestuit op de twee
strijd binnen de CVP. En alles 
wijst erop, dat in de CVP thans 
de unitaristen de plak zwaai
en. De invloedrijke Gentse ju
rist en CVP-senator Marcel 
Storme pleit voor een voogdij 
van het nationale gezag over 
de gewesten en gemeenschap
pen. Tindensmans pakt, vlak 
vóór de stemming van de wet 
op de Euro-verkiezingen, nog
maals uit met zijn voorkeur 
voor het éne Belgische kiesdis-
trikt. De tandem Martens-Tin-
demans, die samen vooruit be
weert te gaan, is in feite een 
duo van onverbiddelijke tegen
strevers. ' Samen vooruit •, wel
licht; maar wie vliegt nadien 
eruit ?De aan Tindemans geke
tende Martens is hoogstens in 
staat, ter kennis te nemen dat 
de idee van een regering Tinde-
mans-III uitgetest wordt. 
In al deze onduidelijkheid 
duikt er dan toch één grote 
krachtlijn op .• de inzet van de
ze verkiezingen is, alvast in 
Vlaanderen, de strijd tussen 
unitaristen en federalisten. En 
ook een andere krachtlijn is 
goed zichtbaar. De man met 
wie het allemaal anders zou. 
worden, is de aanvoerder van 
degenen die willen dat er hele
maal niets anders wordt: de 
unitaristen hebben verzame
ling geblazen rond Tinde
mans. tvo 
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Pleidooi voor ,,vooriopige faciliteiten ir 

Er is in de voorbije maanden 
nogal veel te doen geweest over 
«een ongeschonden Vlaamse 
staat», viraaruit elke frankofone 
smet verwijderd zou zijn. We 
stellen met genoegen vast dat 
polit ici van de traditionele parti j
en de Vlaamsnationale str i jd nu 
mede wensen te steunen. Maar 
we moeten nu ook noteren dat 
sommigen er zich al te gemakke
lijk van af maken met de stelling 
dat alleen de franstaiigen de uit
bouw van een autonome Vlaam-

PROEFPROCES 

TERNAT 

VERKIEZINGSSTRIJD INGEZET 
De lang vervs/achte kogel is door 
de kerk. Op 17 decennber gaan 
we naar de stembus, en het vol
gend parlement zal grondwetge
vende bevoegdheden hebben. 

De verkiezingsstrijd is ingezet. 

Wanneer men de gebeurtenissen 
van de laatste maanden over
loopt, dan blijkt hoe ondoorgron
delijk en dubbelzinnig de wegen 
van de CVP zijn en wat voor een 
arme sloor de grondwet eigenlijk 
is. 

Iedereen herinnert zich nog de 
heilige eerbied van Tindemans en 
de zijnen voor deze basistekst 
van 1830. Respekt voor grond
wet en parlementaire demokratie 
vormde een mooie aanleiding om 
heel de staatshervorming in de 
vergeethoek te duwen, en aldus 
de fundamentele onenigheid in 
zijn eigen partij te verdoezelen. 

Onbelangrijk daarbij was dat de 
zogenaamde grondwettelijke be
zwaren meerdere malen in orde 
werden bevonden door de rege
ring zelf, wier ministers — inbe
grepen de premier — er hun 
handtekening onder plaatsten. Ze 
werden goedgekeurd in de bijzon
dere kamerkommissie. Méér nog : 
op 9 augustus wuifde eerste-mi-
nister L. Tindemans in hoogstei-
gen persoon de grondwettigheids-
bezwaren van de Raad van State 
weg. 

Maar wie een hond wil slaan, 
vindt al gauw een... grondwet. In 

extremis werden de reeds lang 
gekende bezwaren van onder het 
stof gehaald en een uitweg was 
gevonden om het gezicht van 
een verdeelde partij te redden. 
Direkte verkiezingen zijn er even
wel niet van gekomen. De CVP-
verkiezingsstrategen moesten 
nog een overgangsregering dul
den, met als voornaamste op
dracht de voorbereiding van de 
grondwetsherziening. Dit mocht 
evenwel niet te lang duren. De slo
gan «Samen Vooruit» lag reeds 
klaar. 

17 december moest alleszins ge
haald worden, desnoods met de 
zweep... Andere tijden, andere ze
den. Van enig respekt voor grond
wet en instellingen was er geen 
sprake meer. Van de voorberei
ding van de grondwetsherziening 
werd een echte karikatuur ge
maakt. Op enige dagen moest 
alles er door, zelfs zondagen wa
ren goed. Positieve suggesties 
om de grondwet een aan de tijd 
aangepast gelaat te geven, wer
den op zij gezet. Zelfs Verroken 
moffelde snel zijn vele amende
menten weg. Eén doel : 17 decem
ber. 

De grondwet komt er als een 
arme sloor uit te voorschijn, eer
biedwaardig behandeld wanneer 
het in een of ander kraam past, 
en voor het overige eenvoudig 
genegeerd. Zelfs alle parlementai
re fatsoen werd overboord ge
gooid. De ene spoeprocedure na 

de andere werd zonder moeite 
goedgekeurd. 

Verrassend is dat de CVP in haar 
haast een objektieve bondgenoot 
gevonden heeft om... «sdmen 
vooruit» te gaan, nl. de Waalse 
socialisten. Deze laatsten is het 
immers enkel en alleen te doen 
om de macht in Wallonië, zo wei
nig mogelijk gedeeld. De hele 
staatshervorming beperkt zich bij 
hen tot de eis: het VVaals gewest 
zo snel mogelijk. 

Dit past wonderwel in het inzicht 
van Tindemans en de unitaristen : 
een beetje decentralizatie her en 
der, maar geenszins een diep
gaande federale hervorming. 

Deze polarizatie maakt van de 
CVP en de Waalse socialisten 
objektieve bondgenoten. Hoe een 
dubbeltje soms rollen kan... Zo 
ziet men dat degenen die mekaar 
het meest verwijten toegestuurd 
hebben, in deze pre-elektorale pe
riode tot bondgenoten geworden 
zijn. Ook na 17 december? 

se staat willen beletten. De 
tegenkanting van unitaire krach
ten in Vlaanderen zélf blijft nog 
enorm groot. 
Getuige daarvan de wijze waar
op de taalklachten van Maurits 
Coppieters in de syndikale we
reld onthaald werden. 
Men zal zich herinneren dat de 
voorzitter van de Nederlandse 
Kultuurraad bij de arbeidsrecht
bank een klacht heeft ingediend 
tegen het grootwarenhuis Inno-
GB-BM, omdat in de vestiging te 
Ternat de taalwetgeving schro
melijk met de voeten wordt ge
treden. Maurits Coppieters' 
klacht werd aanvaard, maar de 
uitspraak van de rechtbank kan 
nog een tijdje op zich laten wach
ten. 

Inmiddels mocht de voorzitter 
van de Kultuurraad een bittere 
ervaring opdoen. 
Voor hem is het Ternat-proces 
uiteraard een proefproces: een 
proef voor de wijze waarop met 
het dekreet Vandezande van '73 
op taalgebied de betrekkingen 
tussen werknemers en werkge
vers in Vlaanderen kunnen gere
geld worden. Maar, inmiddels is 
het ook een proef voor de hou
ding van de grote syndikaten 
(ACV, A B W en ACLVB) inzake 
de vernederlandsing van het be
dri j fsleven in Vlaanderen. 

Welnu, de klacht bij de arbeids
rechtbank is tot stand gekomen 
zonder de steun van de syndi-
aten. Meer nog, de grote vakbon
den die aanleunen bij de drie 
Vlaamse traditionele parti jen, 
hebben aanvankelijk de werkne
mers met hun klachten wande
len gestuurd, en stellen nu zelfs 
openli jk dat er nog een ti jdje 
« voorlopige faciliteiten» kun
nen geduld worden in Ternat In 

Ternat, en dus ook overal elders 
in Vlaaderen ! 

Onrecht 
Maurits Coppieters kon van 
CVP'er Houlhuys, ACV-voorzit-
ter, en P W e r Colle van de libe
rale vakbonden, vernemen dat 
deze twee syndikaten hadden 
aanvaard het septemberdekreet 
voorlopig NIET toe te passen. 
BSP'er Debunne van het A B W 
reageerde hoegenaamd niet op 
een verzoek van Coppieters om 
meer uitleg te krijgen over de 
houding van de socialistische 
vakbond in dit verband. 

Voor die grote vakbonden mag 
de taalwetgeving in de bedrijven 
in Vlaanderen dus «voor lopig» 
een dode letter bli jven ! 

«Voor lopig», tot de syndikale 
verkiezingen volgend jaar, voe
gen sommige vakbondsverant
woordel i jken eraan toe. 

Waarmee nog maar eens duide
lijk wordt aangetoond welke an
ti-federalistische krachten in 
Vlaanderen nog hun invloed kun
nen laten gelden. 

Het is geen toeval dat het weer 
een Volksunie-mandataris is die 
moet wijzen op de weerzin van 
machtige groepen in Vlaanderen 
om zelfs maar de taalwetten te 
doen toepassen; om een groot 
sociaal onrecht uit te roeien. En 
intussen janken hun polit ieke 
vrienden vanaf 't moment dat aan 
een beperkte groep franstaiigen 
een zeer beperkt en uitdovend 
inschri jvingsrecht toegekend 
zou worden, als pasmunt om 
definitief de poort te openen 
naar het federalisme. 

Dat is weer zo van luister naar 
mijn woorden, maar... 

RECHT OP ARBEID: 
waarop wachten we? 

Met bijna 300.000 werklozen in 
België krijgt de leuze recht op 
arbeid een diepgaande sociale 

Donderdagrtamiddag weel< aan het Barrikadenplein te Brussel een grote iioop van tegen de verhoging van 
het inschrijvingsgeld betogende studenten, van de voorziene wegwijzer af om voor het VU-sekretariaat te 
staan jouwen. Blijkbaar hadden de permanent wapperende leeuwevlaggen op het gemoed van sommige 
Franstalige studenten gewerkt Of was het gewoon om herrie te schoppen ? Er werd ook met stenen en eie
ren geworpen zodat enkele ruiten van het gebouw sneuvelden. Een van de handigste werpers bleek geen 
student te zijn. Er zijn nu eenmaal in alle betogingen t>eroepsagitators. 
Onze algemene sekretaris Paul Peeters werd licht aan het hoofd gewond. Intussen vragen we ons nog 
steeds af, wat we de studenten wel misdaan hebben. Of is dat de beloning voor de positieve instelling van de 
Volksunie tegenover de studenteneisen ? 

betekenis. En een menselijk as-
pekt : recht op een levenswaardig 
bestaan. Het blijkt immers dat bin
nen een tiental jaren nog 
200.000 mensen meer dan nu in 
Vlaanderen naar werk zu([en zoe
ken. Onze aktieve bevolking 
neemt nog steeds toe. 

Op het jongste partijkongres « Ar
beid, adel in de Vlaamse Staat», 
heeft de Volksunie gepleit voor 
een nieuwe tewerkstellingspoli
tiek. Aangezien het werkaanbod 
in zijn huidige vorm niet meer in 
staat is om iedereen recht op 
arbeid te waarborgen, moet er 
gezocht worden naar nieuwe vor
men van arbeid. Daarbij moet 
evenwel vertrokken worden na 
een begrip « arbeid » dat ruimer is 
dan het zich tijdelijk inschakelen 
in de produktie en dan de ver
koop van goederen en diensten. 
Arbeid is elke vorm van zinvolle 
aktieve aanwezigheid in de ge
meenschap. Pas wanneer deze 
mogelijkheid voor iedereen open
staat, kan over écht welzijn ge
sproken worden. 

In de huidige ekonomische krisis 
IS de werkloosheid, waarvan de 
weerslag vooral de zwakkere be
volkingsgroepen treft, het meest 
nijpende sociale probleem. 

En een snelle oplossing hiervan 
dnngt zich op. De aanwezige 
beschikbare arbeid moet recht
vaardig verdeeld worden en een 
uitbouw van de tewerkstellings-
mogelijkheden in nog met volledig 
ontwikkelde sektoren, zoals de 

welzijnssektor, moeten verder uit
gebouwd worden. Aldus zette 
bijv. staatssekretaris V. Anciaux 
een aktie op het getouw om de 
Nederlandstalige organizaties en 
instellingen te Brussel ertoe aan 
te zetten projekten uit te werken 
gericht naar de Brusselse Vlamin
gen. Op deze manier zijn er 
momenteel reeds 500 arbeids
plaatsen gecreëerd ten dienste 
van de Vlaamse Brusselaars. 

Ook een vermindering van de 
arbeidsduur is zinvol. Het kan een 
middel zijn om de beschikbare 
arbeid te spreiden. En anderzijds 
zal een stijging van de produktivi-
teit in de toekomst aan de men
sen kunnen uitgekeerd worden 
onder de vorm van meer vrije tijd. 

Op haar kongres opteerde de 
Volksunie ook voor de erkenning 
van de deeltijdse arbeid als vol
waardige arbeid. Ook dit zal op 
ruime schaal een herverdeling in 
de hand werken. 

En tot slot dienen de mogelijkhe
den van de « derde arbeidskring » 
uitgewerkt te worden. Het tijdelij
ke karakter moet plaats maken 
voor een nieuwe vaste en ondub
belzinnige struktuur, een echte ge
meenschapsdienst met een blij
vende plaats op de arbeidsmarkt. 

Al deze remedies zijn niet nieuw, 
en velen in ons land, zowel in de 
syndikale wereld als bij de werk
gevers, zijn het hierover eens 
Maar waarop wachten wij dan 
nog? 
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FRANKOFONE AGRESSIE 
Waf sommigen 
verhoopt hebben 
"Brussel moet een derde ge
west worden met dezelfde be
voegdheid als de twee andere 
gewesten. Zijn instellingen mo
gen niet worden geblokkeerd en 
het moet op een biezondere 
dotatie kunnen rekenen. De 
Franstalige partijvoorzitters zou
den ook de tweetaligheid van de 
diensten en de ééntaligheid van 
het personeel eisen. Wat de 
randgemeenten betreft, zou men 
zich houden aan de huidige faci
liteiten en aan een formule van 
'persoonlijke rechten, die gelij
kenis vertoont met wat werd 
overeengekomen in het Egmont-

Zo hoor je het ook 
eens van een ander 

Op welke wijze een aantal 
polit ieke waarheidsimperial isten 
hun verkiezingscampagne met 
vernieuwde barnum-afmetingen 
hebben voorbereid is al 
gebleken vóór de campagne 
off icieel werd geopend. Twee 
pol i t ic i die « samen vooruit > 
beweren te wil len gaan, stonden 
na een tv-programma de ki jkers 
te woord aan de telefoon. Zo 
van « goede vriend ik ben nog 
veruit de ettige in wie ge 
vertrouwen kunt hebben; zeg 
eens wat er op uw hart ligt, en 
vergeet vooral niet voor mij te 
stemmen ». 
Niet werd aan het toeval overge
laten om uit dit eerste elektoraal 
optreden het allerlaatste effekt 
te halen, want 's anderendaags 

burg» tegen zulke demagogi
sche campagnes, en verwijst hij 
naar de serene houding die Hu
go Schiltz bli jft aannemen: 
"Een man die anders gisteren 
nog een toon van informatieve 
sereniteit aansneed was VU-voor-
zitter Hugo Schiltz Uitgerekend 
deze partijleider die van de koali-
tie én de regenng het minst 
gekregen heeft om de kiezer mee 
zoet te stemmen. Eigenlijk kun
nen de Vlaams-nationalisten al
leen maar aanbrengen dat ze de 
moed hebben gehad hun ambitie 
om ooit eens uit te groeien tot 
een waarachtige beleidspartij, na 
onnoemelijk veel jaren van sterie
le oppositie, eindelijk hard te heb
ben gemaakt Voor ons is dat niet 
niks en we hebben de Volksunie 

PUBLICITAIR 
PLAFOND 

ruimden enkele katolieke kran
ten lange kolommen om de « po
litieke waarheid » nog maar eens 
op het verduldig papier onder 
ogen van de kiezers te brengen. 
We hoeven ons duideli jk geen 
illuzies te maken : hoewel de hui
dige stembusslag ongelegen 
komt en volkomen ongewenst is, 
zullen zekere pol i t ici die • sa
men vooruit» wensen te gaan 
hun publiciteitsdrift in de pers, 
op radio en tv, geenszins into
men. 
In zijn hoofdartikel van vorige 
dinsdag waarschuwt Hugo 
Camps in het « Belang van Lim-

trouwens sedertdien menigmaal 
geprezen om deze kordate om
mezwaai, weg uit de ijlere sferen 
van het taalflamingantisme. 
De vraag is echter of de klassie
ke Vlaams-nationale kiezer daar 
ook wel zo over denkt Hij werd 
eigenlijk zeventien maanden lang 
bestookt met het zwaarste artille-
ne-geschut van alle mogelijke an-
ti-Egmonters, de meest idiote fol-
klonsten incluis. Dat mag dan nog 
met op het hart hebben inge
werkt, de zenuwen kregen er wel 
te lijden van. En het was alleen 
dank zij de beginselvastheid van 
Schiltz, Anciaux, Raskin en enke

le anderen dat de Volksunie het 
gegeven woord tot het einde toe 
gestand is gebleven. Indien er 
nog een greintje moraliteit aan de 
politiek kleeft mag dit na 17 de
cember niet zomaar, als een al 
vergeeld faits-divers, worden 
weggeveegd. 
Zeker is dat Schiltz — hoewel 
onverdiend — met een bang hart 
voor de kiezer zal verschijnen. 
En daarom was zijn weigering om 
gisteren, tijdens een perskonfe-
rentie, ook maar eens met opzich-
telijke bijlslagen op de tegenstan
der in te hakken, des te moediger 
Het ontbreekt de VU-voorzitter 
anders evenmin aan stof om over 
een en ander ook eens zijn fu
rieus beklag te maken. Ook hij 
heeft genoeg argumenten in huis 
om het politieke image van voor
aanstaande tegenstanders te be
zeren. Dat hij dit niet deed en de 
partijpolitieke verdediging fair en 
ongepersonifieerd speelde, strekt 
hem tot eer 
We hopen dat ook de andere par
tijen dit voorbeeld van inge
houden ontgoocheling en moge
lijk ook agressie zullen volgen. 
Want na 17 december komt er 
nog een dag. En de winter zal dan 
nog lang niet het land uit zijn. 
Vooral daarom zou het hoogst 
verachtelijk zijn mocht alleen Hu
go Schiltz, dan nog de meest 
berooide onder de partijvoorzit
ters van de meerderheid, blijk dur
ven geven van het gedisciplineer
de inzicht dat« de heren van giste
ren» na stembusdag, toch weer 
samen de verkleumde handen zul
len moeten warm blazen. 

HUGO CAMPS» 
Z o hoor je het ook eens van een 
ander. 

pakt'. In die bewoordingen licht
te de Brusselse krant « Le Soir> 
een tipje op van de sluier die tot 
woensdag, het moment dat 
" WIJ» op de persen gaat, het 
frankofoon eisenpakket nog om
hulde. 
Dat artikel was duideli jk een 
proefballonnetje om te peilen 
naar de Vlaamse reaktie. Van
daag donderdag, op de perskon-
ferentie van de Franstalige voor
zitters (PSC, FDF en socialis
ten), wordt zonder meer de bre
de waaier van onbetamelijke ei
sen opengetrokken. In de krant 
« Le Peuple» konden we reeds 
behartenswaardige dingen lezen 
over het Brusselse keurslijf, 
over de Voerstreek, de haven
en waterpolit iek, het energiebe
leid, de verdeling van de kredie

ten, de posit ie van de Vlamingen 
in Brussel... Het was te verwach
ten dat de frankofone polit ici 
hun elektoraal imago duchtig 
gingen oppoetsen. Met als ge
volg dat bij nieuwe communau
taire gesprekken geen sprake 
meer zal zijn van overleg, maar 
dat aangestuurd wordt op een 
onverbiddeli jke konfrontatie. 
Men zal bij voorbeeld de Brus
selse Vlamingen geen polit ieke 
sleutelposit ies meer toegeven... 
De frankofonie in de Voer krijgt 
weer een goede ruggesteun. 
Frankofoon Brussel wil weer uit 
zijn «carcan» springen... De 
frankofone agressie kri jgt op
nieuw een onverwachte injektie. 
Dat is het precies wat sommi
gen in machtige politieke groe
pen gewild hebben. 

NUMMERAFFICHES 
officiële uitvoering in afspraak met het 
propagandakomitee 

kunnen besteld worden bij 
ARTEX, Roeselaarsestraat 640, 8700 Izegem, 
telefoon (051) 30 06 88 
31.5x22; 0.70 F 
63 X 44; 1,80 F 
Bestellingen door te geven vóór 24/11. 
Groeperen per arrondissement aub. 
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(aanduiden wat gewenst wordt) 

REKLAMEBUREAU ARTEX 
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sociaal 
en 
federaal 

We hebben nog al de ti\d;. 
Herinnert u zich nog de zaak van 
de " vrouw met tandpijn » ? Een 
paar jaar geleden bood zich een 
Vlaamse volksvrouw aan in een 
ziekenhuis te Brussel. De vrouw 
trachtte aan de geneesheren uit 
te leggen dat zij tandpijn had. De 
heren verstonden echter geen 
gebenedijd woord Nederlands. 
De vrouw werd naar de operatie
kamer gebracht en toen ze wak

ker werd, stelde ze vast dat ze 
aan de blindedarm geopereerd 
was... 
Een gelijkaardig geval deed zich 
deze week voor Dit keer ver
stonden de geneesheren van de 
Sint-Pieterskliniek van de ULB 
evenmin een woord Nederlands, 
maar in gebroken Engels kon de 
moeder van een meisje van 15 
jaar toch diets maken dat deze 

in de Nieuwstraat bewusteloos 
was gevallen, waarschijnlijk ten 
gevolge van een of andere' mi-
krobe in de voeding: En wonder 
boven wonder, Engels leken de 
heren wel te verstaan... 
En dan maar beweren dat Vlaan
deren al de tijd heeft, dat de toe
stand in Brussel gunstig evo
lueert., maar dan zullen we wel 
Engels moeten studeren. 
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Verstandig sparen 
bij de NMKN 

De tijden veranderen, de manier van sparen óók. 
Vroeger ging men geld oppotten voor 't geval men in 
finanriele nood verkeerde. 
Vandaag geeft de NMKN U de mogelijkheid verstandig te 
sparen d.w.z. afgestemd op de belangrijke gebeurtenissen W" 
in een mensenleven. 

Verstandig sparen bij de NMKN beteicent 
een maximaal rendement voor uw beieggingen 
en dit onder Staatswaarborg. 

Denk vandaag reeds aan de mooiste dag uit het leven 
n uw dochter. Een kleine investering vanaf vandaag 
)rdt een mooie bruidschat de dag dat ze gaat trouwen. 

En om U te helpen bij uw dagelijkse financiële 
verrichtingen, biedt de NMKN U de bankservice 
die U van haar verwacht. 

stel zo vlug mogeli/k het spaarplan op dat gericht is op 
de hogere studies van uw kind. 

Verstandig sparen voor iedereen, dank zij 
de veelvuldige beleggingsmogelijkheden bij 
de NMKN en de vakkennis van uw NMKN-agentr 
Uw NMKN-agent zal U wijzen op de voordelen van kasbons, 
groeibons, kasbons met progressieve rentevoet, kapitali-
satiebons, die hij U aanbiedt tegen de hoogste rentevoeten. 
De NMKN stelt U eveneens zicht- en termijnrekeningen ter 
beschikking die U helpen om onmiddellijk een rendabele 
bestemming te vinden voor uw spaargeld. 

* 1200 agenten tot uw dwnst.Raadpleeg de Gouden Gids, 
rubriek Banken. 
U hunt zi(h ooi, ii'i'iuli'ii tol 
('(•II <i(iciit\<-li(ii) vim lil- NülioiKilc Bank i an Hcli/ii d, linofdzctcl i ii de 
(illi'ntsriiiipiii'n viin de ASlK de diskonlohantoii n d( inuulsilianin liihi 
iutul van Uu NMKN 

Wilt U een voordelig supplementair pensioen ? 
Vraag inlichtingen hij uw NMKN-agent. 

i 
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Denk aan morgen. Spaar bij de NMKN. 
Maatschappelijke zetel U'aterloolaan 16 - 1000 Brussel - Tel. 02/513 62 80 
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FILMTHEATERS 
17 TOT 22 NOV. 1978 

Studio 
KURSAAL TURNHOUT 

Zondag 15 00 KT 

The man called Flintstone 

Vrijdag, zaterdag 2000 Zondag 
1800 KT 

The Swarm 
Film van Irwin Allen 

Vriidag en zaterdag 2230 Zon
dag, maandag en dinsdag 2030 

KT 
Coming home 

Film van Hal Ashby 

NIVV\/F stelt voor v\/oensdag 
2030 KNT 

Die verlorene Ehre der 
Katharina Blum 

Film van Volker Schlondorff 
naar de roman van Heinnch Boll 

TIENEN 
17 TOT 23 NOV. 1978 

Zaterdag 1930, zondag 1330 
en 1730 KT 

Grand Restaurant 
Met LOUIS de Funes 

Vrijdag 19 30 Zondag 1515 en 
1915 KT 

Tweede week 
The Swarm 

Film van Irwin Allen 

Vnjdag 22 00 Zaterdag en zon
dag 21 30 Maandag dinsdag en 
woensdag 2000 

Midnight Express 
Film van Alan Parker 

NIVWF donderdag 20 30 KNT 

Die verlorene Ehre der 
Katharina Blum 

Film van Volker Schlondorff 

TERVUREN 
16 TOT 22 NOV. 1978 

NIVWF stelt voor donderdag 
2030, vrijdag 2230 KNT 

Die verlorene Ehre der 
Katharina Blum 

Film van Volker Schlondorff 

Zondag 13 30 en 15 45 KT 

The Prince and the Pauper 
Van Richard Fleisher 

Vrijdag en zaterdag 2030 Zon
dag 1800 KNT 

Cross of Iron 
Film van Sam Peckinpah 

Zondag, maandag, dinsdag en 
woensdag 2030 

Het verloren Paradijs 
Film van Harry Kumel 

LEUVEN 1 
1400 2000 KT 

Gebroeders Leeuwenhart 
Film van Olie Hellbom naar een 
verhaal van Astnd Lindgren 

1600 2200 KNT 

Dream of Passion 
Film van Jules Dassin 

1800,2400 KNT 

Hiroshima mon amour 
Film van Alain Resnais 

LEUVEN 2 
1400,1600,1800 2000 KT 
Vijfde week Grease 

Film met Olivia Newton^ohn en 
John Travolta 

2200 KT 
Love and Death 

Film van en met Woody Allen en 
Diana Keaton 

2345 Carrie KNT 
Film van Brian de Palma 
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Afrikaanse oorlogen 
Momenteel bulderen de kanon
nen en rijden pantserwagens te
gen elkaar op in vier Afrikaanse 
landen Om de aandacht af te lei
den van een muitenj in het Oegan-
dese leger vielen 3 000 man van 
het Oegandese leger een grens
gebied van buurland Tanzania bin
nen In Angola is een offensief 
begonnen tegen de rechtse ver
zetsbeweging Unite In Rhodesie 
escaleert de guernlla tegen het 
blank-zwart bewind in Salisbury 
steeds verder Voor het eerst 
sinds de nu al zes jaar durende 
oorlog werd de blanke wijk van 
Salisbury met raketten door de 

guernlleros bestookt, een teken 
aan de wand 

De jongste tijd vernamen we 
mets meer over de strijd aan de 
grens van Ogaden in Ethiopië 
noch over de oorlog tussen Ethio
pië en Eritrea, hoewel de strijd 
nog lang met beëindigd is Voeg 
daarbij de onzekerheid over het 
lot van de Algerijnse president 
Boumedienne (die te Moskou ver
pleegd wordt) en de strijd die 
reeds om zijn opvolging zou zijn 
losgebrand (speelt hier de afge
zette Algerijnse rebellenleider 
Ben Bella, sinds jaren in een ver
plichte residentie, een rol"?), en 

dan 18 ook het noordelijk deel van 
Afrika met zonder zorg, te meer 
daar het konflikt om de gewezen 
Spaanse Sahara voorts Marokko 
tegen Algerie opstelt 

Aan brandhaarden dus geen ge
brek in Afrika En terloops ook 
met in Azie waar de ultieme vre-
desgesprekken tussen Israel en 
Egypte steeds moeizamer verlo
pen, waar de pauwentroon in Iran 
wankelt (tot bezorgdheid van de 
Amenkaanse president die de 
Westerse en vooral de Ameri
kaanse belangen bedreigd ziet) 
Verderop verkoos na lang aarze
len Vietnam een bondgenoot

schap met Moskou wat Peking 
en de buurlanden Cambodja Thai
land en Laos ten zeerste veront
rust en die nu hun heil dreigen te 
zoeken bij Peking, dat reeds een 
verdrag met Japan afsloot 

In de Afnkaanse oorlogen spelen 
de stammen een afnemende rol 
Wat met betekent dat deze rivali
teiten met meer zouden bestaan 
Dat blijkt o m in Oeganda waar 
de despoot Idi Amin zijn stamge
noten bevoordeelt De diktator 
schijnt nu echter wel in ernstige 
moeilijkheden te verkeren met 
een gedeelte van zijn leger dat 
tegen hem in opstand zou geko

men zijn Vroeg of laat, het regi
me Amin is ten ondergang ge
doemd, want zelfs aan de Afn
kaanse wreedheden is een grens 
gesteld Er is moed toe nodig, zich 
tegen deze bloeddorstige, vlees
geworden duivel te verzetten 

In Angola, dat zich met Zaïre ver
zoende, om o a zijn noord-ooste-
lijk gebied te beschermen en een 
tweede front te vermijden, is een 
offensief ingezet tegen Unita, de 
nvalizerende beweging, die na de 
onafhankelijkheid met de steun 
van Cubaanse soldaten naar het 
zuiden werd teruggedrongen Na 
enkele maanden hervatte Unita 
de strijd nu met meer tegen de 
Portugezen maar tegen de eigen 
landgenoten Aan dit «eindoffen-
sief» zouden met minder dan 
10000 Cubanen, 2 000 Oostduit
sers 3 000 Katangezen, enkele 
honderden Portugezen en 5000 
man Angolese troepen deelne
men Van een inval van Zuidafn-
kaanse troepen zou geen sprake 
zijn 

Nauwelijks een vijftiental jaren na 
de onafhankelijkheid van de 
meeste Afrikaanse staten is er 
van de plechtig geproklameerde 
(om op het forum van de Unie 
der Afnkaanse Volken) solidari
teit geen sprake meer Afnka 
dreigt integendeel meer en meer 
het toneel te zullen worden, waar
op de grote mogendheden «per 
prokuratie» elkaar aan de tand 
voelen en diverse militaire technie
ken uittesten In dit zich uitbrei
dend bloedbad telt het mensenle
ven voor mets meer 

V U J O Z O E K T 

M E D E W E R K E R S 

In het kader van het plan-Spi-
taels vraagt VUJO een aantal 
medewerkers voor het nationaal 
sekretariaat 

• 3 afgestudeerden hoger on
derwijs (bij voorkeur richting 
menswetenschappen) Cman of 
vrouw), 

• 2 afgestudeerden hoger mid
delbaar onderwijs (ofwel erva
ring in jeugdwerk - ofwel goede 
talenkennis als bijkomende ver
eiste) (Man of vrouw) 

• 2 klerken (niveau 3 of 4) 
(man of vrouw) 

VOORWAARDEN 

1) uitkeringsgerechtigde werklo
ze zijn 

2) bij voorkeur uit provincie Bra
bant 
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Tl/-PROGR/^MMKS 

Donderdag 
16 NOVEMBER I 

BRT 1 
1800 Peppi en Kokki (f). - 18.15 
Rondomons — 18.40 Little Vic, 
het renpaard. (Jeugdreeks). — 
19.00 Sporttribune - 19.30 Kijk 
ui t ! - 19.45 Nieuws. - 2010 De 
Muppet-show. — 20.35 Panora
ma. — 21 00 Volksuniestandpunt. 
- 21.20 Première. - 22.10 
Nieuws. 

BRT 2 
2010 King. (Dok.). - 20.50 Wach
ten tot de volgende winter (Film). 
— 21.00 Basketball. (Royal Fresh 
Air — Macabi Tel Aviv). — 21 45 
Pieter Brueghel. (Nieuw boek) 

NED. 1 

18.55 Nieuws. - 18.59 Vakantie
plannen, (f). — 1920 De man van 
Atlantis, (f) — 20.07 Zangeres 
Zonder Naam. (Show). - 2030 
5855. (Show). - 21.35 Nieuws. -
21.55 Den Haag vandaag. — 
22.10 Schubert 1797-1828. -
23.00 Nieuws. 

NED. 2 

18.55 Nieuws. — 18.59 De astro-
nautjes (f) — 19.05 Avro's Top-
pop — 2000 Nieuws. — 20.27 
Wie betaalt de veerman ? (O. — 
21.20 Televizier Magazine. — 
22.05 Kunstrijden op de schaats. 
(Reportage). — 23.05 Nieuws. 

RTB 1 

14.00 Schooltelevisie — 17.30 Les 
rendez-vous du jeudi. — 18.00 De 
Muppet-show — 18.30 Zigzag. — 
19.15 Antenne-soir. - 19.30 
Nieuws. — 20.00 Gemeenschap
pelijk vervoer — 20.20 L'année 
sainte (Film). — 21.50 Nieuws. — 
22.05 Le carrousel aux images. 

ARD 

16.10 Nieuws, i- 16.15 Problemen 
na zwangerschapsonderbreking 
— 17.00 Talkshow voor kinderen. 
— 1725 Voetbaltips voor jonge 
kijkers. - 17.50 Nieuws. - 18.00 
Intermezzo-Informationen. — 
18.15 Tennis lieber als Kanonen. 
(f). - 19.15 Hier und Heute. -
19.45 Spiel urn 4tel vor 8. - 20.00 
Nieuws. — 20.15 Gudrun Enssiin. 
(Portret van een terroriste). — 
21.00 Musikladen. - 21.45 Dich
ter, Clowns und Liedermacher. — 
22.30 Tagesthemen. - 23.00 
Nicht von Gestern. (TV-spel). — 
0.40 Nieuws. 

ZDF 

17.00 Nieuws. - 17.10 Sindbad. 
(f). - 17.40 Die Drehscheibe. -
18.20 Klager und Beklagte. -
19.00 Nieuws - 19.30 Der gros
se Preis. — 20.50 Die grosse Hilfe. 
- 21.00 Heute-Journal. - 2120 
Kennzeichen D - 22.05 lm Schat
ten des Sonnenhuegels. (TV-spel) 
- 23.00 Nieuws. 

ARD 3 

19.00 Die abfahrer. (Film). - 19.45 
Journal 3 - 2000 Nieuws. — 
2015 Bis aufs Messer. (Film).' — 
2140 Kuituur vandaag. - 22.10 
Filmmagazine. — 22.55 Nieuws 

LUX. 

12 30 La bonne franquette. — 
17 00 Cinq a sept jeunes. — 17.15 
Cinq a sept agenda. — 17.20 
Rècifs (O — 17.50 Cmq a sept 
service et variétés. — 1900 Le 
coffre-fort. — 18.05 Cinq a sept 
actualitès — 18.20 Ram-dames 
— 18.35 Le coff re-fort. - 1840 
Système D. — 1900 Nieuws. — 
19.30 Le coffre-fort — 19 35 Pas-
se et gagne — 19.47 Entre chien 
et Chat (Dok). - 19.55 Aujourd-
'hui en bref. - 20.00 Boney (f) -
21 00 Action immediate. (Film) — 
22.35 Horoskoop. 

WIJ 8 

TF 1 
12.15 Réponse a tout. - 12.29 
Les tifins. — 12.33 Midi-premiére. 
- 13.00 Nieuws. - 13.35 Regio
naal programma. — 13.50 Objectif 
santé. — 14.00 Les 24 jeudis. — 
18.02 A la bonne heure. - 18.27 
Un rue sesame. — 18.55 Les mohi-
cans de Paris. (f). — 19.15 Une 
minute pour les femmes. — 19.20 
Gewestelijk nieuws. — 19.45 L'in-
connu de 19.45. - 20.03 Nieuws. 
— 20.35 Le temps des as. (f). — 
21 32 L evenement. - 22.35 Ciné-
premiére. — 23.05 Nieuws. 

A 2 

1335 Regionaal magazine. — 
13.50 L'age en fleur. (f). - 14.03 
Aujourd'hui madame. — 15.05 
Operation danger, (f). — 15.55 L'in-
vité du jeudi. — 17.25 Fenètre 
sur... - 17.55 Récré A2 - 18.35 
C'est la vie. — 18.55 Des chiffres 
et des lettres. — 19.20 Gewestelij
ke aktualiteiten. — 19.45 Top 
Club. - 20.00 Nieuws. - 20.35 
Ene Satie (Portret). - 21.05 Du 
Rififi a Paname (Film). - 22.40 
Nieuws. 

FR. 3 

19.10 Nieuws. — 19.20 Geweste
lijk nieuws — 19.40 Regionaal pro
gramma. — 19.55 II était une fois 
l'homme. (f). — 20.00 Les jeux de 
20 heures. — 20.30 L'escalier. 
(Film) - 21.45 Nieuws. 

BRT 

18.00 Gum, de witte dolfijn. — 
18.15 Klein, klein kleutertje. — 
1830 Open school. - 19.00 Dit 
leuke land (dok.). — 19 45 Nieuws. 
— 20.15 Vleermuizenissen (dok). 
— 20.45 Joe Bass, de onverbidde
lijke (western). — 22 30 Nieuws. 

BRT 2 

20.15 Klaverweide (f.). - 21.05 
Paul Lebeau (portret). — 21.55 
Dag aan dag. 

NED. 1 

10.30 Schooltelevisie. — 18.55 
Nieuws — 18.59 Tedshow. — 
20.15 Charmonie (show). - 21 05 
Alles goed thuis. — 21.37 Nieuws. 
— 21.55 Tussen toen en toekomst 
(reportage). — 2245 Tot besluit. 
— 22.30 Praten met de minister
president. — 23.00 Namens onze 
ouders (dok.). - 23.30 Nieuws. 

NED. 2 

18.55 Nieuws - 18.59 Wickie de 
viking. — 19.27 De Muppetshow. 
- 20.00 Nieuws - 20.27 Pagnol -
sene. — 21 27 Sanford en zoon 
(f) . - 21.55 Brandpunt. - 22.30 
Rondje teater. — 23.30 Nieuws. 

RTB 1 

14.00 Schooltelevisie. - 17.30 Ma
gazine des jeunes. — 18.00 De 
Muppet show. — 18.45 Sept sur 
sept. - 19.30 Nieuws. - 19.55 A 
suivre. - 21.55 Nieuws. — 22.05 
Xala (film). 

RTB 2 

1955 Gaston Phebus, le lion des 
Pyrenees ( f ) . — 2050 Vendredi 
sports. 

ARD 

16.10 Nieuws. — 16.15 Duitse 
joden (dok.) - 17.00 Alles klar? 
- 17.45 Der 7. sinn. - 17.50 
Nieuws. — 1800 Intermezzo-infor-
mationen. — 1830 Hit urn halb 7 
(show). — 18.40 Reich und arm. 
- 19.15 Hier und heute. - 20.00 
Nieuws. — 20.15 Napoleon ist an 
allem schuld (film). — 21.45 Rusmi-
nus. — 22.30 Tagesthemen. — 
23.00 Der 7. sinn. - 23.05 Die 

Sportschau. — 23.30 Lobster (f). 
— 0.30 Nieuws. 

ZDF 

16.45 Nieuws - 16.55 Pfiff. -
17.40 Die drehscheibe. - 18.20 
De dame op het18.20 De onbeken
de sheriff (film). — 18.40 De dame 
op het slagschip (film). — 19.00 
Nieuws — 19.30 Auslandsjournal. 
- 20.15 Dernck ( f ) . - 2 1 . 1 5 Mexi
co Olé (show). — 22.00 Heute-
journal. - 23.05 Totes Gleis (film). 
— 0.40 Nieuws. 

D 3 
19.00 Vnjetijdsmagazine. — 19.45 
Journal 3. — 20.00 Nieuws. — 
20.15 Vrijetijd. - 21.00 Momente. 
— 22.00 Eine Frau von heute (f.). 
— 22.50 Zur ansicht (dok j . -
23.20 Nieuws. 

F 1 
12.15 Reponse a tout. - 12.29 
Les tifins. — 12.33 Midi première. 
— 13.00 Nieuws. - 13.35 Regio
naal programma — 14.05 CNDP. 
— 17.57 A la bonne heure. — 
18.27 Un, rue Sesame. - 18.55 
Les Mohicans de Paris (fJ. — 
19.15 Une minute pour les fem
mes. — 19.18 Les tifins. - 19.20 
Gewestelijk nieuws. — 19.45 L'in-
connu de 19.45. — 20.00 Nieuws. 
— 20.35 Santé Republique (to
neel). — 22.55 A bout portant — 
23.55 Nieuws. 

A 2 
13.35 Regionaal magazine. — 
13.50 Lage en fleur (f.) - 14.03 
Aujourd'hui madame. — 15.15 
D'Artagnan amoureux ( f j . — 
16.00 Delta. - 17.25 Fenètre 
sur... - 17.55 Recré A2. - 18.35 
C'est la vie. — 18.55 Des chiffres 
et des lettres. — 19 20 Gewestelij
ke aktualiteiten. — 19.45 Top club. 
— 20.00 Nieuws. - 20.32 La cor-
de au GOU (O. — 21.30 Apostro
phes. - 22.40 Nieuws. - 22.47 
humaine (film). 

F 3 

19.10 Nieuws. - 19.20 Gewestelij
ke aktualiteiten. — 19.40 Regio
naal programma. — 19.55 II était 
une fois l'homme (f J. — 20.00 Les 
jeux de 20 heures. - 20.30 Le 
nouveau vendredi — 21.30 Lyon 
(2.000 jaar geschiedenis, kuituur, 
traditie). — 22.25 Nieuws. 

LUX. 

12.30 Nieuws. — 13.00 Les corsai-
res (fJ — 1700 Cinq a sept jeu
nes. — 17.15 Cinq a sept week
end. — 17.50 L'atout-cuisine du 
chef. — 1805 Le coffre-fort. — 
18.10 Cinq a sept magazine. — 
18.35 Le coffre-fort. - 18.40 Sy
stème D. — 19.00 Nieuws. — 
19.30 Coffre-fort. - 19.35 Passé 
et gagné. — 19.47 Entre chien et 
chat (dok) — 19.55 Aujourd'hui 
en bref — 20.00 La course autour 
du monde — 21 00 L'lntruse (TV-
film) — 22.30 Martini-world (spel). 
— 2245 Horoskoop. 

BRT 

11.00 Aankomst sinterklaas. — 
14.00 Dag aan dag - 1430 Heer 
en vagebond (montagefilm). — 
15.45 Bijtje en het kattenrestau-
rant (korte film). - 16.00 Open 
School. - 18.00 Kuifje.- 18.05Wij 
drie en de hond (jeugdfilm) — 
18.50 Taxi-stop (reportage). — 
19.45 Nieuws. - 20.10 De Kolle
ga's ( f ) . — 20.55 Terloops. — 
2140 Bezeten (thriller) - 2245 
Nieuws 

NED 1 

1530 Nieuws. — 1532 Mumbly 
— 1540 De Filippijnen (dok) . — 
16.05 Het aftellen is begonnen... 
(jeugdfilm). — 17.00 Barbapapa 
(f) . - 1705 De film van ome Wil
lem. — 1830 Sesamstraat. — 
1845 Paspoort — 18.55 Nieuws. 
- 18.59 Tom en Jerry. - 19.10 
KRO'S Wereldcircus. - 20.00 De 

— Caddie, sober maar boeiende film over een jonge vrouw In de ekonomi-
sche krisis. 
Woensdag 22 november om 20 u. 45 op BUT 1. 

Willem RUIS show - 21.37 
Nieuws. — 21.55 Tel tot dne (film). 
— 23.45 Nieuws. 

NED 2 

11.00 Aankomst van sinterklaas. 
- 18.25 Teleac. - 1855 Nieuws. 
- 18.59 De Tros Top 50. - 20.00 
Nieuws. — 20.27 Teleraadsel. — 
20.40 De dame van Dukestreet 
( f ) . - 21.30 Aktua TV. - 22.00 In 
de kast op de kast. — 23.57 Tros 
sport. — 00.15 Oplossing Tele
raadsel. — 00.25 Nieuws. 

RTB 

11.00 Aankomst van St -Niklaas 
— 15.50 Madame Atomique 
(Waalse operette) — 1730 La 
preuve par set (spel). — 18.35 
Balourd et Balu. — 18.40 Histoire 
de lire. — 19.10 Antenne-Soir. — 
19.30 Nieuws. — 19.55 Le jardin 
extraordinaire. — 20.25 Un hom-
me et une femme (film). — 22.05 
Cinéscope. — 23.05 Nieuws 

ARD 1 

14.25 Nieuws. - 14.30 Sesam-
strasse ( f ) . — 15.00 Das Polizeior-
chester von Berlin. — 15.45 Gaste 
ausUngarn - 16.30 ARD-Ratge-
ber. - 17.15 Blickfeld. - 17.45 
Nieuws. — 17.48 Sportschau. — 
18.30 Intermezzo-Informationen. 
— 1915 Hier und Heute. - 19.45 
Verkeerstips. — 19 50 Tekenfilm. 
— 20.00 Nieuws. - 20.15 Das Stif-
tungsfest (film) — 21.55 Nieuws. 
— 2215 Plattenkuche - 23.00 
Die Unglaubliche Geschichte des 
Mr. C. (film). - 00.20 Nieuws 

ZDF 

15.00 Enid Blyton's famous life (f.). 
— 15.20 Jonge knutselaars. — 
15.35 In het wilde westen. — 15.45 
Bob Hope (show). - 16.30 Die 
Muppets-show — 1700 Nieuws 
— 1705 Landerspiegel — 1800 
Der Weg nach Tournon (f.) — 
19.00 Nieuws. - 19.30 Rockpop. 
— 2015 Der Mann aus Kentucky 
(western) — 21.55 Nieuws — 
2200 Sport-Studio - 2315 Der 
Kommissar (fJ. — 0010 Nieuws 

ARD 3 

1900 Markt - Wirtschaft - Sozial. 
— 19.15 Sport im Westen. -
1955 Journal 3. — 2000 Nieuws. 
— 20.15 Der Tod im Apfelbaum 
(toneel) - 22.30 The Dreamer 
that remains (portret). 

LUX 

12.30 La bonne franquette — 
16.32 Super Juke Box - 1800 
De Nijl (dok). - 19.00 Nieuws -
19 30 Aventures des hommes — 
2000 Chaparral ( f ) . - 21.00 Pre
mier bal (film). - 22.35 Horos
koop. 

TF 1 
13.00 Nieuws. — 13.33 Les musi-
ciens du soir. — 14.02 Toujours le 
samedi. — 18.05 Trente millions 
d'amis — 18.35 Les Tifins. — 
18.40 Magazine Auto-Moto. — 
1913 Six minutes pour vous défen-
dré. — 19.20 Gewestelijke aktuali
teiten. — 19.43 Poppenfilmpje — 
19.45 L'inconnu de 19.45. - 2000 
Nieuws — 20.35 Numero Un 
(show) — 21.37 Le voyage dans 
l'inconnu ( f ) . — 23.10 Tele-foot 1. 
- 00.10 Nieuws. 

A 2 

12.30 Samedi et demi. Aktualitei-
tenrubnek — 13.35 Des animaux 
et des hommes. — 14 25 Sport — 
17.10 Salie des fètes - 18.00 
Wedstnjd voor amateur-filmers. 
— 18.55 Spei. - 19.20 Geweste
lijk nieuws. — 19.45 Top club — 
20.00 Nieuws. - 20.35 Les hér-
itiers ( f ) . - 22.20 Sur la sellette. 
— 23.05 Terminus les étoiles. — 
23.45 Nieuws 

FR 3 

18.30 Jeugdprogramma. — 19.10 
Nieuws — 1920 Gewestelijk 
nieuws — 19.40 Regionaal pro
gramma — 19.55 II était une fois 
l'homme (f) . — 2000 Les jeux de 
20 heures. — 20.30 Geromanceer-
de TV-reeks. De spoken van het 
winterpaleis CTV-film). - 2200 
Nieuws. - 22.20 Thalassa. 

Zondag 

i 19 NOVEMBER 

BRT 

9.00 Open school. — 9.30 Doe 
mee — 10.00 Euchanstievienng 
vanuit Izegem — 11 00 Konfronta-
tie (debat) — 12.00' Nieuws voor 
gehoorgestoorden. — 1430 Voor 
boer en tuinder. — 15.00 Sesam
straat — 1525 32e Internationaal 
folklore-festival van Llangollen (re
portage). — 16.25 Studio vrije tijd. 
— 17.25 Sportuitslagen. - 17.30 
Zeepbellen (kinderzang). — 1830 
Kuifje — 18.35 Mannenoorlóg 
(kluchtfilm). - 18.35 De Cree-ln-
dianen (dok). — 1945 Nieuws. — 
2000 Sportweekend - 20.30 Op
gezet staat netjes (tv-spel). — 
21 30 Uit het leven en werk van 
Franz Schubert (1797-1828). -
22.15 Nieuws. 

NED 1 

11.00 Eucharistieviering — 16 00 
Teleac — 17.00 De rechten van 
de mens en wij. — 17.30 De wilde 
ganzen. - 1830 Teleac. - 1900 
Nieuws. — 1905 All you need is 
«Luv» (show). — 19.25 Een reis 
naar het zuiden (dok). — 19.55 
Muziek uit duizenden. — 20.45 

TV-pnvé — 21 
Durrell naar C 
sche film). — 
22.55 Nieuws 

NED 2 

15.30 Nieuws 
C. - 15.57 E( 
wilde zwijnen ( 
co fever (shov\ 
tie Petticoat Cf) 
- 17.02 Studie 
De Tukano-ln 
18 30 Sesam: 
Oogst in beek 
Sport 2 -
verbood. — 
20.40 Mary H; 
man (F). - 21 
(reportage) 
Busch, de voor 
verhaal. — 23 ( 

RTB 

12.00 Faire le 
13.00 Nieuws 
simo. — 13.45 
La dynastie de 
Calimero. -
monde. — 1', 
- 1720 L e p t 
Rencontre int 
canto. — 18.1 
Kuifje (F). -
- 19.30 Nieu 
sons a la cart 
Caméra sporti 

ARD 1 

10.00 De kerk 
- 1045 Ge' 
gramma — 11 
tag (f) -
Fruehschoppe 
- 1315Schut 
naai nieuws. 
cotta-Pferd (f) 
auto's en verz 
Musikladen ex 
tion City (f) 
Duits jaar (dot 
- 18.33 Die S 
Weltspiegel -
20.15 Hedda 
22.50 Nieuws 
Sonntagabend 
Nieuws 

ZDF 

10.30 ZDF-M 
Sonntagskonz 
Nieuws — 1 
be - 13 25 
- 1345 Rai 
Tekenfilmserii 
schweisse de 
15.10 Nieuws 
burg» (dok) 
17.00 Tagebu 
eniging van o 
ging — 18 1 ï 
19.00 Nieuws 
Perspektiven 
en zijn eilande 
stem (tv-film). 
22.00 Duitslan 
verkiezingen 
(Indisch dan 
Nieuws 

ARD 3 

1900 Randy f 
19.45 Sport ir 
Journal 3 — 
20.15 Die Sucl 
des Nils (dok 
der Provinz 
Treff - 2315 

LUX 

13.15 Hei ele 
Les arpents d 
RTL-théatre -
de l'aventure 
19.33 Ciné-seii 
partement 5 
spéciale (film 
skoop. 

F 1 

9.15 Godsdiei 
- 1202 Filmfi 
Les tifins. -
1300 Nieuws 
sèrieux — 14 
du dimanche 
15.35 L'escac 
16.25 Sports 
Au plaisir de I 
animaux du m 
tifins. - 20 0( 
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Zes miljoen Vlamingen, 
en dan zejf beslissen 
Dat is federalisme. 



De Volksunie weet wat ze wil 
Dit! 
Vlamingen baas in eigen 

huis: federalisme. 

Zes miljoen Vlamingen die zélf beslissen. De Vlaamse 
Brusselaars volwaardig in onze gemeenschap. En een 
onverminderd eigen gezag over Vlaams-Brabant. Dat is 
federalisme. 

Jarenlang waren wij de enigen om dat te verdedigen. De anderen 
zijn ons moeten volgen. Onder druk van de Volksunie zijn alle 
partijen gesplitst. Allemaal spreken zij over federalisme. Zi j 
spreken erover, maar zij doen er niets voor. 

Als U ervoor zorgt dat wij sterk zijn, dan zullen ze ons wéér 
moeten volgen. 

I 

Vlamingen baas over eigen 
geld :1oon en beloning. 

Zélf beslissen, ook over onze centen Omdat wij Vlamingen het 
aankunnen. Wij werken meer, wij sparen meer, wij produceren 
meer dan Brussel en Wallonië. Als wij baas worden over onze 
eigen centen, zullen wij meer en beter kunnen dan vandaag. 
Geen geld meer voor Waalse blufprojekten, maar een 
bestendige zorg voor de tewerkstell ing. Steun aan gezonde 
bedrijven en niet aan stervende industrieën. Onze bedreigde 
welvaart beveiligen en omzetten in blijvend welzijn Door een 
rechtvaardige verdeling komen tot een betere maatschappij. Zélf 
beslissen over eigen geld, niet om ons af te sluiten, maar om 
ons-zelf te zijn in het land, in Europa en de wereld. 

Vlamingen baas over 
zichzelf: verdraagzaamheid. 

Samen beslissen, allemaal. Nienrand die de plak zwaait over iedereen. Geen 
enkele partij of groep die baas speelt over de andere : geen CVP- of 
BSP-staat. Maar integendeel een verdraagzame maatschappij, die de 
verscheidenheid niet alleen ondergaat maar ze ook positief waardeert en 
bevordert, in woorden en in daden. De waardigheid van de mens eist, naast 
een grote dosis geli jkheid, ook een grote dosis vri jheid. 

en hel ook doel 
heeft in 

a e . e . e n . . 5 W o e p . o . e e ^ ^ - ^ 
dit stuk zelfb. 

^éér dan ooit een zo 
datdeVolksun.eveP 

w ° ° ^ ^ ^ ' > ^ ^ ' ^ en betrouwbaar. 
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0 Frans Van der Eist, 
stichter-voorzitter V.U.: 
Streven naar federalisme, standvastig 
en betrouv/baar. 

(D Hugo Schiltz, 
voorzitter V.U.: 
Zes miljoen Vlamingen het recht geven, 
zélf te beslissen. 

Vic Anciaux, 
staatssekretaris: 
Bouwen aan een Bcussel, 
waar de Vlamingen thuis zijn. 

(4) Maurits Coppieters, 
voorzitter Kultuurraad: 
Leven naar een open en 
verdraagzame maatschappij. 

(§) Hector De Bruyne, 
minister Buitenlandse Handel: 
Een poort op de wereld openen 
voor onze arbeid. 

6) RikVandekerckhove, 
minister Wetenschapsbeleid: 
v/erken voor een mooier Vlaanderen, 
van de zee tot over de Maas. 

U wéét wat wij willen. 
U kan er van op aan, 
dat wij het ook zullen 
doen. 

Heeft Leo 
hetgedaan ^ 
Maar nee! 

Leo heeft het niét gedaan. 
Van een eerste-minister mag men 
verwachten dat hij de boel niet in de 
steek laat, terwijl het land zich in een 

'zware krisis bevindt. Gekwetste 

ijdelheid mag geen reden zijn voor een 
ontslag. Vanaf het ogenblik, jaren 
geleden, dat men ons zegde dat het 
"met deze man allemaal anders" 
zou worden, is het land nog nooit zo 
vaak naar de stembus gemoeten. 

Dit wordt, alleen al sinds 1970, de zesde 
verkiezingsstrijd... 

...zonder te vergeten, dat de 
oorzaak van de huidige ellende de 
slechte grondwet van 1971 is, die door 
Tindemans werd opgespeld. 

Een grondwet die de Vlaamse 
demokratische meerderheid machteloos 
maakte tegenover de Cools'en en 
de Nols'en. 

-» ré i ' 
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Rik Vondekerckhove, 
minister van Wetenschapsbeleid. 

Minister Rik Vandekerckhove leidde met doorzicht en kennis het 
wetenschapsbeleid, waarbij hij biezondere aandacht had voor het 
ophalen van de Vlaamse achterstand. Door zijn dossierkennis kreeg 
hij het vertrouwen van de gespecializeerde middens en tegelijkertijd 
van de « groene jongens », die meer heil zien in een zachte dan in een 
energetisch-harde toekomst. Hij verdedigde hardnekkig het 
repressie-dossier in de regering. Zonder de vlucht van Tindemans zou 
dit jaar Kerstmis voor het eerst gevierd zijn met weliswaar nog 
onvoldoende, maar toch reeds zichtbare oplossingen bij de opruiming 
van de repressie-gevolgen. 

Hector de Bruyne, 
minister van Buitenlondse Handel. 

Te midden van het hoofdzakelijk Franstalig wereWje van Buitenlandse 
Zaken en Buitenlandse Handel is minister Hector de Bruyne een 
onwrikbaar Vlaams-nationalist geweest die zich liet gelden door zijn 
grote deskundigheid en een nieuwe aanpak. Hij was de hardnekkige 
verdediger van het Vlaams bedrijfsleven, met een speciale aaxJacht 
ook voor de kleine en middelgrote ondernemingen. Hij heeft voor 
velen wellicht de eerste maal, de mogelijkheden geschapen voor 
uitvoer; hij opende de poort van de wereW voor de Vlaamse arbeid. 

Vic Anciaux, 
staatssekretaris Kuituur 
en Soc. Zaken Brussel. 

Staatssekretaris Vic Anciaux deed in anderhalf jaar 
tijd méér voor de Brusselse Vlamingen dan er in de 
tien jaar voordien was gedaan. Hij vond niet alleen 
de weg naar de overtuigde Vlaamsgezinde, maar 
tevens naar het hart van de Brusselse Vlaamse 
volksmens, door een socialer beleid van huisvesting 
en volksgezondheid. Hij bouwde aan een 
indrukwekkende infrastruktuur voor het Vlaams 
gemeenschapsleven. Hij is daarenboven de eerste 
minister geweest, die een wetenschappelijke studie 
wijdde aan het vooral te Brussel zo zorgwekkende 
probleem van de gastarbeid. 

Maurits Coppieters, 
voorzitter van de Nederkindse Kultuurraad. 
De Kultuurraad is de voorafbeelding van het Vlaams parlement. Aan 
het hoofd van de Kultuurraad is Maurits Coppieters de voorspreker 
geweest van verdraagzaamheid en openheid. Hij was volop bezig, het 
federalisme gestalte te geven onder meer door — voor de eerste 
keer — de onderwijsnota te laten bespreken in de kultuurraad voor 
ze naar het nationale parlement ging. Daarenboven belichaamde hij 
de Viaams-nationale gehechtheid aan het volk, door erepenningen toe 
te kennen ook aan Vlamingen, die door België nooit werden geëerd. 

De Volksunie is een onafhankelijke partij, los van kapitalisti
sche en sociale drukkingsgroepen. Ze moet haar verkiezings
campagne hoofdzakelijk voeren met de steun van haar tiendui
zenden leden en sympatlzanten. Ze moet iedere frank dan ook 
drie keer ronddraaien en ze heeft hulp nodig. Wie wil steunen : 
rekening 430-0691071-34 (VU-verklezIngsfonds, Barrlkaden-
pleln 12 te 1000 Brussel). 
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Sommige mensen 
vinden smijten prettig d 

I 

^ / ^ V» 

Bij heel veel mensen leeft het gevoel, dat deze verkiezingen overbodig zijn. Men had het land, dat 
zich in een diepe krisis bevindt, best deze verspilling van tijd en energie kunnen besparen. Toch zijn 
er verkiezingen gekomen. De CVP was door de tegenstelling Martens-Tindemans zodanig ver
scheurd, dat ze haar toevlucht heeft genomen tot verkiezingen: dit acht zij de enige manier om haar 
eigen inwendige tegenstellingen te verdoezelen. Bij deze verkiezingen mikt ze duidelijk op de Volks
unie. De VU heeft immers in harde en ondankbare omstandigheden de zware verantwoordelijkheid 
genomen om deel te nemen aan het beleid en om te trachten, het federalisme onomkeerbaar op 
gang te brengen. Eerlijk gezegd: ze heeft daarbij heel wat tegenwind gekregen. Maar even eerlijk 
gevraagd: wat is het wezenlijke Vlaamse belang, een versterking of een verzwakking van de VU ? 

leder z'n verantwoordelijkheid ! Wij hebben in 
1963 de zes randgemeenten niet verkwanseld. 
Wij hebben in 1970 de Vlaamse meerderheid 
niet prijsgegeven in een verfoeilijke 
grendelgrondwet. Wij hebben in 1971 de 
«liberté du père de famillie » niet ingevoerd. Wij 
hebben in 1974 niet gezwicht voor het veto van 
Périn. Wij hebben in 1974 de drieledige 
gewestvorming niet op gang gebracht. Wij 
hebben in 1977 het parlement met naar huis 
gestuurd zonder wetgevende bevoegdheid. En 
wij hebben in 1978 het land niet naar 
overbodige verkiezingen gejaagd. 

Wij dragen graag onze verantwoordelijkheid ! 
Vanuit een door anderen hopeloos verknoeide 
situatie hebben wij eerlijk getracht, het 
federalisme onomkeerbaar op gang te brengen. 
Wij hebben niet de hele hypoteek van het 
verleden kunnen lichten ; niet alles wat anderen 
verknoeid hadden hebben wij kunnen recht 
zetten. Wij hebben echter naar best vermogen 
het Vlaams belang behartigd. Dat kon U 
trouwens van ons verwachten ; sinds 25 jaar, en 
de meeste tijd daarvan tegen de anderen in, zijn 
wij een betrouwbare, standvastige 
federalistische partij. 

Toch mag u zondag voor ons stemmen. 

sociaal en federaal 

Volksunie, 
Vlaams belang. 
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3 Met Lawrence 
jr kenland (Doëti-

; !.30 Sesjun. — 

15.32 Veronica 
J#ieren, reeen en 
dfc) . - 16.07 Dis-

- 16 37 Opera-
- 17.00 Nieuws 
port 1. - 17.45 

J nen (dok.) 
31 iBt. - 1845 

- 19.20 Studio 
0 ,0 Humanistisch 
2 35 Nieuws 

nan, Mary Hart-
2 Hollands spoor 

22.00 Wilhelm 
Icfcer van het strip-
)3Nieuws 

oint (debaü. — 
13.05 Concertis-

T kenfilm. - 14.00 
•orsyte. — 14.50 

S )5 Visa pour le 
1 i Sportuitslagen. 

Iind'oeil. - 17.30 
lationale de bel 
/liss (0 - 19.10 

1 .15 Antenne-soir 
- 20.00 Chan-

:show) - 21.15 
22.30 Nieuws. 

•^ Roemenië (dok.). 
g jeerd kinderpro-
1! Goldener Sonn-
2 K) Internationale 

— 12.45 Nieuws, 
eft — 13.45 Regio-

14.50 Das Terra-
- 15.15 S, over 

ilferingen, — 1640 
- 17.00 Direk-

17.45 1932 een 
) - 18.30 Nieuws. 
3- rtschau. - 19.20 

!0.00 Nieuws. — 
iber (toneel). — 

22.55 Kritik am 
CSU). - 23.40 

se. - 1200 Das 
- 13.00 

( ' Die Drehschei-
•| i,nik der Woche 
^ Ik is te - 14.15 

- 1440 Im 
Angesichts. — 
15.25 «Motten-

15.55 Nieuws — 
- 1715 De Ver-
)gsgravenverzor-
lunsmoke (0 — 
- 1910 Bonner 
19.30 Robinson 

- 20.15 Wallen-
21.45 Nieuws — 

i 3n de Europese 
>2.45 Shakuntala 

s lel). - 23.30 

6 Kman (show). — 
Vesten. — 19.55 

I ).00 Nieuws — 
e lach den Quellen 

- 21.00 Kultur in 
• 21.45 Kölner 

1 58 fur Leser 

< ck elei — 1645 
r s (film) - 18.30 

3.00 Les sentiers 
19.30 Nieuws -

c on. - 2000 De-
I - 21.00 Section 

- 22.55 Horo-

£ ige uitzendingen 
a menten. — 12.29 

10 TF 1 - T F 1 . -
13.20 C'est pas 

Les rendez-vous 
15.30 Tiercé. — 

volant (0. — 
mière — 17 55 
(0. - 19.25 Les 
Ie. - 1955 Les 
lieuws. — 20.30 

Violence et passion (film). — 22.10 
Vivaldi. — 23 00 Nieuws. 

A2 

11 00 Quatre saisons. — 11.30 
Huishoudelijke tips. - 12.30 Cho
rus. — 12.40 Cinémalices — 
12.58 Top club dimanche — 13.15 
Nieuws. — 13 40 Top club diman
che. — 14.30 Lage de cristal (f.). 
- 1520 En savoir plus - 1620 
Petit theatre du dimanche. — 
16.55 Monsieur cinéma. — 17.35 
Chocolat du dimanche (spel) — 
1805 Walt Disney - 19.00 Sport
nieuws - 20 00 Nieuws - 20.32 
Kojak (f) - 22 10 Louis Seigner 
(portret). — 23.05 Nieuws. 

FR 3 

16.30 Espace musical. — 17.30 
Les Z'ados. — 18.00 L'invité de 
FR. 3. - 19.45 Dom-tom. - 20.00 
Lille 1900. (dok). - 2030 Rue des 
archives. — 21.20 Nieuws. — 
21.30 De twintiger jaren (dok.). — 
22.00 Warren Beatty (portreO. — 
22.30 Le terroriste (film). 

Maandag 
NOVEMBER' 

BRT 1 

14.00 Schooltelevisie - 18.00 
Kuifje — 18 05 De vogelvrijen (f.) 
- 18.30 Open school. - 19.05 
Doe mee. — 19.45 Nieuws. — 
20.15 Kijk-spel. - 20.50 Lillie ( f ) . 
- 21.40 Aktie kringloop. - 22.05 
Nieuws. 

NED 1 

1855 Nieuws. — 19.05 Daar 
vraag je me wat (dok) — 19.50 
Een gemeente vol problemen (tv-
film). - 21.35 Nieuws. - 2155 
Sanford en zoon ( f ) - 22.20 Het 
eiland van Robinson (film). — 
23.05 Kerk is vrede en ontwikke
ling. — 23.35 Nieuws. 

NED 2 

18.55 Nieuws - 18.59 Heidi (fJ. 
- 19.25 Laden maar (f.) - 20.00 
Nieuws. - 20.27 De familie Bella
my ( f ) - 21.20 De Lucy show ( f ) . 
- 2145 Hier en nu. - 2225 
Standpunt. — 22.40 Nieuws 

RTB 1 

17.30 1, 2, 3... nmes et racontines. 
— 1800 De Muppet-show. — 
18.30 Zigzag. — 18.45 Protestant
se dienst. — 1915 Lundi-sports. 
- 19.30 Nieuws - 20.00 «W.B. 
Vi l» (film). - 22.00 Nieuws. — 
22.15 Nippon - No - Bi. Kunstdoku-
mentaire 

RTB 2 

19.55 W comme Wallonië (dok). 
— 21.25 Intrigues a la maison blan
che (f). 

ARD 1 
1610 Nieuws. - 16.00 Schaukel-
stuhl. — 17.00 Plumpaquatsch 
(jeugd). - 17.50 Nieuws. - 18.00 
Das Intermezzo bietet an — 18.30 
Spiel um halb 7 - 1840 Telerop 
2009 Neen aan de vooruitgang. 
- 19.15 Hier und Heute - 1945 
Spiel um 4tel vor 8 - 2 0 0 0 
Nieuws — 20.15 Liebe zu Lydia 
( f ) . — 21.05 Bildspaziergang — 
21 15 Ein Dorf in der Mancha 
(dok.). - 2200 Medienklinik 
(dok). — 22 30 Tagesthemen — 
23.00 Der Mann auf dem Dach 
(politiefilm). — 0.50 Nieuws 

ZDF 
1700 Nieuws - 1710 Spiel mit 
Puppen — 17.40 Die Drehschei-
be. — 18.20 Gesucht wird.. . (se-
ne). - 19.00 Nieuws - 19.30 
Fahrt ins Blaue (show). — 20.15 
Het jaar van het kind. — 21 00 
Heute-Journal — 21.20 Seiden-
strümpfe (musical) — 2315 
Nieuws 

ARD 2 
19 00 De macht van de multinatio
nals (dok). — 19.45 Journal 3. — 

20.00 Nieuws. - 20.15 Leven van 
vissen. — 21.00 Momente. — 
21.15 Serie over kanker. — 21.45 
Der falsche General (film). — 
23.50 Nieuws. 

LUX 

12.30 La bonne Franquette. — 
17 00 Cinq a sept jeunes — 17.15 
Cinq a sept agenda. — 17.20 Les 
secrets de la mer rouge ( f ) — 
17.50 Cinq a sept service et varié
tés. — 18.00 Le coffre-fort. — 
18.05 Cinq a sept actualités — 
18.20 Ram-dames. — 18.35 Le cof-
fre-fort. — 18.49 Système D. — 
1900 Nieuws — 19.30 Le coffre-
fort. — 19.35 Passé et gagne. — 
19.47 Entre chien et chat. — 1955 
Nieuws. — 20.00 Vóór of tegen 
Europa? (jeugddebat). - 21.00 
Cléopatre, une reine pour César 
(film). — 22.25 Horoscoop. 

TF 1 

12.15 Réponse a tout. - 12.29 
Les Tifins. — 12.33 Midi première. 
— 13.00 Nieuws. — 13.35 Regio
nale magazines. — 13.50 Les 
après-midi de TF 1 d'hier et d'au-
jourd'hui. - 14.05 CNDP. - 1425 
Les après-midi de TF 1. — 17.58 A 
la bonne heure. — 18.25 Pour cha-
que enfant — 18.30 L'ile aux 
enfants. — 18.55 Les Mohicans 
de Paris (f.) — 1915 Une minute 
pour les femmes. — 1918 Les 
Tifins — 19.20 Gewestelijk 
nieuws. — 19.45 L'inconnu de 
19.45. - 20.00 Nieuws. - 20.30 
Elena et les hommes (film) — 
2210 Jean Renoir (portret). — 
23.15 Nieuws. 

A 2 

15.05 Pain, amour et fantaisie 
(film). — 17.25 Fenètre sur — 
17.55 Récrè A 2 - 18.35 Ces t la 
ve. — 18.55 Des chiffres et des let
tres (spel). — 19.20 Gewestelijk 
nieuws. — 19.45 Top club — 
20.00 Nieuws. - 20.32 Avec . le 
disco (show). — 21.35 Question 
de temps. — 22.35 Bande a part. 
— 23 05 Nieuws. 

FR 3 

18.30 Jeugdprogramma. — 18.55 
Tribune libre — 1910 Nieuws. — 
1920 Gewestelijk nieuws — 
19.40 Regionaal programma — 
19.55 II ètait une fais l'homme. — 
2000 Les jeux de 20 heures — 
2030 Viva Maria (film) - 2215 
Nieuws. 

Dinsdag 
21 NOVEMBER 

BRT 1 

14.00 Schooltelevisie 1118.00 Kuif
je. - 1805 Sesamstraat - 18.30 
Open school — 19.00 Toestand. 
— 1945 Nieuws. — 20.10 Jerry 
Lewis (show). — 21.05 Recht op 
arbeid voor gehandicapten. — 
21.55 Jij of WIJ - 22.20 Nieuws. 

BRT 2 

20.10 De Kollega's. - 20.55 Pano
rama. — 21.20 Hervallen (tv-spel). 

Ned. 1 

18.55 Nieuws. - 18.59 Fred Bas
set ( f ) . - 19.10 EO kinderkrant 
— 19.35 Kits, vijftig jaar, geloof 
het maar! (dok.). - 20.10 Van u 
wil ik zingen — 20.40 Eerlijk zullen 
we alles delen 20.50 Het huwe
lijk. — 21.35 Nieuws. - 21 55 Den 
Haag vandaag. — 22.10 De kns-
tenen (dok.). — 2305 Nieuws 

Ned. 2 

18.55 Nieuws. — 18.59 Barbapapa 
(f.) - 19.05 Pinokkio ( f ) . 19.27 
Koning klant — 20 00 Nieuws. -
20.27 leder zijn deel ( f ) . - 20.52 
Het Rhinemann spel (f.). - 2210 
Vara visie. — 23.05 Nieuws. 

RTB 

17.30 1, 2, 3... cinéma. - 18.00 De 
Muppet show. — 18.30 Zigzag — 
18.45 TVF cuisine - 19.15 Anten-
ne-soir. — 19.30 Nieuws. — 19.55 
Chansons (show). — 20.45 Comp-
tes a rendre. — 20.00 Nieuws. — 
22.15 Jeune cinéma (video). 

RTB 2 
18.45 Pink Panther. - 18.50 Tribu
nes économiques et sociales 
(FGTB). - 19.55 Seniorama. -
20.35 Mi tchar et mes ohes. 

ARD 1 

16.15 Spinnen (dok). - 17.00 
Nieuws — 18.00 Intermezzo-infor-
mationen. - - 18.30 Sanssouci 
(dok.). — 18.40 Reich und arm. — 
19.15 Hier und heute. 19.45 Tip 
um 4tel vor 8. — 20.00 nieuws. — 
20.15 Kennen sie Kino ? (kwis) — 
21.00 Panorama. - 21.45 Owen 
Marshall Strafverteidiger (O. — 
22.30 Tagesthemen. - 23.00 Auf 
den ersten Bliek. — 23.45 Nieuws. 

ZDF 
17.00 Nieuws. — 17.10 Familienle-
ben aus 10 Koffern (reportage). 
— 17.40 Die Drehscheibe. — 
18.20 Het ware geluk (tekenfilm). 
— 18.35 De reus uit de ijstijd 
(tekenfilm). — 1900 Nieuws. -
19.30 Die Kordel war zu kurz (tv-
spel) - 21.00 Heute-Journal -
21.20 Entmundigung der Bosse (re
portage) — 2200 Jorg (tv-spel). 
— 22.40 Atelier (gesprek). — 
23.25 Nieuws 

ARD 2 
19.00 Lónder, Menschen, Abenteu-
er (dok.) - 19.45 Journal 3. -
20.00 Nieuws. — 20.15 De ontdek
king van een onbekende stad — 
21.00 Momente - 21 15 Serie 
over partnerschap — 22.00 Frage-
stunde. — 22.30 Scheidingserva-
ringen. — 23.00 Nieuws. 

LUX. 

1230 La bonne franquette. 

17.00 Cinq a sept jeunes. — 17.15 
Cinq a sept agenda — 17 20 Doc-
teur Simon Locke (f.). — 17.50 
Cinq a sept service et varétés. — 
18.00 Le coff re-fort. - 18.05 Cinq 
a sept actualités — 18.20 Ram-da
mes. — 18.35 Le coff re-fort. — 
18.40 Système D. - 19.00 
Nieuws. — 19.30 Le coffre-fort. — 
19.35 Passé et gagne. - 1947 
Entre chien et chat. — 19.55 
Nieuws — 20.00 La petite a mai
son dans la prairie (f.). — 21 00 Un 
taxi pour Tobrouk (f.) — 22.30 
Horoskoop. 

TF 1 

1215 Réponse a tout. - 12.29 
Les tifins. — 1233 Midi première. 
- 13.00 Nieuws. - 1345 Le 
regard des femmes. — 1405 
CNDP — 1430 Le regard des 
femmes. — 18.00 A la bonne heu
re. — 18.27 Pour chaque enfant. 
- 18.32 Llle aux enfants - 1855 
Les Mohicans de Paris (f.). — 
1915 Une minute pour les fem
mes. — 19.18 Tekenfilmpje. — 
19.20 Gewestelijk nieuws. — 
19.45 Linconnu de 19.45. - 20.00 
Nieuws - 20.30 Quand flambait 
le bocage (tv-film). — 22.07 Japan 
met Marlaux. — 23.10 Nieuws. 

A 2 

13.50 Lage en fleur ( f ) . - 14.30 
Aujourd'hui madame. — 15.05 
Operation danger (f.) — 15.55 
Découvrir. — 1725 Fenètre sur... 
- 17.55 Récre A2 - 18.35 C'est 
la vie. — 18.55 Des chiffres et des 
lettres. — 19.20 Gewestelijk 
nieuws. — 19.45 Top club. — 
20 00 Nieuws. — 20.35 Les ambas
sadeurs ( f ) . 

FR 3 
18.30 Jeugdprogramma. — 18.55 
Tribune libre. — 19.10 Nieuws. — 
1920 Gewestelijk nieuws. — 
1940 Regionaal programma. — 
19.55 II était une fois l'homme. — 
20.00 Les jeux de 20 heures. — 
20.30 Rivière sans retour ( f ) . — 
21 55 Nieuws. 

Woensdag 
NOVEMBER 

BRT 1 
15.30 Open school. - 1630 Tip
top. - 1810 Kuifje - 18.15 Jon
ger dan je denkt — 18.55 Nancy 
Drew (O. — 1945 Nieuws — 
20.20 Happy days (O. - 2045 
Raven onderweg (tv-spel). — 
21.30 Nieuws 

BRT 2 

2015 Uit liefde voor de maan 
(tekenfilm) - 20.45 Dossier. Cad
die (film) - 22 30 Debat (n.a.v de 
film). 

NED. 1 

15.00 Teleac. - 15.30 Bolke de 
beer — 15.40 Lappenkat (f) — 
15.55 Laurel en Hardy. - 16.15 

De grote klok. — 17.00 Kinderen 
uit de bijbel - 1710 Black Beau
ty (f) - 1830 Sesamstraat. — 
18.50 Toenstische tips - 1855 
Nieuws. — 18.59 Van gewest tot 
gewest — 1950 Politieke partijen 
(CDA). - 20.00 Gezichtsverlies 
voor volle buik (toneel). — 21 05 
Ana-Maria Vera speelt Mozart — 
21 37 Nieuws - 21.55 Den Haag 
vandaag — 22.10 Panoramiek — 
22.50 Studio Sport. - 2335 
Nieuws. 

NED. 2 

18.55 Nieuws - 18.59 Overal is 
wel wat. — 19.25 Kenmerk — 
2000 Nieuws. - 20.27 Socutera. 
— 2032 De grote verwarring -
Het Nederlandse omroepbestel 
vergeleken met dat van andere 
landen. En de toekomst ? — 23.00 
Operation Petticoat (f) - 23.25 
Veronica's agenda. — 23.35 
Nieuws 

RTB 

17 00 Feu vert. - 18.40 In het land 
van de robots. — 18.45 Katoliek-
godsdienstige uitzending. — 19.15 
Antenne-soir — 19 30 Nieuws. — 
20.00 Le franc-tireur (TV-spel). -
21.15 Schubert (recital). - 21.55' 
Nieuws — 2210 Arts-hebdo. 

ARD 1 

— The gênilemen tfaiiiii, dokuiüeiitaire f i lm met gekende fragmenten uit de fi lms van Chaplin. 
Zaterdag 18 november om 14 u. 30 op BRT 1. 

12.50 Leonard Bernstein. - 13 20 
Lebensraum in Gefahr. — 14.05 
Jakub (jeugdfilm) — 15.30 Smo
ky, Freund aus der Wildnis (wes
tern). — 17.10 Gehen oder Blei
ben (dok.). — 17.55 Der Kaiser 
von Atlantis (opera) — 1900 Ik 
ben de Heer, uw God (serie over 
de 10 geboden). - 19.45 Boete 
en gebedsdag — 2000 Nieuws. 
— 2015 Ansichten eines Clowns 
(tv-spel) — 22.05 Kinderreime 
von letzten Hasenpfad (reporta
ge). — 22.30 Tagesthemen. 

ZDF 

— 13.05 Nieuws - 1310 Die ver-
zauberten Brueder (sprookje). — 
14 45 In de sporen van Columbus 
(vakantie). — 15 30 Nieuws. — 
15 35 Des Konigs Admiral (film). 
— 17.30 Schenk mir ein Buch. — 
1815 Geschiedenis zo spannend 
als een tnller (dok.). - 19.00 
Nieuws. — 19.15 Vragen aan tijd
genoten. — 1930 ZDF-Magazin. 
— 2015 Wallenstein (tv-film). -
21 45 Nieuws. - 21 50 Voetbal
fragmenten. — 22.50 De kunst 
van het reizen. — 23.20 Nieuws. 

ARD 3 

19.00 Medizin im dntten. — 19.45 
Journal 3. - 20.00 Nieuws. -
20.15 Kirchen im Dialog. - 21.00 
Wenn wir ein einig Europa wollen 
(reportage). - 22 00 Der 7. Sinn. 
— 22.05 Cover girl (musical). 

LUX. 

18.00 Le coffre-fort. - 18.05 De 
nos clochers — 18.20 Ram-da-
mes — 1835 Le coffre-fort. — 
18.40 Système D - 19.00 
Nieuws. — 19.30 Le coffre-fort. — 
19.35 Passé et gagne. — 19.47 
Entre chien et chat. — 19.55 
Nieuws. — 20.00 Hit-parade. — 
21.00 Amoureuse Josephine (tv-
film) — 22.35 Horoskoop. 

F1 

— 18.55 Les mohicans de Paris 
(D. — 19.15 Une minute pour les 
femmes. — 19.18 Tekenfilmpje. — 
19.20 Gewestelijk nieuws. — 
1945 Linconnu de 19.45 - 20.00 
Nieuws. — 20.35 Du vent sur la 
maison (tv-film). - 2205 Drugs 
(reportage). — 23.00 Nieuws. 

A2 

13.50 L'age en fleur (O - 14.03 
Aujourd'hui madame. — 15.00 
Mash (f). - 15.45 Quand tout 
ètait pourri-re (f) - 1610 Recré 
A2 . - 18.35 C'est la vie - 18.55 
Des chiffres et des lettres. — 
19.20 Gewestelijk nieuws. — 
19.45 Top club - 20.00 Nieuws. 
- 20 32 Les Muppets. - 21 05 Mi 
fugue, mi raison — 22 20 Voir. — 
2310 Nieuws. 
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Het trieste afscheid van een miljonair 
Johan Cruyff nam vorige week 
afscheid van de voetbalsport. In 
een uitpuilend Olympisch sta
dion kon de legendarisch gewor
den « nummer veertien » niet be
letten dat Ajax door het op een 
drafje voetballend Bayern Mün-
chen met 0—8 werd gekasteld. 
De loopbaan van Johan Cruyff 
en de afscheidsmatch op zich
zelf weken bij ons wel enkele 
bedenkingen los. 

Wij herinneren ons nog alsof het 
gisteren gebeurde. In het Ander-

zich mee: de amper uit zijn jon-
gensschoenen gegroeide Johan 
Cruyff. De ranke middenvoor dol
de geregeld met de Anderlechtde-
fensie. Een klare kijk op het spel. 
Een verschroeiende demarrage. 
Een rijke technische bedreven
heid. Een steenhard schot zonder 
enige aanloop. Veerkracht in de 
kopduels. De lef van de toekom
stige baas. Hij was voorbestemd 
om het Hollands voetbal uit de 
anonimiteit op te tillen. Johan 
Cruyff heeft de hoge verwach-

i . . ^ / . . ;."•'?= "^..%^? 

Sportbrandpunt 
lechtstadion werd de «Memorial 
Laurent Verbiest» gespeeld. Het 
briljante elftal van Pierre Sinlbaldi 
— waar Is de tijd ? — kreeg als 
tegenstander Ajax Amsterdam 
voorgeschoteld. Een elftal — Fey-
enoord beheerste toen nog het 
Nederlandse voetbal — dat een 
grote toekomst werd voorspeld. 
Ajax verloor die wedstrijd. In het 
spelbeeld echter hield het ruim 
gelijke tred met zijn gastheren, de 
toenmalige Europese kampioe
nen van de... vriendschappelijke 
wedstrijden. Ajax voerde boven
dien een weergaloos talent met 

tingen ingelost. Hij was de archi-
tekt — alhoewel niet de énige — 
van de drie Europese bekertriom
fen van Ajax Amsterdam. Hij was 
de overheersende figuur van de 
wereldkampioenschappen 74 in 
West-Duitsland. Alhoewel Johan 
in de eindstrijd — die een terech
te bekroning had moeten bren
gen — ten onder ging aan het 
hak- en bouwwerk van éne BertI 
Vogts. Eén van die rijkelijk geho
noreerde «afmakers» die het 
voetbal van vandaag zo veelvul
dig meent te moeten voortbren
gen. Na het wereldkampioen-

Sport kortweg 
• Hector Vermeersch weet 
waar hij aan toe is. De Belgi
sche basketbalbond heeft kla
re wijn geschonken. De via het 
dekreet van de niet betaalde 
sportbeoefenaar van Lier naar 
Antwerpse overgestapte bas
ketbalspeler vernam ti jdens 
het weekend dat zijn nieuwe 
klub de wedstr i jden waarin hij 
werd opgesteld met 20 — 0 ver
loor voor de groene tafel. Geen 
verrassing. Vermeersch zal de 
Belgische basketbalbond nu ju
ridisch vervolgen. Het proces 
wordt een testcase voor heel 
de Belgische sportwereld. In
dien de burgerl i jke rechtbank 
Vermeersch en de door het 
dekreet in het leven geroepen 
verzoeningskommissie in het 
geli jk stelt, zijn de gevolgen 
niet te overzien. 

• In de nationale voetbalkom
petitie staat SK Beveren nu 
afgescheiden aan de leiding. 
De Waaslanders, die voetbal
len met de hand op het hart. ver
kochten In de regionale derby 
SK Lokeren een oplawaai van 
formaat : 3 — 0. 

Anderlecht, dat voetbalt met de 
hand op de portefeuil le, kreeg 
van Club Brugge een Identieke 
rekening aangeboden: ook 

3 — 0. Beterschap bi jgevolg bij 
Club dat weer even met Lotte 
Lambert in het veld verscheen. 
Toch moet het ons van het hart 
dat deze zogenaamde topwed
stri jd andermaal ver beneden 
de verwachtingen bleef. Club 
wilde, scheen hel even te zul
len doen, maar zakte dan in fei
te weg. Het redde zijn gezicht 
in de slotminuten. Anderlecht 
heeft al vier weken lang geen 
gezicht meer . . De profs van 
Raymond Goethals zouden nog 
alt i jd niet op adem gekomen 
zijn na hun dubbele konfronta-
tie met Barcelona. Begri jpeli jk 
toch voor profs niet ? Dat Beve
ren al geruime tijd Rijeka heeft 
vergeten is even logisch : het 
betreft hier amateurs die graag 
voetballen. 

• Ludo Dielis ondervindt al
maar meer moeil i jkheden om 
zich op te dringen als de even
tuele opvolger van Raymond 
Ceulemans. In het Belgisch bi l-
jartkamploenschap kader 47/2 
te Ekeren moest hij onderdoen 
voor Tony Schrauwen. Dielis 
doet ons almaar meer aan 
Raymond... Poulidor denken. 
Wi j kunnen bij benadering niet 
schatten hoe vaak Dielis in een 
kampioenschap tweede eindig
de. Maar alvast heel vaak. 

schap 74 ging Cruyffs ster aan 
het tanen. Johan haalde met C.F. 
Barcelona — de klub die hij op de 
rand van het failliet bracht — 
geen toppen. De eerste die hem 
op zijn teruggang wees was Hen
nes Weisweiller. De Duitse trai
ner maakte er Cruyff opmerk
zaam op dat hij zich maar al te 
graag naar het middenveld liet 
terugzakken. Dat hij het gevecht 
In de vuurlinie steeds duidelijker 
schuwde. Cruyff liep echter geen 
gevaar: het Spaanse publiek (?) 
aanbad de Messias uit het Noor
den. Cruyff zette de trainer aan 
de deur. Het kon allemaal. Het 
mocht allemaal. 

Met de overstap van Ajax naar 
C.F. Barcelona begon ook een 
nieuwe faze In de evolutie van 
het Westeuropese voetbal. De 
groei van de voetballers naar 
mentale en commerciële volwas
senheid werd al eerder ingezet 
Johan Cruyff en zijn gereputeer
de schoonvader Cor Coster heb
ben die groei echter versneld. 
Cruyff verdiende miljoenen in de 
hoofdstad van Katalonië. Hij was 
niet verzadigd alvorens hij ae 
bodem van de schatkist van zijn 
klub had gezien. Jaar na jaar stel
de hij zwaardere eisen. Eerst bij 
Ajax, waar zijn verzuchtingen 
door prestaties werden ge
schraagd. Nadien bij Barcelona, 
de rijkste klub van Europa. Johan 
kreeg steeds zijn zin. Ook Ajax 
weigerde hem niets. Hij ging er 
pas weg nadat zijn ploegmaats 
hem als aanvoerder hadden weg
gestemd. .. 
Cruyffs voorbeeld nodigde uit tot 
navolging. Hoeft het nog enig 
betoog dat de profspelers uit de 
meeste landen (en ook bij ons) 
momenteel hun eisen opleggen 

aan de klubs. In zoverre zelfs dat 
het merendeel van de eersteklas-
seklubs in West-Europa zich mo
menteel staande trachten te hou
den In het spanningsveld van wat 
men wil en wat men kan. En de 
grens van het (financiële) kunnen 

wordt almaar vaker verlegd on
der de druk van het willen (van 
de profs). 

Johan en zijn schoonvader heb
ben school gemaakt... Wij twijfe
len er geen ogenblik aan dat 
Johan zich nooit om soortgelijke 
bedenkingen heeft bekommerd. 
Al vragen wij ons af of hij vorige 
week, in de loop van zijn af-
scheldswedstrijd, niet even tot 
een dieper bewustzijn zal zijn 
gekomen. 

Het was allemaal zo mooi voorbe
reid. Een vol stadion. De op
brengst voor liefdadige doelein
den. De publieke huldiging van 
het idool dat heenging in volle glo
rie. Hij was immers nog niet leeg-
gespeeld. Hij kon het nog. Bay
ern, die andere klub die driemaal 

de Europese top haalde, zou wel
willend meewerken. Het moest 
een feest worden. Helaas. Bayern 
München begreep het anders. 
Het kwam om te winnen. Met 
sportieve middelen weliswaar. 
Maar zonder zich ook maar even 
om de gevierde te bekommeren. 
Winnen. Met duidelijke cijfers. 
Het prestige van de klub moest 
opgevijzeld worden. Bayern moet 
weer (veel) geld kunnen puren uit 
vriendschappelijke partijen. Wel
ke omstandigheid leende zich 
daar beter toe dan een door mil
joenen kijkers geziene afschelds-
wedstr l jd? Herman Kuiphof be
greep het evenmin. Met die Duit
sers kon je niet praten. Of Johan 
dit wel verdiend had ? Of zijn 
medespelers bij Ajax zich wel tot 
het uiterste inspanden. Hoe komt 
het toch dat voetbal tot zo'n mee
dogenloze commerciële onderne
ming kan verworden ? Het ant
woord werd destijds al door het 
duo Cruyff-Coster gegeven. En 
ook door het geslachtofferde 
Ajax Dat als Europees kampioen 
eens vriendschappelijk bij het suk
kelende Bayern met 0 — 5 ging 
winnen. Omwille van het prestige 
heette het toen. Omwille van het 
prestige heet het nu. 

Nog een bedenking tot s lot : heb 
je ook opgemerkt dat Gerd Mul
ler, dat voetbalmonument, nog 
steeds in de vuurlijn str i jdt? Niet 
achterin. Voorin. Hij kan boven
dien nog steeds wat duizenden 
anderen zouden willen kunnen: 
de bal in doel trappen. En bij hem 
schijnt het zo ontnuchterend een
voudig. Welke afscheidswedstrijd 
zal men «der Bomber» gunnen? 
Al hopen wij dat die afscheids
match nog geruime tijd wegblijft 

De Leeuw en zijn opvolger 
Toen Jean-Pierre Coopman voor 
enkele weken zijn Belgische 
zwaargewichttitel verloor in de 
kamp tegen Rudi Gauwe zegde 
hij dadelijk na afloop van het 
gevecht dat de tijd van gaan voor 
hem misschien wel gekomen 
was. Hij beloofde zich in de daar
opvolgende dagen ernstig te zul
len beraden over zijn toekomst 
Rudi Gauwe van zijn kant meen
de dat zijn tijd van komen nu wel 
was aangebroken. De man die op 
de Olympische Spelen in Mon
treal al in zijn eerste kamp in puin 
werd geklopt vond dat hij lang 
genoeg in de schaduw van Jean-
Pierre Coopman had geleefd. 

Jean-Pierre Coopman heeft inmid
dels afscheid genomen van de 
bokssport. Een moedige en eerlij
ke beslissing. Een gelegenheid 
ook om de steenkapper uit Ize-
gem — zo werd hij aanvankelijk 
toch omschreven — in zijn kon
tekst naar waarde te schatten. 
Jean-Pierre was technisch geen 
bedreven boksen Integendeel 
Zijn voetenwerk, zijn benenspel 
bleven steeds ondermaats. Zijn 
slagkracht was evenmin overrom
pelend. Zijn kracht schuilde in zijn 
groot inkassenngsvermogen, in 
zijn ijzersterke fysiek, in zijn onge
meen grote beroepsernst Coop
man heeft voor zijn sport geleefd. 
Hij werd er in verhouding rijkelijk 
om beloond. De nederige en 
steeds vriendelijke Coopman ver
wierf welstand voor hem en zijn 

familie. Louter sportief bekeken 
werd hij doorgaans onderschat 
Niet dat hij een groot kampioen 
was. Zeker niet Hij mag echter 
de verdienste opeisen de dood
bloedende bokssport nieuw leven 
te hebben Ingeblazen. Dat hij in 
grote omstandigheden steeds 
roemloos ten onder ging — Clay, 
Evangelista, Rodriguez — vermin
dert zijn verdiensten geenszins. 
Jean-Pierre Coopman kwam 

Boicsen 

vaak uit een diepe put gekro
pen. .. 

Coopman, op het toppunt van zijn 
loopbaan gesierd met de titel van 
Leeuw van Vlaanderen, wenste 
bij zijn afscheid zijn opvolger alle 
sukses toe. Gauwe trappelde van 
ongeduld om in de sporen van 
zijn voorganger te treden. Tegen 
de Britse kleurling Tony Moore 
zou Gauwe, gecoacht door Jef 
Van Driessche, een eerste be
langrijke stap zetten. Tony Moore 
dacht er anders over De kleur
ling, die destijds ook Coopman al 
zwaar op de proef stelde maar 
de fysiek sterke «leeuw» niet 
tegen het vilt kreeg, klopte Gau
we na vijf minuten vijftien sekon-
den vechten knock-out Gauwe, 
als bokser zowat de antipode van 
Coopman, ging bij de eerste slag 

gewoon onderuit Zijn open dek
king was hem fataal geworden. 
Voor Gauwe een biezonder zwa
re slag. De vraag of je met zijn 
beperkt inkasseringsvermogen 
kunt boksen op Europees niveau 
— en de boksfans weten hoever 
dit Europees niveau nog van het 
wereldniveau verwijderd ligt — is 
weer akuut Wij betwijfelen het 
Maar eerder nog dan aan zijn 
inkasseringsvermogen twijfelen 
wij aan Gauwes karaktersterkte. 

Zal hij zoals de technisch veel 
meer beperkte J-P. Coopman, de 
moed en de wilskracht kunnen 
opbrengen om na elke val weer 
op te staan. Om terug te komen. 
Zal Gauwes beroepsernst ver ge
noeg reiken om een come-back 
mogelijk te maken ? Indien niet 
vrezen wij dat vorige zaterdag 
niet enkel een Belgisch zwaarge
wichtkampioen maar tevens ook 
de ganse Belgische bokssport 
werd «out» geslagen. 
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Kamerlid Gabriels klaagt geknoei 
met gewestplanning aan 

VU-kamerlid Jaak Gabriels werkte een — voorgenomen doch door de ver
vroegde verkiezingen niet meer mogeli jke — interpellatie over de « herhaalde 
overtredingen op de bij ministerieel of koninkl i jk besluit goedgekeurde 
gewestplannen », om tot een dringende mondelinge vraag tot de staatssekre-
taris voor Streekekonomie en Ruimtelijke Ordening. Hij merkte op dat in Lim
burg alleen reeds bijna dageli jks een loopje met een of ander gewestplan 
genomen wordt. 

Kamerl id Gabriels gaf daarvan enkele voorbeelden en stelde daarom volgen
de vragen. 

• Tientallen voorbeelden van over
tredingen per gewestplan zijn bekend. 
De ene overtreder spoort als het 
ware een volgende aan omdat er 
toch niet doelmatig tegen opgetreden 
wordt. 

Wat denkt de staatssekretaris ten 
opzichte van deze overtreders te kun
nen ondernemen vooral om een men
taliteitswijziging te bereiken ? 

• Bij een overtreding kan een ge
meente of een instantie van stede
bouw een proces-verbaal laten opma
ken. Eer de uitspraak valt voor de 
rechtbank verlopen vaak ettelijke ja
ren en is de schade onherroepelijk. 
Hoe kan men oordeelkundiger en effi

ciënter optreden tegen wetsovertre
ders? 

• Procedures tot herziening van ge
westplannen verlopen vaak moei
zaam ; dit heeft o m . zijn invloed op 
vele bedrijven, die wegens een of 
andere randzonering met de rug te
gen de muur gespijkerd zitten. 

Hoe denkt de staatssekretaris de pro
cedure tot herziening te kunnen ver
eenvoudigen waardoor de schoon-
heidsvlekken worden weggewerkt en 
een strengere zonering kan worden 
opgenomen voor zones waar niet 
meer kan aan worden getornd (om. 

D e z e t w e e d e a f l e v e r i n g v a n o n z e T O P 20 b r e n g t r e e d s een 
paa r v e r s c h u i v i n g e n mee. V e r h e u g e n d e r is het fe i t da t 
r e e d s 26 n a m e n deze j o n g e t o p s i e ren . L a n g z a a m maar 
z e k e r g r o e i t he t aan ta l m e n s e n - l n - b e w e g i n g . B e s t o o k ! 
H e t moe t , w a n t de d a t u m nader t . Een en ige g e l e g e n h e i d 
dus o m t w e e werken i n e e n s te d o e n . He t kan , he t m o e t ! 

TOP 20 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

8. 

10. 

14. 

Luk V a n h o r e n b e e k , B ie rbeek 504 
Erik Vandewa l l e , I zegem 420 
A n n y Lenaer ts , Wi l r i jk 312 
G e o r g e t t e D e Kege l , N i n o v e 168 
G u i d o Cal laert , O p w i j k 144 
J o D e C le r cq , Heve r l ee 60 
J a n D e Roover , A n t w e r p e n 60 
V e e r i e Th i jssens, Eke ren 36 
Emiel Van langendonck , S t . -Kate l i jne-Waver 36 
Jan-Pieter Maes , St. -Nik laas . . . , ^ ,^^^^ j j , j j ^ , ^ ,s^ss^ . . . . . 24 

M a r e Devr iese , B r u g g e ;r;>.;".V-'''v'----"---"' 24 
M a u r i t s V a n L iedekerke , L i e d e k e r k e 24 
Je f Vinex, E r p s - K w e r p s 24 
Jan C a u d r o n , Aa ls t 12 
Wi l l iam Vandeeau te r , H o f s t a d e 1 2 ' 
J o z e f D o c k x , B o r s b e e k 12 
Ednnond Bruggennan, W a a s m u n s t e r 12 
O s w a l d V a n O o t e g h e m , G e n t b r u g g e 12 
M iehe l He lens , Be r ingen , 12 
Jaak Indekeu, Peer '?i iÉtó"i 12 
Jan Lunskens , Hoese l t V..: 12 
L ieve Favoree l -Craeynes t , L a u w e 12 
Robe r t Roosens , N i n o v e 12 
L Sehi l lemans, ' s -Gravenweze l 12 
D e Con inek , B o r g e r h o u t 12 
Jaak Pelgr ims, Tielt 12 

natuurgebieden, landschappelijk waar
devolle gebieden, enz...) 

• Welke bindende reglementering 
houdt de staatssekretaris erop na 
i.v.m. de weekend-huisjes ? Hoe rea
geert men op de overtredingen ? 

• Kunnen wegen die niet op het 
gewestplan Cbij KB goedgekeurd) 
voorkomen er via een afzonderlijk KB 
worden opgelegd vooraleer de proce
dure tot herziening is ingezet? 

• Is het juist dat de opbrengst van 
de gronden die op de gewestplannen 
als bouwgronden aangeduid zijn en 
die 1/3e meerwaarde van de schat
kist opleveren niet enkel aan Vlaande
ren ten goede komt ? 

Is het juist dat Wallonië, dat nog aan 
de gewestplannen moet beginnen, 
hiervan zou kunnen meeprofiteren ? 

• Eenmaal alle regio's van Vlaande
ren in KB vastgelegd, welke zijn de 
termijnen waarin deze KB's voor her
ziening worden opengesteld? 

De Volksunie is een onafhankelijke partij, los van 
kapitalistische en sociale drukkingsgroepen. Dat is 
haar sterkte. Zo kan zij volop, in volle onafhankelijk
heid, haar vernieuwende rol spelen. Dat is haar zwak
te. Ze moet optornen tegen de tientallen miljoenen 
van de anderen. Zonder u kan ze dat niet. We scha
men ons niet om het te zeggen. Integendeel, we zijn 
er trots op, we hebben u nodig. Financiële steun is 
welkom op ons verkiezingsfonds : 

430/0691071/34 
VU-Verkiezingsfonds 

Barrikadenpiein 12 

1000 Brussel 

1ste LIJST 

VU-Kamerfraktie. .100.000 

Waarom de FVV wegbleef 
op de Vrouwendag 
De Federatie van Vlaamse Vrouwengroepen, die een honderdtal vrouwen
groepen van Vlaamsnationale strekking verenigt, besloot aan de Vrouwendag 
1978 niet deel te nemen. 

De FVV verklaart zich wel akkoord met een reeks standpunten die gedurende 
de manifestatie van 11 november in het teken van het Jaar van het Kind, aan 
bod kwamen, zo o.m. waar gepleit wordt voor het betrekken van vrouwen in 
de bepaling en de uitvoering van gezins-, bevolkings-, woon- of tewerkstel
l ingspolit iek, waar wordt voorgesteld de adoptiewet te versoepelen en voor 
algemeen gerhengd onderwijs wordt opgekomen. 

Toch heeft de FVV gemeend haar 
medewerking aan deze Vrouwendag 
te moeten onthouden op basis van 
volgende punten: 
• FVV kan het niet eens zijn «de 
abortus uit het strafrecht» als eerste 
en dringenste punt voor het Jaar van 
het Kind te zien, zoals voorgesteld in 
het Vrouwendagprogramma; 
• het gezin, konkrete levenssituatie 
van de meeste mannen en vrouwen, 
wordt te eenzijdig vastgespijkerd als 
een konsumptiecel en niet alleen als 
dusdanig verworpen, maar ook, zon
der alternatief, volledig in vraag ge
steld ; 
• de moeder wordt te eenzijdig als 
een gefrustreerde en overbescher-
mende figuur voorgesteld en de va
derrol in de opvoeding van de kinde
ren wordt haast volledig buiten be
schouwing gelaten; 
• met de uitwerking van het tema 
(«De hand die de wieg beweegt, 
beweegt de wereld niet») hebben de 
organizatoren te veel hooi op de vork 

genomen, wat de aktiekracht van de 
Vrouwendag verzwakt. 
Omdat de deelnemende verenigingen 
het vooropgestelde programma in gro
te lijnen moesten onderschrijven, kon 
de FVV, rekening houdend met boven
staande bezwaren, aan de V-dag niet 
meedoen. 

De FVV roept alle vrouwenorganiza-
ties op om, in het teken van het Jaar 
van het Kind, solidair voor één kon-
kreet punt te ageren. Dit éne konkre
te punt moet de koëdukatie in het 
onderwijs zijn. Door hiervoor op te 
komen, zullen wij voor onze kinderen 
gelijke toekomstkansen bepleiten en 
waarborgen. Bovendien zullen door 
een gezamenlijke en gelijke opvoe
ding onze meisjes en jongens hun 
eigen identiteit ontdekken. Zij zullen' 
door koëdukatie als bevrijde mensen 
een bevrijde Vlaamse maatschappij 
kunnen opbouwen. Dit is tevens een 
aktiepunt waarvoor alle Vlaamse vrou
wenverenigingen samen zonder voor
behoud kunnen ageren. 

Huguette De Bleecker 
FW-voorz i ts ter 

EINDELIJK 
HERUITGEGEVEN 

NA 70 JAAR 

Het boek van 
Pieter Daens 

over zijn broer 

PRIESTER DAENS 
De orieinele tekst -
foto's toegevoegd 

Voorintekenen kan tot 
31 januari 1979 door stor
ting van 400 fr. (i.p.v. 450 
fr. winkelprijs), verzend
kosten inbegrepen, op 
rekening nr. 330-
0648.793-14 van de UIT
GEVERIJ PIETER 
DAENS NV, Spreeuw
weg 17, 2850 Keerbergen. 
Voor inlichtingen: tel. 
016-60.25.47. 
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Aanbevolen huizen 
MATRASSEN PLATTEAU 

Alle maten, alle soorten, ook 
medikale en anti-allergiséhe ma
trassen . 

Platleau-Lievens, Portugees-
straat 9. 1780 Teralfene, tet. 
053/66.74.56. 

VOEDING - D E P O L D E R . 

Polderstraat 12.8458 Oostduin-
kerke 

Fruit en groenten enz... 
Dubbele valols-zegels aan alle 
leden. 

JEF THIJS 

Alle verzekeringen 

Koning Leopotólaan 1, 
3180Wester lo Tel 014-54.4807 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie Van Laere - Marcella Naessens 
Lokaal Volksunie. 
Gontrode Heirweg 49, 9230 Melle -
tel. 091-30.06.53 

IDEL - Tel. 011-53.43.49 

Gelegenheidsgrafiek : Huwelijk - Ge
boorte. Zelfklevende plakband on eti
ketten. Houten drukletters - Reklame-
kalenders. 

KEUKENS SANITAIR-
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesleenweg 65. TERNAT 

Tel 58214 41 
Toonzaal alle dagen open van 9-
19 u Zondag gesloten 

KOETSWERKEN VAN DER 
MIJNSBRUGGE & ZONEN. 
Perfekte afwerking - juiste tin
ten Affligemstraat 18,1742 TER
NAT (St-Kat-Lombeek) Tel 
053/668236 

drukkeri j edwig van daele 

lindestraat 59,9280 overmere 

tel. 091-67.64.33 

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER- BEHANGWERKEMen 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van 't vak 
ADOLF CLAES EN ZONEN 

Kerkweg 8.1760 Roosdaal-Strijlem 
Tel. 054/33.37.56 

Brandstoffen VANDUEREN pvba 
Harmoniestraat 6. BERINGEN -
011-43.37.07 Leveringen mazout — 
mogelijkheid gespreide betaling — 
onderhoud centrale verwarmingske 
tel 

LINDENHOVE 
Bellestraat 49 

1790HEKELGEM 
Cale restaurant, speeltuin terras 
Woensdag en donderdag gesloten 
Maandag, dinsdag, vrijdag vanaf 
15 u Zaterdag en zondag vanaf 's 
rpiddags Tel 053/6687 40 

DE OUDE KRING 
Cafe vu-lokaal 

Dorpsplein. Heusden-Limburg 

F E E S T Z A L E N - S A L O N S 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgerief 

Schilderstraat 33, 2000 Antwerpen 
Tel 031/37 45 72 

PVBAJ BORREVIANS COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Genisestraat 238 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel 054/4125 89 

WIJ bouwen voor u sleutel op de 
deur (Adv 24) 

De prijsbreker 
van het goede meubel 
Groenstraat 84, Keizerstraat 2 (markO 
2000 Antwerpen Ternat 
031-36.45.31 02-582.22.22. 

WOONINRICHTING DE NEVE 
Lange Zoutstraat 24 St.-Jorisstraat 24 
9300 AALST Tel. 053-21.42.11 

WONINGTEXTIEL - WAND- EN 
VLOERBEKLEDING 

ONTWERP UITVOERING 
Typo-offset De Riemaecker 
pvba Nukerkeplein 9, 9681 
MAARKEDAL 
uitvoerder «Wij Vlaamse 
Ardennen» Tel. 055-21.14.04 
F.én- en tneerkleurendruk-
werk. ontwerpen eii kleii-
renmaquettes. 

KLEDING O K T A A F 

LEBBEKE & BERLARE 

Th. WILLEMS 

Schrijnwerk en meubilering 

Jan de Windistraat 57, 

9300 AALST 

Tel. 053-21.83.90 

Vlaams zakenbureau te 
Amsterdarn aanvaardt' op
drachten van Vlaamse fir
ma's. Diverse mogelijkhe
den zoals: bevordering ex
port-import - oprichten bij-
huis - belastingen & admi
nistraties - domiciliering. 
Vrijblijvend inlichtingen: 
Boekhoudbureau RA. Van-
derveken. Lange Leem-
straat 68, Antwerpen, tel. 
33.41.31 - Statenjachtstraat 
356, Amsterdam, tel. 
31.44.61. (Adv. 204) 

MARC ADAMS 

Mechanische schrijnwerkerij 

Guchtstraat 105 
9310 LEDE 
Tel. 053/70.48.75. 

Feestzalen 

HOF VAN ARAGON 

Aragonstraat 6. Lier 

Tel. 031-8.15.68 

A 1 J ~ A J L keuken- en badkamerinrichtingen 
deel uitmakend van de AL-AL n.v. groep ETERNIT 
Studie-, ontwerp- en verkoopbureel voor LIMBURG : 

J A N C L A E S Zwanenstraat 1, 
Tel 011/22.23.22. Hasselt (centrum) 

-UILENSPIEGEL. 
Herberg en Feestzaal 

Kerkstraat 24. 1742 Ternat 
Tel 5821345 

Volksunielokaal 

GASTHOF MALPERTUS 
Beeldstraat 10, 
ST-NIKLAAS 
Tel 031/76.73 44 

Restaurant met verschillen
de specialiteiten Taverne 
met Vlaamse specialiteiten, 
zoals konijn, Vlaams stoof-
vlees, hutsepot Keizer Ka-
rel. 
Feestzaal ter beschikking, 
tot 120 personen. 

DRUKKERIJ PAPIERHANDEL 
J TRUYEN 

Stationsstraat 58 
2440 Geel 

Tel 014/58.85.81 
Alle dag- en weekbladen 

Koffiebranderij SANO 

Wjttmannstraat 36 
Schaarbeek (tel. 02-734.56.09) 

De enige koffiebranderij In het Nederlands vermeld In 
de telefoongids. 
— Wij leveren thuis. 

VANACCOLYEN-
VANTHEMSCHE 

Tel. 091-67.50.73 
Burgm. de Lausnaystraat 10, 
Overmere. 

Bauknecht-Center 
Verkoop van onderdelen. 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel. 031/53.7039 

Dames-, heren- en kinderkleding 

Welkom 

IN DE GROENE POORT 
Dorpsiraat 31,1686 Gooik 

02-532.54.81 
Lokaal van de Volksunie 

Maak ook eens kennis met de gezel
lige sfeer in 

Café-Restaurant 
SCHUTTERSHOF 

Dorpstraat 10 
2922 RAMSDONK 
Tel 015-71 1549 

GROEP A 2000 
Land van Waaslaan 50, 

St.-Amandsberg - Tel. 091/28.22.44 
ALLE LENINGEN 

Persoonlijke leningen -
Financieringen - Hypoteken 

CARROSSERIE VAN HOUDT 
Alle carrosserieherstellingen 

Lange Winkelhaakstraat 46, 

2000 Antwerpen 
Tel. 031/32.2614 

(iaBtf)of i e leider 
2152 Wechelderzande 

Dagmenu van 12 tot 14 u. 
Extra zondagmenu. 
Tel. 031/JZ07.1^ 

Steeds welkom in 
KREKELHOF 

drankhuis met sfeer 
Brusselbaan 11, Gooik 

054-3148.57 
Uw tweede thuis! 

Makelaarskantoor 

VERHAEST- PERSYN 

Alle beleggingen • 
verzekeringen, 

leningen -

Kerkstraat 2a. 8060 

ZWEVEZELE, 

tel. 051-61.16.07 

RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
TeL 091-69.28.74 

Specialiteit ribstuk op hout 
Dinsdagavond en woensdag 

gesloten 

EJN. BERT 
Assesteenweg 117. TERNAT 

Tel 02/582 1312 
VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47. 1850 Grimbergen 

Tel 02/2681402 

DANNrS CLUB pvba. Café - Snack 

Zaal voor feestelijkheden Koolmijn-

laan 15. BERINGEN - 011-436.376 

Industriële brood- en banketbakkeri] 

en roomijs 

Wilfried BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47, UITBERGEN 

TeL 091-67 57.12 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 

NIEUWENRODE 
Tel 015/71 1240 

Verwarming - stoom 
herstellingen 

sanitair Alle 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02/7340643 
Na18u 4254642 

FRITUUR-EETHUISINGRID 
Olenseweg 41, Westerlo 

(Voortkapel), tel. 014-21.36.96 
Vraag prijzen voor uw feestme-
nu's. Specialiteiten. 
Alle dagen verse mosselen. 

MARCEL MERTENS 
Verzekeringsmakelaar 

Diepestraat 55-1810 Wemmei 
Tel. 02-478.57.27 

De laagste tarieven voor 
autoverzekering 

DIRK MARTENS 
NirJOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel 054/331.05 

P.V.B.A. 
AALST 

Lange Zoiitstr 30. 29-33. 36-38" 
TeL 053/2140 60 

KINDERARTIKELEN . plooi- en wandelwngeifs - bedjes eii wiegen -
stoelen en looprekken - schommels -kamerversier ingen - wastafels 

en waskiissens - kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei - t i i rnkledij - ruiteri i i l r i isl ingen - ping-
pon.gtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en ijsschaatsen -

kampingartikelen - turngerei. 

SPEELGOED uitgebreide keus in merkartikelen autobanen -
elektr tremen der beste merken - aut05 - go-carts - traktoren - pop
pen - poppenwagens en -wiegies - b-relen - lessenaars - borden -
fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken - school

tassen - borden - tuinmeubelen - tuinschommels. 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

ZO€KCRC]€ 
Vrachtwagenbestuurder (nneu-
belen) uit Hulshout zoekt drin
gend nieuwe betrekking. Refe-
rentienummer 1528. 

Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger Joos Bomers, Liersesteen-
weg 11 te 2580 Sint-Katelijne-
Waver of telefonisch op het 
nummer 015-21.79.00. 

Jongeman uit Booischot diplo
ma's A3-elektriciteit + A2-nijver-
heidselektronika zoekt dringend 
een aangepaste betrekking (re-
ferentienummer 1527). 
Nog dit jaar in dienst te t reden: 
technicus elektromechanika of 
elektronika, niveau A2. Werkter
rein • Brussel. Tweede taal zéér 
belangrijk. 
Inlichtingen v ia : D. Van Put Bar-
nkadenplein 12 te 1000 Brussel. 
Tel 02-219.49.30 (binnenpost 
13). 

Ervaren reiziger en verkoper uit 
Booischot zoekt zeer dringend 
werk als arbeider of bediende 
(referentienummer 1526). 

D RITMEESTER(ES) in erken
de autorijschool. Vol- of deeltijds 
onder bediendenkontrakt Oplei
ding betaald door werkgever 
Zich wenden tot gemeente
raadslid Herman Thunaux, 
Vorst, tel. 426.85.94. (N-81) 
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Hugo Schiltz te Herentals: 

„Strijd tegen unitaristen en 
agressieve franstaligen" 
HERENTALS — Op een volksverga
dering fe Herentals donderdag II 
verklaarde Volksunie-voorzit ter 
Schil tz dat het land in feite nodeloos 
naar verkiezingen gejaagd wordt op 
een ogenblik dat de bevolking hier
mede allesbehalve gebaat is 

Tweestr i jd 

Volgens voorzitter Schiltz is dit het 
gevolg van twee verschijnselen Ten 
eerste is er de verbeten strijd tussen 
federalisten en unitansten die nnis-
schien minder zichtbaar voor het gro 
te publiek geleid heeft tot maneuvers 
in de regenng en in sommige rege
ringspartijen Spreker verwees hierbij 
naar de duidelijke tweestri jd in de 
CVP tussen Leo Tindemans en Wil-
fned Martens Ten tweede was er de 
onredelijke drift bij sommige Waalse 
politici die hiermee gedroomde voor
wendsels hebben geboden aan de 
verdoken vijanden van de federalize-
nng 

Personenkul tus 

Nochtans had de regeringsknsis.waar-

Kortnieuws uit 
Merksem 
Sinterk laas komt 

Net zoals vonge jaren wil ook nu de 
Goede Sint weer uw kinderen en 
kleinkinderen thuis komen bezoeken 
op een der volgende dagen zaterdag 
2/12 vanaf 17 u zondag 3/12 vanaf 
15 u en maandag 4/12 vanaf 19 u 
Teneinde meerdere aanvragen op het
zelfde tijdstip te vermijden zouden 
we alle belangstellenden willen ver
zoeken enkel telefonisch afspraak te 
maken op het nr 451481 Voor een 
huisbezoek wordt een deelname in de 
kosten van 200 fr gevraagd per huis
gezin bovendien zal de Sint alle kinde
ren ontvangen op zondag 3 decem
ber tussen 14 en 15 u in lokaal Brey-
del, Fr de lArbrelaan 12, Merksem 

6" Nacht van de Vr iendschap 

Voor dit jaarlijks dansfestijn ingencht 
door Volksunie-arrondissement Ant
werpen zijn nog kaarten te verknjgen 
tegen 120 f r , bij de bestuursleden en 
mandatanssen De datum van dit bal 
werd vastgesteld op zaterdag 2 de
cember e k zodat we vele leden en 
sympatizanten verwachten vanaf 21 
u in Alpheusdal Fr Williotstraat te 
Berchem zodat dit jaar de zaal te 
klem zal blijken 

VI Kring Groeninghe 

Op zaterdag 9 december wordt een 
gezellige avond ingencht in de boven
zaal van lokaal Breydel Fr de I Arbre-
laan 12 Alle belangstellende sympati 
zanten worden er verwacht vanaf 20 
u om samen met alle leden enkele 
uurtjes geheel ontspannen door te 
brengen De toegang is gratis maar 
alles wat verbruikt wordt moet natuur
lijk worden betaald 

Ledenhernieuwing 

De late zomer schijnt nu wel voor
goed voorbij te zijn en ondertussen is 
de herfst bijna onopvallend vervlogen 
en zoals in de meeste verenigingen is 
ook voor de Volksunie de periode 
van ledenhernieuwing weer aangebro
ken Indien u onze kaderleden enkele 
overbodige verplaatsingen wil bespa
ren kan u hen helpen door uw lidmaat
schap te hernieuwen door storting of 
overschrijving van 150 fr voor een 
hoofdlid en 75 fr per bijlid op rekening 
nr 750-9303443-40 van Volksunie-
Merksem Met de komende vervroeg
de verkiezingen voor de deur durven 
we eveneens op uw financiële solidari
teit rekenen waarvoor diezelfde reke
ning ook zeer geschikt is 

10%vr.V.U.Ieden 
KOSTUUMS VESTONS BROEKEN PAHUESSuS 

OOK NAAR MAAT 

over trouwens in de regering zelf met 
eens werd beraadslaagd met noodza
kelijk naar verkiezingen moeten lei
den Dat de legislatuur met normaal 
kon beëindigd worden alhoewel hier
voor een politieke meerderheid voor
handen was IS hoofdzakelijk het ge
volg van de enorme personenkultus 
die zich van de politiek begint mees
ter te maken en die een normale wer
king van de demokratische mechanis
men onmogelijk dreigt te maken 
Wat de toekomst betreft verzekerde 
de VU voorzitter dat de Vlaamse 
federalisten stnjd zullen moeten leve
ren op twee fronten tegelijk nl tegen 
de unitansten in de traditionele partij
en en tegen de door de uitgelokte 
regenngsknsis meer dan ooit agres
sief geworden franstaligen 

vu-taak 
Daarbij stipte hij aan dat het verove
ren van de volstrekte meerderheid 
door een enkele partij in de Neder
landse Kultuurraad een ernstige be
dreiging zou uitmaken voor de verde
re kansen op verwezenlijking van een 
ruim en radikaal federalisme 
Het zal o m de taak van de Volksunie 
zijn dit te voorkomen 
Tot slot verklaarde Hugo Schiltz dat 
de V U een partij is waarvan de over
tuiging met om de haverklap veran
dert en die het eerbiedigen van politie 
ke verbintenissen beschouwt als een 
essentiële voorwaarde voor het be
houd van de rechtsstaat 

VU-kanton Herentals: 
handen uit de mouwen 
Onder voorzitterschap van Staf Drie
sen voorzitter afdeling Herenthout 
ging op 26 oktober II de kantonale ver 
gadering door Afgevaardigden van 
de afdelingen Herentals Herenthout 
en Kasterlee onderzochten de moge
lijkheid om de nieuw op te nchten 
afdeling Poederlee -1 ille - Wechelder-
zande door het inrchten van een 
plaatselijk bal nieuw leven in te bla
zen Daar er in Lille geen zaal beschik 
baar is wordt nu overgeschakeld naar 
Wechelderzande waar deze wel be
schikbaar zou zijn De inkom werd 
bepaald op 50 fr Daarenboven zou
den de hogervermelde afdelingen een 
deel van de kaartverkoop voor hun 
rekening nemen 

Om het de afdelingen gemakkelijker 
te maken onderling kontakt op te 
nemen zal het nodige gedaan worden 
om de ledenlijsten van afdelingen aan 
de kaderleden te bezorgen 
Tot slot trof de vergadering een aan 
tal schikkingen i v m de grote meeting 
te Herentals het uitdelen van pamflet
ten over deze bijeenkomst Het verde
len van 200 « Wij--exemplaren en de 
ontvangst van minister de Bruyne op 
het stadhuis van Herentals 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN! 

Verzorgde keuken, 
demokratische prijzen, 
uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel 031/81 8841 

ANTWERPEN 

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

Tel 031-313583 

Kortnieuws uit 
Borgerhout 
Pouw 
W I J vernemen zojuist het overlijden 
van ons trouw lid Andre Didion gebo
ren op 29 september 1925 onlangs 
verhuisd naar Antwerpen Onafhanke-
lijkheidslaan 24 Langs deze weg wil
len WIJ aan de naastbestaanden van 
vriend Andre onze deelneming in dit 
smartelijk verlies betuigen 

Dr ingende oproep van 
V U J O - B o r g e r h o u t 
Nu de parlementsverkiezingen voor 
de deur staan worden er jongeren 
gevraagd vanaf 15 jaar om te helpen 
gaan plakken Ook voor hetzelfde 
doel worden ze gevraagd om verkie
zingspropaganda te bussen 
Zo zal de voorbereiding voor de parle
mentsverkiezingen vlotter verlopen 
Hoe meer helpers hoe meer vreugd 
Iedereen is welkom De jongeren van 
Borgerhout zullen laten zien dat ook 
ZIJ er iets kunnen voor doen Om meer 
inlichtingen tel naar Kristien De Co-
ninck 220806 

L 
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18 ANTWERPEN « Derde bal der Vlamingen » georganizeerd door 
de Nationalistische Studentenvereniging Om 20 uur in de zaal 
van het Jorishof Diepestraat 42 Inkom 80 fr 

18 WIEKEVORST «Tweede Vlaamse Nacht van Wiekevorst» in 
de parochiezaal, eerste dans om 20 u 30 Orkest •• Lou and the 
Blue Stars» 

18 BORNEM VU-St-Niklaasfeest in zaal Alcazar Puursesteen-
weg 25 Om 14 u 30 Inschr bij mevr L Geerts Luipegem 102 
Tel 031/890383 

18 BERCHEM VU-bal in centrum « Luit» H Juypersstraat 49, van
af 20 u 30 

22 HOOGSTRATEN Informatie- en debatavond over Zuid-Afnka 
in de • Meulen » met medewerking van Protea. Wim Jonssen en 
ambassadeur van Zuid-Afnka 

24 HOOGSTRATEN VU-bal in zaal Brosens 
24 BORGERHOUT In zaal Nieuwe Carnot om 20 u 30 Algemene 

ledenvergadenng onder het motto « Ekonomisch Federalisme » 
Met als gastspreker volksvertegenwoordiger W De Saeyere 

24 EKEREN Algemene VU-ledenvergadenng om 20 u met als 
spreker volksvertegenwoordiger Andre De Beul over « De identi
teit van de V U •• In zaal « De Boterham », Veltwijcklaan 23 

25 WESTERLO VU-afdelingsbal 

25 SCHELLE Eerste VU-bal «In de halve maan », Provincialesteen-
weg 59 te Schelle Met Disko Leo en Mare (80 f r j 

25 HOEVENEN VU-bal in zaal Schuttershof om 20 u 30 Met de 
Rolling Disco Bar Flamengo 

29 MEERHOUT informatieavond over gewestplannen om 20 u in 
de parochiezaal te Zittaart Meerhout Gastspreker kamerlid 
Jo Belmans 

VÜ-l\lleerhout neemt woonerven 
en gewestplannen op de korrel 
Dat de jonge Volksumeafdeling uit de 
Kempische gemeente Meerhout geen 
gelegenheid onbenut laat om haar 
parool «ten dienste van en voor iede
reen» in werkelijkheid om te zetten 
bewijzen nogmaals de geplande na-
jaarsaktiviteiten 

Op 14 november wordt een grote 
voorlichtingsvergadering gehouden 
over « Woonerven » in de kapel paro
chie den Berg Deze avond wordt 
ingencht door de Vlaamse Vrienden 
en aan de hand van dias en met de 
uitleg van enkele deskundigen zal 
men trachten een inzicht te geven in 
de toekomstmogelijkheden van Woon
erven in het algemeen en in de toepas
sing op Meerhout in het biezonder 
De parochie «Den Berg» werd voor 
deze avond met willekeurig uitgeko
zen want deze vrij jonge parochie 
bestaat inderdaad voor een groot 
gedeelte uit nieuwe woonwijken die 
nu precies met een voorbeeld zijn van 
wat een « woonwijk» in de echte zin 
van het woord betekent Daar trou
wens nog andere sociale verkave
lingen in uitvoering zijn of in het voor
uitzicht gesteld worden vond de VU-
Meerhout het de hoogste tijd om het 
gemeentebeleid — op dat gebied erg 
ondeskundig — een nieuwe impuls te 
geven Door de artikels die de VU-af-
deling daaraan reeds besteedde in 
haar driemaandelijks tijdschrift en 

door de aankondiging van deze 
avond is het reeds zover gekomen 
dat schepenen om raad komen en dat 
het gemeentebestuur nu alles in het 
werk stelt orri door een projekt het 
gras voor de voeten weg te maaien 
Het verlangde effekt i 

De VUJO helpt de reklame verzor 
gen Een fraai opgesteld pamflet zal 
aan elke parochiekerk uitgedeeld wor
den en in de nieuwe woonwijken per 
soonlijk huis aan huis bezorgd wor
den 

Brochure woonerven 
Een bondige maar leerzame brochure 
door de VU Meerhout uitgegeven is 
te verkrijgen op onderstaand adres 
Jos Deckers Kiezel 44 3990 Meer
hout (50 f r ) 

Gewestp lannen 

Amper twee weken later en wel op 29 
november gaat m de parochiezaal 

van Zittaart een informatieavond 
door over de nieuwe gewestplannen 
Het oude en nieuwe plan worden in 
beeld gebracht Toelichtingen hierbij 
en vragen om nadere uitleg zullen 
gegeven en beantwoord worden 
door kamerlid Jo Belmans, lid van de 
streekkommissie 
Weerom zal door middel van pamflet
ten de nodige aandacht voor die 
avond opgevraagd worden 
Inmiddels heeft VUJO een afspraakje 
gemaakt met de Sint Tijdens de sin-
terklaasdagen zullen wij een echte 
Vlaamse Sint in Meerhout zien rond-
toeren Voor al de kinderen van de 
VU-leden is er wel wat 
Tel daarbij de anti-ruilverkavelingsak-
tie die van ons nog veel aandacht 
opeist en de naderende verkiezings-
mallemolen en u begrijpt dat de tem
peratuur in deze VU-afdeling koorts
achtig stijgt 

r"^ 

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

58 KERKSTRAAT 
Tel. (031)35 98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

BRAMO KEUKENS 
TOONZAAL EN BURELEN 

Heirbaan 140, BURCHT 

TeL 031/52.82.32 

Voor hen die fuU-service wensen uitgevoerd door 
specialisten 

Planning - ontwerp - elektriciteit - sanitair - meu-
belaanpassmgen - kunststof - hout - maatwerk 

Maak een telefonische afspraak vooi| vrijblijvend 
ontwerp en prijsopgave 

Enkel toonzaal 

BERLARY 94 LIER TEL. 031/80.13.21 
ADV 55 
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VUJO te Nieuw Kapelle o/d Bos 
uit de startbioitken 
Na een jaar intense werking 

Op vrijdag 3 november werd m jeugdhuis - Poetrel • de VUJO-kern Nieuv» 
Kapelle-op-den-Bos ( = Kapelle-op-den-Bos, Nieuwenrode, Ramsdonk), na 
zowat 'n jaar embryonale werking, officieel in de partijregisters ingeschreven 
ven 
Met een verwelkomend woord opende Kaal Peelers (jawel ) de stichtings
vergadering Vanuit haar hart zei ze dat de jonge kern, na het sukses van de 
< Nekka-bus >, de nood aanvoelde om in Nieuw Kapelle-op-den-Bos verder te 
werken Zeer zeker moeten ook anderen die nood aangevoeld hebben, wat 
duidelijk bleek uit de ruime belangstelling zowel uit Nieuw Kapelle-op-den-
Bos als van (verre) omstreken fHaast vijftig jongeren (en enkele ouderen) 
waren aanwezig op deze stichtingsvergadering 

Kaat Peeters wees er verder op dat 
VUJO de eerste aktieve politieke jon
gerenbeweging IS in de hele nieuwe 
fusiegemeente (vandaar dan ook de 
naam - V U J O NIEUW Kapelle-op-
den-Bos) met de nadruk op - aktief » 
Daar zou zeker over gesproken wor
den Goed of slecht Na dan een 
overzicht gegeven te hebben van de 
aktiviteiten waaraan de kern deelnam 
of z n medewerking verleende of zelf 
organizeerde dankte Kaat de voorzit
ter van VUJO-kern Nieuw-Gnmber-
gen Stephane Rammens voor al de 
steun om de VUJO in Nieuw Kapelle-
op-den Bos van de grond te krijgen 
Stephane kreeg dan ook de eer de 
nieuwe kern te « dopen » (even zelfs 
letterlijk) Iedereen hief het glas en 
doopsuiker werd rondgedeeld 

Taak 

Het woord was dan aan arrondisse
menteel VUJO-voorzitter Hugo Van 
Hemeiryck De taak van VUJO zag hij 
drieledig («deze dneledigheid aan
vaarden we wel ») 

(1) als Vlaams-nationale politieke jon
gerenbeweging jongeren rekruteren 
en winnen voor onze Vlaams-nationa
le idee en partij om over afzienbare 
tijd de aflossing van de wacht te ver
zekeren 

(2) de kadervorming waaraan onze 
partij zon nood heeft 
(3) de opvang en doorstroming van 
het ideeengoed ideeën en verwach
tingen die leven bij de jonge Vlaamse 
mensen opvangen en doorgeven aan 
de partij(leiding) en omgekeerd het 
partijprogramma verwoorden naar de 
jongeren toe Hierdoorheen loopt als 
een rode draad het integraal-federalis-
me van VUJO Een integraal-federalis-
me dat zowel op het staatspolitieke 
als op het sociaal-ekonomische vlak 
moet doorgetrokken worden 

Scharnieren 

Wat betreft de situatie in het arrondis
sement Halle-Vilvoorde bepleitte Hu
go de opnchting van zoveel mogelijk 
VUJO kernen om als een «tang» 
Brussel te omknellen en zo terug te 
winnen en te behouden als Vlaamse 
stad Van die tang zou VUJO Nieuw 
Kapelle-op-den-Bos de scharnier moe
ten kunnen zijn de band met het« hin
terland -
Verwijzend naar het «Manifest van 
Diegem» pleitte hij voor een her
nieuwd en radikaal non-conformisme 
waaraan de V U haar grootse sukses 
sen dankte in de zestiger jaren VU
JO heeft de zeer belangnjke op
dracht dit (terug) door te trekken bin
nen <Mvie jaartij 

.. Antenne 

En dan Willy Kuijpers Op de hem 
eigen ongedwongen wijze zorgde hij 
voor de nodige VUJO-sfeer Hij 
wees ieder op zijn verantwoordelijk
heid voor de toekomst een verant
woordelijkheid die er nu reeds is giste
ren was en morgen verder gaat Hij 
zette zich scherp af tegen de standen
maatschappij die wij nog steeds ken
nen een standenmaatschappij die 
ons opdeelt en belet kontakt te het)-
ben met de andere stand dan de 
onze De Volksunie staat als Vlaams-
nationale partij open voor allen zon
der welk onderscheid ook 

Guido Van der Veken lid van de jon
ge kern poogde een antwoord te 
geven op het «waarom en hoe» van 
VUJO en dan meer specifiek te 
Nieuw Kapelle-op-den-Bos 
HIJ haalde hierbij woorden van VU-
voorzitter Hugo Schiltz aan die stelde 
dat VUJO de antenne moet zijn om 
de partij mee te delen wat leeft bij het 
volk wat leeft bij de jongeren Guido 
gaf vervolgens een overzicht van wat 

de kern in de komende maanden wel 
allemaal zou willen organizeren 
Woorden vervliegen weleens daar
om zorgde de kern voor een uitgebrei
de dokumentatiemap over V U J O en 
V U die door Det De Keersmaeker 
werd toegelicht 
Vlaams-radikale jongeren die met ae 
VUJO-kern willen meewerken aan 
een nieuw en vnj Vlaanderen kunnen 
terecht bij 
Kaat Peeters Mechelseweg 62 te 
2920 Kapelle-op-den-Bos (015/ 
711422) Mana De Wit Hogerhei 
straat 101 te 2921 Kapelle-op-den 
Bos (Nieuwenrode) Guido Van der 
Veken Meiselaan 49 te 2921 Kapelle-
op-den-Bos (Nieuwenrode) (015/ 
71 1305) Det en Kar! De Keersmae
ker Spoorwegstraat 3 te 2920 Kapel
le-op-den-Bos 

KP/r 

BRABANT 
.flUHD 

NOVEMBER 
17 GRIMBERGEN info-avond ingericht door VUJO Gnmbergen 

over Amnesty International om 20 u in het kultureel centrum te 
Strombeek Bever 

18 BIERBEEK 3e VU-bal in het Hof van Bierbeek Inkom 50 fr 

18 TREMELO-BAAL Herfstfuif te Ninde-Tremelo om 20 u 30 in de 
kelder van het parochiehuis Inkom gratis Iedereen welkom 

18 DILBEEK Najaarseetmaal in het parochiecentrum Roelands-
veldstraat 40 te Dilbeek Zaterdag vanaf 18 u zondag vanaf 
11 u 30 

20 LEUVEN Debat «Wat na E g m o n t ' - met Hugo Schiltz en 
Karel De Witte (G V A ) in « De Valk » Tiensestraat Organizatie 
V U J O KU Leuven 

24 SCHERPENHEUVEL-ZICHEM Bal van het Vlaams Kruis in De 
Kroon te Scherpenheuvel 

25 KESTERBEEK Grote smulpartij met bakschieting vanaf 18 u in 
Feestzaal Hoogstraat 10 te Beersel Ook op 26 november vanaf 
1 2 u 

25 OPWIJK 11 e VU-bal m St-Pauluszaal om 20 u (50 f r ) Orkest 
Sunshine 

25 GRIMBERGEN 12e VU-nachtbal om 21 u in de zalen van het 
Fenikshof Orkest Waltra VUJO-kelder diskobar «Snoepie» 

28 TREMELO-BAAL Informatieavond over de definitieve gewest
plannen wat tietreft deelgemeente Baal Gastspreker Kamerlid 
Willy Kuijpers Om 19 u in het parochiehuis te Baal 

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

Öernit 
Bouwspecialiteiten 

MARLIERl 1700 ASSE 
Tel. 452.66.37 Tliuisbestelling 
"" '•- ' -""57 Toonzalen 

Guido Van der Veken en Kaat Peeters (foto sterr) 

« De mens wikt...» 
op boekenbeurs 
Op de boekenbeurs te Dilbeek werd 
het b)oek van Edgard Delvo (zie 
«WIJ» van 9 november) voorgesteld 
Het boek «De mens wikt- Terugblik 
op een wisselvallig leven — is de aan
loop tot een amnestieaktie door de 
VU-afdeling Dilbeek op touw gezet 
Op de foto van links naar rechts 
gemeenteraadslid Jef De Ridder Jan 
Segers mevrouw en Edgard Delvo 
kamerlid Jef Valkeniers 
Het boek dat uitgegeven werd bij de 
Nederlandsche Boekhandel kan ook 
rechtstreeks bij de auteur besteld 
worden E Delvo Rozenlaan 40 1710 
Dilbeek Het kost 510 fr gebonden 
450 fr ingenaaid plus 20 fr verzen 
dingskosten 
(foto studio Dann) 

^ 

VUJO (KU-Leuven) 
wil 
federalizering 
onderwijs 
De Volksuniejongeren Katolieke Uni
versiteit Leuven in vergadenng bijeen 
op maandag 6 november 1978 vin
den 

• het onaanvaardbaar dat we naar 
een grondwetsherziening gaan zon
der dat er mogelijkheid gelaten wordt 
tot federalizenng van het onderwijs 

• dat de vrees voor een ideolo
gisch overwicht in het onderwijs in 
Vlaanderen zeker met ongegrond is 
maar geen voorwendsel mag zijn om 
de federalizenng van het onderwijs 
op de lange baan te schuiven 

• dat het echt tijd wordt dat in deze 
problematiek studenten en universi-
teitsoverheid hun verantwoordelijkhe
den opnemen 
Toon Van Averbeke voorzitter 

0€K€RC]€ 
OVER TE NEMEN : 
Wasserij m TERVUREN 
— Werk voor 2 personen 
— Mogelijkheid van woonst 
— Ruimte voor uitbreiding 
— Interessante voorwaarden 
Inlichtingen tel 02-767 5593 

(N88) 

Bediende wetenschapfjelijke hu
maniora A grondige kennis van 
Nederlands en Frans noties van 
Engels en Duits bijna tien jaar 
ervaring als technisch-admini-
stratief bediende werkloos we
gens ekonomische redenen 
zoekt aangepaste betrekking 
als commercieel administratief 
of technisch bediende in de nij
verheid Leeftijd 32 jaar Schrij
ven Volksvertegenwoordiger 
Frans Baert Kon Astridlaan 
123 Gent (N87) 

— V z w Verbond Vereni 
gingen voor Vlaamse gepensio
neerden in AALST vraagt gezin 
voor openhouden van hun lo
kaal Gepensioneerden hebben 
de voorkeur Tel 053-21 81 87 s 
Avonds tussen 18 en 19 uur 

(N89) 

WEST-VUU\NDEREN 

MLCnDIR 
WEST-VLAANDEREN 

NOVEMBER 

20 KORTRIJK bakken van taarten en dit ter gelegenheid van 10 
jaar Luk Vansteenkiste ingencht door het FVV om 19 u 30 
in 1302 

25 BURST-BAMBRUGGE-AAIGEM 13e Joeldansfeest in zaal 
Perfa Stationsplein Burst 

25 lEPER Herfstbal om 20 u in zaal Cieper te St-Jan met DJ Van 
wonterghem 

26 IZEGEM Jaarlijks Sinterklaarsfeest in zaal Sportief Meense-
steenweg - Vanaf 15 u Koffietafel is voorzien voor groot en 
klein Inschrijven bij een der bestuursleden 

DECEMBER 

2 ST-ANDRIES 2e Vlaams Winterbal in het Jagershof om 21 u 
Dansorkest Manna Show door dansschool Mathys 

^ w ^ ^ « 5 - ^ \ - < S S ^ ^ 
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Oostvlaamse provincieraad 
in verkiezingssfeer 

OOST-VUU\NDEREN 

Reeds van bij het begin voelde je een bepaalde spanning hangen - de zenuw
achtige sfeer die tijdens de buitengewone zittingsdag van september had 
geheerst bleef, en de politieke mandatarissen waren wal ijveriger dan voor
gaande jaren. De Oostvlaamse provinciegoeverneur De Kinder opende de 
gewone zitting met een speech over «werkwilligheid en tewerkstelling-, 
waarin hij soms gepaste en dikwijls ongepaste opmerkingen maakte over de 
gevolgen van de huidige ekonomische krisis. Regelmatig zouden partijgeno
ten (?) van hem de goeverneurswoorden over werklozen en werkloosheid op 
de korrel nemen , zijn kritiek op de vrouwenwerkloosheid werd bij de vrou
welijke Cen sommige mannelijke) raadsleden al evenmin verteerd. 

Daarna kwamen de vier in de raad 
zetelende partijen met de traditionele 
openingsspeech voor de VU trad 
Herman Burghgrave op het spreekge
stoelte hij hekelde de gebrekkige 
werking van de provincieraad, deed 
duidelijk verstaan dat de demokrati-
sche besluitvorming geheel door het 
autoritair optreden van de deputatie 
in vraag wordt gesteld Zijn schets 
van « het jonge provincieraadslid » dat 
na korte tijd alle illuzies verliest liet 
vertegenwoordigers van alle frakties 
in deze cynische vergadenng grinni
ken Wie het helemaal met kon appre
ciëren was gedeputeerde Van Steen
bergen (CVP), die in zijn repliek de 
V U verweet de provincie als instelling 
te willen begraven Kris Versyck nam 
dat als een persoonlijk affront op en 
verliet de raadsvergadenng Onze 
raadsleden kwamen dan tijdens de zit
ting over allerlei onderwerpen tussen 
Jules Hendrickx had kntiek op de pro
vinciale belasting voor het tewerkge
steld personeel, op de provinciale hon
denbelasting, hij hield een goede tus
senkomst over een hem vertrouwd 
terrein, de sport en stelde hierbij de 
willekeurige subsidienngspolitiek van 
de provincie aan de kaak In dezelfde 
zin sprak ook Fons Lambrechts, die 

Kortnieuws uit 
Brugge-Torhout 
N a m i d d a g voor de derde leefti jd 

Op zondag 19 november as vanaf 14 
u 30 biedt de Vlaamse Ontspannings-
knng (OK) in het lokaal « Breydelhof», 
Jozef Suveestraat 2 (nabij de Vis
markt) te Brugge aan de leeftijdgeno
ten van 3 X 20 en meer een daveren
de namiddag om zich weer geheel en 
al fit te voelen 
Wel gevraagd even vooraf naam op 
te geven op bovenstaand adres of 
telefoon aan 050-337599 of 050-
335067 Alle senioren zijn van harte 
welkom 

Verk iez ingspermanent le 

Van zodra de verkiezingsdatum defini
tief vastligt neemt VU-Brugge-Tor-
hout een permanentie waar op het 
adres Breydelhof, J Suveestraat 2 
Brugge (tel 050-335067) en dit elke 
werkdag en zaterdag van 17 tot 21 u 

Ledenfeest 

Op vrijdag 24 nov as om 20 u 30 
biedt de VU-afd St-Michiels leden en 
sympatizanten een vriendenmaaltijd 
aan in het lokaal D'Hoeve Deelname 
in de kosten 195 fr Inschrijvingen bij 
voorzitter W Beerlandt, St-Arnoldus-
laan 71 St -Michiels, of bij sekretares-
se L Verlinde-Qevaert, Ten Hove 21, 
St-Michiels 

Avondfees t 

In de feestzaal •< Jaqershof», Gemeen
teplein, St-Andnes-Brugge, geeft V U -
St-Andnes het 2® Winter-bal op zater
dag 2 december as vanaf 21 u 

Zonnevirende-bal 

Op zaterdag 9 dec as vergast VU-
afd Assebroek alle belangstellenden 
op een denderend avondfeest vanaf 
20 u 30 voor de animatie zorgt disco 
Beiaard Deze festiviteit gaat door in 
het lokaal «Tramhuis - Oud-Asse-
broek», G Roelandsplein te Asse-
broek-Brugge 

V U - K a d e r d a g 

Op zondag 19 nov as te Wilrijk-Ant-
werpen, in de lokalen van de UIA-Ant-
werpen, is samenkomst voorzien van 
alle VU-kaderleden om het kiesplat-
form vast te leggen Deze vergade
ring vangt aan om 14 u 30 — voor 
gezamenlijke verplaatsing vanuit Brug
ge-Torhout worden schikkingen geno-

het dan over de wandelklubs had Gui-
do De Pestel zag voornamelijk de ver
keersproblematiek in eigen streek als 
onderwerp van interpellatie Ont
houden v/e vooral zijn vraag over de 
subsidiering ter verbetenng van de 
fietspaden in de provincie Fons van 
Holderbeke bracht leven in de brou
werij na een tussenkomst over de 
provinciale voorzieningen voor gehan
dicapten, haalde hij uit tegen het pro
vinciale beheer in het Leen Zijn ge
durfde en terechte opmerkingen over 
natuurbehoud ontlokten bij menige 
CVP'er zure oprispingen Georges 
van Ghijsegem bewandelde het Make-
gembos, herinnerde eraan dat vier 
jaar geleden de deputatie akkoord 
ging er een provinciaal domein van te 
maken en stelde vast dat er nog mets 
in die zin was gebeurd Leo van Hoey-
landt had het over «de uitverkoop 
van het gemeentelijk onderwijs in de 
deelgemeente Elversele (Temse)» Hij 
vroeg de bestendige deputatie de 
gemeenteschool te verdedigen door 
de fusie met een school uit een ander 
net stelselmatig ongunstig te advize-
ren Urbaan Daumene klaagde o m 
het feit aan dat de provincie 5 miljoen 
frank besteedt aan een editie over 
het Lam Gods Huguette De Bleecker 
nam de Federatie van Toensme on
der de loep, vond dat de provinciale 
manifestaties over het jaar van het 
dorp weinig zaaks waren (ondanks 
de hoge sommen eraan besteed), 
vroeg de deputatie de bestaande 
mogelijkheden in verband met het 
gemengd provinciaal onderwijs aan 
het publiek bekend te maken (ten 
gevolge van deze tussenkomst kreeg 
de provinciale inspektie opdracht des
betreffend een voorlichtingscampag
ne op touw te zetten), ten slotte nep 
ze de deputatie op het matje in ver
band met haar deelneming aan de 
onrechtmatige benoeming van een 
Nederlands-onkundige als direkteur 
van de Gentse Opera Ze merkte op 
dat de deputatie blijkbaar de taalwet
ten met kende Verder kwam ze tus
sen over de provinciale reglemente-
nng over een advieskommissie voor 
socio-kultureel vormingswerk Ze stel
de een wijziging van statuten voor, 
die de macht van de deputatie toch 
een beetje zou kortwieken Dit werd 
natuurlijk meerderheid tegen minder
heid verworpen Mare Stals was als 
steeds de kundige fraktieleider De 
laatste dag kwam dan de klap op de 
vuurpijl de PVV-fraktie stelde een 
eindmotie voor, dat het behoud van 
de provincie als politiek lichaam voor
stelde en de unitair-Belgische toer 

lustrerie 
mare de vriese 
baron ruzettelaan 
assebroek- brugge 
tel. 0 5 0 / 3 5 4 0 4 

« Wij-Vrouwen »-
Gent... 

organizeert op donderdag 23 no
vember e k een avond over « Handig 
in HUIS •> Wij sluiten hierbij aan op een 
BRT-reeks waaraan wij onze mede
werking verleenden De heer Claus 
komt voor ons de video-tv hanteren, 
zodat we de filmpjes opnieuw kunnen 
bekijken We kozen loodgietenj en 
elektriciteit als onderwerpen Dirk 
Van Poucke en Jaak de Bleecker zul
len als specialisten optreden Je mag 
met-leden meebrengen en de echtge
noot De avond gaat stipt door om 
20 u in de Bennesteeg 2 9000 Gent 
(sekretariaat FVV, eerste verdieping) 
Praktische problemen kunnen opge
lost geraken en de nakende verkie
zingen verstoren in mets onze aktivitei-
ten, zoals je kan merken 

opging Voor het eerst stemden BSP 
en V U samen tegen, de PVV was 
natuurlijk voor, de CVP onthield zich 
Waar zitten de umtansten, waar de 
beginselvasten en waar de besluite-
l o z e n ' De nationale politiek had op 
deze provincieraadszitting onmisken
baar haar slagschaduwen geworpen 
Ten slotte werd sen groepsfoto van 
de uittredende raad gemaakt de ver
kiezingen waren zeer duidelijk op 
komst, alle mannen drumden zich 
vooraan de vrouwen van alle frak
ties lieten dan een eigen groepsfoto 
maken 

Huguette De Bleecker 

Sinterklaas 
bij VU en FVV 
te Ninove 
De Volksunie en de Federatie van 
Vlaamse Vrouwen (Groot-Ninove) 
hebben goed nieuws de Sint komt 
naar hun feest i En wel op zondag 3 
december om 14 u 30 in zaal Dender-
hoeve. Burchtstraat te Ninove De 
poppenkast «Ajuintje» zal jong en 
oud vergasten op zijn programma 
«Superman en Sinterklaas» Verder 
zal de Sint aan alle kinderen tot 12 
jaar een prachtig geschenk aanbie
den Ook oudere kinderen en ouders 
zijn van harte welkom (De Sint zal 
echter voor hen geen geschenk bij 
hebben) 

Ouders die met op het feest blijven 
kunnen hun spruiten rond 16 u 30 
weer komen ophalen Mensen die 
over geen wagen beschikken kunnen 
opgehaald en weggebracht worden 
Daarvoor tijdig kontakt opnemen met 
Renaat Raes Ophemstraat 46 te 
Voorde (054-50 04 93) die zo vriende
lijk is dit werk met zijn busje op te 
knappen We lkom ' 

VU-familie 
Merelbeke in rouw 
Ons gewaardeerd OCMW-l id Leon 
Van Durme werd onlanas zwaar ge
troffen door het verlies van zijn ouders 
Op 2 oktober overleed Jozef Van Dur
me, de stichter-voorzitter van de 
Vlaamse Gepensioneerden Merelbe
ke Hij was een bekend en geliefd 
figuur Op 27 oktober overleed ook 
de echtgenote van Jozef Van Durme, 
Martha Garre, na een njk en welge
vuld leven 

Volksunie Merelbeke biedt aan de 
familie Van Durme haar oprechte 
deelneming in de rouw 

Wetteren ontvangt 
gulden boek 1978 
Op 31 oktober 1978 was een delega
tie van het gemeentebestuur van Wet
teren, geleid door VU-schepen voor 
Kuituur Etienne Van Laeken, te Ant
werpen de eregast van de Vereniging 
ter Bevordering van het Vlaamse 
Boekwezen De heer Etienne Van Lae
ken ontving er het «Gulden Boek 
1978» uit de handen van mevrouw 
Rika De Backer, minister van Neder
landse Kuituur 
In het uitgebreid juryverslag wordt de 
gemeente Wetteren «een voorbeeld 
dat WIJ voor ogen willen houden -
genoemd Verder heet het in het ver
slag dat men door deze toekenning 
een voorbeeld wil stellen en een stimu
lans wil geven 
Werkelijk een mooie beloning voor de 
vele inspanningen die het gemeente
bestuur van Wetteren en de schepen 
voor Kuituur in het bijzonder reeds 
gedaan hebben voor het biblioteekwe-
zen te Wetteren 
In de eer delen tevens de heer Hild-
ward Vanhemelnjck, bibliotekans, en 
al de personeelsleden van de biblio-
teek, de heer Herman Dieu, voorzitter 
van de biblioteekkommissie, en al de 
leden van de kommissie 
Op vrijdag 1 december 1978 ncht de 
gemeentelijke openbare biblioteek 
haar volgende aktiviteit in een literai
re avond met Clem Schouwenaars 
Deze heeft plaats in de gemeentelijke 
feestzaal en begint om 10 u 30 stipt 
De toegang is gratis 
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17 ST-AMANDSBERG : Eerste informatieavond over de aktie 
«Westveld-Woonerf» in de jeugdklub «Reinaert» om 20 uur 
Sprekers Mark De Jaegher en Johan Beke 

18 GENTBRUGGE. FVV en Goossenaertsknng orgamzeren 
toneelavond in teater « Vertikaal», opvoering « De Prijs » van Art
hur Miller om 20 uur 

18 TEMSE : Jaarmarktbal A Verbruggenknng om 20 u 30 in Brou
wershof 

18 TEMSE . Jaarmaiktbal A Verbruggenknng om 20 u 30 met de 
Blue Boys in 't Brouwershof 

25 MELSELE : Klaaskesbal A Verbruggenknng om 20 u in zaal St-
Ehsabeth, Grote Baan 181 Info Willy Kaïpus 

25 ZELE Bal van senator-burgemeester Aviel Geennck om 21 u in 
't Zelehof Orkest The Blue Lines 

25 GROOT-LEBBEKE ; VU-bal in zaal Wiezehof te Wieze 

IN SPANJE 
VOOR 899.000 F 
EEN VILLA BOUWEN 

IS BELEGGEN IN 
3.000 UREN ZON 
PER JAAR 

w 
PUERTO REY is één van de mooiste en rustigste 
plel<jes van Spanje. Zonder hoogbouw. Zon
der opgeklopte toeristenindustrie. Maar wel 
met één van de mooiste zandstranden van 
Spanje, en een ongerept natuurgebied als 
achterland. Met vlakbij : een schitte
rend golfterrein, vissersdorpje, enz. BARCELONA 
UW EIGEN VILLA AAN HET STRAND 
Op een flink stuk grond (op 300 m van 
de zee) in een exclusieve, onder Bel
gisch beheer staande leefgemeen
schap. Onder architectuur gebouwd, 
geheel volgens uw eigen persoon
lijke wensen. Zwembad, tennis
banen, restaurant, winkels, e.d. ; 
zijn aanwezig. Een beleggings
object waarbij de VLAAMSE £ 
TOERISTENBOND zijn ^ 
diensten aanbiedt voor 
de verhuring. 

ALMERIA 

• * » ^ i 

Wenst u een gratis documentatie ? W 
Zonder enige verbintenis kri jgt U gratis een grondige 
documentat ie Stuur b i jgaande coupon naar PRO-
MOCIONES PUERTO REY - Leo de Bethunelaan 10 
- 9300 AALST - Tel 053/77.33 29 

NAAM 

ADRES 

PLAATS 'MS:-^ TEL. 
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Julia Tulkens 
Op maandag 6 november jl. ontving de Tiense dichte
res Julia Tulkens uit de handen van Maurits Coppie-
ters de gulden erepenning van de Kultuurraad van de 
Nederlandse Kultuurgemeenschap. Ze is zeer gevoe
lig voor die onderscheiding. Na André Demedts en 
Anton van Wilderode is ze de derde in de rij om de 
penning in ontvangst te nemen. Het is goed dat Vlaan
deren, op een symbolische wijze, de rangen sluit 
rond zijn dichters. In een wereld die al te verstande
lijk ingesteld is en waar al te zeer het agressieve 
overheerst, is het broodnodig aandacht te vragen 
voor mensen die hun hele leven wijden aan het 
woord en aan fundamentele ervaringen als de dood, 
de liefde, de natuur, de muziek, de schoonheid. Dat is 
meteen ook de geestelijke sfeer waarin je Julia Tul
kens telkens weer aantreft, als je haar ontmoet in 
haar gezellige en kunstzinnige flat te Tienen. Ze leeft 
er te midden van talloze schilderijen, beelden, foto's 
en allerhande voorwerpen, waarop het teken van de 
vriendschap kleeft 

Enkele dagen geleden verscheen haar verzamelbundel 
in de gekende poëziereeks « De gulden veder» van uit
geverij Orion. De bundels Ontvangenis (1936), Vader 
(1938), De aardse bruid (1950), Na het Bruidslied 
(1953), Het Huis van de stilte (1959), Gemarmerd in tijd 
(1976) en een dertigtal niet gebundelde en recente 
gedichten, werden erin sannengebracht. Het boek 

werd ingeleid door Eugene Berode en als het ware 
ingeluid met de brief die Willem Elsschot in 1936 aan 
Julia Tulkens schreef bij het verschijnen van de toen 
ophefmakende publikatie Ontvangenis. 

De dichteres gaf er de voorkeur aan haar eerste ver
zen Heidebloempjes (1931), De liedjes van Hilda 
(1932), Liederen bij schemeruur (1933) en Zo zingt 
mijn blondje (1948) niet op te nemen in de verzamel
bundel. Ik kan haar daarin gelijk geven, omdat de toon 
en uiteraard ook het tema van die poëzie helemaal 
anders is. Toch hebben die liederen een niet te ver
waarlozen plaats in heel het oeuvre. 

Julia Tulkens-Boddaer werd geboren te Tienen op 6 
oktober 1902. Haar vader was leraar muziek. Haar 
moeder was van Waalse afkomst. Ook zij was zeer 
muzikaal. Aan de Vlaamse afdeling van de normaal-
school van Jodoigne in Waals-Brabant studeerde Julia 
Tulkens voor onderwijzeres. Op de weg naar Jodoigne 
ontmoette ze de onlangs overleden Franstalige dichter 
Maurice Carême, die naar Tienen stapte. Ze huwde 
met Leo Tulkens, die les gaf te Tienen en haar in 1967 
ontviel. Ik heb haar in die jaren leren kennen, toen ik 
samen met haar zetelde in het bestuur van de Vereni
ging van Vlaamse Letterkundigen. Na de vergadering 
reisde ik met haar naar Leuven. Ze was in die periode 
niet te troosten over het verlies van Leo. Toch vond ze 
de kracht, hierin gesteund door enkele mensen, om het 
leven opnieuw in handen te nemen. Ze heeft zich hele
maal dienstbaar gemaakt aan de dichtkunst. Ook haar 
radiowerk neemt veel van haar tijd in beslag. Zuiver 
menselijk gesproken is de opstanding uit het verdriet 
een bewonderenswaardig gebeuren. Achter de gevoe
ligheid van Julia Tulkens' verzen gaat zeer dikwijls een 
grote zedelijke kracht schuil. 

Een leven vol 
poëzie en vriendschap 

Gesprek 

V.l.: Waar leerde u de poëzie kennen 7 VJas dat op 
school of in de huiskring ? En wie las u zoal In uw 
jeugd ? 

— Mijn vader was muziekleraar en speelde vooral 
contra-bas. Thuis gaf hij solfège. Ik ben opgegroeid in 
een sfeer van muziek. Mijn moeder zong veel, Franse 
romances en ook Waalse liedjes. In het schooljaar 
1917-1918 was ik soliste in het koor van de school in 
Jodoigne. Ik heb nog meegezongen in een huldebe-
toon voor de Waalse medicus Jules Bordet, die in 1919 
de Nobelprijs voor geneeskunde gekregen had. We 
zongen er «i'hymne au travail». Hoe dat kwam, weet ik 
zo goed met. Misschien had de vrouw van Emile Van-
dervelde, die toen <• puériculture » gaf te Jodigne, erop 
aangestuurd dat onze school meedeed aan die hulde. 
Op de normaalschool lazen we vooral de Franse dich
ters van de Pléiade, Ronsard en Du Bellay. Villon ook 
en Verlaine, Hégésippe Moreau en veel later Charles 
Baudelaire en de «Douze chansons» van Maunce 
Maeterlinck. 

Te Jodoigne ontmoette ik ook juffrouw Merchiers, de 
lerares die me Kloos, Jacques Perk en Hélène Swart 
leerde kennen. 

Later ben ik de Forum-dichters gaan lezen, vooral Slau-
erhoff. Ik kende voorts zeer goed de poëzie van Karel 
van de Woestijne. Toen ik vijftien jaar was lazen we 
Cyriel Buysse en Stijn Streuvels. Zoals je ziet heb ik 
een hele literaire en muzikale jeugd gehad. En dan mag 
je mijn vriendschap met Hélène Swarth en Pol de 
Mont met vergeten. Pol de Mont las mijn eerste gedich
ten en gaf ze de titel « heidebloempjes » mee. Hij over
leed te Berlijn, de dag dat de «Heidebloempjes» ver
schenen. Hij had ook voor een uitgever gezorgd. Lode 
Rigouts. De «Liedjes van Hilda» verschenen te Leu
ven, bij Pierre Vandendries, die verliefd was op de Hei
debloempjes. Hij had een literaire zolder, waar Maurice 
Carème ook zijn gedichten voorlas. Hij leidde «L'An-
cienne Belgique» in Brussel. 
V.l.: Hoe kwam u er toe te gaan schrijven ? 

— Tot mijn dertigste was ik heel zwijgzaam. Ik had 
een zwakke gezondheid. Ik kon niet leven als een jon
ge vrouw. Langzaam vertrouwde ik me toe aan het 
papier en ik gaf er m'n gevoelens weer over het huiselij
ke leven, over de natuur, over mijn verlangens, over lief
de en leed. Nadat ik een zware heelkundige operatie 
ondergaan had, bloeide het leven in me open Dat is 
dan de hymnische poëzie van Ontvangenis geworden, 
een bundel die toen veel ophef maakte en gewaar
deerd werd, omdat ik nooit de perken van de goede 
smaak ben te buiten gegaan. 

V.l: Treffend in uw poëzie, is ook het bijzondere aan
voelen van het landschap, vooral in Het huis van de stil
te : «Duizenden wissen binden mij / aan deze grond, 
aan u ». We kunnen dat tema nu niet uitdiepen, maar ik 
wou u bij deze gelegenheid een keer vragen of u zich 
een echte Brabantse voelt, los van de taalgrens die er 
doorheen loopt 

— Mijn vader en mijn moeder spraken Tiens. In mijn 
gezin spraken we altijd beschaafd Nederlands, ledere 
dinsdag, als we met de tantes naar de markt gingen, 
«on causait wallon». Mijn naam «Julia» komt van de 
zuster van mijn moeder die «Julie» heette. Mijn mani 
wilde ook geen Tiens spreken, hij was een fiere Vla-, 
ming. Het Brabantse klimaat heeft iets warms, Vlaande
ren heeft iets koelers. Komt dat omdat wij een beetje 
Latijnser zi jn? Ik voel me ook geen Limburgse. Mef 
Leuven hadden we weinig betrekkingen, er was weinig 
literair leven in Brabant. Ik had veel kontakt met de 
Franstalige Tiense dichter en stadsarchivaris Paul 
Dewalhens. 

V.l.: Mag ik u iets -kurieus" vragen ? Het valt me op. 
dat u in uw gedichten, en al in 1933, een voorliefde 
schijnt te hebben voor het schrijven van drie puntjes, 
bij voorbeeld: « O, leven dat in mij vervloeit..». 

— U bent de eerste die dat doet opmerken. Daar 
moet ik over nadenken. Ik denk dat die voorliefde met 
mijn karakter te maken heeft: ik ben een weifelaar. Ik 
ben in het teken van de balans geboren. Dat uit zich 
misschien in het letterteken van de drie puntjes. Ver

geet ook niet dat ik erg bijgelovig ben. Ik heb ook een 
soort telepatie. Ik heb de dood van Jan de Roeck en 
Jan Emiel Daele als het ware voorvoeld. Dat letterte
ken heeft misschien ook te maken met de behoefte om 
te pauzeren, met iets ritmisch dus. 

Intussen is het al heel laat geworden. Mi|n vrouw sluit 
het mooie album van het Mercatorfonds, dat aan de 
schilder Albert van Dijck gewijd is, en ik lees bij wijze 
van afscheid: 

Er is geen avond.. . 

Er is geen avond... 
Er is geen nacht.. 

Een blinde mol kruipt in de grond 
en weet zich veilig in het hol 
dat ruikt naar vezels... Zij verstomt 
en rekt haar poten in het duister.. 

Er is een nacht maar.. 
en ik luister.. 

Eugene VAN ITTERBEEK 
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