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Vorige zondag toonde het VU- kader zijn 

slagkracht in een nokvolle Antwerpse aula. 

Deze week wordt ons verkiezingsprogramma 

bekendgemaakt. (Zie Wij-katern) 

Volgende week, zondag 3 december, 
is er het belangrijke VU-verkiezings-
kongres in Brussel. 
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Wedden dat als de CVP Tindemans 
vooruitschuift deze met astronomi
sche voorkeurstemmen uit de stem
bus komt '^ 
Waarom ' ' Omdat hij en zijn CVP-
PSC en dikke liberalen de bescher
mers zijn van de portefeuilles Voeg 
daarbij zij die van die rijkaards afhanke
lijk zijn en ge hebt het geheim waar
om de VU met meer vooruitkwam, en 
daar is mets aan te doen Een voor
beeld van het « beleid » van de trikolo-
ren er lopen er in dit gezegend lande-
ke rond — hou je vast — die 10000 
(tienduizend) frank pensioen per dag 
opstrijken Moet er nog zand zijn 'f 
TjamA of geen zand, daar is iets tegen 
te doen "^ Absoluut niks i 

C M . Tervuren 

SLECHTE RAADGEVER 

In het pasgeboren Vlaams Blok wer
den het VVP-water en het VNP-vuur 
verenigd, wat alleen kon gebeuren 
door een gemeenschappelijke anti-
Egmontfrustratie 
Aangezien Egmont ter ziele is ge
gaan, heeft het Vlaams Blok als anti-
Egmontfront in feite zichzelf reeds 
overleefd Zijn voortbestaan NU 
wijst aan dat het meer gaat om een 
partij van Vlaamse wrok, en wrok is 
steeds een slechte raadgever ge
weest 
Momenteel kunnen echter ook de 
unitaristen juichen het gevaar voor 
de schuchtere geboorte van een 
Vlaamse staat is geweerd zoals de 
Nationale Strijdersbond het had 
geëist op haar bijeenkomst te Tonge
ren toen ze het Egmontpakt ver
wierp omdat het de unitaire staats-
struktuur doorbrak (verslag GvA 
19978) 
Of de umtairen ook na de verkiezin-
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gen zullen juichen, zal de Vlaamse 
kiezer zelf beslissen hoe handig ook 
de verdeeldheid in het nationalisti
sche kamp werd gezaaid, toch is het 
de Vlaamse kiezer die uiteindelijk zal 
beslissen of de nationalisten in een
heid sterk aanwezig zullen zijn als 
over de staatshervorming wordt be
slist als een tweeledig federalisme 
er met doorkomt, als Vlaanderen 
wordt geminorizeerd in een unitaire 
staat door middel van Art 1074 met 
drie gewesten, goedgekeurd inder
tijd door CVP-PVV-BSP in de grond
wet onder Eyskens-Tindemans, dan 
wordt dit de zware verantwoordelijk
heid van allen die het nationalistisch 
front hebben verdeeld, ook in het 
anti-Egmontkomitee En met het Blok 
der Wrok zal zeker met het <• Vlaan
deren Eerst» worden gediend 

K M , Schoten 

ACV EN STEMBUS 

Wanneer we straks opnieuw, ver
vroegd, naar de stembus gaan (de 
hoeveelste keer is dit reeds sinds het 
beleid van Leo Tindemans, die alles 
zou veranderen, maar mets verbeter
de ' ) zullen in verschillende arrondis
sementen, vooral in West-Vlaande-
ren, de CVP-lijsten bezet zijn met 
ACV-mandatarissen 
Dit moet de ACV-leden tot naden
ken stemmen i Want in 1975 lokte 
het ACV een uur stiptheidsstaking 
uit, tegen de toenmalige regering, 
waarin hun mandatarissen zetelden, 
maar gaven GEEN vergoeding voor 
het loonverlies van een uur, aan 
diegenen die die oproep tot staking 
volgden i 

In 1977 waren er «Vnjdagsta-
kingen», TEGEN het plan van de 
regering Plan goedgekeurd door de
zelfde mandatarissen in die regering 
tegen wie gestaakt wordt i 
Staking tegen de kumul (maar het 
ACV «vergeet» erbij te zeggen, dat 
hun voorzitter, naast die funktie, ku-
muleert met lid van de beheerraad 
van Sabena en van een gekend dag
blad) , voor brugpensioen (maar zij 
«vergeten» erbij te zeggen dat in 
hun nevenorganizaties nog vrouwe
lijk personeel werkt dat reeds een 
vijftiental jaar de pensioengerechtig
de leeftijd heeft bereikt) 
Die « Vnjdagstdking » van 1977 was 
zogezegd geen politieke staking i 
Hoe komt het dan dat NA de «Vrij
dagstaking» in West-Vlaanderen op 
25 februan en NA de val van de rege
ring de week daarop die « Vrijdagsta-
kingen » werden opgeheven ' 
Het A C V weet zijn leden in te pom
pen dat in een demokratisch België 
iedereen «recht» heeft op staken 
maar <• vergeet» erbij te zeggen dat 
in datzelfde demokratisch België el
keen ook •< recht» heeft op arbeid ' 
Doch in plaats daarvan, dreigen die 
heren-demokraten met elektrische 
stroomonderbrekingen in de bedrij
ven waar zou gewerkt worden i En 
wat krijgen de arbeiders-stakers 
daarvoor '> 500 fr stakingspremie, 
maar voor het volledig loonverlies 
komen het ACV, noch zijn verkozen 
mandatarissen tussen en moeten de 
stakende arbeiders zich tevreden 
stellen met een dagloon van 500 fr 

Het ACV wil zijn leden doen geloven 
dat de vakbond « vrij is van politiek » 
Ten bewijze daarvan zullen we zien 
binnen enkele dagen in «Volks
macht» hoe reklame wordt gemaakt 
voor ACV'ers op de CVP-lijsten i 
Laat aangesloten A C V e r s die even

tueel opkomen op de VU-lijsten het 
eens vragen om publiciteit te mogen 
voeren in ditzelfde vakbondsor
gaan 
Besluit stemmen voor een ACV-
mandatans op een CVP-lijst is stem
men voor staking, is stemmen voor 
loonverlies' 

AC teK 

Samen vooruit -
samen eruit 

De CVP-jongeren die reeds een paar 
maand geleden in hun kaarten lieten 
kijken, toen ze vervroegde verkiezin
gen eisten, hadden de eer een eerste 
CVP-blaadje in alle bussen te doen 
werpen, waarin op schaamleloze wij
ze bewezen wordt dat Tindemans als 
een echte poesjenel het spel der unita
risten heeft gespeeld 
De dne daann verschenen foto's van 
hem (een kwaad kijkende op de 
kamertribune, een met « kwade rug » 
naar beneden stappende en een moe
dig de kamer verlatende) bewijzen dui
delijk dat het hier om een op voor
hand ineengestoken toneelstuk be
trof 

In de hoop dat de bevolking dat 
schaamteloos geleuter met de echte 
demokratische belangen met zou 
doorzien, wilde de CVP vlug verkiezin
gen hebben, desnoods zelfs zonder 
het nodige voorbereidende werk op 
een komende grondwetsherziening 
Op politiek gebied — ik moet het 
helaas vaststellen — is ons land al 
geen voorbeeld van rijpheid en door
zicht 
Hoe IS het anders mogelijk dat men 
de met-bewuste en totaal afwezige 
kiezers nog altijd verplicht te gaan kie
zen, omdat men weet dat die behouds-
gezind stemmen ? Ik hoop tenminste 
toch dat de jongeren (ze gaan nu 
immers met een paar tienduizenden 
naar onze universiteiten) eens gaan 
bewijzen dat zij tenminste dat spelle
tje beu zijn en eisen de zogezegde fla
minganten en de unitansten van de 
CVP samen eruit ' 

M V , Vilvoorde 

MEER DAN OOIT STRIJD 

De Volksunie is de enige partij die 
openlijk durft uitkomen voor zelfbe
stuur, dit volgens de strekking van de 
statengeneraal van het anti-Egmont-
komitee 
Tweeenvijftig jaar woon en strijd ik te 
Brussel, meer dan ooit moeten wij er 
ons nu voor inzetten 
Juist heb ik duizend frank opgezon
den voor twintig maandabonnemen
ten op « W I J » dit voor goede Vlaams
gezinden ledere VU-afdeling zou dit 
voorstel moeten herhalen 
Ook de strijd tegen iedere scheurpar-
tij want vergeet met dat in het plan 
Lode Claes-Moreau, sprake was van 
afstand van Vlaamse gemeenten aan 
Brussel 

Een stem voor een scheurpartij is een 
stem verloren i 

J V , 1160 Brussel 

EENHEID 

Als VU-bestuurslid, lid van de arron-
dissementsraad en anti-Egmonter wil 
ik mij met deze aansluiten bij de 
oproep tot «Eenheid» (bnef A D W ) 
voor de aanstaande verkiezingen 
Daarom volgende vraag Wat gaat 
onze partijtop doen om eventueel met 

'n «Vlaamse Eenheidslijst» naar de 
verkiezingen te gaan ' 
De partijtop heeft onderhandelingen 
gevoerd met het FDP en de Unitans
ten (en als naïevelingen hun beloften 
( ' ) geloofd) Als deze gevaarlijke stap 
kon gezet worden (voor regerings
deelname) met punten die lijnrecht 
tegenover elkaar stonden, dan moet 
het nu toch ook mogelijk zijn — met 
Vlaamse mensen — VVP en VNP te 
gaan praten Men kan eventueel — 
op de verschillende lijsten — de twee
de plaats aanbieden aan een anti-Eg-
monter (die er in onze partij ook zijn O 
MIJ gaat het om ons volk en het fede
ralisme dat moet de inzet der verkie
zingen zijn (artikel T V O ) Niet alleen 
met de VU, maar met alle — waar ze 
ook staan — overtuigde Vlamingen 
Daarom verwachten veel Vlaamse mi
litanten 'n groots gebaar van de vori
ge — pro-Egmont — lijsttrekkers 
Laat hun bewijzen dat het om hogere 
waarden gaat dan om het mandaat 
Daarom ook mijn oproep (en naar 
mijn gevoel ook van velen) een Vlaam
se lijst 

E D S , G e n t 

VERANTWOORDELIJKHEID 
OPNEMEN 

Tot na de vorming van een nieuwe 
regenng — na de e k verkiezingen — 
liggen de politieke onderhandelingen 
van gemeenschap tot gemeenschap 
stil 

De Vlaamse kultuurveremgingen die 
de gesloten akkoorden hebben ver
worpen, hebben nu de kans om met 
hun Franstalige tegenhangers aan de 
tafel te gaan zitten en een voor de Vla
mingen beter vergelijk af te dwingen 
Lukt dat, dan kunnen de politieke ver
tegenwoordigers dit vertalen in wet
teksten Dit IS ten andere een voorstel 
van VU-voorzitter Schiltz 
Als lid van diverse Vlaamse kultuur
veremgingen vraag ook ik dat zij nu 
hun verantwoordelijkheid opnemen 
en bewijzen dat een eervoller ak
koord mogelijk is 

W I J gaan allen akkoord dat Vlaande
ren geen toegevingen mag doen 
maar de realiteit gebiedt toch dat — 
zolang de Vlaamse Staat er met is — 
WIJ tot een akkoord m a w tot een 
kompromis moeten komen met de 
Franstaligen Buiten een gewelddadi
ge opstand is er geen alternatief 
Of mogen wij Lode Claes eraan henn-
neren dat hij enkele jaren geleden tot 
een zgz akkoord kwam met zijn Waal
se tegenhanger Moreau, maar hij zich 
toen akkoord verklaarde tot het af
staan van belangnjke stukken Vlaam
se grond ' 

Dat de kultuurveremgingen zich nu 
waarmaken en deze dode penode 
handig benutten Indien zij slagen, zul
len WIJ hen dankbaar zijn Maar nog
maals genoeg woorden nu, maar 
daden i 
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PUERTO REY Is één van de mooiste en rustigste 
plekjes 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. 

PUERTO REY 

Wenst u een gratis documentatie ? W 
Zonder enige verbintenis kri jgt U grat is een grond ige 
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 TEL. 
. ; , .^>, i? , . i 
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HUGO SCHILTZ: 

Genoeg dubbelzinnigheid! 
Politiek is in alle omstandighe
den een hard bedrijf, met zijn 
eigen wetten. Zonder een mini
mum aan vertrouwen in essentië
le spelregels kan een demokra-
tie evenwel niet werken. 
Al zijn verkiezingen een brutale 
machtsstrijd, dan nog mag deze , 
stelregel niet verlaten worden. 

Als bevoorrechte getuige en me
despeler sedert enkele jaren 
heb ik veel gezien en genoord. 
Nooit heb ik misbruik gemaakt 

sen die plaatsvonden, dan er een 
onjuiste versie van te geven. 
Een minimaal respekt voor de fei
ten bij de top-verantwoordeiijken 
is al even essentieel om de demo-
kratie te laten werken 
Ik zal dan ook niet toegeven aan 
de verleiding om in deze verkie
zingscampagne aan de hand van 
nota's, die op de beslissende da
gen uur na uur werden bijge
houden, het werkelijk verloop van 
de jongste regeringskhsis en de 

Prangende vragen 

aan Leo Tindemans 
van vertrouwelijke informatie 
over delikate situaties bij mijn 
politieke tegenstrevers, om mij
zelf of mijn partij voordeel te 
bezorgen. 

Uet vrijwaren van een minimum 
aan Vlaamse eendracht leek mij 
belangrijker. 

Met stijgende Vrbazing neem ik 
evenwel kennis van de vraagge
sprekken en de verklaringen van 
de heer Tindemans. 
Het lijkt mij in de eerste plaats 
een ongewoon verschijnsel, dat 
een gewezen eerste-minister na 
zijn aftreden kommentaar levert 
op wat binnen zijn regering ge
beurde. Gaston Eyskens zou zoi
ets nooit gedaan hebben. En 
bovendien zou men mogen ver
wachten, dat liever gezwegen 
wordt over sommige gebeurtenis-

rol, daarin gespeeld door de ge
wezen eersteminister en sommi
ge andere politici, te beschrijven. 
Wel meen ik aan de heer Tinde
mans een reeks vragen te mogen 
stellen: 

1. Indien naar zijn mening de 
staatshervorming rustig in de re
gering moet worden uitgewerkt 
en gevolgd door een ruim parle
mentair debat, waarom heeft de 
heer Tindemans dan verleden 
jaar mijn voorstel afgewezen om 
een regering te vormen op basis 
van een akkoord over hoofdlijnen 
van een hervorming ? En heeft hij 
integendeel geëist dat vooraf
gaandelijk over een volledig ak
koord werd onderhandeld ? In de 
hoop dat dat tóch zou misluk
ken ? 

2. Waarom trouwens legde de 
heer Tindemans zich dan in de 
regering Tindemans-I neer bij de 
door hem geciteerde uitspraak 
van Perin «Ik aanvaard de VU m 
de koalitie, maar eerst moeten wij 
een akkoord bereiken over de 
staatshervorming » ? 
Hoopt hij dat men de tegenstrijdig

heid in zijn eigen uitspraak met 
zal opmerken ? En deert hem de 
Vlaamse vernedering met, dat de 
wet toen werd voorgeschreven 
door de leider van een kleine 
Waalse partij ? 

3. Indien de heer Tindemans 
vond dat de thans ontworpen 

federalitische instellingen op zich
zelf sterke instellingen waren, 
maar naar zijn mening te weinig 
bevoegdheden toegewezen kre
gen, waarom heeft hij dan de VU-
ministers met gesteund die ge
pleit hebben voor ruimere be
voegdheden, maar daarbij bot
sten vooral op CVP-ministers die 
sterk unitair ingesteld waren ? 

4. Indien de heer Tindemans de
ze verkiezingen niet gewild heeft, 
waarom heeft hij dan met alléén 
ontslag genomen maar is hij, zon
der zijn ministers te raadplegen, 
over hun hoofden heen het ont
slag van de hele regering aan de 
Koning gaan aanbieden, terwijl hij 
aan de partijvoorzitters een al te 
persoonlijk bewind verweet ? En 
dit in een toespraak die beslist 
géén improvizatie was. 
En waarom is het verlangen van 
een grote meerderheid in het par
lement om het land deze inder
daad inopportune verkiezingen in 
volle krisis te besparen, dan 
hoofdzakelijk gestuit op de onwil 
van de heer Tindemans om een 
andere eersteminister, zelfs uit 
zijn eigen partij, te steunen voor 
het voleindigen van de legisla
tuur? 

Bij deze vragen wil ik het voor
alsnog laten. 

Indien echter de waarheid ver
der geweld wordt aangedaan, 
kan het ook voor mij welhaast 
onmogelijR worden nog langer 
te zwijgen. 

Dit is de vertrouwenskwestie 
die zich stelt in het Vlaamse 
kamp. 

, Hugo Schiltz. 

Franstalige arrogantie 
André Cools heeft zich 
woensdag, bij de voorstelling 
van het verkiezingsprogramma 
van de Franstalige socialisten, 
scherp uitgelaten tegen de 
Vlamingen. De uitval wekte niet 
zoveel verbazing meer na de 
gemeenschappelijke verklaring 
van Spaak, Nothomb en Cools 
vorige week. 
Toen hebben zij in een 
zogenaamd « minimalistisch 
eisenpakket » gezorgd voor wat 
de kranten verbijsterend nieuws 
hebben genoemd. 
De Franstalige socialisten, de 
PSC en het FDF eisen : 

• Op nationaal vlak, pariteit met 
enkel onder de ministers, maar 
ook onder de staatssekretanssen 
(van een zelfde pariteit in hoofd-
stad-Brussel willen zij natuurlijk 
niet weten D. 

• Herziening van het statuut 
van de Voer (over Komen-Moes-
kroen wordt wijselijk gezwegen I) 

• Brussel moet een volwaar
dig gewest worden, in alles 
gelijk aan Vlaanderen en Wal
lonië. De aan de Nederlandstalige 
minderheid toe te kennen waar
borgen mogen in geen geval lei
den tot het blokkeren van de wer
king van de Brusselse gewestelij
ke instellingen. Taalstelsel voor 
de Brusselse administraties: 
tweetaligheid van de diensten 

• Het aan de Franstaligen toe
gekende inschrijvingsrecht moet 
uitgebreid worden tot talrijke an
dere gemeenten. Volgens de se-
kretaris van het FDF, volksver
tegenwoordiger Clerfayt, zouden 
minstens 19 nieuwe gemeenten 
daarvoor in aanmerking komen. 

• Brussel zou een extra-dotatie 
moeten krijgen op grond van zijn 

stevige deuk 

De nieuwe vloed van franskiljon
se agressie kan communautaire 
stormen veroorzaken, want uit ar
tikels van onder meer de beken
de stafhouder Jean Van Ryn in 
« Le Soir» blijkt dat het de Frans
taligen menens is met hun uitda
ging. Nu blijkt duidelijk hoever de 

En wof na 17 december? 
met ééntaligheid van het perso
neel. Voor hen betekent di t : 

85 % Franssprekende ééntaligen 
en uiteraart 15 % Nederlands
sprekende tweetaligen. 

• De Franstaligen in de facilitei
tengemeenten moeten absoluut 
dezelfde waarborgen krijgen als 
de Vlamingen te Brussel. 

biezondere prestaties als hoofd
stad (zo o.m. de financiële lasten 
ingevolge de opgelegde tweetalig
heid ; méér dan 5.000 fr. tweetalig-
heidspremie per maand voor de 
topambtenaren; in totaal meer 
dan 200 miljoen fr. per jaar I). 

Dit zijn enkele van de voornaam
ste nieuwe aanspraken van de 
frankofonen. 

Franstaligen tijdens de voorbije 
gemeenschapsonderhandelingen 
hebben moeten inbinden. Na de 
poging een gemeenschapspakt 
te realizeren, duiken nu de onge
breidelde eisen weer op omdat 
momenteel de elektorale bekom
mernissen uiteraard voorop 
staan. 

Het nieuwe eisenpakket is, wat 

de Vlamingen betreft, zonder 
meer onaanvaardbaar; een ver-
kieziogspamflet, niet meer of niet 
minder. De vraag is evenwel of 
na 17 december dat eisenpakket 
ook ernstig zal dienen opgeno
men te worden. 

Hugo Schiltz heeft duidelijk ge
steld dat op basis van de gestel
de Franstalige eisen hoegenaamd 
met kan onderhandeld worden. 
Dit manifest bewijst dat alleen 
een doorgedreven federalisme 
ook op ekonomisch, sociaal en 
financieel gebied, nog een uitweg 
kan bieden voor het samenleven 
van Vlamingen en Walen. Het is 
zeer jammer dat precies op dit 
moment van Franstalige arrogan
tie, het Vlaamse front van partij
voorzitters een stevige deuk 
heeft gekregen als gevolg van 
een vertrouwenskwestie. Men 
kan nu slechts de vraag stellen 
wat er zal gebeuren als dat 
Vlaams front met hersteld wordt, 
op het moment dat onderhandeld 
gaat worden met de Franstaligen 
om een nieuw regeringsprogram
ma op te stellen... 
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WAT ZAL MORGEN ONS BRENGEN? 

Samen zélf beslissen,,, 
het enige alternatief 
Het toekomstperspektief dat zich voor de inwoners van dit land 
aftekent, is weinig rooskleurig. 
Naast de begrotingskrater, zijn er miljarden tekorten in de sociale 
sektor en wordt reeds de vraag geopperd wie in de jaren tachtig de 
pensioenen zal uitbetalen. De positie van onze munt is vri j onzeker. 
En dat alles speelt zich af tegen een achtergrond van werkloosheid, 
van bedrijfssluit ingen, van de ongehoorde krisis in de Vlaamse 
textiel en de teloorgang van het staal in Wallonië. 
Wat zal morgen ons brengen ? 

Het over de hele w^ereld befaamd 
Brits v\/eekblad «The Economist" 
voorspelt in een artikel onder de 
sprekende titel «Einde van een 
droom», v\/einig goeds voor het 
België van morgen Ons land zit 
als een rat in de val, en wil men 
erger voorkomen, dan is er 
slechts één oplossing drastisch 
het roer keren i 
De gouden zestiger jaren beho
ren definitief tot het verleden Vol
gens «The Economist» is onze 
ekonomische bloei in die periode 
grotendeels te danken aan de bui
tenlandse investeringen, die eén 
derde van het totale aantal uit
maakten Tegelijk stonden zij in 
voor één derde van de tewerk
stelling 
Aan deze investenngsvloed is 
een eind gekomen In de periode 
van 1969 tot 1976 is het aantal 
buitenlandse investeringen met 
86 % afgenomen Daarenboven 
hebben een hele reeks buitenland
se ondernemingen hun matten te 
lande opgerold In 1975-76 alleen 
reeds 1081 En een verbetering 
terzake is niet te verwachten De 
verhoging van de belastingen, de 
stijgende loonkosten en de verloe-
denng van de sociale betrek
kingen staan daar borg voor 
Als mogelijke oplossing tipt het 
blad op een devaluatie van de Bel
gische frank om aldus ons land 

wat aantrekkelijker te maken 
voor de investeerders Maar tege
lijk wijst het op het gevaar dat de 
inflatiekoorts daardoor opnieuw 
zou stijgen, wat alles alleen maar 
kan verergeren 

Kortom, ons land zit als een rat in 
de val Het bevindt zich op de 
rand van het falliet De diepere 
oorzaken daarvan zoekt «The 
Economist» voornamelijk in de 
korporatieve opstell ing van de 
drukkingsgroepen, de buitenspo
rige kiesbeloften van polit ieke 
partijen en de zwakheid van 
onze bewindslieden. 
Zo horen we het ook eens van 
een ander! 

De enge instelling van de druk
kingsgroepen heeft de Volksunie 
reeds meerdere malen aange
klaagd In onze overlegdemokra-
tie zijn de sociale partners welis
waar een onvervangbare en on
misbare faktor, maar zij zijn te 
uitsluitend geaxeerd op de behar
tiging van groepsbelangen en van 
deelprofijten Het gaat hen om de 
belangen van hun leden, die eer
biedwaardig zijn, maar die met 
gekaderd worden in het alge
meen belang En de opeenvolgen
de regeringen kunnen of durven 
daar niet tegen op Zeldzaam zijn 
trouwens in ons land de bewinds
lieden, die man en paard noemen 

VERKIEZINGEN 
debat met Leo Tindemans en 
Wilfried Marlens 
diskussie met André Cools, 
Antoinette Spaak, Ferdinand Nothomb 
nieuws over gewezen en nieuwe kandidaten, 
nieuwe koalities, verbroken beloften, enz... 

VERKRACHTING 

VERSLAG VANUIT JERUZALEM 

EEN GESPREK MET 
DE SJAH VAN IRAN 

voor een gratis proefnummer volledig ingevuld te 
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wekelijks bi) uw 
tijdschriftenhandelaar : 

en hun verantwoordelijkheid ne
men 
Koppel dit gegeven aan de voort
durende toestand van onstabili
teit waann ons land zich sinds 
jaren bevindt, en het politieke 
decor van België is opgetrokken 
De laatste zeven jaar werd het 
parlement viermaal ontbonden, 
waarvan driemaal ingevolge een 
beslissing, met van het parlement 
zelf, maar van de regering of van 
de eerste-minister De gevolgen 
daarvan zijn duidelijk Er ontstaat 
telkens een maandenlang gezags
vacuüm dat de sociaal-ekonomi-
sche, de budgettaire en de mone
taire toestand alleen maar kan 
verergeren 

Zulks IS ook nu het geval Precies 
op een ogenblik dat de fundamen
ten van onze ekonomie barsten, 
wordt een regeringsknsis uitge
lokt die een maat voor mets 
dreigt te worden. Immers, na de 
verkiezingen zullen dezelfde pro
blemen, waarschijnlijk in een nog 
ziekere graad, opnieuw opduiken 
Precies op een ogenblik dat ons 
land meer dan ooit tevoren lei

ding nodig heeft, hebben wij een 
eerste-mimster die weigert leiding 
te geven en zijn verantwoordelijk
heid ontvlucht, die meer oog 
heeft voor elektorale spelletjes 
dan voor reële noden Stuurloos 
heeft hij het verziekte land achter
gelaten in het ekonomisch ontij 
En om persoonlijke motieven 
wordt aan de burger op een 
onverantwoorde wijze een stem
busslag opgedrongen 

Het land is in een immobilisme en 
een politieke onstabiliteit verzeild 
Geen enkel probleem kan gron
dig aangepakt en opgelost wor
den De unitaire Belgische staat 
vormt sedert jaren geen bruik
baar kader meer voor de politie
ke opbouw en besluitvorming 
Wat op sociaal-ekonomisch vlak 
nefaste gevolgen heeft, en het 
einde van een droom betekent 
Maar de noodzakelijke vervan
ging door werkelijk federale struk-
turen laat op zich wachten De 
zgn traditionele partijen zijn hier
over onderling zo verdeeld, dat zij 
de kracht niet opbrengen om 

een duidelijk standpunt in te ne
men en dit daadwerkelijk te ver
talen naar het beleid En onze 
bewindslieden schuiven hun ver
antwoordelijkheid liever af, en ont
lopen de moeilijkheden door het 
uitlokken van knsissen, waarna 
het allemaal wel anders zal wor
den 

Het land moet dnngend uit de 
dreigende onbestuurbaarheid ge
haald worden Pnoritair daarbij is 
een diepgaande staatshervor
ming Het IS van essentieel belang 
dat de Vlamingen zelf de hefbo
men van de macht in handen krij
gen dat ZIJ samen zé//^ beslissen. 
Het IS toch duidelijk dat Vlamin
gen en Walen de sociaal-ekonomi-
sche problemen verschillend be
naderen Welnu, om aan de einde
loze disputen een eind te stellen, 
om de aanzienlijke verspillingen 
te vermijden, om het land op
nieuw bestuurbaar te maken, 
moet er thans spoedig werk ge
maakt worden van de verwezen
lijking van het federalisme Omdat 
WIJ Vlamingen het aankunnen i 

Alvast één goede kans verkeken • • • 

35 fr. 

Een van de laatste loodjes die 
gelegd werden bij de verklanng 
voor de herziening van de grond
wet betrof het artikel 117 
Het gaat minder om een prakti
sche dan wel om een pnncipiele 
wetswijziging Parlementsleden 
van drie Vlaamse partijen (waar
onder VU-kamerlid Andrè De 
Beul) stelden voor, dat grondwets
artikel voor wijziging aan te dui
den, waarbij de leken-konsulen-
ten op dezelfde wijze als de gees
telijken een wedde en pensioen 
van de staat zouden knjgen Op 
de begroting van justitie is reeds 
nu een bedrag ingeschreven voor 
bezoldiging van de lekehelpers, 
maar het ging in dit geval vooral 
om de pnncipiele gelijkheid van 
behandeling van geestelijken en 
vrijzinnige konsulenten in de 
grondwet te kunnen inschrijven 
Alle ogen waren in het parlement 
dan ook gencht op de houding 
van de CVP, die dit voorstel met 
mee had ondertekend 
Op het sprekersgestoelte van de 
Kamer zei CVP-voorzitter Wil
fried Martens, dat zijn fraktie 
geen negatieve stemming wenste 
uit te brengen om met van onver
draagzaamheid beschuldigd te 
worden Daags nadien schreef 
Manu Ruys in zijn editonaal met 
genoegen dat de knstendemokra-
ten << hebben aangetoond dat het 
streven naar openheid en ver
draagzaamheid een realiteit is in 
hun rangen » En hij besloot met 
de vraag «Zal de onverdraag
zaamheid, die bij bepaalde vrijzin
nigen bestaat, blijven overwe
gen ?» 

Diezelfde dag stelde CVP-woord-
voerder Ward Leemans in de 
Senaat dat zijn politieke fraktie 
«niet op een week tijd van me
ning verandert" en dus una
niem tegen de wijziging van arti
kel 117 stemde 
De test van de verdraagzaam
heid in Vlaamse politieke rangen 
IS dus, wat de CVP betreft, nega
tief uitgevallen Alvast een goede 
kans werd verkeken Dat is jam
mer, dat IS vooral erg omdat de 

vrijzinnigen nu onvermijdelijk ge
sterkt worden in hun argwaan 
tegen de CVP, en nog een keer 
meer zullen nadenken alvorens in 
te stemmen met de uitbreiding 
van de kulturele autonomie naar 
het onderwijs toe , een belangnjk 
element in de lijst van mogelijk te 
federalizeren bevoegdheden 

Terwijl politici nu bergen elekto-
raal werk verzetten, zou het met 

ongepast komen dat bij voor
beeld de grote kultuurvereni-
qinqen, en zeker de drie grote 
fondsen (Davidsfonds, Willems
fonds, Vermeylenfonds), het ter
rein van de verdraagzaamheid in 
Vlaanderen zouden verkennen, 
en zelf gezamenlijk zoeken naar 
eendrachtige voorstellen voor de 
wijze waarop een nieuw school-
pakt in Vlaanderen politieke ge
stalte zou kunnen krijgen 

Zondag 3 december 

Brussel 

„Passage 44" 

14 u. 30 

Verkiezings 

kongres 
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DRINGEND GEZOCHT: 

Kasteel voor Sta ten-Generaal 
Karel de Witte, hoofd van de polit ieke redaktie van de Gazet van 
Antwerpen : «Ik ben als joernalist een vrijschutter, maar de CVP 
blijft mijn partij, dat is reeds jaren zo.» 
"Als inwoner van Wemmei, één van de zes faciliteitengemeenten, 
betrouw ik nog slechts zeer weinig op de slagvaardigheid van de 
Vlamingen om onze grenzen te verdedigen.» 
' Na de verkiezingen moet de regering eerst de 
sociaal-ekonomische problemen aanpakken. Over de 
staatshervorming kunnen inmiddels alle partijen in een vrije dialoog 
betrokken worden ; daarvoor hebben we vier jaar de tijd. » 

Op initiatief van de Voiksuniejon-
geren (VUJO) nam editorialist Ka-
rel De Witte, van de GVA, vorige 
maandag in « De Valk » te Leuven 
de handschoen op tegen VU-
voorzitter Hugo Schiltz Het v*/erd 
een aanvankelijk boeiende kon-
frontatie, minutieus, gemodereerd 
door VUJO-stafmedewerker Ka-
rel Van Reeth, maar naarmate 
het woord-wederwoord vorderde 
moest Karel de Witte, alleszins 
wat de dossierkennis betreft, het 
afleggen tegen Hugo Schiltz 
Daarvan was de nokvolle studen-
ten-aula getuige 

Kollega Karel De Witte verdedig
de eervol zijn zienswijze, maar hij 

sloeg toch geregeld de bal mis 
met een aantal onzinnige retori
sche vragen en opmerkingen 
Zo bekloeg De Witte er zich over 
dat «men in Vlaanderen ver
keerd, alleszins gebrekkig, is voor
gelicht omtrent de situatie in Brus
sel en het randgebied » 
We zouden zulk zelfbeklag nooit 
over de lippen krijgen mochten 
we onze WIJ-artikels vanaf mor
gen elke dag op tienduizenden 
eksemplaren overal in Vlaanderen 
kunnen verspreiden 
Karel De Witte, die een stevige 
bank heeft in het parlement, zou 
toch wel de laatste hoeven te zijn 
om te klagen over het gebrek aan 

deskundige politieke voorlichting 
van het Vlaamse publiek 

Maar goed, uit de Leuvense kon-
frontatie onthouden we enkele 
markante uitspraken 

Karel De Witte 

• «De grendelwetten in een uni
taire staat zijn voor mij onaan
vaardbaar » 

9 «De jarenlange VU-oppositie 
IS geen steriele bedoening ge
weest , alle Vlaamse partijen wer
den immers bekeerd tot de fede
ralistische gedachte » 

• «De Egmontonderhande-
lingen kwamen te vroeg, de Vla
mingen hadden beter een afwach
tende houding kunnen aannemen 
tegenover de Waalse eisen voor 
regionalizenng >> 

9 «Ik ben als CVP'er ontgoo
cheld over de houding van de 
Volksunie, de flaminganten in de 
CVP hadden een groter hoop 
gesteld op de VU om hoge sco
res bij de kommunautaire onder
handelingen te behalen » 

BRUSSELSE KAZERNES WEG 

Nieuwe sociale woningen 

PK 

Door toedoen van staatssekreta-
ris Vic Anciaux zullen tussen de 
1.100 en 1.400 sociale woningen 
in het hartje van Brussel opge
trokken worden, op 9 hektare 
stadsgrond, en met inachtne
ming van de onderrichtingen 
van stedebouw waarbij de streef-
norm nageleefd wordt om de 
helft van de bouwoppervlakte 
als groene zone in te richten. 
Dat is mogelijk door drie militai
re kazernes m Brussel van het 
ministerie van landsverdediging 
te verwerven, en af te bouwen. 
Reeds vroeger waren er plannen 
in die zin, maar nooit werd de 
daad bij het woord gevoegd; al 
hadden veel Brusselse polit ici 
de mond vol van stadskernver
nieuwing, en dies meer. 
Ruim duizend sociale woningen 
in de plaats van drie militaire 
kazernes voor de prijs van 1 mil
jard frank.. Een sociale investe
ring van formaat! 
Nog een aantal andere kazernes 
van landsverdediging, waaronder 
het fabuleuze «Kiem Kasteeltje» 
aan de 9e Linielaan, staan in de 
afbraaksteigers, maar de aanne
mers zullen nog geruime tijd hoe

ven te wachten op een groen 
seintje 
Dat geldt ook voor het aftandse 
militair ziekenhuis aan de Kroon-
laan in Eisene, en nog andere ves
tingen, die gezamenlijk goed zijn 
voor ruim 20 hektare Brusselse 
grond 
Vandaag, donderdag, licht staats-
sekretaris Vic Anciaux zijn so-
ciaal-kultureel infrastruktuurpro-
gramma toe in het onlangs ver
worven omnivalent Vlaams cen
trum te Schaarbeek, waar een fer
me hap in Nols' grond werd gezet 
door de Brusselse Vlamingen 
V I C Anciaux heeft, blijkens de 
inmiddels door de regering en het 
Brussels ministerieel komitee 
goedgekeurde dossiers op ruim 
een jaar tijd meer gepresteerd 
dan wat anders Vlaamse politici 
in Brussel bij hun kollega's van de 
meerderheidsfrakties in lengte 
van jaren moeizaam konden ver
werven 
Duizend nieuwe sociale wonin
gen in Brussel de kazerne Prins 
Albert aan de Kleine Karmelieten-
straat in Brussel, het kwartier 
Rolin aan de L Schmidtlaan in 
Etterbeek, en het Voertuigenarse-

naal eveneens m Etterbeek, knj-
gen weldra een nieuwe bestem
ming Die terreinen vormen een 
bijzonder belangrijke schakel in 
de sociologische puzzel van Brus
sel waarbij de Vlamingen (de 
inwijkelingen én de «zinnekes») 
hun voordeel kunnen doen als zij 
het zelf willen 
Reeds geruime tijd was er sprake 
van de afbouw en herverkaveling 
van 20 hektare kazernegronden 
in de Brusselse agglomeratie, 
maar uiteindelijk konden slechts 
enkele eerste positieve resultaten 
bereikt worden door de installatie 
van een bijzondere werkgroep 
binnen de Nationale Maatschap
pij voor de Huisvesting (NMH), en 
vooral nadat Vic Anciaux aan 
minister G.eens van financiën een 
bijkomend verslag vroeg om de 
bijzonder sociaal gerichte woon-
projekten mogelijk te maken 
Nadat de slopershamer omwille 
van de moltrein gehele woonwij
ken van de stadskaart veegde, is 
er een goede hoop dat er ander
zijds uit het puin van volksvreem-
de militaire vestingen grote ruim
ten, sociale woonsten, volkse 
buurten, kunnen herrijzen 

Goede vriend Karel De Witte, 
was het dus uw verwachting dat 
de VU als nieuwkomer aan de 
regeringstafel de kastanjes tel
kens alleen uit het vuur zou 
halen ? 

Niet weinigen binnen de CVP 
koesterden inderdaad de hoop 
dat de V U zich hieraan zou ver
branden 

Van politiek pokerspel gespro
ken 

Kasteel 
Tijdens het Leuvens debat pikte 
Karel De Witte nauwelijks in op 
de bemerking van Hugo Schiltz 
dat de politieke meerderheid van 
de Vlamingen bij de grendelgrond
wet van 71 verkwanseld werd, 
en dat voorstellen van de Volks
unie in het parlement om onder 
meer een autonoom kiesarrondis
sement Halle-Vilvoorde op te rich
ten, los van Brussel, herhaaldelijk 
werden weggestemd, ook met af
keuring van de andere traditione
le Vlaamse partijen, CVP inbegre
pen 

Zei Hugo Schiltz nog 

• «Wie beweert dat Vlaande
ren op dit ogenblik geen eisende 
partij meer zou zijn, is vergeten 
dat hij tot voor kort nog herhaal
delijk opstapte achter spandoe
ken met die slogan '-

• «Willen WIJ de Vlamingen in 
Brussel een behoorlijke politieke 
macht geven, dan kan dat slechts 
geschieden mits een akkoord 
met de Franstaligen over de glo

bale staatshervorming, of na taaie 
onderhandelingen » 

• «Een staatshervorming kan 
nooit tot stand komen na een vrij
blijvende parlementaire dialoog, 
maar behoeft daarentegen een 
regeringsakkoord over minstens 
de basisbeginselen, die nader
hand hoe dan ook op basis van 
ministeriele verantwoordelijkhe
den in de schoot van de regering 
zelf dienen uitgewerkt te wor
den » 

De konfrontatie Karel De Witte-
Hugo Schiltz stelde alvast op het 
vlak van Vlaamse politieke tak-
tiek de CVP-journalist van de 
«Gazet van Antwerpen» in het 
ongelijk 

Karel De Witte, een journalistieke 
leermeester van uw verslagge
ver, stelde dat de Walen de prijs 
voor hun gewestvorming maar 
hoeven te betalen «Wij kunnen 
wachten » 

Maar, wat was en is de reali
teit "? In het VVB-orgaan « Door
braak herlezen we in de periode 
na het Steenokkerzeel-konklaaf. 

« Het is voor Vlaanderen jammer 
dat die gewestvorming er niet is 
gekomen...» 

Zal er dan echt geen einde 
komen aan het Vlaamse dove-
mansgesprek? Kan er dan geen 
kasteel uitgezocht worden waar 
een Staten-Generaal van de 
Vlaamse Beweging, wars van 
Vlaams-Waalse steekspelen, 
een goede staatshervorming 
kan voorbereiden...? (hds) 

Respelct voor 

politieke zeden? 
De gewezen eersteminister Leo 
Tindemans vult nu zijn dagen, m 
de zetel van de voorzitter van de 
Europese Kristendemokrati-
sche partij, met het weggeven 
van interviews. 

Hij schroomt zich niet om een 
verklaring meer of minder over 
de voorbi je polit ieke gebeurte
nissen, waar hijzelf zorgde 
voor het orgelpunt. 

Zoals Hugo Schiltz er op wijst is 
het op zijn minst ongewoon te 
noemen dat een afgetreden pre
mier zogenaamde onthullingen 
doet, maar bovendien wordt het 
al te kras als die polit icus, met 
elektorale motieven klaarblijke
lijk, zijn versie van de feiten 
geeft, die met steeds klopt met 
de film van de krisis. Het is bie-
zonder opvallend dat Leo Tinde
mans dezer dagen over het ge
meenschapsakkoord méér ver
klaart, dan m de voorbije acht
tien maanden toen hij regerings
leider was 

Nu plots beoordeelt hij dat pakt 
voor het grootste deel als posi
tief, waar hij voorheen zijn terug
houdendheid duidelijk toonde. 

Tindemans zei ook nog het 
tegengestelde van wat hij ge
daan heeft, namelijk al het moge
lijke om de Volksunie uit de 
regering te houden... 

De politiek niet korrekte hou

ding die Tindemans nu aan
neemt, getuigt niet van eerbied 
voor wat hijzelf herhaaldelijk be
nadrukte : « respekt voor de poli
tieke zeden ». 

Het gevolg is dat de ex-vice-pre-
mier, Dehousse, scherp reageer
de in verklaringen aan de Frans
talige pers, en hij Tindemans de 
gedachte van Abraham Lincoln 
meegeeft: « Men kan de hele ti jd 
tegen iemand liegen, men kan 
soms tegen iedereen liegen, 
maar men kan niet de hele ti jd 
tegen iedereen blijven liegen.» 

Nu goed, ons interesseren voor
al de verklaringen van de ex-pre
mier die betrekking hebben op 
de nabije toekomst. En dan valt 
vooral de jammerklacht op dat 
de eersteminister over te weinig 
polit ieke macht zou beschikken. 

Het was precies Hugo Schiltz, 
die m januari van dit jaar de pre
mier er op wees, dat de regering 
slecht geleid werd, dat zij door 
de premier aan haar lot werd 
overgelaten, en dat de partijvoor
zitters te veel verantwoordeli jk
heid toegespeeld kregen we
gens het gebrek aan beslistheid 
van de premier. Toen was de pre
mier zeer boos... De feiten spre
ken Tindemans vandaag duide
lijk tegen bij de huidige rege
ring vallen de belangrijke en 
dringende beslissingen nogal 
wat vlugger.. 
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VU-KADER ZET KIESKAMPANJE 
ENTOESIAST IN 

De Volksunie zette in een bom
volle Aula Major te Wilrijk — 
meer dan 700 kaderleden en 
sympatizanten — haar kiescam
pagne '78 in 
Aan de voorzitterstafel zaten Jo-
han Sauwens (VUJO-voorzitter), 
Paul Peeters (nationaal sekreta-
ris), Hugo Coveliers (voorzitter 
arr Antwerpen), Hugo Schiltz 
(nationaal voorzitter), Frans Van
der Eist en Wim Jorissen (stich
ters van de partij) 

Na het welkomstwoord door Hu
go Coveliers werd het woord 
gegeven aan stichter-voorzitter 
Frans Vander Eist Een samenvat
ting van zijn rede leest u elders 
op deze bladzijde 

Vervolgens had Paul Peeters het 
in een klare uiteenzetting over de 
praktische nchtlijnen bij deze ver
kiezingscampagne Al deze nutti 
ge wenken zijn terug te vinden in 
een extra-uitgave van het kader
blad dat aan de aanwezigen 
werd uitgedeeld 

Door Hugo Coveliers werden ver
volgens een aantal boodschap 
pen van oud-VU-parlementsleden 
voorgelezen Zij riepen — vanuit 
hun jarenlange ervaring in de poli
tiek — de VU-kaderleden op de 
Vlaams-nationale strijd onvermin
derd voort te zetten 

Om haar jarenlange inzet voor de 
Volksunie en n a v haar 75ste 

jaardag werd mevrouw Peeters-
Nicasie (de eerste VU-sekretares-
se) gehuldigd en kreeg zij een 
ovatie vanwege de hele vergade
ring Net zoals Amedee Verbrug
gen die ondanks zijn hoge ouder
dom pas 92 geworden het 
spreekgestoelte beklom Tijdens 
de pauze deelden de VU-parle-
mentsleden appelen uit, een 
ideetje voor de komende kies
campagne 

In het tweede gedeelte van deze 
nationale kaderdag kwam ten 
slotte VU-voorzitter Hugo Schiltz 
aan het woord 

HIJ begon zijn rede met te verkla
ren dat hij met enige schroom tot 
de kaderleden sprak De trouw 
van het VU-kader in deze moeilij
ke tijd noemde hij bewonderens
waardig 

Hugo Schilt2 betreurde het dat er 
een zekere vertrouwenskrisis 
dreigt te ontstaan in het Vlaamse 
politieke front Dit is het gevolg 
van de gebeurtenissen van de 
laatste weken en van een toene
mende onduidelijkheid in de hou
ding van sommige Vlaamse partij
en 

Hugo Schiltz «Het federalisme 
heeft af te rekenen met twee gro
te gevaren Ten eerste de driest
heid en de onredelijkheid van de 
franstaligen in de hand gewerkt 
door de regenngsknsis Ten twee

de de mogelijkheid dat een be
paalde partij in Vlaanderen de 
absolute meerderheid zou beha
len 

Het is duidelijk dat zoiets sterke 
remmingen zou veroorzaken bij 
belangrijke poltieke frakties in 
Vlaanderen Het gevaar is groot 
dat hun verdere medewerking bij 
de verwezenlijking van het federa
lisme onvoldoende duurzaam zou 
uitvallen » 

Schiltz hennnerde vervolgens 
aan het allesoverheersende feit 
dat de grendelgrondwet aan de 
franstalige minderheid een feite
lijk vetorecht heeft gegeven en hij 
besloot zijn gloedvolle toespraak 
met een dnngende oproep tot alle 
Vlamingen die het Vlaamse zelf
bestuur willen, om zich grondig 
te beraden over de huidige toe
stand Dat ZIJ een goed onder
scheid moeten maken tussen het 
essentiële en het bijkomstige tus 
sen emotionele knelpunten en fun
damentele doeleinden De natio
nale VU-voorzitter deed ten slot
te een duidelijke oproep tot het 
ganse VU kader om de komende 
campagne eendrachtig te voeren 
en tot een goed einde brengen 

Met een afspraak op het verkie-
zingskongres te Brussel op 3 
december werd deze kaderdag 
geestdriftig besloten 

„Wij roepen allen op..." 
Oud-pariementsleden van 
de Volksunie stuurden vol
gende boodschappen aan 
het VU-kader 

« Wij hebben een groot deel 
van ons leven gewijd aan de 
Vlaamse stnjd Wij hebben 
het politiek gebeuren van 
dichtbij meegemaakt Jonge
ren hebben ons afgelost 
maar nog steeds leeft in ons 
de grote bekommernis om 
Vlaanderens toekomst Alles 
wijst er op dat de komende 
maanden en jaren voor het 
al dan met verwezenlijken 
van het Vlaamse zelfbe
stuur van de federale door 
braak beslissend zullen zijn » 
«Onze politieke ervaring 
heeft ons geleerd dat alleen 
een samenhangende doelbe

wuste politieke mactit vol
doende groot in omvang in 
deze omwenteling het 
Vlaams belang kan veilig stel
len Dat dergelijke omwente
lingen zich voltrekken door
heen wisselende omstandig
heden en machtsverhoudin
gen vaak verwarrende ja 
beangstigende momenten 
kennen is onvermijdelijk 
Hoofdzaak is dat met nooit 
aflatende vasthoudendheid 
gestreefd wordt naar het 
doel dat moet bereikt wor 
den" 

"Zestig jaar geleden keer
den de Ijzersoldaten terug 
naar huis met in hun hart het 
verlangen naar zelfbestuur 
vijftig jaar geleden werd 
Borms verkozen in een spon

tane volkse reaktie Maar 
het zelfbestuur is nog steeds 
met verwezenlijkt en de poli
tieke evolutie heeft de verwe
zenlijking ervan langs parle
mentaire weg zeker met ge 
makkelijker gemaakt» 
'< WIJ roepen alle Vlaams-na
tionalisten en federalisten op 
om blok te vormen rond de 
enige politieke formatie die 
bij machte is een werkelijke 
politieke rol te spelen en die 
door haar verleden en door 
haar inzet bewezen heeft 
een volwaardige Vlaams-na
tionale partij te zijn in de vol
le betekenis van het woord" 

De oud-parlementairen 
Olaerts, Van Leemputten, 
De Couwer en De Paep 
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-voorzitter Frans Vander Eist: 

f f De inzet van 
de kiesstrifd: 
zelfbestuur nu!" 

De huidige verkiezingsstri jd zal 
harder en meer verbeten dan 
ooit gevoerd worden. De door 
een bepaalde partij uitgelokte 
verkiezingen zullen van vérstrek
kende betekenis zijn voor de 
nabije toekomst van Vlaanderen. 
We moeten dan ook een goede 
visie hebben op de dieperliggen
de oorzaken van de polit ieke kri-
sis, en op basis daarvan in een 
geest van Viaamsnationale 
trouw ons volledig inzetten om 
te bereiken dat de Volksunie in 
de politieke stri jd standhoudt, 
niettegenstaande alle tegenkan
tingen. 

CVP-minlsters zich blijven verzet
ten tegen de overdracht van be
voegdheden naar federale Instan
ties 
Het IS hun bekommernis, binnen 
de CVP, het federalisme verder 
op een geniepige wijze te blijven 
bestrijden 
Voor ons IS het Egmontpakt nu 
duidelijk achterhaald; voorbijge
streefd Men dient te beseffen 
dat na de verkiezingen een harde 
strijd zal geleverd worden tussen 
diegenen die het federalisme wil
len, en diegenen die de staatsher
vorming op de lange baan willen 
schuiven. Onze eis is zeer duide-

Het IS mijn grote bekommernis 
dat wij, Vlaamsnationalisten, alles 
op alles zetten om de VU in de uit
gelokte verkiezingsstrijd te verde
digen. Dat is met gemakkelijk, 
onder meer omdat in de pers de 
indruk werd gegeven dat de kri-
sis door Leo Tindemans en de 
CVP zouden uitgelokt zijn om 
Vlaamse motieven. 
Wat de diefjeriiggende oorzaken 
van de politieke krisis betreft, 
moeten wij zoeken bij de ver
deeldheid in de C V P ; een ver
deeldheid die binnenskamers uit
gevochten wordt 
In de CVP is er de tegenstelling 
tussen de unitaristen, die hun 
machtsposities nnet het behoud 
van de unitaire staat willen veilig
stellen, en anderzijds de voorstan
ders van een staatshervorming. 
Men dient goed te weten met wel
ke hardnekkigheid verschillende 

li jk: WIJ eisen federalisme, nu I 
Daartegenover staat in de CVP 
een sterke groep rond Tinde-
nnans die vastbesloten is de 
staatshervorming te blokkeren. 
Door eendracht en harde strijd 
werd onze Viaamsnationale partij 
sterker gemaakt en uitgebouwd 
dan ooit tevoren in het verleden. 
Wij zijn het die de federalistische 
evolutie in de andere partijen 
grondig beïnvloed hebben; het 
waren tot gisteren nog allemaal 
unitaire Belgische partijen. 
Nu zullen wij bewijzen, in de geor-
ganizeerde strijd van één tegen 
allen, dat wij een onvervangbare 
politieke rol vervullen. De Volks
unie verdedigt de Vlaamse belan
gen op alle gebied. Laten wij van
daag niet vergeten vanwaar wij 
komen. Het eerste gebod van de 
Vlaamsnationalisten is daarom: 
trouw blijven aan de partij, spijt 

Amedee Verbruggen 
De «Kasseistamper» hield er 
sterk aan op de VU-kaderdag, in 
het vooruitzicht van de verkiezin
gen, de aanwezige 750 kaderle
den een boodschap mee te ge
ven. Hij baande zonder moeite 
zijn weg naar het sprekersge
stoelte, en haalde na zijn korte 
toespraak de rekordscore op de 
applausmeter. 

«Vlaamse vrouwen en mannen. 
Ik ben teruggekeerd van de IJzer, 
na mijn dienst als oorlogsvrijwil
liger, met veel dekoraties. 8 front-
strepen, vijf eretekens, en nog 
veel meer 
Toen kwam nog een andere oor
log, en toen hebben ze me alles 
afgenomen. 
Ik werd 17 maanden in de cel 
opgesloten, zonder één enkel ver
hoor, en ik had ook geen advo-
kaat 

Vrienden, dit waren op de krijgs
raad, na mijn 17 maanden arrest 
de twee zware beschuldigingen: 
• ten eerste, dat de «zogenaam
de kasseier één van de voor
naamste propagandisten van het 
VNV was " en, 
• ten tweede, dat «ik de beste 
vriend was van Borms en van 
Staf De Clercq ». Ik heb de proku-
reur toen gevraagd in welk straf
wetboek vermeld staat dat men 
geen politiek propagandist mag 
zijn, en ik voegde eraan toe. « zon
der bezoldiging, mijnheer!» 
De Belgische staat heeft mij mijn 
frontstrepen, een onvervreemd
baar recht ontstolen, en mij tot 
zeven jaar gevang veroordeeld, 
zonder verdediging 
Vrienden, ik verdom het vandaag 
op mijn knieën te vallen, ik blijf 
een vijand van de unitaire Belgi
sche staat!» 

de voorbijgaande meningsver
schillen WIJ moeten nu werken in 
moeilijke omstandigheden de 
VU zit midden een vuurproef 
Maar, het heeft alleszins geen zin 
meer, nu een bladzijde is omge
draaid, te blijven redetwisten. 
Voor de toekomst is meer dan 
ooit een eendrachtige Viaamsna
tionale partij onontbeerlijk 
Waarbij wij zullen moeten optor-
nen tegen enerzijds de geniepige 
sabotage van de verdoken unita
risten, en anderzijds het front van 
de Franstaligen 
W I J moeten ons verbeten verde
digen in een strijd die zeer hard 
en scherp gevoerd wordt. 
BIJ deze verkiezingen moeten wij 
al onze krachten inzetten, en zelf 
overgaan tot het offensief. 
Het doel dat wij nastreven blijft 
ongewijzigd. ons volksbestaan, 
de welvaart, en het welzijn van 
ons volk. Om dit mogelijk te 
maken behoeven wij dnngend ei
gen politieke strukturen. 
Kaderleden, vrienden van de 
Volksunie, ik weet dat wij op u 
mogen rekenen , het gaat momen
teel niet alleen om de toekomst 
van de Volksunie, maar om de 
toekomst van ons Vlaamse volk. 
Daarom moeten wi] onverzwakt 
uit de politieke strijd komen, als 
een partij die standhoudt niet
tegenstaande alle tegenkan
tingen. Als WIJ ons nu ten volle 
inzetten dan zullen wij na de kies-
strjjd een gerust geweten heb
ben . namelijk dat wij alles heb
ben gedaan om datgene veilig te 
stellen wat ons dierbaar is, datge
ne waarvoor velen van ons hun 
ganse leven gestreden hebben : 
het zelfbestuur! 

Frans VANDER ELST 

VU-programma 
in braille 

Visueel gehandicapten kun
nen het verkiezingspro
gramma van de Volksunie 
gratis laten aanvragen bij 
de Vlaamse Bibliotheek van 
de Braille-Liga, Gustaaf 
Schildknechtstraat 28, 1020 
Brussel 

430/0691071/34 

VU-Verkiezingsfonds 

Barrikadenplein 12 

1000 Brussel 

De Volksunie is een ona fhanke l i j ke partij, los van 
kap i ta l i s t i sche en soc ia le d r u k k i n g s g r o e p e n . Dat is 
haar sterkte. Z o kan z i j volop, in volle onafhankelijk
heid, haar vernieuwende rol spelen. Dat is haar zwak
te. Z e moet optornen tegen de tientallen m i l joenen 
van de anderen. Zonder u kan ze dat niet. W e scha
men ons niet om het te zeggen. Integendeel, we zi jn 
er trots op, we hebben u nodig. Financiële s teun is 
welkom op ons verkiezingsfonds : 

2de Lijst 

VU-senaats f rakt le 100.000 
N.S., Hal le-Booienhoven 200 
W.D., Kor t r i jk 350 
E.D., met V U naar V laamse autonomie, Scho ten 1.000 
J.V.E., Wi jgmaai 1.000 
G.D.B., Borgerhou t 1.000 
H.G., (z i tpenning gemeente raad 16.11), Dende rmonde 

1.200 
G.G., Kapelle-o.d.-Bos 500 
K.V.R., Edegem 500 
L.D.B., D e n d e r m o n d e 500 
J .A. ,Herent 500 
T.V.O., E rembodegem 1.000 
H.D.S., Lubbeek 200 
P.P., Kapelle-o.d.-Bos 5.000 
M.V.L, L iedekerke 500 
J.D.D., Z o t t e g e m 1.000 
W.A., R i jmenam 1.000 
D.C., S t - A m a n d s b e r g 1.000 
V . W . A a l s t 10.000 

3.000 
5.000 
2.000 
1.000 

500 
500 
200 

1.456 

J.T., V i l voorde 
E.F., 1030 Brussel 
V.D., Oos tende (Stene) 
H.S., Hasselt 
A.W., (gepensioneerd) , Mor tse i 
R.G., Z o m e r g e m 
R.B., Bekkevoo r t 
Naamloos 
F. V N., kabinet Wetenschapsbe le id 1.000 
F.K., Schi lde 1.000 
J.D.M., St.-Kat.-Lombeek 5.000 
K.M., Hasselt 2.000 
J.V.D.B.-VD.P., W o l v e r t e m 2.000 
W D., B roechem 1.000 
K.P„ A n t w e r p e n 1.000 
VU-Ranst, Ranst 1.000 
D.D., 1070 Brussel 1.000 
L V.H., Vossem-Tervuren 1.000 
J.D., Korbeek-Lo 500 
A.D., N inove 500 

Totaal 2e lijst 157.106 
A lgemeen totaal 257.106 
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Tb'-PROGR^MMKS 

Donderdag 
23 NOVEMBER ] 

BRT 1 

14.00 Schooltelevisie - 18.00 
Peppi en Kokki. — 18.15 Rondom
ons - 18.40 Little Vic, het ren
paard (O. - 19.00 Sporttribune. 
— 1930 Kijk u i t l - 19.45 Nieuws. 
— 20.10 De Muppetshow. — 
20.35 Panorama. - 21.00 Stand
punten. — 21.20 Première. — 
22.10 Nieuws. 

BRT 2 

20.10 King (dok.). - 21.05 In de 
schaduw. — 21.25 De negende 
symfonie van Beethoven. 

NED. 1 

18.30 Sesamstraat - 18.45 Pas
poort. - 18.55 Nieuws. - 18.59 
Barbapapa. — 19 05 2 voor 12. — 
19.45 Rockford files (f.). - 20.35 
De werkelijkheid van de media 
(dok.) - 21.37 Nieuws. - 21.55 
Den Haag vandaag. — 22.10 De 
Kazakken (dok). - 2305 Nieuws 

NED. 2 

18.40 Teleac. - 18.55 Nieuws. -
18.59 De Astronautjes (f.). -
19.05 Avro's toppop. - 20.00 
Nieuws - 20.27 Wie betaalt de 
veerman ? (f.) — 22.10 Televizier 
magazine. — 23.00 Nieuws. 

RTB 1 

17 30 Les rendez-vous du jeudi. — 
18.00 De Muppet-show. - 18.30 
Zigzag. — 19.15 Antenne-soir. — 
19.30 Nieuws. - 20.00 Autant 
savoir. - 20.20 Une belle fllle 
comme moi (film). — 22.00 
Nieuws — 22 15 Le carrousel aux 
images. 

ARD 
16.10 Nieuws. - 16.15 Sie - Er -
Es. - 17.00 Hans und Lehne (f.). 
- 17.20 Sowieso. - 17.50 
Nieuws — 18.00 Intermezzo -
Informationen — 18.15 Tennis lie-
ber als Kanonen (f). — 1915 Hier 
und Heute. — 1945 Spie! um 4tel 
vor 8. - 20.00 Nieuws. - 20.15 
Friede im Nahost (reportage). — 
21.00 Otto (kleinkunst) - 21.45 
Wer dreimal lügt (kwis). — 22.30 
Tagestehemen. — 23 00 Die scho
ne Marianne (vertellingen). — 
23.50 Nieuws. 

ZDF 
17.00 Nieuws. - 17.10 Sinbad (f). 
— 17.40 Die Drehscheibe — 
18.20 Klager und Beklagte Van 
de rqgen in de drop (f.). — 19.00 
Nieuws. — 19.30 Viele batten Zeit 
fur mich (show). — 21.00 Heute-
journal. — 21.20 Burger fragen -
Pohtiker antworten - 2 2 20.. .Nur 
noch die Halfte wert (dok.) — 
0.20 Nieuws. 

ARD 3 

8.05 Schooltelevisie. — 19.45 Jour
nal 3. - 20.00 Nieuws. - 20.15 
Der Mann mit dem Beil (film). — 
21.25 Het jeugdhuis (dok). — 
21.55 Roberto Rossellini (portret). 
— 22 55 Nieuws. 

LUX. 
12 30 La bonne Franquette — 
17 00 Cinq a sept jeunes — 17.15 
Cinq a sept agenda. — 17 20 
Rècits ( f ) — 17.50 Cinq a sept 
service et variétés. — 18.00 Le 
coffre-fort — 1805 Aktualiteiten. 
- 18.20 Ram-dames. - 18.35 Le 
coffre-fort. — 18.40 Système D 
- 1900 Nieuws. - 19.30 Le cof
fre-fort. — 19.35 Passé et gagne. 
— 19.47 Entre chien et chat — 
1955 Nieuws. - 20.00 Boney ( f ) . 
— 21.00 Le dos au mur (film). — 
22.30 Horoskoop. 

TF 1 

1215 Réponse a tout — 12 29 
Les Tifins. - 12.33 Midi première 
- 13 00 Nieuws - 13.35 Reqio-
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naai programma. — 13.50 Objectif 
santé. — 14.00 Les 24 jeudis. — 
18.02 A la bonne heure. - 18.27 
Pour chaque enfant. — 18.32 L'ile 
aux enfants. — 18.55 Les Mohi
cans de Pans (f.) — 1910 Teken-
filmpje. — 19.15 Une minute pour 
les femmes. — 19.20 Gewestelijk 
nieuws. — 19.45 Politieke partijen 
(de meerderheid). — 20.00 
Nieuws. — 20.30 Le temps des As 
(f) . - 21 32 J.F. Kennedy (dok.) 
- 22.32 Patt-ouilleur 109 (film.). -
O 20 Nieuws. 

A 2 

13.35 Regionaal magazine — 
1350 Lage en fleur (f.). - 14.03 
Ajourd'hui madame. — 1500 Ope
ration danger (f.) — 1555 L'invité 
du jeudi. — 17 25 Fenêtre sur... — 
17.55 Rècré A 2. - 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 De zelf
moorden van 1934 (dok). - 22.05 
Musique. — 22.35 Spécial buts. — 
22 45 Nieuws. 

FR. 3 

18.30 Jeugdprogramma. — 18.55 
Tnbune libre. — 19.10 Nieuws. — 
19 20 Gewestelijk nieuws. — 
19.40 Regionaal programma — 
1955 II était une fois l'homme. — 
20.00 Les jeux de 20 heures. -
20.30 Un flic ricanant (film). -
2205 Nieuws. 

Vrijdag 
24 NOVEMBER 

BRT 1 

14.00 Schooltelevisie - 18.00 
Oum, de witte dolfijn. — 18.15 
Klem, klem kleutertje. - 18.30 
Open school. — 19.00 Lachertjes. 
- 19.05 KTRC : mozaïek. - 19.45 
Nieuws. - 20.15 Giant (film). 

BRT 2 

20.15 Klaverweide (f.). - 21.05 
Noord-zuid. — 22.20 Dag aan dag. 

NED. 1 

18.30 Sesamstraat - 18.55 
Nieuws. — 18.59 De muziekwin
kel. — 1940 Avro's sportpanora-
ma. — 20 20 Avro's wie kent kwis. 
— 21.35 Nieuws. - 21.55 Voor de 
vuist weg. — 23.C5 Namens onze 
ouders (dok). — 23.55 Nieuws. 

NED. 2 

18.55 Nieuws. - 18.59 Wickie de 
Viking (f.). - 19.27 De illusio
nist (f.). — 21.25 Kant aan mijn 
broek (f). - 22.05 Brandpunt. -
2240 Sanford en zoon (f.). -
23.05 Heel de mens (dok). — 
23.55 Nieuws. 

RTB 1 

17.30 Le magazine des jeunes. — 
1800 De Muppet show. - 18.30 
Zigzag. — 18.45 Sept sur sept. — 
19.15 Antenne-soir. — 1930 
Nieuws. — 19.55 A suivre. — 
21.50 Nieuws. — 22 05 Life sen 
va-t-en guerre. 

RTB 2 

19.55 Gaston Phebus, le lion des 
Pyrenees (f.). - 2050 Vendred 
sports 

ARD 1 

1615 Mickey Mouse 50 jaar i — 
17.00 50 jaar penicilline (dok.) — 
17 45 Der 7 smn. — 17.50 Nieuws. 
— 18.00 Intermezzo-informatio-
nen — 18.30 Was gibt's n e u e s ' 
- 18.40 Reich und arm (f) . -
1915 Hier und heute. - 20.00 
Nieuws. — 20.15 Sein Engel mit 
den zwei Pistolen (western). — 
21.45 De ruimte, slagveld van de 
toekomst? (reportage). — 22.30 
Tagesthemen. — 23 00 Verkeers-
tips. - 23.05 Tatort ( f ) . - 0.35 
Nieuws 

ZDF 

16.45 Nieuws. — 16.55 Schüler-ex-
press. — 17 40 Die Drehscheibe 
— 1820 Vater der Klamotte. -
18.40 Manner ohne nerven. — 
19.00 Nieuws. - 19.30 Auslands-
journal. — 20.15 Der Alte (f) . -
21.15 Eine Rose für Shirley 
(show). - 22.00 Heute-journal. -
22.20 Aspekte. - 22.50 Sport am 
Freitag. — 23.50 Kommissar hoch 
zwei (film). — 1.25 Nieuws. 

ARD 3 

19.45 Journal 3. - 20.00 Nieuws. 
- 20.15 Vor Ort. - 21.00 Momen-
te. — 21.15 Revolution und Avant-
garde : Mexico (reportage). — 
22.00 Eine Frau von heute ( f ) . — 
22.50 Gott und die Welt. - 23.20 
Nieuws. 

LUX. 

12.30 La bonne franquette. — 
13.00 Les corsaires (f.). - 17.00 
Cinq a sept jeunes. — 17.15 Cinq 
a sept week-end. — 17.50 L'atout-
cuisine du chef. — 18.05 Le cof
fre-fort. — 18.10 Cinq a sept maga
zine. — 18.35 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 La course au-
tour du monde. — 21 00 La pa
trouille des dammes (film). — 
22.35 Spelprogramma. — 22.50 
Horoskoop. - (film). — 22.35 
Spelprogramma. — 22.50 Horos
koop. 

TF 1 

12.15 Réponse a tout. — 12.29 
Tekenf ilmpje. — 12.33 Midi premiè
re. - 13.00 Nieuws. - 13.35 
Regionaal programma. — 14.05 
CNDP. - 18.02 A la bonne heure. 
— 18.27 Pour chaque enfant — 
18.32 L'ile aux enfants. — 18.55 
Les Mohicans de Paris (f.). —• 
19.15 Une minute pour les fem
mes. — 19.18 Tekenf ilmpje. — 
19 20 Gewestelijk nieuws. — 
19.45 L'inconnu de 19.45. - 20.00 
Nieuws. - 20.30 Moi (toneel) -
22.05 Klassieke muziek. - 22.35 
Ciné première. — 23.05 Nieuws. 

A 2 

13.35 Regionaal magazine. — 
13 50 L'age en fleur (f.). - 14.03 
Aujourd'hui madame. — 15.00 
D'Artagnan amoureux ( f ) . — 
16.00 Delta. - 1725 Fenétre 
sur... - 17.55 Récrè A2. - 18.35 
C'est la vie. — 18.55 Des chiffres 
et des lettres. — 19.20 Geweste
lijk nieuws. - - 19.45 Top club. — 
20.00 Nieuws. - 20.32 La corde 
au cou ( f ) . — 22.47 Le pére Serge 
(film). 

FR. 3 

18.30 Jeugdprogramma. — 18.55 
Tnbune libre. — 19.10 Nieuws. — 
19.20 Gewestelijk nieuws. — 
19.40 Regionaal programma. — 
19.55 II était une fois l'homme. — 
20.00 Les jeux de 20 heures. -
20.30 Le nouveau vendredi. — 
21.30 Entre Vimeu et Marquenter-
re (show). — 22.25 Nieuws. 

Zaterdag 
NOVEMBER 

BRT 

14.00 Doe mee. — 14.30 Sam 
Whiskey, de zware jongen. — ' 
16.00 Open School. - 18.00 Kuif
je. — 18.05 Witte Manen. - 18.45 
Lachertjes. — 18.50 Boeket. — 
19.45 Nieuws. - 20.10 Zwart-Wit 
( f ) . - 20.35 Het jaar 8 (1958). -
21.25 Wielen (tv-film). - 22.55 
Nieuws. 

NED. 1 

12.00 Open School. - 15.30 
Nieuws. - 15.32 AVRO-akade-
mie. — 16.00 De Astronautjes. — 

Padre Padrone, retorische fi lm over de herdersbevolking op Sardinië en 
de ontvoogding van een jongeman tegen zijn vader. 
Zondag 26 november om 21 u. op ARD 

1610 Wat je zegt, ben je zelf. — 
16.35 Stuif es in. . - 18.30 Se
samstraat. — 18.45 Paspoort. — 
18.55 Nieuws. — 18.59 Barbapa
pa. - 19.05 Met Jeffrey Boswall 
op safari in Mexico (natuurfilm). — 
19.30 Tommy en Charlie. - 20.00 
De Mike Burstyn-show. —'21.05 
George en Mildred (f). 21.35 
Nieuws. — 21.55' Vara Visie 
Sport. - 22.35 Sonja's Goed 
Nieuws Show. — 2335 Simon 
Carmiggelt. — 23.50 Nieuws. 

NED. 2 

18.55 Nieuws. - 18.59 De Tros 
Top-50. - 20.00 Nieuws. - 20.27 
Teleraadsel. - 20.40 De Dame 
van Duke Street ( f ) . — 21.30 Ak-
tua TV. - 22.00 De Vlie^ (tv-film). 
- 23.10 Tros Sport. - 23.30 
Nieuws. 

RTB ~ 

16.00 Jardinage. — 16.30 Interwal-
lonie. — 17.30 La preuve par set 
(spel). — 18.35 Brood en knoflook 
- 18.40 Follies. - 19.10 Antenne-
soir. - 19.30 Nieuws - 19.55 Le 
jardin extraordinaire. — 20.25 Le 
plus grand cirque du monde ( f ) . 
- 22.35 Contes d'Ardenne et de 
Gaume. 

ARD 

14.25 Nieuws. — 14.30 Sesam-
strasse. — 15.00 Vater sein dage
gen sehr. - 16.30 ARD-Ratgeber. 
— 17.15 Gemeinden ohne weisse 
Priester (Peru). — 17.45 Nieuws 
- 17.48 Die Sportschau. - 18.30 
Intermezzo-Informationen. — 
19.15 Hier und heute. - 19.45 Der 
7. Sinn. - 20.00 Nieuws. - 20.15 
Am laufenden Band (spel). — 
21.45 Nieuws. - 22.05 WK-dan-
sen. — 23.45 Die Hafenkneipe 
von Tahiti (film). — 01.25 Nieuws. 

ZDF 

15.00 Enid Blyton ( f ) . - 15.40 
Action (dok.) — 16.30 Die Mup-
pets-Show. — 17.00 Nieuws. — 
17.05 Laenderspiegel. — 18.00 
Der Weg nach Tournon ( f ) . — 
19.00 Nieuws. - 19.30 Direkt -
20.15 Warlock (western). - 22.00 
Nieuws. - 22.05 Sport-Studio. — 
00.30 Nieuws. 

ARD 3 

18 30 Natuurwetenschappen. — 
19.00 Markt - Wirtschaft - Sozial. 
— 19.15 Sport im Westen. — 
19 55 Journal 3. - 20.00 Nieuws. 
— 20.15 Fernsehspiel der Monats. 
— 21.45 Requiem (Verdi). 

LUX. 

12.15 La bonne franquette. — 
16.32 Super Juke-Box - 18.00 

Cinq a sept ( f ) . - 19.00 Nieuws. 
- 19.30 Exploratiemagazine. — 
19.55 Nieuws. - 20.00 Chaparral 
(f.). — 21.00 Le chemin du paradis 
(muzikale komedie). — 22.35 Ho
roskoop. 

TF 1 

12.12 Regionaal magazine. - -
12.27 Les Tifins (tekenfilmpje). — 
12.30 La vie en vert. - 13.00 
Nieuws. — 13.33 Le monde de l'ac-
cordèon. - 13.36 Toujours le 
samedi. — 18.05 Trente millions 
d'amis. - 18.35 Les Tifins. -
18.40 Magazine Auto-Moto I. — 
19.13 Six minutes pour vous défen-
dre. — 19.20 Gewestelijk nieuws. 
- 19.43 Clic et Clac. - 19.45 L'in-
connu de 19.45. — 20.00 Nieuws. 
- 2030 Numero un (show). — 
21.30 Voyage dans l'inconnu (f.). 
- 22.40 Tele-Foot I. - 23.40 
Nieuws. 

A2 

1335 Des animaux et des hom
mes. — 17.10 Salie des fétes. — 
18.55 Des chiffres et des lettres 
(spel). - 1920 Gewestelijk 
nieuws. — 19.45 Top Club (show). 
- 2000 Nieuws. - 20.35 La briga
de des mineurs (f.). — 22.05 Alain 
Decaux raconte... — 22.50 Figaro-
ci, Figaro-la. — 23.30 Nieuws. 

FR 3 

18.30 Jeugdprogramma. — 19.10 
Nieuws. — 19.20 Gewestelijk 
nieuws. — 19.40 Regionaal pro
gramma. — 19.55 II était une fois 
l'homme (f) . — 20.00 Les jeux de 
20 heures. — 2030 Lohengrin 
(opera). - - 23.40 Nieuws. 

Zondag 
NOVEMBER 

BRT 

9.00 Voor boer en tuinder. — 9.30 
Doe mee. — 10.00 Israëlitisch-
godsdienstige uitzending. — 11.00 
leder zijn waarheid (debaO. — 
12.00 Nieuws voor gehoorgestoor
den. — 14.30 Open school. — 
15.00 Sesamstraat - 1525 Mat-
teus en Jakobus (jeugdfilm). — 
16.55 Toerisme '78. - 17.25 Sport
uitslagen. — 17.30 Tenuto. — 
18.30 Kuifje. - 18.35 Van pool tot 
evenaar. — 19.45 Nieuws. — 
20.00 Sportweekend I. - 20.30 
Alle schepsels, groot en klein (f) 

- 21.20 Mezza musica. - 22.10 
Nieuws en sportweekend 2. 

NED. 1 

11 00 Omroepparochie. — 15.40 
Open school - Teleac. — 16.30 

Teleac — 170 
aan? - 17 30 : 
- 18.30 Telea. 
- 19.05 Groe 
19.15 Cantate 
De Weichsel 
natuurlijk (spe 
nieuws. — 22.'̂  

: 

NED. 2 

15.30 Nieuws 
CO. - 15.55 D 
- 16.05 Da 
16.35 Operatic 
17.00 Nieuws, 
sport 1. — 
(dok.). - 183 
18.45 Horizon 
sport 2. — ; 
Verbond. — 
20.40 De waar^ 
veld (dok.) — 
man, Mary Hai 
Nieuws. 

RTB 

11.00 Eucharis 
Faire le point 
Nieuws — 1 
- 14.00 La di 
(f). - 14.50 Ci 
Visa pour le 
- 17.15 Spor 
Le p'tit clin d'< 
toprogramma 
- 19.10 Kuifje 
soir (Brussel). 
20.00 Voulez 
21.30 Camei 
Nieuws. 

ARD 

10.00 De gods 
loes. — 1045 
- 11.15 Morg 
Reise los. (film) 
nationale Früh; 
Nieuws. — 1; 
wir eine ruhige 
- 13.45 Maga 

14.50 Jim Knof 
- 15.20PS(s( 
Schubert. -
(f). - 17.45 E 
kwis). - 18.30 
Weltspiegel. 
20.15 Otters d 
dre, padrone 
Nieuws. — 2; 
- 23.45 Nieuv\ 

ZDF 

13.00 Nieuws 
scheibe. — 13 
che. - 134! 
14.15 Die Biene 
molenaar (dok 
- 15.25 Fami 
- 17.00 N 
Sport-Reportac 
buch. - 181Ë 
19.00 Nieuws 
Perspektiven 

oorlog (report; 
lenstein (tv-filrr 
- 22.00 Dranc 
ding. - 22.45 
ziek). - 23.35 

D 3 

16.00 Ihre Heirr 
- 17.00 Sehi 
17.30 Postfad 
Margaret Thui 
Bellamy's bunti 
Rockpalast 
Westen. — 
20.00 Nieuws, 
nach den Que| 
- 21.00 Kultui 
23.15 Kunst-Q 

LUX. 

13.15 Hei elei. 
La Bigorne, i 
(film). - 18 
19 00 Reis- en 
- 19.30 Nieuw 
lection. - 200 
- 21 00 La HL 
- 22.25 Horo: 

TF 1 

915 Godsdier 
- 12.02 La se 
teur. - 12.29 L 
pje). - 12.30 
Nieuws. — 1' 
rieux. — 141; 
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Volksunie, 
Vlaams belang. 

Het land bevindt zich sinds jaren in een 
voortdurende toestand van onstabiliteit. 
Sedert de idee van legislatuurregeringen 
door sommige partijen naar voor 
geschoven werd, volgen de 
regeringskrisissen en 
parlementsontbindingen elkaar in steeds 
sneller tempo op. De laatste zeven jaar 
werd het parlement viermaal ontbonden, 
waarvan driemaal ingevolge een 
beslissing, niet van het parlement zelf, 
maar van de regering of van de 
eerste-minister. Dit is des te erger 
omdat dit gebrek aan politieke stabiliteit 
samenvalt met een diepgaande 
sociaal-ekonomische krisis, die 
weliswaar wereldwijd is, maar ons land 
met zijn open ekonomie zwaarder treft 
dan andere Westeuropese landen. 

De diepere oorzaak van deze poltieke 
onstabiliteit is drievoudig: 

1 
De unitaire Belgische staat vormt 

sedert jaren geen bruikbaar kader meer 
voor de politieke opbouw en besluitvor
ming, maar de noodzakelijke vervanging 
door werkelijk federale strukturen bleef 
evenzeer uit. 

2 
De zgn. traditionele partijen zijn onder

ling en inwendig zo diepgaand verdeeld 
over de staatshervorming, dat zij de 
kracht niet opbrengen om een duidelijke 
koers te bepalen en die daadwerkelijk om 
te zetten in een volgehouden beleid. 

3 
De neiging bij sommige bewindslieden 

om hun verantwoordelijkheid te ontvluch
ten, af te schuiven op anderen, of moeilijk
heden te ontlopen door het uitlokken van 
krisissen. De toenemende personalizering 
in de politiek maakt het normaal oplossen 
van dergelijke krisissen steeds moeilijker. 
Men had een ogenblik kunnen hopen dat 
deze fatale kringloop zou doorbroken wor
den. Maar eens te meer wordt het land 
geplaatst voor verkiezingen, die opnieuw 
veroorzaakt zijn door de drie basisoorza
ken : de afbouw van de unitaire staat en 
de opbouw van nieuwe strukturen, de ver
scheurdheid daaromtrent van de grootste 
partij en de weigering van een bewinds
man om leiding te geven en zijn vlucht 
voor verantwoordelijkheid. 
De gevolgen daarvan zijn duidelijk. Er ont
staat een maandenlang gezagsvacuüm 
dat de sociaal-ekonomische, de budgettai
re en de monetaire toestand van het land 
alleen maar kan verergeren. Na de verkie

zingen zullen de basisproblemen opnieuw 
opduiken, ook inzake de staatshervor
ming. Ze zullen in ieder geval moeten 
opgelost worden, wil het land niet in een 
chaos verzinken. De oplossing zal echter 
niet gemakkelijker geworden zijn en de 
verleiding om het te laten bij immobilisme 
dus groter. 
De Volksunie heeft een moedige poging 
gedaan om dit immobilisme te doorbreken. 
Door deel te nemen aan de regering heeft 
zij het federalisme onomkeerbaar willen 
maken: een Vlaamse staat die, ondanks 
onvolmaaktheden, vatbaar zou zijn voor 
verdere groei. Deze bladzijde is omge
draaid. Wat in twee of drie etappes zou 
bereikt geworden zijn, moet nu in één ruk 

worden geëist en veroverd : meer dan ooit 
en vollediger dan ooit federalisme. 
Inmiddels heeft de Volksunie bewezen dat 
zij, ook in moeilijke en onpopulaire omstan
digheden, opgewassen is tegen de taken 
van het beleid. Onze regeringsleden heb
ben standvastig en betrouwbaar een ern
stige bijdrage geleverd tot het bewind. Zij 
hebben voor de Vlaamse gemeenschap 
op belangrijke terreinen blijvende resul
taten kunnen boeken. 

De inzet 
Indien verkiezingen een zin willen hebben, 
dan moeten zij in het teken geplaatst wor
den van de echte, aktuele problemen die 
een normaal, voortgezet bestuur van het 
land belemmeren. Partijen die de aan
dacht van de kiezer afleiden van deze 
knelpunten ondermijnen het demokratisch 
stelsel. 
ledere partij heeft haar alomvattend partij
programma, waarin de beginselen zijn ver
vat voor de benadering van alle maat
schappelijke problemen. Ook de Volks
unie, die in een reeks opgemerkte pro-
grammakongressen de Vlaams-nationale 
visie formuleerde op de moderne Westeu
ropese samenleving. 
Het gaat er thans evenwel om het land uit 
de dreigende onbestuurbaarheid te halen 
door de oplossing mogelijk te maken van 
die problemen, die zich in de eerste plaats 
stellen. Het is voor deze knelpunten dat de 
partijen aan de kiezers opties moeten 
voorstellen, en niet voor problemen, die 
ongetwijfeld belangwekkend zijn, maar 
ten aanzien van de huidige krisis minder 
akuut Een verkiezingsprogramma moet 
ter zake blijven en niet verwateren tot een 
omvangrijk traktaat over de ideale samen
leving. 

Het is de wil duidelijkheid te scheppen 
die de Volksunie er dan ook toe aanzet 
dit verkiezingsprogramma te bundelen 
rond de drie probleemstellingen, waar
van de oplossing essentieel is voor de 
bestuurbaarheid van het land tijdens de 
komende jaren. 

Deze drie problemen zijn : 
• de staatshervorming 
• de ekonomische krisis en haar socia
le gevolgen 
• de vrijwaring van de demokratische 
vrijheid en verscheidenheid. 
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Meer I I ooit federalisme 

De Volksunie heeft als allereerste partij de weg 
gewezen naar de oplossing van het 
Vlaams-Waals probleem, nl. de herinrichting van 
België op federale basis. Ze heeft jaren alleen 
gestaan met deze eis. De andere partijen zijn, 
onder haar druk, moeten volgen. Vandaag is dit 
standpunt zo vanzelfsprekend dat alle partijen 
reeds gesplitst zijn. De gebeurtenissen van de 
voorbije jaren en maanden hebben bewezen dat 
het land vrijwel onbestuurbaar dreigt te worden 
wanneer thans niet spoedig, ondubbelzinnig en 
verregaand werk wordt gemaakt van de 
verwezenlijking van het federalisme, dat aan 
Vlamingen en Walen zelfbestuur geeft. 
Daarenboven is de spoedige oplossing een 
dwingend Vlaams belang, omdat de slechte 
grondwetsherziening van 1971 onze meerderheid 
machteloos heeft gemaakt en de verdere 
verwezenlijking van alle politieke eisen van de 
Vlamingen heeft geblokkeerd, terwijl intussen 
Brussel meer en meer evolueerde tot een 
Vlaams-vijandige stad en Vlaams-Brabant meer 
en meer verfranst werd. 
De Vlamingen mogen zich van het wezenlijk 
belang niet laten afleiden. Van wezenlijk belang 
is : zélf de hefbomen van de macht in handen 
krijgen omdat de Vlamingen dit aankunnen. 
De Volksunie wil dan ook meer dan ooit een 
Vlaamse staat in een Belgische bondstaat. 
De ervaring van de voorbije maanden heeft ons 
geleerd dat het afdwingen van zulk ruim Vlaams 
zelfbestuur zal stuiten op taaie weerstand van 
bekende of verdoken unitaristen. 
Terwijl de Vlamingen op ruime schaal 
gesensibilizeerd werden voor emotioneel 
geladen deelproblemen, leverden de unitaristen 
in de regering een verbeten strijd, niet zonder 
sukses, om zoveel mogelijk bevoegdheden aan 
het zelfbestuur van Vlamingen en Walen te 
onttrekken. 

Ofwel krijgen wij een volwaardig federalisme, 
ofwel een soort schijn-federalisme waarbij de 
belangrijkste hefbomen van de macht in handen 
blijven van het centrale, paritaire bestuur. 

Als basis voor een radikale, doch realistische 
staatshervorming in federale zin handhaaft de 
Volksunie de beginselen van het Volksunie-pro
gramma, goedgekeurd door de partijraad van 2 
oktober 1976, onder de titel « Een Vlaamse staat in 
een Belgische bondstaat». 
Voortbouwend op de ervaring opgedaan tijdens 
de voorbije maanden, wenst de Volksunie biezon-
der volgende punten te onderstrepen : 

1 
Het Vlaams gezag moet uitgaan van één Vlaams 
parlement en één Vlaamse regering, die bevoegd 
is over het ganse Vlaams land en voor de Vlaamse 
gemeenschap in Brussel. 

Dit Vlaams gezag moet alle bevoegdheden uitoefe
nen die de Vlamingen zelf aankunnen. In dit 
opzicht wil de Volksunie verder gaan dan wat in 
het vorige regeerakkoord werd voorzien. Het is dui
delijk dat Vlamingen en Walen de sociaal-ekonomi-
sche problemen op een verschillende wijze bena
deren. Dit leidt tot immobilisme op het centrale vlak 
en meestal tot aanzienlijke verspillingen. 
De Volksunie wil dan ook het federalisme zover 
mogelijk doortrekken en onder meer volgende 
bevoegdheden toevertrouwen aan de deelstaten: 

# de ekonomische expansie, de industriële poli
tiek, de tewerkstelling, de exportbevordering; 

# openbare werken en verkeerswezen, behou
dens de intergewestelijke uitrusting en PTT; 

# de landbouwpolitiek, uitgezonderd de Europe
se aspekten; 

# de ontwikkelingssamenwerking; 

# de milieupolitiek. 

De Volksunie is de enige partij die zodoende 
ondubbelzinnig stelling neemt voor ekonomisch 
federalisme. Zij is er zich van bewust hierbij 
opnieuw de gangmaker te zijn van een gedachte, 
waaraan ook de overige partijen in de toekomst 
niet zullen kunnen ontsnappen: Vlaams geld in 
Vlaamse handen! 

De Volksunie wil dat ook inzake Volksgezondheid 
ruime bevoegdheden toegekend worden aan de 
deelstaten, en dat alleszins het beheer van de 
administraties, diensten en instellingen zou toever
trouwd worden aan de deelstaten. 
Tevens wil de Volksunie dat het beheer van de jus
titie aan de deelstaten wordt toevertrouwd, met 
behoud van de noodzakelijke eenheid van het 
recht. 
Volwaardige autonomie zonder onderwijs is niet 
mogelijk. De Volksunie stelt dan ook nadrukkelijk 
dat het onderwijs in zijn geheel, met inbegrip van 
het universitair onderwijs en het wetenschappelijk 
onderzoek, moet behoren tot de bevoegdheid van 
de gemeenschappen. 

Zij beseft evenwel dat dit slechts mogelijk kan zijn 
nadat de nodige waarborgen geboden worden 
aan alle levensbeschouwelijke groepen. Zij zal dan 
ook ijveren voor het onverwijld tot stand komen 
van een Vlaams schoolpakt. 

De Vlaamse staat moet in de grootst mogelijke 
mate kunnen beschikken over eigen inkomsten en 
moet daartoe eigen fiskale verantwoordelijkheden 
hebben. 
Het Vlaams gezag moet een eigen financieel en fis
kaal beleid kunnen voeren. Dit mag in geen geval 
leiden tot een verhoogde belastingdruk; wel in
tegendeel moet de fiskale autonomie in Vlaande
ren in mindering komen van de nationale belas
tingen. 
De Volksunie is er overigens van overtuigd, dat de 
Vlamingen dit belastinggeld zuiniger willen behe
ren en dat de staatshervorming ook in dit opzicht 
de verantwoordelijkheidszin van de regering en 
het parlement zal verhogen. 
Ekonomisch federalisme betekent uiteraard de 
splitsing van de instellingen voor ekonomisch 
beleid en het beschikken over eigen instrumenten, 
onder meer inzake het openbaar krediet- en spaar
wezen. Een Vlaams planbureau, een Vlaamse 
gewestelijke investeringsmaatschappij zijn noodza
kelijk. 
Vlaams geld in Vlaamse handen wil niet zeggen 
dat wij ons onttrekken aan solidariteit, zowel in de 
Belgische als in de Europese ruimte als op wereld
vlak. De omstandigheden waarin deze solidariteit 
tot uiting moet komen en de omvang ervan zijn 
echter een aangelegenheid van de Vlamingen zelf. 
In ieder geval mag zij niet meer tot uiting kunnen 
komen in het kader van een onrechtvaardige en 
geldverspillende kompensatiepolitiek. 

Voor de Volksunie is Brussel een gemeenschappe
lijk hoofdstedelijk gebied, waarin het Vlaams en, 
Waals gezag de zorg opnemen voor alles wat 
enerzijds de Vlamingen en anderzijds de Fransta-
ligen als persoon aanbelangt, en dit tot op het 
gemeentelijk vlak, en daartoe beschikken over de 
noodzakelijke middelen. 
De plaatsgebonden aangelegenheden moeten ge
regeld worden door een stedelijke raad en een ste
delijk bestuur, waarin de aanwezigheid en de 
medewerking van de Vlamingen grondwettelijk 
gewaarborgd is, evenals de evenwaardigheid in de 
besluitvorming. De Volksunie wil in Brussel de pari
teit van de macht 
Wat betreft de organizatie van het hoofdstedelijk 
gebied is de Volksunie de mening toegedaan dat 
de 19 gemeenten moeten samengevoegd worden 
op zulke wijze dat enerzijds het bestuur dicht 
genoeg bij de mensen gehouden wordt en ander
zijds een einde gesteld wordt aan de huidige 19 
feodaliteiten. 
Alle verkiezingen in het hoofdstedelijk gebied moe
ten geschieden op basis van eentalige kandidaten
lijsten, gewaarborgd door een sluitende kontrole, 
en van pool-vorming vóór de zetelverdeling. Bij de 
verkiezingen voor het centrale parlement en de par
lementen van de deelstaten moet de communautai
re apparentering toegepast worden met enerzijds 
de arrondissementen Halle-Vilvoorde en Leuven 
en anderzijds het arrondissement Nijvel. 

lees door volgende biz. 

•••omdat 
de Vlamingen het I I kunnen 
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Meer ooit federalisme 

De grenzen van het hoofdstedelijk gebied moeten 
samenvallen met deze van het taalgebied Brussel-
hoofdstad. 
Alle bestuurlijke, gerechtelijke, administratieve 
strukturen, organen en diensten moeten heringe
richt worden volgens deze gebiedsafbakening, wat 
o.a. moet leiden tot de splitsing van het kiesarron
dissement Halle-Vilvoorde. 
Het Vlaams gezag moet onverminderd de volheid 
van zijn bevoegdheden op het grondgebied van 
heel Vlaams-Brabant uitoefenen. Het zou onzinnig 
zijn de ogen te sluiten voor het probleem dat ont
staan is uit de mislukking van de taalwetgeving 
van 1963 en de aanwezigheid van een in sommige 
gemeenten zeer sterke Franstalige bevolking. 
De Volksunie meent dat dit probleem moet gere
geld worden door het Vlaamse parlement en de 

Vlaamse regering op basis van een politiek ak
koord. 

Voor Duits Oost-België moet een aangepast sta
tuut worden uitgewerkt. Volgens de Volksunie 
behoort Duits Oost-België noch tot de Waalse, 
noch tot de Vlaamse deelstaat, maar ressorteert 
het rechtstreeks onder het nationaal gezag. De 
Raad van de Duitse Kultuurgemeenschap moet 
zijn eigen dekreten kunnen uitvaardigen op het 
vlak van het taal- en kultuurbeleid in de brede zin. 

De herinrichting van de staat, die thans trouwens 
onontwijkbaar is daar het volgende parlement 
over grondwetgevende bevoegdheden zal 

beschikken, z^i het ontwerp uitmaken van een 
gesprek van gemeenschap tot gemeenschap. 
In de huidige evolutie laat alles voorzien dat dit 
een harde konfrontatie zal worden, o.m. gelet op 
de frontvorming van de frankofonen. 

Daarenboven moeten de Vlamingen er zich 
echter van bewust zijn dat zij af te rekenen 
hebben, ook in Vlaanderen, met openlijke of 
verkapte pogingen van de unitaristen die, zoals 
in het voorbije anderhalf jaar, niet zullen nalaten 
de federalistische staatshervorming te 
dwarsbomen. 

De Volksunie meent dat de regering in dit 
gesprek haar verantwoordeli jkheid moet nemen 
en dat zij de motor moet zijn van de 
staatshervorming. 

Arbeid en welzijn 

We zitten midden in een ekonomische krisis, 
waarvan het einde nog niet in zicht is. De meest 
zichtbare gevolgen daarvan zijn het stijgend 
aantal werklozen en falingen en de onzekere 
toekomst van de sociale zekerheid. 
De krisis is wereldwijd en een klein land als het 
onze is niet in staat om ze buiten de grenzen te 
houden. De gevolgen ervan treffen ons echter 
dubbel hard, omdat onze ekonomie en onze 
ekonomische strukturen ziek zijn, en omdat wij 
meer dan andere landen een open ekonomie 
hebben, die sterk de invloed ondergaat van de 
wereldwijde faktoren. 
Precies daarom mag men niet bij de pakken 

blijven zitten en moet alles gedaan worden om 
de gevolgen van de krisis te beperken tot een 
voor een Westeuropees land aanvaardbaar peil. 
Terzelfder tijd moeten de maatregelen genomen 
worden om onze ekonomie klaar te maken om bij 
de ekonomische heropleving weer kompetitief te 
zijn. 
Dat precies midden in deze krisis en op een 
ogenblik dat de toestand van de munt slechter is 
dan ooit tevoren, een politieke krisis wordt 
uitgelokt is wraakroepend. Het maandenlange 

gezagsvacuüm dat daardoor ontstaat, zal de 
toestand nog verergeren. Wie deze krisis 
uitgelokt heeft, draagt dan ook een zeer zware 
verantwoordelijkheid. 
De rol van de overheid in het 
sociaal-ekonomisch beleid is belangrijk. De 
Volksunie is echter van mening dat de oplossing 
van de moeilijkheden in de eerste plaats moet 
komen van het geloof in eigen kunnen, inzet en 
dynamisme. De overheid dient te begeleiden, bij 
te sturen als het moet en te koördineren. Ze moet 
daarbij zorgen dat de sociale rechtvaardigheid 
geëerbiedigd wordt. Ze moet echter in de 
allereerste plaats waken over een gezond 
ondernemingsklimaat. Het vertrouwen in de 
ekonomische opleving moet hersteld worden en 
de bereidheid tot investeren aangewakkerd. 
Want uiteindelijk zijn een bloeiend en 
winstgevend bedrijfsleven, een rechtvaardig en 
dus eveneens gezond sociaal klimaat, de beste 
middelen om de tewerkstelling te beveiligen en 
te vergroten. 

Werlfen, sparen en ondernemen moeten nog zin 
hebben. 
De Vlaamse ekonomie wordt gekenmerkt door 

de aanwezigheid van vele kleine en middelgrote 
ondernemingen. De K.M.O. moet haar 
onvervangbare rol kunnen spelen in het 
ekonomisch leven en bij de tewerkstelling. 
Een levenskrachtige middengroep — kaders, 
geschoolde beroepen, zelfstandigen, 
ambtenaren, vrije beroepen — is een wezenlijke 
waarborg voor de sociaal-ekonomische zowel 
als de politieke demokratie. Omdat zij de waarde 
en de macht van de vrijheid belichamen 
tegenover de centrale politieke macht en de 
samengebalde ekonomische macht, en zodoende 
een waarborg vormen voor de demokratie, wil de 
Volksunie de levenskracht en de ontwikkeling 
van deze groepen beschermen en bevorderen 
door een aangepast beleid. 

\^lksunie 
sociaal en federaal 

•••omdat werken, sparen en onderic 



Zes miljoen Vlamingen... 

en dan samen zelf beslissen. 

Dat is federalisme. 
• 7 3 ^ 

1 
Het belastingsysteem moet herzien worden opdat 
de band tussen inspanning en beloning niet alleen 
behouden wordt, maar ook zichtbaar en voelbaar. 
Wie initiatief neemt mag niet ontmoedigd en 
bestraft worden. 

Daartoe wil de Volksunie : 
• De afschaffing van een belastingsysteem waar
door loonsverhoging uiteindelijk leidt tot een ver
mindering van het inkomen. 
• De afbouw van de fiskale bestraffing van het 
huwelijk. 
• Een vermindering van de fiskale en parafiskale 
druk. 
• Een stelselmatige vereenvoudiging van de 
administratieve en fiskale procedures die ieder ini
tiatief dreigen te verstikken in een bureaukratische 
doolhof. 

De Volksunie weigert echter aan goedkoop opbod 
te doen. Vermindering van de fiskale en parafiska

le druk is slechts mogelijk mits een verder doorzet
ten van de budgettaire politiek, die door de rege
ring was aangevat. 
Daarom wil de Volksunie: 
• Een genuanceerde beheersing en heroriënte
ring van de staatsuitgaven, zonder te vervallen in 
een deflatoire politiek, zodat ruimte overblijft voor 
de aanmoediging van werken, sparen en investe
ren. 
• Het herdenken van het stelsel van sociale over
drachten op basis van het beginsel «wie kan, 
betaalt; wie het echt nodig heeft, ontvangt». Socia
le overdrachten moeten de minder begunstigden 
ten goede komen. Overdrachten die geen herver
delend effekt hebben, moeten afgebouwd worden. 
• De toepassing door de overheid van open-ma-
nagementtechnieken, zodat het parlement een ech
te budgettaire politiek kan uitoefenen. 

Om de tewerkstelling te bevorderen en ons wel
vaartspeil te beveiligen, moeten onze ondernemin
gen opnieuw rendabel worden en hun konkurren-
tiekracht hersteld. 

Daarom wil de Volksunie : 

• De vereenvoudiging en heroriëntering van de 
steunverlening aan bedrijven. In de eerste plaats 
moeten levenskrachtige, gezonde initiatieven ge
steund worden, met een voorkeur voor investe
ringen die arbeidsplaatsen scheppen. 
• Het bestrijden van de kapitaalsvlucht, onder 
meer door het begunstigen van de herinvestering 
van de gemaakte winst. 
• De gerichte steun aan innovatie en kreativiteit, 
vooral in de kleine en middelgrote ondernemingen, 
onder meer door een betere samenwerking tussen 
deze ondernemingen en het Instituut voor aanmoe
diging van het Wetenschappelijk Onderzoek in de 
Nijverheid en de Landbouw (IWONU, en de 
opbouw van een overdrachtsmekanisme tussen 
wetenschappelijk onderzoek en nijverheid. 
• De fiskalizering van het stelsel van de sociale 
zekerheid, zodat arbeidsintensieve en kapitaalin
tensieve bedrijven op dezelfde voet geplaatst wor
den. 
• Het uitwerken van eenvoudige expansiewet
ten, op maat van de kleine en middelgrote onderne
mingen. 

lees door volgende biz. 

rnemen nog zin moeten hebben 



Arbeid en welzijn 

# De afschaffing van de BTW op investeringen 
en de de vereenvoudiging van elke administratieve 
formaliteit. 
# De bevordering van een gezond sociaal kli
maat In de ondernemingen door een echte, maar 
realistische demokratizering en de vermenselijking 
van de arbeid en de arbeidsvoorwaarden. 

# De persoonlijke en maatschappelijke herwaar
dering van de arbeid onder al zijn vormen, ook op 
het ondernemersniveau. Dit kan onder meer door 
het herwaarderen van de ondernemersfunktie, die 
gepaard moet gaan met persoonlijke en maat
schappelijke verantwoordelijkheden. 

# Het herwaarderen van de kaders, waarvan de 
taak, de rechten en plichten, zowel juridisch als op 
het vlak van de vertegenwoordiging moeten om
schreven en erkend worden. 

# Het invoeren van de éénmansvennootschap. 

Het spontane resultaat van een verbeterd onderne
mingsklimaat zal niet volstaan om een voldoende 
ruime tewerkstelling te verzekeren. Een aktieve 
tewerkstellingspolitiek is nodig. Daarom wil de 
Volksunie: 

• De bevordering van de tewerkstelling in de 
marktsektor door het toekennen van substantiële 
arbeidsplaatspremies aan werkgevers die op vrij
willige basis bijkomend personeel te werk stellen. 
• De vervanging van het stelsel van verplichte 
tewerkstelling van stagiairs, dat geleid heeft tot 
ongunstige ervaringen, door het aantrekken van 
stagiairs op vrijwillige basis en gesubsidieerd. 
• Een betere verdeling van de beschikbare 
arbeid door een realistisch geplande en geleidelij
ke arbeidsduurvermindering, rekening houdend 
met de Europese kontekst. 
• De bevordering van deeltijds werk op ruime 
schaal en op basis van vrijwilligheid, met een aan
gepast sociaal statuut. 
• Het erkennen van de dienstverlening aan en in 
de gezinnen als een volwaardige arbeidssektor. 
• De bevordering van de tewerkstelling in de wel-
zijnssektor door een oordeelkundige uitbouw van 
de derde arbeidskring binnen de ekonomische en 
budgettaire mogelijkheden. 

Het ekonomisch en budgettair herstel moet aan de 
overheid de middelen verschaffen om een nieuwe 
welzijnspolitiek te voeren die kadert in de grondige 

maatschappij-evolutie, die wij doormaken. 
De Volksunie wil daarbij grote aandacht besteden 
aan een welzijnspolitiek die bijdraagt: 
• Tot de ombouw van de louter materieel ge
oriënteerde konsumptiemaatschappij naar een 
meer sobere, meer solidaire samenleving, met eer
bied voor de kleinschaligheid. 
• Tot de herwaardering van geestelijke, kultureie 
en artistieke prestaties. 
• Tot het ontwikkelen van een gezond, realistisch 
milieubeleid. 

De Volksunie wil in het biezonder dat in het wel
zijnsbeleid voorrang verleend wordt aan een recht
vaardiger pensioenstelsel, waarbij aan iedereen 
een gelijk basispensioen wordt toegekend. Tevens 
wil de Volksunie een politiek van sociaal grondbe
leid, zodat bouwgronden tegen haalbare prijzen 
aan jonge gezinnen ter beschikking kunnen ge
steld worden. 

Vrijheid en verscheidenlieid 

De opvatting dat de Vlaamse samenleving 
pluralistisch en verdraagzaam moet zijn, wordt 
door velen met de lippen beleden, maar de 
politieke werkelijkheid is anders. Zo is bv. de 
idee van een kultuurpakt, dat de minderheden 
zou beschermen en de discriminatie zou 
beletten, verworden tot een instrument voor het 
bestendigen van de partijpolitieke macht en het 
versterken van de reeds overmatig sterken. 
Een samenleving waarin één persoon de plak 
zwaait over iedereen of waarin één groep de 
anderen overheerst, is onaanvaardbaar. Indien in 
de Nederlandse Kultuurraad, die de 
voorafbeelding is van het toekomstig Vlaams 
Parlement, een enkele partij de politieke 
meerderheid zou behalen, is dit een probleem 
voor iedereen, zowel voor de aanhangers van 

deze partij als voor de andersdenkenden, zowel 
voor de gelovigen als voor de niet-gelovigen. 
Een éénpartijstaat is de slechtst denkbare 
uitgangspositie voor een samenleving van 
vrijheid en verscheidenheid. 
Daarenboven is de dreiging van een 
overheersing door één enkele partij van aard om 
de vrijzinnige minderheid huiverig te maken voor 
de gedachte van de Vlaamse staat, wat in feite 
neerkomt op een verzwakking van de politieke 
wil tot federalisme. De overheersing van één 
enkele partij is tenslotte van aard om de 
polarizatie met al haar nadelige gevolgen te 
bevorderen. Het toespitsen van de politieke 
bundeling op twee groepen heeft immers 
onvermijdelijk de overheersing van één van de 
twee tot gevolg. 

Alleen een meerpartijenstelsel biedt de beste 
waarborg voor het eerbiedigen van de 
fundamentele demokratische vrijheden, niet 
alleen in teorie maar ook in de praktijk. 
De Volksunie heeft, als pluralistische partij dan 
ook een onvervangbare rol te spelen in het 
tot stand komen van een werkelijk verdraagzame 
samenleving, die de verscheidenheid niet alleen 
duldt, maar waardeert als een positieve bijdrage. 

lees door volgende biz. 



Vrijheid en verscheidenheid 

1 
De Volksunie wil een Vlaamse gemeenschap die 
aan iedereen voldoende levenskansen geeft. Dit 
veronderstelt verdraagzaamheid en eerbied voor 
mekaars godsdienstige, levensbeschouwelijke en 
maatschappelijke opvattingen. 

De Volksunie hecht aan de verdraagzaamheid als 
maatschappelijke waarde enorm belang. De ver
draagzaamheid eist, naast een grote dosis gelijk
heid, ook een grote dosis vrijheid. Er moet vrijheid 
zijn van denken, maar ook vrijheid van handelen in 
overeenstemming met het denken. 
De samenwerking tussen de verschillende filozofi-
sche strekkingen en de gelijke behandeling ervan is 
wezenlijk voor het bereiken van een open samenle
ving. Daarom moet de eerbied voor de levensbe
schouwelijke en wijsgerige verscheidenheid ge
waarborgd worden, ook en vooral in het kultuurbe-
leid. De verzuiling en de politizering moeten bestre
den worden. 

Het kultuurbeleid in Vlaanderen moet gericht zijn 
op de kwaliteit. Daarbij moet uitgegaan worden 
van het recht van iedereen op voortdurende scho
ling. 

Een verfijning van de bepalingen van het kultuur-
pakt is noodzakelijk. Het kultuurpakt moet beant
woorden aan zijn wezenlijk opzet, nl. de bescher
ming van de levensbeschouwelijke en wijsgerige 
minderheden. De uitholling ervan tot een hefboom 
voor partijpolitieke macht en tot middel voor partij
politieke benoemingen, moet ongedaan gemaakt 
worden. 

In ruim overleg moeten nieuwe regels opgesteld 
worden, die het recht van allen — en in de eerste 
plaats van kansarme enkelingen en groepen — op 
voorlichting, op meningsuiting, op vorming en op 
scheppend werk in eigen kring of buurt beveiligen. 

In de kulturele en sociale sektor moet het vrijwilli
gerswerk in stand gehouden worden. De Volks
unie waarschuwt voor de toenemende verambtelij-
king en onderstreept de waarde van de belangelo
ze en spontane inzet in het sociaal-kulturele leven. 
Het voluntariaat moet maatschappelijk erkend wor
den en gewaardeerd als tegenkracht tegen de kille 
verambtelijking. 

De Volksunie wil de demokratische spreiding van 
de politieke macht. Een open en verdraagzame 
demokratie veronderstelt eveneens dat de bevol
kingsgroepen, die te weinig bij het beleid worden 
betrokken, daartoe volwaardige kansen krijgen. 

De toegang tot de informatie en het verspreiden 
ervan moet voor alle strekkingen gewaarborgd 
zijn. 

De overheidssteun aan de pers moet tot resul
taat hebben dat alle ideologische en politieke strek
kingen aan bod komen en dat de brede waaier van 
opiniebladen het hele spektrum van onze samenle
ving omvat. In geen geval mag zij dienen om de 
sterken sterker en de zwakken monddood te 
maken. 

8 
Voor de BRT wil de Volksunie een gemeenschaps
statuut, waardoor de manipulatie van de machtelo
ze burger zoveel mogelijk wordt uitgesloten. 

Er moeten wettelijke en bestuurlijke maatregelen 
uitgewerkt worden, teneinde te beletten dat de 
moderne informatica-apparaturen gemonopoli-
zeerd zouden worden en gemanipuleerd door klei
ne, machtige groepen of door instellingen die partij
gebonden geleid of gekontroleerd worden. 

10 
De Volksunie bepleit de volstrekte gelijkheid tus
sen scholen, onderwijzend personeel en inrichten
de machten. Het onderwijs moet losgekoppeld wor
den uit de politieke machtssfeer. De Volksunie zal 
zich dan ook tot taak stellen mede te werken aan 
de uitbouw van onderwijsstrukturen die elke discri
minatie uitsluiten zowel ten opzichte van gelovigen 
ais van vrijzinnigen. Geen enkel onderwijsnet mag 
uitgroeien tot een staat in de staat. De onderschei
den netten moeten een demokratische beleids-
struktuur krijgen waarin de inrichtende machten, 
de leerkrachten, de ouders en de leerlingen mede
zeggenschap hebben. De gewetensvrijheid van 
het onderwijzend personeel moet geëerbiedigd 
worden, zonder de specificiteit van de instellingen 
aan te tasten. 

U 
Verdraagzaamheid betekent ook rechtvaardigheid 
en het uitvlakken van een pijnlijke bladzijde uit ons 
verleden. Vrede en verstandhouding in de Vlaam
se samenleving kunnen slechts komen door het 
verlenen van amnestie. 
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Naast dit verkiezingsprogramma blijft 
het partijprogramma van de Volksunie 
zoals het werd vastgelegd in een reeks 
merkwaardige kongressen, onvermin
derd gelden. Met name weze hier uitdruk
kelijk verwezen naar de besluiten van 
ons kongres over de arbeid, naar de kon-
gresbesluiten over de ombuiging van 
welvaart tot welzijn, naar onze stand
punten inzake wereldvrede, ontwikke
lingsbeleid, Europese eenmaking, milieu
beleid, enz. 

Op vele van deze terreinen heeft de 
Volksunie baanbrekend werk verricht 
door als eerste partij uiterst belangrijke 
vraagstukken aan de orde te stellen. Zo 
onder meer de opvattingen over het 
gewaarborgd levensminimum, over de 
fiskalizatie van de RMZ, over het recht 
op voortdurende scholing, over de derde 
arbeidskring... 

Al deze waardevolle en wezenlijke pro
gramma-punten vormen mede het Volks

unie-dossier dat op 17 december aan de 
kiezer wordt voorgelegd. 
Het is nochtans onze mening dat de kie
zers zich in de gegeven omstandigheden 
vooral over de drie krachtlijnen moeten 
uitspreken, die de werkelijke inzet ver-
men van deze verkiezingen. 
Zes miljoen Vlamingen moeten samen 
Z f L F beslissen over de wijze, waarop in 
de Vlaamse staat arbeid en welzijn kun
nen worden bevorderd en vrijheid en ver
scheidenheid gewaarborgd... 

•••omdat de Vlamingen het aankunnen 
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2 3 Rimes et racontines — 
1800 De Muppetshow - 1830 
Zigzag — 1845 La communaute 
Frangaise — 1915 Lundi-sports 
- 2000 « Q B Vil» CTV-film) -
21 40 Nieuws — 21 55 L'autre 
journal 

RTB 2 

1955 Politiek debat - 21 00 Intn 
gues a la maison Blanche (O 

ARP 

17 50 Nieuws - 1800 Das Inter 
mezzo bietet an — 18 30 Spiel um 
halb 7 — 1840 Amenkaanse gift
slangen (dok) — 1915 hier und 
Heute — 1945 Spiel um 4tel vor 
8 - 20 00 Nieuws — 2015 Liebe 
zu Ludia a v film) - 21 05 Duits 
in Frankrijk (reportage) — 21 45 
Dr Muffels Telebrause — 22 30 
Tagesthemen — 2300 Jumping 
- 2345 Nieuws 

ZPF 

1630 Nieuws - 1710 Spiel mit 
Puppen — 1740 Die Drehschei 
be - 18 20 Gesucht wird (f) -
1900 Nieuws - 1930 Disco 78 
— 2015 Rechtszaken beoordeeld 

W-PROGMMMK<? 

door burgers — 21 00 Heute-Jour 
nal — 21 20 Der kurze Brief zum 
langen Abschied CTV-film) — 
2250 Guten Abend - 2340 
Nieuws 

P 2 

18 00 Sesamstrasse - 18 30 Tele-
kolleg 1 - 19 00 De onafhankelijk
heidsstrijd in Eritrea (dok) — 
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Cinq a sept agenda — 17 20 Les 
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— 1840 Systeme D (spel) — 
19 00 Nieuws - 19 30 Le coff re-
fort (spel) — 1935 Passé et ga-
gne (spel) — 19 47 Entre chien et 
chat - 19 55 Nieuws - 20 00 La 
vie de Marianne (f) — 21 00 La 
grande caravane (western) — 
2240 Horoskoop 

TF 1 

1215 Reponse a tout - 1229 
Les Tifins — 12 33 Midi premiere 
- 1300 Nieuws - 1335 Regio 
nale magazines — 1350 Jeugd
programma - 1405 CNDP -
1420 Les Saintes Chenes (f) — 
1758 A la bonne heure — 1827 
Un rue Sesame — 1855 Les 
Mohicans de Pans (f) — 1915 
Une minute pour les femmes — 
19 18 Les Tifins - 19 20 Geweste
lijk nieuws — 1945 LInconnu de 
1945 - 2000 Nieuws - 2030 
Le gargon dans la bulle de plasti 
que (TV-film) - 2210 Debat 

A 2 
1335 Regionaal magazine — 
13 50 Lage en fleur (f) - 1403 
Aujourdhui madame — 1505 
Pain amour et fantaisie (film) — 
1725 Fenêtre sur - 17 55 Re 
ere A2 — 1835 Des chiffres et 
des lettres (spel) — 19 20 Gewes
telijk nieuws — 1945 Top club — 
2000 Nieuws - 2032 Lundi vane-
tes — 21 35 Question de temps 
— 22 35 Bande a part (reportage) 
- 23 05 Nieuws 

FR. 3 

1910 Nieuws - 19 20 Gewestelijk 
nieuws — 1940 Regionaal pro 
gramma — 1955 II etait une fois 
l'homme — 20 00 Les jeux de 20 
heures — 20 30 Comme un boom
erang (politiefilm) — 22 05 Nieuws 

Dinsdag 
NOVEMBER 

BRT 1 

1400 Schooltelevisie - 1800 
Kuifje — 1805 Sesamstraat — 
18 30 Open School - 19 00 Filo-
pat en Patafil — 19 05 Het Huma
nistisch Verbond — 1945 
Nieuws — 2010 Dolle Dinsdag 
— 2055 Verover de aarde — 
21 45 JIJ of wij ' — 2210 Nieuws 

BRT 2 
2010 Op een goeie wei ( f ) — 
2035 Panorama - 21 00 Meche-
len-Haifa (Basket) - 21 40 De hel
se afdaling (sportfilm) 

NEP. 1 
1830 Sesamstraat — 1845 Pas
poort - 1855 Nieuws - 1859 
Het kleine huis Cf) - 19 50 Nico-
demus en de slang — 2000 The 
Immegrant deer Cdokumentaire) 
- 20 30 Trio Rob Van Dijk -
2045 Tijdsein — 21 35 Nieuws — 
21 55 Den Haag vandaag — 
2210 De kristenen Cdok) 

NEP 2 

1855 Nieuws — 1859 Barbapa
pa - 1905 Pinokkio Cf) - 1927 

Hoe bestaat h e f (satire) — 
20 00 Nieuws — 20 27 George en 
Mildred ( f ) - 2052 Het Rhine-
mann spel (spionage) — 2210 
Vara Visie — 2305 Nieuws 

RTB 1 

1400 Schooltelevisie - 17 30 1 
2 3 Cinema - 1800 De Mup
petshow — 1830 Zigzag — 
1845 TV Magazine - 1915 An-
tenne-Soir — 19 30 Nieuws — 
1955 Hippodrome (show) — 
20 55 Portrait du theatre de Bien-
ne - 2145 Nieuws - 22 00 
Entree libre 

RTB 2 

1845 Pink Panther - 1955 Poli
tiek debat - 2025 Chacun sa 
chance (film) 

ARP 

1610 Nieuws - 1615 Spinnen 
Cdok) - 1700 Jan und Jo -
1750 Nieuws — 1800 Intermez-
zo-lnformationen — 1830 Oude 
steden en landschappen Cdok) — 
18 40 Von der Eifel bis zum Weser-
bergland (show) — 1915 Hier 
und heute — 1945 Tip um 4tel 
vor 8 - 20 00 Nieuws - 2015 
Klimbim (satire) — 21 00 Report 
— 21 45 Detektiv Rockford Anruf 
genug t ( f ) — 22 30 Tagesthemen 
- 23 00 Jumping - 2345 
Nieuws 

ZPP 

1700 Nieuws - 1710 Vier Jun-
gen und ihre Farm (reportage) — 
1740 Die Drehscheibe - 18 20 
De prinses en de geitenhoeder 
Csprookje) — 1840 Popeye Cte-
kenfilm) - 19 00 Nieuws -
19 30 Jung und unschuldig Cthnl-
ler) Aansluitend «Ratschlag fur 
Kinoganger» — 21 00 Heute-Jour-
nal — 21 20 Marokko CReporta-
ge) — 22 00 Kurzfilm internatio
nal — 2240 Festival van Dort
mund 1977 - 2315 Nieuws 

ARP 3 

18 00 Sesamstrasse - 1830Tele-
kolleg I - 19 00 Strandgut Vluch 
telingen uit Zuidoost Azie Cdok) 
- 1945 Journal 3 - 2000 
Nieuws — 2015 Laenderspiegel 
- 21 00 Momente - 21 15 Ver-
rueckt nach Gefahr Stuntman Cre-
portage) - 2200 Sport kntisch 
— 22 30 Wenn die Liebe hinfaellt 
— 2300 Nieuws 

LUX 

petite maison dans la prairie Cf) 
- 2100 Vautrin Cfilm) - 22 30 
Horoskoop 

TF 1 
1215 Reponse a tout — 1229 
Les Tifins — 1233 Midi-premiere 
- 1300 Nieuws — 1345 Jeugd
programma - 14 05 CNDP -
1415 Les apres-midi de TF 1 le 
regard des femmes •< Le grand 
amour de Balzac» Cf) — 1800 A 
la bonne heure — 1827 Un rue 
Sesame — 1855 Les Mohicans 
de Pans Cf) — 1915 Une minute 
pour les femmes — 1918 Les 
Tifins — 19 20 Gewestelijk 
nieuws — 1945 LInconnu de 
1945 - 2000 Nieuws - 2030 
Colette Cportret) - 21 32 Livres 
en fête — 2250 Nieuws 

A 2 
1335 Regionaal magazine — 
1350 LAge en fleur Cf) - 1403 
Aujourdhui madame — 1505 
Operation danger Cf) — 1555 
Decouvnr — 1725 Fenêtre sur 
- 1755Recre A 2 - 1835 Ces t 
la vie — 18 55 Des chiffres et des 
lettres — 19 20 Gewestelijk 
nieuws — 1945 Top Club — 
2000 Nieuws - 2035 Richard 
Nixon Creportage) — 23 30 
Nieuws 

Woensdag 

1215 La bonne Franquette — 
17 00 Cinq a sept jeunes — 1715 
Cinq a sept agenda — 17 20 Doc-
teur Simon Locke Cf) — 17 50 
Cinq a sept service et variétés — 
1800 Le coff re-fort Cspel) — 
1805 Nieuws - 1820 Ram-Da-
mes — 18 35 Le coff re fort Cspel) 
— 1840 Systeme D Cspel) — 
19 00 Nieuws - 19 30 Le coff re-
fort Cspel) — 1935 Passé et ga-
qne Cspel) — 19 47 Entre chien et 
Chat - 1955 Nieuws - 2000 La 

NOVEMBER 

BRT 1 

1530 Open school - 1630 Tip
top - 1815 Kuifje - 1820 Een 
zomernacht in het Hoge Noorden 
Cdokumentaire) — 1850 De Har
dy's Cf) - 1945 Nieuws - 2015 
Happy Days ( f ) — 2040 Carlos 
(tv-spel) - 22 20 Arnulf Rainer 
(portret) — 2245 Nieuws 

BRT 2 « : : ? • ' 

2015 De weg naar de roem (film) 
— 21 55 John Heartfield fotomon
teur (dok) — 2255 Einde van de 
uitzending 

NEP 1 

1530 Wat heet o u d ' - 1605 
Maja de bij ( f ) - 1630 De lucht-
bus — 1830 Sesamstraat — 
1845 Toenstische tips - 1859 
Van gewest tot gewest — 1950 
Politieke partijen (CVP) - 2000 
Een kwestie van tijd (film) — 
2055 Vnjen zonder problemen — 
21 37 Nieuws — 21 55 Den Haag 
Vandaag — 2210 Panoramiek 
- 2250 Studio sport - 2320 
Nieuws 

NEP 2 

1855 Nieuws - 1859 Het tuin-
feest (jeugdfilm) - 1930 Ken
merk - 2000 Nieuws - 2027 
Socutera — 2032 De vrolijke 
vrouwtjes in Windsor (opera) — 
2300 Nieuws 

Downhill racer, sportf i lm waarin een jonge skier zijn training al te licht 
opneemt en met zijn trainer in konflikt komt 
Dinsdag 28 november om 21 u 40 op BRT-2 

RTB 1 

1415 Schooltelevisie - 1700 
Feu vert — 1840 In het land van 
de robots — 1845 La pensee et 
les hommes — 1915 Antenne-
soir - 19 30 Nieuws - 2000 La 
cabine Ctv-film) — 21 35 Le point 
de la medecine — 2205 Debat 
- 2250 Nieuws - 2305 Arts-
hebdo 

RTB 2 

1845 Interwallonie - 1955 The 
bitter tea of general Yen Cfilm) 
- 21 25 Eindê 

ARP 

1610 Nieuws - 1615 Musik 
extra 3 - 1700 Walter Cfilm) -
1750 Nieuws - 1800 Intermez-
zo-informationen — 1830 Hit um 
halb 7 — 18 40 Reich und arm — 
1915 Hier und Heute - 1945 Tip 
um 4tel vor 8 — 2000 Nieuws — 
2000 Es kommt immer auf den 
Standpunkt an Ctv-spel) — 21 45 
Bilder aus der Wissenschaft — 
22 30 Tagesthemen 

ZPF 

17 00 Nieuws - 1710 Wolf (film) 
— 1740 Die Drehscheibe — 
1820 Wenn einer eine Reise tut 
Ctv-film) - 1900 Nieuws — 1930 
Sportreus DDR - 2015 Bilanz 
- 21 00 Heute-journal - 21 20 
Wallenstein Cf) - 2250 lm sa-
chen Menschenrechte — 2320 
Nieuws 

P 3 

18 00 Sesamstrasse — 1830Tele-
kolleg I — 1900 Tier-Report — 
19 45 Journal 3 - 20 00 Nieuws 
— 2015 Het einde van de familie 
— 2315 Nieuws 

LUX. 

1215 La bonne Franquette — 
1630 Lecole buissonniere — 
1800 Le coff re-fort Cspel) -
1805 Les clochers - 1820 Ram-
dames — 1835 Le coffre-fort 
Cspel) - 1840 Systeme O (spel) 
- 1900 Nieuws - 1930 Le cof
fre-fort Cspel) — 1935 Passé et 
gagne Cspel) — 1947 Entre chien 
et chat - 1955 Nieuws - 2000 
Hit-parade — 2100 Breves 
amours Cfilm) — 22 35 Horos
koop — 2240 Que repondrez-
vous 

TF 1 

1215 Reponse a tout - 1229 
Les tifins — 1233 Midi premiere 
— 1300 Nieuws — 13 37 Les visi
teurs du mercredi — 1755 Sur 
deux roues — 1815 A la bonne 
heure — 1825 Un rue Sesame 
— 1855 Les Mohicans de Pans 
Cf) — 1910 Une minute pour les 
femmes — 1918 Les tifins — 
19 20 Gewestelijk nieuws — 
1945 L'inconnu de 1945 - 2003 
Nieuws — 2030 Les pieds pous-
sent en novembre Ctv-film) — 
2205 Georges Suffert Cportret) 
— 2300 Nieuws 

A 2 

1335 Regionaal magazine — 
1350 Lage en fleur (fJ - 1403 
Aujourdhui madame — 1500 
Mash (f) - 1545 Quand tout 
était pourn-re ( f ) — 1610 Recre 
A2 - 1835 Cest la vie - 1855 
Des chiffres et des lettres (spel) 
— 1920 Gewestelijk nieuws — 
1945 Top Club - 2000 Nieuws 
- 2032 Les Muppets - 21 05 Mi 
fugue mi raison - 2220 Docu
ment Ina - 2310 Nieuws 

FR 3 

1910 Nieuws - 19 20 Gewestelij
ke aktualiteiten — 1940 Regio
naal programma — 1955 II etait 
une fois Ihomme ( f ) - 2000 Les 
jeux de 20 heures — 2030 Mira
cle a lltalienne (film) — 2225 
Nieuws 
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Zaak Aantjes: 

Holland op zijn smalst 
(jeeveedee) — Omdat wij deze bijdrage, wil ze tijdig bij de redaktie 
binnen zijn, dienen te schri jven vóór het Nederlandse parlement zich 
over de « zaak-Aantjes » buigt, kunnen we mets melden over de (voor
lopige ?) afloop van een kwestie die zo pas dagenlang het land heeft 
beroerd. De gang van zaken is bekend het Rijksinstituut voor Oor-
logsdokumentatie kwam onverwacht met onthullingen over gedra
gingen tijdens de oorlog van mr Willem Aantjes, fraktieleider van het 
CDA (Christen-Demokratisch Appel) in de Tweede Kamer. Een dag 
later legde de heer Aantjes al zijn politieke funkties neer 

De aandacht in die turbulente 
dagen ging naar diverse kanten 
van de zaak 1 Hoe zwaar was 
het vergnjp waaraan Aantjes zich 
had schuldig gemaakt"? (Dienst
neming bij een Duitse politieke of 
semi-militaire organizatie) 2 Had 
Aantjes eerder volledige opening 
van zaken moeten qeven"? 3 

Wat voor zin heeft het om na 33 
jaren dergelijke feiten nog op te 
halen"? 4 Was de leiding van het 
Rijksinstituut opgetreden als aan
klager in plaats van dat zij een 
nuchtere, wetenschappelijke visie 
bracht? 5 Had de Nederlandse 
regering de hele zaak met op een 
andere wijze kunnen aanpak
ken "̂  
Zoals gezegd kunnen wij met 
vooruitlopen op wat in de Kamer 
verteld gaat worden (en verteld is 
wanneer u dit nummer van •< Wij» 
leest) Wei houden wij staande 
dat er tegenover de heer Aantjes 
volstrekt taktloos en onmeedo
gend IS gehandeld De «beklaag
de» 18 voor de honden gegooid 
zoals Jan Terlouw, de fraktievoor-
zitter van Demokraten '66 het uit
drukte In elk geval maakte het 
land kennis met een kant van de 
politiek die velen een vieze 
smaak in de mond gaf 

Hoe zeer dit laatste het geval 
was bij de bevolking bleek uit de 
honderden bneven waarmee de 
dagbladen werden overstroomd 
We maakten voor u een bloemle

zing — autentiek en letterlijk — 
uit brieven aan grote kranten van 
liberale, knstelijke en socialisti
sche strekking 
— Ongelooflijk waar publiciteits
media en een medewerker van 
een Dokumentatie-Instituut toe in 
staat zijn Binnen één etmaal van 
een sleutelpositie naar de vuilnis
hoop Je zou inderdaad hunkeren 
naar een ethisch reveil 
— Het getuigt van een onbegrij
pelijke mate van staatsrechtelijk 
onbenul, van zowel de betrokke
ne als van de verantwoordelijke 
bewindslieden, dat een rijksamb
tenaar zich ten aanschouwen van 
televisiekijkend Nederland kan 
permitteren een waarde-oordeel 
te geven over het doen en laten 
van een gekozen volksvertegen
woordiger (Met de rijksambte-
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naar is bedoeld pr̂  De v.>- van 
het Rijksinstituut voor Oorlogsdo-
kumentatie - jeeveedee) 
— Het IS gelukt De gevaarlijke 
man is uitgeschakeld Achter een 
rookgordijn van hoogmoed en hy-
poknsie is een van de beste spe
lers ernstig gekwetst van het veld 
gedragen 
— Wat IS politiek toch een vrese
lijke rotzooi Hoe is het mogelijk 
dat een man wordt weggewerkt 
die zo'n prachtig voorbeeld is van 
rehabilitatie, socia.jil sat 'tewel 
langdunge verdienstelijke aanpas
sing na een jeugdfoutje, dat zelfs 
de strengste jezuïet nog met tot 
zonde zou willen verklaren 
— Na de televisierechtbank werd 
mr Aantjes nog net met opgepakt 
om per oude kar vervoerd te 
worden naar de guillotine, maar 
het geheel hennnerde wel aan 
wat eens in Frankrijk gebeurde 
— Dat in het bevrijde Nederland 
op een vreemde wijze met het 
recht IS omgesprongen, mag toch 
geen vrijbnef zijn om dertig jaar 
later metoden toe te passen, die 
doen denken aan het wilde wes
ten van het jonge Amenka 
— De verantwoordelijke minis
ters hebben op onoirbare wijze 
(moreel, politiek en juridisch) een 
Kamerlid in opspraak gebracht, 
en noodzaakten daarmee de 
beëindiging van diens politieke 
carrière 
— Het IS voor mij onbegrijpelijk 
dat een man die jarenlang ge
toond heeft een integer politicus 
te zijn, zonder fascistische sympa-
tieen, na 35 jaar wordt gepakt op 
het feit dat hij op z'n 21e een mis
stap heeft begaan 
— Wat de politiek z'n slechte 
beeldvorming geeft, is de poging 
om er als persoon en partij zo fat
soenlijk en eerlijk mogelijk uit te 
zien, maar elkaar als stenen te 

laten vallen als iemand te lastig 
wordt 
— Zouden diegenen die het no
dig vonden gedragingen van een 
jong en kennelijk nog weifelmoe
dig mens in de oorlog op te rake
len, zich met veel nuttiger maken 
als ze de recente gedragingen 
van volwassen Nederlandse politi
ci eens op «brandschoonheid» 
gingen testen •? 
— De zaak-Aantjes werd in de 
publiciteit gegooid nog voor de 
heer Aantjes enig weerwoord 
kon hebben, geen rekening hou
dend met allerlei verzachtende 
omstandigheden die er beslist 
zijn Een zeer integer mens, een 
groot politicus, wordt op de 
schroothoop gegooid 
— Als alle politici die het tijdens 
de oorlog wel eens in hun broek 
gedaan hebben, na de oorlog 
waren uitgeschakeld, dan hadden 

Aziatisch drama 
Hoewel reeds sinds de overwin
ning van de Vietkong in Vietnam 
heel wat Vietnamezen (uiteraard 
het meest uit Zuid-Vietnam) hun 
land verlaten hebben, spreekt dit 
drama pas tot de westerse ver
beelding sinds het vrachtschip 
«Hai-Hong» met 2500 uitgewe
ken Vietnamezen aan boord, zijn 
menselijke lading met mag lossen 
in Maleisië en zelfs verplicht 
wordt, buiten de territoriale wate
ren te blijven Na dagen zwalpen 
op zee kan men zich voorstellen 
wat een hoop ellende aan boord 
van het schip heerst Pas sinds 
enkele dagen verklaren de USA, 
Canada, België, West-Duitsland 
en nog enkele landen zich bereid 
een gedeelte van de vluchte
lingen op te nemen Het is erg dat 
de wereldopinie zich zo weinig 
gelegen laat aan het drama dat 
zich afspeelt in Vietnam, Cambod
ja en Thailand, terwijl er weinig 
nieuws doorsijpelt vanuit Laos 
Deze vier landen hebben sinds de 
Vietkong-overwinning en de zege 
van de Rode Khmers met geaar
zeld hun resp bevolkingen aan 
een zeer strenge discipline te 
onderwerpen, gewezen tegen
standers te likwideren, gevangen 
te zetten, uit te wijzen of gewoon 
de uitwijking van ongewensten in 
de hand te werken 
Vooral de middenstand en de bur-
genj in deze voormalige met-kom-
mumstische staten krijgen het 
hard te verduren, temeer daar de 

staten in kwestie zich meer als vij
andige broeders dan als «belij
ders van een zelfde — rood — 
geloof gedragen De grensschen-
dingen zijn er dagelijkse kost en 
vaak nemen de schermutselingen 
en grensincidenten de vorm aan 
van een echte oorloa 

Er kwam voor het eerst meer 
wereldbelangstelling voor dit zo 
verward als onmenselijk ver
schijnsel, toen de in Vietnam ver
blijvende Chinezen (die meestal 
in de handel bedrijvig waren) 
onder de steeds toenemende so
ciale ekonomische en politieke 
druk van Hanoi kwamen te staan 
en naar China poogden terug te 
keren Het werd nog ingewikkel
der toen Hanoi na de uitwijking te 
hebben verboden, deze dan in de 
hand werkte tegenover een Chi
na, dat zelf nogal besluiteloos rea
geerde en pas sinds kort positief 
beantwoordde aan de inwijking 
van vervolgde volksgenoten De
ze kentenng ging slechts enkele 
weken vooraf aan het sluiten van 
het Russisch-Vietnamees vnend-
schapsverdrag Van toen af had 
Vietnam het te Peking verkorven 
en werd de Chinese inwijking 
aktief gesteund 

Naar schatting zouden reeds bij
na een half miljoen Vietnamezen 
hun land hebben verlaten Ze 
maken de tweede golf van vluch
telingen uit sinds Zuid-Vietnam 
de oorlog tegen Noord-Vietnam 

we de eerste 20 jaar na de bevrij
ding geen regering gehad 
Zonder het nu woordel i jk met 
alle citaten uit de brievenstroom 
eens te zijn, willen we ermee aan
tonen dat de doorsnee Neder
lander erg veel kritiek heeft op 
de wijze waarop «de pol i t iek» 
de zaak-Aantjes heeft aange
pakt. Er zijn ook legio verwijten 
aan het adres van Aantjes' part i j
genoten aan wie een misseli jke 
en onverantwoordeli jke rol 
wordt toegeschreven. 
Een kroniekschri jver in de Volks
krant heeft de hele kwestie een 
«Hollands drama» genoemd, 
maar dan in de slechtste zin van 
het woord. Zeker is dat alle 
benauwende kanten van «Hol
land op zijn smalst» de afgelo
pen weken naar voren zijn geko
men. Dat te moeten konstateren, 
geeft de burger weinig moed... 

verloor Toen vluchtten vele in
vloedrijke politici, leger- en politie
officieren, ambtenaren, hande
laars, enz uit hun vaderland weg 
Ze kwamen in de diaspora te
recht en leven nu verspreid over 
de wereld. 

Deze vlucht (van meestal tech
nisch en administratief flink ge
schoolde Vietnamezen) werd 
enigszins gekompenseerd door 
de vloed van ruim 150000 Cam-
bodjanen, die hun toevlucht in het 
«zachter gestemde» Vietnam 
zoeken 

De inwendige oorlogen die het 
voormalig Indochina teisteren be
wijzen dat ook de kommunisti-
sche regerende minderheid de na
tionale tegenstellingen met van 
meetaf in de kiem kan smoren 

Wie het nationalisme als faktor in 
de voorbije bevnjdingsoorlogen 
met erkent, kan onmogelijk verkla
ren waarom drie of vier kommu-
nistische regimes alleen mekaar 
bestrijden Men kan evenmin de 
vlucht van honderdduizenden in 
Z -O -Azie verklaren door de « her
opvoeding » en de « sociale gelijk
schakeling » Ook de aloude natio
nalistische tegenstellingen spelen 
een belangrijke rol Zo kunnen dui
zenden Zuidvietnamezen (van 
wie er velen katoliek zijn) het juk 
van Noord-Vietnam met langer 
verdragen ofwel duiken ze on
der ofwel vluchten ze Dit gebeurt 
thans op grote schaal 
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VU-Limburg hield zijn verkiezingskongres te Beringen 

Limburg eist meer 
welzijn door federalisme 
BERINGEN - Meer dan 300 belang
stellenden vulden verleden week za
terdag de zaai van het Casino van 
Beringen voor het provinciaal kon-
gres, een provinciaal kongres dat 
door de omstandigheden een verkie
zingskongres was geworden. 
Door een indrukwekkende reeks van 
sprekers werden de verschi l lende 
sociale en ekonomische problemen 
aangeraakt waarmee Limburg wor
s te l t 

An Gijsen, fraktieleidster voor de pro
vincieraad, leidde het kongres in Zij 
overschouwde de mogelijkheden 
waarover de provincieraad als be
stuurlijk orgaan beschikt om het be
leid inzake het sociaal-ekonomisch 
welzijn van de provincie te beïnvloe
den ZIJ wees op het feit dat de 
inbreng van de provincieraadsleden 
grotendeels beperkt blijft tot het 
bespreken van de begroting gedu
rende éen maand per jaar en de pro
vinciewet dnngend aan hervorming 
toe IS, maar dat mits een aantal voor
waarden vervuld worden, een zeke
re mogelijkheid bestaat om de ak-
tuele noden beter te kunnen opvan
gen, vooral op het vlak van wel
zijnsbeleid 

Welzijn betekent konkreet een 
rechtvaardiger belastingssysteem, 
een beter geografische spreiding 
van de financiële inspanningen 
in de provincie en de effektieve uit
voering van vastgelegde beleidsop
ties (zoals de post voor een studie 
over het openbaar vervoer die al 
jaren ongebruikt op de begroting 
staat) Meer welzijn in Limburg bete
kent op een open en demokratisch 
beleid (steeds grotere delen van het 
provinciebeleid worden onttrokken 
aan de inspraak en de kontrole van 
de provincieraadsleden) en een 
meer gecoördineerd beleid Meer 
welzijn, ten slotte, betekent ook meer 
aandacht voor de kansarmen, en in 
het bijzonder een resolute aanpak 
van het probleem van de grote vrou
welijke werkloosheid (ongeveer het 
dubbel van het nationale percenta
ge) 

Daarna volgde senator Evrard Ras
kin, die de politieke situatie in Vlaan
deren analyseerde, en van daaruit de 
konklusies trok voor de situatie van 
de Volksunie in Limburg Vooreerst 
somde hij de gevaren op die dreigen 
wanneer eenzelfde partij lange tijd 
een meerderheidspositie bekleedt 
verstarnng, machtsmisbruik, onver
draagzaamheid Allemaal dingen die 
met de CVP-meerderheid in Limburg 
voor VU-mandatanssen dagelijkse 
kost zijn op gemeentelijk en provin
ciaal vlak Nu staan we voor de 
onomkeerbare evolutie naar een poli
tiek zelfstandig Vlaamse natie, een 
evolutie die alleen maar kan toeqe-
luicht worden Maar daarnaast 
doemt het gevaar van een CVP-al-
leenheerschappij op, op vlak van de 
Vlaamse gemeenschap Volgens se

nator Raskin moet het dan ook de 
betrachting zijn van de partij «om 
het totstandkomen van dit monopolis
tisch machtsblok op nationaal niveau 
te voorkomen» Alleen de aanwezig
heid van de Volksunie en de vergro
ting van haar aanhang is de beste 
garantie voor het voortbestaan van 
een open en pluralistisch beleid 
-Het IS onze nieuwe opdracht van 
het autonoom Vlaanderen een beter 
Vlaanderen te maken - aldus sena
tor Raskin, «Een van de vereisten 
hiertoe is dat in Vlaanderen plaats 
voor iedereen is» Speicaal voor Lim
burg zag hij wel een aantal positieve 
elementen voor een verdere door
braak van de Volksunie Volgens ver
schillende bronnen staat de Volks
unie er goed voor in Limburg, maar 
«dit mag ons met beletten een goed 
en volgehouden verkiezingscampag
ne te voeren in eerste instantie 
erop gericht zoveel mogelijk nieuwe 
kiezers voor ons te winnen » 

« Meer dan tegen de A-24 knokken 
tegen de knsis», was hel tema 
van de toespraak van volks
vertegenwoordiger Willy De-
saeyere waann hij de eigen Limburg
se ekonomische problemen op een 
heidere en overzichtelijke wijze ana
lyseerde Limburg met zijn jonge en 
dynamische bevolking, haait tneste 
rekords op het vlak van bedrijfsslui
tingen en werkloosheid en wordt 
daarenboven gekonfronteerd met 
een jaarlijkse aangroei van 6 a 7000 
eenheden op de arbeidsmarkt Juist 
de verschillende bevolkingsstruktuur 
van Limburg (langzamere daling van 
het geboortencijfer, jongere bevol
king) IS er de oorzaak van dat Lim
burg pas in 1985 zijn hoogste werk
loosheidsgraad zal meemaken Dat 
betekent konkreet dat tussen 1978 
en 1990 in Limburg ongeveer 
100000 bijkomende arbeidsplaatsen 
moeten gevonden worden Limburg 
vereist dus een aangepast tewerk
stellingsbeleid Daarbij toonde Willy 
Desaeyere aan de hand van konkre-
te cijfers aan dat investeringen in 
arbeidsintensieve bedrijven nog 
steeds de meest doelmatige manier 

IS 

Provincieraadslid Johan Sauwens 
maakte op zijn beurt een aantal kritis
che bedenkingen rond het overheids
beleid Zo eiste hij naar aanleiding 
van het schandaal rond de auto
schouwingen het ontslag van minis
ter Chabert Verder vroeg hij ook 
meer aandacht voor de vitale rol van 
de KMO's Inzake de houding van de 
Franstalige partijen ten opzichte van 
de Voerstreek stelde Johan Sau
wens ten slotte dat het voor de VU-
Limburg onaanvaardbaar is dat een 
herziening van het statuut van de 
Voerstreek zou overwogen worden 
Volksvertegenwoordiger Jaak Ga-
bnels besprak de milieu-problema-
tiek HIJ merkte op dat het milieube
wustzijn zich steeds meer verspreidt 
onder de bevolking De jaren '70 

waren jaren van aktie en bezinning 
die nodig waren om het tij te doen 
keren In Limburg heeft daarbij de 
polemiek ronde A-24 een beslissen
de rol gespeeld in de bewustwor
ding Maar de slag tegen de A-24 is 
nog niet volledig gewonnen, en waak
zaamheid blijft geboden De andere 
problemen mogen hierbij met uit het 
oog verloren worden de wildgroei 
van de weekend-huisjes, de mergelaf-
gravingen in het Zuiden, de aantas
ting van de natuurgebieden in het 
Noorden, het openbaar vervoer, de 
aanleg van fietspaden. 
Het kongres werd dan afgesloten 
door minister Rik Vandekerckhove 
Alvorens de standpunten van de 
VU-Limburg nog eens op een njtje te 
zetten maakte hij kort en bondig de 
stand op van de huidige regenngskn-
sis gevolgd door verkiezingen Hij 
wees er nogmaals op dat het met de 
Volksunie is geweest die in deze 
moeilijke ekonomische penode ver
kiezingen gewild heeft, «verkiezin
gen die daarenboven nauwelijks iets 
zullen oplossen en wellicht de toe
stand nog zullen ingewikkelder ma
ken >> Maar het is de CVP en haar 
eersteminister geweest die vooruit 
gevlucht zijn in de verkiezingen om
wille van elektorale motieven en haar 
innerlijke verscheurdheid 
«Als in een familie, in een vereniging, 

moeilijke en delikate beslissingen 
moeten getroffen worden , dan is 
diegene die woedend vertrekt en de 
deur met een klap achter zich dicht 
gooit meestal ook diegene die wei
nig zinnige argumenten heeft anders 
kon hij blijven zitten In de regering is 
het niet anders '» aldus de minister in 
met mis te verstane termen Onder 
moeilijke omstandigheden heeft de 
Volksunie voor het eerst in haar 
bestaan regeringsverantwoordelijk
heid opgenomen, omdat haar aanwe
zigheid in de regenng tegelijk voor
waarde en waarborg was voor de 
evolutie naar een werkelijke federale 
struktuur «Deze bladzijde is nu omge
draaid, deze vingeroefening in federa
lisme IS voorbij, de geschiedenis zal 
moeten bewijzen wie gelijk en wie 
ongelijk had De Volksunie gaat nu 
vnj en ongeboden deze verkiezingen 
vnj en ongebonden deze verkiezin
gen in » 

Daarom onderstreepte minister 
Vandekerckhove de noodzaak voor 
een sterke en eensgezinde Volks
unie, om nu de definitieve stap naar 
werkelijke federalisering te kunnen 
maken Daarbij merkte de minister 
op dat het voor iedereen klaar moet 
zijn dat de Volksunie nooit zal bereid 
zijn om gelijk welke verandenng van 
het statuut van de Voerstreek te 
bespreken Ten slotte deed hij een 
oproep om de jaren van vele inspan
ningen om de VU-Limburg uit de 
grond te stampen in gedachten te 
houden en met te vergeten dat we 
met te weinig zijn om ons verdeeld
heid en getwist te kunnen veroorlo
ven 

^<<Km<<yym>m^ 

TOP 20 
1. Luk V a n h o r e n b e e k , B ie rbeek 504 
2. Erik Vandewa l le , I zegem ., , . . " .> 420 
3. Gu ido Cal laert, O p w i j k ^ / . t H 384 
4. A n n y Lenaer ts , Wi l r i jk ^.p^M. 354 
5. J o D e C le rcq , Hever lee y^^^^è, 240 
6. G e o r g e t t e D e Kege l , N i n o v e . . ^ , B j ^ f c ^ ' s i f ö s 4 M . 216 
7. Wi l ly Serp ie te rs , O o s t e n d e .. . f t i ' r ' i^f:^.- ' . * i l l t r 72 
8. K o e n V a n M e n e n , H e u s d e n 60 

Vee r i e Thi jssens, Eke ren 60 
Jan D e Roover , A n t w e r p e n 60 
Jan C a u d r o n , Aa ls t 48 
J. D e Landtsheer , D e u r n e 36 
Maur i t s V a n L iedekerke , L i edeke rke 36 
Enniel V a n Langendonck , St . -Kath. -Waver 36 
Je f V inex, Erps-Kvkrerps 36 
Wi l l iam Vandecau te r , Ho f s t ade 24 
Jan-Pieter Maes , S t -N i k l aas 24 
M a r k D e v n e s e , B r u g g e 24 
Paul C resens , D ies t 24 
A f d . Aarse le , K a n e g e m 24 

11, 
12 

16, 

VU-Neeroeteren-
Opoeteren rouwt 

Op 31 oktober 1978 overleed 
Hubert Cuppens, schoonvader 
van VU-gemeenteraadslid Jaak 
Cuppens, bestuursl id van de 
VU-afdeling Neeroeteren-Op-
oeteren en medestichter van 
het IJzerbedevaartkomitee van 
de fusiegemeente Maaseik. 
Bert was rechtvaardig en goed. 
Zi jn goedheid was zonder bere
kening. Zi jn bereidheid tot hel
pen en dienen was haast 
spreekwoordeli jk. Vooraleer de 
vraag om hulp er was, stond hij 
al klaar Nooit kon tegenspoed 
zijn optimisme breken. Bert is 
overleden zoals hij heel zijn 
leven was, van in het molen-
huis tot die laatste morgen : 
één en al dienstbaarheid, voor 
de zijnen, zijn familie, zijn bu
ren, zijn kennissen, zijn volk. 
Zi jn woord was « t r o u w . In de 
diepte der donkere dagen dicht
te zijn eenzame ziel : 
« Een schakel ben ik al, 
« Een gouden schakel wil ik zijn 
« niet voor de mensen 
« Niet voor mij, 
« Maar voor mijn volk. 
« Eens komt het grote mi rake l : 
« Dat 't Vlaamse Volk een kabel 

staal zal zijn. » 
Zi jn volk heeft hij veel geof
ferd. Hij heeft dat offer groot
moedig gedragen. Zi jn trouw 
aan, zijn liefde voor zijn aanbe
den vrouw en kinderen, voor de 
mensen, werd er niet minder 
om Al lag het hart hem vaak op 
de tong, toch waren zijn — bij
wij len wel eens scherpe — 
woorden nooit kwetsend be
doeld Haat of wrok waren hem 
vreemd. Integendeel, hij was 
dankbaar voor al wie hem ooit 
een handje toestak. Voor hem 
zeggen w i j : «Dank U men
sen ! » 

Nu genoot hij intens van zijn 
welverdiende pensioen. Zi jn le
vensdrang kreeg een nieuwe 
impuls. Met vrienden, met men
sen uit de straat besprak en 
beleefde hij — de pijp steeds 
ter hand — de grote gebeurte
nissen en de kleine dagelijkse 
dingen. 

Hij stond in deze wereld, doch 
was er niet aan gebonden. In 
die zin dacht en leefde hij onaf
hankeli jk en zwichtte hij niet, 
voor geld noch macht Een man 
als hij zullen wi j missen. 
Aan de familie van Bert Cup
pens biedt het bestuur van de 
afdeling Neeroeteren-Opoefe-
ren haar kristeli jke deelneming 
aan. 

Cornelius 

Enkele dagen later overleed 
één van de trouwste leden van 
de VU-afdeling Neeroeteren-
Opoeteren, Cornelius Goos-
sens. Cornelius was frontsol
daat geweest Geboren in 1889, 
hij heeft de ellende van de 
IJzer meegemaakt Zeer be
vriend met Bert Cuppens, hij 
besprak urenlang de politieke 
gebeurtenissen en haalde regel
matig de herinnering van de 
dramatische dagen aan het 
Front op. Evenals Bert Cup
pens, was Cornelius steeds pa
raat als het erop aan kwam zijn 
bijdrage te leveren voor de ver
dediging en de versterking van 
zijn Vlaanderenland. 

Aan de familie van Cornelius 
Goossens biedt het bestuur 
van de afdeling Neeroeteren-
Opoeteren haar kristeli jke deel
neming aan. 
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FILMTHEATERS 

studio 
23 NOVEMBER 1978 

LEUVEN 1 
14u 21 u K T 

Gouden Palm Cannes 7 8 

D e Klompenboom 
Film van Ermanno Olmi 

1715u 24 u K T 

The C h e a p D e t e c t i v e 

Film van Neil Simon met Peter 
Falk, Marsha Mason 

19 u Tweede v^^eek K N T 

Dream o f Passion 

Film van Jules Dassin met Meli-
na Mercoun, Ellen Burstyn, An
dreas Voutsinas 

LEUVEN 2 
1 6 - 2 0 u zesde week K T 

G r e a s e 

Met Olivia Newton^John, John 
Travolta 

1 4 - 1 8 - 2 2 U K.NT 

The C o n v o y 
Film van Sam Peckinpah met 
Kns Knstofferson, Ali McGraw 

2 4 u K N T 
U n Borghese Piccolo 

Piccolo 

Film van Mario Moncelli, met 
Alberto Sordi, Shellv Winters 

KURSAAL TURNHOUT 

Van 24 tot 2911 78 
Zondag 15 u K T 

Kuifje en de Zonnetempel 

Vnjdag en zaterdag 22 30 u 
Zondag 18 u K N T 

S t r a i g h t Time 

Met Dustin Hoffman 

Vrijdag, zaterdag, zondag, maan
dag, dinsdag 2030 u 

De B l o e d d o r s t i g e 
Haa i 

TERVUREN 
Donderdag 2030 u K N T 
Vnjdag 22 30 u 

The B i r d s 

Van Alfred Hitchcock 

Zondag 14 u K T 

The Fall o f the Roman 
Emp i re 

Vrijdag en zaterdag 2030 u K T 
Zondag 18 u 

The Swarm 

Film van Irwin Allen met Michael 
Came Richard Widmark 

Zondag, maandag, dinsdag, 
woensdag 20 30 u K N T 

S t r a i g h t T ime 

TIENEN 
K ' Vrijdag en zaterdag 22 u 

S t r a i g h t T ime 

Film van Ulu Grosbard met Dus-
tin Hoffman 

Vrijdag en zaterdag 14 u 
Zondag 18 u K N T 

N a s t y H a b i t s 

Met Glenda Jackson, Melina 
Mercoun Geraldine Page, San
dy Dennis 

Zondag 14 - 20 u 
Maandag, dinsdag, woensdag 
20 u 

G o n e w i t h the w i n d 

Film met Clark Gable Vivien 
Leigh 

Donderdag 20 30 u 

The B i r d s 

Film van Alfred Hitchcock 

K N T 

ANTWERPEN 

Gemeente N ijlen voert 
eigenaardig personeelsbeleid 

• Nieuw NIjlen », het goedverzorgde en Inhoudelijk degelijk gestoffeerde t i jd
schrift van VU-Bevel - Kessel - Nij len doet er gewoonli jk weinig doekjes 
rond. Ook nu weer 

- Nieuw Nijlen - vertelde eerder hoe senator Wim Jorlssen in een recht
streeks akkoord met minister Spitaels verkreeg dat de 28 ontslagen gemeen-
tewerklieden met voorrang terug aangeworven zouden worden te Nij len En 
hoe uiteindelijk twee Volksuniemensen door het schepenkollege uitgesloten 
werden 

De Volksunie heeft het daarbij met 
gelaten Wij kunnen en zullen inder
daad nooit aanvaarden dat mensen 
omwille van hun overtuiging of kleur 
gebroodroofd worden Wim Jonssen 
heeft dan ook zonder pardon onmid
dellijk de minister van Tewerkstelling 
op de hoogte gebracht van de feiten 
En nogmaals stelde het kabinet Spi
taels dat de twee arbeiders terug in 
dienst moesten 

B e d a n k j e 

Vanuit het Nijlens schepenkollege 
werden toen allerlei verontschuldi
gingen aangevoerd onder meer dat 
de twee mensen met zouden «luiste
ren >• I Nadat het schepenkollege een 

verwerpelijk politiek spelletje speelde 
door arbeiders in hun broodwinning 
te treffen, moeten deze mensen nog 
slecht gemaakt worden ook i Onze 
twee VU-mensen hebben daarop 
feestelijk bedankt om nog langer on
rechtvaardige meesters te dienen zij 
geven nu de voorkeur aan de prive-
sektor En wie kan hen ongelijk ge
ven ' 
W I J schreven het reeds eerder een 
kies punt waaraan men de goede 
gezindheid van een gemeentebestuur 
kan meten is het personeelsbeleid En 
WIJ herhalen dat de bestuursmeerder-
heid slechts met diepe schaamte op 
deze broodroof kan terugblikken Dat 
IS nu wel duidelijk i 

Na doktersonderzoek... 
politiek onderzoek... 
«Lode Van Dessel, oud-burgemees-
ter viel in de gemeenteraad uit tegen 
wat hij bestempelde als de verloede
ring van de politieke zeden» Zo 
stond het in vetjes afgedrukt in de 
krant Ons raadslid hield inderdaad 
een opmerkelijke tussenkomst over 
dit onderwerp Wat was er dan ge
beurd ' 

V e r l o e d e r i n g 

Reeds enkele jaren is het een inge
wortelde slechte gewoonte bij de 
CVP te Nijlen dat bij het openverkla-
ren van plaatsen, of zelfs bij de aan
duiding van tewerkgestelde werklo
zen de kandidaat zich onverwijld 
moet aanbieden bij de partijvoorzitter 
van de CVP Na het verplicht dokters
onderzoek, volgt dus het uitgebreid 
onderzoek van de partijvoorzitter, die 
vooral probeert te ontdekken of bi| de 

Kortnleuws uit 
Borgerhout 
D r i n g e n d e o p r o e p van 
V U J O - B o r g e r h o u t 

Om te bewijzen dat ook de jongeren 
van Borgerhoul hun steentje willen bij
dragen in de Vlaams-Nationale strijd 
worden gevraagd jongeren vanaf 15 
jaar om te helpen plakken en bussen 
Hoe meer helpers, hoe meer vreugd 
ledereen is welkom i Geef je naam op 
aan Kristien De Coninck, tel 
220806 

V e r v o e r naar s t e m h o k j e 
Bejaarden, gehandicapten en zieken 
kunnen op 17 december naar het 
stemlokaal gevoerd worden mits 
spoedige opgave van naam en adres 
aan ons sekretanaat, Statielei 8, tel 
353658 

Ook kandidaat-voerders willen wij 
langs deze weg verzoeken zich zon
der dralen te melden op het sekreta
naat, teneinde deze operatie vlot te 
doen verlopen Bij voorbaat be
dankt I 

kandidaat of zijn familie geen verdach
te ziektekiemen (zoals sympatie voor 
de VU BSP of Gemeentebelangen) 
aanwezig zijn Zoals u ziet is het deze 
partijbaas die zijn eigen gemeente
raadsleden, schepenen ja zelfs burge 
meester tot een stelletje onbekwa-
men degradeert Schijnbaar kan de 
gemeenteraad dus zelf geen keuze 
maken, en worden de achtbare heren 
als manonetten behandeld 

Korte metten 

VU-raadslid Lode Van Dessel maakte 
daar nu korte metten mee Geen enke
le plaatselijke potentaat heeft het 
recht vnje burgers, die meedingen 
aan een gemeenteplaats, te laten roe
pen om zo een politieke en morele 
druk op de werkzoekende uit te oefe
nen Dat is een verloedering van de 
politieke zeden i Immers, hoe hulpe
loos staat de werkzoekende kleine 
man tegen dergelijk politiek machts
misbruik I 

In deze zin sprak Lode in de gemeen
teraad IJzig stil aanhoorde de raad 
deze beschouwingen Geen tegen
spraak, geen repliek En zoals «Het 
Nieuwsblad» schreef «de burge
meester Laenen ging dan maar wijse
lijk over tot het volgende punt van de 
agenda 1» 

GEMEENTE 
EKEREN 

BIJ het gemeentebestuur van 
Ekeren wordt een werfreserve 
aangelegd van Klerk, onge
schoold werkman en Politie
agent. Inlichtingen en voor
waarden te bekomen op de ge
meentesecretarie, Veltwycklaan 
27, Ekeren Aanvragen met de 
nodige bewijsstukken te richten 
aan de heer Burgemeester der 
gemeente Ekeren uiterlijk op 20 
december 1978 (Adv 206) 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 5 8 KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

KflLCni 
NOVEMBER 

22 HOOGSTRATEN : Informatie- en debatavond over Zuid-Afnka 
in de •< Meulen •>, met medewerking van Protea, Wim Jonssen en 
ambassadeur van Zuid-Afrika 

24 HOOGSTRATEN : VU-bal in zaal Brosens 

24 

24 

24 

25 
25 

25 

29 

BORGERHOUT. In zaal Nieuwe Carnot, om 20 u 30, Algemene 
ledenvergadering, onder het motto « Ekonomisch Federalisme » 
Met als gastspreker volksvertegenwoordiger W De Saeyere 
BOECHOUT Gespreksavond over de «Identiteit van de Volks
unie » door Pol Doevenspeck Om 20 uur in de Sfinks, Heuvel
straat 25 

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

SCHELLE : Eerste VU-bal «In de halve maan », Provincialesteen-
weg 59 te Schelle Met Disko Leo en Mare C80 f r ) 
HOEVENEN VU-bal in zaal Schuttershof om 20 u 30 Met de 
Rolling Disco Bar Flamengo 
MEERHOUT. informatieavond over gewestplannen om 20 u in 
de parochiezaal te Zittaart, Meerhout 

DECEMBER 

2 KONINGSHOOIKT. jaarlijks Vlaams volksbal om 20 u in de 
parochiezaal (Mechelbaan) Orkest Andre Romano en zijn 
Sioux 

2 NIJLEN : Joelfeest ingericht door het Sint-Maartensfonds Aan
vang 17 uur in de feestzaal « Nilania », Kesselsteenweg 38, Nij
len Optreden Scheldekoor met aan het orgel Stonne Wauters 
Toegang gratis Inl Jan Vinckx, Herenthoutseweg 104/1 te 
2410 Herentals (014/21 1719) 

3 MEERHOUT St-Niklaasfeest voor de jongsten 

3 HULSHOUT Jaarlijks VU-St-Niklaasfeest in de parochiezaal 
om 14 uur Poppenkast, zang en spel Leiding en animatie 
mevrouw Verduyck Toegang gratis 

16 RANST: 3e Nacht van Pallieterland VU-verkiezingsbal in het 

Gildenhuis te Emblem (DorpstraaO Om 20 uur Inkom 50 fr 

6e Nacht van de Vriendschap 
Feestzaal « ALPHEUSDAL » 

F. Wi l l iotstraat 22 , B E R C H E M 

Z a t e r d a g 2 d e c e m b e r 1978 o m 21 u. 
D e u r e n 20 u. 30 
O r k e s t THE S P I D E R S T o e g a n g s k a a r t : 120 fr. 

BRABANT 

^UnD€R 
NOVEMBER 

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 Orqanizatie 
VUJO, KU Leuven 

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

25 KESTERBEEK. Grote smulpartij met bakschieting vanaf 18 u in 
Feestzaal, Hoogstraat 10 te Beersel Ook op 26 november vanaf 
12u 

25 O PWIJ K: 11 e VU-bal in 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 betreft deelgemeente Baal Gastspreker Kamerlid 
Willy Kuijpers Om 19 u in het parochiehuis te Baal 

DECEMBER 

1 BRUSSEL: 2e Brusselse VUJO-fuif om 20 uur in Waltrakelder 
(naast KVS) Voorverkoop 40 fr Inkom 50 fr 

9 BRUSSEL- Haantjesfestijn -\- soep en nagerecht van 12 tot 
15 u en van 18 tot 22 u Ook op zondag 10 december van 12 
tot 15 uur In het Trefcentrum Laken-Mutsaard, De Wandstraat 
14, 1020 Brussel Voorschot lOOfr 

9 ST.-KATHERINA-LOMBEEK: St-Niklaas-T-dansant in zaal Ui
lenspiegel 

VUJO-Vossem deed de grond weer beven 

Een massaal opgekomen publiek 
maakte zaterdagavond 4 november 
tot een waar festijn, met dans, muziek, 
tombola en een optreden van de 
•< dansmanekes'• van Kessel-Lo Het 
eerste groot bal van VUJO-Vossem 
Wat ons die avond echter het meest 
beviel was de grote belangstelling van 
VU-mandatarissen van het arrondis
sement Leuven Onder hen zagen we 
ondermeer VU-volksvertegenwoor-
diger Willy Kuijpers, schepen Frans 
Trappemers, gemeenteraadsleden 
Alex Vanderhulst en Louis Aerts, de 
heren Vital Geeraerts en Roger Over

loop en de VU-besturen van Duis-
burg, Vossem en Tervuren 

Wat gebeurde er verder zoal op dit 
b a l ' Vooreerst het optreden van de 
«dansmariekes» Zij waren het die 
een groot aantal van bovengenoem
de heren lauwerden en in de bloem
pjes zetten 

Vervolgens kregen we na enkele uur
tjes, spijs, drank en dans en om
streeks middernacht de uitslag van 
de trekking van de 10 hoofdpnjzen 
Hartelijk dank aan al diegenen die er 
waren om te feesten of te werken i 
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„Een leefmilieu Voor U" aktief te Scherpenheuvel-Zichem 
Door de vereniging «Een Leefmilieu 
Voor U» werden de volgende voor
stellen IV m het Jaar van het Dorp en 
milieubeleid gedaan 
• initiatief voor sociale w/oningbouw 
in onze fusiegemeente o a te Zichem 
in de door het gewestplan vooropge
stelde woonuitbreidingszone 
• toelage in het kader van het Jaar 
van het Dorp van de gemeente voor 
het herstellen van de watermolen op 
de Demer te Zichem (herstellen van 
het rad en schilderen van de muur bv 
wit met een zwarte onderrand) 
• het verspreiden van een plan van 
de straten van de ganse fusiegemeen 
te voor de inwoners 
• de Kultuurraad zal een onderzoek 
doen naar de woonwijken of verkave
lingen die plaatselijk verkeer wensen 
— de resultaten zullen aan de Ge
meenteraad overgemaakt worden 

• we feliciteren het Gemeentebe 
stuur met het initiatief tot het maaien 
van de grasbermen in plaats van het 
milieu-onvnendelijke sproeien 
• verbetering en aanleg fietspaden, 
o a langs de Vossekotstraat Keiberg 
• vraag aan het Gemeentebestuur 
tot het aanleggen van woonstraten 
o a de Lobbensestraat te Keiberg-Zi-
chem door herkasseien + aanleg
gen van een fietspad aan de ene kant 
en een voetpad aan de andere kant 
van de rijbaan Deze gescheiden van 
de rijbaan door groenbeplanting en 
voorzien van rustbanken Vanzelfspre
kend dient er dan enkel plaatselijk ver
keer toegelaten/ingevoerd Er zijn ver
vangende en ontlastende verbindings 
wegen voorhanden de Vossekot 
straat en de Weg Messelbroek bei
de in beton 

Robert Janssens 

pvba 
DE ROOVER-
VANWESEMAEL 

Uitrustingsmaterieel & ma 
chines voor openbare be 
sturen en aannemers van 
bouw- en wegeniswerken 

Dijlestraat 13,2850 Keerber-
gen, tel. 015-51.45.40. 

Magazijn: Leuvensesteen
weg 75, 3090 Kampenhout, 
tel. 016-60.34.73. (Adv. 163) 

Bit de foto De uitbouw van de wanr 
delweg (spoorweg') en uitkijktoren 
(Marken toren of Maagdentoren), 
waarvoor tewerkgestelde werklozen 
ingeschakeld worden werd ter 
plaatse gesproken door schepen 
J Claes en de voorzitter van «Een 
leef milieu voor U ' Rot)ert Janssens 

Tremeio-Baal, 
of de VU in 
het offensief 
Tot voor de jongste gemeenteraads 
verkiezingen bestond de werking van 
de V U in losse akties van een paar 
moedige en eenzame mensen die er 
toch in slaagden een volledige kandi
datenlijst samen te stellen Alhoewel 
het ons met lukte een zetel te behalen 
groeide er uit die lijst toch een nieuw 
afdelingsbestuur Deze jonge ploeg 
begon met regelmatig te vergaderen 
onder de dynamische leiding van haar 
voorzitter 

De eerste doelstelling was onze partij 
meer bekend te maken en kontakten 
te zoeken met de dorpsmensen Wij 
begonnen een driemaandelijks infor-
matiebladje uit te geven dat blijkbaar 
gretig gelezen wordt het geld hier 
voor nodig bekwamen we door het 
organizeren van een jaarlijks bal met 
daaraan verbonden een tombola Een 
werkgroep houdt zich bezig met het 
bijwonen van elke gemeenteraad op 
de publieke plaatsen Wij lopen de 
lokale reeds lang gevestigde «grote» 
partijmandatarissen voor de voeten 
en zijn niet meer weg te denken uit 
het plaatselijke politieke gebeuren 

Ons nieuw jaarprogramma is er op 
gericht ons nog beter te leren kennen 
door het innchten van een aantal 
publieke manifestaties Zo hebben wij 
o a op 18 november een herfstfuif 
kontakt en dansavond voor de wijk 
Ninde Op 28 november een informa
tieavond over de definitieve gewest 
plannen voor de deelgemeente Baal 

Einde januari zorgen we voor een 
ledenfeestje om uit te rusten van het 
plak- en klapwerk dat geleverd zal 
worden gedurende de maand decem 
ber naar aanleiding van de verkiezin 
gen 

Het «groene vakantieoord» zal in 
december geel en zwart zien De 10e 
maart houden we dan weer ons groot 
lentebal met een reuzetombola van 
duizend prijzen Einde juni om precies 
te zijn de 30ste komen we op straat 
met een guldensporenviering dans en 
muziek in open lucht fietsenrally en 
volksspelen 

Voor de toekomst denken wij aan het 
opnchten van een VUJO afdeling en 
indien mogelijk aan de uitbouw van 
andere nevenorganizaties Het dienst
betoon in de afdeling komt ook gelei 
delijk op gang maar moet verder orga-
nizatonsch uitgebouwd worden Wij 
onderschatten de krachten niet die 
ons zullen tegenwerken maar deze 
zullen met in staat zijn ons te beletten 
te bouwen aan een betere meer men 
selijke maatschappij samen met onze 
mandatarissen Willy Kuijpers en Rob 
Van de Zande CAK) 

kwali tei t . . . keuze... 
mode... en 
onklopbare prijzen 
betekenen gewoon 

SUCCES KLEDING MEYERS 
BOOMSESTEENWEG 35 - AARTSELAAR 
OPEN : alle werkdagen van 9 tot 20 u. 

zaterdag van 9 tot 18 uur 

VOETGANGERS 
U kunt de autobuslijn 50 
Antwerpen-Boom-Rumst-
Mechelen nemen. 
Alstappen SKM, hoek 
Lengstraat en Boomsestwg. 
Aarlselaar 
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Aanbevolen huizen 
MATRASSEN PLATTEAU 

Alle maten alle soorten ooK 
medikale en anti allergische ma 
trasse-^ 

Platteau Lievens Portugees
straat 9 1780 Teralfene tel 
053/66 74 56 

VOEDING - D E P O L D E R -

Polderstraat 12 8458 Oostduin-
kerke 

Fruit en groenten enz 
Dubbele valois-zegels aan alle 
leden 

KEUKENS SANITAIR 
VERWARMING 

VANDERCRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

Tel 582 14 41 
Toonzaal alle dagen open van 9 
19 u Zondag gesloten 

KOETSWERKEN VAN DER 
MIJNSBRUGGE & ZONEN 
Perfekte afwerking juiste tin 
ten Affhgemstraat 18 1742 TER
NAT (St Kat Lombeek) Tel 
053/6682 36 

LINDENHOVE 
Bellestraat 49 

1790HEKELGEM 
Cafe restaurant speelturn terras 
Woensdag en donderdag gesloten 
V^andag dinsdag vr jdag vanaf 
15 u Zaterdag en zondag vanaf s 
n-iddags Tel 053/66 87 40 

DE OUDE KRING 
Cafe VU lokaal 

Dorpsplein Heusden Limburg 

A.J_j"x\.JL keuken- en badkamerinrichtingen 
deel uitmakend van de AL-AL nv 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 1742Ternat 
Tel 582 13 45 

Volksunielokaal 

EJN BERT 
Assesteenweg 117 TERNAT 

Tel 02/582 1312 
VERDELER VOLKSWAGEN AUDI 

JEF THIJS 

Alle verzekeringen 

Koning Leopoldlaan 1 
3180Wester lo Tel 014-544807 

drukkeri j edwig van daele 

lindestraat 59 9280 overmere 

tel 091 6764 33 

FEEST2A..CN SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgenef 

Schilderstraat 33 2000 Antwerpen 
Tel 031/37 45 72 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie Van Laere Marcella Naessens 
Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 9230 foelie 
tel 091 3006 53 

I DEL - Tel. 011-53.43.49 

Gelegenheidsgrafiek : Huv\/elijk - Ge
boorte. Zelfklevende plakband en eti
ketten. Houten drukletters • Reklame-
kalenders. 

Dames en heren in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER BEHANGWERKEN.en 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van t vak 
ADOLF CLAES EN ZONEN 

KerkwegS 1760Roosdaal Stri|tem 
Tel 054/33 37 56 

PVBAJ BOflREVlANS COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentseslraat 238 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel 054/412589 

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

GASTHOF MALPERTUS 
Bee lds t raa t 10 
ST-NIKLAAS 
Tel 031/7673 44 

R e s t a u r a n t met verschi l len
de specia l i te i ten T a v e r n e 
me t V l a a m s e specia l i te i ten 
zoals konijn V l a a m s stoof 
vlees hu t s epo t Keizer Ka 
rel 
Feestzaal te r b e s c h i k k i n g 
tot 120 p e r s o n e n 

VERVOER VERHUIZINGEN 
Laadru mte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen 

Tel 02/268 14 02 

DANNVS CLUB pvba Cafe Snack 

Zaal voor feestelijkheden Koolmijn 

laan 15 BERINGEN 011-436376 

Brandstoffen VANDUEREN pvba 
Harmoniestraat 6 BERINGEN — 
01143.37 07 Leveringen mazout — 
mogelijkheid gespreide betaling — 
onderhoud centrale verwarmingske 
tel 

Feestzalen 

HOFVANARAGON 

Aragonstraat 6 Lier 

Tel 031 8 1568 

DRUKKERIJ PAPIERHANDEL 
J TRUYEN 

Stationsstraat 58 
2440 Geel 

Tel 014/588581 
Alle dag en weekbladen 

Industnele brood- en banketbakkerij 
en roomijs 

Wilfried BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 UITBERGEN 

Tel 091 67 57 12 

De prijsbreker 
van het goede meubel 
Groenstraat 84, Keizerstraat 2 (markt) 
2000 Antwerpen Ternat 
031-364531 02-5822222 

pvba VAN PARIJS 

Industriepark Blok F 
9140 ZELE 

Tel 052-4441 02 
Doe-liet-zelf 

Bouw en tuincenter 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN! 

DECRAENROMpvba 
Molenstraat 78 

NIEUWENRODE 
Tel 015/71 1240 

Verzorgde keuken, 
demokratische prijzen, 
uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel 031/818841 

Verwarming stoom 
herstellingen 

sanitair Alle 

WOONINRICHTING DE NEVE 
Lange Zoutstraat 24 St-Jonsstraat 24 
9300 AALST Tel. 053-21 42 11 

WONINGTEXTIEL - WAND- EN 
VLOERBEKLEDING 

ONTWERP UITVOERING 
Typo-offset De Rirmaecker 
pvba Nukerkeple in 9, 9681 
MAARKEDAL 
u i tvoe rde r «W^i) V l a a m s e 
A r d e n n e n » . Tel. 055-21.14.04. 
Eén- en m e e r k l e u r e n d r u k -
werk, o n t w e r p e n en kleu-
r e n m a q u e t t e s . 

KLEDING OKTAAF 

LEBBEKE & BERLARE 

Th WILLEMS 
Schrijnwerk en meubilering 

Jan de Wmdtstraat 57 

9300 AALST 

Tel 053 2183 90 

Vlaams zakenbureau te 
Amsterdam aanvaardt op
drachten van Vlaamse fir
ma's. Diverse mogelijkhe 
den zoa l s : bevordering ex
port-import - oprichten bij-
huis - belast ingen & admi
nistraties - domicil iering. 
Vrijblijvend in l icht ingen: 
Boekhoudbureau R A Van 
derveken. Lange Leem-
straat 68, Antwerpen, tel. 
33.41.31 - Statenjachtstraat 
356, Amsterdam, tel. 
31.44.61 tAdv. 204) 

MARC ADAMS 

Mechanische schrijnwerkerii 

Guchtstraat 105 
9310 LEDE 
Tel 053/704875 

Welkom 

IN DE GROENE POORT 
Dorpstraat 31 1686Gooik 

02 532 54 81 
Lokaal van de Volksunie 

Maak ook eens kennis met de gezel 
lige sfeer in 

Cafe-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 

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

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

OOK 'MAR MAAT 
RICO-KLEDING VERMEESCH 

Steenhouwersvest 52 Antwerpen 
Tel 031-3U533 

VAN ACCOLYEN -
VAN THEMSCHE 

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

Bauknecht-Center 
Verkoop van onderdelen. 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel 031/537039 

Dames-, heren- en kinderkleding 

CARROSSERIE VAN HOUDT 
Alle carrosserieherstellingen 

Lange Winkelhaakstraat 46 

2000 Antwerpen 
Tel 031/32 2614 

dastbof ie Kei)er 
2152 Wecholderzande 

Dagmenu van 12 tof 14 u 
Extra zondagmenu 
Tel 031/T20712 

Steeds welkom m 
KREKELHOF 

drankhuis met sfeer 
Brusselbaan 11 Gooik 

054 33.48 57 
Uw tweede thuis' 

Makelaarskantoor 

VERHAEST-PERSYN 

Alle beleggingen - leningen -
verzekenngen 

Kerkstraat 2a 8060 

ZWEVEZELE 

tel 051-61 1607 

RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel 091-692874 

Specialiteit nbstuk op hout 
Dinsdagavond en woensdag 

gesloten 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02/7340643 
Na 18 u 425 4642 

FRITUUR-EETHUIS INGRID 
Olenseweg 41, Westerlo 

(Voortkapel) tel 014-21 3696 
Vraag prijzen voor uw feestme-
nus Specialiteiten 
Alle dagen verse mosselen 

MARCEL M E R ; ENS 
Verzekeringsmakelaar 

Diepestraat 55 1810 Wemmei 
Tel 02 47857 27 

De laagste tarieven voor 
autoverzekering 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24 26 
Tel 054/33105 

P V B A 

* 

AALST 

Lange Zoulstr 30 29 33 36 38 
Tel 053/214060 

KINDERARTIKELEN plooi en wandelwngens bedjes en wiegen 
stoelen en looprekken schommels knmerversieringen wostnfels 

en wnskiissens kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei turnkledii ruiteri i i tr i istingen ping 
pongtafels badkleding en alle toebehoorten rol en ijsschaatsen 

kampingnrtikelen ti irngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus in merkartikelen autobnnen 
elektr treinen der beste merken autos go cnrts trnktoren pop 
pen poppenwagens en wiegjes b reien lesbennors borden 
fietsjes alle gezelschapsspelen olie soorten mekameken school 

tassen borden tuinmeubelen tuinschommels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

OVER TE NEMEN. 
Wasseri j in TERVUREN 
— Werk voor 2 personen 
— Mogel i jkheid van woonst 
— Ruimte voor uitbreiding 
— Interessante voorwaarden 
Inlichtingen tel 02-767 55 93 

(N88) 

Bediende wetenschappelijke tiu-
maniora A grondige kennis van 
Nederlands en Frans noties van 
Engels en Duits bijna tier jaar 
ervaring als technisch-admini-
stratief bediende werkloos we 
gens ekonomische redenen 
zoekt aangepaste betrekking 
als commercieel administratief 
of technisch bediende in de nii 

verheid Leeftijd 32 jaar Schrij
ven Volksvertegenwoordiger 
Frans Baert Kon Astndlaan 
123 Gent CN87) 

— 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 

CN89) 

1669 All-round bediende Zo 
wel bureel als magazijnwerk 
1654 Vijftahge direktiesekreta-
resse met veel ondervinding 
1657 Tweetalige vrouwelijke be
diende met als moedertaal Duits 
zoekt gepaste job 
1659 Bediende (man) zoekt 

werk als programr leur of opera
teur Vrij van legerdienst 
1661 -longe vrouwelijke bedien
de Diploma LSD 
1660 Vrouwelijke bediende Di
ploma HSO 
1648 Dame zoekt werk als se-
kretaresse 
1664 Vrouweli jke A6 /A2 zoekt 
betrekking 
Personen die deze werkzoeken
den een gepaste betrekking kun 
nen bezorgen worden verzocht 
kontakt op te nemen met volks 
vertegenwoordiger Paul Pee
lers Mechelseweg 62 te 2920 
Kapelle-op den-Bos Tel 015 
71 1621 N90 

— Bungalow te koop in Kraai-
nem (6 a grond) Inl tel 02 
7677586 Buren zouden graag 
Vlamingen in deze woning krij
gen 
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Destelbergen 

Evolutie van 11 november-
herdenking 
In heelwat Vlaamse gemeenten zorgt de 11 november-herdenking 
nog steeds voor het nodige kabaal en animatie 
Een plaatselijke medewerker stuurde ons een kronologisch over
zicht sinds 1971 van deze gebeurtenissen in zijn gemeente. Destel
bergen 
Misschien kan deze bijdrage nog ooit het scenario worden van een 
erg grappige film... 
Alvast een pluim voor onze plaatselijke kaderleden die de besturen 
op hun (Vlaamse) plichten wijzen ! 

1971 Optocht van de oud-strij-
ders VOS mag met nneedoen 
en stapt afzonderlijk op 
1972 Optocht van de oud-strij-
ders Verplichte scheiding van 
500 m tussen de twee vader
landslievende verenigingen (Be
vel van de burgemeesterO 

1973 Verplichte afstand tussen 
NSB en V O S teruggebracht op 
100 m Politieagent moet in 
opdracht afstand meten 
1974 Verplichte afstand evo
lueert naar slechts 50 m Dit 
werd 2 x nagemeten, omdat de 
burgemeester vond dat de 
agent te kleine stappen geno
men had Beide muziekkorpsen 
hinderen elkaar in muziek of 
lawaai door de steeds kortere 
afstand 

1975 Beide verenigingen stap
pen achter elkaar op, zonder tus
senruimte, ieder met eigen vlag 
en symbolen, en met slechts eén 
muziekkorps Gelukkig maar i 
In de kerk wordt de Brabangon-
ne gespeeld De Vlaamse leeuw 
met Dan maar gezongen uit vol
le borst NSB en CVP-schepe-
nen verlaten de kerk 

1976. Beide liederen worden in 
de kerk gespeeld Sommige 
NSB-ers en al de aanwezige 
CVP-schepenen verlaten de 
kerk 
1977 • Tijdens het spelen van de 
Vlaamse Leeuw in de kerk, blijft 
iedereen staan Ook de CVP-
schepenen die nu Vlaamser 
schijnen geworden te zijn Bui
ten aan de gedenksteen van de 
gesneuvelden, wordt enkel de 
Brabangonne uitgevoerd Bijge

volg wordt het lied der Neder
landse Kültuurgemeenschap 
door een groep aanwezigen ge
zongen Gevolq de NSB en de 
CVP-schepenen trappen het af 
Niet naar de koning, doch naar 
de cafes 
1978 : In de kerk is alles korrekt 
Buiten aan de gedenksteen ge-
zamehjke VOS- en NSB-bloe-
menneerlegging Slechts de lin
ten kleurden verschillend Bra-
bangonne wordt gespeeld De 
ditmaal beloofde Vlaamse Leeuw 
met Dan maar terug gezongen l 
Alle aanwezige CVP-schepenen 
(4) en de helft van de 27 
NSB'ers verlaten het strijdperk 
Deze huichelachtigheid van de 
CVP was met naar de zin van 
VU-raadslid Koen Van Meenen, 
die vlug twee schepenen bij de 
arm grabbelde en ze staande 
hield tot de Vlaamse Leeuw ten 
einde was 

Bleven ter plaatse of zongen 
mee alle VOS-sen, de meeste 
toeschouwers, waaronder enke
le NSB-ers, en al de leerlingen 
en leerkrachten van de gemeen
teschool, niettegenstaande de 
hoofdonderwijzer-NSB voorzit
ter Bockstaele het afgetrapt 
was 
Naspel op de gemeenteraad 
van 13 november: VU-motie in 
de gemeenteraad over 11 no
vember Schepen De Rocker 
verklaart voor een bomvolle 
zaal, dat hij er zal voor zorgen 
om volgend jaar de beide volks
liederen zowel te Destelbergen 
als te Heusden te laten uitvoe
ren 
Dit onthouden wij dan 

Luk Vansteenkiste gevierd 
te Menen 

Zaterdag II ging onder grote belang
stelling (meer dan 100 aanwezigen) 
het jaarlijks ledenfeest door van de 
VU-afdeling Groot-Menen Gastspre
ker Germain de Rouck vergeleek de 
grensstreek Menen met zijn eigen 
werkterrein Ronse Volksvertegen
woordiger Luk Vansteenkiste, gevierd 
omwille van zijn tienjarig parlementair 
mandaat, dankte allen en hoopte nog 
lang te kunnen werken voor de 
Vlaamse zaak Tussen pot en pint 
werd later in de avond verder gedis-
kussieerd over de nakende verkie-
zingsstnjd 

Al bij al een gezellige avond, stilte 
voor de storm wellicht, vooraleer de 
belangrijke kiescampagne begint 

Eddie COUVREUR 

We hebben ^ en tijd voor U! 
advies voor u^v interieur 

gordijnen 
overgordijnen 

vasttapijt 
behangpapier 

'^/DEE 
Stationstraat 26 Lebbeke 

M O O N I N Cf CIL t 
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VUJO-Limburg en 
Duits-België 
In samenwerking met VUJO-Natio-
naal en het Dosfelinstituut brachten 
ü^- Limburgse Volksuniejongeren en 
verschillende leden van de VUJO-Leu 
ven een driedaags bezoek aan Duits-
Belgie Onder deskundige leiding van 
Walter Luyten bestudeerden ze de 
geschiedenis, de sociaai-ekonomi-
sche situatie en de toekomstperspek-
tieven van dit door velen verwaar
loosd gebied van het land In het kloos
ter van Montenau, gelegen in een bie-
zonder schilderachtige en rustige om
geving, wisselden ze van gedachten 
met Jozef Dries, provincieraadslid 
van de PDB en Lorenz Paasch, fraktie-
leider van de PDB in de Raad van de 
Duitse kültuurgemeenschap Ze maak
ten tevens van de gelegenheid ge
bruik om de streek te gaan verkennen 
Zo brachten ze een bezoek aan 
Sankt Vith, Burg Reulandt, het dnelan-
denpunten van Ouren Bij het einde 
van het weekeinde werd even op de 
boekenbeurs, georganizeerd door de 
Vlaamse Knng van Eupen, binnenge
wipt Aan dit weekeinde bewaren alle 
deelnemers een uitstekende herinne
ring 

i • 

^of Un C'c«l|O0ttt 
Restaurant 
Feestzaal Café 

' - U i t b a t i n g : 
E r n a V a n D o o r e n 
Keierberg 25 

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
Maandag gesloten 

Rouw te 
Schoonaarde 
Op 85-jarige leeftijd verliet ons me
vrouw Madeleine Galle, echtgenote 
van de ons reeds enkele jaren ontval
len Vlaams-nationalist, schnjnwerker-
grafmaker Gillis Waterschoot Made
leine, moeder van een zeer groot 
gezin, werd tijden^ en na de tweede 
wereldoorlog onnoemelijk zwaar ge
troffen door oorlogsgeweld en repres
sie Haar onmetelijke inzet hielp haar, 
samen met haar man, alle moeilijkhe
den doorkomen en de herfst van haar 
leven duurde zeer lang en was in alle 
opzichten gelukkig Wie het geluk had 
haar te kennen zal haar met vergeten 

VU-Spermalie 
dankt 
Wegens familiale omstandigheden 
diende de voorzitter en medestichter 
van onze afdeling de heer Andre Lale-
man ontslag in Wij wensen hem veel 
moed in deze moeilijke omstandighe
den, en danken hem voor het gedane 
werk 
Hopelijk kunnen wij hem later terug 
begroeten in het bestuur 

Het bestuur van 
VU-afdeling Spermalie 

VU-borden „van 
hogerhand" verwijderd 
te Zonnebeke 
Zandvoorde was eertijds een zelf
standige gemeente maar werd de 
laatste jaren bij Geluveld en daarna 
bij Zonnebeke gevoegd 
Onze VU-gemeenteraadsleden Dirk 
Cardoen en dr Leon Hoflack, had
den reeds verscheidene keren de 
aandacht voor deze deelgemeente 
gevraagd aan de CVP-meerderheid 
Maar er kwam geen reaktie, laat 
staan aktie 
Aangezien we toch in het « Jaar van 
het Dorp» leven dachten de VU-le-
den dat het nodig was de daad bij 
het woord te voegen 
In de lokale VU-afdeling is dan de 
idee gerijpt om ter gelegenheid van 
Zandvoorde-kermis de naam Zand
voorde te laten herleven 
Er werden borden geschilderd met 
gele achtergrond en zwarte letters 
Zandvoorde - Gift Jaar van het Dorp 
Deze borden werden dan over de 
officiële borden gehangen 
De bevolking was aangenaam ver
rast en blij dat de VU hun Zandvoor
de met vergeten was 
De borden bleven een dnetal weken 
hangen Toen moesten ze van •• ho
gerhand » verwijderd worden 

LIMBURG 

NOVEMBER 

25 LOMMEL VU-bal in zaal Kaja, Dorp om 20 uur In aanwezig
heid van minister R Vandekerckhove, senator E Raskin en 
kamerlid J Gabnels 

25 MAASMECHELEN : Sinterklaasbal op uitnodiging van provin
cie- en gemeenteraadslid Jef Albrechts in zaal Jagersborg te 
Mechelen-aan-de-Maas Aanvang 20 uur 

OOST-VLAANDEREN 

in K 
NOVEMBER 

24 DENDERMONDE: Arrondissementele meeting in zaal Casino, 
Donklaan (vlak bij het Donkmeer) om 20 uur Spreker staatsse-
kretans Vik Anciaux 

25 ZELE «Bal van de Burgemeester» om 21 uur in zaal Zelehof 
Orkest The Blue Lines Inkom 60 fr 

25 BURST-BAMBRUGGE-AAIGEM : 13e Joeldansfeest 

25 LEBBEKE . VU-bal in zaal Wiezehof te Wieze 

DECEMBER 
2 WONDELGEM: Jaarlijks St-Niklaasbal met het orkest «The 

Sunny Stars» in zaal De Nachtegaal, Spoorwegstraat 84 
Inkom 60 fr 

2 VRASENE- bezoek van St-Niklaas met het Pallut-poppenspel 
om 14 u in de Katolieke Knng Info E Audenaert 

2 RUPELMONDE . bezoek van St-Niklaas om 15 u in zaal Schel-
deland 

2 RUPELMONDE dansfeest Amedee Verbruggeknng om 20 u 
in zaal Scheldeland 

3 N INOVE: St-Niklaasfeest om 14 u 30 in zaal Denderhoeve, 
Burchtstraat Optreden van poppenkast «'t Ajuintje » 

8 ST.-DENIJS-WESTREM-AFSNEE: VU-etentje voor alle leden 
en sympatizanten om 20 uur in het Gildenhuis, Kerkstraat te 
SDW Gastspreker Oswald Van Ooteghem 

9 BUGGENHOUT-DENDERMONDE 
den in zaal Scaldis te Baasrode 

9 GENTBRUGGE Geleid bezoek achter de schermen van de 
KNS om 18 u 15, georganizeerd door de Goossenaertskring 

10 GENTBRUGGE Jaarlijkse koffietafel voor VOS, EVV en Goos-
senaertsknng Om 14 u 30 in zaal Terminus, Brusselsesteen
weg te Arsenaal 

16 WAASMUNSTER Bal van het plaatselijke VU-blad «De Flap-
uit» om 21 uur in zaal P O C Orkest The Gentle Five Inkom 
80 fr Instuif in KSA-lokaal met KSA disco-bar 

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

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

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

Bal van Vlaamse Vrien-

WEST-VLAANDEREN 

NOVEMBER 

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 
klem Inschrijven bij èen der bestuursleden 

30 lEPER : Vlaamse Vrouwenvereniging leper kookles over kaas-
bereidingen Om 19 u 30 in de Stadsmeisjesschool 

DECEMBER 

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

8 WAREGEM : Vlaams hutsepotcafespelensamenzijn in restau
rant Week-end om 20 u 30 Gastsprekers Vik Anciaux, staats-
sekretaris en kamerlid Luk Vansteenkiste 

9 KORTRIJK. St-Niklaasfeest om 15 uur in lokaal 1302 

10 lEPER Kerstfeest van de Vlaamse Vrouwenvereniging om 
14 u 30 in de zaal van het jeugdstadion, Leopold Hl-laan 
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FILIP LAMBRECHTS 
ANTWERPEN — Advokaat Filip Lambrechts is derde kandidaat op 
de VU-kamerli jst in hat arrondissement Antwerpen, een verruimings
kandidaat van formaat. Alleszins geen onbekende naam in de Vlaam
se beweging. Wél heeft hij enkele jaren het politiek gebeuren enigs
zins van op afstand bekeken. Vooral omdat hij in 71 diep ontgoo
cheld geraakte. Het ging hem niet meer, telkens tot diep in de nacht 
te vergaderen, en naar huis terug te keren met de bittere ervaring 
van hopeloos gepraat zonder resultaten. Het bleek onmogelijk de 
Vlaamse kuituur- en stri jdverenigingen in het Overlegcentrum tot 
een gezamenlijke politieke aktie te brengen in verband met de voor 
Vlaanderen nadelige grondwetsherziening van 70 -71 . Toen hebben, 
volgens Filip Lambrechts, de Vlaamse buiten-parlementaire groepe
ringen de politieke trein gemist. 

Nu Vlaanderen opnieuw voor een buitengewoon politiek belangrijke 
periode staat, nl. de mogelijkheid van een grondige staatshervor
ming, wil Filip Lambrechts het zijne bijdragen om de Vlaams-nationa-
le slagkracht te verstevigen. Hij legt in dit intervieuw een serene 
getuigenis af, waarbij hij zijn vrienden van de kuituur- en stri jdvereni
gingen de hand re ik t : « het is de hoogste tijd dat politici en woord
voerders van de drulddngsgroeperingen in de Vlaamse beweging 
opnieuw tot een ernstige verstandhouding komen ». 

Zoals zovelen zette Filip Lam
brechts zijn eerste politieke stap
pen in zijn studentenjaren. Dat 
was vlak na de oorlog, tot in '49, 
bij het KVHV en de Vereniging 
van Vlaamse Studenten (VVS). 
Filip Lambrechts: «Ik was nog 
niet zo lang aan de balie, toen ik 
Paul Daels ontmoette, en je weet 
hoe dat dan gaat. Ik zei niet nee, 
en ik werd nogal vlug arrondisse
menteel VVB-voorzitter in Ant
werpen, en nadien ook nationaal 
ondervoorzitter. 
Hoewel ik niet graag in de kijker 
loop, of op een podium het woord 
wens te nemen, heb ik wel ge
tracht mij bij tal van Vlaamse 
akties verdienstelijk te maken. Zo 
was ik bestuurslid van het aktieko-
mitee dat de twee marsen op 
Brussel organizeerde. Wij trok
ken toen naar honderden dorpen 
en gemeenten om de Vlamingen 
in te lichten over de politieke 
gang van zaken. 

Ik was ook nog hoofdverantwoor
delijke in Antwerpen voor de 
organizatie van de 5-novemberbe-
toging. 

Traagste soldaat 
— Plots is U dan in 71 van het 
politieke forum verdwenen... 
Filip Lambrechts: «Ik was zeker 
niet de enige die in die jaren 
getracht heeft om het Vlaams 
Overlegcentrum tot politieke ak
tie te brengen, omtrent de grond
wetsherziening Maar dat 
streven bleek hopeloos. Die 
grondwetsherziening werd lijd
zaam ondergaan, en achteraf 
werd er dan nog wel veel verga
derd, tot twee uur 's nachts en 
later. Maar dat was voor mij zui
ver tijdverlies; dat bleef bij hope
loos gepraat. Precies daarom ben 
ik, wat de politieke aktie betreft, 
wat op rust gegaan. De gang van 
zaken heb ik uiteraard van dicht
bij op de voet gevolgd, en vooral 
de eendracht in de Vlaamse be
weging bleef mij nauw aan het 
hart liggen. Wat mij er enkele 
keren toe aanzette om een « Vrije 
Tribune» in de pers te laten ver
schijnen ». 
— Er zijn inmiddels zeer harde 
woorden gevallen over de kloof 
tussen Vlaamse politici en de 
Vlaamse strijd- en kultuurvereni-
gingen.... Die kloof groeide in de 
voorbije jaren, en is met Egmont 
plots ontzaglijk verbreed... 
— Filip Lambrechts: «Die twee
dracht is te gek om nog lang te 
laten aanslepen ; daar moet drin
gend een einde aan gemaakt wor
den I Kijk, mijn vrienden in de 
besturen van de Vlaamse vereni
gingen presteren enorm werk. 
Door geregelde studiedagen, kon-
gressen enzomeer hebben zij 
een proces van bewustwording 

op gang gebracht. De VVB bij
voorbeeld heeft veruit als eerste 
op een kongres in Sint-Niklaas zin
nige dingen in blauwdruk ge
bracht en een antwoord trachten 
te geven over hoe een autonoom 
Vlaanderen er «inwending » zou 
kunnen uitzien. 

Het was destijds ook de periode 
dat wij het woord federalisme 

trouwen, niet alleen bij de vrijzinni
gen. 
Vandaar de droeve vaststelling 
dat WIJ in het Vlaams Overlegcen
trum nooit een programma tegen 
de slechte grondwetsherziening 
konden stellen. Het Overlegcen
trum, en dat was zeer jammer, 
marsjeerde toen op de pas van 
de traagste soldaat... 
Tenslotte was er de schnk van de 
Vlaamse verenigingen (begrijpe
lijk uiteraard) om met de Volks
unie vereenzelvigd te worden 
Een en ander heeft als gevolg 
gehad dat de Vlaamse vereni
gingen, wat de effektieve politie
ke aktie betreft, uitgespeeld ge
raakten. ..» 

Natrap ? 
— En toen kwam Egmont.. 
Filip Lambrechts: «Aan het Eg-
montpakt hebben veel strijdgroe-
peringen zich opgetrokken. Al
leen de gewezen voorzitter van 
het Overlegcentrum meende een 
andere houding te moeten aanne
men. Postief daarbij is voor mij 
alleszins dat een aantal mensen 
en knngen, die vroeger behouds-
gezind aarzelden, nu overtuigde 
federalisten zijn geworden. 
Jammer vind ik dat die evolutie 
enigszins wat laat is gekomen. 

weest. En ik heb vier precieze 
redenen. 
Het volgend parlement zal hoe 
dan ook grondwetgevende be
voegdheid hebben; het is van 
uitermate groot belang om op dit 
historisch moment een vernieuw
de Vlaams-nationale slagkracht 
te tonen. 
Ten tweede, en ik zeg dat zeer 
duidelijk, ben ik geraakt door de 
vele geniepige en ook onrecht
vaardige kritiek die in de voorbije 
Egmontpenode op de VU-men-
sen werd geuit. Ik kan niet aan
vaarden dat mensen die jaren
lang zoveel voor de Vlaamse 
zaak gedaan hebben, die een 
moedige houding hebben aange
nomen, nu zouden nagetrapt wor
den. Ten derde, is het toch zo dat 
slechts via de politiek ons doel, 
het federalisme, kan verwezen
lijkt worden. Met verdeelde onte
vreden kleine politieke groepe
ringen kunnen we mets in de 
wacht slepen; een versterkte 
Volksunie hebben wij morgen no
dig. 

Bijkomend hecht ik enorm veel 
belang aan een partij die in het 
Vlaanderen van morgen losstaat 
van de belangengroepen, die het 
gevaar van een machtsmono
polie van één partij kan doorbre-

slechts in het publiek konden uit
spreken als wij, bij wijze van spre
ken, onder tafel kropen... 
Maar, en dat is zeker geen ver
wijt, de Vlaamse kuituur- en strijd
verenigingen hebben de politieke 
trein gemist in 70. En ook in 74 
toen de grendels met de wet-Pè-
rin opdoken. 
Daar zijn verklaringen voor. Be
langrijke kaderleden hadden al 
een stap gezet naar de partijpo
litiek. Ook blijft het een feit dat de 
drukkingsgroepen met beschik
ken over de nodige parlementaire 
dokumentatie om de gang van 
zaken nauwgezet te volgen en 
passend te beïnvloeden. In ons 
midden, in de Vlaamse vereni
gingen, is mij toen een ontstellend 
gebrek aan degelijke dossierken
nis scherp opgevallen. Zoals dat 
ook in de voorbije maanden weer 
het geval is gebleken. Ook werd 
een kans verkeken omdat, laten 
wij het eerlijk toegeven, nog niet 
alle vertegenwoordigers van de 
Vlaamse verenigingen acht jaar 
geleden echt overtuigd waren dat 
autonomie voor Vlaanderen goed 
kon zi jn; er was zeker een wan-

Sommigen willen zich daarbij 
bovendien laten gelden met de 
V U aan te vallen. 
Hoe dan ook, ik betreur dat het 
na Egmont niet tot een sereen en 
open gesprek is gekomen in het 
Vlaamse kamp. Door een aantal 
voortvarende verklaringen, dik
wijls zonder voldoende feiten- en 
dossierkennis, werden heel wat 
brokken gemaakt. 
Ook vind ik het jammer dat ver
heeld werd hoe de politieke kaar
ten geschikt werden na de grond
wetsherziening van 70-71. Ik stel 
vast dat de mensen van het anti-
Egmontkomitee niet in staat zijn 
gebleken om een alternatief uit te 
werken voor een betere Vlaamse 
taktiek. 
Nog maar eens «afwachten», en 
«wij hebben de tijd»..., zulks is 
voor mij geen verantwoord voor
stel. 

— Waarom betreedt U precies 
nu opnieuw het politieke forum, 
en dan nog wel met een uitge
sproken partijpolitiek engage
ment ? 
Filip Lambrechts: «Het is een 
weloverwogen beslissing ge-

ken. Ik heb immers liever geen 
autonoom Vlaanderen, dan een 
behoudende klerikale Vlaamse 
staat». 

— Met welke programmapunten 
vat u de stembusslag aan ? 

Filip Lambrechts: «In feite zou ik 
een overtuigd separatist kunnen 
zijn omwille van die politiek een
voudige oplossing voor de pat-si
tuatie waarin wij ons nu bevinden. 
Maar... wie in de Vlaamse bewe
ging wil de Brusselse Vlamingen 
prijsgeven "? Dat zou gebeuren bij 
separatisme, tenzij wij Brussel 
zouden bezetten... 

Ik hoop op het politieke forum te 
kunnen ijveren voor een federalis
me : zoveel mogelijk met twee, zo 
weinig mogelijk met drie. 
Wie heeft immers een toverre-
cept om de drieledigheid volko
men weg te werken, van vandaag 
op morgen? 
Precies omwille van de Brusselse 
Vlamingen is het onze plicht de 
scheve bepalingen in de wetten 
van 70 recht te trekken. Mochten 
de kiezers mij een parlementair 
mandaat toevertrouwen dan zal 
ik mij bovendien inzetten om de 
remmende konservatieve krach
ten te bestrijden. Konkreet: de 
CVP afficheert nu de slogan voor 
het «behoud van de waarden». 
Als Vlaams-nationalist betoog ik 
integendeel dat de levenskracht 
van een volk schuilt in een voort
durende drang naar vernieu
wing ». 

Hugo De Schuyteneer 

MENSEN VAN BIJ ONS 
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