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Geen belgische armoede maar Vlaamse welvaart!
De inzet van
8 november
Alsof er nog een bewijs ten overvloede nodig was, heeft
de regering-Eyskens thans definitief ook de behandeling van lopende zaken gestaakt. België wordt in de
meest letterlijke zin niet meer geregeerd: het mekanisme is volkomen stilgevallen, geblokkeerd door de
Vlaams-Waalse tegenstellingen.
Zo wordt, op de drempel van het kieshokje, nog eens
nadrukkelijk aangetoond om wat het thans op de
allereerste plaats gaat.
Vlaanderen en Wallonië zijn zozeer uit m e k a a r gegroeid dat een politieke consensus binnen de huidige
politieke strukturen totaal onmogelijk is geworden.
De verkiezingen, het al of niet aantreden van een
eventuele andere koalitie n a 8 november zullen a a n
dit basisgegeven niets veranderen. Ook morgen, en zolang de politieke strukturen niet ingrijpend hervormd
en radikaal aangepast worden a a n de Belgische dualiteit, zal iedere consensus en ieder volgehouden regeerbeleid onmogelijk blijken.
De volkomen blokkering van het Belgisch mekanisme
valt samen met een wereldwijde krisis en zorgt voor
een schaalvergroting van de gevolgen daarvan voor
ons land. We staan letterlijk a a n de rand van de afgrond, nog een enkel stapje verwijderd van de definitieve ekonomische chaos, het ineenstorten van ons
sociaal systeem en de kollektieve verarming.
De verantwoordelijkheid voor deze katastrofe ligt bij
de drie traditionele partijen, die halsstarrig geweigerd hebben om de politieke strukturen tijdig en
diepgaand te hervormen. De halfbakken regionalizatie en de schimmige schijnautonomie van de grondwetsherzieningen 1971 en 1980 — telkens het werk van
alle drie de traditionele partijen — hebben de toestand
alleen m a a r verergerd. De CVP, de SP, de P W en hun
francofone zusterpartijen: ziedaar de vernietigers
van onze welvaart.
Ten overstaan van de allergrofste Waalse brandschatting en afdreiging, zoals ze de jongste jaren
schering en inslag is geworden, zijn de Vlaamse
kleurpartijen zonder verweer gebleven en hebben zij
geen verdediging geboden. Ook vandaag nog blijft de
Waalse uitdaging onbeantwoord. De CVP, de SP en de
P W zeggen uitdrukkelijk dat zij het kreupele en
bijna-falliete België-van-vandaag ook morgen willen
behouden. Zij beweren de krisis te zullen oplossen,
zonder een oplossing te hebben voor het fundamentele
Belgische probleem. Ze willen voorrang geven, zeggen
ze, a a n de sociaal-ekonomische en financiële problemen en daarvoor het communautaire dossier opzij
schuiven. Alsof er in België nog één enkel probleem
zou zijn dat géén communautaire aspekten vertoonti
Want tot de kern van de zaak behoort precies, dat
Vlaanderen en Wallonië ieder hun eigen kijk hebben
op de wijze om uit de krisis te geraken, dat zij eigen oplossingen en een eigen maatschappijmodel willen. Tot
de kern van de Vlaamse zaak behoort daarenboven,
dat Vlaanderen het zich niet meer kan en wil veroorloven, de rekening te betalen voor de Waalse oplossingen en het Waalse maatschappijmodel.
De inzet van de verkiezingen van volgende zondag iss
het afdwingen van afdoend en definitief zelfbestuur,
een Vlaamse staat die beschikt over eigen geld en eigen middelen om, n a a r eigen inzicht, zijn eigen problemen op te lossen.
De beslissende stoot daartoe kan en zal door de
Volksunie gegeven worden vanuit h a a r elektoraal
versterkte positie en vanuit de plaats die zij, n a 8 november, zal bezetten in de Vlaamse deelregering. (tvo)

Een laatste inspanning
De verkiezingscampagne zit er bijna op. Over enkele dagen is de
strijd gestreden. Dan is de beslissing gevallen, althans de uitspraak
van de burger. Het is sterk te betreuren dat er nog zoveel mensen zijn
die zich niets aantrekken van de politiek en, zonder nadenken, gaan
stemmen omdat ze moeten. Zij kiezen dan naar gewoonte, zoals ze
dat traditioneel doen, bijna erfelijk, onbewust De demokratische wil
van het volk zou beter tot uiting komen als de stemplicht werd
afgeschaft en vervangen door het stemrecht
De ware inzet van deze verkiezingen Is nochtans van levensgroot
belang. Het gaat om de toekonnst
van ons volk. We staan op een
keerpunt. Het Belgisch huls is een
krotwoning. De wezenlijke bestanddelen, die de basis vormen
van de welvaart en het welzijn van
ons volk. dreigen In deze onleefbare krot verloren gaan. Het Is de
hoogste tijd dat de politieke verantwoordelijken zouden inzien dat
dringend moet gebouwd worden
aan een eigen Vlaams huls. Waarvan de afbraak door Waalse arrogantie en chaos uitgesloten is.
Waarin de verschillende strekkingen van de Vlaamse bewoners
een akkoord kunnen vinden over
de toekomstige samenleving. In de
Belgische krot Is dit met meer
mogelijk. Daar is alleen nog definitieve verarming te verwachten.
De traditionele Vlaamse machthebbers van CVP, SP en P W
zien dit niet in. Zij willen of kunnen
blijkbaar de stem van het volk niet
horen. Zijn zij meer gehecht aan
hun eigen machtspositie dan aan

het belang van hun volk? Vermits
ze niet willen horen, moeten zij
voelen!
Dit kan, bIj deze verkiezingen,
door de Volksunie te versterken,
de enige partij die resoluut de
juiste weg aanwijst Een aanzienlijke vooruitgang van de Volksunie
zal de traditionele partijen doen
voelen welke richting het uit moet
Er resten nog een paar dagen. In
deze korte tijd moet nog een
uiterste inspanning worden gedaan.

De militanten zullen wel zorgen
voor de algemene projjaganda.
Hen wil Ik wijzen op de fair-play
die ook in de politiek aan bod moet
komen. Er p)ast ons geen zenuwachtigheid, geen onbedachtzaamheid. Tot het laatste uur moet de
Volksunie In staat zijn een harde
maar eerlijke propaganda te voeren.
De Volksunie heeft een unieke
opdracht Zij draagt bijgevolg een
unieke verantwoordelijkheid. Mag
Ik vragen dat ieder Volksunielid
die verantwoordelijkheid mee zou
opnemen. Wijs Iedereen op de
ware Inzet van deze verkiezingen.
Zeg hen, met je eigen woorden,
dat de zekerheid over de job, het
pensioen, de ziekteverzekering,
de toekomst van de jongeren — in
één woord: het welzijn van de
Vlamigen — afhangen van de
mate waarin we „baas kunnen zijn
In eigen huis". Ik reken daarop.

Vic ANCIAUX

mi

VRIJHEID EN
VOORUITGANG?

MASKARADE

Een bepaalde partij belooft de kiezers
meer vnjheld en vooruitgang. Wel beschouwd wil iedereen dit Maar wat
betekenen die leuzen voor ons, Vlamingen?
Vrijheid. We zullen pas vrij zijn als we
Zelfbestuur
verworven
hebben:
Vlaanderen bestuurd door Vlamingen
alleen. Dan zal het niet meer mogelijk
zijn dat een Waals minister de Vlaamse Rijkswacht bevel geeft om Vlaamse
wandelaars op Vlaamse grond uit elkaar te ranselen. We moeten in staat
gestekj worden ons eigen grondgebied en onze eigen mensen te beheren. Op grond van het internationaal
erkende zelfbeschikkingsrecht waardoor vele andere volkeren zelfbestuur
verkregen hebben. Meer vnjheid? Ja
zeker, maar niet in een Belgisch keurslijf. Alleen een Vlaamse Staat desrraods in een Tweestatenbond met
Walk)nië, geeft ons het gevoel van vrij
te zija
Vooruitgang. Oe enige vooruitgang die
we kunnen maken is: Vlaams geld in
Vlaamse handen. Alle geïnde belastingen en alle spaartegoeden van Vlamingen bij de banken, moeten we zelf
kunnen aanwenden voor onze toekomst en welvaart En of we Walkxiië
dan nog verder onderhouden beslissen we zelf, en niet een of andere
Brusselse kliek. Andere oplossingen
om uit de krisis te geraken, betekenen
alleen maar achteruitgang. Want zonder Zelfbestuur zullen we blijven betalen aan de Walen, tot in lengte van dagen (en eeuwen).
Op 8 novemt>er valt de beslissing.
Willen wij Vrijheid en Vooruitgang, dan
moeten we de Volksunie sterk maken
om haar programma uit te voeren, het
enige dat een realistische uitweg biedt
J.C Maasmechelen

(seen weldenkend mens is voor kernoorlog, voor eender welke ooriog. Vredesbetrachting ligt aan de basis van
hen die denken dat eerst het verbroken evenwicht dient hersteld vooraleer men, op voet van gelijkheid, een
ontwapeningsgesprek kan beginnen.
Vredesbetrachting ligt eveneens aan
de basis van de meerderheid der
aktivisten tegen het opstellen van nieuwe kernwapens in het Westen.
Zowel bij de ene als de andere partij
zullen zij die nadenken, twijfels hebben
over de juistheid van hun optie. Men
kan tientallen tegenstrijdige en overtuigende rapporten lezen, als leek, en dat
zijn wij ten slotte allemaal, krijgt men
geen 100 % juist inzk^ht in de werkelijke toestand. Teveel elementen blijven
voor ons verborgen. Waar ligt de
grens tussen werkelijkheid en propagandamisleiding?
Het IS begrijpelijk dat in dit levensbelangrijk debat de Volksunie een standpunt moet innemen. De verklaring van
het partijbestuur zal niet iedereen tevreden stellen. Ze is echter zo genuarv
ceerd dat de meerderfieid van de
leden er zk;h kan achter scharen.
Minder begrijpelijk is echter de deelname aan de VAKA-betoging. Het zal wel
zijn dat het voetvolk geleverd wordt
door goedmenende lieden, de vlaggen
en spandoeken zullen echter deze zijn
van de tientallen linkse en anarchistische groepjes die deze betoging duidelijk manipuleren. Hun enig doel is de
ontwrichting van de westerse maatschappij en weerbaarhekl. Zoals ze
dat doen op vele andere vlakken.
De eenzame leeuwenvlag tussen al
dat bk>edrood zal deze indruk niet
verhinderen.
Het valt op dat van de strijdbare
Vlaannse beweging alleen de Volksunie en haar uitsteeksels, zoals Vujo
en VIC, zich lenen tot het meedoen
met deze groteske maskarade.
Vlaamsnationaiisten lopen niet in een
betoging die beheerst wordt door
groepjes die bewezen hebben alles te
haten wat ons lief is.
De Vlaannse beweging, de Volksunie is
sterk genoeg om zelf een vredesmann
festatie, naast deze van de IJzert)edevaart op touw te zetten, waar in alle
ondubbelzinnigheid ons vredesideaal
tot uiting komt
H.V, Wilrijk.
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NEE, DANK U!
In een TV-uitzending kwam de heer
Anciaux spreken over de „Vlaamse
staat". In z'n betoog kwam de zin.
„natuuriijk zouden sommige bestuurszaken nationaal blijven, zoals Buitenlandse Zaken en Leger" (hij bedoelde
Belgisch nationaal).
Dat zou betekenen, dat we nog steeds
in een „Frans" leger zouden moeten
marcheren. Met een Frans(sprekend
en voelend) kader, aangevuld met enkele Vlamingen è la Van den Boeynants.
Dat zou meebrengen dat we nog
steeds in 't buitenland bij Franssprekende, of onwillig Nederiands-stotterende konsuls of ambassadeurs moeten terecht komen!
U noemt dat een Vlaamse staat!
Ik bedank er voor!
F.D.K., Rijmenam

TWIJFEL
Naar aanleiding van de komende verkiezingen moet er mij toch iets van het
hart Wij en daarmee bedoel ik alle
Vlaamse Komenaars moeten, er is
toch zoiets als stemplicht in België,
gaan stemmen.
Zoals U weet zijn er te Komen geen
Vlaamse lijsten, zodat wij dus verplicht
zijn te stemmen op franstalige lijsten,
wij kunnen ook ongeldig stemmen.
Maar wanneer ik zie dat er bij de
jongste stemming tot bijna 20 % van
de bevolking blanco of ongeldig stemde, maak ik toch de bedenking of deze
mensen niet liever op Vlaamse lijsten
stemmen.
Het zijn toch allemaal stemmen die
men zomaar wegwerpt en die misschien de oppositiepartijen kunnen
heljDen.
Daarom ben ik nog altijd aan het
twijfelen of ik wel zal gaan stemmen.
Kan er soms een wetsvoorstel worden
goedgekeurd waarbij alle Vlamingen
die in faciliteitsgemeenten wonen het
recht hebben te gaan stemmen in een
omliggende Vlaamse gemeente.
Of hebben de meerderheidspartijen
soms schrik van deze mensen die
beter dan wie ook voelen hoe ze
behandeld worden door de heren ministers?
M.M,, Komen.

Brieven

Het gebruik der talen in de ondernemingsraden wordt geregeld door artikel 14 van de CAO nr. 9 van 9 maart
1972 (KB 12/9/9972 BS. 25-11.71) dat
stelt dat „zonder afbreuk te doen aan
de wetten op het gebruik van de talen
in bestuurszaken samengevat op
18 juli 1966 zal de ondernemingsraad
de taal aanduiden die zal worden gebruikt voor zijn eigen werking en, zo
nodig, de maatregelen op taalgebied
die de verhouding tussen de direktie
en het personeel kunnen verlieteren".
Raadpleegt men de „Praktische Gids
voor de leden van de ondernemingsraad", uitgegeven in het Nederiands
door het „Kommissariaat Generaal
voor de Bevordering van de Arbeid"
dan treft men alleen kommentaar aan
dat uitsluitend in verband staat met het
„Septemberdekreet d.wx met regels
die uitsluitend van toepassing zijn op
bedrijven die hun uitbatingszetel hebben op het Nederiands taalgebied of
er personeel tewerkstellen. Brussel is
daarin niet begrepen. Is men daarentegen de Franse taal machtig, en leest
men de „Guide Pratique a l'intention
des membres du Ck)nseil d'entreprise"
steeds uitgegeven bij hetzelfde Kommissariaat Generaal dan komt men tot
de bevinding dat de voertaal in de
ondernemingsraad de streektaal is.
Dit princiep wordt eveneens gehuldigd
door prof R. Blanpain die er dan ook
de logische konklusie uittrekt dat in
Brussel-hoofdstad de voertaal in de
ondernemingsraad het Frans en het
Nederiands, in verhouding naar de
samenstelling van het fjersoneel en de
raad (Rechtskundig weekblad 73/74
Kol 1467).
Anderzijds ijver ik vergeefs sedert
jaren in de ondernemingsraad van de
verzekeringsmaatschappij Zurich om
mijn bazen in mijn eigen taal te woord
te mogen staan. De sociale inspektie
die dienaangaande reeds werd aangesproken laat maar begaan.
Hoe kan de uitgave door een officiële
instelling van propaganda-materiaal
dat de Vlamingen niet behooriijk inlicht
betreffende hun rechten in hun hoofdstad en de inertie waarvan de sociale
inspektie blijk geeft anders uitgelegd
worden dan door Vlaamse lamlendigheid, zeker wanneer men weet dat de
Minister van Tewerkstelling en Art)eid,
en de vernoemde afdelingen hangen
daar vanaf, een Vlaming is die de
portefeuille reeds jaren in handen
heeft?
Th. Vansantvoet,
Syndikaal afgevaardigde
LBC Brussel

BKP
Tijdens de voorbije maand is, onder
geleide van de voormalige minister van
Ooriog, P.W. Segers de crème, de
bloem van de Belgische Katholieke
Partij — in de wandeling ook nog wel
eens C^eveepee genoemd — met de
Flandriaboot op tocht geweest
Wanneer men aandachtig de deelnemerslijst bekijkt dan komt men heel
vlug tot het besluit — voor wie dat nog
niet mocht genomen hebben tijdens
de voorbije jaren — dat wat er achter
de schermen van deze partij bekookstoofd wordt totaal verschillend is als
datgene wat ze uiteHijk haar kiezers
voorhoudt En dan te bedenken dat al
die kiezers Vlamingen zijn, tenminste
geografisch.
Het is dan ook volkomen normaal dat
deze partij met de komende verkiezing
voor de pinne komt met „grijze" slogans, waar men alle kanten mee uit
kan. Ze wenst voorrang te verienen
aan de sociaal-ekonomische problemen: de klassieke dooddoeners bij
elke verkiezing omdat zulke problemen zowel bestaan vóór als na de
verkiezingen.
Het zou evenwel véél te duidelijk zijn
Indien deze partij zou uitpakken met
volgende slogan: „Omdat diktators en
het Waalse staal belangrijkst zijn —
stem Ceeveepee". Zou de argeloze
kiezer misschien dan voor één keer
eens een poging aanwenden om eens
heel even na te denken? Misschien...!
A.O„ Br.

W I J ontvangen graag brieven van
onze lezers, als ze ondertekend zijn
Naamloze brieven gaan de scheurmand in evenals scheld- en smaadbrieven De andere publiceren w/i|.
naargelang er plaats beschikbaar is
W i | behouden ons dan ook het recht
voor brieven in te korten en persklaar te maken zonder de essentie
van de inhoud te veranderen
De opinie, vertolkt in een lezersbnef.
IS niet noodzakelijk de onze
De redaktie

AAN EEN VU-KANDIDAAT

Koop Knack en

Naar aanleiding van uw „kiespropaganda" zoals u dat noemt kan ik u verzekeren dat ik al jaren op de VU mijn stem
uitbreng. Dit jaar zelfs op uw naam,
als~ u kunt bekomen dat de VU reageert op de „kiespropaganda" van de
h. Diegenant die mijn bloed heeft doen
overkoken. Hoe durven ze? Hoever
durven ze hun onbeschaamdheid wel
drijven? Met duizenden hebben de
Vlamingen van de ASLK geskandeerd
„CVP verraders" op de dag dat eerste
minister Tindemans de Vlaamse personeelsbezetting heeft teruggebracht
van 57,5 % tot 52,5 %! (in ruil voor de
Schaarbeekse loketten).
Dat heeft betekend dat:
1. De Vlamingen slechts 52,5 % van
het personeel uitmaken en ten minste
60 % van het werk op te knappen
hebben.
2. De Vlamingen ten minste 250 zeer
goed betaalde betrekkingen hebben
verioren in de ASLK.
3. De Vlaamse strijd is doodgebloed in
de ASLK en in de andere nationale en
parastatale instellingen, waar de Vlamingen nog slaven zijn, de Vlaamse
strijd zelfs niet van de grond kan
komen. Zouden hierdoor geen 10.000
goed betaalde betrekkingen verioren
zijn?
Nu mijn bloed wat is afgekoeld reken
ik op U!
B.V„ St-Pieters-Leeuw

win 100.000 f r.
met

een wedstrij(j
van de ASLK, het CJP en
Knack Magazine
Vanaf nu, iedere week in

knack

MAGAZINE

Méér dan 200 bladzijden
aktuele informatie,
woensdag te koop: 45 fr.

VLAAMSE
LAMLENDIGHEID
Dat de lamlendigheid aangeklaagd
door senator Rob Vandezande (zie
„Wij" van 22 oktober 1981 „De heksen
van Komen") een werkelijkheid is en
nadelige neveneffekten heeft wordt
niet alleen bewezen in de zaak Komen
maar ook in het dagelijks bedrijfsleven
te Brussel.

O

voor een gratis proefnummer
sturen naar Knack, Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare
Naam .
Adres
Postnr
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TOT ALLE VLAAMS-NATIONAUSTEN
een oproep voor de aanstaande verkiezingen
„Alle nationaal voelende Vlamingen, of zij al
dan niet bij een partijformatie aangesloten
zijn, w o r d e n thans gesteld voor zware
problemen, waarvan de oplossing zelf voor
jaren beslissend zal zijn voor wat de
Vlaamse groeimogelijkheden en invloed op
de staatszaken betreft.
„ O p het politiek vlak zijn zij verdeeld. Wij
zijn getuigen van een heropflakkering van
de oude verdeeldheid die tussen de
oorlogen het Vlaams nationalisme verlamd
heeft. En het is een magere troost vast te
stellen dat overal en te allen tijde,
nationalistische bewegingen met onderlinge
verdeeldheid moesten kampen en er veelal
onvruchtbaar door werden.
„Afwijkende opvattingen inzake taktiek en
zelfs einddoelstelling zijn niet per se
verwerpelijk en kunnen geheel of
gedeeltelijk gewettigd zijn. Wij matigen ons
het recht niet toe de oprechtheid van welke
strijdgenoot ook in twijfel te trekken, zolang
het basisstreven, Vlaamse zelfstandigheid
op ieder gebied, aanwezig blijft.
„Wij verwachten niet en vragen ook niet
dat wie ook zijn standpunt zou verzaken.
maar wij achten het onontbeerlijk dat bij
de komende verkiezingen alle
nationalisten zouden stemmen op de
sterkste Vlaams-nationale

formatie, deze die de
meeste kansen biedt in de eerstvolgende
jaren een werkelijke invloed op 's lands
zaken uit te oefenen.
„ O f de hier bedoelde partij alle nationalisten
o p ieder gebied kan bevredigen, of zij in
een nabij verleden al dan niet fout is
geweest in haar houding in nochtans
belangrijke aangelegenheden, lijkt ons op dit
ogenblik niet ter zake dienend. Van ons
allen w o r d t echter een minimum aan
realisme verwacht. Elke stem uitgebracht
op lijsten die geen of slechts
onbeduidende aanhang kunnen
verwachten, betekent een verzwakking van
het nationalistisch kamp en, hoe ongewild
ook, een steun aan de ons bekampende
zgn. traditionele partijen. Hetzelfde geldt
voor onthouding of wegblijven van de
stemming.
„Het probleem van de Vlaamse
zelfbeschikking staat voor alle nationalisten
primordiaal. In de strijd voor het Vlaamse
zelfbestuur zullen ekonomische
achteruitgang, werkloosheid, de katastrofale
onttakeling van de staatsfinanciën niet
kunnen verwaarloosd noch uitgesteld
worden. Zij zijn niet los te maken van de
konkrete uitbouw van de voor ons Volk
onmisbare zelfstandigheid.

Ondergetekenden hebben gemeend dit te moeten zeggen. Zij treden op in hun persoonlijke naam en
niet namens enige inrichting of vereniging.
Albert Aelbers, Brussel
Mevr. Lieve Ballet, Antwerpen
Geert Berlaen, Zulte
Mevr. A. Bockaert-Daels, Aalter
Karel Bockaert, dr. med., Aalter
Lieven Bockaert, Aalter
Mare Boey, Brugge
Hendrik Borginon, dr. jur., Brussel
Adolf Boterberg, Lede
Albrecht Bouquillon o.p., Antwerpen
E.F. Brieven, lic. h. w., Sint-Genesius-Rode
Mevr. Theo Brouns, Leuven
Hector Christiaen, dr. jur., Oostende
Prof. W. Claeys, Heverlee
Leo Clinckemaille, ir., Marke
Mevr. A. Coene-Debeuckelaere, adv., Aalst
Mevr. Fritz De Bisschop, Aalst
Juul Decoodt, dr. jur., Sint-Amandsberg
Alb. De Jonghe, dr. hisL, Assebroek
Urbaan De Keyser, Ursel
Robert De Leenheer, Zele
Jozef De Lille, Maldegem
Leon De Lille, Maldegem
Jef Demedts, Gent
Frans De Meyer, Borgerhout
Willem De Meyer, Borgerhout
Gerard De Paep, dr. med., Beveren-Waas
Arthur De Troyer, Leeuwergem
Stefaan Devloo, dierenarts, leper
Paul De Vuyst, dr. jur. Mere

Maurits De Wulf, Nossegem
Albert D'Haese, dr. jur., Hekelgem
Jan D'Haese, Gent
Albert D'Hoker, Mere
Luc D'Hondt, Erembodegem
Mevr. Anny Dierick, dr. med, Meldert
Mevr. Aleidis Dierickx, Aalst
Hendrik Dirks, Berchem
Emiei Douchar, Mechelen
Ellas Dupon, Ingelmunster
Mevr. M. Fagot-Van Speybroeck, Gent
Mevr. H. Famaey, Antwerpen
Mevr. Mad. Gravez-Haegens, Aalst
Jef Haelterman, Aspelare
Florent Haesevoets, Hasselt
Ward Hermans, Ramsel
Jozef Hosten, orth. chir, Gent
Pol Jongbloet, tandarts, Mechelen
Karel Lambrechts, Brussel
Mevr. Edg. Lehembre, Antwerpen
Frans Lettens, Asse
Lode Merckx, Bornem
Daniël Merlevede, leper
Prof. Herman Martens, Mechelen
Leo Michielsen, Merksem
Albert Moortgat, Breendonk
Jef Olaerts, Genk
Prof. Walter Opsomer, Wilrijk
Gerard Parmentier, Halle
Albert Peerenboom, Brussel
Karel Peeters, Antwerpen

Yvo Peeters, drs, Brussel
Mark Pennewaert, dr. med, Aalst
Valeer Portier, dr. jur, Antwerpen
Arm. Preud'homme, toondichter, Hasselt
Paul Priem, dr. jur, Brugge
Guido Provoost, dr. hist, Aalter
Ferd. Quintens, dr. jur, Oostende
Evrard Raskin, adv. Eigenbilzen
Hugo Reinhard, Brussel
Mevr. Gerard Romsee, Brussel
Mevr. A.M. Roppe, Opwijk
Pierre Schadick-Stryckers, Schilde
Karel Seghers, dr. chir, Rijmenam
Mevr. Maria Simenon wed. V. Loyens,
Lommel
Herman Sommen, Edegem
Prof. dr. O. Steeno, Haasrode
Jan Tollenaere, ir, Vosselaar
Frans Strubbe, dr. jur. Kortrijk
Gaston Stuyck, dr. hist, Antwerpen
M. Theuwissen-Stuyck, Beringen
Hugo Thibaut, dr. med, Antwerpen
Mevr. Jan Timmermans, Berchem
Mevr. Reim. Tollenaere, Knokke
Jef Uyttersprot, Denderbelle
Frans Van Bouwel, ir, Koningshooikt
André Van Daele, ned. pastoraal. Brussel
Omer Van den Kerckhove, Aalter
Ernest Van den Berghe, Aalst
Eugeen Van den Broeck, Asse

Prof. dr. Karel Van den Eynde, Blanden
MIchiel Van der Donck, Gent
A.R. Van de Walle o.p, Brussel
F. Vande Walle, dr. med, Tielt
Herman Van de Zande, Wemmei
Prof. L Van Gerven, Heverlee
Maurits V. Haegendoren, dr. hist, HeveHee
Jozef Van Herck. dr. hist, Westende
Jan Van Hoof, Asse
Jan Van Hoogten, Antwerpen
Cyriel Van Hove, Herentals
Marcel Van Huffel, Gent
Richard Van Leemputten, dr. med, Velzeke
Prof. Tony Van Lint, SL-Martens-Bodegem
Jozef Van Overstraeten, drs, Aalst
Jo Van Severen, Deerlijk
Herman Vansteenland, dr. med, Antwerpen
Frans Van Wilderode, Aalst
Emiel Verbeeren, Lebbeke
Prof. O. Verbeke, Winksele
prof. dr. Herman Verduyn, Kessel-Lo
Prof. dr. Rob Verwilghen, Winksele
Jules Franken, Antwerpen
Mevr. Nora Vrome, Gent
Herman Waegemans, adv, Antwerpen
Frans Wildiers, dr. jur, Antwerpen
Max Wildiers, Sint-Job-in-'t-Goor
Prof. O. Van Paemel, Leuven
Raymond Mattheyssens, Mortsel
Emiel De Ridder, Dilbeek
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200 miljoen
tegen 300
miljard
Wat de overheidssteun aan nationale ekonomische sektoren
betreft ontving de textielsektor,
een typisch Vlaamse bedrijvigheid, 1,5 miljard. De scheepsbouw
en
scheepsherstelling
(eveneens typisch Vlaams) kreeg
200 miljoen troostprijs.
De miljarden-subsidies, die voor
rond de 80 procent naar Waalse
bedrijven gaan, belopen onderhand 250 tot 300 miljard frank. Er
is geen minister die op tien miljard na de steun aan het staal kan
narekenen.

De "Heksen van Komen
vliegen weer...

5 zetels
gestolen
Waar de Vlamingen instaan voor
60 procent van de spaargelden en
voor het merendeel van de belastinggelden worden nagenoeg 110
hogere betrekkingen In de openbare
kredietinstellingen
voor
Vlaamse kandidaten achtergehouden.
De discriminatie van de Vlaamse
gemeenschap zet zich door tot en
met de zetelverdeling In het parlement. Door het feit dat de wettelijke zetelaanpassing na de jongste
volkstelling nog niet Is doorgevoerd wordt Vlaanderen In het
parlement dat met deze verkiezingen wordt samengesteld van 2
zetels beroofd.

minister
Busquin. Bovendien
worden door het Frans onderwijsministerie rekeningen en uitgaven zonder wettelijke grondslag eenvoudigweg niet teruggevorderd.

Inleveren en
potverteren
Waar Vlaanderen 55 th van de
werkende bevolking levert, 56 th
van het Bruto Nationaal Produkt
verwezenlijkt, 70 th van de uitvoer, 56 th van de belastinggelden inlevert, meer dan 60 procent
van het spaargeld boekt en 62 th
van de dienstplichtigen levert,
moeten de Vlamingen mee opdraaien voor het potverteren van
het Waalse gewest en in Brussel.
Zolang CVP, PVV en SP niet de
hete adem van de federalisten in
hun nek voelen zal de miljardenstroom naar de Waalse staalbekkens blijven aanhouden.

1 frank
tegen 7
Maar er is nog veel meer. Op nagenoeg alle sociale en ekonomische domeinen worden de Vlamingen hetzij gebruikt als melkkoe hetzij achteruitgestoten als
het om verdeling van geldmidde-

Maar er is nog méér: door het feit
dat het kiesarrondissement Brussel-Halle-VlIvoorde nog niet is gesplitst verliest Vlaanderen bijkomend een drietal zetels.
In totaal worden de Vlaamse kiezers dus van 5 zetels beroofd!
Mede door de lakse houding van
Vlaamse kleurpolltiekers.

8.000 leerkrachten
benadeeld
Heel Vlaanderen heeft dit schandaal op tv kunnen zien: een kind,
met een katje in z'n armen op weg naar het Vlaamse schooltje te Komen,
moet spitsroeden lopen tussen franstalige straatschenders. De Heksen
van Komen, net zoals de schietgrage terroristen van de Happart-bende
in de Voer, blijken sterker te zijn dan de Vlaamse ministers.
O ja, het schooltje kwam er... in ruil voor de beslissing tot aanleg van
de zinloze autoweg Pecq-Armentières. Nu amper een jaar later, hebben
Waalse fanatici dit schooltje gesloten en moet het "op de bedel" voortbestaan
in geïmproviseerde gebouwen. In dit land kan alles, behalve iets zinnigs.

Een Vlaamse Staat.
Verleden jaar werd ons een
staatshervorming opgedrongen, die
- zo heette het toch - eens en voor
goed een einde zou stellen aan de
kommunautaire herrie. Sindsdien
is het van kv^aad tot erger geworden.
Alleen een onafhankelijk en
ekonomisch sterk Vlaanderen zal
in staat zijn zichzelf te doen
respekteren... te Brussel, in de Voer
...en ook voor de Vlaamse minderheden beneden onze grens.
En dat kan als we, los van Wallonië,
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met Vlaams geld in Vlaamse handen, onze eigen welvaart kunnen
veilig stellen. De Volksunie is de
enige partij die, niet gebonden,door
unitaire drukkingsgroepen en
Waalse zusterpartijen, ondubbelzinnig opkomt voor een eigen
Vlaamse Staat. In ons aller belang.

VOLKSUNIE
in ons aller belang

Op onderwijsgebied en inzake
wetenschappelijk onderzoek is
Vlaanderen al evenzeer de dupe.
Het Vlaams onderwijs, met liefst
61 procent van de schoolgaande
jongeren in het land, werd vorig
jaar voor nagenoeg 4 miljard
frank benadeeld (berekend op
basis van het aantal schoolgangers). Met dat geld kunnen zeven- tot achtduizend leerkrachtwedden betaald wordenDe discriminatie wordt evenwel
nog krasser als we rekening houden met het feit dat dit jaar voor
meer dan 4 miljard fr bijkredieten
werden opgeëist door onderwijs-

len gaat Per inwoner hebben de
Vlaamse gemeenten slechts een
schuld van 1 frank, daar waar de
Waalse gemeenten een schuld
hebben van bijna 3 frank, en de
Brusselse gemeenten in het krijt
staan voor meer dan 7 frank per
inwoner.
Anderzijds komt er van de gesubsidieerde openbare werken
amper iets meer dan de helft
Vlaanderen ten goede. Wel mogen we intussen dus voor 56 th
van de belastingopbrengsten
zorgen.

Wenk aan
koning
„in deze verkiezingen is de keuze
van de nieuwe premier door de
koning allicht nog het belangrijkst; waarbij hij zijn „achting"
voor de Waalse spraakmakers
gerust mag milderen".
(Fin-Eko Tijd, 4 nov. '81)
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OCMW-werking te bekostigen)
ontvangt een Vlaming 242 fr., een
Waal 303 fr. en een Brussel
308 fr.
Uit de gewest- en gemeenschapsdotaties krijgt een Waal 2.020
frank méér dan een Vlaming, of
met andere woorden een Waal is
24 th méér waard dan een Vlaming.
Waar Vlaanderen zorgt voor
70 th van de uitvoer wordt de
onderhand beruchte Belgische
Dienst voor Buitenlandse Handel
(BDBH) geleid door een algemene
direktie waarbij 2 Franstaligen tegen 1 Nederlandstalige de scepter
zwaaien.

Wie regeert hier
eigenlijk ?

Gratis
vakantie

24 fr minder
per uur
Een Vlaamse industrie-arbeider
verdient volgens de jongste gegevens gemiddeld 216 fr per uur,
een Waalse 240 fr per uur, en
een Brusselse arbeider 218 fr
per uur. Waarom verdient een
Vlaams arbeider 24 fr per uur
minder dan een Waal?
Terwijl Vlaamse staalbedrijven
nog behoorlijk commercieel werken en het Waalse staal miljarden verliezen boekt verdient een
Vlaams staalarbeider nochtans
tientallen fr. per uur minder
(50 fr. ongeveer) dan de Waalse
staalarbeider.

Zieke Walen

Zijn oogverblindende kiescampagne kan niet beletten dat minister Willockx van PTT het volledig en definitief verkorven
heeft bij de ambtenaren.
Noodgedwongen zijn de duizenden staatsbedienden ingegaan
op het besluit van de minister
om een postcheckrekening te
openen. Noodgedwongen, want
hun wedde wordt enkel nog op
een postrekening uitbetaald.
Nu blijkt evenwel dat die wedden wel netjes op die rekening
komen, maar dat er geen formulieren voorhanden zijn om geld
af te halen, om overschrijvingen
te doen, om bestendige opdrachten te gevenKortom, tienduizenden ambtenaren zitten momenteel op
droog zaad. De drukkerij van de
postcheck slaagt er niet in voldoende formulieren aan te maken. Dat belette evenwel niet dat
die drukkerij er wel in geslaagd
is 75.000 prachtige vakantiefolders te drukken voor het personeel van de p o s t
Het zal dan wel een gratis vakantie moeten worden, want van
een betaling kan geen sprake
zijn_

Een Vlaming kost aan de ziekteverzekering 92 frank, een Waal
109 fr. en een Brusselaar 110
frank. Voor gespeciaiizeerde zorgen kost een Waal 134 frank, een
Brusselaar 133 fr en een Vlaming
80 frank. Niet alleen ekonomisch
blijkt Franssprekend België ernstig zieker dan de Vlaamse gemeenschap.

BDBH-scepter

In dit land is het politieke beleidsniveau tot machteloosheid verworden. Zowat alle beslissingen worden genomen binnen de sindikale en
,patronale drukkingsgroepen. Zij hebben hier de werkelijke macht. De
parlementaire demokratie wordt uitgehold m een staat waarin niemand
nog zijn plaats heeft en kent... waarin sindikaten en patroons de wet
stellen, m de plaats van de gekozenen van het volk, üw gekozenen.

Echte demokratie in een Vlaamse Staat.
Het zelfstandige Vlaanderen
zal een demokratische staat zijn,
waarin de burger aan de basis ligt
van het gezag. Een staat waarin het
demokratisch gezag geëerbiedigd
wordt, en waarin het gezag de
demokratie eerbiedigt. Zo'n staat
wil de Volksunie.
In de Vlaamse Staat zullen de
burgers beslissen, en niet langer
drukkingsgroepen of partijpolitieke
machtsmonopolies in de administratie. In bestuur en bedrijf zal de
burger door gekozen en kontroleer-

Uit het Bijzonder Fonds voor
Maatschappelijk Welzijn Com de

bare vertegenwoordigers volledige
inspraak krijgen. Daarenboven wil
de VU de rechtstreekse betrokkenheid van de burger herstellen, door
de kiesplicht te vervangen door het
kiesrecht. Het zelfstandige Vlaanderen zal een staat van en voor alle
burgers zijn, een staat die werkt in
ons aller belang.

VOLKSUNIE
in ons aller belang

De leugens van Geens
CVP-minisler Geens, adjunkt van Nationale Opvoeding, heeft gezorgd voor de
klassieke
stoot-onder-degordel die op het einde van
iedere
verkiezingscampagne behoort tot de CVPtraditie. De „schone ziel van
het kind" wordt nog maar
eens vanonder het stof gehaald. Geens beschuldigt de
Volksunie ervan, het vrij onderwijs te saboteren en te
benadelen. De onwaarheden
van Geens werden opgenomen in een reeks dagbladen
waaronder „De Standaard",
de „Gazet van Antwerpen"
en „Het Volk".
Wat Geens zegt over de
houding van de Volksunie
Inzake de gelijkberechtiging

in onderwijs en de verdediging van de levensrechten
voor gehandicapten. Is volkomen onwaar.
Mogen we voor deze laatste
groep de aandacht vestigen
op onze parlementaire tussenkomsten, waarbij
we
aantoonden dat onder het
beleid van een CVP-minister sedert 1 januari 1981 —
„Het Jaar van de Gehandicapten"! — de tegemoetkomingen voor de gehandicapten op ergerniswekkende
wijze werden verminderd?
Bij de uitkeringsgerechtigden 30-50 o/o — gewone tegemoetkoming — verloren
± 71 o/o van de begunstigden deze s o m ; bij 16 % verminderde ze. Z o werd ± 927

miljoen „gespaard" op de
rug van de minst-begunstigden.
De Volksunie heeft om wille
van de voorthollende inflatie voorgesteld, de inkomstengrens van deze groep
van 150.000 f r. per jaar te
verhogen tot 250.000 fr.
Wat het onderwijs betreft,
verwijs ik naar onze begrotingsamenderingen
1978,
1979 en 1980 waarbij we een
gelijke
kostenbehandeling
voorstelden voor alle internaten.
Deze VU-begrotingsverbeteringen werden
telkens
verworpen, ook door de
CVP. Op 12 februari 1981
hebben we Geens geïnter-

pelleerd over de achterstelling van de vrije internaten.
We hebben aangetoond hoe
voor iedere internaatsleerling dezelfde kostprijs zou
kunnen betaald worden; hoe
iedere
studiemeester-opvoeder dezelfde wedde zou
moeten genietenWij hebben een reddingsplan voor de vrije internaten
in de Kamer voorgelegd,
waarbij verschillende kollega's — ook uit de CVP —
zich
moeiteloos
konden
aansluiten.
De besluitmotie na de interpellatie werd echter op
19 februari 1981 door de
CVP-SP-meerderheidsgroep
weggestemd. Ten

slotte wat het leerlingenvervoer betreft: de V U is tegenstander van de oprichting
van drie peperdure diensten, volgens ieder schoolnet — wat ± 7 miljard zou
kosten — en wenst één enkele
leerlingenvervoerdienst, ingeschakeld bij de
N M B S en de buurtspoorwegen, voor iedere schoolgaande op dezelfde wijze
toegankelijk.
Ook dit voorstel werd door
de CVP vooralsnog niet
aanvaard-

Willy KUIJPERS
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Dinsdag heeft het kabinet-Eyskens het werk neergelegd tot na
de verkiezingen Dit betekent onder meer dat zeven staaldossiers
in de wirwar van de regenngsvorming stilletjes een beslag zullen
knjgen.
Hierbij krijgt de Vlaamse gemeenschap echter vooral een zoveelste kaakslag de gevraagde reddingsoperatie voor het Fonds
voor Bestaanszekerheid van de
Bouw wordt op de lange baan geschoven De regenng schoof het
dossier naar een werkgroep
door Nu voor één keer 4 miljard
overheidstussenkomst wordt gevraagd ten gunste van hoofdzakelijk Vlaamse arbeiders, zegt de
regenng-Eyskens
kategonsch
njet Onderwijl heeft het (Waalse)
staal al zo'n 300 miljard subsidies
binnengereven

IMF-bezoek
Als onderdeel van zijn kiesstrijd
heeft Mark Eyskens niet nagelaten mits persmededelingen en
interviews behoorlijk dramatisch te doen.
Hij meldde dat hij een bezoek
kreeg van het Internationaal
Monetair Fonds dat zijn goede
diensten aanbood om ons land
van de ondergang te redden.
Eyskens heeft geweigerd op dit
aanbod in te gaan, omdat we dan
meteen onder internationale kuratele zouden geplaatst worden.
Na toegegeven te hebben dat de

PW-roes
De liberalen van Willy De
Clercq leven reeds nu met een
elektorale zegeroes. O p het partijsekretariaat ziet men de Antwerpenaar Frans Grootjans al
werkzaam als nieuwe informateur.
Men ziet er ook de CVP als
vragende partij bij de partnervorming in de nieuwe regeringskoalitie. De liberalen zullen dan
de ekonomische bedrijvigheid
opvijzelen door de koopkracht
van de bevolking behoorlijk te
minderen en vooral te snoeien
in de overheidsuitgaven in de
sociale sektor. De werklozen,
gepensioneerden, z i e k e n , moeten volgens de P W dus als
eersten en ook het meest het
gelag van de overheidsverkwistingen betalen.
Dat is het voornemen van de
„partij
voor vooruitgang".
Bovendien willen de liberalen alles
in het werk stellen om de uitbouw van een Vlaamse staat te
beletten. De Vlaamse kiezer
moet na zondag niet komen
treuren en zeggen dat hij dat
allemaal niet wist!

VOLKSUNIE
in ons aller belang
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ekonomische aftakeling is toe te
schrijven aan een verouderde
ekonomische
struktuur
(wie
moet voor een vernieuwd industrieel beleid zorgen, de Vlaamse
belastingbetaler?),
heeft
de
CVP-premier evenwel de IMFvertegenwoordigers
teruggestuurd met de melding dat ook
de institutionele krisis verantwoordelijk is voor het ontij dat
ons nu teistert Net als PVVer
De Clercq wees Eyskens dus
zonder blikken of blozen de federalisten met de vinger. Hij
bood inmiddels reeds zijn goede diensten aan als nieuw premier-

SP-zekerheid
Werk, zekerheid en vrede: de
slogan van de Vlaamse socialisten. Hoe ernstig en eerlijk zij het
met die „zekerheid" menen, dat
ondervonden Will Tura en M o n
Ceulemans.
De Vlaamse TV-kijkers keken
verbaasd op wanneer deze twee
vedetten tijdens een verkiezingsuitzending van de SP samen met
voorzitter Van Miert in het daglicht geplaatst werden en hun
mening te kennen gaven over de
kernbewapening. Even verbaasd
waren echter Tura en Ceulemans
zelf Allebei voelden ze zich netjes in het ootje genomen door de
Vlaamse socialisten.
Bij de opname van het interview
was hen immers met de hand op
het hart beloofd dat het geenszins bestemd was voor een politieke uitzending. Veel waarde
moet dus niet gehecht worden
aan de vele beloften van Van
Miert en zijn kollega's.

PERSpe^t/ef
Dit laatste artikel voor de verkiezingen bevat eigenlijk weinig spitante
citaten, want de kommentaarschrijvers hebben blijkbaar even weinig
inspiratie als de verkiezingscampagne zelf Alles loopt zijn gezapig
gangetje en echte uitschieters zijn er n i e t Is de bevolking immers de
politiek niet meer dan beu? Waarlijk, CVP en SP hebben het
entoesiasme voor de politieke bedrijvigheid niet aangewakkerd, wel
integendeel- Hun hoogdravende woorden over „herstel van demokrat i e ' en tutti quanti stonden radikaal in tegenstrijd met hun daden. Z i j
zijn de schuldigen van de teloorgang van de parlementaire
demokratie.
nemen de tegenstelINTUSSEN
lingen
Vlaanderen-Wallonie
toe Denk maar aan de laatste
oorlogsverklanng van wallingant
Dehousse tegen de scheepswerf
Ox;kenll Yards in Hoboken
De Financieel Ekonomische Tijd
reageert daarop ^an
Vlaamse
zijde mag in ieder geval niet toegegeven worden aan deze nieuwe
chantage Cockenll Yards heeft
reeds deel uitgemaakt van een
koehandel Het zat in een communautair uitgebalanceerd
pakket
van 8 dossiers, waaronder 7 met
tjetrekking tot het staal Deze 7
werden goedgekeurd, maar wel
werden bepaalde
sanenngsmaatregelen opgelegd Het is dan ook,
geredeneerd in dezelfde politieke
ruillogika, meer dan normaal dat
ook voor Cockenll Yards een oplossing werd gevonden gekoppeld
aan een saneringsplan Dit dossier
kan onder geen beding het voorwerp uitmaken van een nieuwe
koehandel
Wat de F-16 items betreft
moet
het voor de Vlaamse ministers
duidelijk zijn dat die slechts kunnen tiesteld worden, indien tegelijkertijd de regionale
kompensaties
worden vastgelegd De voorge-

stelde ruil (items tegen jeeps) is
voor Vlaanderen totaal onaanvaardbaar Men ruilt nu eenmaal
geen meccano tegen spitstechnologie De houding van de Vlaamse
ministers in de zaak van de F-16
long lead items is, zacht uitgedrukt,
steeds nogal dubbelzinnig
geweest Misschien zorgen de nakende verkiezingen ervoor
dat
hier eindelijk eens klare wijn geschonken
wordt"
WIJN? OKI Maar is de
K LARE
enige klare wijn met de boedelscheiding "^ Want elke andere
oplossing is een compromis a la
Beige, waardoor geen enkel probleem wordt Ofjgelost Integendeel alles wordt nog rotter en
uiteindelijk is geen regeling meer
mogelijk
Neem nu het textielplan, dat de
Vlaamse textielbedrijven moet helpen Daarmee gaat het met goed
Lees maar in Het Volk: „De strubbelingen rond het textielplan hebben intussen ook ernstige vertragingen veroorzaakt in de uitvoering ervan Waar voor de vakantie
tien tot twaalf dossiers van gegadigde ondernemingen werden behandeld, daar komt men nu nog
nauwelijks tot zeven dossiers op

dne weken, omdat de betrokken
instellingen niet eens weten welk
soort plan zij moeten toepassen
En ondertussen dreigen bednjven
verloren te gaan die zouden kunnen gered worden
Dit alles toont weer eens aan hoe
onverantwoord het zou zijn indien
men na de verkiezingen opnieuw
de voorrang zou geven aan een
vierjaarlijkse
maraton over de
Waalse autonomie-eisen
en de
dringende noodzakelijke
sociaalekonomische tyeslissingen zou laten wachten"

stelling dat het nieuwe
kabinet
zich pnoritair met de ekonomische
krisis zou moeten
bezighouden,
lijkt daarom in de praktijk onuitvoerbaar Vanaf de eerste dag zal
het kommunautair dualisme de politieke aktualiteit weer komen beheersen Daar zal de Waalse deelregering wel voor zorgen "
in De Standaard wordt
OOKgewezen
op de rol van de

deelregeringen en de plaats van
de V U daarin „De politiek van de
deelregenngen kan ook een nietgeringe weerslag hebben op het
centrale vlak Thans beweren de
E konklusie van Het Volk is grote partijen dat het nieuwe kabidubbelzinnig, want elk so- net volstrekte voorrang moet verciaal-ekonomisch dossier is kom- lenen aan het krisisbeleid, maar
munautair' En een zelfstandige tevens zeggen zij dat de verschilVlaamse staat zou geld genoeg lende visies van Vlaanderen en
hebben voor de textieM Dat is de Wallonië op het
maatschappijwaarheid, maar dat durft Het Volk model het voeren van een samenmet schrijven I Het kommunautaire hangende, doelmatige
nationale
zal ook na 8 november onvermij- politiek op ekonomisch gebied ondelijk zim
mogelijk maken Op die tegenstrijLees maar Het Belang van Lim- digheid wenst de Volksunie de
burg: „Een andere klip die zwaar klemtoon te leggen In de deelreop het politieke klimaat zal wegen, gering en ook in het nationale
IS de opnchting van de deelrege- parlement Overal waar de kiezer
ringen Die zullen allicht funktione- haar over voldoende macht en
ren vóór het nationale kabinet is invloed doet
beschikken"
rondgepraat In de Waalse assemblee IS een linkse meerderheid nu
R zal inderdaad een sterke V U
reeds een uitgemaakte zaak Dat
nodig zijn om de Vlaamse
kan nog tot hevige botsingen lei- zelfstandigheid te realizeren Niet
den met de nationale
regenng omdat we geloven in slogans, of
waarin de socialisten met zouden omdat w e romantici zijn, maar omzetelen Ook al omdat Spitaels de dat het welzijn van de kleine arbeiregionalizenngsfurie ten top heeft der, bediende, boer, zelfstandige
gedreven De nationale regering ons ter harte gaat Vanuit die
zal in ieder geval rekening moeten bekommernis stemmen we voor
houden met het vuurwerk
dat VU, voor een zelfstandig Vlaandedoor de regionale
assemblees ren en tegen het Belgisch failliswordt afgestoken
De logische sement'
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WINTERKLEDIJ
WARM
AANBEVOLEN

VJ¥li

de betere kwaliteit,
de grotere keuze,
de Interessantere prijzen
van
Succes Kleding Meyers
drukken zich uit in
de ruim 1000 gloednieuwe
winterjassen, in alle
denkbare maten, zelfs
de allergrootste buitenmaten, en in de belangrijkste wereldmerken.
Daarom kom je best
naar Succes Kleding Meyers

WINTEROVERJAS
zuiver scheenrt/ol.
Reeds vanaf

2.995 f
LODEN
zuiver scheenA/ol, vanaf

BON

J p vertoon van deze waardebon, genieten I
alle leden van „Wij" een korting van 10 % op I
lal onze getekende prijzen, uitgezonderd [
Ipromotieartlkelen en solden.
iToon deze bon enkel aan uw verkoper of |
[verkoopster. Niet aan de kassa.

\A3

A'

n-

2.995 f

PARDESSUS
klassiek model,
zuiver scheerwol
reeds vanaf

3.250 f
een echte promotie !

AUTO-COAT
Shetland, vanaf

2.995 f
^

promotieprijs I

...:...,>...-..:.,.,>^.-^...:.^^^^^

SUCCES KLEDING MEYERS
BQOMSESTEENWEG 35 - AARTSELAAR
OPEN : alle werkdagen van 9 tot 19 uur - vrijdag koopjesavond tot 21 uur - zaterdag van 9 tot 18 uur
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Onze wereld

Nabije Oosten
in beweging sinds
moord op Sadat
Sinds de moord op president
Sadat van Egypte, op 7 oktober
jl^ heerst er volop diplomatieke
beweging in en rond het Nabije
Oosten.
Deze week hervatten Egypte en
Israël, met als derde partner de
Verenigde Staten, de onderhandelingen over Palestijnse bestuursautonomie in de door Israël bezette Arabische gebieden.
Die besprekingen waren voorzien in de Camp David-akkoorden van 1978, die ook de vrede
tussen Israël en Egypte regelen.
Sadats opvolger, president Hosni Mobarak, heeft meermaals
verklaard dat hij het door zijn
voorganger ingezette vredesproces wil verderzetten. Een streven
dat ongetwijfeld mee is ing.egeven door het feit dat Israël, volgens de Camp David-akkoorden,
pas in april volgend jaar het
laatste derde van de Sinaï-woestijn moet ontruimen en Egypte wil
voorkomen dat Israël die evacuatie stopzet Tegelijk echter
zenden zowel Mobarak als de
Saoedi-Arabische leiders, die
een steeds belangrijker rol beginnen te spelen, signalen uit dat
ze willen dat Egypte zich terug bij
het Arabische kamp voegt
Van hun kant laten de Amerikaanse bewindslieden, na de Westeuropese leiders, zich nu gunstig uit
over het acht punten-plan voor
een globale regeling voor het Nabije Oosten dat door de Saoedlsche kroonprins Fahd is voorgesteld. Dat plan bevat een impliciete
erkenning van het bestaansrecht
van Israël, maar stelt ook dat Israël
zich moet terugtrekken uit alle
Arabische gebieden die het in de
oorlog van juni 1967 bezet heeft,
inclusief het Arabische Oost-Jeruzalem, en dat er een onafhankelijke Palestijnse staat moet komen.
En vorige week zette president
Reagan alles op haren en snaren
om, tegen verzet in het Kongres
en een felle campagne van Israël
en de joodse lobby's in de Verenigde Staten in, de levering van
vier AWACS-radarvliegtuigen en
andere wapens aan Saoedi-Arabië door de senaat te krijgen. Hij
slaagde daarin met een nipte
meerderheid, 52 tegen 48 stemmen. Het belang van die levering
ligt minder op het militaire of financiële vlak — al is met de transaktie
een slordige 450 miljard B.fr. gemoeid en vormt ze ongetwijfeld
het kontrakt van de eeuw — als
wel op het politiek-diplomatieke
gebied. Als het voorstel door de
senaat gekelderd was zou dat de
Westers-gezinde Arabische landen de indruk hebben gegeven
dat ze helemaal niet op Washington konden rekenen.
En zo'n indruk wilde president
Reagan des te minder geven daar
na de moord op president Sadat in
Washington al alarmbellen zijn
gaan rinkelen. Officieel is de Egyptische president vermoord door
een groep moslim-fundamentalisten die in Egypte een islamitische
republiek naar het voorbeeld van
Iran wilden vestigen. Maar in elk
geval maakte de sobere reaktie in
Egypte op de dood van Sadat die
in schril kontrast stond met de
uitbarsting van verdriet waarop elf
jaar geleden de dood van Nasser
werd begroet duidelijk dat de
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Egyptische president in de Verenigde Staten blijkbaar populairder was dan in zijn eigen land. En
de wrok tegen Sadat was in grote
mate ingegeven door de door de
Verenigde Staten geïnspireerde
Camp David-akkoorden.
Dat was niet het geval omdat de
Egyptenaren tegen vrede met Israël gekant zijn. Maar wel omdat
ze steeds meer de prijs die voor
die vrede betaald werd onaanvaardbaar gingen vinden.
Vooreerst werd Egypte uit de
Arabische Liga gestoten omdat
ook de gematigde Arabische landen vonden dat Sadat in wezen
een aparte vrede met Israël had
ondertekend en de Palestijnen in
de kou liet staan. En dat isolement
werd door vele Egyptenaren pijnlijk aangevoeld. Daarnaast deed
Israël niets om Sadat een handje
toe te steken, integendeel. Door
de zeer restriktieve interpretatie
die de Israëlische premier Begin
aan de Camp David-akkoorden
gaf raakten de besprekingen over
een beperkte bestuursautonomie
voor de Palestijnen in de bezette
gebieden al spoedig in de impasse.
Israël bleef ook de Palestijnen in
Libanon aanvallen en annexeerde
bovendien bij wet Oost-Jeruzalem
— om de weerslag daarvan te
begrijpen bij de gelovige moslims
die ook de Egyptenaren in overgrote meerderheid zijn moet men
beseffen dat Oost-Jeruzalem, met
de Saoedische steden Mekka en
Medina, één van de voornaamste
heilige plaatsen van de islam is.
Begin deed Sadat een nieuw affront oplopen toen hij, twee dagen
na een topontmoeting met de
Egyptische president in juni jl. een
kemreaktor in het Arabische land
Irak liet bombarderen.

Homi Mobarak: lijn van Sadat
doortrekken...

„Whisky on the rocks" ligt Stockholm en
Moskou op de maag
Whisky on the rocks is de jongste week een veel
gehoord grapje in Zweden. Waarmee dan niet
verwezen wordt naar een long drink maar wel naar
de Sovjet-onderzeeër van het whisky-type die
vorige week dinsdagnacht vlak voor de Zweedse
kust ter hoogte van Karlskrona vastliep. De onderzeeër, die een bemanning van 56 man heeft, is van
een totaal verouderd, meer dan twintig jaar geleden gebouwd type dat geen kernwapens vervoert
en dat zo zei een woordvoerder van het Zweedse
ministerie van Defensie op technisch gebied voor
ons geen enkel belang heeft
Wat niet belet dat zowel Moskou als Stockholm
met het incident verveeld zitten. De Sovjetunie, die
de Skandinavische landen tot een akkoord over
een kernwapenvrije zone in Noord-Europa poogt
te bewegen met het argument dat zij geen gevaar
voor de Skandinavische landen vormt moet nu
zien uit te leggen wat één van haar onderzeeërs in
de Zweedse territoriale wateren doet Aan de

Ook de Verenigde Staten in wie
Sadat die de Russen uit zijn land
gooide, al zijn vertrouwen stelde,
bleken niet bereid of niet bij machte voldoende druk op Israël uit te
oefenen om zijn optreden te matigen. Wat noch tot het prestige van
Sadat, noch tot pro-Amerikaanse
gevoelens in Egypte of elders in
de Arabische wereld bijdroeg.
Evenmin kon ook de Amerikaanse
ekonomische hulp, die als beloning
voor de Camp David-akkoorden in
Egypte werd gepompt de pil vergulden. Want die dollarstroom vergemakkelijkte wel de invoer van
luxe-artikelen, de oprichting van
winstgevende export-import-zaken en het verrichten van lucratieve en sp)ekulatieve zaakjes die
een kleine stedelijke elite snel
hielp verrijken. Maar die hulp werd
niet omgezet in konstruktieve industriële of landbouwprojekten
die een grotere bevolkingslaag ten
goede kwamen. Het meest merkbare gevolg van de dollarstroom
was dat de kloof tussen rijken en
armen steeds groter werd. En het
gevolg voor Sadat was dat hij
steeds moeilijker kon uitleggen
waarom hij zo bevriend was met
een grote mogendheid die systematisch partij trok voor Israël en
tegen de Arabieren, terwijl hij zijn
bevolking — op de teruggave van
de zandmassa die de Sinai is na —
weinig tastbare kompensaties kon
voorleggen voor die politiek. Het

uitleg die kapitein PjotrJoeczin gaf, nl. dat hij daar
door mist en defekte navigatie-apparatuur per
ongeluk terechtkwam, wordt weinig geloof gehecht
Anderzijds zijn in Zweden ook enkele vragen
gesteld. De onderzeeër bevindt zich immers niet
alleen diep in de territoriale wateren maar bovendien nog in verboden militair gebied. Bij Karlskrona ligt immers een marinebasis en op de vele eilandjes voor de kust zijn hypermoderne radarinstallaties aangebracht die juist moeten voorkomen
dat onbevoegden, en zeker schepen van vreemde
mogendheden, het gebied binnenvaren. In die
radar-kontrole zitten blijkbaar, getuige het onverwacht bezoek van de whisky-137, grote gaten. En
het feit dat de gestrande onderzeeër niet door de
Zweedse marine, maar toevallig door vissers werd
ontdekt — die dan nog beboet zijn wegens
betreding van verboden gebied — pleit ook niet
voor de waakzaamheid van de Zweedse zeemacht

aantreden van president Reagan
verzwakte Sadats positie nog.
Want in de eerste maanden van
zijn ambtstermijn bracht Reagan
zelfs geen aandacht op voor het
Camp-David proces waardoor Sadat helemaal voor schut stond.
Reagans hele streven was erop
gericht onder de gematigde Arabische landen een „strategische
consensus" op te richten tegen
wat hij beschouwde als de „Sovjet-penetratie" in het Nabije Oosten. Toen minister van Buitenlandse Zaken Haig daarvoor een rondreis maakte in het Midden Oosten
kreeg hij echter ook in Jordanië en
Saoedi-Arabië beleefd maar beslist te horen dat de leiders van die
landen in het onopgeloste Palestijnse probleem een veel groter
gevaar voor destabilizatie van het
gebied zagen dan in de Sovjet-akties. Hun onuitgesproken boodschap was: pas als de Verenigde
Staten een meer evenwichtige politiek in het konflikt in het Nabije
Oosten volgen kunnen de Arabische leiders zonder gevaar voor
hun troon of hun leven zich ofjenlijk aan de zijde van de VS opstellen.
Met de moord op Sadat schijnt die
boodschap stilaan ook in Washington door te sijpelen Dat Israël
dat ook aanvoelt blijkt uit de felle
aanvallen van Begin in de jongste
dagen op het plan-Fahd, en uit het
feit dat in Jeruzalem zelfs over
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een „vertrouwenskrisis" in de relaties met Amerika wordt gesproken. Maar de vraag is of Begin met
zijn onbuigzame houding geen gevaariijk sfjel speelt Het staat buiten kijf dat de Verenigde Staten,
de Westeuropese landen en tal
van andere naties het bestaansrecht van Israël willen garanderen.
Maar, zoals verschillende leidende
Westeuropese diplomaten al gezegd hebben, „dat betekent niet
dat wij ook de fouten van Israël
moeten steunen" Ook Washington lijkt nu minder bereid te zijn
om wille van zijn steun aan Israël
de Arabische landen verder te
alièneren, en het zou op zijn
zachtst gezegd taktisch onhandig
van Begin zijn als hij zijn grote
bondgenoot tot een dergelijke
keuze wou dwingen. Te meer daar
de pro-Westerse Arabische landen er al op gewezen hebben dat
een onvoorwaardelijke steun van
Amerika aan de bezettingspolitiek
van Israël juist het gevolg dreigt te
hebben dat Washington wil vermijden; nl. een groeiend anti-Amerikanisme in de Arabische wereld
met het gevaar op toenemende
invloed van de Sovjetunie die
enerzijds het eerste land was dat
Israel erkende, maar anderzijds op
het diplomatieke vlak wel de Arabische aspiraties naar een rechtvaardige oplossing van de Palestijnse kwestie steunt
H. Oosterhuys

nieuw

nieuw

'multi-rendemenr kasbon
NMKN

87%

( bruto opbrengst, tarieven geldis oP ^ 10 81)

^ ^ ^ ^

multi-rendement
kasbon
NMKN

na 5 jaar

Om jongeren te
bereiken
na 7 jaar

Het nationaal VUJO-sekretanaat
heeft specifiek op jongeren genchte propagande te uwer beschikking stickers, affiches en
een 20blz. tellencle informatiebrochure i v m de wetgevende
verkiezingen
Omwentelingsstraat 13, 1000
Brussel - 02/219 49 30 (41 en 42)
Dirk van Sichem de Combe, Bart
Roose en Bart Staes.

( bruto-opbrcngst, tarieven geldig op 1 10 81)

• Jonge dame, 19 jaar, dipkxna
moderne humaniora, zoekt dnngend een passende betrekking
als bediende in firma of bank.
Voor inlichtingen zich wenden
O Van Ooteghem - Senator,
Armand Lonquestraat 31 9219
Gent-Gentbrugge
(tel
091/
307^87)

nieuw

3 kapHalisatiebens in één

multi-rendement" kasbon van de NMKN
Een bcle3sinss""iddel met hoog
rendement aangepast aan deze tijd
Vandaag zoekt de spaarder beleggingen op een
relatief korte termijn met een zo h(X)g mogelijke
opbrengst.
Na een grondige studie van de bestaande beleggingsmiddelen brengt de NMKN een nieuwe mogelijkheid: de «Multi-Rendement» Kasbon, een nieuwe
en voordelige kombinatie van de vier hasiseigenschappen van een goede belegging: rendement,
soepelheid, eenvoud en veiligheid.

Rendement: door ook de interesten
te laten renderen tegen een hogere
r e n t e v o e t brengt de «Multi-Rendement» Kasbon
meer op dan de andere klassieke beleggingen.
Deze nieuwe kasbon, in feite een kapitalisatiebon op
drie jaar, biedt echter nog bijkomende voordelen.

Soepel: 3 kapitalisatiebons in één
ü kiest nu voor een spaarvorm op drie jaar. Aan ü
om, na die periode, te beslissen of Cl uw belegging
verlengt tot 5 jaar en later tot 7 jaar. De «MultiRendement» Kasbon verenigt dus drie kapitalisatiebons in één.
En daarenboven wordt elke verienging beloond met
een nog hogere opbrengst

Eenvoudig: onmiddellijk en vooraf
gekend rendement* Doorlopende
intekening. Geen coupons, die jaariijks
geknipt en aangeboden moeten worden. Na 3, 5 of
7 jaar, naargelang uw keuze, laat ü uw «MultiRendement» Kasbon, en de opbrengst, eenvoudigweg terugbetalen.

na 7 jaar
12.145
F. Veilig: achter de
na 5 jaar
«MuHi-Rendement»
na 3 jaar 9.380 F.
Kasbon staat niet
" ^
7.165 F.
^
5.000 F.

^ ^

^

Het rendement van de «Multi-Rendement» Kasbon na 3, 5 of 7 jaar

>f ¥

alleen één van de C
bekingrQkste financiële instellingen van^
^
het land maar tevens
^E>i^
de Staatswaarborg^

4-stcrrcii-sparcn met de «Multi^cnclciiwn»» Kasbon - «en exclushrHeH wan de NMKN

• 28-jarige werkloze maneuver
zoekt werk in westen van Brussel en Brabant
Voor inlichtingen zich wenden
tot volksvert dr J Valkeniers, tel
5691604
• Jongedame, 18 jaar, uit fiet
Mechelse met diploma Schoonheidsspecialiste A6/A2 zoekt
dnngend een passende betrekking Is ook bereid bureauwerk te
vernchten

Belangstellenden kunnen zich
wenden tot volksvertegenwoordiger Joos Somers, ofwel Liersesteenweg 11 te 2580 Slnt-Katell^
ne-Waver,tel 015-21 7900, ofwel
via het Vlaams Nataonaal Centrum voor Mensen met Vragen,
D Boucherystraat 7 te 2800 Mechelen, tel 015-209514 (tijdens
de kantooruren), ref nr 2560
• Vers afgestudeerde industneel laborante (A2) zoekt betrekking, eventueel als bediende
bureelwerken Voor inlichtingen
zich wenden tot Volksv Dr J
Valkeniers, tel 5691604

• Jongedame, 18 jaar, uit het
Mechelse met diploma Schoonheidssp>ecialiste A6/A2 zoekt
dnngend een passende betrekking Is ook bereid bureauwerk te
verrichten
Belangstellenden kunnen zich
wenden tot volksvertegenwoordiger Joos Somers ofwel üersesteenweg 11 te 2580 Sint-Katelijne-Waver, tel nr 015-217900,
ofwel via het Vlaams-Nationaal
Centrum voor Mensen met Vragen, D Boucherystraat 7 te 2800
Mechelen, tel nr 015-209514
(tijdens de kantooruren) - ref nr
2560

Vanaf 1 november geeft de
Nationale Maatschappij voor
Krediet aan de Nijverheid een
nieuwe kasbon uit
Op de kapitaalmarl(t is er een
tendens merkbaar waarbij de
spaarders een voorkeur laten
blijken voor kortere termijnen
voor hun beleggingen in waardepapieren, waaraan de laatste jaren steeds hogere rentevoeten
worden toegekend. De nieuwe
kasbon, de „multi-rendemenfkasbon is een kapitalizatiebon
op drie jaar, verlengbaar tot 5 en
tot 7 jaar. Tegen de aktuele rentevoeten brengt 10.000 fr. na 3 jaar
14.330 fr. op, na 5 jaar i a 7 6 0 f r .
en na 7 jaar 24.290 fr. (brutorendement).
Op de kapitaalmarkt is de jongste bjd
een tendens merkbaar waartxj de
spaarders een voorkeur geven aan
beleggingen op kortere termijn De
mknmpende tooptjden van de staatsleningen en het steeds meer ingang
vinden van de schamierteningen zijn
hier een symptoom van
De Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid, die haar werkmiddelen voornamelijk via de uitgifte
van kasbons en obligaties samenstelt
heeft aan die tendens willen beantwoorden
Vanaf 1 november wordt door de
Nationale Maatschappij voor Krediet
aan de Nijverheid een nieuwe kasbon
uitgegeven die de naam „Muhi-Rendement"-kasbon meeknjgt Deze kasbon
IS een kapitalizatiebon op dne jaar,
verlengbaar tot vijf en tot zeven jaar
De huidige hoge rentevoeten en het
feit dat de intresten volgens het systeem van de samengestelde intrest bij
het kapitaal worden gevoegd, zorgen
ervoor dat er reeds na dne jaar aan
deze beleggingsvorm een belangnjke
kapitaalsverhoging te beurt valt
Zo wordt 100(X)fr belegd in een
„Multi-Rendement.-kasbon
waarvan
de huidige rentevoet 13 % bedraagt
na dne jaar 14 330 fr (vóór roerende
voorheffing) Na vijf jaar wordt dit
18760fr en na zeven jaar 24290 fr
De „Multi-Rendement"-kasl)on wordt
doorlopend uitgegeven in coupures
van 5000 fr, 10000 fr, 25000 fr,
50000fr en lOOOOOfr
(publi-madadeling)
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TV-programma's

10

Zaterdag
NOVEMBER
BRT 1
15.30 Dag aan dag. - 16.00 Een
zeer vcx)maam persoon (film). —
18.00 Tik Tak. — 18.05 Robinson
Crusoe (O. — 18.30 De jonge
Meriijn Cf). - 18.55 Dit leuke land.
— 19.45 Nieuws. — 2010 Boekenbeurs. — 20.10 Boekenbeursnieuws. — 20.15 Sfielley (O. —
20.40 Hit hit hoera! (show). —
21.40 De trein die niet kon stoppen
(w.e.-film). — 23.15 Nieuws.

NED 1
15.30 Nieuws. — 15.33 Vara's Filnnklub. - 18.28 Teleac. - 18.58
Nieuws. — 19.00 De eerste de
beste (rekords). — 19.50 Kieskeung (konsumentenrubnek). — 20.15
Wat doen wij met Jenny (blijspel).
- 22.40 Onze ouwe (f). - 23.40
Tros SporO. — 23.55 Nieuwa

NED 2
18.35 Sesamstraat — 18.50 Toeristische tips. — 18.59 Slakkie en
Puntmuts (strips). - 19.10 O, zit
dat zo. — 1925 De lieverdjes van
Grange Hill (O. - 20.00 Nieuws. 2057 Kwistig met muziek (show).
— 21.45 Ik diende op het Witte
Huis (f). — 22.25 Hier en nu. —
23.05 Hier en nu Studio Sport —
23.30 Tot besluit — 23.45 Nieuws.

RTB 1
19.30 Nieuws. — 19.55 Le jardin
extraordinaire. — 20.35 Le jardinier
d'Argenteuil (film). — 23.10
Nieuws.

ARD
20.00 Nieuws. — 20.15 Musikladen
extra (show). — 21.45 Nieuws. —
22.05 Der Tod kommt auf leisen
Sohlen (film). — 23.25 Nieuws. —
23.30 Jazz Fest Berlin 1981.

ZDF
19.00 Nieuws. — 19.30 Ein zauberhaftes Biest (f). - 20.15 Wer den
Schaden hat., (tv-film). - 21.45
Nieuws. — 21.50 Das aktuelle
Sport-Studio. - 23.095 Thriller. 0.15 Nieuws.

D 3
19.55 Gewestelijke aktualiteiten. —
20.00 Nieuws. — 20.15 Trough
roses (dok J. — 21.00 Der unruhige
Tod von Julius und Ethel Rosenberg (dokJ. — 22.20 Kunst-Geschichten. — 22.35 Nieuws.

LUX.
19.00 Nieuws. — 1927 Le coffrefort (spel). — 20.00 La petitte maison dans la prairie (O. — 21.00 Un
amant dans le grenier (film). —
22.35 Furie (film).

F 1
1920 Gewestelijke aktualiteiten. —
19.45 Les paris de TF 1 (speD. —
20.00 Nieuws. — 20.30 Numero un
(variété). — 21.30 Jacqueou le
croquant (O. — 0.00 Nieuws.

A 2
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. —
19.45 Les gens did. — 20.00
Nieuws. — 20.35 Non-lieu (f). —
21.35 Wegenschappelijke serie. —
22.30 De Wayana-lndianen in Suriname (dokJ. — 23.30 Nieuws.

F3
20.00 Les jeux de 20 heures (spel).
— 20.30 Histoire contemporaine
(O. - 21.55 Nieuws. - 22.15 Hollywood USA (dokJ.

15.30 Sesamstraat — 16.00 Nicki
(jeugdfilm). — 17.10 De vis die
Jonas verzwolg (dokJ. — 18.00
Sportuitslagen. — 18.30 Tik tak
(strip). - 18.35 Van Pool tot Evenaar (kwis). — 19.45 Nieuws. —
20.00 Sportweekend. — 2030 Verkiezingsshow. — 23.00 Nieuws.

BRT 2
16.30 Verkiezingsprogramma. —
19.45 Nieuws. — 2030 De senator
was indiskreet (film).

NED 1
19.00 Nieuws. - 19.05 Bolke de
beer. — 19.15 Alle mensen (dokJ.
- 19.40 U zij de glorie. - 20.20 Ja,
natuuriijk (kwis). — 21.50 Ander
nieuws. — 22.30 Nieuws.

BRT 1
14.(X) Nieuws voor gehoorgestoorden. — 14.30 Open school. —
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NED 1
18.58 Nieuws. — 19.00 Bolke de
beer. — 19.10 Gods mensenboek.
— 19.35 De woord-in-beeld-kwis.
— 20.00 Verdachte omstandigheden (TV-spel). - 21 10 Romeo en
Julia (Peter Tsjaikowski). — 21.37
Nieuws. — 21.55 Minivoetbalshow.
— 22.45 Tot besluit - 23.00
Nieuws.

NED 2

NED 2

15.30 Nieuws. — 15.35 Tweetie
(strip). — 15.40 Carmen (ballet). —
16.25 Heden kijkdag (kunstmagazine). — 17.05 Studio sport I. —
17.35 Sprekershoek. 17.50
Kunst op het spoor. — 18.15 Op
zicht (kunstmagazine). — 18.45 Sesamstraat — 19.00 Studio sport II.
— 20.00 Nieuws. — 20.10 Panoramiek. — 20.40 Humanistisch Verbond. — 20.45 De letteren. —
21.30 Sukses (fJ. - 22.30 BGTV
Onfo). - 23.00 Nieuws.

18.35 Sesamstraat 18.50
Jeugdjournaal. — 1859Scoobyen
Scrappy Doo. — 19.20 Het donkere bos (f.). — 20.00 Nieuws. —
20.27 Achter het nieuwe. — 21.10
Madame Bovary (f J. - 22.05 Ombudsman. — 22.35 Sonja op maandag. - 23.40 Nieuws.

RTB 1
19.30 Nieuws. — 19.55 Spéciale
elections.

RTB 2
20.00 La grande roue (variété). —
21.00 Les inconnus de Malte (tvfilm).

NED 1
18.58 Nieuws. — 19.00 D'r kan nog
meer bij. — 19.15 Kop en staart. —
19.30 Afrika inzicht (reportage). —
20.15 Van U wil ik zingen - 21.45
Het fenomeen koffiebar. — 21.37
Nieuws. — 21.55 Den Haag vandaag. — 22.10 De schok van het
nieuwe (dokJ. — 23.05 Nieuws.

NED 2
18.35 Sesamstraat — 18.50
Jeugdjournaal. — 18.59 Avro's

Top-pop. — 19.25 Wie van de drie?
(kwis). - 20.00 Nieuws. - 20.27
M.I.E.S. - 21.30 Dallas (f J. - 22.20
Televizier magazine. — 23.00 De
toestand in de wereld. — 23.05
Honderd beroemde schilderijen
(dokJ. — 23.15 Nieuws.

20.00 Nieuws. - 2015 Jachtterrein • veldgebied (natuurmagazine).
— 21.05 Die zweite Haut (tv-spel).
— 22.35 Nieuws. — 22.40 Raketenrennen (reportage). — 23.25
Nieuws (tot 23.30).

ZDF
19.00 Nieuws. — 19.10 Bonner
perspektiven. — 19.30 Der Führerbunker (tv-film). — 21.40 Nieuws.
— 21.55 Das ende des A.H. (diskussie). — 2310 Nieuws.

ARD

19.30 Nieuws. — 20.00 Videogram
(variété). — 21.00 TVF-magazine
(vrouwenmagazine). — 22.00 Les
jeux du coeur (reportage). — 22.50
Nieuws.

Z A T E R D A G (? nov.) - Oe Britten zijn w e l
de meesters in de hunnor. Dat bewijst Ken A n n a k i n
in zijn h u m o r i s t i s c h e thriller Een zeer
voornaam
persoon (A very i m p o r t a n t person) uit 1962 ( z w / w ) .

19.30 Nieuws. — 20.15 Dona Flore
et ses deux mans (film). — 22.00
Debat; De wereld van levenden en
doden. — 23.15 Nieuws.

ARD
20.00 Nieuws. — 20.15 Mata Hari
(fJ. - 21.15 Kontraste. - 22.00
RudisTagesshow(Show). - 23.00
Wie perien in Rosenkranz (film). —
0.50 Nieuws.

D 3
19 55 Gewestelijke aktualiteiten. —
20.00 Nieuws. — 20.15 Een dorp in
Thailand (dok.). — 21.45 Musikszene. — 22.30 George Burns (Comicshow). — 23.20 Nieuws.

LUX
19.00 Nieuws. — 19.30 La section 4
(fJ. - 21.00 L'étrangére (film). —
22.25 Belgische pariementsverkiezingen.

F1
19.15 Les animaux du monde
(dokJ. - 19.45 Suspens (fJ. 20.00 Nieuws. — 20.30 Dernier
amour (film). — 22.20 Les grandes
mystères de la musique (Kurt
Weill). - 23.00 Nieuws.

A2
20.00 Nieuws. — 20.35 L'inconnue
d'Arras (tv-film). — 22.00 Document de creation (dok. over het
Vlaamse Geel). — 22.45 Ontmoetingsplaats (kortfilm). — 23.15
Nieuws.

F 3
20.30 Mer du Nord et Baltique
(dokJ. - 2125 Nieuws. - 21.40
L'invité de FR 3 (La Marseillaise).
— 22.35 Bas les masques (film).

Maandag
NOVEMBER

21.00 Heute-Journal. — 21.20 Lena
Rais CTV-spel). - 23.15 Ulrich von
Hassell (portreO. — 0.00 Nieuws.

LUX

F1
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. —
19.45 Les Pans de TF 1 (spel). —
20.00 Nieuws. — 20.30 Les reivers
(film). — 22.20 Les nouvelles de
l'histoire. — 23.35 Nieuws.

A2
19.45 Les gens d'ici (ontmoetingen). - 20.00 Nieuws. - 20.35
Aktualiteitenmagazine. — 21.40 Lalanne: la colère, Francis: la tendresse (portreü. — 22.30 Nieuws.

F3
20.00 Les jeux de 20 heures (speO.
— 20.30 Touchez pas au Grisbi
(gangsterfilm).

Dinsdag

[

10 NOVEMBER

1

BRT 1
18.00 Tik Tak (strip). - 18.05 Sesamstraat — 18.35 Maatschappelijk vrouwen (Open SchooD. —
19.07 Uitzending door derden (Het
Vrije Woord). — 19.45 Nieuws. —
20.15 Boekenbeursnieuws. —
20.20 Zuid-Noord (praatshow). —
21.20 Oponthoud in Verdun (rekonstruktie). - 22.201.Q (kwis). 22.50 Nieuws.

BRT 1

BRT 2

14.00 Schooltelevisie. - 17.15 Landing van de ruimtefjendel (reportage). - 18.00 Tik tak. - 18.05
Sesamstraat — 18.20 Maja de bij

20.15 Aktie openbaar vervoer. —
20.55 Die van de vijfde kolonne
(spionagefilm). — 22.45 Bonjour la
France (Open School).

M A A N D A G (9nov) -

w e t e n s c h a p p e l i j k magazine va
k o m e n o.a. v o l g e n d e onderwe
een n i e u w a n t i b i o t i c u m ; ont;
s t r a n d e n ; een n i e u w duikerspc
hoek, één van Nederlands me(
teurs van tv-spelen schreef ir
NCRV Verdachte
omstandighe
over een al w a t o u d e r e man, Fró
v o o r een g e w e t e n s p r o b l e e m
g e l o o f t h e m niet en de politie v
dat hij een misdaad heeft begai
M o l e n k a m p vertolkt op schitte
van Frans van Brussel. Henny (
vestigde naam in de Nederlai
speelt zijn v r o u w . (NCRV, Ned
l o o p t op N e d . II (Vara) de 2de
Britse f e u i l l e t o n Madame
Bo\
Flaubert. M a d a m e Bovary ontt
die o p n i e u w w a t zon in haar li

D I N S D A G (10 nov )-D(

D 3

19.52 Nieuws. — 20.00 Yves Montand de mon temps (Show). —
21.00 Les pièges de la passion
(musical).

19.55 Ongelukken met
thuis (dokJ. — 20.50 Bou
Crepuscule (film) (tot 22

20.00 Nieuws. 2(
Schraubstock und Gel
sens). - 21.00 Monitor
Dallas (f J. - 22.30 Tage
- 23.00 Heut' Abend...

RTB 1

19.45 Gewestelijke aktualiteiten. —
20.00 Nieuws. - 20.15 Politiek en
ontspanning uit Brussel. — 21.00
Der unvergessene Krieg (dokJ. —
22.30 Gestandnis eines Madchens
(film). — 23.40 Nieuws.

RTB 2

RTB 1

ZDF

ARD

Zondag
NOVEMBER

(fJ. — 18.45 Mohardjirin (Open
School). — 19.17 Uitzending door
derden (landbouw). — 19.45
Nieuws. — 20.15 Boekenbeursnieuws. — 20.20 Oppenheimer
(dokJ - 21.20 De sportshow. —
22.05 Horizon. — 22.45 Nieuws. 23.00 Handel en wandel (Open
School)

Wi

De f l e g m a t i e k e , uiterst intelligente en b u i t e n g e w o ne organizator. Sir Ernest Peace (James Robertson
Justice) w o r d t tijdens W . 0 . II v o o r een spionageo p d r a c h t naar Duitsland gestuurd... (BRT-namidd a g p r o g r a m m a ) — De BRT sluit het a v o n d p r o g r a m m a af m e t een beter dan m i d d e l m a t i g e A m e rikaanse t v - f i l m : De trein die niet l<on stoppen (Disaster on a coastliner), m e t enkele t o p - a k t e u r s o p
de a f f i c h e : Lloyd Bridges, R a y m o n d Burr, E.G.
M a r s h a l l , Yvette M i m i e u x e.a. In het c o m p u t e r c e n t r u m van een Amerikaanse t r e i n m a a t s c h a p p i j is
het een d r u k t e van j e w e l s t e : de v r o u w van de A m e rikaanse vice-president zal g e b r u i k maken van hun
spoorlijn. Alles m o e t piekfijn en in veiligheid verlopen. Er vertrekken t w e e t r e i n e n : een van San
Francisco naar Los A n g e l e s en één van Los A n g e les naar San Francisco. Op één ervan zit de hoge
gast. De treinen rijden naar elkaar t o e . Eén ervan
zal op een bepaald p u n t d o o r de c o m p u t e r a u t o m a tisch o p een parallelspoor geleid w o r d e n . Op het
kritieke m o m e n t schijnt e c h t e r de c o m p u t e r niet te
w e r k e n . . . In De eerste de beste, een reeks p r o g r a m m a ' s waarin g e p r o b e e r d w o r d t in de meest
gekke disciplines het w e r e l d r e k o r d te b r e k e n , zit
w e l een bijzonder r e k o r d : een huwelijksreis van vijf
jaar! ( N e d . I, Tros). Ook o p N e d . 1 en niet te
m i s s e n : het toneelstuk van D.R. W i l d e Wat doen
we m e f Jenny? Een blijspel dat d o o r de g r o t e d a m e
van het Nederlandse t o n e e l , J o s e p h i n e van Gasteren, w e r d o n t d e k t en vertaald. Zij speelt er tevens
de h o o f d r o l in. Het is het verhaal van een al w a t o u dere d a m e die het einde van haar leven niet in een
t e h u i s w e n s t te slijten. Ze b e g i n t zich excentriek te
g e d r a g e n , gaat aan 't naakten schilderen, gaat
achter het d r u m s t e l zitten, enz. Haar kinderen
vinden echter dat ma w a t te erg uit de band
springt...

Z O N D A G (8 nov.) — V o o r ons allen, een belangrijke d a g . W i e niet aktief aan het verkiezingsg e b e u r e n d e e l n e e m t in een of ander s t e m b u r e a u
of in de V U - p a r t i j l o k a l e n , kan vanaf 1 6 u . 3 0 het
hele verkiezingsgebeuren v o l g e n via BRT 2. En
d u i m e n . V o o r de avond heeft de BRT het p r o g r a m ma verdeeld over BRT 1 en 2. W i e politiek geïnteresseerd is en d a a r e n b o v e n nog een sterk gevarieerde s h o w m e e w i l pikken, kijkt naar BRT 1. Op
BRT 2 l o o p t o n d e r t u s s e n de d r i e s t e r r e n f i l m De
senator was indiskreet
(The Senator w a s indiscret), een politieke satirische f i l m van Georges S.
K a u f m a n n uit 1947 (zw./w.). Senator A s h t o n , een
dwaze politicus en partij-idioot, v i n d t het de h o o g ste t i j d w o r d e n o m o p te trekken naar het W i t t e
Huis en President te w o r d e n . . .

landse zenders blijken elkaar n
v i n d e n v o o r co-produkties. V
Verdun bleek er van beide zijdi
een d o k u - d r a m a g e w o r d e n naa
U t r e c h t s e professor, die een s t t
slag van V e r d u n , ,,de meest
volgens Bob Bremer, hoofd d o l
A v r o , de zuil die c o - p r o d u c e e
w e r d een verhaal g e b o u w d dat
TV en het geheel w e r d aangev
archiefmateriaal (BRT1). De a'
Openbaar \/ervoer (BRT 2), eer
heet „ D i c h t bijeen is w a r m "
sociale f u n k t i e van het openbi
RTBF 2 w o r d t de filmklassieker
(1950) van Billy W i l d e r gedraaid
een glansrijke Gloria Swanso
m e t uitsluitend Franse ondertil
huis dat als het w a r e ingericht
s e u m , leeft de eens gevierd
D e s m o n d , die ten gevolge van
g e l u i d s f i l m , totaal in het vergee
deze a f g a n g nooit te boven is gt
een s c h i m van zichzelf en ho
back. Die h o o p t zij te vinden b
m e t de scenarioschrijver Joë
w o r d t het lijk van J o ë Gillis
z w e m b a d van N o r m a Desmon

WOENSDAG

(11 nov

slaagt de BRT erin o m merkwa
s c h e r m te b r e n g e n . En al even
w i j bloemetjes naar de menset
a n t w o o r d e l i j k zijn. En nu moeti
d o e n . W a n t BRT II brengt fn/ce/
( U o m i n i c o n t r o ) , een Italiac
a n t i - o o r l o g s f i l m van Francesco
sistent van Luchino Visconti), n
V o l o n t e . De f i l m speelt in 19
W O I. Aan het italiaans-Ooste
luitenant Sassu g e t r o f f e n door
o o r l o g en begint ertegen te agi
f i l m kijkt kan nog slechts een k
pikken van Infospecial (Ned. l l - \
tie-magazine dat volledig g e w i
gie in Nederland en er zowat all
licht. M e t een diskussie.

D O N D E R D A G (12nov

magazine van BRT 1 Een vinger
g e w i j d aan „ s c h r i j v e n d e jongei
icenbeurs). Als w e dan toch mel
kunnen w e m a a r v o o r t d o e n . D
reeks „ b e t e r e " f i l m s die regelm
a v o n d via BRT 2 w o r d e n vertoo

n

TV-programma's

lukken met kinderen
— 20 50 Boulevard du
(film) (tot 2240)

ZDF

welijksproblemen (info) — 2300
WK-schaken — 2330 Nieuwa

21 00 Heute^Joumal — 2120 Karneval in Venedig (film) — 21 55
Goldgraber-Molly (film) - 2355
Nieuws

LUX!

D 3
ws 2015 Mit
:k und Geige (non00 Monitor - 21 45
- 2230 Tagesthemen
ïut' Abend (portret)

.11

19 45 Gewestelijke aktualiteiten —
2000 Nieuws — 2015 Landesspiegel - 21 00 Portrait - 21 15
Frauen in Peru (reportage) —
21 45 Monitor im Kreuzfeuer Hu-

(9 nov) — In het populairagazine van de BRT Horizon
3 onderwerpen aan de orde:
cum, ontzanding van onze
' duikerspak. — Kees Holierrlands meest suksesvolle auschreef in opdracht van de
istandigheden. Het stuk gaat
re man, Frans van Brussel, die
probleem staat. Zijn vrouw
ie politie verdenkt hem ervan
leeft begaan. De akteur Onno
op schitterende wijze de rol
3l. Henny Orri, ook al een ges Nederlandse toneelwereld,
CRV, Ned 1). — Ondertussen
ra) de 2de aflevering van het
\dame Bovary naar Gustave
ovaryi ontmoet Léon Dupuis,
1 m haar leven brengt...

nov.) — De BRT en de Nedern elkaar niet zo vaak meer te
dukties. Voor Oponthoud in
beide zijden interesse Het is
/orden naar een idee van een
die een studie maakte over de
de meest gruwelijke slag",
hoofd dokumentaires van de
-produceert Rond de studie
}ouwd dat bruikbaar was voor
3rd aangevuld met belangrijk
T l ) De aflevering van Alitie
JRT2), een prachtig initiatief,
is w a r m " en gaat over de
iet openbaar vervoer. — Op
iklassieker Sunset Boulevard
r gedraaid. Met in de hoofdrol
a Swanson (originele versie
se ondertitels). In een enorm
3 ingericht is als een filmmuis gevierde filmdiva Norma
volge van de opkomst van de
het vergeethoek is geraakt en
boven is gekomen Zij leeft als
telf en hoopt op een comee vinden bij haar ontmoeting
rijver Joe (billis. Op een dag
Joè Gillis gevonden in het
a Desmond... (zw./w.)

1958 Nieuws - 2000 L'homme
qui valait trois milliards (f) — 21 00
Le grand Sam (western) — 23 00
Spektakelmagazine

Fl
19 20 Gewestelijke aktualiteiten —
1945 Les Pans de TF 1 (spel) -

A 2
2000 Nieuws — 2030 D'accord,
pas d'accord — 2040 Staline est
mort (tv-film en debat) - 2330
Nieuws

NOVEMBER
BRT
kaat Drie sterren verzameld. Dat betekent al dat de
films van het ,,betere" niveau zijn. En dat wordt
vanavond opnieuw bewezen met In de naam van
het volk (lm Namen des Volkes), een Westduitse
film van Ottokar Runze (1974) waarmee hij een
aantal prijzen haalde, o a. de ,,Zilveren Beer" op
het filmfestival van Berlijn. In een gevangenis van
Hamburg spelen veroordeelden een proces over
drie medegevangenen. Via dit proces laat de
regisseur de gevangenen praten over het probleem van misdaad en boete en zijn zij op zoek
naar gerechtigheid. Vermeldenswaardig is dat
geen enkele scène werd gerepeteerd of overgedaan. — In het vrouwenmagazine van de VARA
Kijk Haar worden o.a. de volgende punten behandeld: Gesprek met de kinderarts Helen Caldicott
die over de hele wereld een aktie voert tegen kernenergie en -bewapening en een film over de
opvang van verkrachte vrouwen in Utrecht.

V R I J D A G
(13 nov) De Kudde is een
Turkse milieu- en zedenstudie van Zeki Okten
(1979) In een Koerdische nomadenstam is Hamo
het stamhoofd dat over leven en dood beslist. Zijn
zoon is met een meisje uit een vijandige stam gehuwd. Wanneer de vrouw geen kinderen blijkt te
krijgen, denkt Hamo dat zij gezonden werd om zijn
stam kinderloos te laten, zodat hij uit zou sterven. .
(BRT1). Wij doen het programma Dzjin en de
presentatrice Viona Westra onrecht aan door dit
programma niet meer in de verf te zetten. Het mag
er immers best zijn Vanavond prezenteert Viona
Vuile Mong en zijn Vieze Gasten, een programma
dat i.v.m. de aankomende verkiezingen naar vanavond verschoven werd Want Vuile Mong en zijn
Vieze Gasten durven tegen heilige huisjes trappen.
En dat mocht uiteraard niet in de verkiezingsperiode... (BRT 2) — De Avro heeft de bekende rivaliteit
tussen de Ollanders en de Belgen commercieel
weten te verwerken tot een spelprogramma waarbij van Vlaamse zijde o.a Lut Leysen meedoet Zes
Nederlanders moeten de eer van hun land verdedigen tegen zes Vlamingen. De lol kon niet op. Want
de AVRO heeft ook nog 750 Nederlanders en 750
Vlamingen weten te strikken om hun spelende
landgenoten vanuit de tribune aan te moedigenl
(Holland-Belgiè).
(AVRO, Ned. 1).

1500 Militaire taptoe - 1600
Open school - 1700 Op het
Schildpadplein (kindermagazine)
— 1800 Tik Tak - 1805 Klein,
klem kleutertje — 18 20 Chips (fJ
— 1907 Uitzending door derden
(CVP) - 1945 Nieuws - 2015
Boekenbeursnieuws — 2020 Arnold (fJ — 2045 Speel de klown
(Tom Manders) — 2215 Soldatenkerkhoven (korte impressie) —
22 20 Persona Gerard Mortier 2305 Nieuws
BRT 2
2015 Enkele oorlogen geleden
(film) — 21 50 Een dag in het leven
van een presidente (dokJ
NED 1
1530 Bolke de beer - 1540 De
giraf — 15 45 De fluit en de bombardon (fJ — 1555 De grote klok
(fj - 1640 De familie Knots (fJ
— 1705 Meneer Rossi (stnp) —
1858 Nieuws - 1900 Van gewest tot gewest — 19 50 Zendtijd
politieke partije — 2000 Nestwarmte (tv-film) — 21 16 Isaac
Stem speelt Vivaldi - 2137
Nieuws — 21 55 Den Haag vandaag — 2210 Studio sport 2240 Nieuws
NED 2
1835 Sesamstraat — 1850
Jeugdjoumaal — 1859 Pubertijd
— 1925 Kenmerk (info) - 2000
Nieuws — 2027 Socutera —
2032 Nederland muziekland —
21 35 Infospecial „Kernenergie in
Nederland" — 2215 Magnum (fJ
— 2302 Teleac — 2337 Nieuws
RIB 1
13 30 De mis van Schubert Uitvoenng o I v Cart Bohm in Wenen —
14 30 Moi Tintin (dok over Kuifje)
— 1900 Waalse gewestelijke aktualiteiten — 1930 Nieuws —
1955 Risquons tout (kwis) —
20 45 Guerre en pays neutre (f J —
21 40 Carnets d'un pilote (oorlogsjournaal 14-18) — 2235 Camets
du court-metrage Beige (Hulde aan
Henn Storck) — 2315 Nieuws
ARD
2000 Nieuws — 2015 Ansonsten
ist alles in Ordnung (tv-spel) —
21 45 Kultureel magazine — 22 30
Nieuws
ZDF
21 00 Heute-Joumal - 21 20 Die
Pros (fJ - 2210 Het jaar der
gehandicapten — 2215 Die Dunkelmann-GMBH (dokj - 2300
Teater in Trance — 030 Nieuws
D 3

Le quatro giornate di Napoli (It - '62) oorlogsfilm van
Nanni Loy, met Regina Bianchi.
F3
2030

— 21 00 La mam coupee (tv-film)
— 2240 Artistiek magazine —
2315 Wat IS er gebeurd met de
muiters van de Bounty?
F 1
1945 Les gens d'ici (ontmoetingen) - 2000 Nieuws - 2035
Palmares '81 (show) — 2150
Grand Stade — 2250 De toekomst van een duizendjange traditie (architektuur) - 2320 Nieuws

F 3
20 00 Les jeux de 20 heures (spel)
— 20 30 Les chevaliers de la table
ronde (film) — 2220 Nieuws

Woensdag

I
(11 nov.) — Regelmatig
m merkwaardige films op het
En al even regelmatig gooien
de mensen die daarvoor verT nu moeten wij dat opnieuw
engt fn/ce/e oorlogen geleden
len Italiaans-Joegoslavische
Francesco Rosi (eens de as/isconti), met o.a Gian Maria
eelt in 1916, dus tijdens de
ans-Oostenrijkse front wordt
)ffen door de waanzin van de
igen te ageren Wie naar de
chts een klem gedeelte meeï/(Ned H-VOO), een mformaledig gewijd is aan kernenerir zowat alle aspekten van bessie.

G (12 nov.) — Het jongerenf en vinger in de pap is geheel
nde jongeren" (n.a v. de Boen toch met bloempjes gooien,
jrtdoen. De BRT zelf heeft de
die regelmatig op donderdagden vertoond onder het predi-

2000 Nieuws — 2030 Les roses
de Dublin (fj - 2130 7/7 Le
journal de la semaine (info) —
2230 Edouard Boubat fotograaf
— 2300 Nieuws

Donderdag
12 NOVEMBER
BRT 1
1400 Schooltelevisie - 1800 Tik
tak (stnp) — 1805 Sesamstraat
— 1835 Een vinger m de pap —
19 07 Uitzending door derden (SP)
— 1945 Nieuws — 2010 Mikromakro (kwis) — 2040 Panorama
— 21 30 Dallas (f) - 2215 Sporttnbune - 2245 Nieuws tot 2300
BRT 2
2010 In naam van het volk (TVfilm) — 2215 Premiere Tot 2305
NED. 1
1858 Nieuws - 1900 Het mystene van de verdwenen schoolmeisjes (film) — 2010 Twee voor
twaalf (spel) — 2050 Kijk haar
(vrouwenprogramma) — 2137
Nieuws — 21 55 Den Haag vandaag — 2210 Artsenij (Info)
NED. 2
1835 Sesamstraat — 1850
Jeugdjournaal — 1859 Er was
eens (strip) — 19 25 Smokkelaar
(f) - 2000 Nieuws - 2027
Waarom hebben ze het Evans met
gevraagd'' (f) — 21 20 Brandpunt
— 21 55 De Sullivans (f) - 22.20
Opstanding der bomen (dokJ —
2310 Nieuws Tot 2330

Vrijdag
13 NOVEMBER
BRT 1
1400 Schooltelevisie - 1800 Sesamstraat — 1815 Klem, klem,
kleutertje — 18 30 Lichamelijk gehandicapt (Open school) — 19 05
Uitzending door derden K T R O magazine — 1945 Nieuws —
2015 De kudde (film) - 2215 De
vijfde windstreek — 2315 Nieuws
BRT 2
2015 Ontsnappingsroute (f J —
21 10 Dzjin (kabaret) - 2210 Dag
aan dag
NED 1
1858 Nieuws - 1900 HollandBelgie (kwis) - 2015 How the
west was won (fJ — 2137
Nieuws — 21 55 Gesprek met de
minister-president — 22 05 Humanistisch vertxjnd — 22 35 De jacht
op de brandstichter (tv-film) —
020 Nieuws.
NED 2
1835 Sesamstraat
1850
Jeugdjoumaal — 1859 De Hulk
(fJ - 2000 Nieuws - 2027 The
Mounties (show) - 2130 Het
nieuwe land (f J - 22 25 Aktua TV
- 2319 Soap (f J - 23 40 Nieuws
RTB 1
19 00 Waalse gewestelijke aktualiteiten — 19 30 Nieuws — 19 55 A
suivre (Info) — 21 15 La derniere
seance (film) — 2315 Nieuwa
RTB 2

19 00 Waalse gewestelijke aktualiteiten — 1930 Nieuws — 1955
Homeopatische remedies (Enquête) — 20 20 Gatsby le magnifique
(film) — 2235 Le carrousel aux
images — 2310 Nieuws

1900 Picasso (dokJ — 1955
Quincy (fJ - 2045 Vendredi
Sports
ARD

2000 Literair magazine - 2030
Ene Satie (piano) — 21 40 „C^ntate rurale" (klassiek) Tot 22 30

2000 Nieuws - 2015 Die Braut
sagt nein (film) — 2205 Ekonomisch magazine — 2230 Tagesthemen — 2300 Die sportschau
- 2325 Kaz & Co (fJ - 0010
Nieuws

ARD

ZDF

RTB 2

2000 Nieuws — 2015 lm Brennpunkt Onfo) - 21 00 Cafe in Takt
(show) - 21 45 New York, New
York (magazine) — 2230 Tagesthemen — 2300 Jugend emer
Studienratin (TV-film) — 0050
Nieuws
ZDF
1900 Nieuws - 1930 So schon
wie heut', so musst'es bleiben
(Schlagers) - 21 00 Heute-Journal — 21 20 Nieuws uit Oost en
West - 2205 Die Patriotm (TVfilm) — 0005 Nieuws
D 3
19 45 Gewestelijke aktualiteiten —
2000 Nieuws - 2015 Die Dame
ohne Kamelien (film) — 21 55 Michelangelo Antonioni (portreO —
22 40 Nein wir haben keine Angst
(Reportage) - 2325 Nieuws

1900 Nieuws — 1930 Auslandsjournal — 20 15 Aktenzeichen
XY Ungelost — 21 15 Dierenmagazine — 2200 Heute-joumal —
2220 Aspekte (kuituur) - 2305
Aktenzeichen XY Reakteis van
kijkers. — 2315 Die Drei Muskebere (film) — 0055 Nieuws
D 3
19 45 Gewestelijke aktualiteiten —
2000 Nieuws — 2015 Woonboten in Amsterdam — 2100
Nieuws — 2130 Gott und die
Welt - 2200 Anna (fJ - 2245
Georg Wilhelm Fnednch Hegel —
2330 Nieuws
LUX
1958 Nieuws - 2000 Chips (fJ
— 21 00 Pomt hmite zero (film) —
22 35 Autosport (mfo)

LUX.

F 1

1958 Nieuws - 2000 Dallas (O
— 21 00 A vous de choisir (Kijkers
kiezen zelf hun film)

19 20 Gewestelijke aktualiteiten —
1945 Les Pans de TF 1 (speD —
20 00 Nieuws - 20 30 La memoire
courte (komedie-buffa) — 2215
Opera première — 2315 Nieuws

F 1

F 3
20 00 Les jeux de 20 heures (spel)
— 2030 La decade prodigieuse
(thnller) — 2215 Nieuws.

A 2

1958 Nieuws - 2000 Hit-Parade

20 00 Les jeux de 20 heures (spel)
— 2030 La bataille de Naples
(film) - 2220 Nieuws

RTB 1

19 00 Reise ohne Wiederkehr Expeditie naar Groenland (dokJ —
19 45 Gewestelijke aktualiteiten —
20 00 Nieuws - 2015 Rebellen in
Birma (reportage)
— 2215
Abrechnung in Coroner Creek
Cwestem) — 2345 Nieuws

LUX.

F 3

19 20 Gewestelijke aktualiteiten —
1945 Les Pans de TF 1 (speO 20 35 Une Saison dans la vie de Fedor Dostojevski — 22 10 Boekenmagazine — 2330 Nieuws

2000 Nieuws - 2035 l'Histoire en
question (Qui a tue Ben Barka) —
21 50 Andre Malraux, le destin d'un
jeune homme (portreO — 2235
Coups de theêtre — 2330
Nieuws

A 2
1945 Le gens d i a 2000
Nieuws - 2035Non-lieu — 2315
Apostrophes — 22 55 Nieuwa —
2305 Le salon de musique (film)

F1
20 00 Les jeux de 20 heures (spel)
— 20 30 Le nouveau vendredi (reportage) — 2130 Murailles de
France (dokJ — 2225 Nieuws.

6 NOVEMBER

m\

12

Kritisch bekeken

Kramers' Groot Woordenboek Nederlands

ai4^

Wij zijn een woordenboek rijker!
De Vlaamse boekenmarkt is een
nieuw woordenboek rijker: het
Kramers* Groot Woordenboek
Nederlands dat het Kramers' Nederlands Woordenboek en Kramers' vreemde woordentolk tot
één enkel werk integreert
Enkele nieuwe elementen werden
aan het geheel toegevoegd. Als
eerste In het Nederlands taalgebied wordt een visualizering van
de spellingsproblematiek aangeboden. Van alle trefwoorden worden eveneens de juiste afbreekplaatsen aangegeven.
Ten slotte zijn in dit woordenboek
alle neologismen die géén eendagsvliegen bleken te zijn, opgenomen.

IK UN
De beroOiNG-,

Na een uiteenzetting door dr.
Frans Claes over de geschiedenis
van de verklarende woordenboeken in het algemeen en die van het
Nederlands taalgebied in het biezonder, werd Kramers' Groot
Woordenboek Nederlands aan de
pers voorgesteld door hoofdredakteur-uitgever Gijsbert van
Kooten.
Hij schetste kort de voorgeschiedenis tot het ontstaan van dit
woordenboek. Binnen het fonds
van de firma Van Goor bestonden
twee afzonderlijke uitgaven: Het
Kramers' Nederlands Woorden-

Maria
Vlamijnck
bekroond
met Julia
Fonteyn
De Prijs 1981 van de Vlaams-naöonale
Auteurs CWNA), dit jaar voort)ehouden aan proza of poëzie, werd toegekend aan Maria Vlamijnck voor haar
recent bij de uitgevenj „De Nederlarv
den" verschenen roman „De donkere
nacht van Julia Fonteyn" maar eveneens voor haar volledig literair en
geschiedkundig werk.
De jury was samengesteld uit Dnes
Bogaert Willy Cobbaut Juliaan Haest
Yvo Peeters, Enk Verstraete en Jos
Vinks.
De officiële overhandiging met huldiging van de laureate zal plaatsvinden
te Antwerpen op zaterdag 12 december e k tijdens de algemene ledenvergadenng van de VVNA
Mana Vlamijnck werd geboren te
Sheffield (Gr Brit) op 13 maart 1917
uit Vlaamse ouders. Sinds 1922 woont
ze te Nieuwpoort, maar verbleef om
beroepsredenen vele jaren te Brussel.
Haar roman „Vierboete" verscheen
in 1963 bij het Davidsfonds, evenals in
1965 de roman „Een steen op een
graf' De Clauwaert publiceerde in
1971 „De weg terug". De historische
roman „Het beleg van Nieuwpoort"
was in 1977 een uitgave van Mercunus
(Antwerpen). Bij de DAP-Reinaert-uitgaven verscheen in 1978 haar roman
„De heer van Geuzen-Yde". Maria Vlamijnck werkte eveneens mee aan de
verzamelbundel „Vrouwen in Vlaanderen schrijven nu" (Uitg. DAP-Reinaert
in 1977) Ze schreef ook verhalen en
bijdragen over folklore en geschiedenis, naast gedichten. „De donkere
nacht van Julia Fonteyn" is een uitgave
van de jonge uitgevenj „De Nederianden" te Antwerpen.
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boek en de Kramers' Woordentolk. Reeds jaren bestond de wens
deze twee tot één samen te voegen. Door de overgang van het
Van Goor-fonds naar Elsevier
werd een nieuwe mogelijkheid geschapen: het aanvullen van de
Grote Winkler Prins-encyclopedie
met dit nieuw woordenboek.
Naast de samenvatting van de
twee teksten werden tevens enkele aspekten van de Nederlandse taal zichtbaar gemaakt om de
som van de samenstellende delen
een hogere uitkomst te geven. Er
werd gekozen voor een visualizering van de spellingsproblematiek,
het aangeven van de splitsingsplaatsen van de woorden op het
einde van een zin en het uitbreiden van de woordenschat met o.a
neologismen.
Het Kramers' Groot Woordenboek Nederiands wil niet de pretentie hebben enkel taalontwikkelden een nuttig instrument te ver-

schaffen, maar wil vooral een 802 biz. elk, formaat 22,5 x
breed publiek bereiken.
14,4 cm, en samen goed voor
Kramers' Groot Woordenboek 95.000 trefwoorden, 7 miljoen letNederlands omvat twee in kunst- tertekens. prijs: 1.550 fr.
leer gebonden boekdelen van
Cwio Brion

Verruimde kijk op de mens
Leerrijk Boek van de Maand

Darwin, de evolutieleer en de
menswording komen aan bod in
het derde hoofdstuk. In het vierde
In zijn nieuwste Boek van de Vlamingen meestal schitteren hoofdstuk, naar ons gevoel het
beste, wordt de menselijke geest
Maand W\\ auteur Jan De Laender door hun afwezigheid.
o.m. het wantrouwen opheffen dat Een andere kijk op de mens is in- ontleed. Het onderzoek van de
momenteel in brede kring leeft gedeeld in zes hoofdstukken. Het hersenen is eigenlijk nog maar
to.v. de wetenschap. Door oplei- eerste poogt ons inzicht te ver- goed begonnen en toch ook al een
ding (psychologie en kriminologie schaffen in de kosmologie. Galilei, flink stuk opgeschoten. Deze
te Leuven) en beroep (docent aan de grondlegger van de weten- moeilijke materie wordt boeiend
de KVH te Antwerjjen en belast schappelijke revolutie, voert ons behandeld.
met een leeropdracht aan het Ho- van de aarde naar het heelal. De In het vijfde en het zesde hoofdger Instituut voor CMW te Brus- auteur wijst gevat op de invloed stuk wordt de verworven kennis
sel) schijnt hij daartoe voorbe- van de wiskunde op de ontwikke- getoetst in de menselijke en bo^
ling van het wetenschappelijk den- venmenselijke (de godsdiensO restemd.
ken. Gedurfde matematische hy- laties. De konfrontatie met de verJan De Laender is een bekwaam FKJtesen werden na verioop van
en betrouwbaar popularisator. Hij tijd telkens opnieuw bevestigd oudering en de dood, de verklarinbehandelt een moeilijke materie in door de (beter waargenomen) fy- gen van geweld en wreedheid, de
spanningen tussen het streven
een begrijpelijke en direkte taal. sische werkelijkheid.
naar vrijheid en gelijkheid, de (niet
Uiteraard vraagt het lezen van zijn
boek inspanning. De lezer neemt In het tweede hoofdstuk wordt het noodzakelijke) botsingen tussen
er best de tijd voor. Om de samen- ontstaan van leven gesitueerd. wetenschap en religie: het wordt
hang beter te begrijpen leest hij Van de eenvoudige vorm (de or- met veel zin voor nuance en met
elk hoofdstuk liefst in één keer uit ganische molekuul) tot het inge- groot menselijk mededogen beOp die manier ervoeren wij het wikkelde brein (centraal zenuw- handeld.
werk, dat prachtig is geïllustreerd, stelsel). Een onderliggende bedoe- Tot slot een kort fragment om de
als relevant en verrijkend. Jan De ling is wellicht de lezer te konfron- geest van dit voortreffelijke boek
Laender bewoog zich met brio en teren met de filozofische proble- te illustreren: „De technologische
vakmanschap op een terrein waar matiek.
misbruiken zijn alleen mogelijk
waar de wetenschappelijke geest
ontbreekt De atoombom is gemaakt omdat er nog altijd mensen
Van 31 OKTOBER t/m
zijn die geloven dat meningsverschillen moeten opgelost worden
11 NOVEMBER 1981
door een beroep op geweld i.p.v.
door een onpartijdig zoeken naar
de waarheid. Omdat de geest van
onze politici eerder gelijkt op die
van het primitieve stamhoofd dan
in alle (erkende) boekhandels
op die van de wetenschapsmens.
Omdat grote en machtige geledin50" BOEK IN
gen van de maatschappij hun heil
zoeken in stelselmatige misleiding.

BOEKENWEEK

ik hou van
BOEKEN

VLAANDEREN

+ 500 bIz. - 50 Fr.

45^ boekenbeurs
voor Vlaanderen
Bouwcentrunn,J.van Rijswijcklaan Antwerpen.
Zaterdag 31 oktober t/m woensdag 11 november
Alle dagen van 10 tot18u.30
Vereniging ter bevordering v/h
Vlaamse boekwezen Antwerpen

Het verschijnsel heeft nog geen
naam. Men zou het waarheidsamputatie kunnen noemen. De technologische uitwassen bestaan
slechts omdat machts- en belangengroepen (van politici tot industriëlen) de hand hebben gelegd op
fragmenten van de wetenschappelijke kennis en die tegen de
mens en tegen de geest van de
wetenschap zelf hebben gebruikt"
- „EEN ANDERE KIJK OP DE MENS' - dr.
Jan De Laender - 156 bIz. - 127 kleurillustralies - S.V. Reinaert uitgaven Zele.
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Club in zak en as
Voor enkele weken namen wij ons vast voor niet in te gaan op de
malaise bij Club Brugge. Wij hadden daar onze redenen voor.
Eerstens geloofden wij dat de voetbaltrots van Vlaanderen zich binnen de kortste keren zou herstellen. Vervolgens meenden wij dat een
poging tot analyse zinloos zou zijn zonder (moeilijk liggend) graafwerk naar een ver en een nabij verleden. Laatstgenoemde onderneming heeft al meer dan een kollege moeilijkheden opgeleverd en het
staat wel vast dat het jongste (overigens schitterende) interview van
Mark Dheedene met Ernst Appel (in Het Nieuwsbladi in Brugge weinig vreugde zal hebben gewekt
Der Ernst, wiens naam overbrekelijk met de gloriedagen van Club
blijft verbonden, sprak ongewoon rondborstig en kordaat Eigenlijk
liet hij van het Clubbestuur geen spaander geheel en hij riep (wellicht
onbewust) de Brugse supporters op tot verzetGelukkig w/as Ernst zondag niet in
het Astridpark. Zoniet zou hij er
zich hebben doodgeërgerd aan de
gevt/illigheid en de meegaandheid
van de Clubspelers. Ze voetbalden als dilettanten die zich van
stonde af aan afvroegen nnet welke cijfers zij nu weer zouden
verliezen. Want Club bezit dan wel
geen kampioenenploeg meer, het
beschikt nog altijd over voldoende
talent om mits enige vorm van
organizatie afdoend weerwerk te
kunnen bieden. Maar deze behoefte leefde kennelijk niet onder
de spelers. Hoe het zover kon
komen is ook ons een raadsel. Al
hebben wij natuurlijk wel vermoedens.
Wanneer trainer Spitz Kohn eerstdaags moest worden ontslagen
zullen wij ons daar niet over verwonderen. Niet dat wij de bekwaamheid van de Luxemburger
uit Nederland (hij maakte van het
bescheiden en In zijn middelen
beperkte FC Twente een ploeg
met Internationale reputatie) In
twijfel wensen te trekken. Integendeel zelfs. Maar wij verwachten
wel dat de Brugse klublelders niet
voldoende moed zullen kunnen
opbrengen om zichzelf te ontslaan. Zodus blijft enkel de eerste
mogelijkheid over om een psychologische schok te veroorzaken.
Maar laat ons toe even graafwerk
te verrichten. Club was destijds
een
bescheiden
provinciale
eersteklasseklub. De ambities van
de vereniging gingen plots groeien
nadat enkele uitstekende spelers
uit de provincie op de eigen oorspronkelijke stam werden geënt
De prestaties van Fernand Boone,
Erwin Vanden Daele, Johnny Thio,
Pierre Carteus en Raoul Lambert
zetten destijds de belde Vlaanderen overhoop. Ook al omdat het
toenmalige óantolse in verval geraakte.
Club werd In die eerste faze geleld
door een eergierig duo: voorzitter
Declercq en manager Hutsebaut
maakten van hun vereniging een
topklub. Axelsson, Rensenbrink,
Hauwaert Nico RIjnders, Turesson e.a. werden voor veel geld
aangetrokken. Club wisselde, zoals het een topploeg past nagenoeg jaarlijks van trainer...
Ondanks de vele suksessen (nationaal en internationaal) bleek
Club zich toch In zijn financiële
mogelijkheden vergaloppeerd te
hebben. De manager — de beste
public relations die wij ooit ontmoetten — kraamde op, topspelers werden verkocht en nieuwe
bestuurders (met stevige financiële ruggegraat) werden binnengehaald.

Brugge kreeg een nieuw Olymplastadlon. Burgemeester Van Maele
en zijn achterban (men sprak zowaar over een consortium) voerden voortaan het hoogste woord.
Die nieuwe bestuurders deden
binnen de kortste tijd de zet van
hun leven: zij wierven trainer Ernst
Happel aan. De Oostenrijker
bouwde In een minimum van tijd
een absolute topploeg. Club regeerde met gezag en bravoure
voetballend België. Club scheen
een bouv»/werk dat nooit meer zou
kunnen worden gesloopt
Toch moet er ook In die tijd al één
en ander zijn misgegaan. De onenigheid bleef evenwel verstopt
achter de vele overwinningen.
Slechts sporadisch sijpeWen de
geruchten naar bulten: toen Ernst
Happel even spectaculair als doeltrefffend zijn ongenoegen kenbaar maakte.
Nadat de Oostenrijker was ontslagen, of beter zelf afstapte, ging het
met Club snel bergaf. De onder
Grijzenhout veroverde landstitel
verdreef nog tijdelijk de kwaadste
vermoedens over nakend verval.
Maar noch Gress, noch Kohn konden sindsdien de tulmelperte afremmen.
Ook het bestuur bleek daartoe
niet bekwaam. De heren hebben
ongetwijfeld Inzicht In een boek-

houdkundige balans maar daarom
kunnen zij nog geen klub leiden.
Voetballers zijn geen cijfers die
zich netjes naast achter of onder
elkaar laten schrijven. De tjestuurders hebben ongetwijfeld de verdienste dat zij de bep>erkingen van
hun geografische ligging erken"®"- Club bezit niet dezelfde mogelijkheden als Anderlecht (dat
zich In de voorbije jaren zeker
even vaak miskochü, Standard
en... AA Gent die van nature uit
zijn voorbestemd om de hoofdrollen te vervullen. Zelfs in zijn
t)este jaren verzamelde Club
moeilijk méér dan 15.000 kijkers
gemiddeW. In gelijkaardige omstandigheden klimmen Anderlecht
en ook Standard moeiteloos boven de 20.000.
Club moet het bijgevolg voorzichtiger en behendiger aanpakken.
Daartoe zijn leiders en trainers
met kennis en Inzicht onontbeerlijk.
Club heeft te lang gewacht om het
elftal te vernieuwen. Het heeft in
de voorbije transferperiode behoorlijke maar geen uitmuntende
spelers aangetrokken. Een topklub heeft vooral behoefte aan
laatstgenoemde soort Bovendien
liet Club zijn spelmaker (Vandereycken) naar Italië uitwijken. De
ploeg werd hierdoor als het ware
onthoofd.
Tegen deze transfer kon Club zich
weliswaar moeilijk verzetten. Temeer daar AC Milaan Caje Ceulemans voor nog veel meer geld
wilde weghalen en laatstgenoemde Sf)eler bijgevolg voor een fikse
weddeverhoging in aanmerking
kwam. Club had eigenlijk geen
keuze meer al stellen steeds méér
mensen de vraag of uiteindelijk
niet verkeerd werd gekozen.

Het financiële ongenoegen
volleybal door een malaise geteisterd. Dit bleek onder meer uit
recente radiogesprekken met spelers die in aanmerking komen voor
de nationale ploeg.
De heren beklagen er zteh over
dat de nationale pbeg niet grondig
genoeg op zware internationale
kompetities wordt voorbereid. Dat
zal wel waar zijn. De heren voegen
er evenwel (volledigheidshalve)
aan toe dat zij liefst bedanken
voor de weinige trainingen die dan
toch nog worden georganizeerd.
Waarom dan wel? Omdat soortgelijke Inspanningen niet vokioende worden vergoed.
Overigens, spelen met de nationale ploeg loont de moeite niet Er
wordt geen voldoende „werkverlet" uitbetaald voor het dagenlang
verblijf In één of ander luxehotel In
één of ander land.
Wij beginnen almaar nadrukkelijker te beseffen dat wij verkeerd
zitten wanneer wij ons (nog) opwinden over soortgelijke verklarin-

gen. Wij zitten dus verkeerd.
Want wIj vinden het niet normaal
dat de beste beoefenaars van
deze prachtige „doe-sport" zoveel
mogelijk geld willen voor het spelen van hun spel. Wij weten bovendien dat de volleybalspelers niet
de enigen zijn die zo redeneren.
De basketspelers doen het niet
anders en enkel onder de handbalInternationalen zou (voorlopig)
nog een betere sfeer heersen.
Maar dit konden wij uiteraard niet
kontroleren.
Het is evenwel ver gekomen wanneer de betere beoefenaars van
deze nevensporten luidop durven
verklaren dat zij in de eerste plaats
geld willen voor de weinige keren
dat zij in een vertegenwoordigende ploeg aantreden. De gelden
daartoe zouden natuuHIjk door de
gemeenschap, via subsidies voor
de betrokken sfxjrtbonden, moeten worden opgebracht Neem het
ons niet kwalijk: voor ons hoeft
het echt niet!

Want er bestaan méér topploegen
zonder specifieke middenvoor

dan zonder spelbepalende middenvelder_.
Club zit bijgevolg wel degelijk In
zak en as al Is de situatie minder
hofjeloos dan ze er uitziet
Het volstaat dat in de gegeven
omstandigheden blijk wordt gegeven van volwassenheid Dat de
spelers worden gekonfronteerd
met hun verantwoordelijkheid (de
wedstnjd op Anderlecht kjewees
dat de tijd daartoe aangebroken
Is...) en dat de klubleiders hun
houding eens grondig herdenken.
Gewezen burgemeesters
en
hooghartige doktoren zijn niet
noodzakelijk t)ekwame bestuurders. De onsamenhangende wijze
waarop journalisten — er zijn er
die wél en er zijn er die niet
worden uitgenodigd op verre reizen — worden t)ejegend legt daar
getuigenis van af Club zit verkeerd. Méér nog In de bestuurskamer dan op het veld En daarover
moet grondig worden nagedacht
Zeker nu AA Gent klaar staat om
de vlag van Vlaanderens voettial
boven het Ottenstadlon te hl|sen.
Want meneer De Meester schijnt
te weten wat hij wil en met wie hij
het wil! Zeker niet met overbetaalde vedetten die hun schouders
ophalen wanneer de waterdragers de Inspiratie missen die normaal door de vedetten moet opgebracht worden.-
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NIaams Nationaal

in de Volksunie
Komen in Gentse gemeenteraad
De Gentse gemeenteraad lijdt zwaar
aan herfstmoeheid De gewone dagorde werd er in een minimum van tijd
zonder veel kommentaar afgehaspeld.
De oppositie had dit blijkbaar voorzien
want zowel de VU als de PVV zorgden voor een interpellatie van het
kollege.
Guido De Roo (fraktieleider van de
VU) stelde voor om vanwege de stad
Gent aan de Vlaamse kleuter- en lagere school te Komen enige praktische
steun te verlenen. Hij verwees naar de
kommentaren die de jongste weken in
de pers verschenen zijn om de raad de
ernstige toestand van het schooltje in
Komen te schetsen. Straks zal de stad
Gent zich weer inzetten voor de noodlijdende mens tijdens de 1111.11 -aktie
In diezelfde geest van solidanteit vroeg
Guido De Roo de steun voor een deel
van de Vlaamse bevolking dat amper
80 km van Gent is verwijderd en zo
zwaar getroffen is in haar kinderen.
Liever dan de gemeenteraad een motie voor te leggen om morele steun te
betuigen met de Vlaamse school,
wenst hij deze steun in een meer
praktische vorm aan te bieden De
interpellate wil enkel het kollege enke-

le suggesties aan de hand doen die ze
dan met de nodige kreativitett zélf kan
aanvullen Een 1 ste mogelijkheid is de
kinderen van Komen uit te nodigen op
een schoolreis naar Gent met bezoek
aan de kinderboerderij en het schoolmuseum en eventueel gekombineerd
met een boottocht in de haven. Een
2de mogelijkheid is een verbroedenng
tussen de Vlaamse klasjes uit Komen
met kleuter- en basisklassen uit Gent
Een 3de mogelijkheid kan bestaan uit
het in bruikleen geven van didaktisch
en ander materiaal Ten slotte kunnen
ook de ouders van de kinderen als
speciale attentie uitgenodigd worden
voor sommige feestelijke gebeurtenissen in de stad
Burgemeester De Paepe, die voorafgaand aan de interpellatie reeds had
verklaard dat de raad zich in pnnciep
met inlaat met aangelegenheden die
haar bevoegdheden te buiten gaan,
beperkte zijn antwoord tot een havenbezoek Wanneer vanuit Komen een
aanvraag wordt gericht aan de stad
voor een bezoek aan de haven zal dit
welwillend onderzocht worden. Het
stadsjacht is echter op dit ogenblik in

Leuvense tandem
Kuijpers-Vandezande in de aanval

LEUVEN — Zoals in andere arrondissementen bleek ook vorige vrijdag op de verkiezingsmeeting in
Leuven de opmerkelijke strijdbaarheid van het Volksunie-kader
Verscheidene honderden VU-ers
vulden de grote zaal en zorgden
mede voor een geestdriftige bijeenkomst waarop, behalve de
twee lijsttrekkers Willy Kuijpers
en Rob Vandezande, ook algemeen VU-voorzitter Vic Anciaux
de inzet van de kiesstrijd schei pstelde
De organizatoren van deze meeting verdienen een stevige pluim;
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hoewel deze strijdvergadering
ruim drie uur duurde bleven de
toehorders
onverminderd
geboeid, mede door het voortreffelijk prezentatiewerk. De lijsttrekkers Rob Vandezande (Senaat)
en Willy Kuijpers (Kamer) werden
om hun tienjarig parlementair mandaat bescheiden in de bloempjes
gezet, nadat het publiek smakelijk
kon genieten van een prachtige
portrettenng door de broers van
de VU-mandatanssen Paul Kuijpers en Herman Vandezande.
(Foto studio Dann)

herstelling en kan dus voorlopig met
gebruikt worden
Schepen Van Eeckhout, die Onderwijs
en Toerisme onder zijn hoede heeft
beantwoordde de andere suggesties
van De Roo die naar zijn zeggen met
het monopolie heeft van de verdediging van Vlaamse belangen
Jumelage tussen stadsscholen en
scholen van andere gemeenten is niet
mogelijk omdat zoiets met bestaat Een
bezoek aan de stad kan altijd als het
aangevraagd wordt Een bezoek aan
de kinderboerderij daarentegen is vrijwel onmogelijk omdat er nu reeds een
overbezetting is van de eigen scholen
Aanvragen vanwege de Vlaamse
Vriendenknng van Komen om met de
ouders van de schoolkinderen bezienswaardigheden of feestelijkheden
te tsezoeken zullen in het kader van het
toerisme welwillend onderzocht worden. De interpellatie van De Roo deed
de schepen verder af als „elektorale
anekdotiek".

Havenbreiding
Havenspecialist R. Wijnakker ( P W )
ondervroeg vervolgens het kollege
over haar standpunt inzake de voorgenomen aanleg van het zogenaamde
Noorderkanaal dat de ontsluiting van
de haven van Zeebrugge beoogt door
het graven van een duwvaartkanaal
voor 10.000 ton-schepen tussen de
zee en het kanaal Gent-Temeuzen. Het
tracé zou het Leopoldkanaal volgen
van Zeebrugge tot Maldegem en verder het Meetjesland doorkruisen tot
het nog aan te leggen Kluizendok. De
gevolgen voor Gent zijn dramatisch
aangezien geen enkel zeeschip van
betekenis Gent dan nog zal aandoen.
R Wijnakker wou weten hoe het kollege tegenover dit kanaal staat aangezien hij nog geen kennis heeft van een
officieel standpunt ter zake Vele potentiële klienten voor de Gentse haven
wedden op verschillende paarden en
zullen eventueel Gent de rug toekeren.
Het plan Anselin wordt een kapstok
waar alle problemen aan opgehangen
worden zonder specifieke beslissingen. Het kollege heeft ook de strategische aanpak van de havenpolitiek uit
het oog verloren. Is het overigens juist
dat 300 miljoen van de begroting van
Volksgezondheid is overgeheveld
naar Openbare Werken voor investeringen in de Gentse haven?
Volgens de burgemeester heeft de
raad of het kollege zich nooit uitgesproken tegen het Noorderkanaal
maar heeft het steeds ondubbelzinnig
standpunt genomen vóór een nieuwe
sluis op en een aanpassing van het kanaal (jent-Temeuzen In het rapport
Anselin komt dit duidelijk tot uiting
Daarnaast tieschikt Gent over een 10jarenplan voor uitbreiding van de haven Dat dit een 30-jarenplan aan het
worden is, is met de schuld van het kollege maar wél van de hogere overheid
Dat 300 miljoen is overgeheveld is de
burgemeester ook bekend, maar hij
weet met wat de t)estemming daarvan
zal zijn Wijnakker meende dat de
burgemeester hem verkeerd begrepen heeft De strategie die hij bedoelt
is met het 10-jarenplan maar wél het
aantrekken van verschillende soorten
bednjven, een soort BPA voor de
haven Verder is het Noorderkanaal
geen alternatief voor het kanaal GentTemeuzen maar een nieuw projekt
Carla Brio"

VU -Verkiezingsfonds
979-1105442-35
VOLKSUNIE - VERKIEZINGSFONDS
Barrikadenplein 12
1000 BRUSSEL

Totaal vierde lijst

361.170 fr.

Vijfde lijst
Naamloos
VU-St-Joost-ten-Node
S., Brussel
J.B., Kruibeke
LV.. Eisene
F.B., Stevoort
G.C., Koksijde
J.V., Brugge
F. en J.V., Beersel
R.V., Oostkamp
G.V., Zomergem
C.H., Kortenaken
J.M., Antwerpen
DL., Berchem
J.S.. Borsbeek
M.V., Bellem
A.D.V, Moerbeke
VU-afdeling Sint-Truiden
VU-afdehng Steenokkerzeel
F V.D.W., Tielt
E.F., Anderlecht
P.V.I., Schoten
J.L, Eisene
O.S.. Alsemberg
J.V., Brussel
I.D.. Ledeberg
V.D.B., Antwerpen
H. en G., Knokke-Heist
D.S., Ledegem
W.D.M., Denderleeuw
H.C, Kortenberg
A.S., Leuven
F.V.D.B., Brussel
D.V., St.-Agatha-Berchem
F.V., Asse
S.L, St-Jans-Molenbeek
J.V.D.E.. Wilrijk
V.D.E., Schaarbeek

175.000
1.000
1.000
1.000
1.000
3.000
500
3.000
1.000
500
500
1.000
200
200
1.000
1.500
1.000
1.000
3.500
5.000
3.000
1.000
10.000
2.000
500
1.000
1.000
3.000
250
500
1.000
500
1.000
500
1.000
1.000
1.000
25C

Totaal

592.570 fr.

O
VOLKSUNIE
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fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr
fr.
fr.
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fr.
fr.
fr.
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Gemeenteraad van Duffel

ANTWERPEN

Open verdeeldheid in de Duffelse

NOVEMBER

CVP-rangen nu officieel
De verkiezing van een nieuwe schepen, in vervanging van de overleden
schepen K Verhaevert is in de Duffelse gemeenteraad met van een leien
dakje gelopen Na het wegvallen van

schepen Verhaevert w e r d er geducht
aan touwtrekken gedaan Uit de
schoot van het A C W kwamen 3 kandidaten naar voor F Muys, Mana Van
Leemput en Irene Vluymans Geen van

De Voerkalender 1982 is uit
A UB

Het begint bijna een traditie te worden
dat WIJ rond deze tijd vanuit Voeren
een Voerkalender aangeboden knjgen
Met de verkoop ervan willen de uitgevers de plaatselijke stnjd voor behoud van eigen grond, aard en kuituur
wat financieren maar tevens trachten
ZIJ ook een dokumentje op de Vlaamse
markt te brengen waarmee zij verscheidene aspekten van het probleem
op een aangename maar met minder
duidelijke wijze willen belichten
Dit jaar gebeurt dit met prettige tekeningen van politiek cartoontekenaar
Jan en een evocatie van het bloeiend

Vlaamse gemeenschapsleven in de
Voerdorpen
Deze kalender kost 100 f r 1 kalender
verzonden -F 30 fr portkosten, 2 kailenders verzonden = 200 -I- 30 =
230 fr U kan het geld overmaken door
overschnjving op rekeningnummer
735-3540419-04, van Hubert Broers te
's Gravenvoeren Vermelding Voerkalender 1982
Door een bijkomend bedrag van
250 fr op ditzelfde nummer ontvangt
men het stnjdblaadje „Voeren" Vermeld in dit geval abonnement Voeren
1982
Wie meer inlichtingen wenst tel naar
041-766381

Interprovinciale Amnestiefakkelloop naar Antwerpen
Het Taal-Aktie-Komitee houdt op
11 november 1981 een amnestie-aktie
De manifestatie loopt onder het motto
„Hier ons bloed, wanneer ons r e c h t ' "
Irma Laplasse-fakkelloop — Vertrek
Vrouwengevangenis
St-AndnesBrugge, 11 uur stipt"
Inl tel 056-410248 na 1 8 u
Leo Vindevogel-fakkelloop — Vertrek
Centrale gevangenis „Nieuwe Wandeling", 12 uur stipt"
Inl tel 091-226896
August Borms-fakkelloop — Vertrek
rijkswachtkazerne, Kroonlaan te Etterbeek om 10 uur stipt"
Inl tel 02-2424599
Theo Brouns-fakkelloop — Vertrek
Diepenbeek, Grote Markt 11 uur stipti
naar het ex-militair domein waar Theo
Brouns terechtgesteld werd
Inl tel 011-41 1002
Stefaan Laureys-fakkelloop — Vertrek Mechelen, Grote Markt 12 uur
stipti
Inl tel 031-577240
6de fakkel van de Bannelingen
Zes fakkels te Diksmuide en optocht
naar de crypte
Daarna Amnestie-optocht naa"- de
Dierentuin en het Stadspark
Vertrek 14 uur Berchem - Oude Kerk
(Grote Steenweg - Singel)
Sprekers Valere Depauw in de Dierentuin Ward Hermans aan het standbeeld Albert I in het Stadspark
„Vlamingen gedenk de Slag der Guldensporen'
Motto Vlaanderen weigert België amnestie i '
Eis het amnestiedossier moet onder
de bevoegdheden van de Vlaamse
Gemeenschap gebracht w o r d e n '
Inlichtingen
Aarschot

016-568610

Lier
Aalst
St-Niklaas
Haspengouw
Mechelen
Turnhout
Noordzee
Dendermonde

031-801345
053-213234
031-763778
016-734650
015-218382
014-417747
050-5451 10
052-333160

Steun op rek KB 444-5584141-33 van
TAK-Gent

hen haalde in hun orgamzatie een
meerderheid en een overeenkomst zat
er met in Muys en Van Leemput
stonden als gieren tegenover mekaar
De CVP-partijraad hakte dan de
knoop door en duidde met een behoorlijke
meerderheid
een
met
A C W e r R Vereist als enige CVPkandidaat aan
De 60-jange tuinier Vereist kon dus op
beide oren slapen, zo meende hij In de
gemeenteraadszitting van 26 o k t
moest de schepen aangesteld worden
en gingen de poppen aan het dansen
want de A C W nam het met dat aan
hun eis geen gevolg w e r d gegeven en
dat de partijtucht werd ingeroepen
De V U . samen met de andere oppositiepartijen SP en onafhankelijke, speelden het spel meesterlijk door in de eerste ronde allen voor VU-raadslid Stevens te stemmen Uitslag Stevens 8,
Vereist 8, Van Leemput 5, Muys 1 en 1
blanco O m er de lol in te houden
besloot de oppositie haar stemmen m
de tweede ronde zo te verdelen dat de
3de ronde tussen de twee C V P e r s
zou gaan, dit om de tweespalt nog
duidelijker in de kijker te stellen 2de
stemronde Vereist 10, Van Leemput
8, Muys 4 en 1 blanco
De 3de stemronde ging dus tussen
Vereist en Van Leemput de CVPkandidaat en de ACW-kandiaat met
ais uitslag 11 Van Leemput 10 Vereist
en 2 blanco
Hoe men het ook draait of keert het is
duidelijk dat de oppositie er in geslaagd IS de C V P te counteren zodat
de schepenzetel zeker met zonder
dorens zal zijn Een ander vaststelling
is dat de 2 blancostemmers, door hun
gemis aan ruggegraat mede aan de
basis liggen van het CVP-gezichtsverlies Immers met een 11-11 uitslag
kreeg Vereist die de oudste is, voorrang
Iedereen weet nu officieel dat er op 15
CVP-raadsleden minstens 7 dissidenten zijn Een belangnjk element dat er
zeker met zal toe bijdragen de CVPlijstvorming voor de gemeenteverkiezing probleemloos te laten verlopen

ZOIKIBCl^

EOEGEM: Een avond met Valeer D e Pauw, om 20 u m de bovenzaal Dne Eiken Inr Kult Knng

7

BORSBEEK: 15e Jaarlijks dansfeest in zaal Riviera (BorsbeekCentrum) Voorstelling van alle aanwezige kandidaten Opwarmingsbal voor plakkers en andere nachtelijke werkers

7

MORTSEL Fietserskaravaan door Mortsel, bedoeld als propagandatocht voor de verkiezingen Bijeenkomst om 14 uur aan het
nieuw gemeentehuis

7

KONTICH: Weense balnacht - jaarlijks bal van Vlaamse Knng
Kontich O m 20 u 30 m Magdalenazaal. Kontich Centrum. Orkest
Los Palmos Inkom 150 fr

7

U N T : 5de Leeuvi^ensbal om 21 uur in zaal Centrum Orkest
Chns Edwards en de Savages

7

EOEGEM. Wijngaardslakken met wijn O m 20 u 30 in kskaal Dne
Eiken Inr V O S K O Voetbal
MORTSEL Amnesbefakkeltocht georgamzeerd door T A K
Langsheen de Edegemsestraat en de Antwerpsestraat omstreeks 1 3 u 30

11

14

EDEGEM: Eikenavond met kaasschotel Inschnjven in Dne Eiken
Inr VNSE

14

HOVE: Oostennjkse avond met de zang- en dansgroep „Ortolaan" uit Wommelgem in zaal van de Rodenbachschool, Onderwijsstraat O m 20 u 30 Inkom 100 fr en 70 fr voor de jeugd
EDEGEM: F W bezoekt schildenjententoonstelling in huis Hellemans O m 20 u Bijeenkomst huis „Hellemans"

16
21

WESTERLO: VU-bal in het parochiecentrum, Boerenknjglaan met
het orkest „The Blue Fok"

VUJO-projekt: J e u g d
en inspraak in Vlaanderen"
De Volksumejongeren bieden
een boeiende kans aan ondernemende p n g e r e n in een projekt
Dit BTK-projekt w e r d op 13 augustus goedgekeurd
Wat behelst dit projekt onderm e e r ' Aan de hand van enquêtes bij pngerenorgamzaties zullen de resultaten verwerkt worden in een konkreet programma
Dit programma zal langs een
„rondreizende beurs" bekend gemaakt worden aan geïnteresseerden en tevens dienen als
vormingsaktiviteit
voor
de
VUJO-kernen

• Kan een pas gediplomeerde
haartooister nergens aan het
werk in westen van B r a b a n t '
Voor inlichtingen zich werden tot
volksvert dr J Valkeniers, tel
5691604

• 19-jarig meisje met brevet
kinderverzorgster zoekt een passende betrekking
Omgeving
Mechelen of deze stad gemak te
bereiken Ervanng tijdens stage
in gezin, knbben, kliniek Zich
wenden
Inge
Huysmans,
Dreef 18,
2922
Ramsdonk
(015-712141)

• Jonge gehuwde dame zoekt
werk in onderhoud en of keuken
Voor inlichtingen zich wenden
tot volksvert dr J Valkeniers, tel
5691604

Studentenkamers te huur voor
meisjes
Kontakt opnemen met de heer
en mevrouw Saelemaekers, tel
2 2 4 4 4 5 in de voormiddag

KONTICH
Kon Astndl 85
Tel 031-5730 32
BRUSSEL
Nieuwbrugstr 28
Tel 02-21874.89

SioJitnumdeK^

^JBKau-3(ef.y
LEUVEN
Tervuurse vest 60
Tel 016-228672
HULSTE
Brugse baan 1
Tel 056-71 1536
KAN NU OOK
MEEGENOMEN WORDEN:

6

3 NIEUWE
UITBATERS-VAKMENSEN
te Brussel, Kontich en Leuven
•
•
•
Grote parkeerterreinen - Zalen vnj voor feesten,
bals, banketten, trouwfeesten, kommuniefeesten
ed

VERZORGDE KEUKEN
Alle dagen DAGMENU
Maar daarbij onze gekende SPECIALITEITEN
spek met eieren, ajuinsoep, zuivere leverpastei
(eigen maak), trappistenkaas, boerenhesp, Frankfurterworstjes en dit alles met ons smakelijk boerenbrood
Voor groepen de Brabantse koffietafel eten naar
hartelust, brood, boter, varkensvlees, paté, kaas,
confituur, appelmoes, eieren, suiker, koffie

VOORAL NIET TE VERGETEN:
onze Duitse specialiteiten, Eisbein met zuurkool,
Dortmunder Thier van 't vat, Tonissteiner „levende
water"
Thier bier - 't Levende Water - Gebakken Kip Eisbein met zuurkool
(Adv 183)

Welke plaatsen zijn er nu te
tjegeven'
Een licentiaaKte) menswetenschappen een regent(es), een
opstellerteter)
In het kader van het BTK-projekt
mogen allen twaalf maanden in
VUJO-dienst werken
Schrittelijke sollicitabes met uitgebreid (indien mogelijk natuurlijk) cumculum vitae worden zo
snel mogelijk verwacht op het
nationaal sekretanaat van de
V U J O Omwentelingsstraat 13 te
1000 Brussel t a v Dirk van Sichem de Cxjmbe

• Jongedame, 18 jaar, uit Koningshooikt-Lier, diploma A 6 / A 3
kantoorwerken, zoekt dnngend
een passende betrekking in de
omgeving Mechelen-AntwerpenBrussel
Belangstellenden kunnen zich
wenden tot volksvertegenwoordiger Joos Somers, ofwel Liersesteenweg 11 te 2580 Sint-Katelijne-Waver tel 015-21 7900, ofwel via het Vlaams-Nabonaal
Centrum voor Mensen met Vragen, D Boucherystraat 7, te
2800
Mechelen
Tel
nr
015-209514 tijdens de kantooruren Ref nr 2529
• 26-jange A6 A2 gedifjlomeerde moeder van 1 zoontje van
6 jaar zoekt werk in omgeving
Brussel en West-Brabant
Voor inlichtingen zich wenden
tot volksvert dr J Valkeniers, tel
5691604
20-iange met ervanng m bureelwerk
legerdienst
volbracht
zoekt betrekking in westen van
Braljant of Brussel, in overeerv
stemming met A3-niveau
Voor inlichtngen
Volksvertegenw Dr J Valkeniers, tel
5691604
Tandarts voor Brussel gevraagd
Een of twee dagen per week
Schnjven bureau blad ref 161
•
18-jange met diploma W e t
B en daktylogetuigschnft zoekt
een gepaste betrekking in het
Brusselse of op de as Brussel-Ninove Inlichtingen
volksvertegenw dr J Valkeniers, t e l
5691604
•
18-jarige sekretaresse moderne talen steno-daktyto met
A2 diploma zoekt een betrekking
in het Brusselse of op de as
Brussel-Aalst Voor ml zich wenden tot volksvertegenwoordiger
dr J Valkeniers, tel 5 6 9 1 6 0 4
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Inwoners Basilieklaan te Scherpenheuvel
werden geraadpleegd
Verslag van de raadpleging van de
inwoners van de Basilieklaan i v m de
parkeergelegenheid (dd 19 oktober
1981)
Raadpleging gehouden door „Een leefmilieu voor U, Scherpenheuvel-Zichem"
Voorstellen
Bovenste helft van de straat, daar
vraagt men de parkeergelegenheid uit
te breiden als volgt
• linkerkant van de straat (kant foto
Demarsin) tot aan Van Winckel
(poort) Dit door de stoep te versmallen
met
2
tegels
(dwz
2 X 30 cm = 60 cm)
• rechterkant van de straat, van aan
het postgebouw tot aan „de Pegger",
door eveneens maximum 2 tegels van
de stoep waar nodig af te nemen (tot
1,8 m) De njbaan dient dan nergens
smaller dan de minimum wettelijke
breedte van 7 meter te worden gemaakt (zoals in Rillaar-dorp), stoep
minimum 1,8 m
• De parkeerstroken die zo ontstaan
kunnen degelijk afgebakend worden

met o a brede witte lijnen en metalen
(bulten)-(nllen) op het wegdek en
groen
• De bushalte die zeer slecht gelegen IS in de Basilieklaan — aan Van
Winckel — dient verplaatst te worden
BIJ voorbeeld naar het Gemeentehuis
• Plaatsing van parkeermeters kan
een oplossing zijn t o v het te lange
parkeren (doch best meters waarmee
ook voor 1 fr b v 12 min) kan geparkeerd worden, dit i v m het winkelkarakter van de straaO
• De geparkeerde auto's zullen een
beschermingshaag zijn voor de voetgangers en een smallere rijbaan zal te
hoge, gevaarlijke snelheid onmogelijk
maken, t o v nu Met b v maar 40 k m /
uur
• De wegaanduiding dient nu al in
Aarschot en Diest aangepast te worden om het doorgaand verkeer meer
af te leiden langs de A 24 En later
dient dit eveneens te gebeuren te
Leuven Z o dient b v nu al in Aarschot
bijkomend aangegeven te worden
Diest en Hasselt ( i p v Genk) via de

GALERIJ DE KEIZER
Exclusiviteit: salons
schilderijen
lustrerie
Openingsuren:

kleinmeubelen
geschenkartikelen
Zaakvoerder
Staf Kiesekoms

Keizerstraat 2
Dinsdag, w o t n s d a g «n vrijdag
TERN
TERNAT
van 13 tot 20 u. Donderdag van
Tel O
02-582 22 22
9 tot 20 u. Zaterdag van 9 tot 20 u.
Zondag van 14 tot 18 u. Maandag gesloten

Op 11 november
Vredesdag te Leuven
Woensdag 11 november e k op initiatief van V O S en V V V G Vredesdag te
Leuven
O m 11 u euchanstievienng in St-Lambertuskerk te Heverlee
Orgelspel met Vlaamse liederen door
Cynel Heuninckx
Gelegenheidshomelie
door
pater
Claessens, solozang Jons Bakeljouw
Kransneerlegging en vredesoptocht
achter het spandoek „Zelfbestuur en
nooit meer oorlog" (autvervoer is voorzien)

O m 13 u middagmaal „Parkrust" Parkabdij Heverlee „Nooit meer oorlog"voordracht door kamerlid Willy Kuijpers met lichtbeelden over de eerste
W O en de frontbeweging
O m 16 u vieruurtje met taart en koffie,
gezellig samenzijn
Inschnjven bij bestuursleden of bij het
SVO, Panjsstraat 34, te 3000 Leuven
Tel 016-232412
Deelneming in de onkosten 250 fr
Rekening 431-0064791-62, SVO-Leuven

DE BRUSSELPOORT
Boek- en dagbladhandel
Brusselstraat 45-47, HALLE
Tel. 02-356.85.78

A 24 En te Diest Aarschot en Leuven
via de A 24 Dit ter ontlasting van de
Rijksweg Aarschot-ScherpenheuvelDiest
Ten stelligste wordt ook aangedrongen op een snelle uitbouw van parkeergelegenheid achter het oude station te Scherpenheuvel

LOTTO - TOTO - BELGISCHE P.M.U.
DAGBLADEN - TIJDSCHRIFTEN ROOKWAREN
SCHOOLBENODIGDHEDEN - BOEKEN

Firma
VAN DOOREN

BRABANT

Hout

aeriüt

NOVEMBER
ST.-KATHERINA-LOMBEEK: 2de grote mosselkermis (ook
stoofvlees) Ten voordele van de jeugd Sparta-den-Bos St-Jozefzaal, Dahlialaan Vanaf 12 uur Ook op 8 november
ASSE: VU-verkiezingsbal om 20 u 30 in de zaal 't Smis, Arsenaalstraat Dansorkest Waltra Inkom 100 fr
LEUVEN (Arr.): Bijeenkomst vanaf 16 uur in lokaal „Het Broek",
Broekstraat 37 Alle getuigen brengen hier de resultaten binnen
De verkiezingsuitslagen kunnen gevolgd worden op TV

Bouwspecialiteiten
MARLIERl
1700 ASSE
Tel. 452.S8.37
02/452.78.87

Thuisbestelling
Toonzalen

Boetefonds
„slachtoffers
Kraainem"
Tijdens het voorbije jaar w e r d op
initiatief van de Volksunie-afdeling
Kraainem-Wezembeek-Oppem geruggesteund door het arrondissement
Halle-Vilvoorde, verscheidene akties
ondernomen tegen het Franstalig
woordgebruik en stemmingen in de
emeenteraden te Kraainem
nkele Vlaamse Kraainemnaren en
ook een aantal Vlaamse stnjdverenigingen (zoals TAK, V o o r p o s t enz J
gingen op het verzoek in
Deze akties werden een sukses en
behaalden resultaat Nu wordt er over
het taalgebruik gediskussieerd in de
hoogste regionen van de rechtswereld
Dank aan allen die meewerkten
Doch er is een keerzijde aan de medaille Enkele Vlaamse Kraainemnaren
en ook een aantal leden van de genoemde strijdverenigingen werden het
slachtoffer van gerechtelijke vervolging Dank zij bereidwilligheid van sommige advokaten kon de financiële
schade beperkt worden Toch is zij
nog aanzienlijk en te zwaar om dragen
door de veroordeelden
Daarom besloot de V U haar duitje in
het zakje te doen Dit is echter met voldoende W I J vragen ook uw steun U w
steun aan deze mensen, uw steun aan
deze aktie U kan dit financieel door
storting op de rekening 001-067771148, met vermelding „Boetefonds"
De VU-afdeling en de slachtoffers
danken U bij voorbaat

G
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LEUVEN: Publiek verkiezingsdebat met Tobback, Sprokeels,
Eyskens en Kuijpers O m 20 u. 30 in Salons Georges Org Vnje
Radio Leuven
D U I S B U R G : Volksvergadenng voor de Druivenstreek, aangaande de toestand in de druiven-, witloof- en bloementeelt Om 20 uur
in zaal „Julia en Jean-Claude", Kerkplaats 8 Spreker Willy Kuijpers
BERTEM-LEEFDAAL: VU-ledenfeest o m 20 u. 30 in de kantine
van FC Vooruit te Leefdaal
LONDERZEEL: VU-verkiezingsmeeting met onze kandidaten
Paul Peeters, 2de plaats Senaat Jos Lammertyn, 27ste plaats
Kamer, Frans Kerremans, Wolveriem, lijstduwer voor de
Provincie Om 20 u in zaal Centrum,
Markt te Londerzeel
WEMMEL- Debatavond „Komen en Voeren" om 20 u 15 in 't
Hooghuis (Kerk) Sprekers Noel De Cramer en G Theelen (VUVoeren)
DILBEEK: VU-najaarseetmaal in het Roelandsveldcentrum vanaf
18 uur Ook op 15/11 van 11 u 30 tot 20 u

WEST-VLMNDEREN
NOVEMBER
13

BESELARE: Vormingsavond verzorgd door het Vlaams nationaal
studiecentrum over „Vlaanderen schatplichtig " Om 20 u in zaal
Heksendaele

19

IZEGEM: Eerste in de reeks „Izegemse gesprekken" over de politieke partijen t o v de ekonomische krisis in de demokratie, met
Ere-Rektor Hendnk Brugmans, over „De knsten-demokratie en
haar toekomst" O m 20 uur in de Bar Muziekauditonum, Kruisstraat Gratis toegang Organizatie V S V K

22

IZEGEM: Sinterklaasfeest met optreden van „Di Stefano", om 15
uur in zaal Mandeldaele (Emelgemseplein) Koffietafel voor
iedereen Geschenken voor de kinderen Volwassenen 80 fr
Kinderen 150 fr (7 tot 12 jaar), 125 fr (1 tot 6 jaar), gratis (beneden 1 jaar) Onmiddellijk inschnjven bij een van de Isestuursleden
Organizatie V U en F V V

In memoriam
Thea

O.C.M.W. Brugge
BOUWEN
DIENSTENCENTRUNx
Boeveriestraat 50,
te Brugge
Op woensdag 2-12-1981 om 10 u 30 zal er in de vergaderzaal
van het OCMW Karthuizermnenstraat 4 te 8000 Brugge
overgegaan worden tot de openbare aanbesteding van
parti) 3 elektriciteit
Erkenning kategorie P klas 1
Termijn 150 werkdagen
Het dossier ligt ter inzage
— op het kantoor voor Inzage en Verkoop van de bestekken,
Jacques de Lalaingstraat 10 te 1040 Brussel
— op het bureau van het OCMW, Karthuizermnenstraat 4 te
8000 Brugge, iedere werkdag van 9 tot 12 u
- bij architekt Vienn, Lange rei 18 te 8000 Brugge, tel
050-33 3991, iedere werkdag van 9 tot 12 u
- op het studiebureau van G De Klerck, tel 050-317266
Het bestek en de plannen zijn aan te kopen tegen de prijs
van 1740fr inclusief BTW en dit na voorafgaandelijke
overschrijving op rekening nr 280-0473307-81 van studiebureau G De Klerck, Grote Moerstraat 89, te 8200 Brugge 2
De inschrijvingen, in gesloten omslag, mogen in de openbare zitting vóór de opening afgegeven worden of onder
dubbel gesloten omslag gestuurd worden aan het OCMW
Brugge en dienen toe te komen binnen de termijn vastgesteld in art 26 van het KB van 22 4 1977 Op de buitenste
omslag moet vermeld worden „Dienstencentrum Van Volden partij 3"
(Adv. 180)

O.C.M.W. Brugge
BOUWEN
DIENSTENCENTRUM
Boeveriestraat 50
te Brugge
Op woensdag 2-12-1981 om 10 u zal er in de vergaderzaal
van het OCMW, Karthuizermnenstraat 4 te 8000 Brugge,
overgegaan worden tot de openbare aanbesteding van
partij 2 verwarmings- en sanitaire installatie
Erkenning onderkategone D17/D16 - Klas 1
Termijn 150 werkdagen
Het dossier ligt ter inzage
— op het kantoor voor Inzage en Verkoop van de bestekken,
Jacques de Lalaingstraat 10 te 1040 Brussel
— op het bureau van het OCMW, Karthuizermnenstraat 4 te
8000 Brugge, iedere werkdag van 9 tot 12 u
— bij architekt Vierin, Lange rei 18 te 8000 Brugge, tel
050-33 39 91, iedere werkdag van 9 tot 12 u
— op het studiebureau van G De Klerck, tel 050-317266
Het bestek en de plannen zijn aan te kopen tegen de prijs
van 2 340 fr inclusief BTW en dit na voorafgaandelijke
overschrijving op rekening nr 280-0473307-81 van studiebureau G De Klerck, Grote Moerstraat 89, te 8200 Brugge 2
De inschrijvingen, in gesloten omslag, mogen in de openbare zitting vóór de opening afgegeven worden of onder
dubbel gesloten omslag gestuurd worden aan het OCMW
Brugge en dienen toe te komen binnen de termijn vastgesteld in art 26 van het KB van 224 1977 Op de buitenste
omslag moet vermeld worden „Dienstencentrum Van Volden partij 2"
LAdv. 18»

VansteelandtDevaere
Samen met de vele vrienden en bekenden uit het C M B V en de KAV,
draagt de Torhoutse Volksunie donderdag één van die mensen ten grave
die hen altijd nauw aan het hart heeft
gelegen, Thea Devaere. Ze was nauwelijks 38 toen een wreed ongeluk
haar gezin uiteenreed. Toch moet
haar jong leven als geslaagd worden
beschouwd Ze zette haar sterke
schouders onder het bakkersbedrijf
d a t mede door de nauwe samenwerking met haar man Jef, in geen tijd
uitgroeide tot een der bloeiendste
handelszaken van de stad. Maar ook
voor het C M B V en de KAV was ze
een onmisbaar element geworden.
Voor de Volksunie van Torhout is de
familie Devaere een konstante geworden die telkens weer terugkeert
Een steun in goeie en kwade dagen.
Nu zij hun moeder en vrouw begraven, willen we naast de familieleden
staan. Hen zeggen hoe dankbaar we
zijn om Thea's voorbeeld Als huismoeder, als hard-werkende middenstander en als Vlaming. K o r t o m : als
mens
Ward Baert
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lepel & vork...
BANKETBAKKERIJ

RESTAURANT TUL

VOEDING „DE POLDER"

Grote Steenweg 71
9260 Oordegem
Tel. 091/69.2&74

Polderstaat 12,
8458 Oostduinkerke

Specialiteit ribstuk op hout

Specialiteit:
dag. vers fruit en groenten.

Neukermans-Blom
Daalstraat 7 - 1780 Teralfene
Tel. 053-66.82.15
Fijn gebak
ijstaarten.

suikerwaren -

Restaurant
KAPELLEKESHOEF
Kapelstraat 1
TONGERLO-WESTERLO
Tel 014/54.4007
\^aandag gesloten - Rustieke
sfeer.

Restaurant P A L M H O F

Tafelhouder
Specialiteit gerookte vis
Goede wijn hoeft geen krans
Schoolstraat 52
Kapelle-op-den-Bos
Tel. 015/71.19.40
Feestbespreking op maandag, dinsdag en donderdag van 19 tot 21 u
Woensdag gesloten.

Dinsdagavond en woensdag
gestoten

Maak ook eens kennis met de
gezellige sfeer in
Restaurant

Roomi|S

SCHUTTERSHOF

Wiifried BLANCQUAERT

Tel. 015-71.15.49

Sluitingsdag
en dinsdag.

maandagavond

Lokaal « T S C H U U R K E »

Beauvoordse specialiteit
Pannekoeken en wafels

1000 BRUSSEL

Pauwelyn- Duquesne
Wulveringemstraat 18
8486 BEAUVOORDE

(Huis van vertrouwen)

tel 058/29 94,91
Gesloten vrijdag behalve in seizoen

FEESTZALEN-SALONS
DE

LANDSKNECHT

A.inm ini r v.m .lilc ff'{ sten
Ool^ vcrIuiniKi v.in t.ifcift"''I* f
S( h i k l i j s l i . i . i l 33
2000 A n l w c i p c n
T i l 031 3745 72

DE P U S
GEBROEDERS

lepel & vork...
zoek hem op bij uw slager
of toespijswinkel

„De B e a u v o o r d s e pastei"

't Is de lichtst verteerbare.

Dortmunder
Thier Braü-hoven
Tervuurse vest 60, LEUVEN. Tel.:
016-2286.72.
Kon. Astridlaan 85, KONTICH. Tel.:
031-57.30.32.
Nieuw Brugstraat 28, BRUSSEL Tel.:
02-218.74.89.
Brugse Baan 1. Hulsie (056-71.1536)
Grote parkeerterreinen - zalen vrij
voor feesten, banketten e.a. - Duitse
specialiteiten: Dortmunder Thier van
't vat - Levende Water Tönissteiner
Sprudel - Goed en goedkoop eten.

Elie van Laere
en Marcella Naessens
Lokaal Volksunie
Gontrode Heirweg 49
9230 Melle

Tel. 091-30.06.53.

Café Het Vlaams Huls
BIJ Jef Meys-Cypers
Steenweg op Wijchnnaal 59
PEER
Tel. 011-79.70.84.
Kom és binnen waar Vlamingen thuis zijn.

^of ten C*rnl|0Qrn
Restaurant
Feestzaal Café
Uitbating:
Erna Van Ddoren
Keierberg 25
1700 Asse Tel 02/452.95.15
Maandag gesloten

1

Drndk- en eethuts

" WALTRA »
Arduitik.ini 2 (bi| KVS)
1000 Brussel
Tel 0 2 / 2 1 9 5 2 12
De vier trocvctt v.nii de W.iitr.i
/ VLi.tms in t h.trl van Brussel
2 Jv k.in er itltifd p.irkcren
3 Je krifgt er .iltifd w.it te etet}
4 De prifzcn zi/n soci.inf

Steeds welkom in
KREKELHOF

Lambroeckstraat 89
9320 OUDEGEM
Tel. 052/21.16.06

Algemene voeding, bieren wijnen, likeuren. Rechtstreeks invoer Duitse
en Franse wijnen.

t Is een specialiteit

CAFE-FRITUUR
DE SNOECK

Alle feesten
Specialiteiten

Tel. 02-513.25.64

Winderickxplein
Alsemberg

Geraardsbergsestraat 38 Dr Van De Per-'olei 51
9300 AALST
BORGERHOUT
Maunts GOSSYE
Joost GOSSYE
Tel. 053-21 35 33
Tel 031-36 56 54

Olenseweg 41, WESTERLO
(Voortkapel)
tel. 014/21.36.96

Mevrouw

Europ Supermarkt

Banketbakkerij
ANTWERPIA

EETHUIS FEESTZAAL INGRID

Alle feestelijkheden
Mogelijkheid tot huren van
bestekken

Kossolsteenweg 38
2260 Niilon -^ Tel 031/818841

SPECIALITEIT
van WAFELS
en IJSROOM

Het Koffiehuis der
Denderstreek

JAARLIJKS VERLOF
DECEMBER

Oude Graanmarkt 25

Waar Vlamingen THUIS zijn.

UW KOFFIEHUIS

9328 SCHOONAARDE
Oude Brugstraat 16
052-42.32.46

O* familiezaak mat traditie.

SPECIALIST VOOR
AL UW FEESTEN

Invoer Bourgondié- en Bordeauxwijnen.
AHe grote wijnen
rechtstreeks uit de kastelen.
Degustaties en verkoop:
elke vrijdag van 17 tot 19 u.
elke zaterdag van 10 lot 13 u.
en op afspraak.

K a t l e s t r a a t 20, A A L S T

WEKELIJKSE RUSTDAG
VRUDAG TOT ZATERDAG
18 UUR
JAN PAUWELSOE BRAUWER

FEESTZAAL

Wrjnimport HERMAN
Douane - stpelhuis
Menenstraat 376
WEVELGEM
Tel 056-412922
056-41 81 68

CORTÏIALS

iirt ^almsljutó

Vosseinberg 13 1981 VOSSEM
Tel 02/767 45 76

Tel. 014/51.21.48.

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis!

Grote Kouter 47
UITBERGEN
Tel 091-67 57 12

2922 RAMSDONK

•< E D E L W E I S S ..

2280 GROBBENDONK

Emiel Witmannstraat 36,
Schaarbeek
Tel. 02 734.56.09

Industriële
brood- en banketbakkerij

Dorpstraat 10

Café-restaurant MUTSAERT
Elkenlei 61

Dubbele Valois-zegels
aan alle leden.

Koffiebranderij
SANO

Welkom

Drankhuis met sfeer

IN DE GROENE POORT

Dne Egyptenlaan 11,
Gooik
Tel 054-33.48.57

Dorpsstraat 3 1 , 1686 Gooik
Tel 02-532.54.81

Uw tweede thuis!

Lokaal van de Volksunie

Hotel-restaurant-pub

Tower Bridge
Op 5 mm van Heizelpark.
Hotel met goede smaak, standingkamers, alle komfort
Heidebaan 98, 1850 Grimbergen. Tel. 02-252.0240.
Menu: op zondag van 450 tot 650 fr.
Tijdens de week, suggesties van de cfief -I- spijskaart
Open alle dagen - maaltijdcfiecks.

T
T
.den botaniek
Koningsstraat 328
1030 Brussel
Tel. 02-218.48.38 - 218.41.72
Vlaams-Brabants
restaurant, fijne keuken,
gevarieerde
wijnkaart,
, stijlvolle salons, grote tuin.
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OCMW-BRUGGE
Aanleggen
wervingsreserve van
MEDISCH
SEKRETARISC-ESSE)
Geldig tot 31 maart 1984
Voorwaarden tot deelneming:
1 Gewone administratieve voorwaarden
2 Leeftijd de leeftijdsgrens van 45 jaar niet overschreden
hebben bij indiensttreding Voor de personeelsleden, die in
dienst van een OCMW zijn of werkzaam bij een andere
overheidsdienst geldt, inzake deze leeftijd, de volgende
regeling op es-jange leeftijd ten minste 20 pensioenaanspraak verlenende dienstjaren kunnen laten gelden ten
aanzien van de Omslagkas voor Gemeentelijke Pensioenen
3 Diploma van gegradueerd medisch secretans(-esse)
4 Slagen voor een vergelijkend aanwervingsexamen
Weddeschaali 147 tegen indexcijfer 216,47% 413025
713156 (m 29 jaar)
Inschrijvingsgeldi 150fr storten op PR nr 000-0099581-59
van het KX Sint-Jan, Ruddershove 10 te 8000 Brugge, vóór 20
november 1981, met vermelding „examen medisch secretarls(-esser
In te sturen: uiterlijk tegen 20 november 1981 aan de
Personeelsdienst van het OCKfW-Brugge, AZ Sint-Jan,
Ruddershove 10 te 8000 Brugge geschreven aanvraag deelneming examen, recent bewijs goed zedelijk gedrag, geboorteakte, dienstplichtattest voor de mannen, voor eensluidend
verklaard afschrift diploma
(Adv. 174)

OCMW BRUGGE
BOUWEN
DIENSTENCENTRUM
Boeveriestraat 50,
te Brugge
Op woensdag 2-12-1981 om 11 u zal er in de vergaderzaal
van het OCMW, Karthuizerinnenstraat 4 te 8000 Brugge
overgegaan worden tot de openbare aanbesteding van
partij 4 Liftmstallatie
Kategone N
Termijn 100 werkdagen
Het dossier ligt ter inzage
— op het kantoor voor Inzage en Verkoop van de bestekken, Jacques de Lalamgstraat 10 te 1040 Brussel
— op het bureau van het OCMW, Karthuizerinnenstraat
4 te 8000 Brugge, iedere werkdag van 9 u tot 12 u.
— bi) architekt Vienn, Lange rei 18 te 8000 Brugge (tel 050333991) iedere werkdag van 9 u tot 12 u
— op het studiebureau van G De Klerck (tel 050-317266)
Het bestek en de plannen zijn aaji te kopen tegen de pnjs
van l i e o f r inclusief BTW en dit n a voorafgaandelijke
overschrijving op rekening nr 280-0473307-81 van studiebureau G De Klerck, Grote Moerstraat 89 te 8200 Brugge 2.
De inschrijvingen, in gesloten omslag, mogen in de openbar e zitting vóór de opening afgegeven worden of onder
dubbel gesloten omslag gestuurd worden aan het OCMW
Brugge en dienen toe te komen binnen de termijn vastgesteld in art 26 van het KB van 22-4-1977
Op de buitenste omslag moet vermeld worden „Dienstencentrum Van Volden partij 4"
(Adv. 182)

O.C.M.W.
Brugge
VERNIEUWEN
DAKBEDEKKING
St.-Jorisstraat 20
te Brugge
Op donderdag 3-12-1981 om lOu 30 zal er in de vergaderzaal
van het OCMW Karthuizerinnenstraat 4 te 8(XX) Brugge
overgegaan worden tot de openbare aanbesteding van
vernieuwen van de dakbedekking van het eigendom St -Jonsstraat 20 te Brugge
Erkenning Kategone D klas 1
Termijn 60 werkdagen
Het dossier ligt ter inzage
— op het kantoor voor Inzage en Verkoop van de bestekken,
Jacques de Lalamgstraat 10 te 1040 Brussel
— op het bureau van het OCMW, Karthuizerinnenstraat 4 te
8000 Brugge, iedere werkdag van 9 tot 12 u
— bij architekt Ghyssaert, Doolhofweg 7 te 8310 Brugge 3, tel
050-35 43 99) iedere werkdag van 9 tot 12 u
Het volledig bestek en de plannen zijn a a n te kopen tegen
de pnjs van 860 fr inclusief BTW en dit n a vooraf gaandelijke overschrijving op rekening 700-0030058-32 van de heer architekt Axel Ghyssaert
De inschrijvingen, in gesloten omslag, mogen in de openba
re zitting voor de opening afgegeven worden of onder
dubbel gesloten omslag gestuurd worden aan het OCMW
Brugge en dienen toe i,e komen binnen de termijn vastgesteld in art 26 van het KB van 224 1977 Op de buitenste
omslag moet vermeld worden „Vernieuwen dakbedekking
St-Jorisstraat 20"
(Adv. 179)

Wij in de Volksunie

VU-Maasmechelen klaar voor de verkiezingen
De verkiezingen zijn ons niet overvallen, integendeel Ais een partij ze verwacht had, dan zeker de Volksunie
Ook onze afdeling was er dus op
voortïereid dat er naar kandidaten
moest uitgekeken worden En buiten
alle verwachtingen verliep de lijstvorming zo vlot dat er zelfs van hogerhand geen extra inspanningen nodig
waren Dat is met alleen bij ons het geval geweest, maar in het hele arrondis-

sement Tongeren-Maaseik, dat met
zijn 70 km afstand tussen de twee
uiterste punten het grootste is van
gans Vlaanderen
Naast onze mandataris Jef Albrechts,
die deze keer voor de laatste plaats
koos, werden vier nieuwe mensen
bereid gevonden om op de provincieraadslijst te fugureren Daar die lijst
door een vergissing met in „WIJ" van
22 oktober gepubliceerd werd, willen

Breese Vlaams Herfstbal
in teken van verkiezingen
De halfjaarlijkse bals van de VU-afdeling Groot-Bree zijn wijd bekend om de
massale belangstelling en de onvergelijkbare sfeer die er telkens weer
heerst Zes- tot zevenhonderd aanwezigen mag als normaal beschouwd
worden meer dan duizend inkomkaarten verkocht is al jaren de gewoonte
Het komende Herfstbal van volgende
zaterdag 7 november in het Opitterse
Brouwershuis zal nog grootser zijn en
wel om twee redenen Op de eerste
plaats wordt hiermee het feestjaar
rond het 15-jarig bestaan afgerond
Maar tweedens is er de politieke aktualiteit van de volgende dag, zondag
8 november I
VU-Bree gaat de bollekenskermis
voorbereiden met een groots verkiezingsbal voor alle leden, vnenden en
sympatizanten Er zullen zeker toespraken zijn van de liisttrekkers Jaak

Gabnels en Rik Vandekerkhove, de
achterban van de kandidaten Jan Latinne, Jan Bormans en Gerard Vossen
zal zeker de Breese konfraters komen
begroeten en de mensen van de propaganda (maw de ongeëvenaarde
plakploeg) weet dat ze aan hun laatste
avond toe zijn voor weer alles opgeruimd wordt
Het IS daarom dat alle kandidaten van
het kanton Bree en het bestuur van
VU-Bree langs deze weg een laatste
maal een oproep doen om er ook weer
bij te zijn Boodschap is tijdig in Opitter
te arnveren wil men nog een zitplaats
bemachtigen Wij zijn er van overtuigd
dat op deze wijze de verkiezing van de
volgende dag misschien met een kater
maar alleszins biezonder gemotiveerd
ingegaan wordt

we even in volgorde J e namen vermelden
1 Gilbert Opsteyn (41), leraar, Maasmechelen
2 Henn Stegen (45), leraar, LanakenRekem
3 Jaak Gilissen (57), handelaar, Maasmechelen
4 Achiel Geurts (30), reklameontwer(Der, Lanaken
5 Jef Albrechts (34), tandarts, Maasmechelen
We danken hen alvast dat ze onze
Vléamse belangen willen verdedigen
en wensen hen veel sukses'
Langs deze weg willen we tevens alle
mensen danken die op om het even
welke manier zullen bijgedragen hebben om onze verkiezingscampagne te
doen slagen Hopelijk tot ziens op ons
Sinterklaasbal op 28 november in zaal
Jagersborg te Maasmechelen Iedereen IS van harte welkom'

Aanbevolen
huizen
— Lood- zink en roofingwerken
— Sanitaire installaties
— Herstellingen en nieuwbouw

Jan MESTDAGH
Korte Welvaart 25
2850 Keerbergen
Tel 015-233887

Ene Eyckmans

LIMBURG
GENK. Kantonnale VU-meeting met alle kandidaten Om 20 u 30
in zaal Rembrandt (Genk-centrum)
BREE Bal van VU-Groot-Bree in zaal Opitters Brouwershuis om
20 uur

OOST-VLAANDEREN
NOVEMBER
5 MARIAKERKE (Gent): Spreekbeurt door Paul Van Grembergen
in kasteel Claeys Bouuaert (1ste verdJ, 1ste zaal om 20 uur
7 MEERBEKE: Breugelmaal van het Vlaams Vertmnd voor Gejsensioneerden van Groot-Ninove Vanaf 18 u in zaal „Berlindisknng"
(rechtover de keriO
9 ST-NIKLAAS Voordrachtavond rond het tema „Hormonen"
Spreker prof dr M Debackere In het auditonum van het
Cientrum op de Grote Markt Org Davidsfonds
11

20

21

RONSE-KLUISBERGEN-MAARKEDAL: Vlaamse hutsepot in
de „Visvijvers" te Nukerke Kaart 50 fr geeft recht op tombola
(4 kaarten = grabs Vlaamse hutsepoO
BELSELE- Voordrachtavond door dr Maurrts Cksppieters over
het tema „De vredesgedachte in de Vlaamse Beweging" Om
20 uur in het oud-gemeentehuis Org WJL i s m het Vertwnd van
Vlaamse Oud-Strijders
LEBBEKE Jaarlijks VU-bal van de VU-afdelingen van Groot-Lebbeke

O.C.M.W.
Brugge
Op dinsdag 1 december 1981 om 11 u zal er in de vergaderzaal van het Openbaar Centrum Afoor Maatschappelijk
Welzijn, Karthuizerinnenstraat 4 te 8(X)0 Brugge, overgegaan worden tot de Openbare Aanbesteding der werken in
het Nieuw Hospitaal St-Jan te Brugge
Lot 354 - V-Blok - Metaalkonstrukties
Erkenning onderkategone D7 of kategone F - klasse 1
Registratie als aannemer kategone 00 of 20 of 23
Dossier ter inzage
— op het Verkoopkantoor voor Openbare Aanbestedingen,
Jacques de Lalamgstraat 10,1ste verdieping, te 1040 Brussel
— bij de architekt Lantsoght, Spiegelrei 16 te 8000 Brugge, op
dinsdag en woensdag van 9 tot 12 u, op vnjdag van 14 tot
17 u
— op de burelen van het OCMW, Karthuizennnenstraat 4 te
8000 Brugge Alle werkdagen, behalve 's zaterdags, in de
voormiddag van 8 tot 12 u
Dossier te koop
— bij de architekt Lantsoght J - nr 280-0201295-57
Aan te kopen tegen de prijs van (BTW en port inbegrepen)
2 040 fr
(Adv 178)

TEL 014-21.12.07.
FRAIKINSTRAAT 20,
HERENTALS.
VIDEO-MASTER
PVBA
TECHNICUS
MARC UYTDEWILGEN
TV- en VIDEO-SPECIALIST
Tel 16.34.16.
Generaal Lemanstraat 29
2000 ANTWERPEN

ALLE LASWERKEN
Staaf - aluminium - ZAMAC brons • koper - gietijzer
Halfautomaatlaswerken 100 o/o
fotolas
nieuw en hersteltingen.
GEORGES GROENINCKX
Letterkunde 244, 2610 WILRIJK
Tel 031-289314
Meubelmagazijnen
DE KLEINE WINST
te Niel
Antwerpstraat 164 177
Sti|lnieubelen +

ktemmeubelen

Ed Claessenlaan 50 52
alle moderne meubelen
Tel 031 88 13 16
Meer
dan
3 0 0 0 m2
s Maandags gesloten

toonzalen

Firma EBO-LYBAERT
Speciaalzaak stereo en Hi-Fi,
Video en kleuren-TV
Polenstraat 165, 9940 Sleidinge
Tel 091-573333

BINNENHUISINRICHTING
STROOCA
Gnierii ' d e G.ipaert-,
Molenstraat 45. 9300 Aalst
Tel 053 7032 19

Mq

Wij in de Volksunie
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Aanbevolen huizen
PVBA V A N IMPE & Zonen
Steen- en marmerhouwerij

PVBA J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN

Bnistraat 41
HAALTERT
Tel 053-2122 48

ANTIEKZAAK
Marcel
Asselman

GELD

Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraal 238
9500 GERAARDSBERGEN
Tel 054 4125 89

Alle werken In marmer en natuur*
steen.
Open haarden. Grafzerken.

Wi| bouwen voor u sleutel op de deur

KEUKENS - SANITAIR
VERWARMING

MATRASSEN PLATTEAU

V A N DER CRUYS

Alle maten, alle soorten, ook medikale en anti-allergjsche matrassen

Assesteenweg 65, TERNAT
Tel 58214 41
Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u. Zondag gesloten.

Platteau-Lievens. Portugeesstraat 9.
1780 Teralfene
Tel 053-66 74 56

Onmiddellijk te bekomen bij
FINKAP.Veldstraat 12,9300
AALST - Tel. 053-21.29.11 053-21.27.57.

ESOX
STAN PHILIPS
Groothandel Hengelsport
Panorama 36
1810 WEMMEL
Tel. 02/478.19.93
Import — Export

Handweverij „den boogaert"
Veerie Van den Berghe, Groenstraat 3, Hekelgein. .tel. 05366.84.91. Open elke woensdag en
' _ ^ zaterdag van 14 tot 19 uur.
=&tv re* Handweefwerk, eigen en uit vreemde
) V_ landen, tafelkleden, ook handgetxirduurde, brei- en weefwol, mooie gebruiks- en
siervoorwerpen, alles om te spinnen,
verven, weven - ook lessen.
houten meubelen In Aalst, Groenstraat 200.
VEHVOER-VERHUIZINGEN
Laadruimte van 30 tot 50 m3

VECOVEN Jozef
Haneveldlaan 47. 1850 Grimbergen
Tel 02 268 14 02

DE CRAEN ROM pvba
Molenstraat 78
NIEUWENRODE
Tel 015-71 12 40

Lederwaren-Parfumerie
V A N REETH
Antwerpsestraat 44
2640 NIEL
Tel 031 8811 19

SCHILDER-BEHANGWERKEN
en VLOERBEKLEDINGEN
tot mannen van het vak

ADOLF CLAES EN Z O N E N
K e r k w e g 8, 1760 Roosdaal-Stri|tem
Tel 054-33 37 56

Kleinlederwaren
reisartikelen handschoenen.

Gebr. ALLOO
Raphael en Willy
Tel bureau 053-2172.12

KLEDING LENDERS

• handtassen
regenschermen

FIRMA S O N C K GEBR.
Anderenbroek 24.
9480 D c n d e r h o u t e m
Tel 053 2 1 9 3 2 5

P V B A BERT
Assesteenweg 101, Temat
TeL 02-582.13.12

IDEL

- Tel 011-534349

Gelegeiilieidsgr.ifiek HuAcii|k - Geboorte - Zelfklevende pl.ikb.md en
etiketten Houten drukletters - Rekl.nme-kolenders

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI

Wij bouwen voor u
— sleutel op de deur
— en zonder problemen

FRANSSENS OPTIEK:

I

ALGEMEEN BOUWBEDRUF
V a n d. B r a n d e n p v b a
Wuitenslaan 39, 9160 Hamme
Tel. 052-47.88.09
Gratis voorstudie en prijsofferte

Silhouette
Marwitz
Rodenstock

Herentolsebaan 340
OeumeZ
Tel 2 1 0 8 9 6
Kerkstraat 44
Antwerpen
Tel 3565 75

Heropmaken oude ijzeren poor-^
ten en t)alkons en allerlei smeed-

ALLE LAS- EN
SMEEDWERKEN

De Vos Luc
Centraleweg 27
2260 Nijlen
Tel. 031-81.77.06

Dames-, heren- en kinderkleding.

PVBA

DURASON-KEUKENS

Aankoop en verkoop van Hollandse.
Luikse en Vlaamse meubelen van de
17de en 18de eeuw
Kunstvoorwerpen

Sint D.imkUinstraat 41
WOMMELGEM
Tel 031-53 70 39

Verwarming - stoom - sanitair.
Alle herstellingen.

Dames en heren, in uw belang
wendt u voor uw

W A S S E N V A N ALLE RUITEN

Aalsterse Glazenwasserlj

ftollebeekstraat
45,
1000 Brussel Tel: 511.61.33
Privé: 569.0318

Speciaal herstelling van

kipbakker

GEORGES GROENINCKX
Letterkunde 244, 2610 WILRIJK
Tel 031-289314

Gratis prijsofferte

OOSTDUINKERKE
V A K A N T I E A A N ZEE!

DAMA

Stationsstraat 107
9540 BURST ERPE-MERE

Vloeren -

Grote keus b e m e u b e l d e villa's, appart e m e n t e n en s t u d i o ' s t e h u u r
O p aanvraag gratis kataloog niet
foto's

O p e n haartden

WEST-LITTORAL
L e o p o l d II laan 212,
8458 O o s t d u i n k e r k e
T e l e f o o n 058 51 26 29
(Woensdag gesloten)

lel. 053-62.37.65

NV Reinigingswerken
PEETERMANS

Zaadhandel

PVBA DE MOOR-LATEUR
Onderhoud en restauratie
gebouwen.

PELGRIM 9
9258 S C H E L D E W I N D E K E
Alles voor land- en tuinbouw.
T e l 091-62.51.42.

Wi|negeni«traat 40
2220 Wommelgem

B + M
Bouwpromotoren en
daktimmerwerken.
Gasthuisstraat 42B
1760 R O O S D A A L
Tel. 054-33.06.87.

PVBA G. BRUNEEL T O O N Z A A L
«DEN DUVEL-BANKELINDEWEG 11
8984 KROMBEKE-POPERINGE
Badkamers • Keukens • Centrale
verwarming • Houtkactiels • Jnbouw
openhaarden • Gas radiatoren • Af
W88- en wasautomaten • Frigo's en
Diepvriezers.

DE KERAMIEKKELDER
Piet VRANKEN
Hoornstraat 2
HALLE
Vloer- en wandtegels
10 % korting voor VU-leden

Tel 031-53 95 30 en 53 75 75

LUKOS p.v.b.a.

MEUBELEN MOENS

Ringmappen - dokumenthouder
pochetten
snelhechters - offertemappen

M a r k t 28
TERNAT
Tel 58210 55
Specialist primitief stijlmeubelen en modern

Fortstraat 27
2510 MORTSEL
Tel 031-49 3507

STUDIO
DANN
02-428.69.84
— Industriële fotografie
— Mode/architektuur
— Huwelijksreportages.
Leon Theodorstraat 36,
1090 Brussel

Sparen, kredieten, verzekeringen, dienstbetoon

Kantoor: Itterbeekselaan 242
1711 ITTERBEEK-DILBEEK
Tel. 02-569.09.14
Kantoorhouder: Fons PRINSEN
Privaat: Tel. 02-569.11.17

— Schilderijen, spiegels, etsen, enz.
— Alle inlijstingen op maat (Hout en aluminium)
Gentsestr. 155
9300 AALST
Tel. 053/21.19.21

Fr. Craeybeckxlaan 69,
2200 DEURNE
Tel. 031/24.53.30

lustrerie

mare
de vriese

ARGENTA

KUNSTPARADIJS - DE LEEUW

KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN

EN BROEKEN

moeilijke maten, A
vakkundige retouche

bar. ruzetleldan 56c brugge
050/35/4 04
baan brugge-kortrijk

D R O O G K U I S - WASSERIJ
BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER
Kollegestraat 33. 2400 M O L
014-31 13.76

V.

Tandheelkundig Laboratorium
V A N PER K L E U N
Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)

02 734 0643
HiJJ.'l!!.ll[i.'iJ.I-WJ.H.t»l.'t.l.lJJ:IJJ.H^I.ll.U.l.l

groep argenta

Mechelse str. 59
1800 VILVOORDE
Tel. 02/251.81.66

Na 18 u 425 46 42

anders & sympathiek
ANTIEKZAAK
Mevr. Julien SCHERRENSGHEKIERE
Nederweg 113,
8700 IZEGEM
Tel, 051-30.1537
Aankoop en verkoop van Franse
(Normandische geskulpteerde
eiken t)ruidskasten} meutielen en
tx)rden + kunstvoorwerpen

De prijsbreker
van het goede meubel
G r o e n s t r a a t 84, 2000 A N T W E R P E N
TeL 031-36.45.31.
O p e n van 10 tot 19 u 30

Georges DE RAS pvba
Autocars, autobus.
ceremoniewagens
begrafenisonderneming
Hoogstraat 20
LEDE
Tel 053-21 3636

Zondag en maandag gesloten
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Mensen van bij ons

Gaby Vandromme:
onderdrukt
en
uiteengeschud
werd.
Een tijdlang werd ons „internationaal solidariteitsdenken"
verdacht
gemaakt in veel kringen van de
Vlaamse beweging. Dat wij tegelijkertijd de revolutionaire
gedachte
van het federalisme in dit land in
de politieke branding
brachten,
werd nauwelijks als „verschoning"
gehonoreerd. Onder meer in de
Vereniging van Vlaamse Studenten (VVS) hebben we, mits straffe
federalistische
resoluties,
ertoe
bijgedragen de
staatsstrukturen
van het unitaire België in versneld
tempo te ontmantelen.
We hebben toen toch heel wat nationale politieke spraakmakers in
de CVP-PSC van Vanden Boeynants, bij de liberalen van Van
Audenhove, en bij de socialisten
van „Kop Van Eynde", voor de
unitaire kop gestoten... Dat ongetxjnden stellingnemen in verband
met het politiek gebeuren in dit
land en in onze Vlaamse gemeenschap (in feite de unieke verantwoordelijkheid
van elke hogeschoolstudent) wil ik vandaag nog
getrouw blijven maar dan nu door
de werking binnen de VU, die
zoals in de jaren zestig, de enige
Vlaamse partij is die tegelijkertijd
ijvert voor politieke
zelfstandigheid van ons Vlaamse volk, maar
dan met de erbij horende zorg om
in de nieuwe politieke
strukturen
de verdraagzaamheid van meet af
aan in te betten."

UKKEL CBaissel) — Hij is zevende kandidaat op de VU-KamerlIjst
voor het arrondissement BrusselHalle-Vllvoorde. Onderhand bij de
VU-Brussel bekend als een harde
voorvechter; als bezielend arrondissementeel voorzitter, maar ook
als straatmilltant
Afkomstig uit West-Vlaanderen
(Kortrijk) Is hij na bewogen Leuvense studentenjaren Brusselse
Vlaming geworden.
Niet alleen door simpele woonstkeuze, maar door een turbulente
Inzet In het Vlaamse verenigingsleven én In de Vlaamsnatlonale politieke strijd.
Hij Is gelouterd uit de anti-Egmontstrljd gekomen. Hem Is het er nu
om te doen aktlef mee te bouwen
aan de Vlaamse staat, waarbij de
350.000 Brusselse Vlamingen meteen ook uit het getto van alleen
maar de „persoonsgebonden
materies" kunnen treden.

Gaby
Vandromme:
„Mooie
woorden van andere
Brusselse
beleidsmensen ten spijt blijft het
onverminderd
zo dat alleen de
Volksunie de t)elangen van de
Vlamingen in Brussel ten volle
verdedigt en op het nationaal politiek niveau krachtdadig ter sprake
brengt Behorend tot de generatie
van de late dertigers, is het bovendien voor mij een genoegen te
mogen vaststellen dat de VU de
ontvoogdingsstrijd
als
enige
Vlaamse partij blijft voeren zoals
die een aanwakkering en een herbronning kreeg met de fantastische studentenkontestatie
in de
jaren zestig. Maar onze ontvoogdingsstrijd is nog maar pas behoorlijk begonnen: moeten wij immers niet vaststellen dat de Vanden Boeynants die met „Leuven-

Asociale
bastions
afbreken
— Na Leuven hield U zich evenwel een tijdlang op de politieke
vlakte..
Gaby Vandromme: „Het staat elkeen toch vrij zichzelf een periode
van verademing toe te meten...?
Overigens wil ik er bovenop toegeven dat ik verveeld zat met het
uitblijven van een origineel VUstandpunt inzake demokratizering
van het ekonomisch bestel, in de
lijn van eerder geponeerde
VUstellingen over de politieke strukturen. Met het kongres van Mechelen werd dat
goedgemaakt
Toen ik in '70 met een Brusselse in
het huwelijk trad, vestigde ik mij in

gend sukses boekten, nam de VUafdeling stevige allures aan. Even
later werd ik
arrondissementeel
voorzitter van de VU. Dan kwam
de zware Egmont-klap: dat werd
mijn zware politieke
ontgoocheling. Ik voelde mij toen zo miserabel als een man die ten huwelijk
wordt gevraagd, en op de dag van
het huwelijk zijn geliefde met een
ander ziet optrekken".
— Uzelf is van de VU niet weggelopenGaby Vandromme: „Wel integendeel. We hebben onze Ukkelse
afdeling sterker uitgebouwd. Ik
heb meegeholpen om het Vlaams
Aktiekomitee Brussel en Vlaams
Brabant op te richten.
Maar een nieuwe politieke beproeving was dan weer het moment toen dit komitee werd opgeslokt door het anti-Egmontkomitee
waarbij een aantal mensen, die al
evenmin als de Egmonters zelfhef
probleem van de Brusselse Vlamingen gedegen kenden, het voor
het zeggen kregen. En ook kleine
partijdigheid
was daarbij
troef
Laat ons die zere wonden nu niet
openrukken.
Met het VU-kongres van BrusselHalle-Vilvoorde
hebben
we
krachtlijnen uitgetekend voor de
afdoende behartiging van de belangen van de Vlamingen in Brussel.
Ondertussen pakte
VU-staatssekretaris Vic Anciaux uit met prachtig beleidswerk, dat evenwel inmiddels langs geen kanten door
CVP-opvolgster
Rika
Steyaert
werd
voortgezet"
— Vandaag is er de hamvraag:
wat morgen met Brussel, met een
politiek beleid ten gunste van de
Vlamingen ?
Gaby Vandromme: „Het enig goede uitgangspunt is vertrekken van
een juiste (en dus eerlijke) analyse
van dit complex politiek dossier
Bij het oplossing geven aan de
knelpunten moet daarbij een sociale bekommernis primeren. De
sloganpolitiek van de Vlaamse Beweging zal morgen voor de Brusselse
Vlamingen
onvoldoende
dienstig zijn.
Naast een volwaardige staatsvor-

Geen fopspeen
maar een „ VU-stem voor 350.000 Vlamingen
Vlaams" ten val werd
gebracht
nog immer een politieke vriend is
van de CVP-top, terwijl Vlaamse
socialisten en liberalen
evenmin
deze en andere Brusselse unitaristen tot uitgesproken politiek vijand
verklaren."
— U is een late dertiger, maar
ook een laat politiek militantGaby Vandromme: „In feite sta ik
sinds mijn vijftien jaar in de politieke strijd. Ten tijde van de schooloorlog werd ook ik opgetrommeld
in het kollege om deel te nemen
aan een processietocht
tegen de
wetten-Collard.
Ik heb toen de
nefaste invloed geleerd van de
politieke opdeling tussen „goeden"
en „kwaden".
Toen ook beleefden we de moeilijke heropstanding van de Vlaamse
beweging. Het was de periode van
de talentelling, de strijd rond de
taalwetgeving. Een speech van mij
voor amnestie (vader was een
Fronter) werd mij niet in dank
afgenomen.
Het was ook, op
internationaal
vlak, de periode van de koude
oorlog: de kille konfrontatie tussen
de goede Amerikanen
en de
slechte Russen.
Aktiefin de flamingantische bewe-

ging bleek het opkomen voor amnestie een revolutionaire eis..."
— Na het kollege maakte Gaby
Vandromme vooral naam in Leuven bij de aanvang van de woelige jaren zestig aan de universiteitGaby Vandromme: „Ons trachtte
men op kollege in te hameren te
strijden tegen de
kommunisten,
tegen de vrijzinnigen ook, maar
vooral geen flamingantische vrijbuiter te zijn. In Leuven werd een
en ander door ons dan wel in
vraag gesteld. Wat mezelf betreft
heb ik er het streven naar een eerlijk progressief pluralisme aan
overgehouden. Plus de aangename politieke ervaring dat de VU
eenzelfde evolutie meemaakte en
aktief
bewerkstelligde.
— Het spekulatief tegen mekaar
opzetten van verschillende ideologische en filozofische groepen,
en ook standen, in de Vlaamse
gemeenschap, en dit door toedoen van de Vlaamse kleurpolitlei, griefde u?
Gaby Vandromme: „Vandaag is
zulks nog onverminderd het geval.
Maar. er is nog meer De politieke
wereld bleek in de jaren zestig
maar niet de draagwijdte van de

studentenkontestatie
te willen beseffen. Er werd vooral veel werk
van gemaakt om ook aan de universiteiten de agerende
groepen
tegen mekaar op te jutten.
Zo werden we
geschandvlekt
toen we een teaCh-in hielden over
het oorlogsdrama in Vietnam; men
wilde klaarblijkelijk van ons niet
horen dat we ons bekommerden
om het lot van een volk dat militair

Ukkel, waar we met z'n allen een
bloeiend Vlaams sociaal-kultureel
leven hebben ontplooid en ook en
vooral een kranige VU-kern hebtyen gevormd.
Onze vrije Vlaamse
biblioteek
heeft anderen geïnspireerd. En we
infiltreerden
ook in de „Cercle
Parcissial"...
Na de
gemeenteraadsverkiezingen in '76 waarbij we bemoedi-
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ming voor Vlaanderen en Wallonië
dienen in een biezonder politiek
Brussels gewest de Vlaamse en
Franstalige gemeenschap
evenveel en ook verregaande
zeggingskracht
te verkrijgen.
De
Vlaamse gemeenschap in Brussel
mag niet gefopspeend
worden
met wat bevoegdheid over persoonsgebonden materies. Na een
fusie van de 19 gemeenten en het
afschaffen van asociale machtsbastions (zoals de agglomeratieraad) moet een Vlaams (naast een
Frans) schepenkollege
geïnstalleerd worden, terwijl een „verenigd kollega" overleg kan plegen
(paritair samengesteld
overigens)
over niet-communautair
opsplitbare technische materies.
Maar laat ons de technische diskussies hieromtrent op het gepaste moment voeren.
Belangrijk is vandaag dat de VU
de (elektorale) kracht
meekrijgt
om morgen voor 350.000 Vlamingen in Brussel volwaardige politieke macht af te dwingen.
Dit zal allicht gepaard gaan met de
wijze waarop en de mate waarin
de VU ook bij deze parlementaire
verkiezingen een machtige stem
krijgt binnen de Vlaamse deelregering."
(hds)

