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DE MENS WIKT.. 

De afdeling Dilbeek heeft een amnes-
tieaktie ingezet met de bedoeling 
rond Kerstmis wat meer te doen dan 
de traditionele oproep tot amnestie te 
onderschnjven, die daags daarna 
toch IS vergeten Zij koos hiertoe als 
aanleiding de uitgave van een boek 
van E Delvo «De mens w ik t » ver
schenen bij de Nederlandse Boekhan
del Ze zet zich in om van dit boek een 
bestseller te maken 
In Dilbeek zelf werden er in november 
1978 ca 50 boeken verkocht bij gele
genheid van de plaatselijke boeken
beurs en het VU-etentje 
De afdeling Dilbeek heeft geen patent 
op deze amnestieaktie genomen en 
bezit geen copyright Daarom doet zij 
nogmaals door bemiddeling van 
« Wfj >• een warme oproep tot alle VU-

afdelingen en alle leden en sympati-
zanten om de aktie te steunen en hel
pen slagen Het boek kost 530 fr 
gebonden en 450 fr ingenaaid en kan 
besteld worden bij E Delvo, Rozen-
laan 40, 1710 Dilbeek 
Men kan ook meewerken door bij de 
boekhandelaars informatie over het 
boek in te winnen, het op te vragen bij 
de openbare en vrije biblioteken en 
het ais prijs te schenken bij het inrich
ten van tombola's of feestjes Laat 
ons tonen dat het ons menens is met 
dit punt van het VU-programma 
Woorden wekken, voorbeelden strek
ken J S , Dilbeek 

DUITS-BELGIE LOS 

WIJ, Vlamingen, die weten hoe impe
rialistisch de Franstaligen tegenover 
een minderheid optreden en hoe ver-

OEI 
GROTE 

GEBEURTENISSEN 
Mijlpalen in de geschiedenis van de mensheid. 

Dit rijk geïllustreerde boek geeft met boeiende reportages 
een fascinerende bescfirijving van alle mijlpalen in de ge
schiedenis van de mens. 
Echnatons religieuze revolutie. De stichting van Rome. De 
Islam.^Het werk van Isaac Newton. De ontdekking van 
Amerika. De klassenstrijd. Wereldoorlogen. De atoom
energie. 
Een fascinerende beschrijving van alle hoogte-en diepte
punten in o'-.ze geschiedenis. Rijk geïllustreerd. 
512 biz. Nu 775 fr. Eind december 1978: 1240 fr. 
Een Spectrum uitgave verkrijgbaar bij de boekhandel. 

fransingsziek onze zuiderburen zijn, 
mogen met dulden dat onze Duitse 
landgenoten in een federalistisch Bel
gië onherroepelijk in een Waalse 
staat worden vastgespijkerd met alle 
gevolgen vandien 
WIJ , die honderd jaar onder een Frans-
gezind België leden, mogen dat lijden 
aan onze Duitstalige vrienden niet 
schenken 
Daarom moet nu Duitstalig België 
(inclusief de Platdietse streek en Are-
lergebied) van Wallonië losgerukt en 
een konfederatie met Vlaanderen 
worden 

J G, Tongeren 

STEEDS 
VERTRAGINGEN 

Het openbaar vervoer in ons land suk
kelt verder Vooral bij de spoorwegen 
loopt het de jongste maanden de spui
gaten uit Te Brussel betaalt men 
thans het gelag van de ten top gedre
ven centralizatie 
Was vertraging vroeger een zeld
zaam iets, dan is ze tegenwoordig 
schering en inslag Een vertraging van 
15 tot 30 minuten is dagelijkse kost 
geworden, zowel op de grote als op 
de kleine lijnen Hoofdzakelijk de pen
delaars zijn daarvan het slachtoffer 
Deze mensen zien hun reisduur ge
middeld met een half uur en soms 
meer aangroeien De lijn Brussel-
Knokke/Blankenberge spant waar
schijnlijk de kroon vertragingen van 
45 minuten zijn geen uitzondenng 
meer 

De NMBS wijt deze toestand aan 
twee oorzaken de herstelwerken op 
het spoor en de stiptheidsaktie van 
de machinisten 
De eerste verklaring maakt weinig 
indruk, vermits er vroeger ook herstel-
lings- en onderhoudswerken door
gingen De tweede oorzaak ligt dich
ter bij de werkelijkheid De machinis
ten klagen er over, dat ze geen gezins
leven meer hebben door de zeer onre
gelmatige werkuren Bovendien vin
den ze de strenge sancties wegens 
vertraging onrechtvaardig en overdre
ven Vandaar dat ze ook geen moeite 
meer doen om de verloren tijd ietwat 
in te halen 

Heel het personeelsbeleid van de 
NMBS dreigt in het gedrang te ko
men Het IS verpolitiekt en het werkt 
met goed meer Jammer genoeg heeft 
de reiziger geen verhaal tegen de 
NMBS, hij kan met overschakelen 
naar een konkurrent want die is er 
niet De NMBS neemt een monopolie
positie in Niemand kan haar wat 
doen Tenzij er eindelijk eens een 
minister de hele rompslomp durft te 
hervormen i Na 17 d e c e m b e r ' 

K L, Oostende 

G R E N D E L G R O N D W E T 

In u w vers lag o v e r he t d e b a t tus 
sen mij en H u g o Schi l tz , v o o r d e 
V U J O van L e u v e n (20 n o v e m 
ber) , IS e e n kleine on ju is the id 
ges lopen , d ie ik g raag had rech t 
geze t U stel t da t ik nauwe l i j ks 
inp ik te o p d e b e m e r k i n g van 
Schi l tz da t d e pol i t ieke meerde r 
he id van de V lam ingen v e r k w a n 
se ld w e r d d o o r d e g r e n d e l g r o n d 
w e t van 1970 Ik m e e n m e te her
inneren d a a r o p u i t voeng te zi jn 
ingegaan V o o r e e r s t heb ik aange
t o o n d o p w e l k e ma tenes d ie g ren 
de l van d e d u b b e l e m e e r d e r h e i d 

s loeg Sch i l tz w i m p e l d e mi jn be
t o o g t o e n af, z e g g e n d da t d ie 
o p s o m m i n g g e e n zin had M a a r 
hij a n t w o o r d d e niet o p mi jn g r o n d -
bemerk i ng , nl da t d e d u b b e l e 
m e e r d e r h e i d al leen spee l t bi j v n j e 
s t e m m i n g e n in he t Par temen t Ik 
h e b t o e n m e t nad ruk b e t o o g d da t 
er g e e n g rende ls m e t d u b b e l e 
m e e r d e r h e d e n spe len bi j po l i t ieke 
onde rhande l i ngen D a n vo ls taat 
he t da t éen par t i j het b e e n st i j f 
h o u d t o m een o v e r e e n k o m s t t e 
be le t ten , d ie ze nadel ig ach t 
Maar , en o o k dat heb ik g e z e g d , 
d a n r iskeer t d ie part i j met in d e 
reger ing te g e r a k e n . 
D e z e k le ine rech tze t t i ng l i jkt m e 
nod ig , o m d a t m e n ande rs n o g 
z o u gaan d e n k e n da t ik d e g ren 
d e l g r o n d w e t goedkeu r , en m e 
neer leg bi j he t v e r k w a n s e l e n van 
d e V laamse n u m e n e k e meerde r 
he id 

Kare l D e W i t t e , 
H o o f d van d e Brusse lse redak t ie 

G a z e t van A n t w e r p e n 

H E T R E N D E Z - V O U S 

V A N M E C H E L E N 

Uit zeer goede en zeer betrouwbare 
bron vernam ik dat de val van de rege-
ring-Tindemans II beslist werd te Me-

chelen op een kleine vergadering, ten 
huize van senaatsvoorzitter Vande-
kerckhove, ongeveer vier dagen voor 
het pseudo-dramatisch Tindemans 
weglopen uit het Parlement 
Het initiatief van deze vergadenng 
werd genomen door staatsminister 
P W Segers Die oude politieke rat 
had de polsslag van het CVP-kiesvee 
aangevoeld Een meerderheid 
CVP'ers was tegen het Egmontpakt 
(Davidsfonds, andere katolieke vereni
gingen, CVP-pers ) Het kon zo niet 
verder Het pakt moest springen 
Op genoemde vergadering waren bui
ten twee genoemde politici aanwezig 
o a eerste-minister Tindemans en 
CVP-voorzitter Martens 
Wie IS nu de schuldige van deze 
geënsceneerde krisis"? 

N N, Mechelen 

SOBERE KIESSTRIJD 

De versie van •< Wij •> deze week gege
ven over het incident bij de onderteke
ning van het protokol voor een « sobe
re kiesstrijd» is niet helemaal juist 
Juist IS dat ik op het protokol heb 
geschreven « Akkoord met de inhoud, 
doch protesteer tegen het ontbreken 
van een Nederlandse tekst, en weiger 
daarom te tekenen» Die tekst heb ik 
natuurlijk ondertekend 
Met Vlaams-nationale groeten, 

Fr Baert, 
volksvertegenwoordiger 

IN SPANJE 
VOOR 899.000 F 
EEN VILLA BOUWEN 

IS BELEGGEN IN 
3.000 UREN ZON 
PER JAAR 

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

W 
PUERTO REY 

1 Wenst u een gratis documentatie ? 
Zonder enige verbintenis krijgt U 
documentatie Stuur bijgaande 
MOCIONES PUERTO REY - Leo 
- 9300 AALST - Tel 053/77 33 29. 

NAAM 

ADRES 

PLAATS 

" ^ 
gratis een grondige 
coupon naar PRO-
de Bethunelaan 10 

TEL. 
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SENATOR VAN DER ELST: 

Alleen wf/ ziin 
verdedigers van 
het Vlaams belang! 

D e C V P is de enige partij die verantwoordeli jk moet 
gesteld worden voor de politieke krisis ; die de 
verkiezingen heeft gewild. Deze partij geraakte door 
het konflikt Martens-Tindemans zodanig verdeeld en 
verscheurd dat zij haar toevlucht heeft genomen tot 
verkiezingen om haar innerlijke verdeeldheid te 
verbergen. 

D e machtsstrijd in de C V P is een fundamentele 
botsing tussen de behoudsgezinde unitaristen (die 
zich vastklampen aan de unitaire staat en hun 
machtspositie in deze staat) en anderzijds de 
voorstanders van een staatshervorming. 
Alles wijst er op dat, binnen de C V P , de 
tegenstanders van het federalisme — geschaard 
rond Leo Tindemans — het laken naar zich 
toegehaald hebben. 

Nooit is een politieke partij in 
een zo grote dubbelzinnigheid 
naar de verkiezingen gegaan, als 
de CVP nu. Het symbool van 
deze dubbelzinnigheid Is de ver
kiezingsaffiche van de CVP 
waar de twee tegenspelers. Mar
tens en Tindemans, samen op 
prijken. 
Geen enkele kiezer die zijn stem 
uitbrengt op de CVP weet voor 
wie, of waarvoor hij stemt. Vóór 
federalisme, of tegen federalis
me.... 
Vóór Vlaamse belangen of voor 
unitaire Belgische belangen. 
Voor Martens of voor Tinde
mans. 
Tegen het anti-federalistisch of
fensief moeten de Vlaamse na
tionalisten zich hardnekkig te 
weer stellen. 
Meer dan ooit eisen wij federa
lisme, nu I 

Onduldbare toestanden 
Er IS geen enkel geldig argument 
om de staatshervorming te ontwij
ken en uit te stellen. 
De huidige toestanden in de uni
taire staat zijn voor ons, Vlamin
gen, met langer duldbaar. Wij zijn 
met bereid nog langer de pnjs te 
betalen voor het in stand houden 
van een voorbijgestreefde unitai
re staatsstruktuur. Wij aan
vaarden niet langer de voortzet

ting van een kompensatie-polltlek 
In enkele richting ; alleen ten voor
dele van Wallonië. Beseft men 
wel van Vlaamse zijde wat het in 
stand houden van de unitaire 
staat aan de Vlaamse gemeen
schap kost? En beseft men wel
ke mogelijkheden en middelen 
voor een eigen ontwikkeling ons 
onthouden en ontnomen wor
den? 
Kunnen wij nog langer toestan
den dulden, zoals deze die be
staan in Brussel en de meeste 
randgemeenten ? 
Wat doet men ten overstaan van 
de openlijke en voortdurende sa
botage van de taalwetgeving in 
de gemeenten van de Brusselse 
agglomeratie en de meeste rand
gemeenten met faciliteiten, waar 
de Vlaamse minderheid thans 
geen enkele waarborg, geen en
kele bescherming, geen enkel me
dezeggenschap heeft. Wenst 
men deze onduldbare toestanden 
stilzwijgend te laten voortduren ? 
Van Vlaamse zijde geeft men 
zich onvoldoende rekenschap 
van de bedreiging die zich afte
kent, van de ontwikkeling die aan 
gang is en die in de gewijzigde 
houding van PSB'er André Cools 
ten overstaan van Brussel duide
lijk tot uiting komt. Het samen
gaan, het bondgenootschap van 
het FDP en de Waalse socialisten 

is een nieuw politiek verschijnsel, 
waarvan de gevolgen verreikend 
kunnen zijn. Het is dnngend nood
zakelijk aan het probleem Brussel 
een oplossing te geven; verder 
uitstel kan noodlottig worden. 
Niet alleen is de staatshervor
ming dringend noodzakelijk — al 
was het maar omdat het uitblijven 
ervan dit land onregeerbaar 
maakt — maar zIj Is onontwijk
baar 
De politiek van Immobilisme die 
Tindemans en de CVP beogen 
moet ten overstaan van het Waal
se ongeduld regelrecht leiden 
naar een situatie vergelijkbaar 
met de situatie ten tijde van de 
Koningskwestie en wij weten hoe 
de CVP toen door de knieën is 
gegaan I 

Harde strijd 
Het IS maar al te duidelijk dat wij 
na de verkiezingen In een zeer 
gevaarlijke konfllktsltuatle drei
gen terecht te komen. 
Tegenover een verdeelde en 
dubbelzinnige CVP staat de 
Volksunie met een duidelijk fede
ralistisch programma, waarin 
het federalisme konsekwent 
doorgetrokken wordt, ook op fis
kaal, financieel, ekonomisch 
vlak. Mét de vaste wil dit federa
listisch programma en de Vlaam
se belangen met de grootste 
hardnekkigheid te verdedigen. 

Gedurende vele jaren Is de Volks
unie de enige politieke partij in 
Vlaanderen geweest die konse
kwent de hervorming van de uni
taire Belgische staat, het federalis
me, als oplossing voor het natio-
naliteltenkonfllkt in België, als 
Vlaams-nationaal Ideaal met hard
nekkigheid heeft verdedigd. Gedu
rende vele jaren hebben wij een 
haast wanhopige strijd moeten 
voeren ; één tegen allen. 
In deze harde strijd zijn wij groot 
geworden en onze Invloed Is In 
grote mate beslissend geweest 
voor de evolutie van de andere 
politieke partijen. Noodgedwon
gen heeft 'de unitaire CVP haar 

partijbestuur en haar programma' 
aangepast Doch het is een feit 
en de jongste gebeurtenissen be
wijzen het, dat de unitaristen in 
de CVP zich niet bekeerd heb
ben, dat zij thans de kans gezien 
hebben om, naar zij hopen, de 
Volksunie en daarmee ook de 
federalistische gedachte een slag 
toe te brengen. 
Vergeten we niet de strijd die 
zich in de CVP afgespeeld heeft 
en de bedoeling die vooropzat 
om verkiezingen uit te lokken zon
der het parlement nog de gelegen
heid te geven een verklaring tot 
herziening van de grondwet te 
stemmen. De bedoeling van Leo 
Tindemans was doorzichtig: 
geen konstltuante, de staatsher
vorming opnieuw blokkeren. 
Uit het eigenlijk verkiezingspro
gramma van de CVP werden de 
gemeenschapsproblemen ge
weerd en nu reeds gaan er stem
men op om de stelling te verde
digen dat na de verkiezingen een 
regering moet gevormd worden 
die bij voorrang de sociaal-ekono-
mlsche en financiële problemen 
zou moeten ter hand nemen, ter
wijl de gemeenschapsproblemen 
en de staatshervorming zouden 
verwijderd worden uit het rege-
nngsprogramma en op de lange 
baan geschoven door ze te ver
wijzen naar een parlementaire 
kommissie. 

Kwade trouw 
Alle ogen zijn op de Volksunie 
gericht en de vraag die velen in 
dit land zich thans stellen is hoe 
de Volksunie de aanval van de 
CVP zal opvangen. Welnu, ik 
ben overtuigd dat wij zullen 
standhouden, omdat de kwade 
trouw van de CVP te doorzichtig 
Is, omdat de Inzet te belangrijk 
is. Wie van zichzelf zegt dat hij 
federalist is, stemt op 17 decem
ber op een Volksunie-lijst 

Senator Frans Vander Eist, 
stichter-voorzitter 
van de Volksunie 

VU op radio /////y,//////////////////^/././/'///4'///'/'y/''^'/' Y 

# Woensdag 13 december 
om 13 u. 25 
(ha « Aktueel >). 

VU op tv 
• Woensdag 13 december " 

om 19 u. 25. ! 
I 

« Kiezen of delen » j 
• Het Volksunie-panel | 

komt op woensdag 13 i 
december om 20 u. (na | 
het tv-nieuws) op het i 
scherm. i 

Andere partijen worden j 
door de VU met vragen i 
bestookt op: j 
• maandag 11 dec. (KP) i 
• dinsdag 12 dec. ( P W ) | 
• 'donderdag 14 dec. v / 

(BSP) ï 
• vrijdag 15 dec. (CVP) Cm) 

Het CVP-verkiezingskongres 
van 26 november is duidelijk 
een keerpunt in de liuidige ver
kiezingscampagne geweest. 
Tot op dat ogenblik hadden de 
drie Vlaamse meerderheids
partijen een campagne ge
voerd die hoofdzakelijk ge
richt was op het liekendmaken 
en verdedigen, leder van zijn 
kant, van het eigen verkie
zingsprogramma en de eigen 
standpunten. Het CVP-kon-
gres brak met deze gewapende 
vrede. In ?ijn kongresrede viel 
Leo Tindemans herhaaldelijk 
zeer scherp uit tegen één enke
le part i j : de Volksunie. Hij han
teerde daarbij een leugen, die 
sindsdien geregeld opduikt in 
de CVP-propaganda: de leu
gen, dat er een komplot zou 
bestaan waarbij de Volksunie 
betrokken is, een komplot om 
te regeren zonder of tegen de 
CVP. En hij propageerde het 
tovermiddel om dit komplot 
tegen te gaan -. de CVP moet de 
volstrekte meerderheid in 
Vlaanderen halen. 

Het 
zogenaamd 
komplot 
Allioewel het voor de innerlij
ke gezondheid van de CVP wel
licht niet slecht zou zijn om 
eens een oppositiekuur door te 
maken, is er geen zinnig mens 
en zeker ikzelf niet die derge
lijk komplot zou smeden. Ie
dereen die de cijfers en de 
machtsverhoudingen kent 
weet, dat zo 'n komplot onzin
nig zou zijn. Het is de sterkte 
van de CVP dat een formule 
zonder haa r niet denkbaar is. 
't Is ook haar zwakte: telkens 
wanneer zij niet meer opgewas
sen is tegen het bewind, wan
neer zij door inwendige ver
deeldheid verscheurd wordt, 
zoekt zij haa r toevlucht in ver
kiezingen. Sinds meer dan 20 
jaar is de CVP ononderbroken 
aan de macht geweest; alleen 
of in alle mogelijke kombina-
ties. Het is praktisch altijd zij 
geweest die regeringen liet val
len, die kamerontbindingen 
uitlokte, die verkiezingen deed 
uitschrijven. 

Het spookbeeld van het anti-
CVP-komplot werd dan ook 
door Tindemans alleen maar 
opgeroepen om de Volksunie 
verdacht te maken; om haar 
aan te vallen en te schaden. 
Daarmee liggen de werkelijke 
bedoelingen van de gewezen 
eerste-minister open en bloot 
zichtbaar voor iedereen: hij 
heeft deze verkiezingen gewild 
om de federalisten te kraken, 
de federalisten van de Volks
unie én de federalisten in zijn 
eigen partij. Hij blijft daarmee 
in de lijn van zijn nu reeds 
jarenlang volgehouden politie
ke visie: anti-federalistisch, de 
unitaire staat zo ongeschon
den mogelijk houden en hem, 
indien nodig, slechts opper
vlakkig en onwezenlijk hervor
men. Er is geen fatale datum, 
geen voor Vlaanderen fatale 
gebeurtenis uit onze jongste ge
schiedenis of zijn naam is er 
aan verbonden. De grendel
grondwet en het verkwanselen 
van de Vlaamse meerderheid 
in 1970. De liberté du père de 
familie in 1971. Het veto Perin 
in 1974. Het op gang brengen 
van de drieledige gewestvor-
ming in 1974. De parlements-
ontbinding zonder grondwet
gevende bevoegdheid in 1977. 
,De verkiezingen van 1978. 
Het CVP-verkiezingskongres 
heeft tenminste dan toch voor 
klaarheid gezorgd: het gaat 
om de oude strijd tussen fede
ralisten en unitaristen. Geen 
CVP-meerderheid, geen Tinde-
mans-meerderheid zal Vlaan
deren helpen. Maar wel de dui
delijke versterking van de eni
ge ondubbelzinnige federalisti
sche partij, de Volksunie. 

Hugo Schiitz 
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Film van het kongres Vinnig Icongres: 

Mon Van Dyck, arr. voorzitter van Brussel, verwelkomt de kongres-
gangers... 

plaats te kort, zelfs voor een minister... 

... een biezonder applaus voor Mia Vanden Perre, VU-kandidate uit 
de Voerstreek... 

Op het VU-verkiezingskongres, vorige zondag, heeft voorzitter Hugo 
Schiltz afgerekend met een aantal verdachtmakingen die onder meer 
in CVP-kringen, en door de gewezen premier Leo Ttndemans zelf, de 
jongste ti jd kwistig worden rondgestrooid. Schiltz stelde duidelijk, 
aan de hand van een aantal historische voorbeelden, dat precies Tin-
demans en zijn partij alsmaar bli jven geven en toegeven aan de 
franstaligen en de unitaristen, ten nadele van de Vlaamse politieke 
ontvoogdingsstr i jd. 
De echte inzet van deze verkiezingen i s : de oude stri jd van de unita
risten tegen de federalisten. 
De VU blijft trouw aan de eis van de Vlaamse beweging, aan de els 
van de Halle-betoging : federalisme, n u ! 

... achter de schermen de k inderoppas: kinderen vinden mekaar 
rond tekenstift en waterverf... 

Uit de door meer dan duizend 
VU-kongressisten fel toegejuich
te toespraak van Hugo Schiltz 
onthouden we enkele markante 
passages. 
Ik kan niet langer zwijgen over 
wat ik gezien, gehoord en meege
maakt heb. 
• Het is de waarheid dat ik 
Inderdaad begin oktober naar Arv 
dré Cools ben gegaan, omdat Wil-
fried Martens had laten verstaan 
dat hij en de federalisten in de 
CVP dreigden geïsoleerd te gera
ken. Ik heb Cools er op gewezen 
dat hij met zijn onredelijke over
haasting, met zijn pogingen te 
bruskeren, zijn weigering bepaal
de Vlaamse gevoeligheden op te 
vangen, het spel van de unitaris
ten in de CVP speelde en dat hij 
daarmee Martens machteloos 
dreigde te maken. Het heeft niet 
mogen baten. 
• Na 11 oktober hebben de par
tijleiders een grote inspanning ge
daan om het land verkiezingen te 
besparen en met overtuiging ge
tracht een regering te vormen 
met een ander CVP-eerste minis
ter, om de legislatuur te volein
digen. 
Dit is mislukt onrKlat Leo Tinde-
mans geweigerd heeft zich hierbij 
aan te sluiten en minstens zijn stil
zwijgende steun aan zulke rege
ring te geven. Slechts nadien 
werd overgegaan tot de vorming 
van een overgangsregering, om 
tenminste niet opnieuw zonder 
mogelijkheid tot grondwetsherzie
ning te moeten starten na de ver
kiezingen. 
• Onder druk van Leo Tinde-
mans en zijn omgeving heeft de 
CVP Van den Boeynants slechts 
aanvaard als eerste minister, op 
voorwaarde dat er zo snel moge
lijk verkiezingen zouden worden 
gehouden. 
Het belang van het land werd 
opgeofferd aan het persoonlijk 
imago van één man en dit door 
een partij die de wenselijkheid 
van legislatuurregeringen telkens 
weer in haar verkiezingsprogram
ma inschrijft. 

Vragen 
• Mag men de vraag niet meer 
stellen wie in 70-71 de Vlaamse 
meestertroef, onze meerderheid 
in het Parlement, weggegeven 
heeft voor een schimmige, mach
teloze, kulturele autonomie en 
een bedorven statuut voor Brus
sel? 
• Mag men de vraag niet meer 
stellen wie in 1974 heeft toegege
ven aan de pretentie van een klei
ne Waalse partij, aan het veto 
van de heer Périn die de Vlamin
gen vernederde en in zeven haas
ten zijn voorbereidende gewest
vorming kreeg, zonder prijs of 
Vlaams gewin ? 
• Mag men niet meer vragen 
waarom in 1977 de Kamers plots 
werden ontbonden zonder verkla
ring van Grondwetsherziening, 
ondanks de onvoorwaardelijke 
hulp aangeboden door de Volks
unie, zodat de federalisten na de 
verkiezingen met grote bijkomen
de moeilijkheden hadden af te 
rekenen ? 
• Mag men niet meer vragen 
waarom Leo Tindemans, tot het 

uiterste getracht heeft een unitai
re Belgische kieskring op te drin
gen voor de Europese veHdezin-
gea zodat franstaligen hun kies-
propaganda tot In Antwerpen, 
Bnjgge en Hasselt hadden kun
nen voeren ? 
• Mag men dan niet meer vra-

opstelden als de meest hardnekki
ge verdedigers van de unitaire 
standpunten, en zich hierbij in de 
regering tegen de Volksunie keer
den. 
Ons standpunt is duidelijk. Wi j 
willen volwaardig federalisme. 
Ook, en vooral op ekonomisch, 
financieel en sociaal gebied. 
Wij willen morgen verder diskus-
slëren over de staalproblemen, 
maar dit met onze eigen regering, 
met ons eigen pariement. Want 
voor ons is het staaldossler niet 
definitief afgehandeld. Wij heb
ben in de regering geëist dat de 
inderdaad hoogdringende maatre
gelen voor de staalnijverheid zou
den gekompenseerd worden met 
Waalse redelijkheid Inzake de 
waterverdragen. Wij stonden met 

HUGO SCHILTZ: 
«Wij wf/fen 
niet vrachtenI» 

gen dat Leo Tindemans eindelijk 
ondubbelzinnig, zonder omwegen 
en zonder rond-de-pot-draalerij, 
zou zeggen of hij ja dan nee 
bereid is aan de Vlamingen zelfbe
stuur te gunnen, of hij voor of 
tegen een grondig federalisme is 
dan wel of hij steeds opnieuw mid
delen zal uitvinden om de federa
listen te schaden, uit te schake
len, in de hoek te maneuvreren, 
zelfs die in zijn eigen partij, en 
intussen een paritair bastaard-uni-
tarisme in stand te houden ? Zon
der autonomie voor Vlaanderen, 
zonder waarborgen voor de Vla
mingen te Brussel ? 
De gebeurtenissen van de voor
bije maanden werden in een 
waas van dubbelzinnigheid ge
huld. Dit alles om tweedracht en 
de persoonlijke tegenstellingen In 
één regeringspartij te verdoeze
len. Daardoor werd het vertrou
wen geschokt en de samenhang 
van het Vlaamse front verbroken. 
Daarmee wordt de echte inzet 
van deze verkiezingen echter 
blootgelegd. Het Is de oude strijd 
van de unitaristen tegen de fede
ralisten ». 

Verbazende stelling 
• Sistematisch werd verzwe
gen, ook in de pers, dat vooral 
CVP-minIsters zich telkens weer 

deze els eens te meer alleen. 
Hoeveel sterker zouden wij niet 
staan tegenover de arrogantie 
van sommige franstaligen wan
neer wij rustig onze eigen weg 
zouden kunnen gaan met eigen 
financiën, eigen beleidsbeslissin
gen waarvoor hun medewerking 
niet vereist is ? Dat willen de kon-
servatieven, de unitaristen te el
len prijze vermijden! 
Verbazend is evenwel dat sommi
ge Vlaamse kranten en vereni
gingen dezelfde stelling beginnen 
te huldigen. Nu heet het plots dat 

, Vlaanderen al de tijd heeft om de 
Walen tot rede te brengen. Alsof 
de huidige toestand voor Vlaan
deren zo voordelig is en alsof 
ieder uitstel van zelfbestuur voor 
de Walen niet meteen betekent 
uitstel van het Vlaamse zelfbe
stuur, verdere verkankering te 
Brussel en in de randgemeenten. 
Vanwaar deze plotse omme
zwaai ? 
Wil men misschien de verwezenlij
king van het zelfbestuur laten 
samenvallen met het eeuwfeest 
van de IJzertoren ? 
Welnu, wij zeggen zeer duidelijk 
nee. Wij wensen niet te wachten, 
wij blijven trouw aan de eis van 
de Vlaamse Beweging van voor 
1977, aan de eis van de Halle-be
toging, wij eisen FEDERALISME 
N U ! ! 
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Papborstel 
Zoals de kranten het schreven: 
hetwerd een vinnig VU-kongres, 
waarbij er niet veel tijd was voor 
ludieke franjes. 
Hoewel..., prezentatrice Kris 
Yserbyt stelde de sprekers voor 
met haar gekende verrassende 
intro's, zoals zelfs de gewiekste 
redenaar Hugo Schiltz mocht er
varen. Zei Yserbyt: «ik geef u 
twee dingen: een nieuwe papbor
stel waarvan ik hoop dat gij hem 
ook daadwerkelijk zult gebrui
ken, en... het woord». 

Boodschappen 
VU-sekretaris Paul Peeters las 
verschillende boodschappen en 
telegrammen voor. 
Zo bij voorbeeld een boodschap 
van tientallen Vlaamse promi
nenten : «Het is zeer wenselijk 
dat alle bewuste Vlaamsgezin
den hun vertrouwen schenken 
aan een partij die, krachtens 
haar verleden en haar program
ma, een Vlaams-nationale partij 
is, en die een werkelijke politie
ke rol kan spelen. Als onafhanke
lijke mensen, los van iedere 
direkte binding met deze verkie
zingen, menen wij dat de Volks
unie de enige partij is die beant

woordt aan deze voorwaarden ». 
Er was ook een speciale koa-, 
gresboodschap van gewezen 
volksvertegenwoordiger Jef 
Olaerts, evenals van de «Con-
vergencia Democratica de Cata-
lunya » en van « Plaid » (Wales). 

Ketje 
Staatssekretaris Vic Anciaux 
werd ingeleid door het Brussels 
ketje, Louis van 't Lieg Plafond, 
die zonder blikken of blozen ver
klapte hoe de «Vlomse Brusse-
leirs» de politiek volgen... en 
voor Vic Anciaux zullen stem
men. 

Kandidaten 
Behalve de lijstaanvoerders kre
gen enkele nieuwe en vooral jon

ge kandidaten aanhoudend ap
plaus : Brusselaar Remi Van Op-
hem (Olympisch kampioen min
dervaliden), VUJO-kandidate 
Carla Brion (26 j.) en Mia Vande 
Perre uit de Voerstreek, evenals 
de verruimingskandidaten Filip 
Lambrechts en Jef Van Hee, en 
ook nog... de naamloze propa
gandist. De gehele duur van het 
kongres zorgde pianist Fernand 
Willems voor een aangename 
muzikale noot. 

Boezjevol 
Het was al met al een sober 
strijdkongres, in een overigens 
feestelijke zaal, die veel te klein 
was om alle kongresgangers 
een plaatsje (zit-, staan- of hang-
plaatsen) te bieden: < boezje
vol', zei ons ketje. Minister F̂ ik 
Vande Kerckhove kreeg een 
staanplaats... 
En ook in de hal en de trapzaal 
was onophoudend een drukte 
ven belang. 
Niemand van de 1.350 kongres-
sisten is met bloemen naar huis 
gegaan. Wél met propagandama
teriaal ; vooral de uittredende 
mandatarissen, en de kandida
ten op een strijdplaats. 
En Hugo Schiltz... met een pap
borstel van eerste kwaliteit 

Film van het kongres 

... Lowie van 't Lieg Plafon zegt in zijn beste Brussels voor wie men 
op 17-12 best stemt... 

VIC ANCIAUX: 

«Balans van 
regeringsdeelname 
is positief» 
Vik Anciaux mag gerust de 
joviale gastheer van dit ver-
kiezingskongres genoemd 
worden. Hij benadrukte als 
eerste spreker het waarom 
van de regeringsdeelneming 
van de Volksunie, waarover 
zoveel misverstand bestaat. 
De voornaamste reden was 
de overtuiging, dat hierdoor 
een drieledige gewestvor
ming kon verhinderd worden 
en dat meteen een eerste 
stap kon gezet worden naar 
het federalisme zoals de V U 
die wenst Ook al waren alle 
schoten met in de roos, nie
mand kan een positieve ba
lans loochenen, niemand kan 
beweren dat wIj het niet aan
kunnen Vik Anciaux sneed 
dan de verdiensten aan se
nator Coppieters, en minis
ters de Bruyne en Vande 
Kerckhove. De h. Coppie
ters getuigde als voorzitters 
van een voorafbeelding van 
een Vlaams Parlement, van 
een brede visie op het kul-

tuurbeleid en de kultuursprei-
ding. Hij was anderhalf jaar 
lang de voorspreker van de 
ware geest van pluralisme 
en verdraagzaamheid. Hij 
was volop bezig het federa
lisme gestalte te geven in de 
breedte en in de diepte, door 
o.m. de onderwijsnota te la
ten bespreken in de Kultuur-
raad. De Vlaams-nationale 
gehechtheid vertolkte hij 
door o.a. het schenken van 
een erepenning aan verdien
stelijke Vlamingen. 
Minister de Bruyne maakte 
van meetaf in het franstalig 
wereldje van Buitenlandse 
Zaken en Buitenlandse Han
del duidelijk, dat de rollen 
zouden worden omgekeerd. 
Hij verdedigde met grote 
deskundigheid de belangen 
van het Vlaamse bedrijfsle
ven, ongeacht hun grootte. 
Wat minister Van de Kerck
hove betreft, iedereen is het 
er over eens dat hij met door
zicht en kennis het weten

schapsbeleid leidde. P i t 
wordt erkend ook door de 
uiteraard kritisch aangeleg
de en gespecializeerde aka-
demische wereld. Hij verde
digde hardnekkig de eerste 
stappen naar amnestie : zon
der de vlucht van Tindemans 
zou er voor het eerst rond 
Kerstmis een begin gemaakt 
geweest zijn van een oplofj-
sing. 
Wat hemzelf betreft zei 
staatssekretaris Anciaux dat 
hij een begin gemaakt heeft 
met het verschaffen van een 
eigen, autonomische huisves
ting aan de Vlaamse ge
meenschap te Brussel. Ook 
bij de volksmens vond hij 
gehoor, o.m. door een socia
ler beleid op het vlak van de 
huisvesting en de volksge
zondheid. Bovendien was hij 
de eerste minister die met 
een konkrete studie de nood
zaak aantoonde van sociale 
en kulturele voorzieningen 
voor de gastarbeiders. De 
balans is niet zeer negatief 
inzake het Nederlandstalig 
onderwijs en in de Europese 
verkiezingen (Vlaanderen 
kiesdistrikt). Hadden de VU-
ministers de steun van hun 
Vlaamse kollega's gehad 
dan zou men opgeschoten 
zijn met de waterverdragen, 
die spijtig genoeg niet aan 
het staaldossier werden ge
koppeld. 
Tot besluit zei staatssekreta-
ns Anciaux dat de V U be
reid IS opnieuw regeringsver
antwoordelijkheid te nemen 
doch met hetzelfde entoe-
siasme en dezelfde inzet be
reid IS, de militantenrol op te 
nemen en de tocht te onder
nemen langsheen de Vlaam
se lokalen waar ook in Brus
sel en heel Vlaanderen I 

Hugo Schiltz krijgt splinternieuwe papborstel... 
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PROVINCIE ANTWERPEN 

Arr. ANTWERPEN 
KAMER 
Hugo Schiltz (Antwerpen); Andrè De Beul (Wil
rijk) ; Filip Lambrechts (Antwerpen); Mevr. 
Veerie Thyssens (Ekeren); Staf Kiebooms 
(Borsbeek); Dirk Stappaerts (Borgerhout); 
Frans Rotty (Ranst); Simonne Vernimmen 
echtg. Van Brussel (Boechout); Hendrik Thys 
(Aartselaar); Clara Govaert (Merksem); Char
les Coolsaet (Deurne); Ludo Van Huffelen 
(Edegem): Mevr. Gert Van Opstal (Bras-
schaat); Guido Michiels (Niel); Dirk Van Gel
der (Berchem); Joachim Gerio (Hoboken); 
Marcel Van Looveren (Wuustwezel); Georges 
Brosens (Mortsel) : Hugo Thibaut (Bras-
schaat); Reimond Mattheyssens (Mortsel). 

Opvolgers 
Alfons Crick (Hoboken); Mevr. Monica Verij-
ke-De Schepper (Brasschaat): Ferdinand En-
gelbeen (Stabroek); Jan Vinken (Merksem); 
Carlo Nuyts (Edegem); Rudi Brugmans (Ant
werpen). 

SENAAT 
Hector De Bruyne (Antwerpen); Hector Goe-
mans (Berchem); Mine Arts echtg, Van Goe-
them (Zwi jndrecht); Hendrick Decleir (Bras
schaat); Bert Verbeelen (Borgerhout); Carlo 
De Ridder (Deurne); Julien Van der Auwera 
(Schelle); Mevr. Anny Lenaerts-Huysmans (Wil
rijk) ; Frans Schyvens (Boechout); Mevr. Lieve 
De Ceuster-De Decker (Mortsel). 

Opvolgers 
Mine Arts echtg. Van Goethem (Zwijndrecht); 
Paul Bortels (Ekeren); Mevr. Josee Poppe-
laarts-Van Hoof (Edegem); Alfons Brat (Merk
sem); Alfons Mathot (Schilde); Luc De Boel 
(Antwerpen). 

PROVINCIE 
Antwerpen 
Oktaaf Meyntjens (ZwijndrechO; Staf De Lie 
(Berendrechü; Clem De Ranter (Hoboken); 
Gerda De Ryck (Antwerpen); Piet Severins 
(Zwi jndrecht); André Cardinael (Antwerpen); 
Koen Pauli (Antwerpen); Henri Peleman (Ant
werpen) ; Anny Rottiers (Hoboken); Mevr. Ber
tha Dierckx-Van de Sande (Berendrecht); 
Frans De Laet (Antwerpen); Bea Vlieghe (Ant
werpen) ; Mevr. Lina Peeleman-Cuyt (Hobo
ken) ; Mevr. Regina Van der Bruggen-De Bruy
ne (Antwerpen); Karel Vloemans (Antwer
pen) ; Ivo Schiltz (Antwerpen). 

Ekeren-Zandhoven 
Jules De Cuyper (Broechem-Ranst); Walter 
Joris (Halle-Kempen); Frans Van Dessel (Sta
broek) ; Leo Thys (Zandhoven); Mevr. Lieve 
Horn (Westmalle); Mevr. Marita Schadick-Stry-
kers (Schilde); Paul Verhaert (Kalmthout); 
Henri Vande Weghe (Wommelgem); Hendrik 
Bellens (Ekeren); Paul De Corte (Hoeve^e^) ; 
Ivo Van Assche (Brasschaat); Mevr. Simonne 
Hansson-Van der Westerlaken (Schoten); Ge
rard Schonkeren (Kapellen). 

Berchem-Borgerhout 
Paul Doevenspeck (Deurne); Jef Brentjens 
(Berchem); Luc Droogmans (Merksem); Mevr. 
Mia Damen-Segers (Merksem); Staf Herey-
gers (Deurne); Frans Dirks (Borgerhout) ; Willy 
Van Bouwel (Mortsel) ; Michel Jorens (Wilr i jk); 
Jan De Landtsheer (Deurne); Mare Hendrickx 
(Merksem); Mevr. Rachel De Schutter (Wil
rijk) ; Mare Uytdewilgen (Deurne); Lambert 
Van de Wal (Borgerhout); Karel Liebens (Ber
chem) ; Mevr. Van Gelder (Berchem); Joannis 
Heyndrickx (Deurne); Jan Vandewalle (Mort
sel). 

Boom-Kontich 
Jef Steurs (Kontich); Jef Denil (Borsbeek); 
René Boeynaems (Boom); Mevr. Hilde De Wlt-

Jacobs (Edegem); Alexander Peeters (Boe-
chouO; René De Ranter (Aartselaar); Joris 
Roets (Lint). 

Arr. MECHELEN 
KAMER 
Joos Somers (Sint-Katelijne-Waver); Lode 
Van Dessel (Nij len); Jan Moons (Booischot); 
Josée Celen (Lier); Hugo Segers (Bornem); 
Wilfried Leemans (Willebroek). 
Opvo lgers 
Walter Luyten (Berlaar); Danny De Cuyper 
(Hallaar); Jean-Pierre Raeymaekers (Ruis
broek) ; Etienne Servaes (St.-Amands); Emiel 
Tuymans (Bonheiden); Walter Jaspers (Hom
beek). 

S E N A A T (Mechelen-Tumhout) 
Wim Jorissen (Mechelen); Carlo Van Eisen 
(Mol ) ; Diane Taelman-De Mulder (Kasteriee); 
Arthur Wijns (Heist-o.d.-Berg); Staf Driesen 
(Herenthout); Tuur Robberechts (Turnhout); 
Rik Bouwens (Lier). 

O p v o l g e r s : 
Hugo Draulans (Dessel); Fons Tubbeckx 
(Geel) ; Herman Cools (TurnhouO ; Firmin Ver-
linden (Hombeek); Vic Hermans (Arendonk) ; 
Maurice Gevers (St.-Amands). 

PROVINCIE 
Heist-Lier 
Lode Van Dessel (Nij len); Jan Moons (Booi-
s c h o ü ; Willy Van den Wijngaert (O.-L.-Vr.-
Waver ) ; Goedele Ghyssaert (Itegem); Willy 
Bogaerts (Rijmenam); Bob Van Ouytsel (Lier); 
Frans Hendrickx (Beriaar); Marcel Van Roos-
broeck (Putte); Germain Wagemans (Duffel). 

Mechelen 
Walter Jaspers (Hombeek); Hilda Uytterhoe-
ven (Mechelen); André De Proft (Mariakerke); 
Hypoliet Hofmans (Puurs); Aimé De Decker 
(St.-Amands); Herman Keldermans (Meche
len) ; Koen Van NIeuwenhove (Walem); Geor
ges Geens (Blaasveld). 

Arr. TURNHOUT 
KAMER 
Jo Belmans (Geel); Jef Thys (Wester io); Rudy 
Beaufays (Turnhout); Oktaaf Janssens (Laak-
dal); Ivo Van Clemen (Ramsel-Herselt); Maria 
Theeuwes (Hoogstraten); Jo Valgaeren (Mol). 
O p v o l g e r s : 
Cis Anthonis (Herentals); Laurent Dolhain 
(Beerse); Frans Teuwkens (Geel) ; Vic Haagen 
(Arendonk); Frans Van den Bruel (Hulshout); 
Wilfried Draulans (Westerio). 

PROVINCIE 
Mol-Arendonk 
Hugo Draulans (Dessel); Maria Valgaeren-Wa-
gemans (Mol ) ; Albert Geuens (Balen); Victor 
Hermans (Arendonk); Karel Wouters (Meer-
houü ; Rosa Goelen-Matheve (Mol ) ; Jo Bel
mans (Geel). 

Heren tals-WesterIo 
Rob Geeraerts (Laakdal); Diana Taelman-De 
Mulder (Kasteriee); Frans Van den Bruel (Huls
hout) ; Karel Cambre (Herenthout); Ivo Van 
Clemen (Ramsel-Herselt); Jef Thys (Wester
io) ; Cis Anthonis (Herentals). 
Turnhout-Hoogstraten 
Laurent Dolhain (Beerse); Jaak Baelemans (Rij-
kevorsel); Lou Deckx (Turnhout); Paula Mer-
tens-Peeters (Turnhout); Johan Ooms (Hoog
straten) ; Josée Van Houtven-Van Mier (Oud-
Turnhout). 

PROVINCIE LIMBURG 
Arr. HASSELT 
KAMER 
Willy Desaeyere (Zutendaal); Jaak Vandewijn-
gaert (Heusden); Theresa Boni-Raskin (Lum-
men) ; Lucien Herekens (St.-Truiden); Jozef 
Wijsmans (Diepenbeek); Karel Wijckmans 
(Tessenderio); An Gysen-Demeester (Genk). 
O p v o l g e r s : 
Jaak Vandewijgaert (Heusden); Edgard Ballet 
(Hasselü; Tony Jacobs (Lummen); Jan Ste
vens (Brustem-St.-Truiden); Raymond Vran-
ken (Beringen); Norbert Dieussaert (As). 

SENAAT 
(Hasselt-Tongeren-Maaseik) 
Rik Vandekerckhove (Genk); Maria Jaeobs-
Colemont (Beringen); Adriaan Custers (Bree); 
Mathieu Lowis (Dilsen); Urbaan Driljeux (Sint-
Truiden); Alfons Van Dijck (Peer); Laurent 
Duchateau (HoeselO. 
Opvolgers : 
Theo Sehoofs (Kinrooi); Clement Huygen 
(Munsterbilzen); Irma De Cap (Zelem); J. Flor. 
Wulms (HasselO; Jan Van Summeren (Lom
mei) ; Leopold Jorissen (Tongeren). 

PROVINCIE 
Hasselt 
Edgard Ballet (Hasselt); Louis Raymakers (Ku
ringen) ; Jozef Wijsmans (Diepenbeek); Gode
lieve Degreef-Pien (Zonhoven); Tony Martens 
(St.-Lambrechts-Herk); Theo Hoeven (Ste-
voort-Hasselt); Johny Pieters (Hasselt); Willy 
Desaeyere (Zutendaal); Jean-Paul Claes (Has
selt). 

Herk-de-Stad 
Irma De Cap (Zelem); Willy Putzeys (Lum
men) ; Robert Nickmans (Schulen). 

St.-Truiden 
Urbaan Driljeux (St.-Truiden); Lueien Herekens 
(St.-Truiden); Ivonne Colemont-Siau (Nieuwer
kerken) ; Jean Stevens (Brustel-St.-Truiden); 
M.-Louise Viggria-Dehaes (Duras-St.-Truiden). 

Genk 
An Gysen-Demeester (Genk) ; Jos Truyen 
(As ) ; Pieter Willems (Opglabbeek); Hugo 
Olaerts (Genk) ; Lieve Geussens-Van Esser 
(Genk) ; Paul Vanormelingen (Genk) ; Rik Van
dekerckhove (Genk); Hendrik Vanherf (Zuten
daal). 

Beringen 
Henri Decoster (Tessenderio); Herman Maus-

sen (Paal); Florent Truyers (Zolder) ; Herman 
Van Vaerenbergh (Beringen); (jodelieve 
Camps-Gestels (Tessenderio); Leopold Meu-
kens (Beverio); Jozef Breugelmans (Koersel) 
J.-Pierre Dewulf (Hasselt); Jaak Vandewijn-
gaert (Heusden). 

Arr. TONGEREN-
MAASEIK 
KAMER 
J. Gabriels (Bree); J. Sauwens (Bilzen); W. 
Wijsmans (Hechtel-Eksel); Jaklien Deben 
(Maaseik); J. Albreehts (Maasmechelen); J. 
Van Bree (Overpelt) ; E. Raskin (Eigenbilzen). 
O p v o l g e r s : 
J. Sauwens (Bilzen); M. Smeulders (Lommei); 
M. Vastmans (Dilsen); G. Konings (Riemst); 
Mia Vandeperre (s-Gravenvoeren); E. Roux 
(Borgloon). 

PROVINCIE 
Maaseik 
T. Sehoofs (Kinrooi); M. Lowis (Dilsen); L. Pie
ters (Maaseik); R. Kuypers (Opoeteren); J. 
Cuppens (Neeroeteren). 
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Bilzen 
J. Sauwens (Bilzen); C. Huygen (Munsterbil
zen) ; L Duchateau (Hoeselt). 

Bree 
J. Gabriels (Bree); D. Heylen (Bocholt) ; J. Van-
dermeeren (Gruitrode); G. Vossen (Kaulille). 

Maasmechelen 
J. Albreehts (Maasmechelen); A. Bervaes (Re-
kem) ; Mariette Daene-Lyna (Uikhoven); Ma
rie-Louise Slechten-Biêgs (Maasmechelen); E. 
Bemong (Lanaken). 

Neerpelt 
J. Van Bree (Overpelt) ; M. Smeulders (Lom
mei) ; J. Van Werde (Hamont-Aehel); G. Vae-
sen (Hamont); M. Van Laere (Neerpelt); J. 
Vansummeren (Lommei). 

Peer 
W. Wijsmans (Hechtel); P Claes (Peer); Jean
ne Put-Schrooten (Helchteren); J. Daniels (Gro-
te-Brogel). 

Tongeren 
M. Vanbull (Tongeren); Mia Vandeperre ('s-
Gravenvoeren); P. Jorissen (Tongeren); G. 
Konings (Riemst); Rina Vos-De Block (Millen). 

Borgloon 
E. Roux (Borgloon); Griet Cleeren (Alken); H. 
Vervoir (Heers); G. Croes (Gors-op-Leeuw). 

Lees vervolg biz. 18 
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V>lksuiiie 
sociaal en federaal 

VU-Verkiezingsfonds 
Barrikadenplein 12 

1000 Brussel 

430/ 
0691071 
/34 
Doe vandaag nog uw stor
ting. Zelfs het kleinste be
drag ts van harte welkom. 
Help ons in elke Vlaamse 
woonkamer de VU-bood-
schap te brengen ! 

B.-V D.S, Dendermonde 1.000 
AR., Schoten 500 
R.D.M., Denderleeuw - ^ ^ '' 000 
A N-F.V.E, Kortenberg '-^^ 1000 
A.C., 1030 Brussel yWÊ 500 
A.D.N., Berchem 500 
LV.NI j len , 1.000 
W V B., Achel . A ^ l l l ï O S I f C 1.000 
JG., Ekeren 1.000 
J.R., Overijse 2.000 
M B, Zaventem 500 
J.E., L i e r . . . / 200 
K.L, Wolvertenn 200 
M.P., Meise ,.^-^.^^^.,^ 1.000 
S.R., Grimbergen rlri^:'..?. 500 
P.G., Haaltert >..... 10000 
VU-Erpe-Mere (aandeel lidgelden) 1 995 
M.L., 8200 Brugge . . $ f * ; 4 ^ 500 
J.V., Oudergem , A . ^^ - ,««8#4^ I%«J^J ... .1.000 
O.D., Nieuwpoort . ' . . : ' : ; ; ; ' r ^™^ ' . f .7.... .1.000 
L.V., Blankenberge 500 
K.D., Oostende . . . . . ^ 500 
P.D.B., Merchtem ^£M: 500 

A.Z., zeie KÊff:,:.'j::r..±-fT^'-:±... .3.500 
G.M., Keerbergen 4.000 
J.V M., St.-Jans-Molenbeek 2.000 
J.H., Evergem 1.000 
A D V Fttprhppk - - * '^no 
OnbekSd .; 'r^I/^^EE^M?. 'Z'. 500 
Naamloos 1.000 
A.D.J., Zomergem ,,..„- 1.000 
A.G., Wommelgem ^Mulb.,yi^^MM 500 
M.M., Opoeteren ^ ."•. 500 
N.C.. Kortrijk 500 
A.L, Waasmunster 200 
« Naar Vlaamse autonomie », Schoten 1.000 
K.P., Antwerpen 2.000 
W.A., Aalst ...,..^,. 1.000 
A.C., St.-Amandsberg ^ ^ ^ T 1.000 
C.B.,Waregem ." 1.000 
F.S., 1020 Brussel 300 
F.M., Maasmechelèn 2.000 
A.V.-V, 1030 Brussel 2.000 

M.D., Wilrijk 1 .OOQ 
J.D., Kapelle-op-den-Bos ....,..L-'..,..v„..f,.".;.;/...r..1.000 
A.V., Tervuren ::..:.'^^.X^'M^.tiC^.t^f 500 
J W , Grembergen 1.000 
D.V P., Heverlee 300 
HA.A, 8200 Brugge ' 500 
D.G., Kortenberq ...,,.^.. „ .^ 300 
A.V.H., Haaltert .2^4;.Mm^M^S^'ÊoO 
P.B., Leuven &^„1..:;„:L.^..: i.000 
G.V.O., Brasschaat...!! '.:. . . . ! . . „ . . Zl 15.000 
E.L, Westerio 1.000 
E.V, Denderleeuw 500 
H.M., Lede • 500 
M.D.N., Vilvoorde « Vlaanderen Eerst» 500 
M.L, Zomergem 500 
V.H.-R., St.-Niklaas 500 
G.V.-L. « Tegen de CVP-staat», Bellegem 500 
R D.M, Mortsel 250 
N.D.S.,Gent 300 
R.G.,Genk 500 
J.V.M., Gent 500 
M.V.D V., Tervuren 500 
H.B., Tervuren I j ^ ^ - ; 500 
H.D.R., Blaasveld - ' ^ ^ ^ t • «5-^-^0«;^«. 500 
LR., Borgerhout 3:.W..y.fr^^JT^'. 750 
F.D.S., Schilde 500 

J.G., 1200 Brussel .. . .«V.,-.*,^^ 350 
Z.V., Blankenberge . :M,ürimi 200 
A.D.S., Kessei-Lo .'.' j^s^.fl. 1.000 
J.D.Z., Emblem ':': 1.000 
J.L, Aarschot 1.000 
VU-afd. Hooglede 1.000 
VU-afd. Wachtebeke 1.000 
L.D.K., Oudenaarde ,^k^i 1.000 
K.L.,Edegem .*?*:t:-; 1.000 
O.D.W., Anzegem 500 
C.G., Koksijde . . . . . . . , . , ._, , , . . , . ! 500 
F.V., Kraainem '.,S»i i . ^ l f :*,.:> 200 
P.M.,Lommel '. 500 
H.D.S., Brugge 200 
D.V.,Bree 500 
J.D.,Jette 350 

Totaal 4e lijst 407.501 
I 
I 

Vfat heeft de KB met de hobby van Wim 
te maken ? 

Zeer veel. 
Dat Zit zo Wim heeft een depositoboekje bij de Kredietbank. 

Al vele jaren In het begin was het eigenlijk moeder die af en toe 
iets op zi)n boekje zette Met nieuwjaar En met verjaardagen, en 
zo Pas op de middelbare school werd het echt doelbewust sparen. 
Eerst voor een platenspeler. Dan voor een gitaar. Tenslotte werd 
het een heuse stereo-installatie Wim is er erg fier op dat hij dat 
allemaal zelf kan kopen Stuk voor stuk. En ineens de echt goeie 
dingen, waarvan hij weet dat hij er lang plezier zal aan beleven. 

Sparen op een KB-depositoboekje gaat vlug vooruit. Het 
brengt een fikse interest op, die nog oploopt met de 
getrouwheidspremie. (Zie de huidige tarieven in onze kantoren). 

Het nieuwe boekje met de dagafschriften is heel handig. Zo 
weet Wim altijd heel nauwkeurig hoeveel hij gespaard heeft en ziet 
hij hoe het bedrag groeit. 

De interest is vrij van belasting tot een bedrag van 15.000 F. 
En het spaartegoed komt in aanmerking voor het verkrijgen van bv. 
woningkrediet tegen gunsttarief Dat Is interessant als Wim gaat 
trouwen en bouwen 

KREDIETBANK 
Wij nemen graag de tijd voor u. 
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Donderdag 
DECEMBER a 

BRT 1 

1400 Schooltelevisie - 1800 
Kuifje — 1805 Rondomons — 
1825 Little Vic het renpaard (fJ 
- 1850 Sporttribune - 1930 
Politieke tribune — 1945 Nieuws 
— 2010 De Muppet-show — 
20 35 25 jaar beeldjoumalistiek — 
2145 Premiere - 2220 Nieuws 

BRT 2 

2010 Wannes Van de Vetóe 
(kleinkunst^ — 2100 Rosmers-
holm (toneel) 

NED. 1 

11 00 Schooltelevisie - 18 30 Se
samstraat — 1845 Paspoort — 
1855 Nieuws - 1859 De Lucy 
show (fJ — 1925 Minivoetbal-
show (Ut rech t -Be lg ië ) - 2015 
The streets of San Francisco ( f ) 
- 21 05 Alles goed thuis - 21 35 
Nieuws — 21 55 Den Haag van
daag — 2210 NOS tnbune — 
23 05 Nieuws 

NED. 2 

1855 Nieuws — 1859 De Astro-
nautjes — 1905 De Nederlandse 
top 30 - 2000 Nieuws - 2027 
De inbreker (tnller) — 2210 Tele-
vizier magazine — 2300 Nieuws 

RTB 1 

17 30 Les rendez-vous du jeudi — 
1800 De Muppet-show - 1830 
Zigzag — 1845 Spectacle — 
1915 Antenne-soir — 1930 
Nieuws — 1955 Politieke tribune 
— 2003 Les gorges du Verdon 
(reportage) - 2023 La Gifie 
(film) - 2158 Nieuws - 2213 
Le carrousel aux images 

RTB 2 

1955 New York-Miami (film) 

ARD 1 

15 40 Nieuws — 15 45 Freiheit mit 
65 (reportage) — 16 30 Hans und 
Lehne ( f ) — 1650 Sowieso — 
1720 Reuzenslalom voor dames 
(ski) - 1750 Nieuws - 1800 
Intermezzo-Informationen — 
1815 Tennis lieber als Kanonen 
( f ) - 1915 Hier und Heute -
1945 Spiel um 4tel vor 8 — 2000 
Nieuws - 2015 Was bin Ich ' -
2145 Loriot IV (tv-spel) - 2230 
Tagesthemen — 2300 Venedig 
(dok) - 2345 Nieuws 

ZDF 

17 00 Nieuws - 1710 Sindbad (fJ 
— 1740 Die Drehscheibe — 
1820 Klager und Beklagte ( f ) -
1900 Nieuws - 1930 Dalli-Dalli 
(kwis) — 21 00 Heute-Journal -
21 20 Die Bonner Runde - 2220 
Gokken (reportage) — 020 
Nieuws 

ARD 3 

8 05 Schooltelevisie — 19 45 Jour
nal 3 - 2 0 0 0 Nieuws - 2015 
Kirschen in Nachbars Garten 
(film) — 2145 Familienrat — 
2215 Kino 78 - 2300 Nieuws 

TF 1 

1215 Reponse a tou t - 1229 
Les Tifins — 12 33 Midi premiere 
- 1300 Nieuws - 13 35 Regio
naal programma — 13 50 Objectif 
santé — 1400 Les 24 jeudis — 
1802 A la bonne heure - 1827 
Pour chaque enfant — 1832 L'ile 
aux enfants — 1855 Les oiseaux 
de Meiji Jingu ( f ) - 1910 Les 
Tifins — 1915 Une minute pour 
les femmes — 1920 Gewestelijk 
nieuws — 1945 Politieke partijen 
(KP) - 2000 Nieuws - 2030 
Mamee tu verras (tv-film) — 
2132 L evenement - 2215 
Nieuws - 2225 Cul de sac (film) 

WIJ 8 

''/7// 

— A hard day's night, muzikale film met The Beatles vol gags, sketches en suksesliedjes 
— Woensdag 13 december om 19 u 55 op RTB 2 

A 2 

1505 Operation danger (fJ — 
1500 L'invite du jeudi - 1725 
Fenetre sur — 17 55 Recre A 2 
- 1835 Ces t la vie - 1855 Der 
chiffres et des lettres — 1920 
Gewestelijk nieuws — 1945 Top 
Club - 2000 Nieuws - 2035 
Les couliers de Saint-Pierre (film) 
— 2215 Courte echelle pour 
grand ecran — 2255 Special 
buts - 23 05 Nieuws 

FR. 3 

1910 Nieuws — 19 20 Geweste
lijk nieuws — 1940 Reginaal pro
gramma — 1955 II fait une fois 
Ihomme — 2000 Les jeux de 20 
heures — 2030 LEpouvantail 
(film) — 2215 Nieuws 

LUX. 

1215 La bonne Franquette — 
17 00 Cinq a sept jeunes — 1715 
Cinq a sept agenda — 1720 
Recifs ( f ) — 1750 Cinq a sept 
service et vanetes — 1800 Le 
coffre-fort - 1840 Systeme D 
- 1900 Nieuws - 1930 Le cof-
fre-fort — 1935 Passé et gagne 
— 1947 Entre chien et chat — 
1955 Nieuws, - 2000 Boney ( f ) 
— 21 00 M l P l r e en 45 tours (poli
tiefilm) - 22 30 Horoskoop 

Vrijdag 
DECEMBER 

BRT 1 

1400 Schooltelevisie - 1800 
Kuifje — 18 05 Klem klem kleuter
tje — 18 20 Sesamstraat - 18 45 
Open school — 1915 Kijk uit i — 
1927 Politieke tribune - 1945 
Nieuws — 2015 De zwarte beer 
(dok) — 2040 Vier sympatieke 
schurken ( f ) - 2215 Welzijns
zorg — 2245 Nieuws 

BRT 2 

2015 Klaverweide ( f ) - 21 10 
Noord-Zuid - 2225 Dag aan 
dag 

NED. 1 

1030 Schooltelevisie - 1830 Se
samstraat — 1845 Paspoort — 
1955 Nieuws — 1859 Barbapa-
pa - 1905 Love boat ( f ) -
1955 2 voor 12 (kurs) - 2035 
Sonjas goed nieuws show — 
21 27 Nieuws - 21 55 Heb je Jet-
ta wel eens gehad? (tv-film) — 
22 20 George en Mildred - 2040 
Haagsche knngen — 2350 
Nieuws 

NED. 2 

1825Teleac - 1855 Nieuws -
1859 Wickie de Viking ( f ) -
19 27 De Muppetshow - 2027 

De illusionist (fJ - 21 25 Kant 
aan mijn broek ( f ) — 2200 Brand
punt - 2235 Humor 78 -
Nieuws 

RTB 1 

17 30 Le magazine des jeunes — 
1800 De Muppetshow — 1830 
Zigzag — 18 45 Sept sur sept — 
1915 Antenne-soir — 1930 
Nieuws — 1955 Politieke tnbune 
— 2003 A suivre - 2150 
Nieuws — 2205 Hester street ( f ) 
— 2335 Einde van de uitzending 

RTB 2 

1955 Los Angeles les annees 30 
(F) — 2045 Vendredi sports 

ARD 1 

1610 Nieuws - 1615 Ge-
sprach im Jugendprogramma 
« Fixer »(tv-film) — 17 00 Teletech-
nikum — 1745 Der 7 sinn — 
17 50 Nieuws — 18 00 Intermezzo 
Informationen — 1830 Hit um 
halb 7 — 1 8 4 0 Reich und arm ( f ) 
— 1915 Hier und heute — 20 00 
Nieuws — 2015 Maedchen fuer 
alles ( f ) - 2140 Ulrich Jochim-
sen (uitvinder) — 22 30 Tagesthe
men - 23 00 Der 7 Sinn - 23 05 
Eine Jugendliebe (tv-film) — 050 
Nieuws 

ZDF 

1600 Mannen ondereen (dok) — 
1645 Nieuws - 1655 Schueler 
express — 1740 Die Drehschei-
be - 1820 Dick und doof -
1900 Nieuws - 1930 Auslands-
journal — 2015 Die Abenteuer 
des David Balfour (tv-film) — 
2200 Heute-journal — 2220 As-
pekte — 2250 Sport am Tieitag 
— 2320 Gott schutzt die Lieben-
aen ( f ) — 1 00 Nieuws 

ARD 3 

1945 Journal 3 - 2000 Nieuws 
- 2015 Medienkntik - 2100 
Momente — 21 15 Cuba (reporta 
ge) — 2200 Die Bank am meer 
(tv-film) - 2255 Gott und die 
Welt - 2325 Nieuws 

TP1 

1215 Reponse a tout - 1229 
Les tifins — 1233 Midi-premiere 
- 1300 Nieuws - 1335 Regio
naal programma — 1405 CNDP 
— 1802 A la bonne heure — 
1827 Pour chaque enfant — 
1832 Llle aux enfants - 1855 
Les oiseaux de Meiji Jingu ( f ) — 
1915 Une minute pour les fem
mes — 19 18 Les tifins — 19 20 
Gewestelijk nieuws — 1945 Lln-
connu de 1945 — 2000 Nieuws 
- 2030 Volpone (toneel) -
2205 Les grands pas classiques 
— 2235 Nieuws 

A 2 

1505 D'Artagnan amoureux ( f ) 
- 1600 Delta - 1725 Fenetre 
sur — 1755 Recre A2 - 1835 
Ces t la vie — 1855 Des chiffres 
et des lettres — 19 20 Geweste
lijk nieuws — 1945 Top club — 
2000 Nieuws - 2032 La corde 
au cou (fJ — 21 30 Apostrophes 
— 22 40 Nieuws — 22 47 Les lois 
de l'hospitaiite (stomme film) 

FR 3 

1910 Nieuws — 19 20 Geweste
lijk nieuws — 19 40 Regionaal pro
gramma — 1955 II etait une fois 
I homme - 20 00 Les jeux de 20 
heures — 2030 Le nouveau ven-
dredi — 21 30 Fernand Contandin 
(portret van Fernandel) — 2225 
Nieuws 

LUX 

1215 a Donne franquette — 
17 00 Cinq a sept jeunes — 1715 
Cinq a sept weekend — 1750 
L atout-cuisine du chef — 1805 
Le coff re-fort — 1810 Cinq a 
sept magazine — 1840 Systeme 
D - 1900 Nieuws - 1930 Le 
coffre-fort — 19 35 Passé et gag
ne — 1947 Entre chien et chat 
- 19 55 Nieuws - 20 00 La cour-
se autour du monde — 21 00 Le 
testament du docteur Mabuse 
(griezelfilm) — 2230 Martini-
world — 2245 Horoskoop 

Zaterdag 
DECEMBER 

BRT 

1400 Dag aan dag - 1430 De 
avonturen van Aladin (tekenfilm) 
- 1540 Laurel en Hardy - 1600 
Open school - 1800 Kuifje — 
18 05 De wondere wereld van 
Walt Disney (dok) - 1850 Hon 
zon — 19 33 Politieke tnbune — 
1945 Nieuws - 2010 Zwar tw i t 
(f) - 20 35 Het jaar 8 - 21 55 
Wielen (weekendfilm) — 2315 
Nieuws 

NED 1 

1530 Nieuws - 1532 Lappenkat 
(f) — 1545 Kinderen uit de bijbel 
- 15 55 Laurel & Hardy - 16 15 
Peter Ramsey de dierendokter (f) 
- 1830 Sesamstraat — 1845 
Paspoort - 1859 Kuifje (f) -
2000 Die dekselse Dingus Magee 
(western) — 21 35 Nieuws — 
2155 Music gallery - 2255 
A v r o s sportpanorama — 2340 
Nieuws 

NED. 2 

1855 Nieuws - 1859 De Tros 
top 50 - 2000 Nieuws - 2027 
Teleraadsel — 2040 De dame 

van Duke Street ( f ) - 21 30 Ak-
tua TV - 2200 Boeing Boeing 
(toneel) - 2353 Nieuws 

RTB ~ 

1600 Jardinage (bladluis) — 
1630 Interwallonie - 1730 La 
preuve par set — 1835 Balourd 
e tBa lu - 1840 Folllies - 1910 
Antenne-soir — 1930 Nieuws — 
1955 Le jardin extraordinaire — 
2025 Torpilles sous lAtlantique 
(film) - 22 00 De brie et de broc 
(show) — 22 50 Nieuws 

ARD 

14 25 Nieuws — 14 30 Sesamstras-
se — 15 00 Frei geboren - drei Strol-
che m der Wildnis (dierenfilm) — 
1630 ARD-Ratgeber (geld) — 
17 15 De Grote St-Bernardpas 
(dok) - 1745 Nieuws - 1748 
Die Sportschau — 18 30 Intermez
zo-Informationen — 19 15 Hier und 
Heute - 1945Der7 Sinn - 1950 
Kurz vor 8 - 2000 Nieuws -
2015 Allein gegen Alle - 2145 
Nieuws — 22 05 Der grosse Atlan-
tik — 0005 Nieuws 

ZDF 

1700 Nieuws - 1705 Lander-
spiegel — 1800 Der Weg nach 
Tournon (f) — 1900 Nieuws — 
1930 Carmen (opera) - 2300 
Sport-studio — 0015 Nieuws 

D 3 

17 30 Technik zwischen Mangel 
und Macht — 18 00 Les Gammas 
- 1830 Schulsachen - 1900 
Markt - Wirtschaft - Sozial — 
1915 Sport im Westen - 1955 
Journal 3 — 2000 Nieuws — 
2015 Tod und Auferstehung des 
Wilhelm Hausmann (TV-film) — 
21 30 Tschaikowsky Wettbe-
werb Moskau 

F 1 

1212 Regionale magazines — 
12 27 Les tifins - 12 30 La vie en 
vert — 1247 Jeune pratique — 
13 00 Nieuws — 13 33 Le monde 
de Iaccordeon — 1346 Toujours 
le samedi — 1805 Trente millions 
d amis — 18 35 Les tifins — 18 40 
Auto-moto 1 — 19 13 SIX minutes 
pour vous defendre — 1920 Ge
westelijk nieuws — \1943 Clic et 
clac — 1945 Lincorinu de 1945 
- 2000 Nieuws - 2030 Des 
magiciens (show) — 21 37 Des 
tins croises (O - 2310 Tele 
foot 1 — 0010 Nieuws 

A 2 
12 30 Samedi et demi - 13 35 
Des animaux et des hommes — 
14 25 Les jeux du stade — 1710 
Salie des fetes — 1800 La cour 
se autour du monde — 18 55 Des 
chiffres et des lettres — 1920 
Gewestelijk nieuws — 1945 Top 
club - 2000 fslieuws -
20 35 Les rustres (toneel) — 
22 35 Sur la sellette - 23 20 Musi 
que — 2350 Nieuws 

F 3 

1910 Nieuws - 19 20 Geweste
lijk nieuws — 19 40 Regionaal pro
gramma — 1955 II etait une fois 
I homme (f) — 20 00 Les jeux de 
20 heures (spel) — 20 30 Mazann 
(TV-film) - 2215 Korte films -
2245 Nieuws 

LUX. 

1215 La bonne franquette — 
1632 Super juke-box - 1800 
Cinq a sec — 19 00 Nieuws — 
19 30 Aventures des hommes 
(dok) - 19 55 Nieuws - 2000 
Chaparral (f) - 21 00 Toubib or 
not Toubib (film) - 22 25 Horos 
koop 

Zondag 
10 DECEMBER 

BRT 1 

3 00 Voor boer en tuinder — 9 30 
Doe mee — 1000 Protestantse 
eredienst — 11 00 Verover de 
aarde — 11 50 Onbekende 
Vlaamse muziek — 12 00 Nieuws 

voor gehoorgestoord 
Open school — 15 
straat - 1525 Het j 
Dorp (Izenberge) — 1 
de kinderen (dok j — 
mekaar — 17 05 Spt 
— 17 10 Chinees turne 
ge) - 18 30 Kuifje 
Pool tot Evenaar — 1 c 
- 2000 Sportweek 
20 30 The Guns of 
(Oorlogsfilm) — 2305 

NED. 1 

1200 Omroepparochi 
Uitreiking Nobelprijs v 
de - 16 00 Teleac -
tatedienst — 17 30 Be 
Wilde Ganzen — 183 
19 00 Nieuws - 19 05 
nes ( f ) - 19 30 Prorr 
- 21 00 Heinz Ruhma 
- 22 20 Kenneth Ka 
tret) - 22 35 De 
mens — 23 10 Nieuw: 

NED. 2 

11 00 Fur Elise 100 -
men (opera) — 1530 
1532 Toen oma nog jc 
1555 Dieren m Ned 
zoute water (dok) -
Beachboys(dok) — 1 
tion Petty coat ( f ) — ' 
Sport 1 - 1745 Nut 
1830 Sesamstraat 
en hoe zit het nou mi 
1920 Studio Sport ; 
Humanistisch verbonc 
Nieuws - 2040 Mai 
Mary Hartman ( f ) -
waarheid ligt op h< 
(dok) - 23 45 Nieuw: 

RTB 1 

11 00 Euchanstievierin 
Face a face (debat) 
Nieuws - 1305 Cc 
(Schubert) - 1350 T 
14 00 La dynastie des 
14 50 Calimero — 
pour le monde — 17 
slagen — 1720 Le p 
— 1730 Belcanto -
( f ) - 1910 Kuifje 
Nieuws - 20 00 Voul' 
er — 21 30 Camera s 

ARD 

10 00 Godsdienst en 
— 10 45 Kinderproc 
1115 Jeugdwerk i 
1200 Der internatio 
schoppen (debat) 
Nieuws - 1315 De 
meenschap in Praag 
— 1345 Magazin der 
1445 Door de woesti 
na (poppenspel) — 1 
van Beethoven — 1 5 ' 
gens (portret) — 17( 
City ( f ) - 1745 Het 
derheden (dok) — IE 
- 18 33 Die Sportsch 
Weltspiegel - 2000 
2015 Adventssingen 
Twintig jaren Vijfde 
(dok) - 2105 SPD F 
21 35 Gesche Gottfne. 
- 23 10 Nieuws - 2; 
journal — 000 Nieuw; 

ZDF 
1030 ZDF-Matinee -
Sonntagskonzert — 1 
zur Zeit — 1300 Nieuv 
Die Drehscheibe — 
nik der Woche - 13 4! 
te — 1415 Die Bien 
1440 Musikmaschiner 
1510 Nieuws - 1520 
ger Domsingknaben 
15 30 Duitsers in Canai 
ge) - 1600 Sport 
1700 Nieuws - 170^ 
Reportage - 18 00 Tc 
1815 Raumschiff Ent 
- 1900 Nieuws - IS 
Perspektiven — 19 30 
teuer des David Balfoi 
— 21 05 Koncentratiek 
portage) — 21 50 f 
2200 De SPD-partijda 

Revue-Showtime-G 
(Show) - 23 30 Nieu\ 

ARD 3 
900 Telekolleg Aktue 
Telekolleg I - 1600 Ih 
Unsere Heimat — 1 
statt horen — 1730 P 
19 50 - 1800 Margi 
day - 18 30 Genuss ' 
- 1900 Rockpalast 
Sport im Westen — 1 ^ 
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Zes miljoen Vlamingen, 
en dan zejf beslissen 
Dat is federalisme. 



De Volksunie weet wat ze ¥ril 
Dit! 
Vlamingen baas in eigen 

liuis: federalisme. 

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

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

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

r 

Vlamingen baas over eigen 
geld: loon en beloning. 

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

Vlamingen boos over 
zichzelf: verdraagzaamheid. 

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

en het ook doel 
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® Frans Van der Eist, 
stichter-voorzitter V.U.: 
Streven naar federalisme, standvastig 
en betrouv^boar. 

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

(3D Vic Anciaux, 
staatsse kreta ri s: 
Bouwen aan een Brussel, 
waar de Vlamingen thuis zijn. 

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

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

6) Rik Vandekerckhove, 
minister Wetenschapsbeleid; 
v lerken voor een mooier Vlaanderen, 
van de zee tot over de Maas. 

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

Heeh Leo 
het gedaan ••? 
Maarnee! 

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

'zware krisis bevindt. Gekwetste 

i jdelheid mag geen reden zijn voor een 
ontslag. Vanaf het ogenbl ik, jaren 
geleden, dat men ons zegde dat het 
"met deze man a l lemaal anders" 
zou worden, is het land nog nooit zo 
vaak naar de stembus gemoeten. 

Dit wordt , al leen al sinds 1970, de zesde 
verkiezingsstri jd... 

...zonder te vergeten, dot de 
oorzaak van de huidige el lende de 
slechte grondwet van 1971 is, die door 
Tindemans werd opgesteld. 

Een grondwet die de Vlaamse 
demokrat ische meerderheid machteloos 
maakte tegenover de Cools'en en 
de Nols'en. 
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Rik Vandekerckhove, 
minister van WetenscliapsbeJeid. 

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

W-1 

Hector de Bruyne, 
minister van Buitenlandse Handel. 

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

Vic Anciaux, 
staatssekretaris Kuituur 
en Soc. Zaken Brussel. 

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

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

Nu ja 
^^^/y^////////y///^yy////y^//./'/^/^^^^^ ^ X x̂ 6'''w// 

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

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

Wij dragen graag onze verantwoordelijkheid ! 
Vanuit een door anderen hopeloos verknoeide 
situatie hebben wij eerlijk getracht, het 
federalisme onomkeerbaar op gang te brengen. 
Wij hebben niet de hele hypoteek van het 
verleden kunnen lichten ; niet alles wat anderen 
verknoeid hadden hebben wij kunnen recht 
zetten. Wij hebben echter naar best vermogen 
het Vlaams belang behartigd. Dat kon U 
trouwens van ons verwachten : sinds 25 jaar, en 
de meeste tijd daarvan tegen de anderen in, zijn 
wij een betrouwbare, standvastige 
federalistische partij. 0) 

o 

Toch mag u zondag voor ons stemmen. (D (1) 

S i 

sociaal en federaal 

Volksunie, 
Vlaams belang. 
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Suche nach den Quellen des Nils 
(dok) - 21 00 Ekstase in Orange 
(reportage) — 2145 Musical — 
2315 Heinnch Boell liest 

LUX. 

1315 Hei Elei Kuck Elei - 1645 
N I VU ni connu (film) — 18 30 RTL-
Theatre — 1900 Les sentiers de 
laventure (dok) — 1930 Nieuws 
— 19 33 Cine-Selection - 2000 
Departement S ( f ) - 21 00 Le 
glaive et la balance — 22 50 
Horoskoop 

TF 1 ~ 

915 Godsdienstige uitzendingen 
— 1202 La sequence du specta-
teur - 12 29 Les Tifins - 1230 
TF 1 TF 1 - 1300 Nieuws -
1320 Ces t pas serieux — 1415 
Les rendez-vous du dimanche — 
1530 Tiercé — 15 35 Lescadron 
volant ( f ) — 1625 Sports premie
re - 17 50 Salty (TV-film) -
1925 Les animaux du monde — 
1955 Les tifins — 2000 Nieuws 
— 20 35 Le chasseur de chez 
Maxims (Vaudeville) — 22 05 
Les grands mysteres de la musi-
que — 23 00 Nieuws 

A 2 

11 00 Quatre saisons — 11 30 La 
vente est au fond de la marmite 
- 12 00 Chorus - 1240Cinema-
lices — 1258 Top Club dimanche 
- 1315 Nieuws - 1340 Top 
Club Dimanche — 1430 Lage de 
cristal ( f ) — 1520 En savoir plus 
- 1620 Petit theatre du diman
che — 1655 Monsieur cinema 
(kwis) — 1735 Chocolat du di
manche — 1805 Le monde mer-
veilleux de Walt Disney — 19 00 
Stade 2 - 20 00 Nieuws - 2032 
Kojak ( f ) - 21 35 Borobudur voy 
age initiatique (dok) 

FR. 3 

1630 Espace musical (muzikaal 
programma) — 1730 Les Z A-
dos - 18 00 L invite de FR 3 -
2000 Histoires de France — 
21 30 Jean Epstein (portret) — 
2200 Hollywood USA (dok) -
22 30 La dame sans Camelia 
(film) 

Maandag 
DECEMBER 

ARD 

BRT 

1800 Kuifje - 1805 Peppi en 
Kokki - 1820 Open school -
18 50 Doe mee — 19 30 Politieke 
tribune — 19 45 Nieuws - 2010 
De zoete inval (f) — 20 40 Kiezen 
en delen - 2155 Lillie (f) -
22 45 Nieuws - 2255 Open 
school 

NED. 1 

1830 Sesamstraat — 1845 Kort
weg - 1855 Nieuws — 1859 
Wie van de d r i e ' — 1930 A v r o s 
platenpanel — 20 30 Nobelprijs
winnaars 1978 Wie zijn ze ' wat 
doen ze •? (dok) — 21 35 Nieuws 
— 21 55 De terugkeer van de 
Saint (O - 2245 Socutera -
23 00 Nieuws 

NED. 2 

18 55 Nieuws - 1859Heid i ( f ) -
1925 De Lucy-show (f) - 2000 
Nieuws - 20 27 De familie Bella
my (f) — 21 17 Showroom — 
22 20 Hier en nu - 23 00 Stand
punt — 2310 The Kings Singers 
- 23 25 Nieuws 

RTB 1 

17 35 1 2,3 Rimes et Racontines 
— 1805 De Muppet show — 
1835 Protestantse uitzending — 
19 05 Lundi Sports - 1920 Poli 
tieke tnbune — 1930 Nieuws — 
20 00 Le tourbillon des jours (f) — 
21 00 Questions de parti - 22 15 
Nieuws 

RTB 2 

19 55 Les chemins de I Exu ou les 
dernieres annees de Jean-Jac-
ques Rousseau — 21 25 intri
gues a la Maison Blanche (f) 

1610 Nieuws — 1615 Musik am 
Nachtmittag — 1700 Misch-
masch — 1750 Nieuws — 
1800 Das Intermezzo bietet an — 
1830 Spiel um halb 7 - 1840 
Bevers (dok) - 1915 Hier und 
Heute — 1945 Spiel um 4tel vor 
8 - 2000 Nieuws - 2015 Liebe 
zu Lydia (f) — 21 05 Kontraste — 
2145 Bitte umblaettern - 22 30 
Tagesthemen — 2300 Arabeske 
(spionagefilm) — 0045 Nieuws 

ZDF 

1700 Nieuws - 1710 Das kalte 
Herz (verhaal) - 1740 Die Dreh-
scheibe — 1820 Gesucht wird 
(serie) — 1900 Nieuws - 19 30 
Hitparade — 2015 Gesundheits-
magazin Praxis — 21 00 Heute-
Journal - 21 20 Bomber & Paga-
nini (TV-film) - 2305 Steckbnef 
- 2320 Nieuws 

D 3 

1945 Journal 3 - 2000 Nieuws 
— 2015 Pyramiden in Meer (dok) 
- 21 00 Momente - 21 15 Viva 
I Italia (film) - 23 00 Nieuws 

TF 1 

1215 Reponse a tout - 12 29 
Les Tifins — 12 33 Midi premiere 
— 13 00 Nieuws - 13 35 Regio
nale magazines — 13 50 Les 
apres midi de TF 1 d hier et d au-
jourd hui — 14 25 Les apres midi 
de TF 1 dhier et daujourdhui — 
17 58 A la bonne heure — 1855 
Les oiseaux de Meiji Jungu (f) — 
1915 Une minute pour les fern 
mes - 19 18 Les Tifins - 19 20 
Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 Linccnnu de 1945 — 2000 
Nieuws — 2030 De la terre a la 
lune (film) — 2250 Nieuws 

A 2 

1335 Regionaal magazine — 
13 50 Lage en fleur (f) - 1403 
Aujourdhui madame — 1505 
Trois de Saint Cyr (film) - 1725 
Fenetre sur — 1755 Recre A2 
- 18 35 Ces t la vie - 18 55 Des 
chiffres et des lettres (spel) — 
1920 Gewestelijk nieuws — 
1945 Top club (show) - 2000 
Nieuws — 2032 Lundi vanetes 
— 21 35 Question de temps — 
22 35 Zig-zag - 2305 Nieuws 

FR. 3 

1910 Nieuws - 19 20 Gewestelij
ke aktualiteiten — 1940 Regio
naal programma — 1955 II etait 
une fois Ihomme (f) — 20 00 Les 
jeux de 20 heures - 2030 Qa 
n'arnve quaux autres (film) — 
22 00 Nieuws 

LUX. 

1215 La bonne franquette — 
17 00 Cinq a sept jeunes — 1715 
Cinq a sept agenda — 17 20 Les 
secrets de la Mer Rouge (O — 
17 50 Cinq a sept service et varié
tés - 1800 Le coffre-fort -
1805 Cinq a sept actualites — 
18 20 Ram-dames - 18 35 Le cof
fre-fort — 1840 Systeme D — 
1900 Nieuws - 1930 Le coffre-
fort — 1945 Passé et gagne — 
1947 Entre chien et chat — 1955 
Nieuws — 20 00 La vie de Marian
ne (f) - 21 00 Keoma (Western) 

NED. 1 

Dinsdag 
12 DECEMBER 1 

BRT 1 

18 00 Kuifje - 1805 Peppi en 
Kokki — 1820 Open school -
18 50 Muzieksien special — 19 30 
Politieke tnbune — 1945 Nieuws 
- 2010 De zoete infal ( f ) -
20 40 Kiezen of delen - 21 55 Jij 
of WIJ ' — 22 20 Gastprogramma 
— 2250 Nieuws 

BRT 2 

2010 Op een goeie wei ( f ) — 
20 25 Kommissaris Moulin van de 
«Police Judiciaire» ( f ) 

1830 Sesamstraat - 1845 Pas
poort - 1855 Nieuws - 1859 
Het kleine huis ( f ) — 1950 Wind
kracht 16 — 2025 Mierenwereld 
(dok) — 2040 Zin of onzin -
10 50 Tijdsein — 21 35 Nieuws -
2155 Den Haag vandaag — 
2210 De Kristenen (dokO — 
23 05 Nieuws 

NED. 2 
1855 Nieuws - 1859 Barbapa-
pa - 1905 Pinokkio ( f ) - 1927 
Hoe bestaat het"? - 2000 
Nieuws — 2027 George en Mil
dred ( f ) — 2052 Steenkool wordt 
duur betaald (tv-spel) — 2210 
Vara visie — 2300 Uitzending 
van vrije gedachte — 23 30 
Nieuws 

RTB 1 

17 35 1 2 3 cinema - 18 05 De 
Muppet-show - 1835 TVF — 
1920 Politieke tribune - 19 30 
Nieuws — 20 00 Le tourbillon des 
jours ( f ) — 21 00 Questions de 
parti - 2215 Nieuws - 22 30 
Videographie 

RTB 2 
19 05 Tribunes economiques et so-
ciales — 1955 Les chemins de 
I excil ou les dernieres annees de 
Jean-Jacques Rousseau — 21 25 
Paris beguin (film) 

ARD 
1610 Nieuws - 1615Psycho lo 
gie wapen tegen gijzelingen — 
17 00 Die Sache mit meinem Va 
ter ( f ) - 1750 Nieuws - 1800 
Intermezzo-Informationen — 
18 30 «Ouwe krakers» van de 
Beatles — 1845 Die Zuschauer-
show — 19 15 Hier und Heute — 
1945 Tip um 4tel vor 8 — 2000 
Nieuws — 2015 Die Montagsma 
Ier (spel) — 21 00 Report — 
2145Detekt ivRockford Anrufge-
nuegt ( f ) — 22 30 Tagesthemen 
- 23 00 Een ballet danst de 
wereld rond ( f ) — 0000 Nieuws 

ZDF 
17 00 Nieuws — 1710 Anders als 
die anderen leben (dok) — 1740 
Die Drehscheibe - 1820 Mar 
chen der Volker (tekenfilm) Het 
duivelsmasker — 1835 Popeye 
eine Seemann ohne Furcht und 
Adel Tekenfilm - 1900 Nieuws 
— 19 30 Die Abenteuer des David 
Balfour (tv film) - 21 00 Heute-
Journal - 21 20 Brotlose Stahlko-
cher ? (serie) - 22 00 Der Teufel 
moglicherweise (film) — 2340 
Nieuws 

D. 3 

8 05 Schooltelevisie - 1900Wi ld-
nis auf dem Forderband (dok) — 
19 45 Journal 3 - 2000 Nieuws 
— 2015 De geschiedenis van de 
luchtballon — 21 00 Momente — 
2115 Micro Macro - 22 00 Im
mer Aerger mit — 22 30 Wenn die 
Liebe hmfallt - 23 00 Nieuws 

TF 1 

1215 Reponse a tout - 12 29 
Les Tifins — 12 33 Midi premiere 
- 13 00 Nieuws - 13 45 Jeugd-

dl de TF 1 - 1800 A la bonne 
heure — 1827 Un rue Sesame 
— 1855 Les oiseaux de Meiji Jun-
gi ( f ) — 1915 Une minute pour 
les femmes — 19 18 Les Tifins — 
1920 Gewestelijk nieuws — 
1945 Linconnu de 1945 — 2000 
Nieuws — 20 30 Autour du chapi-
teau — 21 30 Waarvan dromen 
as t ronomen ' (reportage) 

A-2 

1335 Fiegionaal magazine — 
1350 L'age en fleur (fJ - 1403 
Aujourd'hui madame — 1500 
Operation danger ( f ) — 1555 
Decoiuvrir — 17 25 Fenêtre sur 
- 1755 Recre A-2 - 1835 Ces t 
la vie — 18 55 Des chiffres et des 
lettres — 1920 Gewestelijk 
nieuws — 1945 Top Club — 
20 00 Nieuws - 20 30 Wie zijn de 
kinderen van 8 tot 13 laar"? 

F̂ 3 

1910 Nieuws — 19 20 Geweste
lijk nieuws — 19 40 Regionaal pro
gramma — 1955 II etait une fois 
Ihomme ( f ) — 2000 Les jeux de 
20 heures — 20 30 Le grand pas
sage (film) — 22 30 Nieuws 

LUX 

1215 La bonne franquette — 
17 00 De cinq a sept jeunes — 
1715 Cinq a sept agenda — 
17 20 Docteur Simon Locke ( f ) — 
17 50 Cinq a sept service et varié
tés - 1800 Le coffre-fort -
1805 Cinq a sept actualites — 
1820 Ram Dames — 1835 Le 
coffre-fort - 1840 Systeme D 
- 1900 Nieuws - 19 30 Le cof 
fre fort - 19 35 Passé et gagne 
— 1947 Entre chien et chat — 
1955 Nieuws — 2000 La petite 
maison dans la praine ( f ) — 21 00 
Qu il est bon d etre vivant (film) — 

Woensdag 
13 DECEMBER 

BRT 1 

1530 Open school - 1630 Tip-
Top - 1820 Peppi en Kokki -
18 35 De Hardy s (f) - 19 30 Poli 
tieke tnbune (VU) — 1945 
Nieuws — 2010 De zoete inval 
(f) - 2040 Kiezen of delen (VU) 
- 2155 Persona - 22 20 
Nieuws 

BRT 2 ~ 

2010 Uluru (film) - 2035 Kom
missaris Moulin van de «Police 
Judiciaire» (film) 

NED. 1 

1530 Berebios - 1715 Blokfluit 
spelenderwijs — 1830 Sesam
straat — 1850 Toenstische tips 
- 1855 Nieuws - 1859 Van 
gewest tot gewest — 19 50 Politie
ke partijen (PPR) - 2000 Een 
echtscheiding (tv-spel) — 2055 
Cinevisie — 21 37 Nieuws — 
21 55 Den Haag vandaag 
2210 Panoramiek - 22 50 Studio 
sport - 2320 Nieuws 

NED. 2 
1855 Nieuws - 18 59 Het beloof
de land (dok) - 1925 Kenmerk 

— De inbreker, thriller met suspense en humortikjes in de wereld va., 
kroeg en bordeel 
— Donderdag 7 december om 20 u 27 op N 2 

- 2000 Nieuws - 2027 Socute
ra - 20 32 Countdown (pop) — 
21 00 Scheer & Remmers in Ro
me (reportage) — 21 30 Het Vo
lendammer Operakoor in Israel 
- 21 55 War of the worlds (SF-
film) - 23 25 Agenda 

RTB 1 ~ 

17 00 Feu vert — 18 45 Les aven-
tures du petit tortillard — 1850 La 
pensee et les hommes — 1920 
Politieke tribune — 19 30 Nieuws 
- 19 55 Operatie 48 81 00 -
20 00 Le tourbillon des jours (O — 
21 00 Questions de parti - 2220 
Nieuws - 22 35 Arts-hebdo 

RTB 2 

19 00 Interwallonie — 19 55 Qua
tre gargons dans le vent (film) 
- 2210 Einde van de uitzending 

ARD 

15 40 Nieuws - 1545 Ein Platz 
fur Tiere Nepal (dok) — 1630 
Die Sache mit meinem Vater 
(jeugdfilm) - 17 20 WK-ski -
1750 Nieuws — 1800 Intermez
zo-Informationen — 1830 Hit um 
halb 7 - 1840 Reich und arm -
1915 Hier und heute - 1945 
Sicher ist sicher (tv-kwis) — 20 00 
Nieuws — 2015 Ludwigshohe 
(tv-film) — 21 45 Kultureel magazi
ne 

ZDF 

17 00 Nieuws — 1710 Bis ans 
Ende der Welt (f) - 17 40 Die 
Drehscheibe — 18 20 Wenn einer 
eine Reise tut (dok) — 1900 
Nieuws - 1930 Der Sport-Spie-
gel - 2015 Bilanz - 21 00 Heu-
te-Journal — 21 20 Die strassen 
von San Francisco (O — 2205 
Treffpunkt UE Wagen 4 - 22 35 
Biê Moewe (toneel) 

ARD 3 

1900 Chimpansees (dok) — 
19 45 Journal 3 - 20 00 Nieuws 
— 2015 Mittwochs in 21 45 
Liefde (satire) - 22 09 Der 7 
Sinn — 2205 Goldgraeber von 
1933 (musical) - 2340 Nieuws 

TF 1 

1215 Reponse a tout - 1229 
Les tifins — 1233 Midi-premiere 
— 13 00 Nieuws — 13 37 Les visi
teurs du mercredi — 1755 Sur 
deux roues — 1815 A la bonne 
heure — 1825 Un rue Sesame 

— 18 55 Les oiseaux de Meiji Jun
gu (O — 1915 Une minute pour 
les femmes — 1918 Les tifins — 
1920 Gewestelijk nieuws — 
1945 L'inconnu de 1945 - 1953 
Trekking lotto — 2003 Nieuws 
— 20 35 Les chemins de l'exil (tv-
film) - 2210 Het einde van het 
geweld ' — 23 05 Nieuws 

A 2 

1335 Regionaal nieuws — 1350 
L age en fleur (f) - - 1 4 03 Aujourd
hui madame — 1500 Les Robin
sons suisses (f) — 1610 Recre 
A2 - 1835 Ces t la vie - 1855 
Des chiffres et des lettres — 
1920 Gewestelijk nieuws — 
1945 Top club - 2000 Nieuws 
- 2032 Les Muppets - 2105 
Mi-fugue mi-raison — 2220 De 
gevaren in huis (dok) — 2315 
Nieuws 

FR 3 

1910 Nieuws — 1920 Geweste
lijk nieuws — 19 40 Regionaal pro
gramma — 1955 II etait une fois 
l'homme — 2000 Les jeux de 20 
heures — 2030 Soiree Americai-
ne (tv-film) — 2205 Nieuws 

LUX 

1215 La bonne franquette — 
1630 Lecole buissonniere ' — 
1800 Le coffre-fort - 1805 De 
nos clochers — 1820 Ram-da-
mes — 1835 Le coffre-fort — 
1840 Systeme D - 1900 
Nieuws — 19 30 Le coffre-fort — 
1935 Passé et gagne — 1947 
Entre chien et chat — 1955 
Nieuws - 2000 Hit-parade — 
21 00 Lom des rumeurs de la ville 
(film) — 22 40 Horoskoop 
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PROVINCIE BRABANT 
Arr. BRUSSEL 
HALLE -
VILVOORDE 

KAMER 
V I C Anciaux (Brussel). Jef Valkeniers (Schep-
daal), Anna-Manó Roppe (Opwi jk) , Willy De 
Saeger (Alsemberg), Vic Van Aelst (Jette). 
Juul Denayer (Buizingen), Jaklien Cocque-
reaux (Ganshoren), Renaat Van Vlasselaer 
(Zemst) , Luc Menu (Hoeilaart). Maurits Van 
Liedekerke (Liedekerke), Willem Meyers (Koe-
kelberg), Edmond Schepens (Steenokker-
zeel) , Freddy Minten (Grimbergen), Gaby Van 
Dromme (Ukkel), Jan Rutgeerts (Vilvoorde), 
Richard Peeters (Wezembeek-Oppem), Lucia 
Van Baden echtg Goyvaerts (Wemmel) , Eric 
Fonteyn (Schaarbeek), Roger De Leeuw 
(Roosdaal), Jan Schoevaerts (Kampenhout), 
Alfons Platteau (Teralfene). Alexander Nijs 
(Etterbeek), Rudi Spruyt (Londerzeel). Jozef 
Lissens (St-Kwintens-Lennik), Petrus Mertens 
(Beert), Johanna Van Den Eynde (Schaar
beek) , Roeland Van Der Stighelen (Meise), 
Lodewijk Lovenaer (Asse), Karel Beeckman 
(Zelhk), Remi Van Ophem (Vorst ) , Frans 
Elpers (Merchtem), Jaak Vervaet (Goo'k) , 
Mark Verhasselt (Sint-Agatha-Berchem), Bou-
dewijn De Waele (Zaventem) 

Opvolgers 
Frans Adang (St-Pieters-Leeuw), Flonnna Jus-
tens echtg Van Herck (Jette), Luc Vandezan-
de (Koekelberg). Omer Geldhof (Strombeek), 
Gustaaf Kiesekoms (Liedekerke), Marc Smout 
(Zaventem) 

SENAAT 
Bob Maes (Zaventem), Paul Peeters (Kapelle-
op-den-Bos), Jan De Berlangeer (Brussel), 
Albrecht De Schnjver (Itterbeek), Marie-Loui-
se Van Hecke-Thiebaut (Berg-KampenhouO, 
Roger De Brabanter (Brussel), Piet Thomas 
(Mollem), Herman Thunaux (Vorst ) , Isabella 
Van Den Dries wed Vanderstraeten (Brussel), 
Erik Clerckx (Vilvoorde), Johan Hendriks (Brus

sel) . Rene De Vaick (Strombeek), Roger De 
Heyn (St-Joost-ten-Node), Raf De Moor (Bui
zingen) , Mathieu Vranken (Hoeilaart), Jan 
Loos (Zemst) , Willem Croonenberghs (Gooik) 
Opvolgers 
Jozef De Ridder (Dilbeek), Theo Pauwels 
(Brussel) Maurice Praet (Brussel), Luc De 
Meyer (St -Pieters-Leeuw), Paule Dewael (St -
Stevens-Woluwe), Herwig Cornells (Meise) 

PROVINCIE 
Sint-Jans-Molenbeek 
Staf Van Essche (Brussel), Jaklien Cocque-
reaux (Ganshoren), Maurits Praet (Gansho-. 
ren) , Wim Meyers (Brussel), Virginie Van Mal-
deren (Koekelberg), Jan De Berlangeer (Jette) 

Sint-Gillis 
Willy De Saeger (Alsemberg), Johan Hendnks 
(Ukkel) , Willy De Strycker (Linkebeek), Her
man Thuriaux (Vorst ) . Edward De Boeck (St -
Gen -Rode), Walter Geldhof (Beersel), Remi 
Van Ophem (Vorsü , Frans Adang (St -Pieters-
Leeuw) , Carla Valkeniers (Schepdaal) 

Brussel 
Vic Anciaux (Brussel), Hedwige Jacobs-Vaes 
(Brussel), Frans Jonckers (Brussel), Isabella 
Van Den Dries wed Vanderstraeten (Brus
sel) , Schermie Herve (Brussel), Marcel Hen
driks (Brussel), Wim Van der Eist (Neder-over-
Heembeek) 

Halle-Lennik 
Gustaaf De Doncker (Gooik), Juul Denayer 
(Buizingen), Georgette De Nul-De Weerdt 
(Roosdaal), Ferdinand Troucheau (St-Pieters-
Leeuw) , Jef Valkeniers (Schepdaal) 

Sint-Joost-ten-Node 
Robert Maes (Zaventem), Alexander Nys (Et
terbeek) . Paule Dewael (St -Stevens-Wolu
we) , Pieter Hanssens (Sterrebeek), Roger De 
Heyn (St-Joost-ten-Node), Jeanine Madyol 
(St-Lambr-Woluwe), Willy Deswert (Kraai-
nem), Richard Peeters (Wezembeek-Oppem) 

Schaarbeek 
Roger De Brabanter (Schaarbeek), Edmond 
Schepens (Steenokkerzeel), Jeanine Bonne 
(Zaventem), Rene Hinnekens (Dieqem-Mache-
len), Jozef Bruffaerts (Nossegem), Jozef De 
Man (Nederokkerzeel), Hugo Schouterden 
(Evere) 

Anderlecht 
Maurits Panis (Dilbeek), Fons Prinsen (Itter
beek) , Mark Verhasselt (St-Agatha-Ber-
chem) ; Willy Eykenbos (Groot-Bijgaarden), 
Raymond Ronge (Anderlecht), Karel Beeck
man (Zellik) 

Eisene 
Paul Peeters (Kapelle-op-den-Bos), Jan Debon-
net (Eisene) Luk Menu (Hoeilaart), Jozef Ver-
heirstraeten (Watermaal-Bosvoorde), Jozef 
Vandenpias (Oudergem), Linda De Maeyer 
(Hoeilaart), Mane-Jose Segers-Vandenbroeck 
(Watermaal-Bosvoorde) 

Asse-Meise-Vilvoorde 
Gustaaf Kiesekoms (Liedekerke), Paul De 
Neve (Grimbergen), Enk Clerckx (Vi lvoorde), 
Amaat Verhulst (Londerzeel), Marie-Louise 
Van Hecke-Thiebaut (Berg-Kampenhout), 
Frans Kerremans (Wolvertem-Meise), Lucia 
Van Baden echtg Goyvaerts (Wemmel) Lode 
Desaeger (Weerde) , Piet Thomas (Mollem) 

Arr. LEUVEN 

Arr. NIJVEL 

KAMER 
Staf De Doncker (Gooik), Etienne Van Vaeren-
bergh (Lennik), Lieve Kuijpers-De Vijver (He
rent) August Geens (Kapelle-op-den-Bos), Hec
tor Huysmans (Kapelle-op-den-Bos) 
O p v o l g e r s : 
Rom De Craen (Kapelle-op-den-Bos), Etienne 
Van Vaerenbergh (Lennik), Romain Bogaerts 
(Beersel) Hector Huysmans (Kapelle-op-den-
Bos) , August Geens (Kapelle-op-den-Bos), Lie
ve Kui]pers-De Vijver (Herent) 

SENAAT 
Toon Van Overstraeten (Erembodegem), 
Leon Gaidars (Kapelle-op-den-Bos), Carla Van-
dezande-Van Well (Leuven) 
O p v o l g e r s : 
Frans Kuijpers (Schilde), Leon Calders (Kapel
le-op-den-Bos) , Carla Vandezande-Van Well 
(Leuven), Gabnelle Goossens (Schilde), Lode 
Van Put (Leuven), Mare Stals (Gent) 

KAMER 
Willy Kuijpers (Herent), Vital Valkeniers (Tie
nen) , Jaklien Mortelmans-Remon (Linden), An
dre De Samblanx (Langdorp), Jan De Ploey 
(Leuven), Marcel Gemoets (Scherpenheuvel), 
Luk Vanhorenbeek (Korbeek-Lo), Michael Go-
dyns (Wespelaar), Frans Trappeniers (Vos-
sem) 
Opvo lgers 
Dirk Van de Weyer (Molenstede), Roger 
Lenaerts (Hoeleden), Ariette Degeest-Lam-
brechts (Heverlee), Luk Bogaerts (Melkwezer-
Linter), Bert Vanhamel (Oud-Heverlee), Odiel 
Van Paemel (Heverlee) 

SENAAT 
Rob Vandezande (Leuven), Eugeen Van Itter
beek (Kessel-Lo) Paul Rock (Tienen), Leonie 
De Leebeeck-Baudet (Hever). 
Opvolgers 
Omer Steeno (Haasrode), Willy Joris (Zi-
chem) , Paul Vanden Dorpe (Kortenberg). Gil
bert Anteunis (Landen), Reinaud Hermans (Wil-
sele) , Hilde Cooremans (Molenstede) 

PROVINCIE 
Leuven 
Roger Overloop (Veltem) - Joris Depre (Tervu-
ren) , Herman Van Autgaerden (Bierbeek), 
Yvonne Van Put-Wuyts (Heverlee), Jos Trappe
niers (Loonbeek), Eugeen Van Itterbeek (Kes
sel-Lo) 

Aarschot-Diest-
Haacht 
Enk Van Besien (Tremelo), Simon Verbruggen 
(Langdorp), Jef Grauwels (Rotselaar), Kamiel 
De Roover (Keerbergen), Herman Brems 
(Schaffen), Agnes Hermans (Kortenaken) 

Tienen 
Vital Valkeniers (Tienen), Raymond Frangois 
(Budingen). Denis Geyskens (Attenrode-
Wever ) , Willy Kuijpers (Herent) 

Lees vervo lg biz. 20 

ANTWERPEN 

M\ 
DECEMBER 

10 

16 

16 

MECHELEN • Optreden van Gaston Berghmans, Leo Martin en 
Henk Van Montfoort bij de Vlaams-nationale kultuurgemeen-
schap De Noordster Om 20 uur in de stadsfeestzaal van de 
Leermarkt te Mechelen Kaarten te bekomen bij de boekhandel 
Salvator 
BOOISCHOT : VLWedenfeest om 20 u in Parochiezaal - Cen
trum Disco-bar Kempische koffietafel 50 fr per persoon 
Optreden van Zangkoor « Het Netelied » 

ZOERSEL: vu-ba l in zaal «De Smoutmolen», 20 u. 30 

ST.-AMANDS A / D SCHELDE: Opening van VU-lokaal, Jan 
van Droogenbroekstraat 53 om 15 uur met fanfare « Kempen-
land » uit Nijlen Toespraken door Vic Anciaux, Wim Jonssen en 
Joos Somers 
LIER. VU-bal om 20 uur in het «Hof van Aragon», 

RANST : 3e Nacht van Pallieterland VU-verkiezingsbal in het 
Gildenhuis te Emblem (Dorpstraat) Om 20 uur. 50 f^ 

VLAAMSE GROEP BOUWT 
TE NIEUW^POORT 
De mooiste en goedkoopste studio's en appartemen
ten van gans de kust. Zicht op zee of duinen en IJzer-
vlakte. 
Inl.: Jan Dewilde, Bauterstr. 20, Machelen. Tel. 091-
88.91 41 
Beheerder: Pol HERMAN, Goudbergstraat 119, We-

(Adv. 202) velgem. Tel. 056-41.29.22. 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 5 8 KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

Kortnieuws uit 
Antwerpen-stad 
V e r k i e z i n g e n 
W e vragen onze leden en sympatizan-
ten zich op te geven om op de dag 
van de verkiezingen (17 december) in 
de loop van de namiddag, mee te hel
pen bij het tellen van de stembneven 
in de stadsfeestzaal Opgeven tel 
VU-sekretanaat 36.84.65. 

Steun 

Op onze steunlijsten op het sekreta-
riaat of bij de bestuursleden Of stort 
op K B 404-3036801-74 van VU-
Antw Stad 

Te koop 
Badges « Vlaanderen mijn land », plas
tieken draagtassen «Vlaamse Macht, 
Vlaamse Welvaart» en allerlei sti
ckers op ons sekretariaat Wetstraat 
12, Antwerpen, tel 3684 65 Ook 
raamaffiches verkrijgbaar 

Mobie le p loegen 

Dagelijks mensen die ergens in het 
arrondissement op markten en aan 
belangrijke plaatsen willen mee kol-
porteren en uitdelen 

Verk iez ingsavond 

Op zondagavond 17 december voor 
alle belangstellenden samenkomst 
VU-lokaal Trefpunt Turnhoutsebaan 
28 te Deurne, waar de VU-parlemen-
tairen zullen aanwezig zijn 

Sekretar iaat 

Tot de dag van de verkiezingen is het 
sekretariaat dagelijks toegankelijk 
van 9 u 's morgens tot 19 u 's avonds 
Zaterdag tot 12 u Wetstraat 12, Ant
werpen, tel 368465 

Autokaravaan voor 
Groot-Halle 
W I J doen een oproep tot alle leden en 
sympatizanten om deel te nemen aan 
de autokaravaan op zaterdag 16 de
cember 1978 Verzamelen rond de 
St-Rochuskerk te Halle om 13u 30 
Allen op post 1 

BRABANT 

urn 
DECEMBER 

8 LEUVEN : Verkiezingsmeeting om 20 uur in Salons Georges 
Spreker Maurits Coppieters, voorzitter Nederlandse Kultuur-
raad 

9 BUIZINGEN : VU-pensenkermis vanaf 17 uur in de Don Bosco-
kelder. Steenweg naar Alsemberg Ook op 10 december vanaf 
11 u 30 

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

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

9 GOOIK - Krekelhof tentoonstelling van D Horemans (gebrand
schilderde glasramen), J Paesmans (aardewerk), Ch. Roubens 
(schildenjen) Van 9 tot 25 dec. (zondag 24 dec gesloten). 

9 ROTSELAAR-WEZEMAAL-WERCHTER : VU-bal om 20 uur in 
parochiezaal Wezemaal Orkest D J 

9 DIEST: VU-bal m Hallezaal om 20 u 30Orkest Minten 

13 SCHERPENHEUVEL-ZICHEM : informatie-avond met kamerlid 
Willy Kuijpers over de definitieve gewestplannen Aarschot-
Diest De avond begint om 10 u en gaat door in de St-Norber-
tuszaal te Averbode Organizatie « Een leefmilieu voor U » (ml 
013-77 3240) 

13. MACHELEN: VU-meeting om 20 u in zaal Egmont Sprekers 
senator Bob Maes en staatssekretans Vik Anciaux 

14 ITTERBEEK Donderdag 14 dec om 20 u in de zaal Moderna 
(Centrum) te Itterbeek VU-meeting met senator Wim Jonssen 
als gastspreker Iedereen is welkom 1 

15 LONDERZEEL : VU-verkiezingsmeeting in zaal Centrum Spre
kers • Vik Anciaux, Paul Peeters en de plaatselijke kandidaten 

16 KAPELLE-OP-DEN-BOS : Om 12 uur stipt verzameling ten hui
ze van kamerlid Paul Peeters voor vertrek autokaravaan in het 
kanton Om 21 uur inzet verkiezincjsnachtbal te Wolvertem in 
zaal Cecilia, Oppemstraat 

16 MEISE-WOLVERTEM-OPPEM . 10e afdelingsbal in zaal Cecilia 
te Wolvertem, Oppemstraat 14c om 20 u 30 met het orkest 

« Sunshine » 
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WflNTERFESTIVAI. van 

presenteert u nu zijn „winter
voorraad" van gezellig warme 
kleedjes en bloezen, 
geselecteerd uit de mooiste 
europese collecties, 
voor modebewuste en tevens 
prijsbewuste dames is nu het 
moment aangebroken om eens 
een kijkje te komen nemen bij 
Succes Kleding Meyers... 
u kunt er meteen ook profiteren 
van die uiterst lage en 
onklopbare 
FESTIVALPRIJZEN I ! ! 
SKM biedt u natuurlijk ook een 
overvloed van rokken. 

M O D E S H O W 
Elke dinsdag en donderdag om 15 u. worden 
de allernieuwste modellen in de gezellige 

koffiebar voorgesteld. 

SUCCES KLEDING MEYERS 
Boomsesteenyy^eg 35 - AARTSELAAR 

OPEN : alle werkdagen van 9 tot 20 u. Zaterdag van 9 tot 18 u. 

i \ 

VOETGANGERS 
U kunt de autobuslijn 50 
Antwerpen-Boom-Rumst-
Mechelen nemen. 
Afstappen SKM, hoek 
Lengstraat en Boqmsestwg. 
Aartselaar 

» 

- ' y 
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PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 

Arr. AALST 
KAMER 
Jan Caudron CAalsO, Georgette De Kegel 
(Outer) , Jan De Vuyst (Aaigem), Rita Borre-
mans (Geraardsbergen), Ghislain Hendenckx 
(AalsO , Herman Roels (Erembodegem) 
O p v o l g e r s : 
Andre Geens (Zottegem), Fntz Van Damme 
(Denderleeuw), Freddy Pools (Zandbergen), 
Lieve Meganck (Gijzegem), Paul Gees (Ge
raardsbergen) , Emiel Tavernier (Aalst) 

PROVINCIE 
Aalst 
Jules Hendenckx (Lede), Willy Alloo (AalsO , L 
Van Durme (Mere) , Irma Van Audenhove 
(Erembodegem), Willy De Valck (Meldert) . Wil
liam Van de Cauter (Hofstade), Herman Dael-
man (AalsO , D Denayer (AalsO 

Ninove-G'bergen 
Urbain Daumene (Meerbeke), P Vander Poor
ten (Idegem), Maurice Vervaet (Welle), M De 
Smet echtg Limbourg (NederhasselO , Renaat 
Raes (Voorde) 

Herzele-Zottegem 
Ghislain Diependaele (Zottegem), Luk Fermon 
(Herzele), Godelieve Vervaete (Zottegem), 
Andre Hendrickx (Heldergem), Fr De Man 
(Denderhoutem) 

Arr. OUDENAARDE 
KAMER 
Lieven Bauwens (Brake!), Frans Van den 
Heede (Oudenaarde), Simonne Callebaut-De-
wolf (Ronse) 
Opvolgers 
Freddy Seghers (Brake!), Herman Gilbert 
(Maarkedal), Roland Van Heddegem (Ouden
aarde) , Fons Desterke (Wortegem-Petegem), 
Dirk Baertsoen (Kruishoutem), Gies Cosyns 
(Kluisbergen) 

S E N A A T (Oudenaarde-Aalst) 
Germain De Rouck (Ronse), Gustaaf Scheer-
linck (NederhasselO, Wilfried De Metsenaere 
(Denderleeuw), Joannes De Neve (AalsO 

Opvolgers 
Fernand Van Nieuwenhove (Geraardsber
gen) , Laurent Verdonckt (Maarkedal), Paulus 
Hendenckx (Lede), Jozef Cosyns (Brakel), 
Edgard Lambrecht (Oudenaarde) Paul Van-
derbeke (AalsO 

PROVINCIE 
Oudenaarde 
Jaak Janin (Zingem), Fons Desterke (Worte
gem-Petegem) , Hugo Gastro (Kruishoutem), 
Edgard Lambrecht (Oudenaarde) 

iRonse 
Gies Cosyns (Kluisbergen), Bertrand Van der 
I jnden (Brakel), Lieven Bauwens (Brakel), 
Germain De Rouck (Ronse) 

Arr. GENT-EEKLO 
KAMER 
Frans Beert (GenO, Paul Van Grembergen 
(Ertvelde), Huguette De Bleecker-Ingelaere 
(Genu , Jules Schelstraete (Nevele), Guido 
Van den Kerchove (Aalter), Eelhart Peirs (Zul
te) , Lucien Despnet (Wondelgem), Edgard De 
Decker (Eekio), Juliaan Vervaet (Mel le), Da
niel Goethals (Lochnsti), Godelieve Robert-Bo-
gaert (Gentbrugge), Willy De Pillecijn (Oostak
ker) 
O p v o l g e r s : 
Paul Martens (Merelbeke), Koenraad Van 
Meenen (Heusden), Mark Parewijck (Ooster-
zele), Alain Vervaet (WaarschooO , Willy Ver-
helst (Mariakerke), Christiaan Versyck (GenO 

SENAAT 
Oswald Van Ooteghem (Gentbrugge), Guido 
Deroo (GenO, Fons Van Holderbeke (Waar
schooO , Herman Maes (Deinze), José Van 
Oost (Vosselare), Jozef Maton (Deurle-
Latem) 
O p v o l g e r s : 
Jef Van den Broecke (Sint-Denijs-Westrem), 
Jan Andnes (Sint-Amandsberg), Daniel Coppe-
jans (Kapri)ke), Andre Clierick (Destelbergen), 
Robert De Pauw (Ertvelde), Paul De Belie 
(Merelbeke) 

PROVINCIE 
Gent 
Chris Versyck (GenO, Huguette De Bleecker-
Ingelaere (GenO, Mare Stals (GenO, Johan 

Beke (Manakerke), Gilbert Verhoeyen (Gent
brugge), Adelheid De Milt-De Vleeschauwer 
(Drongen), Richard Van Hauwaert (Sint-
Denijs-Westrem), Jan Buyie (Sint-Amands-
berg) , Carla Brion (GenO, Dirk Van Poucke 
(Zwijnaarde), Frank Rummens (GenO , Geor
gette Merckx-De Bruyne (Ledeberg), Maurits 
Vandewoesti jne (GenO , Willy Vermeulen (Sint-
Amandsberg) , Bertrand Van Damme (GenO, 
Hubert Borgonie (GenO, Jozef Ryckoort 
(GenO , Willy De Pillecijn (Oostakker) 

• 
Deinze 
Jules Schelstraete (Nevele), Monica Heyde-
Amerlinck (Zulte), Herman Maes (Deinze), 
Erwin (iambie (Sint-Martens-Latem), August 
Persijn (Aalter) 

Evergem 
Alfons Van Holderbeke (WaarschooO, Albert 
Lambert (Zomergem), Ronny De Clercq (Ever
gem) , Paul Van Grembergen (Ertvelde) 

Lochristi 
Georges Van Gijsegem (Merelbeke), Koen-
raad Van Meenen (Heusden), Mark Egger-
mont (Lochristi), Frans Vercamer (Vurste) , 
Mark Van Grembergen (Wachtebeke), Martin 
Covent (Melle) 

EekIo 
Guido De Pestel (Oosteekio), Dame! Ctoppe-
jans (Kapnjke), Enk De Ridder (Maldegem); 
Dame! Plasschaert (WatervlieO, Edgard De 
Decker (EekIo) 

Arr. SINT-N!KLAAS 
KAMER 
Nelly Maes (Sint-Niklaas), Daan Anthuenis 
(Sint-Niklaas), Ghisleen Van Vessel (Melsele), 
Abdon Heyse (Stekene). 
O p v o l g e r s 
Alfons Claes (Rupelmonde), Lucie De Munck 
(Sint-Gillis), Dirk Heye (Eksaarde), Boudewim 
Vlegels (KieldrechO, Lode Broeckx a e m -
se) , Alfons Lizaerde (Sint-Niklaas) 

PROVINCIE 
Sint-Niklaas - Lokeren 
Leo Van Hoeylandt (St-Niklaas), Hervé Devos 
(Lokeren), Arnold Vandermeulen (Belsele), 
Hector Van der Loc (St-Niklaas), Nelly Maes 
(Sint-Niklaas), Maunts Coppieters (Nieuwker-
ken) 

Arr. 
DENDERMONDE 
S E N A A T (Denderm^St-Niklaas) 
Maunts Coppieters (Nieuwkerken), Oscar De 
Pus (Oudegem), Marcel De Waele (Zele) , G 
De Paepe (Beveren) 
O p v o l g e r s : 
Anton Keldermans (BuggenhouO, Erna Wey-
ten (Beveren), Theofiel Quintelier (Hamme), 
Arthur Baekeland (St-Nik!aas), Jan Verniers 
CSt-Nik!aas), Rik Smekens (Dendermonde) 

KAMER 
Walter Peeters (Hamme); Eberme Van Laeken 
(Wetteren). Johan De Mol (Lebbeke); Aviel 
Gieennck (Zele) 
O p v o l g e r s : 
Lutgart De Beul (Dendermonde): Jozef Bra-
cke (Laame), Hubert Bosman (Overmere): 
Robert Verest (Buggenhout): Ferdy W i e m s 
(Dendermonde); Alfons Rupus (Zeie). 

PROVINCIE 
Hamme-Zele 
Jozef De Bruyne (Zele) ; Marcel VerscheWen 
(Moerzeke) , Jean-Mane Van Praet (BeHare); 
Alfons Lambrechts (Waasmunster) 

Dendermonde-Wetteren 
Herman Burghgrave (Grembergen), Etienne 
Van Laeken (Wetteren), Herman Van den 
Abbeele (Schoonaarde), Jozef Bracke (Laar-
ne) , Jean-Pierre Wil lems, Victonne Buydts 
(Dendermonde), Mevr Jeannette Forceville-
Van den Broeck (Baasrode), Johan De Mol 
(Lebbeke) , . . . 

Lees vervo lg b lz .21 

ZANHER 
Wasautomaten - koelkasten - diepvri 
verwarming 

7ANKER-CENT] 
Gilbert Dezutter, 
Wingenestraat 7, 
9880 Maria-Aalter 

Tel. 091-74.19.50 

Duitse topkwaliteit met goede service. Zeer 
zen 

ezers en 

ER 

lage pri]-

adv 87 

Winkelier, 
handelaar... 

vraag eens naar de 
prijs van een «aanbe
volen huis». 
Dat valt echt mee! 

We hebben ^ en tijd voor U! 
advies voor uw interieur 

gordijnen 
overgordijnen 

vasttapij t 
behangpapier 

' V / r ^ c r c : MOONÎ N ctcat 
/ U t t n f C O f l A T R I C E 

Stationstraat Z6 Lebbeke OSZ/Zi.62.71 

« Goed nieuws » te 
St.-Giliis-Waas 
Voor 't eerst na 15 jaar, VU-meeting 
en voorstelling van de plaatselijke kan
didaten onder het motto «Goed 
Nieuvt/s » Sprekers voorzitter van de 
Kultuurraad Maunts Coppieters, 
volksvertegenv\/oordiger Nelly Maes 
en 2e kandidaat voor de provincie, 
Alois Goyvaerts De meeting gaat 
door op dinsdag 12 december om 
20 u in zaal Den IJzer aan de Kronen-
hoekstr Info, L De Munck, 705787 
en R Van Duyse 706068 

Rouw te Kalken 
Donderdag II werd te Kalken me
vrouw Anna Van de Velde begraven 
ZIJ was de weduwe van de h Oktaaf 
De Kegel 
Anna Van de Velde werd op 7 febru
ari 1887 te Kalken geboren en over
leed te Jette op 26 november Zij was 
een trouw VU-lid 
Aan de families Van de Velde en De 
Kegel biedt de redaktie «WIJ» ge
voelens van medeleven in de rouw 
die hen treft 

Verkiezingsmeeting 
in 
Gents 
kongrescentrum 

Donderdag 14 de
cember om 20 uur. 

Gastspreker. Voorzi t ter Hugo 
Schiltz met medewerking van 
Jan Vermeersch, Floralienpa-
leis. 

OOST-VU\ANDEREN 

DECEMBER 

8 HOFSTADE-AALST: Algemene VU-ledenvergadenng in zaal 
Welkom, Hoogstraat 70 te Hofstade om 20 uur Toespraak door 
kamerlid Jan Caudron en provincieraadslid Jules Hendenckx 
ST.-DENIJS-WESTREM-AFSNEE: VU-etentje voor alle leden 
en sympatizanten om 20 uur in het Gildenhuis, Kerkstraat te 
S D W Gastspreker Oswald Van Ooteghem 

DE KLINGE-ST-GILLIS: VU-ledenfeest om 19 u 15 in het 
parochiehuis De Klinge Spreker Maurits Coppieters, voorzit
ter van de Nederlandse Kultuurraad 

KIELDRECHT - VERREBROEK: Afdelingsbal A Verbruggen-
kring om 20 u 30 in zaal Gouden Ruim te Kieldrecht 

Bal van Vlaamse Vrien-9 BUGGENHOUT-DENDERMONDE: 
den in zaal Scaldis te Baasrode 

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

10 GENTBRUGGE : Jaarlijkse koffietafel voor VOS, PVV en Goos
senaertskring Om 15 u 30 in zaal Terminus, Brusselsesteen
weg te Arsenaal 

11 HAMME : Arrondissementele VU-verkiezingsmeeting om 20 u 
in zaal Vlaamse Schouwburg Sprekers Maunts Coppieters en 
Hugo Schiltz 

13 BEVEREN- Kerstfeest van Vlaamse Vrouwenbeweging Nele 
om 19 uur in zaal « Vier Eemers », Markt 

13 GENT- Avond over het opmaken van kerststukken met leer
meester Jacques Toebaert In de bovenzaal van het Vlaams 
HUIS « Roeland » Organizatie van « Wij vrouwen » 

14 ZOTTEGEM- VU-meeting in zaal «Eqmont» met kamerlid Jan 

Caudron en senator Maurits Coppieters Begin 20 u 

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

20 GERAARDSBERGEN : Kerstfeest voor kinderen in zaal - De 
Reep» om 14 uur Ingericht door de Vlaamse Vrouwenbewe
ging «Gudrun» 

25 MELSELE : Klaaskesbal A Verbruggenknng om 20 u in zaal St -
^ óabeth. Grote Baan 181 Info Willy Kaïpus 
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Anrikovclen huizofi 
M A T R A S S E N P L A T T E A U 

A l le m a t e n alle s o o r t e n o o k 
m e d i k a l e e n ant i a l l e rg i sche m a 
t r a s s e " 

P l a t t e a u - L i e v e n s P o r t u g e e s 
s t r a a t 9 1780 T e r a l f e n e . t e l 
0 5 3 / 6 6 7 4 5 6 

V O E D I N G - O E P O L D E R -

P o l d e r s t r a a t 12, 8 4 5 8 O o s t d u i n -
k e r k e 

F ru i t en g r o e n t e n e n z 
D u b b e l e v a l o i s - z e g e l s aan al fe 
l e d e n 

I D E L - T e l . 011-53.43.49 

G e l e g e n h e i d s g r a f i e k : H u w e l i j k • G e 
b o o r t e . Z e l f k l e v e n d e p l a k b a n d en et i 
k e t t e n . H o u t e n druk le t ter ,s - R e k l a m e -
k a l e n d e r s . 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie Van Laere Marcel la Naessens 
Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 9230 Mel le -
tel 091-3006 53 

D E C R A E N R O M p v b a 
Molenstraat 78 

NIEUWENRODE 
Tel 015/71 1240 

Verwarming stoom sanitair Alle 
herstell ingen 

KEUKENS SANITAIR 
VERWARMING 

V A N D E R C R U Y S 
Assesteenweg 65 TERNAT 

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

KOETSWERKEN VAN DER 
MIJNSBRUGGE & ZONEN 
Perfekte afwerking juiste tin 
ten Aff ligemstraat 18 1742 TER
NAT CSt Kat Lombeek) Tel 
053/6682 36 

FEESTZA>.CN SALONS 
DELANOSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgerief 

Schilderstraat 33 2000 Antwerpen 
Tel 031/37 45 72 

Dames en heren in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER BEHANGWERKEN.en 
VLOERBEKLEDINGEN 

lo l mannen van 1 vak 
ADOLF CLAES EN ZONEN 

KerkwegS 1760 Roosdaal-Stri | lem 
Tel 054/3337 56 

MARC A D A M S 

Mechanische schri inwerker i j 

Guchtstraat 105 
9310 LEDE 
Tel 053 /704875 

D E N KLAUWAERT 
CAFE-LOKAAL VAN V O L K P U N I E 

D A S S T R A A T 23 W O M l ^ I E L G E M 
OPEN -ZATERDAG VANAF 19 U. 

ZONDAG VANAF 10 U. 

WOONINRICHTING DE NEVE 
Lange Zoutstraat 24 St-Jorisstraat 24 
9300 AALST Tel. 053-21.42 11 

WONINGTEXTIEL - WAND- EN 
VLOERBEKLEDING 

ONTWERP UITVOERING 

Firma 
VAN DOOREIM 

Hout 

eternit 
Bouwspecialiteiten 

MARLIERl 1700ASSE 
1 e l . 45^.66.37 T h u i s b e s t e l l i i i g 
02/452.76.67 T o o n z a l e n 

Ste«ds welkom in 
KREKELHOF 

drankhuis met sfeer 
Brusselbaan I I . G o o i k 

054-334857 
Uw tweede t h u i s ' 

CARROSSERIE VAN HOUDT 
Alle carrosseneherstel l ingen 

Lange Winkelhaakstraat 46 

2000 Antwerpen 
Tel 031/32 2614 

Th WILLEMS 

Schninwerk en meubilering 

Jan de Wmdtstraat 57 

9300 AALST 

Tel 053 2183 90 

KLEDING OKTAAF 

LEBBEKE & BERLARE 

LINDENHOVE 
Bellestraat 49 

1790HEKELGEM 
Cale restaurant speeltuin terras 
Woensdag en donderdag gesloten 
Maandag dinsdag vr jdag vanaf 
15 u Zaterdag en zondag vanaf s 
middags Tel 053/66 87 40 

DE OUDE KRING 
Cale VU lokaal 

Dorpsplein Heusden Limburg 

JEF THIJS 

Alle verzekeringen 

Koning Leopoldiaan 1 
3180Westerlo Tel 014-544807 

P V B A J BORREVIANS COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentseslraal 238 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel 054/4125 89 

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

Feestzalen 

H O F V A N A R A G O N 

Aragonstraat 6 Lier 

Tel 031 8 1568 

Makelaarskantoor 

VERHAEST-PERSYN 

Alle beleggingen - leningen -
verzekeringen, 

Kerkstraat 2a 8060 

ZWEVEZELE 

tel 051-611607 

(gaötljof ie iKeî er 
2152 Wechelderzande 

Dagmenu van 12 tot 14 u 
Extra zondagmenu 
Tel 031 /120712 

10%vr.V.U.Ieden1 
KOSTUUMS V E S T O N S BROEKEN PARDESSUS 

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H 
Steenhouwersvest 52 Antwerpen 

Tel 031-3135.83 

We lkom 

IN DE GROENE POORT 

Dorpsf raat31 1686Gooik 

02 532 54 81 

Lokaal van de Volksunie 

Maak ook eens kennis met de gezel 
lige sfeer in 

Cafe-Restaurant 
SCHUTTERSHOF 

Dorpstraat 10 
2922 R A M S D O N K 

Tel 015 711549 

A . i j ~ A J L keuken- en badkamer inr icht ingen 
deel ui tmakend van de AL AL nv groep ETERNIT 
Studie- ontwerp en verkoopbureel voor LIMBURG 
J A N C L A E S Zwanenstraat 1, 
Tel 011/22 Zi 22 Hasselt (centrum) 

- UILENSPIEGEL-
Herberg en Feestzaal 

Kerkstraat 24 1742Ternat 
Tel 58213 45 

Volksunielokaal 

GASTHOF MALPERTUS 
Beeldstraat 10 
ST NIKLAAS 
Tel 031/7673 44 

Restaurant met verschil len 
de specialiteiten Taverne 
met Vlaamse specialiteiten 
zoals koni|n Vlaams stoof 
vlees hutsepot Keizer Ka-
rel 

Feestzaal ter beschikking 
tot 120 personen 

DRUKKERIJ PAPIERHANDEL 
J TRUYEN 

Stationsstraat 58 
2440 Geel 

Tel 014 /588581 
Alle dag en weekbladen 

EJN BERT 
Asseste»nweg 117 TERNAT 

Tel 02/582 1312 
VERDELER VOLKSWAGEN AUDI 

VERVOER VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen 

Tel 02/268 14 02 

D A N N r S CLUB pvba Cafe Snack 

Zaal voor feesteli jkheden Kooimijn 

laan 15 BERINGEN 011436376 

• 

Industriële brood- en banketbakkeri| 

en roomi|s 

Wil fr ied BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 UITBERGEN 

Tel 091-67 57 12 

GROEP A 2000 
T ̂ j,nd van Waaslaan 50, 

St.-Amandsberg - Tel. 091/28.22.44 

ALLE LENINGEN 
Persoonlijke»leningen -

Financier ingen - Hypoteken 
] 

^of Un €-cttl|oorn 
K'"'"'^* Restaurant 
• « ^ Feestzaal Café 
r ^ j Uitbating: 
r ^ m Erna Van Doorer 
i ^ j l S Keierberg 25 
1700 Asse Tel. 02/452.95.15 

Maandag gesloten 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02/734 06 43 
Na 18 u 425 4642 

pvba VAN PARIJS 

Industriepark Blok F 
9140ZELE 

Tel 052-444102 
Doe-het-zelf 

Bouw- en tuincenter 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
W O M M E L G E M 
Tel 031/53 7039 

Dames-, heren- en kinderkleding 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN! 

f^^p-^ Verzorgde keuken, 
[Mw/wl demokratische pnjzen, 
^•^^.^^ uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Ni|len - Tel 031/81 8841 

RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel 091-69 2874 

Specialiteit nbstuk op hout 
Dinsdagavond en woensdag 

gesloten 

lustrerie 
marcdevriese 
baron ruzatteiaan 
assebroek-brugge 
tel. 050/35404 

MARCEL MERI ENS 
Verzekeringsmakelaar 

Diepestraat 55 1810 Wemmei 
Tel 02 478 57 27 

De laagste tarieven voor 
autoverzekering 

J^l 

^NKJ 

m-. 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24 26 
Tel 054/33105 

P V B A 

* 

AALST 

Lang£ Zoutstr 30 29 33 36 38 
Tel 053/2140 60 

KINDERARTIKELEN plooi en wandelwagens bed|es en wiegen 
stoelen en looprekken schommels knnierversiermgen wastnfels 

en waskussens kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei ti irnkledii ri i i teri i itrustingen ping 
pongtafels badkleding en alle toebehoorten rol en ijsschaatsen 

kampmgartikelen turngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus in merkartikelen autobanen 
elektr tremen der beste merken a i i to j go carts traktoren pop 
pen poppenwagens en wiegies b reien lesbenaars borden 
fietsjes alle gezelschapsspelen alle soorten mekanieken school 

tassen borden tuinmeubelen tuinschommels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -
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ZO€KCRC}€ 
— Jongeman zoekt dnngend 
werk als nnagazijnier of als mon
tage arbeider in Heist-op-den 
Berg of omgeving 
Ref nummer 1549 (N91) 

— Jongedame uit Booischot di
ploma hoger middelbaar tech
nisch onderwijs, en diploma dak-
tylo 4 talen 4 jaar ervaring 
zoekt dringend aangepaste be
trekking in de omgeving 
Heist-op-den-Berg - Mechelen -
Brussel - Aarschot Belangstel
lenden kunnen zich wenden tot 
volksvertegenwoordiger Joos 
Somers Liersesteenweg 11 te 
2580 St Katehjne-Waver of tele
fonisch op hiet nummer 015-
2179 00 Ref nummer 1550 

CN91) 

OCMW AALST 
De Raad van het Openbaar Centrum voor Maat
schappelijk Welzijn van de Stad Aalst, heeft bij het 
administratief personeel een betrekking openge
steld van technisch ingenieur openbare werken en 
bij het werkliedenpersoneel een betrekking van 
geschoold metser en een betrekking van geoefend 
metser. 
De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende 
brief worden gestuurd aan de Voorzitter van het 
OCMW, Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst, en dienen met 
de bewijsstukken uiterlijk op woensdag 20 december 
1978 ter bestemming te zijn 
Overeenkomstig de bepalingen van titel V van de 
wet tot ekonomische heroriëntering van 04 081978, 
genaamd anti-krisiswet zijn de opengestelde betrek
kingen toegankelijk voor mannen en vrouwen tenzij 
het uitdrukkelijk anders is voorzien 
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrij
gen, op de personeelsdienst (tel 053-21 23 93 - binnen-
pOSt 104) (Adv 212) 

1 ^ 'mi^-X •^^^^'^^•^^^'^.''M^M^'^JM'^'^^mfu S I 
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PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

Arr. lEPER 
KAMER 
Werner Claeys (Proven), Rosa Lernout-Mar-
tens (Geluwe) 
Opvolgers 
Zeno Deknudt. (leper), Herve Vandamme 
(Wervik), Dirk Cardoen (Beselare), Jerome 
Devos (leper) 

S E N A A T (Kortrijk-leper) 
Michel Capoen (Zillebele). Frans Vansteenkis-
te (Kortrijk), Leen Hoflack (Beselare), Van-
denhende (Waregem) 
Opvolgers 
Vandenbuicke (Lauwe), Rik Sohier (Popenn-
ge), Noe Pommelaere (Ingooigem), Candry 
(Kuume), Annie Vanliefden (Zwevegem), Van-
devijvere (Kortnjk) 

PROVINCIE 
leper 
Leon Hoflack (Beselare), Dina Goudeseune-
Van den Berghe (Langemark), Jozef Claeys 
(Wervik), C^i le Vandenbilcke-Remmene (le
per) , Joris Braem (leper), Marcel Louwyck 
(Vlamertinge) 

Poperinge 
Paul Recour (Roesbrugge-Haringe), Andre 
Beddeleem (Reningelst), Rik Sohier (Poperin
ge) 

Arr. BRUGGE 
TORHOUT 
KAMER 
Pieter Leys (Brugge), Carlos Meuleman (Zurd-
kerke), Donald Bouchez (Oedelem), Omer 
Dombrecht (Brugge), Jozef Speybrouck Jozef 
(Brugge) 
Opvolgers: 
Rafael Declercq (Knokke-HeisÜ, Boudewijn 
Van Vlaenderen (Brugge), Lode Claeys (Brug
ge) , Mevr Net Van den Hende-Samijn (Brug
ge) , Pol Decleer (Blankenberge), Erwin Pnem 
(Brugge) 

SENAAT 
Guido Van In (Brugge), Paul Vlieghe (Tor
hout) , Jozef Fryns (Blankenberge) 
Opvolgers: 
Mevr Josiane Van Vlaenderen-Tuyaerts (Brug
ge) , Jozef Vanden Bussche (Ruddervoorde), 
Jozef Van Moortel (Brugge), Vredeman Delille 
(Knokke-Heist), Roger-Andre Depauw (Brug
ge) , Jan Fraipont (Brugge) 

PROVINCIE 
Brugge-Torhout 
Rafael Declercq (Knokke-Heist), Jozef Spey
brouck (Brugge), Jozef Fryns (Blankenberge), 
Ernest Verlinde (Oedelem), Jean-Marie Bo-
gaert (Brugge), Mare De Vriese (Brugge), 
Mevrouw Lidwina-Mana Deurinck-Cordy (Dam-
me-Moerkerke), Jan Fraipont (Brugge), Johan 
Cappelle (TorhouO , Hugo De Bondt (Brugge), 
Jef Sneppe (Jabbeke), Lodewijk Casteleyn 
(Veldegem), Damien Van Haverbeke (Oost
kamp) , Mevrouw Berenice Soens (Brugge), 
Mevrouw Kellner-Willems (Brugge), Andre 
Van Lierde (Brugge), Mevr Mia Debusschere 
(Brugge), Etienne Demonie (Brugge), Martin 
Baeten (Nieuwmunster), Delille, Raymond Rey-
naert (Brugge) 

Arr. ROESELARE 
KAMER 
Lode Van Biervliet (Moorslede), Geert Gour-
geois (Izegem), Gustaaf Verkest (Tielt), Mark 
De Rammelaere (Wingene), Mik Babyion 
(Roeselare) 
Opvolgers 
Luk De Rammelaere (Tielt), Hugo Vandenbui
cke (Ingelmunster), Hugo Nollet (Meulebeke), 
Bernard Dendauw (Izegem), Cesar Deceu-
ninck (Ardooie). Trui Van Walleghem-Feryn 
(Hooglede) 

SENAAT 
Willy Persyn (Wingene), Gerard Noterdaeme 
(Rumbeke) 
Opvolgers 
Herman Verslype (Tielt), Enk Van De Waele 
(Izegem), Maunts Dujardin (Wakken), Lut 
Vanmoerkerke-Vermeersch (Hoeselare) 

PROVINCIE 
Roeselare 
Annie Pottie-Kindt (Roeselare). Gerard Noter
daeme (Rumbeke), Arnold Raes (Ledegem), 
Enk Lamsens (Roeselare) Lode Van Biervliet 
(Moorslede), Mik Babyion (Roeselare) 

Izegem 
Piter Derieuw (Izegem), Trui Vanwalleghem-Pe-
ryn (Hooglede), Hugo Vandenbuicke (Ingel
munster) Patriek De Groote (Lichtervelde), 
Lucien Verbeke (Kachtem) 

Tielt 
Maunts Dujardin (Wakken), Luk De Ramme
laere (Tielt), Lieven Demedts (Oostrozebeke) 
Robrecht Coghe (Koolskamp), Werner Fla-
veau (Ooigem), Leon Houtteman (Aarsele) 
Rik Persyn (Wingene) 

Arr. OOSTENDE -
VEURNE -
DIKSMUIDE 
KAMER 
Emiel Vansteenkiste (Oostende), Kns Lambert 
(Oostende-Stene), Walter Platevoet (Veurne), 
Leve Laridon-Vandamme (Diksmuide), Roland 
Van Hercke (Middelkerke) 
Opvolgers 
Jaak Vandemeulebroucke (Oostende), Jozef 
Devoldere (Oudenburg-Westkerke). Daniel De-
beuckelaere (Handzame), Pol Claeys (Sperma-
lie), Urbain Bruynoghe (Houtem), Andre Van-
decasteele (Gistel) 

SENAAT 
Jozef Van Nee (Veurne), Jozef Nagels (Oost
ende) 
Opvolgers 
Roger Ramon (Gistel), Albert Ascrawat (Lo), 

-Leon Dewulf (Westende), Ronald Coolmans 
(Oostende) 

PROVINCIE 
Diksmuide 
Joost Tryhou (Diksmuide), Ria Vermeire (Zar-
ren-Werken), Jackie Grymonpon (Klerken), 
Antoon Landuyt (Koekelare) 

Veurne-Nieuwpoort 
Urbain Bruynoghe (Houtem), Maurice Bou-
cquez (Oostduinkerke), Pieter Vanhamme 
(Alvenngem), Jozef Van Hee (Veurne) 

Oostende-Gistel 
Maunts Zwaenepoel (Gistel), Kris Lambert 
(Oostende) Leon De Wulf (Westende), Dries 
Demoen (Oostende), Jozef Debusschere 
(Oostende), Robert Hoornaert (Oostende), 
Roger Haeck (Bredene), Bernadette Van Coil-
lie-Thysen (Oostende), Rudie Joseph (Brede
ne) , Ronald Coolman (Oostende), Emiel Van
steenkiste (Oostende) 

Arr. KORTRIJK 
KAMER 
Luk Vansteenkiste (Wevelgem), Lut Van Lan-
duyt-Commeyne (Kortnjk), Wilfried Vanholme 
(Menen), Enk Deroose (Waregem), Magda 
Seynhaeve-Verbeke (Aalbeke), Pol Vanden-
heede (Anzegem) 
Opvolgers 
José De Schaepmeesfer (Kortnjk), Jef Pie
pers (Kuurne). Lieven Duprez (Bellegem). Lie
ve Favoreel-Craeynest (Lauwe), Janneke Otte-
vaere-Verbrugge (Deerlijk) , Jan Pottie (Zweve
gem) 

PROVINCIE 
Kortrijk 
Franz Van Steenkiste (Kortnjk), Jan Pottie 
(Zwevegem), Rik Honore (Kortnjk) , Guido Ver-
reth (Marke), Frans Couvreur (Lendelede), 
Johny Flo (Kortrijk), Yvan Geeraert (Rolle-
gem), Frank Plancke (Avelgem), Andre Deleu 
(Kortrijk), Reginald Bruneel (Kuurne), Jean-
Pierre Tanghe (Heule). Enk Waelkens (Tie-
gem) 

Harelbeke 
Amand Van Den Hende (Waregem). Jaak 
Blomme (Bavikhove), Jules Desmet (Deerlijk), 
Paul Wielfaert (Waregem), Herman Van Den 
Berghe (Harelbeke), Janneke Ottevaere-Ver
brugge (Deerlijk) 

Menen 
Herwijn Vandenbuicke (Lauwe), Joel Tahon 
(Menen) Germain Flamez (Moorsele). Eddy 
Couvreur (Rekkem), Luk Van Steenkiste (We
velgem) 

De Jonge BSP. 
De BSP stuurt bij de a s verkie
zingen een hele meute jongere 
politici naar het front Knack on
dervroeg een tafel vol .Jonge 
Turken" over hun toekomst en 
bedoelingen Is er een Vlaamse 
PVDA in de maak •> 

Vlaams Blok. 
Onder de talrijke nieuwe partijt
jes die aan de komende verkiezin
gen gaan deelnemen, kan alleen 
het Vlaams Blok waarvan de vo
rig jaar uit de VU getreden sena
tor Lode Claes (64) nu ook for
meel de voorzitter is geworden 
van gebeurlijke betekenis /ijn 
De nieuwe Vlaams-radikale for
matie krijgt echter weinig toe
gang tot de media zodat de dis-
kussie over zijn omvang en bete
kenis nauwelijks is losgekomen 

Water. 
De aanbesteding voor de bouw 
van het eerste deel van het ontzil-
tingsstation van zeewater uit 

Oostende is vorige week met met
een uitgeschreven Er groeien 
hoe langer hoe meer twijfels om
trent de pnjs en de kwaliteit van 
het drinkwater dat door de Inter
communale voor zeewaterontzil-
ting, INZO. zou worden gele
verd 

De Rode Trui. 
Twee jaar geleden onder het ver-
licht-liberale regime van presi
dent Valery Giscard d"Estaing 
werd een jongeman gerechterlijk 
onthoofd Aan de hand van een 
boek .Le Pull-over Rouge" stelt 
het Frankrijk van vandaag zith 
de vraag of de gehalsrechle 
schuldig was Een reportage over 
een middeleeuwse mentaliteit 
springlevend anno 1978 

Ontwikkelingshulp. 
VU-kamerhd Willy Kuypers 
heeft hel beleid van Lucien Ou
ters, minister van ontwikkelings
samenwerking, nog maar eens 
onder de loep genomen 

voor een gratis proefnummer volledig ingevuld te 
sturen aan KNACK, Dienst Promotie, Meiboomlaan 
33, 8800 Roeselare 

Naam 

Straat 

demeente 

knack 
Postnr 

wekelijks bij uw 
tijdschriftenhandelaar: 

Arrondissementele 
meeting te 
Oostende 

Morgen, vrijdag 8 decem
ber, heeft om 20 u. 30 een 
grote arrondissementele 
meeting plaats in het Casi-
no-Kursaal te Oostende. 
Sprekers : 
Hugo Schiltz,. nationaal par
tijvoorzitter 
Wim Jorissen, stichter-se-
kretaris 
Emiel Vansteenkiste, lijst
trekker Kamer-OVD. 
Dit wordt een belangrijke 
meeting voor ons arrondis
sement waarop zoveel mo
gelijk kaderleden, militan
ten en VU-vrienden worden 
verwacht! 

Allen op post ! 

35 fr.l 

WEST-VUUNDEREN 

Er zijn nog VU-num-
meraffiches te bekomen 
bil 

ARTEX, 
R o e s e l a a r s e s t e e n w e g 

640 
8700 R o e s e l a r e 
Tel. bes te l l en 051-
30.07.41. 
— 0,70 fr. voor af f. 31,5 x 
22 cm 
- 1,80 fr. voor af f. 63 x 
44 cm 

+ verzendingskos
ten. 

;fiL^nD€R 
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7 BRUGGE ST.-KRUIS: Voordrachtavond door de h Vandeghin-
ste, Candela's Knutselboetiek over de symboliek en de geschie
denis van de kaars Om 20 u in De Zorge Na voordracht 
demonstratie over tafeiversiering 

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

9 IZEGEM : Jaarlijkse Hutsepotwandeling en gezellig samenzijn 
van de wandelklub Vlaams Huis Vertrek om 17 u aan het 
Vlaams Huis Om 20 u souper in De Handboog te Lendelede 
Inschrijven (175 fr) voor 2 december bij één van de bestuursle
den 

9 POPERINGE: VU-winterbal om 20 uur in zaal Palace met het 
Quintet RICO Manno Voorverkoop 80 F Inkom 100 F 
KORTRIJK: St-Niklaasfeest om 15 uur in lokaal 1302 
lEPER Kerstfeest van de Vlaamse Vrouwenvereniging om 
14 u 30 in de zaal van het jeugdstadion, Leopold lll-laan 

9 
10 

12 LENDELEDE : Hutsepotavond met kamerlid Luk Vansteenkiste 
Om 20 uur in De Handboog 

Ukmms Itotioniiiil Uleehblod 
Uitgave van het Vlaams Pers-, 
Radio- en TV-Instituut v.z.w. 

Opstel en samenstelling het komi-
tee van redakteurs (R Corty, H 
De Schuyteneer. Joost Tienpunt, 
M Van Liedekerke. T Van Over-
straeten) 

Alle stortingen voor abonnemen
ten, pyblicite;t en redaktie op prk 

000-0171139-31 van -WIJ- , Barn-
kadenplein 12, 1000 Brussel (Tel 
02/21949 30) 

Jaarabonnement 500 fr 
Halfjaarlijks 300 fr 
Dnemaandelijks 150fr 
Steunabonn 1 000 fr 
Losse nummers 16 fr 

Verantw uitg Hugo Schiltz, Te 
Couwelaerlei 134, 2100 Dourne 

Publiciteitschef. de h Karel Se
vers, tel 02/2194930 toestel 25, 
('s voormiddag) of prive Alsem-
bergsesteenweg 41 b, 1512 
Dworp Tel 02/3567844 
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Verstandig sparen 
bij de NMKN 

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

Verstandig sparen bij de NMKN betelcent 
een maximaal rendement voor uw beleggingen 
en dit onder Staatswaarborg. 

f.-m-z-

stel zo uliiq inogplijk het spaarplan op dat gericht is op 
(Ie hogere studies van uw kind. 

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

* 1200 agenten tot uw dienst.Raadpleeg de Gouden Gids, 
rubriek Banken. 
U hitni 2Ufi ooi, tiH'nücn tot 
ren (ttjinitsrlutf) ran dt' Ndfioncilc Haul, von Bct(Ht', de lïoofdzcti'l ('U dr 
iiiiciil.siliii/)i>('n rrin dr ASLK, (te dihkoiüol^antorrn, de niaatóclHii>i)cdijlu-
eetcl van de NMKN 

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

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

Wilt U een voordelig supplementair pensioen \ 
Vraag inlichtingen bij uw NMKN-agent. 

Denk aan morgen. Spaar bij de NMKN. 
Maatschappelijke zetel: Waterloolaan 16 - 1000 Brussel - Tel. 02/513 6280 

FILMTHEATERS 

studio 
7 TOT 13 DECEMBER 1978 

LEUVEN 1 
13U.30 K.T 

Jesus of Nazareth 
(deel 1) 

Film van Franco Zeffirelli met 
Robert Powell 

16u-21 u 3e week KT 
De Klompenboom 

Film van Ermanno Olmi 

19 u 30-24 u KT 
Girl Friends 

Film van Claudia Weill met Mela-
nie Mayron en Anita Skinner 

LEUVEN 2 
14u-20u 2e week KNT 

Piranha 
Film van Joe Dante met Brad
ford Dillman, Heather Menzies 

16u-22u 3e week KNT 
Convoy 

Film van Sam Peckinpah met 
Kris Kristofferson, Ah McGraw 

18u-24u KNT 
Last Detail 

Film van Hal Ashby met Jack 
Nicholson, Otis Young 

TERVUREN 
NIVWF stelt voor 
Donderdag 20 u 30 
Vrijdag 22 u 30 KNT 

Stroszek 
Film van Werner Herzog met 
Bruno S 

Zondag 13 u 30 en 16 u KT 
Peter en Elliott de draak 

Film van Walt Disney 

Vrijdag 20 u 30 
Zondag 18 u KT 

Thank God it's friday 
Film met Donna Summer 

Zaterdag, zondag, maandag, 
dinsdag, woensdag 20 u 30 

KNT 
Coma 

Film van Michael Crichton met 
Jenevieve Bujold 

KURSAAL TURNHOUT 

8TOT 13 DECEMBER 1978 

Zondag 15 u KT 
Stormboy 

Film van Safran Henri 

Vrijdag, zaterdag 20 u 
Zondag 18 u 

March or die 
Film van Richards Die met Teren
ce Hill, Max Von Sydow, Cathe
rine Deneuve 

Vrijdag, zaterdag 22 u 30 
Zondag, maandag, dinsdag 
20u30 KNT 

Midnight Express 
Film van Alan Parker 

NiVWF 
Woensdag 20 u 30 KNT 

Stroszek 
Film van» Werner Herzog met 
Bruno S 

TIENEN 

16u 
Vrijdag 19 u 30 - 22 u 
Zaterdag, zondag 13 u 30 • 
- 18 u 30 - 21 u 
Maandag, dinsdag, woensdag 
20 u - tweede week K T 

Grease 
Film met John Travolta en Olivia 
Newton John 

NIVWF 
Donderdag 20 u 30 KNT 

Stroszek 
Film van Werner Herzog met 
Bruno S 

7 DECEMBER 1978 
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Dr. Lode Van Biervliet: 

MOORSLEDE — « Precies om sociale en ekonomisctie motieven wordt het de 
hoogste tijd dat de Vlamingen baas in eigen huis worden. Er dient spoedig een 
Vlaams parlement te komen met volwaardige en volledige bevoegdheid op 
vrijwel alle gebied; enkele departementen zoals landsverdediging 
uitgezonderd ». 

De populaire plattelandsdokter, Lode Van Biervliet uit Moorslede, kreeg 
onverwacht de eerste plaats aangeboden op de VU-kamerli jst voor Roeselare. 
Na enige bedenktijd stemde Van Biervliet in, omdat hij vindt dat alle krachten 
moeten ingezet worden om de federalisten in Vlaanderen een stevige stem in 
de politieke arena te geven. 

« Wij kunnen nu echt niet langer meer wachten, zegt dokter Van Biervliet; « wij 
eisen met aandrang federalisme, nu!'. 

Lode Van Biervliet is alsmaar op de 
baan om mensen te helpen, uiteraard 
als geneesheer, maar ook om bij te 
springen waar de sociale nood groot 
is. I-lij zet daarbij als het ware het werk 
voort van zijn vader die in de streek 
ook goed bekend was als een sociaal-
ingesteld dokter Spoedig groeide het 
besef dat een aantal misgroelde toe
standen slechts langs politieke weg 
kunnen weggewerkt worden. Beken
de figuren als Tollenaere, Leuridan en 
Verschaeve inspireerden de familie 
Van Biervliet bij hun sociaal werk. 
Vader Van Biervliet heeft zelf nooit 
aktief In de politiek gestaan, maar hij 
was wel voortdurend een goed raad
gever van Vlaams-natlonale politici 

Sociaal 
In zijn studententijd zette Lode zijn eer
ste stappen In de aktleve Vlaams-natlo
nale strijd. Op het kollege In Izegem bij 
voorbeeld verzette hij zich tegen de 
greep van katolleke organizatles, zoals 
de KSA-jeugdbewegIng, die toen er 
op uit waren het werk van de Vlaams-
nationalisten ongedaan te maken. 

Lode Van Biervliet:« Eén van mijn gro
te hobby's in mijn studentenjaren was 
vooral veel lezen over politieke, socia
le en ekonomische problemen, en teo-
rieën. Dat heeft er mij niet toe 
gebracht, na mijn studies in Gent ('57), 
meteen aan politiek te gaan doen. Ik 
had mil voorgenomen allereerst te 
trachten een goed huisarts te worden 
in Moorslede en omgeving. Want zulks 
verwachtten de mensen van mij op de 
eerste plaats. 

Door mijn dagelijks werk werd de poli
tieke motivatie evenwel alsmaar aan
gescherpt. 

Het politiek streefdoel — «sociaal en 
federaal» — liet mij niet meer los. Ik 
ben dan geleidelijk aan politiek gaan 
doen, in onze streek waar de CVP het 
grotendeels voor het zeggen heeft. 
Maar ik heb altijd getracht iedereen te 
helpen die bij mij kwam aankloppen, 
zonder naar de politieke overtuiging te 
vragen. Zulks zou onzinnig zijn, hoe
wel dat bij zekere politieke groepen 
alsmaar meer het geval begint te wor
den. 

Dat vind ik zeer erg, die evolutie in het 
sociaal dienstbetoon, op basis van par
tijkaarten of andere politieke etiket
ten. » 
— Lode Van Biervliet bekende zich In 
71 uitgesproken tot de Volksunie, 
toen hij de laatste plaats op de kamer-
lijst toegewezen kreeg. Hij bracht 
meteen 1.200 stemmen aan. 

Lode Van Biervliet: « Sinds toen is 
de Vlaams-nationale uitstraling hier 
ferm toegenomen. Voordien waren de 
mensen bang om het VU-kenteken te 
dragen, maar daar is gelukkig verande
ring in gekomen. Dat gedoodverfd wor
den als «zwarte» kon met blijven 
duren. Vooral, omdat precies de men
sen van de Volksunie hier in de streek 
met woord en daad de verdraagzaam
heid nastreven en propageren. Op kor
te tijd werd door hard werken van ver
schillende VU-mensen een afdeling 
van meer dan 300 leden uitgebouwd. 
Ik mag niet onvermeld laten dat voor
zitter Jozef Terryn daarbij 'n belang
rijke rol gespeeld heeft 
Nu gaan we, hoewel onze tegenstre
vers het tegendeel gehoopt hadden, 
de verkiezingsstrijd in met verruimde 
en versterkte VU-lijsten.» 

Federaal 
— Waarom heeft u precies nu aan
vaard een verkiesbare plaats In te 
nemen 7 

Het gaat ook om arbeidsplaatsen: 
zolang wij geen ekonomisch federalis
me verworven hebben, zullen veel 
Vlaamse kinderen gedupeerd blijven 
door de franstaligen. Het fabeltje « met 
Frans kunt ge het ver brengen », heeft 
nu eindelijk in Vlaanderen afgedaan ». 
— Uw sociale motivatie om zelfbe
stuur voor Vlaanderen te verwerven 
staat uitgesproken voorop. 
Lode Van Biervliet: «Inderdaaèl, in die 
zin heb ik mij politiek geëngageerd: 
sociaal en federaal. 

In het dagelijkse politieke werk hoeft 
het daarom niet steeds om ophefma
kende dingen te gaan. Veel mensen 
zijn geholpen met kleine maatregelen 
die ingrijpend hun leven kunnen verge
makkelijken of verzuren. 
Zo heb ik in de Westvlaamse provin
cieraad een aantal « kleine » voorstel
len gedaan, om de gehandicapten 
gemakkelijker aan een telefoon te hel
pen, en om het gebruik van regen
water te bevorderen. Toen ik voor de 
eerste keer enkele suggesties deed 
om het gebruik van regenwater aan te 
moedigen via het provinciebestuur, 
ging er op de CVP-banken een scha
terlach op. Naderhand hebben de 
heren er dan plots politiek brood inge
zien, en werden dan toch maatregelen 
in die zin goedgekeurd...» 
In het parlement mag men van mij tus
senkomsten verwachten om de kleine 

«Baas worden 

in eigen iiuisi» 

Lode Van Biervliet:« Al te weinig men
sen beseffen welk belangrijk moment 
voor Vlaanderen, voor de Vlaamse 
federalisten, is aangebroken. De pers 
speelt daarbij niet steeds de rol die ze 
zou moeten spelen; de Volksunie 
werd eenzijdig aangevallen («gedaan 
met geven en toegeven»), de rol van 
de (^VP werd met schroom bena
derd. .. Waar hebben we kunnen lezen 
welke tegenkanting er nog is van de 
invloedrijkste CVP'grs om zaken zoals 
het landbouwbeleid en de volksge
zondheid te federalizen... ? De zaken 
zijn er na «Egmont» niet gemakke
lijker op geworden ; voor veel mensen 
die de politieke gang van zaken van 
op afstand volgen werd alles zo moei
lijk, zo ingewikkeld. 
En zeker hier, ver van de hoofdstad, is 
het niet gemakkelijk om de kommunau-
taire verwikkelingen van nabij te vol
gen. Toch groeit het inzicht in Vlaande
ren dat wij, Vlamingen, slechts ons 
voordeel kunnen halen bij het ekono
misch federalisme, en dat zulke politie
ke strukturen nu hoogdringend nodig 
zijn, wil het land nog bestuurbaar blij
ven. Wij kunnen niet langer wachten! 
Het gaat bijna om een reddingsopera
tie ; redden wat er nog te redden valt. 
De mensen hier erkennen nu steeds 
meer het nut van ons jarenlange 
Vlaams-nationaal streven naar zelfbe
stuur. Het gaat immers om politieke 
macht, maar ook en vooral om ekono
mische macht: beslissen over onze 
eigen toekomst; het geld, vrucht van 
onze arbeid, in eigen handen houden 
en zélf beslissen wat we ermee aan
vangen ; bij voorbeeld op het vlak van 
de grote openbare werken, de sociale 
voorzieningen, enzovoort... 

en middelgrote ondernemingen, de ba
siselementen van onze Vlaamse eko-
nomie, een nieuwe levensadem te 
geven, om eindelijk te komen tot een 
écht bestaansminimum voor iedereen, 
en om wat de nivellering van de inkom
sten betreft, alle profiteurisme uit te 
schakelen. 

Op levensbeschouwelijk gebied ben ik 
overigens liberaal; waarmee ik duide
lijk bedoel dat ik huiver voor de onver
draagzaamheid zoals die groeit binnen 
de CVP». 
— En, wat met de staatshervorming ? 
Lode Van Biervliet: « Uiteraard is het 
allereerst hoog nodig dat de federalisti
sche krachten verenigd en versterkt 
worden. Bij nieuwe onderhandelingen 
met de franstalige gemeenschap zou 
het verkeerd zijn het kind met het bad
water weg te gooien. Daarbij denk ik 
aan de Vlamingen in Brussel, en aan 
de politieke macht die bij de voorbije 
onderhandelingen voor hen principieel 
werd afgedwongen. Uiteindelijk moet 
het Vlaamse parlement het levenslicht 
zien, en de ruimst-denkbare bevoegd
heid verwerven in federaal staatsver
band. We hebben reeds een lange 
strijd achter de rug. Precies daarom 
zijn diegenen ongeloofwaardig die nu 
zonder schroom durven stellen dat we 
nog al de tijd zouden hebben om ons 
einddoel, de Vlaamse deelstaat, te 
bereiken. Ik herhaal het: wij kunnen 
niet langer wachten !» (hds) 

Ekonomisch federalisme, nu! 

i 

MENSEN VAN BIJ ONS 
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