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Hugo Schiltz: 
itDe Volksunie is sinds een kwarteeuw een radiktde 

federalistisdie partij, voor wie het „Vlaanderen eerst" 

steeds de voornaamste drijfveer is geweest. 

Wie in Vlaanderen nog zou aarzelen , moet voor zichzelf 

uitmaken wat het antwoord is op de vraag naar het 

écht Vlaams belang: een verzwakking of integendeel 

een bevestiging en versterking van de Volksunie?» 
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BEKENDMAKING 
Het Kollege van Burgemeester en Schepenen van de 
gemeente Middelkerke brengt ter kennis dat volgen
de betrekking te begeven is: 

— éèn plaats van redder, gemeentelijk 
zwembad, in tijdelijk verband. 

Voorwaarden en inlichtingen zijn te bekomen in het 
gemeentehuis, personeelsdienst. 
Aanvragen in te dienen ten laatste op 8 januari 1979. 
Voor het schepenkollege, 
De sekretaris, De burgemeester, 
J. DESSEYN A. INGHELRAM 

(Adv 215) 

BETRAPT! 
Vrijdagavond rond kwart na 7 uur op 
weg naar de Volksunie-meeting in 
Leuven viel het mij op dat op de wijk 
Schoonaarde alle VU-affiches over-
plakt waren 
In de Stationsstraat zag ik de dappe
re schilder met veel moed zijn werk 
voortzetten 
Mag ik u deze held voorstellen de 
heer Lucas Six, socioloog, CVP-sche-
pen van ruimtelijke ordening en stede
bouw in Kortenberg, de man die de 
mond vol heeft over milieubescher
ming en proper in handel en wandel 
door de wereld wil trekken 
Is dit een beeld van de toekomstige 
CVP-staat die zelfs geen kruimeltje 
aan andersdenkenden l a a t ' 
Als de maat vol is loopt het vat over 
bij de redaktie van het blad « De Nieu
we Maand» is een kleine revolte los
gebroken over de vrees « dat de ver
wachtingen rond een veranderde of 
veranderbare CVP definitief zijn afge
schreven » 

J V , Erps-Kwerps 

BLANCO 

De kans is groot dat vele Vlaams-na
tionalisten twijfelen aan het uitbren
gen van hun stem Dan maar blanco 
stemmen ' Ze zouden nochtans hier
door geen der grote partijen willen 
bevoordeligen i 
Maar hoevelen kennen de gevolgen 
van dergelijke handelwijze ^ Van hun 
blanco-stem ? Zou het daarom niet 
wenselijk zijn — door 'n verkiezings-
pamflet in zeer eenvoudige taal opge
steld — deze blanco-stemmers op de 
hoogte te stellen van de gevolgen van 
hun daad ' 

H C, Hofstade 
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AAN MIJN VRIENDEN 

Van partijen met twee gezichten, 
Twee maten en twee gewichten, 
Die dubbel spel verachten. 
Verlos ons Heer' 

Aan dit aangepaste vers dacht ik bij 
het lezen van een CVP-pamflet waar
op twee gezichten stonden met de 
woorden « Samen vooruit» 
Terzelfdertijd dacht ik aan u, Ben, 
Lode, Jaak, Jan, Frans, Achiel en zove
le anderen, waarvan sommigen al 
meer dan twintig jaar de partijen met 
twee gezichten bestrijden 
V\/eet ge het nog hoe boeiend onze 
pionierstijd was sedert die eerste bij
eenkomsten in St-Michiel op de Brus
selse Grote M a r k t ' En hoe ook wij 
vaak met moeilijkheden moesten kam
pen en soms veel zorgen over maak
ten over tweedracht onder vrienden ' 
Want, WIJ hielden van Vlaanderen en 
WIJ deden zoveel mogelijk om de eni
ge partij die van bij haar stichting het 
reddende woord «federalisme» durf
de gebruiken, steeds groter en ster
ker te maken 

En het lukte zelfs, want tot in 1973 gin
gen we van de ene verkiezing naar de 
andere schitterend vooruit 
Maar in 1977 dachten al enkele kie
zers (vooral in het veilige Vlaanderen 
buiten Brabant) dat alles in orde 
kwam en dat ze terug mochten keren 
naar de andere partijen, die alle zon
der uitzondering Vlaanderen hebben 
geschaad, vooral tijdens de jaren dat 
wii nog zwak waren 
Ik ben overtuigd, vrienden, dat gij 
zeker met zult kiezen voor een der tra-
ditionelen met twee gezichten en ik 
hoop dat gij ook met uw voeten ste
vig genoeg op de Vlaamse grond 
staat en weet dat elke stem voor 
andere groepen volledig verloren is 
Onze vrienden uit de kuituur- en stnjd-
vereniging kunnen maar op eén ma
nier bereiken dat wij bij de volgende 
onderhandelingen veel, veel sterker 
staan voor de VU stemmen 

M T 
Gewezen voorzitter 

van VU-Schaarbeek 

GASTARBEIDERS 

Het Vlaams Blok eist met nadruk in 
zijn verkiezingsprogramma het terug
zenden van vreemde gastarbeiders 
Nergens heb ik aangevoeld dat het 
hier eveneens ging om de duizenden 
vreemde studenten, die door de nu
merus clausus in hun land het verder 
studeren ontzegd werden en boven
dien over een dikke staatsbeurs 
genieten 
Waarom zweeg het Vlaams Blok 
over de duizenden vreemdelingen 
die in de rijke woonwijken van Sterre
beek, Kraainem, Wezembeek, Ever-
berg, enz 20 a 30000 fr huurgeld 
per maana (kunnen) betalen en de 
best betaalde posten van onze men
sen ontnemen ' Dit zijn besist geen 
zonen van gastarbeiders 

G V , Leuven 

EEN AANRADER 

Elke week lees ik met grote belang
stelling « W I J » Deze week las ik m de 
lezersrubriek een brief waarin het 
boek van Delvo aangeraden werd 
Dat vind ik heel goed, mijn man en 

ikzelf hebben ook geleden onder die 
dwaze repressie 
Van een bevriend echtpaar werd ons 
een ander boek aanbevolen, even
eens gesitueerd in deze onzalige tijd 
Het heette «Koen» en was geschre
ven door Andre De Ke 
Koen is een jongetje dat omv./ille van 
zijn moeder die eigenlijk maar een mis
stap, en dan nog van persoonlijke 
aard, begaan heeft, zwaar moet boe
ten Het kind begrijpt dat niet, zoals 
zovele kinderen en stelt vragen De 
vrouw en haar twee kinderen worden 
uit de normale maatschappij gestoten 
en komen terecht op een armenwijk 
met afgedankte tramnjtuigen, woon
wagens en kleine huisjes Daar wor
den ze goed ontvangen, daar kan 
men vergeten en vergeven 
Ik zou alle lezers ook dat boek willen 
aanraden, ik ben de jongste jaren bij 
het lezen van een boek maar zelden 
zo ontroerd geweest en zo geboeid 
Het boek is uitgegeven bij Snoeck, 
Begijnhoflaan te Gent Het is helemaal 

met zo duur, slechts 190 fr het is, wat 
de inhoud en stijl betreft, het dubbele 
waard Ge voelt zo goed dat de aan
gehaalde feiten echt zijn 

Mevr P, Gent 

HUN WAAR GELAAT! 

De verkiezingsperiode heeft het 
voordeel dat men van sommige « poli
tici » het echte gelaat ziet In mijn bus 
twee van de vele voorbeeldjes 
— Kamille Vandenbossche (ja, ja 
die van Anderlechü, vijfde kandidaat 
op de CVP-lijst Meneer geeft druk
werk uit in twee talen, maar is WIJS 
genoeg de naam CVP met te vermel-

. den I 
— Norbert Van Buggenhout, dokter, 
op de CVP-lijst en woonachtig te 
Wolvertem Meneer stuurt propagan
da op adres rond, op de omslag zijn 
werkadres te Brussel eentalig Frans' 
Je moet maar durven En dat zijn dan 
kandidaten van de partij met de 
grondwettelijke bezwaren i A u b 
geeft deze heren de nodige elektora-
le afstraffing i 

K P , Dworp 

SCHERP STELLEN 

Ik heb als zovelen een brok Vlaamse 
strijd achter de rug van Frontpartij 
tot jaren rust op staatskosten 

Als ik de naoorlogse jaren over-
schouw, zie ik als meest-ingrijpende 
gebeurtenissen en personen Van 
der Eist die het Vlaams-nationalisme 
na de repressie uit het moeras haalde 
en Schiltz die de politieke moed had 
de VU de onvruchtbare oppositie te 
doen verlaten, met alle risico's eraan 
verbonden en daardoor federalisme 
zo aktueel maakte, dat geen enkele 
partij nog durft nalaten het in haar pro
gramma op te nemen 

Voorlopig hebben de unitaristen het 
weer eens gehaald, maar de Vlaams-
nationalisten moeten er zondag voor 
zorgen dat de partij de eis tot federa
lisme zo scherp kan stellen, dat de 
andere partijen er met aan Voorbij 
kunnen en dat het een volwaardig 
federalisme is 
Andere wegen betekenen uitstel en 
afstel 

V S , Mechelen 

TOEN AL 
«Palam compositus pudor, intus sum
ma apiscendi libido» 
Naar buiten een stille bescheidenheid, 
van binnen een verschroeiende drift 
naar heerschappij » 
Zo beschreef de Latijnse schrijver 
Tacitus, 19 eeuwen geleden, Leo Tin-
demans 

F A C , Kortrijk 

Het spel 
ivaarmee 

veel mensen 
veel winnen I 

Geel ook 

uw geluk een kans! 
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De wezenlijke vraag 

Er IS een schrijnende tegenstelling tussen de 
onverschilligheid van het grote publiek 
tegenover de verkiezingen van volgende 
zondag, en het belang dat deze verkiezingen 
zullen hebben. De mensen voelen met de 
ellebogen aan, dat verkiezingen in de grond 
overbodig zijn, dat ze hadden kunnen 
voorkomen worden, dat het land behoefte 
heeft aan andere dingen dan krisissen en 
kamerontbindingen om de haverklap. Het is 
uiteraard de vraag of het grote publiek zich 
rekenschap geeft van het feit, dat de 
verkiezingen uitgelokt zijn door de heer 
Tindemans en door de CVP. Uitgelokt ten 
eerste om de diepgaande verdeling binnen 
de eigen partij te verdoezelen. En uitgelokt, 
bewust uitgelokt door de unitaristen, om dè 
federalisten binnen de eigen partij en de 
federalisten van de VU in de hoek te 
drummen. 

In de korte verkiezingscampagne, die thans 
op haar einde loopt, hebben wij een 
reusachtige inspanning gedaan om de 
publieke opinie voor te lichten. We zien dan 
ook met vertrouwen de verkiezingsdag 
tegemoet. De Volksunie is de kiezer niet te 
lijf gegaan met wazige traktaten en 
idyllKsche toekomstvizioenen. We hebben 
een duidelijke programma-campagne 
gevoerd rond drie punten. 
Wij willen federalisme, zelfbestuur voor de 
Vlamingen. Wij willen dit snel en volledig, 
ekonomisch, financieel, sociaal en kultureel. 
Wij willen dit op een eigen grondgebied, met 
vaste grenzen. Wij willen dat op een 
aangepaste manier in de hoofdstad Brussel, 

dat ook ónze hoofdstad is en waar wij 
evenwaardig willen zijn. Wij willen dit 
onverminderd in heel Vlaams-Brabant. 
Wij willen dat werken, sparen en 
ondernemen opnieuw de moeite waard 
worden, omdat wij Vlamingen dit nog 
kunnen, en omdat wij langs deze weg over 
de middelen zouden kunnen beschikken om 
een echte welzijnspolitiek te voeren. 
Wij willen dat Vlaanderen een vrij en 
demokratisch land zou zijn, waarin niemand 
de absolute macht of meerderheid zou 
hanteren en waarin wij eindelijk zélf 
amnestie zouden kunnen verlenen wanneer 
de Walen dit zouden blijven weigeren. 
Dat willen wij verwezenlijken, in of buiten de 
regering. Want dit weze duidelijk gesteld : 
we gaan met vrije handen naar deze 
verkiezingen, zonder afspraken, vertrouwend 
op eigen kracht. Regeringsdeelname of niet 
was en is voor ons geen hoofdzaak. 
Hoofdzaak is de verwezenlijking van ons 
doel. 
Van dit doel mogen wij ons niet laten 
afleiden. De jongste tijd doet zich in een 
aantal middens, in de CVP maar ook elders, 
een verontrustend verschijnsel voor. De 
vraag wordt geopperd of de Vlaamse 
meerderheid in het unitaire België niet 
interessanter zou zijn dan het federalisme. 
Dit wordt voor de gelegenheid dan de 
valorizatie van de Vlaamse meerderheid 
genoemd. Maar in werkelijkheid is het een 
terugkeer naar de opvattingen van Van 
Cauwelaert. Daarbij wordt uiteraard 
verzwegen dat, om deze meerderheid te 
valorizeren de huidige grondwet zou moeten 

veranderd worden. Een dergelijke 
grondwetswijziging kan niet worden 
doorgevoerd als de Franstaligen het er niet 
mee eens zijn. De neo-Van Cauwelaertianen 
zijn dan ook ofwel naïef, ofwel te kwader 
trouw. Want het moet toch duidelijk zijn dat 
een aantal unitaristen dit vuurtje heimelijk 
stoken, in de hoop dat aldus zou 
teruggekeerd worden naar het immobilisme 
van de paritaire eenheidsstaat die we nu 
kennen. 

De échte inzet van deze verkiezingen is de 
vraag, of de Vlamingen nu eindelijk 
zelfbestuur met reële macht zullen 
veroveren of niet De Volksunie is de enige 
partij die een duidelijke en ondubbelzinnige 
oplossing heeft: Vlaanderen moet grijpen 
naar de politieke maar ook naar de 
ekonomische, financiële en sociale macht. 
Vlaams geld in Vlaamse handen ! 

De Volksunie is sinds een kwarteeuw een 
radikale federalistische partij, voor wie het 
« Vlaanderen eerst» steeds de voornaamste 
drijfveer is geweest. Het is een 
Vlaams-nationale partij, die het Vlaams 
ongeduld nooit misbruikt heeft voor 
elektorale doeleinden of afgeleid naar 
niet-wezenlijke doelen. 
Wie in Vlaanderen nog zou aarzelen, moet 
voor zichzelf uitmaken wat het antwoord is 
op de vraag naar het écht Vlaams belang : 
een verzwakking of integendeel een 
bevestiging en versterking van de 
Volksunie? 

Hugo Schiltz 

* 

il joen Vlamingen het recht geven 
zélf te beslissen. 

25 laar geleden stonden wi | als 
enige parti j op de bres voor 
federalisme. De andere zi|n ons 
moeten volgen Het federalisme 
zal eerlang een feit zi|n. Maar het 
moet voor Vlaanderen 'n goed 
federalisme worden . met 2, en een 
zo ruim mogeli|k zelfbestuur,ook 
ekonomisch... omdat W\\ Vlamin
gen dat aankunnen. Maak de VU 
^terk, de andere zullen wéér 
moeten volgen. 

Sociaal-ekonomisch wil de VU 
dat werken, sparen, nsiko nemen 
nog zm hebben Wi | willen een 
gezond ondernemingsklimaat 
en een rechtvaardig en gezond 
sociaal kl imaat, voor tewerk
stelling en welvaart voor allen. 
Ook dat IS Vlaams belang. 

Het federaal Vlaanderen moet 
ook een verdraagzaam Vlaan
deren zi|n, dat de verscheidenheid 
waardeert en bevordert met 

geli jke kansen voor allen, eerbied 
voor eikaars opvattingen en een 
demokratische spreiding van 
de macht. 

Om dit programma te 
verwezenlijken heeft de VU de wi l , 
de overtuiging en de mensen die 
het kunnen. Het kan dus... 
als u ons zondag daarvoor uw 
vertrouwen geen. 

H u g o Schil tz , V U - v o o r z i t t e r : 
"Vlamingen baas m eigen huis, / / ^-^ 
over eigen geld f^^cx-ÉXC? J > « 
ondubbelzinnig federal isme" V^ 

Volksunie, Vlaams belang. 
M>ciaal en federaal •^ 
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HET VERSCHIJNSEL CVP... 
Géén gelilkheid, géén eensgezindheid 
Het kan geen toeval zijn dat op 
een perskonferentie waarop de 
redaktie van het t i jdschrift - De 
Nieuwe Maand - een dossier 
voorstelde over « Het 
verschijnsel CVP-, de katolieke 
dagbladpers afwezig bleef. De 
lezers van die pers hebben dan 
ook genoegen moeten nemen 
met een beknopt Belga-verslag. 
In • Het Volk' gewaagde de 
editorialist achteraf dan nog wel 

over -politieke oplichterij", een 
beschuldiging aan het adres van 
de Leuvense prof. Luc Huyse en 
Edi Cli jsters, die alles behalve 
getuigt van journalistieke ernst 
en eerlijkheid. Maar begrijpelijk 
is het wel dat in CVP-middens, 
en zeker in ACV-kringen, — dus 
ook bij de redaktie van o.m. Het 
Volk — heel wat nervositeit 
heerst naar aanleiding van het 
indringend zoeklicht dat «De 

Nieuwe Maand » op de 
CVP-formatie heeft gericht. 
'De Nieuwe Maand» is een tijd
schrift voor politieke vernieuwing 
dat Ijvert voor een daadwerkelij
ke bundeling van de vooruitstre
vende krachten in Vlaanderen, 
de redaktie omvat knstendemo-
kraten, socialisten en zgn politiek 
daklozen 
Hoofdredakteur is de bekende 
Leuvense politoloog Luc Huyse, 

die onder nfieer telkens bij verkie
zingen door de BRT aangezocht 
wordt onn de stembusslag te ana
lyseren 
In een door de redaktie onderte
kend artikel worden twee belang
wekkende konklusies getrokken 
de o CVP IS geen partij voor gelijk-
lieid" en ten tweede, de «CVP is 
een partij waarin krampachtig ge
tracht wordt allerlei belangen
tegenstellingen te verzoenen, 

waardoor deze partij zich hult in 
t een wezenlijk konservatisme» 

De organizatorische ruggegraat 
van de CVP blijft het samenspel 
van vier, vijf standenorganizaties 
die tot politieke strijdkracht wor
den gebracht op basis van moder
ne management technieken 

s Twee pogingen Cm '58 en '68) om 
deze partij om te bouwen in pro
gressieve richting zijn op mets uit-

), gelopen Kenmerkend voor de 
CVP IS dat een autonome druk-
kingsgroep, die binnen de partij 
voortdurend zou ijveren voor ver
nieuwing, nooit een kans heeft 
gekregen 

Benoemingen 
De «Nieuwe Maand» stelt ook 
vast dat in de voorbije jaren een 
mengsel van pragmatisme, oppor
tunisme en organizatorische soe
pelheid de CVP heeft geken
merkt 
Met tal van organizatorische tech
nieken wisten de opeenvolgende 
partijleidingen de sociaal-ekonomi-
sche scheurtjes in het partijge
bouw keer op keer te dichten Dit 
gebeurt onder meer door een 
gerichte rekrutering van haar poli
tiek personeel, waarbij er kram
pachtig op gewaakt wordt dat 
elke standenorganizatie in de or
ganen vertegenwoordigd ge
raakt 
Telkens weer stelt men in de prak
tijk vast dat slechts een klein 
gedeelte gerealizeerd wordt van 
het partijprogramma, of van het 
bestuursakkoord, en dat «toeval
lig» vaak die punten «vergeten» 
worden die een aantasting zou
den betekenen van de voorrech
ten en de politieke machtspositie 
van de burgerij 
Voorts heeft de CVP in de voor
bije twintig jaar een grote kontro-
le verkregen over de tewerkstel
ling in overheidsdienst, de beste
ding van gemeenschapsgelden, 
en andere kollektieve goederen 
Men onderschat veelal de positie 
van de CVP als werkgever 
Rechtstreeks kontroleert de CVP 
tienduizenden benoemingen en 
promoties in de overheidsinstel
lingen Onrechtstreeks kan de 
CVP toezicht uitoefenen op de 
tewerkstelling in de katolieke zui-
lenorganizaties, het onderwijs, de 
gezondheidszorg en het sociaal-
kultureel werk Vandaar dat de 
CVP met veel moeilijkheden heeft 
om «jonge Turken » binnen en bui
ten haar rangen te «rekupere-
ren» 
De sekularizenng tastte het CVP-
erf met aan, want de zuilenorgam-
zaties zorgen voor een vast par-
tij-kiienteel i 
Volgt dan ten slotte de harde kon-
klusie van «De Nieuwe Maand» 
die de CVP-partijtop onnoemelijk 
ergert «Het is de vraag of de 
kristelijke arbeidersbeweging met 
een aantal lessen moet trekken 
en daar de praktische politieke 
konsekwenties aan verbinden 
De kristelijke arbeiders kunnen 
hun leiders eigenlijk het meest effi
cient steunen door te stemmen 
voor andere partijen, die zich wat 
duidelijker uitspreken voor meer 
gelijkheid » 
Niet van de minst belangrijke 
polit ieke waarnemers hebben 
het krampachtig verspreide ima
go van eensgezindheid in de 
CVP nu dus duideli jk van de poli
tieke sluiers ontdaan ; in de CVP 
is er geen eensgezind streven, 
geen geli jkheid, wél opportunis
me (o.a. benoemingen) en konser-
vatisme. Waarmee de inzet van 
de huidige kiesstr i jd, ook op 
niet-communautair vlak, duide
lijk is gesteld, (hds) 

Kiezen 
•s vergelijken 

ieder z'n eigen verantwoordelijlcheid... 

W i | w a r e n er niét b i j t oen in 1963 d e zes r a n d g e m e e n t e n w e r d e n v e r k w a n s e l d . Toen in 1970 d e 
V l a a m s e d e m o k r a t i s c h e m e e r d e r h e i d w e r d pr i js g e g e v e n . Toen in 1974 g e z w i c h t w e r d v o o r het ve to 
v a n Per in . Toen in 1975 d e d r i e l e d i g e g e w e s t v o r m i n g o p g a n g w e r d g e b r a c h t . 
Toen in 1977 het p a r l e m e n t n a a r huis w e r d ges tuu rd z o n d e r g r o n d w e t g e v e n d e b e v o e g d h e i d . . . 

... wij graag de onze 

W i j w a r e n er w é l b i j , s inds a n d e r h a l f jaa r , in een ee r l i j ke p o g i n g o m d e z e scheve t o e s t a n d t e r u g 
recht te ze t ten. In d e r e g e r i n g heef t d e V U m o e d i g g e p r o b e e r d , een stuk V l a a m s ze l f bes tuu r 
te v e r o v e r e n . Z e k e r w a s d i t stuk ze l fbes tuur niet v o l m a a k t , m a a r het zou een w a a r d e v o l b e g i n 
g e w e e s t z i j n , o n o m k e e r b a a r en v a t b a a r v o o r v e r d e r e g r o e i . W a t w e in t w e e o f d r i e b e u r t e n w i l d e n 
b e r e i k e n , zu l len w e nu in één keer moe ten a f d w i n g e n ; écht f e d e r a l i s m e , V l a a m s g e l d in V l a a m s e 
h a n d e n . Én U w é é t d a t w i j het k u n n e n , d o t w i j b e t r o u w b a a r z i jn en s t a n d v a s t i g , o o k in m o e i l i j k e 
en o n d a n k b a r e o m s t a n d i g h e d e n . 

Andere partijen hebben 
veel belangen. 

Wij maar één: het uwe. 

^ ^ ^ ^ 
^ , 

sociaal en federaal 

Voiicsunie, 
Vlaams belang 



I 

Filip 
Lambrechts: 
dóóirom! 
In een brief aan de kiezers verduide
lijkte de heer Filip Lambrechts het 
waarom van zijn kandidatuur op de 
Kamerlijst van de Volksunie Het 
werd een korte maar overduidelijke 
en overtuigende argumentatie, 

Waarom ik, als oudgediende 
van de Vlaamse Verenigmgen, 
ben ingegaan op het verzoek 
van vele Vlaamse vrienden om 
kandidaat van de Volksunie te 
zijn op de lijst voor de kamer 
van volksvertegenwoordigers te 
Antwerpen 
• Omdat ik geschokt werd 
door het onrechtvaardig karak
ter van de veelal geniepige kri
tiek op de Volksuniepolitici, 
waarvan de jarenlange harde en 
moedige inzet voor het Vlaams 
belang een waarborg voor de 
toekomst is 
• Omdat op dit beslissend mo
ment m de Vlaamse Beweging 
alle krachten moeten verzameld 
worden 
• Omdat Vlaamse eendracht al
leen doeltreffend tot stand kan 
worden gebracht door de ran
gen te sluiten rond de Volksunie. 
• Omdat, wanneer de instel
lingen worden hervormd, de 
strijd niet zozeer buiten maar 
wel m het Parlement wordt ge
voerd 
• Omdat een sukses van de 
Volksunie de absoluut noodzake
lijke rem wordt op het tegenof
fensief van de unitaristen 
• Omdat een overwinning van 
de Volksunie, de partij die los
staat van belangengroepen, de 
dam IS tegen iedere poging om 
de macht m Vlaanderen te mo-
nopolizeren m handen van één 
enkele parti] 

Hoe stemt 
men geldig? 
U stemt geldig als U : 
1. een bolletje rood maakt in 

het vak bovenaan lijst nr. 10. 
2. ofwel een bolletje rood 

maakt naast de naam van 
één kandidaat van lijst nr. 
10. 

3. ofwel een bolletje rood 
maakt naast de naam van 
een effektief kandidaat en 
naast de naam van een op
volger van nr. 10. 

4. let wel: op de provincie-
raadslijst mag slechts één 
voorkeurstem uitgebracht 
worden op lijst nr. 10. 

Laatste uur-
maneuvers 
Ook met laatste uur-nnaneuvers 
vanwege haar vijanden heeft de 
Volksunie al een lange ervaring 
van vele verkiezingscampagnes. 
De ene keer was het een bis
schop die uitpakte met de drei
ging, dat stemmen voor de 
Volksunie een zware zonde was. 
De andere keer pakte de ene of 
andere krant uit met een stoot 
onder de gordel, waarop geen 
antwoord meer mogelijk was. 
Ook ditmaal hebben we dat stel
lig nog te verwachten. We heb
ben het overigens reeds gedeel
telijk gekregen, met de « Vrije Tri
bune » van de heer Campo in 
« De Standaard ». 
We kennen de heer Campo als 
een fatsoenlijk man. En het is 
niet omdat hij de VU aanvalt, dat 
hij onfatsoenlijk zou worden. Hij 
heeft het recht op zijn mening en 
hij heeft uiteraard het recht, die 
mening te verkondigen. 
Het is echter tegen alle deontolo-
gische regels dat «De Stan
daard » deze mening als «Vrije 
Tribune» in volle verkiezingstijd 
plaats. De kwade trouw van « De 
Standaard » is de jongste weken 
en maanden echter al zo vaak 
gebleken, dat hij niemand meer 
zal verbazen. 

VU-Verkiezingsfonds 

Barrikadenplein 12 

1000 Brussel 

•T 

430/0691071/34 
De Volksunie is waarschijnlijk de énige partij die zich 
houdt aan het soberheidsprotokol n.a.v. de verkiezingen. 
Wat natuurlijk niet wil zeggen dat het half miljoen dat deze 
week binnenliep zcu volstaan om de campagne te dekken. 
Helemaal niet! Daarom loopt het verkiezingsfonds ook na 
17-12 door. Mogen wij ook dan nog op uw solidariteit reke
nen ? 

L.V.D.A., Schoonaarde 
M.R„ Schoonaarde 
H.V.D.A., Schoonaarde 
H.V.D.A., Schoonaarde 
G.O., Stevoort 
R.V., Vinkt 
C.B., Kuurne 
L.J., Hombeek 
T.S„Niel 
R.R., 1080 Brussel 
R.D.K., Teralfene 
V.-L.M.,Hove 
F.R.,Kontich 
J.D., Torhout 
M.V.D., 8200 St.-Andries-Brugge 
L, Hove 
W.C. Mortsel 
ES., Antwerpen 
Geen tweede Egmont I Vlaanderen eerst I St.-Nil 

A.L, Hasselt 
A.N., Kortrijk 
F. en J.V.S., Beersel 
R.CEekIo 
A.M. D.B., Gent 
J.V., Erps-Kwerps .. 
V.P., Wervik 
E.F., 1030 Brusse 
H.T.. Aartselaar 
P.O., Wommelgem... 
R.D.,Wachtebeke... 
M.D.V., 8320 Brugge 
H.V.G., Berchem 
A.L, Middelkerke 
C.S., Brugge 
J.UHalle 
V.H., St.-Kwintens-Lennik 
P.D.T., Aalter 
G.B., Maaseik 
J.M., 1030 Brussel 
D.Z.-H., Assebroek 
M.D.B., Ternat 
D.L, Berchem 
H.M., St.-Amandsberg 
J.M.,Halle 
W.G., Waarschoot 
W.B., Mechelen 
VU-Groot Roeselare 
H.V., Menen 
V.B., Bilzen 
A.M., Mechelen 
S.N.-V., Lauwe i ^ T 
LD.-C., Alveringem 
LV.V.-H.S., Ekeren 
Y.G., St.-Amandsberg 
A.L-L, St.-Eloois-Winkel 
C.G., Bornem 
E.V.D.B., Knokke-Heist 
N.C., Ingelmunster 
J.R., Wilrijk 
D.V.L., Roeselare 
J.N., Leuven .̂.. 
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1.000 
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Leugencampagne 
In de lange reeks verkiezings
campagnes die de Volksunie 
sinds haar ontstaan heeft ge
voerd, moest zij telkens weer 
het hoofd bieden aan georche-
streerde en georganizeerde leu
gencampagnes. 
Toen Frans Van der Eist in de 
vijftiger jaren het enig Vlaams
nationaal parlementslid was, 
werd over hem de perfiede leu
gen verspreid dat hij vlagde met 

de Belgische driekleur, dat hij in 
de huiskring Frans sprak, en dat 
zijn kinderen naar Franse scho
len gingen. 
Hetzelfde verhaaltje werd na
dien verleid over Vic Anciaux. 
Vandaag is Hugo Schiltz als 
« huiskring-franskiljon » aan de 
beurt. Zelfs over Frans Baert 
doet «het gerucht>- de ronde. 
Het gebrek aan fantasie en aan 
variatie in deze leugencampag
ne is haast even ontstellend als 
haar perfidie. 

A.D.S.,St.-Pauwels.. 
L.V.W., Bassevelde . 
G.P., Halle 
K.V.-A., Winksele 
M.D.C., Vlezenbeek 
W.B., Alvenngem 
W.D,Kortri jk 
M.S., Duisburg 
J.D., Eernegem 
F.S., Antwerpen 
F.V.B., Koningshooikt 
J.T., Vilvoorde 
P.H., Wevelgem 
Boom Vlaamse klub vzw .... 
L.D.B., Malderen 
D.V., 1080 Brussel 
W.CDi lbeek 
J.D.G., Ertvelde 
A.-C., 1150 Brussel 
J.H., 1180 Brussel 
J.V., St.-Denijs-Westrem 
A.V.E., Kortenberg 
D.D.,Otegem 
G.S., Gooik 
T.C., Meise, Met hoop op zege 
N.M., Berchem 
L.V., Edegem 
M.H., 1020 Brussel 
Onbekend, St.-Gillis-Brussel .. 
H.D., Wilrijk 
R.V., Oostkamp 
Tegen de CVP-demagogie 
E.V.L., Burst 
J.V.M., St.-Jans-Molenbeek ^ 
S.V.L., Wommelgem 
Y.W.,Eeklo 
L.B., Harelbeke 
V.H., Zwevezele , ,... 
J.N., Boechout . j i ^ t ^ . , 
VU-Denderbelle : 
VU-Leffinge, Leffinge 
A.J., Merchtem 
B.D., Bredene 
VU-Woesten 
L B , Woesten 
G.-D.K., Marchin 
J.D.B., Schepdaal 
J.G.-D., 8200 Brugge 
A.V, Meise 
Waar ik voor sta, door ga I F.V. Rupelmonde 
Vlaams officier, Brasschaat 
R.A., Welle 
G.S., Berchem 
L.J., Roosdaal 
E.K.,Herzele 
J.8., St.-Truiden 
M.D., 1070 Brussel 
H.B.,Dilbeek 
J.D.J.,Gent 
CV., Veurne 
M.L-C, Muizen 
A.V., Kumtich 
M.L, Kumtich 
FAM. T.M., Ekeren 
O.L., Oostende 
W.D.B., 2050 Antvyerpen 
W.P., Zwijndrecht 

Totaal 5e lijst 
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1.000 
1.000 
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1.000 
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500 

1.000 
200 
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250 
200 

1.000 
500 
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500 

1.000 
150 
500 

1.000 

549.976 

Ondanks hardnekkige ontkenning door Tindemans en Mar
tens blijkt de CVP dus toch minstens twee gezichten te heb
ben. Na de lektuur van het zopas gepubliceerde dossier « Het 
verschijnsel CVP' heeft een professionele plakker de natio
nale campagne-affiche geplakt zoals ze eigenlijk overal zou 
behoren te hangen... In de CVP wordt in meer dan één oppor

tunistische politieke richting uitgekeken... 
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waar betere kwa l i te i t 

en voordel iger pri jzen 

steeds te samen gaan, 

b iedt u nu een echt bui tenkansje 

onn uw nieuwe winternnantel 

tegen een echte spotpr i js 

aan te schaffen t i jdens 

de veer t iendaagse van 

de herenmantel . 

U v indt er beslist uw keus, 

want SKM presenteert u 

een ri jk gamma wintermante ls van 

SHETLAND 

M O H A I R 

LODEN 

ZUIVER SCHEERWOL 

en noem maar op . . . 

Klassieke of moderne snit. 

Al le modet in ten. 

Al le maten, zelfs t o t maat 60. 

NU BIJ SKM 
UW NIEUWE MANTEL 
REEDS VANAF 

2.500 F 

SUCCES KLEDING AAEYERS 
?2°ï?fSï;=^ ^̂  A ARTSELAAR 

OPEN 
Ai.i.K \ \ K K K I ) A < ; H N 

VAX !i TOT 2ö r : 
Al.I.K ZATEIiDACIKX 

\ ' A \ <.) T{)T IS l ' 



LVansteenkiste brengt nieuw post-dossier 
Het houdt niet op met rommelen 
bij Tante Post. Dit is bijna uitslui
tend het gevolg van het onder
zoek, dat VU-kamerlid Luk Van-
steenkiste nu al maanden instelt 
en waarbij grove onregelmatighe
den bij de sociale dienst van de 
Posterijen aan het licht kwamen 
Luk Vansteenkiste laat met af en 
bezorgde de pers zopas een 
nieuw dossiertje, deze keer over 
het kledingfonds bij de posterijen. 
Om te beginnen werd op eigen 
houtje door het kabinet van minis
ter Defosset de algemene offer
te-aanvraag gewijzigd in een be
perkte, zogezegd - o m de Hol
landers uit te schakelen». In feite 
zijn minister Defosset en het mini-
strieel komitee andermaal ge
zwicht voor de druk van de heer 
Piraux, de socialistische opper-
ambtenaar die het goed en het 
slecht weer maakt in de sociale 
dienst 

De zaak werd voorgesteld als 
zou de beperkte aanbesteding 
vooral moeten dienen om een Bel
gische leverancier aan het werk 
te helpen — het gaat om met min
der dan 360 miljoen. In feite wer
den de kostuums door een.. Duit
se firma geleverd, die een zeer 

Defosset buigt 

voor Piraux 

bevreemdende brief schreef, 
waann sprake is van ristorno's, 
Zwitserse en Italiaanse bankreke
ningen. Reeds in juli jl. vroeg Luk 
Vansteenkiste de minister het kle
dingfonds af te schaffen (waar 
Piraux eveneens de plak zwaaiO 

en het onder te brengen bij de 4e 
Direktie, waar het normaal thuis
hoort. Hij kreeg een vaag, ontwij
kend antwoord waarin o.m. werd 
gezegd dat '•het beheer van het 
kledingfonds aan een grondige 
studie werd onderworpen ». Intus
sen duurde de studie voort en 
werd niettemin '•op de oude ma
nier» beslist in de aankoop van 
de nieuwe werkkledij. 
Wanneer zal dit spelletje op
houden? Ofwel liegt Luk Van
steenkiste en dan moet men hem 
ter verantwoording roepen, ofwel 
zegt hij de waarheid en moeten 
vervolgingen worden ingespan
nen tegen de verantwoordelijken. 
Minister Defosset, die zoveel tijd 
nodig heeft om te «studeren» 
blijkt niet evenveel tijd nodig te 
hebben om bv. onverwacht ander
half miljard voor 'de uitbreiding 
van de metro te schrappen, « om
dat het bevoegd ministerieel komi

tee voor Brusselse Zaken niet 
werd geraadpleegd'... 
Ook van de andere zijde krijgt de 
minister op zijn donder. In «La 
Libre Belgique» van 9 december 
jl. verscheen een recht op ant
woord van minister Defosset op 
hetgeen de krant had geschre
ven over bepaalde benoemingen 
en gevolgen van een staking in 
de PC. De krant weerlegde zeer 
scherp en ontegensprekelijk het 
zwakke verweer van de minister. 
Het gaat meer bepaald om de 
benoeming van een direkteur bij 
de Postcheck, ambtenaar die 
door de Libre onomwonden ver
antwoordelijk wordt gesteld voor 
de poespas in deze dienst. De wij
ze waarop de minister poogt zijn 
tegemoetkoming aan stakers 
goed te praten noemt de Libre 
«een groot verdediger van <^e 
frankofonie te Brussel onwaar
dig». 

Wanneer zal men deze koppige 
minister op de vingers tikken ? Of 
moeten er nog groter schandalen 
aan het licht komen ? 

IbÜKunie 
sociaal en federaal 

Werk in eigen streek! 
CVP- en BSP-ministers miskennen Vlaams belang! 

LEUVEN — VoorzIHer Maurits Coppieters van de Nederlandse Kultuurraad 
was de gastspreker op de VU-verkiezingsbijeenkomst in Leuven. Voor enke
le honderden entoesiaste aanwezigen verduidelijkte hij met spitse argumen
ten waarom nu meer dan ooit een stem op een traditionele partij of op een 
splinterpartij de Vlaamse ontvoogdingsstrijd ernstig kan afremmen. 
Na deze bezielende toespraak (Coppieters had vrijdagavond nog twee ande
re toespraken voor de boeg), werden de Leuvens? kandidaten voorgesteld. 
Rob Vandezande en Willy Kuijpers hielden vervolgens een pleidooi voor 
eigen instellingen in Vlaams Brabant, en zelfbestuur voor Vlaanderen. 

Vóór de druktMjgewoonde nrieeting in enzovoort Dat is de enige manier 
de salons CSeorges, hield de VU van om de taaitoestanden aan te zuive-
het arrondissement Leuven een pers-
konferentie, waarop het kiesprogram-
ma indnngend werd toegelicht 

(^ntraal staan dne hoofdbekommer
nissen het wegwerken van de werk
loosheid die het nationaal gemiddelde 
ver overstijgt de pendelarlseid die 
vooral in het oosten van het arrondis
sement een leegzuigeffekt blijft heb
ben, en ten derde het effektief tegen
gaan van de verfransingsdruk 

Nieuwe 
olievlekken 

Behoudens de dringende splitsing 
van het kiesarrondissement Brussel-
Halle-Vilvoorde, en de vorming van 
een provincie Vlaams-Braljant eist de 
VU-Leuven vooral ook een verant
woorde splitsing van de gewestelijke 
overheidsdiensten in Brabant 

De Vlamingen mogen hier met langer 
last ondervinden van Franse dien
sten ; dat betreh onder meer de 
gewestelijke diensten van belas
tingen, de automotjielinspektie, de ge
zondheidscentra, de provinciale ge
neeskundige kommissies, de geweste
lijke centra van de RTT, de water-, 
gas- en elektnciteitsmaatschappijen. 

VU-Leuven: 

ren, en de bestaande niet-officièle faci
liteiten af te schaffen. 
De VU klaagt daarom aan dat bij 
recente gebiedsomschnjvingen van 
verschillende diensten ook en vooral 
Vlaamse ministers (de CVPers Gas

ton C5eens en Jos Chabert de BSP'er 
Rik Boel), opnieuw randgemeenten bij 
Brusselse diensten onderbrengen, of 
stukken van Brussel bij Vlaamse ge
biedsomschnjvingen voegen, als tel
kens «nieuwe olievlekken van de 
Brusselse tank » 
Voorts stelt de VU-Leuven emsbge 
vragen omtrent onder meer het beleki 
van de interkommunale «Interleu
ven», de benutting van de industne-
parken, de uitbouw van een tewerk

stellingsplan met het wetenschappe
lijk onderzoek van de universiteit en 
ook heeft de VU konkrete voorstellen 
om de levensvatbaarheid van de land
en tuinbouw te stimuleren, en de t)ena-
deelde streek Aarschot-Tienen-Diest 
een ekonomische injekbe te geven 
De VU eist nogmaals een dnngerKle 
pnjsbeheersing van de gronden, en 
een ruimer steun voor het subregio
naal opbouwnwerk «Hageland» en 
• Demerland ». 

BRAMO KEUKENS 
TOONZAAL EN BURELEN 

HeirlKian 140, BURCHT 

TeL 031/52.82.32 

Voor hen die full-service wensen uitgevoerd door 
specialisten. 

Planning - ontwerp - elektriciteit - sanitair - meu-
belaanpassingen - kunststof - hout - maatwerk. 

Maak een telefonische afspraak voor vrijblijvend 
ontwerp en prijsopgave. 

Enkel toonzaal 

BERLARY 94 LIER TEL. 031/80.13.21 
ADV.55 

14 DECEMBER 1978 WIJ 7 



TIV-PROCIMMMK^? 

Donderdag 
14 DECEMBER 1 

BRT 1 

18 00 Kuifje - 1805 Rondomons 
- 1830 Little Vic het renpaard 
(f) - 18 35 Sporttribune - 19 27 
Politieke tribune - 1945 Nieuws 
- 2010 De zoete Inval (O — 
20 40 Kiezen en delen — 21 55 
Premiere — 2245 Nieuws 

BRT 2 

201 o De Muppet show - 20 35 
Kommissans Moulin «Police Judi 
ciaire» (f) - 22 05 Ten huize van 
Jan de Hartog 

NEP. 1 

1830 Sesamstraat - 1845 Pas
poort - 1855 Nieuws - 1859 
Grace Kelly een hedendaags 
sprookje - 2000 Dernck (O -
21 00 Demis Roussos — een feno
meen - 21 35 Nieuws - 21 55 
Den Haag vandaag - 22 10 Wil 
liam de rebelse Engel — 2305 
Nieuws 

NEP. 2 

1850 Nieuws - 1859 De astro-
nautjes — 1905 Avros toppop 
- 2000 Nieuws - 2027 Toon 
Hermans One Man show 78 — 
2250 Televizier magazine — 
2340 Nieuws 

RTB 1 

17 35 Les rendez-vous du jeudi — 
1805 De Muppet show - 1900 
Antenne-soir — 1910 Politieke tri
bune - 1930 Nieuws - 2000 
Le tourbillon des jours (O — 21 00 
Questions de parti — 2215 
Nieuws — 22 30 Le carrousel aux 
images 

RTB 2 

19 20 Tekenfilm - 1955 Doku-
ment F — 21 00 Intrigues a la Mai-
son Blanche (f) 

ARP 

1610 Nieuws — 1615Schneewitt-
chen gibt den Ton an (f) — 17 00 
Hans und Lene (f l - 17 20 Sowie
so - 17 50 Nieuws - 1800 Inter 
mezzo-lnformationen — 1815 
Tennis lieber als Kanonen (f) — 
1915 Hier und Heute - 1945 
Spiel um 4tel vor 8 - 2000 
Nieuws — 2015 Pro und contra 
(diskussiej — 21 00 Musikladen 
— 21 45 Wer driemal luegt (kwis) 
— 22 30 Tagesthemen - 2300 
Der Lord von Barmbeck CTV-film) 
— 045 Nieuws 

ZPF 

1710 Sindbad (f) - 1740 Die 
Drehscheibe - 1820 Klaeger 
und Beklagte (f) - 1900 Nieuws 
— 19 30 Der grosse Preis — 
2050 Die grosse Hilfe - 21 00 
Heute-Journal — 21 20 Kennzei 
chen D - 2205 Ein freier Tag 
aV-speO - 2310 Nieuws 

D.3 

1900 Jugend (reportage) — 
1945 Journal 3 - 2000 Nieuws 
— 2015 Donner Blitz und Sonnen-
schein (film) — 21 45 Galerie (kul 
tuur) - 2300 Nieuws 

TF 1 

1215 Reponse a tout - 12 29 
Les Tifins — 12 33 Midi premiere 
- 1300 Nieuws - 1335 Regio
naal programma — 13 50 Objectif 
santé — 14 00 Les 24 jeudis — 
1802 A la bonne heure - 1827 
Un rue Sesame — 1855 Les 
oiseaux de Meiji Jungu (f) — 
1910 Les Tifins - 1915 Une 
minute pour les femmes — 1920 
Gewestelijk nieuws — 1945 Lin-
connu de 1945 — 2000 Nieuws 
— 20 35 Les dernieres annees de 

WIJ 8 

Jean-Jacques Rousseau (tv-film) 
— 2217 L evenement — 2315 
Cine-premiere - 2345 Nieuws 

A 2 

1335 Regionaal magazine — 
1350 Lage en fleur (f) - ••403 
Aujourd'hui madame — 1500 
Operation danger Cf) — 15 55 L in
vite du jeudi — 17 25 Fenetre 
sur - 1755 Recre A2 - 1835 
C est la vie — 18 50 Des chiffres 
et des lettres — 19 20 Geweste
lijk nieuws — 1945 Politieke uit
zending (de oppositie) — 2035 
De zaak Heurteloup (serie) — 
2215 Filmmagazine - 2300 
Nieuws 

FR. 3 
1910 Nieuws - 1 9 2 0 C - w e s t e -
lijk nieuws — 1940 Ri nor aal 
magazine — 1 9 5 5 l l e t a i t u ° tois 
I homme (O - 20 00 Les j < de 
20 heures - 2030 Nina (f n "--
22 00 Nieuws 

LUX. 

1215 La bonne Franquette — 
17 00 Cinq a sept jeunes — 17 20 
Recifs (f) — 17 50 Cinq a sept ser
vice et variétés — 1800 Le cof-
fre fort - 1805 Nieuws - 1820 
Ram-dames — 1835 Le coffre-
fort - 1 8 4 0 S y s t e m e D - 1900 
Nieuws — 19 30 Le coffre-fort — 
1945 Passé et gagne — 1947 
Entre chien et chat — 195 
Nieuws - 2000 Boney (f) -
21 00 Ouvert Contre «X» (film) 

Vrijdag 
15 DECEMBER 

BRT 1 

1800 Oum de witte dolfijn — 
1815 Klem klem kleutertje — 
1830 Lachertjes - 1835 Dit leu
ke land - 1915 Kijk uit i - 1927 
Politieke tnbune — 1945 Nieuws 
— 2010 De zoete inval (film) — 
2040 Kiezen of delen - 21 55 
Dag aan dag — 2225 Mozaïek 
- 2255 Nieuws 

BRT 2 

2010 Vier jongens en hun hoeve 
(film) — 2035 Kommissans Mou
lin van de «Police Judiciare» 
(film) - 2205 De vijfde wmd-
streek 

NEP. 1 

1830 Sesamstraat - 1845 Pas 
poort — 1855 Nieuws — 1859 
De Lucy-show (film) — 1925 
Kwistig met muziek — 2040 The 
Streets of San Francisco (film) — 
21 35 Nieuws - 21 55 De schat 
van Serooskerke (reportage) — 
2250 The Kings Singers - 2255 
Ter kerke m Serooskerke — 
23 05 Nieuws 

NEP. 2 

18 55 Nieuws - 18 59 Wickie de 
Viking (film) — 19 27 De Muppet-
show - 2000 Nieuws - 2027 
De illusionist (film) - 21 25 Kant 
aan m n broek (film) — 2210 
Brandpunt — 2245 Rondje tea-
ter — 2340 Nieuws 

RTB 1 

17 35 Le magazine des jeunes — 
1805 De Muppetshow - 1835 
Sept sur sept — 1905 Antenne-
soir — 19 20 Politieke tnbune — 
1930 Nieuws — 1955 Tekenfilm 
— 2005 Le tourbillon des jours 
(film) — 21 00 Questions de parti 
— 2215 Nieuws — 22 25 Gamm 
(Reportage) 

RTB 2 

1835 Tekenfilm - 1858 On we 
go — 1955 Los Angeles, les 
annees 30 (film) - 2045Vendre-
di sport 

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

— Brother, can you spare a dime ' 
historische terugblik op het Amerika 
van de jaren 29 tot 41 aan de hand 
van archieffilms 
— Woensdag 20 december om 
20 u 20 op BRT 

ARP 
1610 Nieuws — 1615 Friede im 
Nahost (dok) - 1700 Alles klar 
- 1745 Der 7 Sinn - 17 50 
Nieuws — 18 00 Intermezzo-lnfor-
mationen — 18 30 Hit um halb 7 — 
18 40 Reich und arm — 1915 Hier 
und heute — 2000 Nieuws — 
2015 Keiner killt so schlecht wie ich 
(film) - 21 55 Plusminus - 22 30 
Tagesthemen - 2300 Der 7 
Sinn — 2305 Die Sportschau — 
23 30 Lobster (film) 

ZPF 

1645 Nieuws - 1655 Pfiff -
17 40 Die Drehscheibe - 1820 
Slaaf van de rijkdom (Laurel en 
Hardy) - 19 00 Nieuws - 19 30 
Auslandsjournal — 2015 Dernck 
(film) - 21 15Steckbrief - 2200 
Heute Journal — 22 00 Aspekte 
— 2305 Der verdammte der In
sein (film) — 040 Nieuws 

ARP 3 
8 05 Schooltelevisie (tot 12 25) -
19 45 Journal 3 - 2000 Nieuws 
— 2015 Internationaal jeugdcen
trum - 21 00 Momente - 21 15 
Christa Wolf (portret) - 2215 
Das Verhangnis der Familie De 
Grey aV-f i lm) - 2305 Zur An
sicht - 23 50 Nieuws 

TF 1 
1215 Reponse a tout — 12 29 Les 
tifins — 12 33 Midi premiere — 
1300 Nieuws — 1335 Regionaal 
programma — 17 57 A la bonne 
heure — 1827 Un rue Sesame 
— 1855 Les oiseaux de Meiji Jun
gu (film) — 1915 Une minute 
pour les femmes — 1918 Les 
tifins — 1920 Gewestelijke aktu-
aliteiten — 1945 Llnconnu de 
1945 - 2000 Nieuws - 20 35 
Ferraille et chiffons (toneel) — 
2245 A bout portant - 2315 
Nieuws 

A 2 

13 35 Regionaal programma — 
1350 LAge en fleur (film) -
14 03 Aujourdhui madame — 
15 00 Operation danger (film) — 
16 00 Delta - 17 25 Fenêtre 
sur — 18 55 Des chiffres et des 
lettres — 19 20 Gewestelijk 
nieuws — 1945 Top club — 
2000 Nieuws - 2032 Gaston 
Phebus (film) — 21 30 Apostro
phes - 2240 Nieuws - 2247 Le 
cnme de M Lange (film) 

FR. 3 

1910 Nieuws - 1920 Geweste-

LUX. 

1215 La bonne franquette — 
1700 Cinq a sept jeunes — 1715 
Cinq a sept week end — 17 50 
L atout-cuisme du chef — 1805 
Le coffre fort — 18 10 Portret van 
een kunstenaar — 1835 Le cof
fre-fort - 1840 Systeme D -
1900 Nieuws — 19 30 Le coffre-
fort — 1935 Passé et gagne — 
1947 Entre chien et chat — 1955 
Nieuws — 2000 La course au
teur du monde — 21 00 Hommes 
et requins (reportage) — 22 30 
Martini world - 2245 Horos-
koop 

Zaterdag 
16 DECEMBER 

BRT 

14 00 Dag aan dag — 1430 Fra 
Diavolo (kluchtfilm) - 1600 
Open school — 1800 Kuifje -
1805 Een normale week (jeugd
film) — 1850 Morgen wordt het 
beter (milieu) — 19 45 Nieuws — 
2010 De Kollega s ( f ) - 20 55 Ter
loops - 21 40 Wielen ( f ) - 2315 
Nieuws 

NEP. 1 

1015 Open school - Teleac — 
15 30 Nieuws - 15 32 Studio vrij 
- 1620Ma jadeb i j - 1645Klas-
sewerk — 1830 Sesamstraat — 
1845 Paspoort — 1855 Nieuws 
- 1859 Tom en Jerry - 1910 
K R O s wereldcircus - 2000 De 
Willem Ruis-show — 21 27 
Nieuws — 21 55 Addergebroed 
(western) - 2340 Nieuws 

NEP. 2 

1825 Teleac — 1855 Nieuws — 
1859 De Tros top 50 - 2000 
Nieuws — 2027 De Mounties 
(show) - 21 17 Aktua TV -
21 47 De grappenmaker (tv-spel) 
- 2242 Tros Sport - 2258 
Nieuws 

RTB 

1550 Tourniket (Waals toneel) — 
17 45 La preuve par set (spel) — 
1835 De piraten (jeugdverhaal) 
— 1840 Nieuwe jeugdboeken — 
19 30 Nieuws - 1955 Le tourbil 
Ion des jours ( f ) — 20 50 Interven 
tion Delta (kidnappmg-film) — 
22 20 Charles Aznavour (films) — 
2320 Nieuws 

ARP 1 

14 25 Nieuws — 1430 Sesam 
strasse — 1500 Die original Don 
Kosaken aus Rostow — 1630 
ARD-Ratgeber Gesundheit — 
1715 Blickfeld - 17 45 Nieuws 
- 1748 Die Sportschau - 1830 
Intermezzo Informationen — 
1915 Hier und Heute - 1950 
Kurz vor 8 - 2000 Nieuws -
2015 Der Etappenhase (blijspel) 
— 2145 Nieuws - 22 05 lm 
Jahre 9 (kabaret) - 23 35 Taran
tula (gnezelfilm) — 0055 Nieuws 

ZPF 

1535 Munchner Bilderbogen (re
portage) — 1600 Kerkramen in 
St Stephan - 1630 Die Mup 
pets-show — 17 00 Nieuws — 
17 05 Landerspiegel - 18 00 Der 
Weg nach Tournon ( f ) - 1900 
Nieuws — Telemotor — 2015 
Musik ist Trumpf — 21 45 Nieuws 
- 21 50 Das aktuelle Sport-Stu-
dio — 23 05 Spuren im Sand (wes 
tern) - 00 35 Nieuws 

ARP 3 

1830 Blickpunkt Studium — 1900 
Markt Wirtschaft - Sozial — 
1915 Sport im Westen — 1955 

Journal 3 - 2000 Nieuws -
2015 Der entscheidende Augen-
blick (tv-spel) — 21 40 Ein Mas-
kenball (opera) 

TF 1 

1300 Nieuws — 1335 Les musi-
ciens du soir (koren) — 1402 Tou-
jours le samedi — 18 05 Toujours 
Ie samedi — 18 05 Trente millions 
d amis - 18 35 Les tif ins - 18 40 
Auto's en motors — 1913 Six 
minutes pour vous defendre — 
1920 Gewestelijk nieuws — 
1945 Llnconnu de 1945 - 2000 
Nieuws — 2035 Numero Un 
(show) — 21 37 Destins croises 
( f ) - 2315 Tele foot 1 - 0 1 5 
Nieuws 

A 2 

1335 Des animaux et des hom
mes — 1425 Les jeux du stade 
(sport) — 1710 Salie des fetes 
— 1800 Voor amateur-filmers — 
1855 Des chiffres et des lettres 
(spel) — 19 20 Gewestelijke aktu-
ahteiten — 1945 Top Club -
2000 Nieuws - 2035 Gaston 
Phebus ( f ) - 21 35 Sur la Sellet-
te — 2220 Terminus les etoiles 
- 2300 Musique - 23 30 
Nieuws 

FR 3 

18 30 Jeugdprogramma — 1910 
Nieuws — 1920 Gewestelijk 
nieuws — 1940 Regionaal pro
gramma — 1955 II etait une fois 
I homme ( f ) — 20 00 Les jeux de 
20 heures (spel) - 20 30 Mazann 
(tv-film) - 2200 Nieuws - 2215 
Thalassa (dok) 

LUX 

1215 La bonne franquette — 
16 32 Super juke-box - 1800 
Cinq a sec ( f ) — 1900 Nieuws 
— 19 30 Aventures des hommes 
— 19 55 Nieuws - 20 00 Chapar
ral ( f ) — 21 00 Les portes de la 
nuit (film) — 22 35 Horoskoop 

Zondag 

i 17 DECEMBER 

BRT 1 

1 o 00 Eucharistieviering vanuit 
Gravenwezel — 11 00 Open 
school — 11 30 Doe mee — 
12 00 Nieuws voor gehoorgestoor
den — 14 30 Voor boer en tuin
der — 1500 Sesamstraat — 
1525 De zoete inval ( f ) - 1555 
Oliver Twist (tekenfilm) - 1720 
Sportuitslagen — 1725 Neerpelt-
Kosice (handbalreportage) — 

18 30 Kuifje - 18 35 Dwars door 
de woestijn Cexploratiefilm) — 
19 45 Nieuws - 20 00 Sportweek 
end — 20 30 Verkiezingsprogram
ma (tot ± 1 u ) 

BRT 2 

1830 Pink Floyd in Pompei 
(show) — 2030 Le diable par la 
queue (film) 

NEP. 1 

11 00 Eucharistieviering - - 15 45 
Teleac — 17 00 Kantatedienst — 
17 30 De wilde ganzen - 18 30 
Teleac — 19 00 Nieuws - 19 05 
Calimero ( f ) - 1912 De dame 
van Duke Street ( f ) - 2010 TV-
pnve — 21 20 Fischer Chore m 
kerstsfeer — 21 40 Het dak van 
de stad (dok) - 22 35 Nieuws 

NEP. 2 

1530 Nieuws — 1532 Veronica 
telt tot zes — 1557 Zoet water 
(dok) — 1607 If we had words 
(koncert) — 1637 Operatie Petti
coat ( f ) - 17 02 Studio Sport 1 
— 1745 De Huichol-mdianen 
(dok) — 1830 Sesamstraat — 
18 45 Oogst m beeld — 19 20 Stu
dio Sport 2 — 20 30 Humanistisch 
verbond — 20 40 Hollands spoor 
— 21 20 Mary Hartman Mary 
Hartman ( f ) — 2215 De ziel van 
textiel (dok) — 2300 Nieuws 

RTB 1 

13 00 Concertissim 
— 1405 La dynasti 
( f ) - 14 55Cal ime 
Visa pour le mor 
Sportuitslagen — 
clin doeil — 173E 
moeting — 18 20 
1910 Kuifje en Bc 
Antenne-soir — 19 
2015 Verkiezingspi 

RTB 2 

2015 Camera spe 
Verkiezingsprogran 

ARP 1 

1 o 00 Religieuze se 
(dok) - 1045 Km 
— 11 15 Goldener 
1200 Der intern 
schopfjen — 12 
1315 Schubert -
der Woche — 14 
voor kleuters — 1 
en Bock - 1650 
field ( f ) - 1745 V 
Schwester Andri 
18 30 Nieuws -Q 1 
schau - 1920 ' 
2000 Nieuws -
Tage (TV-spel) -

— 2220 Portret v 
— 2305 Voltaire 
rung» (dok) — Oi 

ZPF 

1030 ZDF-Matme 
gen zur zeit — 1 
1302 Die Drehsc 
Chronik der Woct^ 
derprogramma 
ne Maja — 14 
muziekmstrumente 
Nieuws — 1515 
kind - 1520 Die 
torei singt zum ^ 
Tatsachen — 16 
tes Paar — 17 
17 02 Die Sport 
1800 Tagebuch 
chendeCo l t s ( f ) 
— 19 10 Bonner 
1930 Die abentf 
Balfour (TV-film) 
tratiekampen (de 
Nieuws - 2200 
ge) - 2245 «F 
Stravinsky — 23 

ARP 3 

1800 Margreth 1 
18 30 Kerstmenu i 
palast — 19 45 S 
— 1955 Journ 
Nieuws - 2015 
Quellen des Nils 
tuur in der Prov ' 
um Kopf (spel) 
mentele films 

TF 1 

915 Godsdiens 
- 1202 La seqi 
teur - 1229 L 
TF 1 - TF 1 -
1320C'es t pas s 
1415 Les rendp: 
che - 1535 L 
( f ) - 1625 Sp 
1925 Les animai 
19 55 Les Tifins 
- 2035 Les Cd 
(film) - 2315 C 
I opera de Paris ( 

A 2 

1200 Chorus -
ces - 1250 To 
(show) - 1315 
Top club dimancl 
( f ) - 1520Kijk( 
- 1620 Petit tl 
che - 1655 ^ 
- 17 35 Choco 
(spel) - 1805 
1900 Stade 2 
Nieuws - 20 3 
(show) - 21 35 
23 35 Nieuws 

FR 3 

1630 Espace m 
Festival de Besi 
L invite de FR 3 
Tom - 20 00 His 

14 DECEMBER 1978 
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Eén ervan bent u. 
0 Ann Housen, 23, bediende,Zutendaal (2) André Martens, 53, landbouwer,Zomergem (3) Kristof 
Seghers,107 dagen, Peuter, Asse ($) Georges Brosens,42, kaderlid,Mortsel (5) Jan Nieuwlandt, 
53, slager, Koekelberg (6) Hugo Schiltz,51, Partij-voorzitter, Antwerpen (7) Helena Van der Linden, 
66, gepensioneerde, Mechelen (8) Lieve Favoreel,39, huisvrouw. Lauwe (9) Remi Van Ophem,26, 
gouden medaille olympiade gehandikapten,Vorst(@) Marleen Lenaerts,15, leerlinge,Wilrijk 
@ Dirk De Deken, 20, volleybalspeler. Herent (@) Jan Andries,45, ondernemer. Gent (@) Hendrik 
Verbesselt,53, arbeider. Gent (g) Boudewijn De Waele,33, Geneesheer-chirurg,Zaventem 
(g) Dries Demoen,43, Leraar, Oostende. 



miljoen Vkimiiigeii di 
omdat vrij het san 

Ann H., bediende. 
Ruim dr iekwart miljoen jonge werknemers zijn in 
Vlaanderen aan de s lag: arbeiders en bedienden, 
mannen en vrouwen. In de kracht van hun leven. 
Zij werken en sparen. Samen met hen wi l de VU 
bouwen aan een solidaire maatschappij, met meer 
sociale rechtvaardigheiden welzi jn voor a l len: 
"w ie nodig heeft, ontvangt... wie kan, betaalt". 

Hendrik V., arbeider. 
Met hun bi jna 1 mil joen vormen de Vlaamse arbeiders, 
vrouwen, onze grootste beroepsgroep, in deze k isistije 
hen werkloos, of ki jken bezorgd naar de toekon >t. Da< 
dat hetVlaams geld besteed wordt aan tewerks^ ''ling I 
van de Vlamingen en een gezond sociaal klimocMn on 
daartoe de beste waarborgen. 

t ;.»<,«-. ,...mr.W.. 

Dries D., leraar. 

Ruim 60.000 Vlamingen werken in het onder
wijs. Zij dienen de gemeenschap, logisch dus 
dat deze hen moet steunen in die taak. De VU 
streeft naar volstrekte geli jkberechtiging van 
alle onderwijzend personeel, scholen en inric 
tende machten. De gewetensvrijheid moet 
geëerbiedigd worden, zonder de eigenheid p 
te geven.Vrijzinnigen en gelovigen moeten 
geli jke rechten hebben. 

nis 

i 

Jan A., ondernemer. 
Vlaanderen telt ongeveer 105.000 bedri jven. 
Zowat 100.000 daarvan hebben minder dan 
50 werknemers: de zogenaamde KMO-bedr i j -
ven die de ruggegraat van onze ekonomie 
vormen. De VU wil dat deze bedri jven hun voor 
onze welvaart en tewerkstell ing onvervang
bare rol kunnen blijven vervullen. Werken, 
ondernemen en risiko dragen moeteh nog de 
moeite waard zi jn. 

Dirk d. D., 
volleybal-spele". 
Het aantal Vlaamse s^iortbe 
is onbegonnen werk figenl 
maal 'n beetje sportn an me 
gezonde geest in 'n c 'Eond 
in de tribune, maar z - f ' n ki 
'n stukje turnen. Ook ' i t isp 
voor ieder een beho ''lijk d 
nodige ui tbouw VOO iinvol 
aktieve rekreatie. 

And ré M., 
landbouwer. 

Vlaanderen telt zowat 80.000 landbouwers. 
Een kleine groep, maar een belangri jke. 
Hun ekonomiscne rol is groot, tevens vr i jwaren 
zij ons landschap.Voor hen eist de VU dat de 
leefbaarheid van het fami l iaal landbouw
bedri j f strikt gewaarborgd wordt... met een 
verhoging van het gemidaeld inkomen van de 
land- en tuinbouwers tot op het peil van de 
andere bevolkingsgroepen. 

Helena V.d.L, 
gepensioneerde. 
Zowat 700.000 Vlaamse mannen en vrouwen 
zijn ouder don 65.Voor velen onder hen bete
kent dit nog al t i jd een moeil i jk bestaan, 
ondanks een leven van arbeid. Daarom wil de 
VU dat in ons welzi jnsbeleid voorrang gegeven 
wordt aan een rechtvaardiger pensioenstelsel, 
waarb i j aan iedereen een gel i jk basispensioen 
toegekend wordt. 

Boudewijn d. W., geneesheer-chirurg. 
Het aantal beoefenaars van vrije beroepen ligt in Vlaanderen rond 40.000. 
Deze levenskrachtige middengroep is een waarborg voor de socioal-
ekonomische én de polit ieke demokrat ie. Omdat zij de waarde van de 
vri jheid belichamen t.o.v. de overheid en de samengebalde ekonomie, 
wil de VU door een aangepast beleid de levenskracht van deze groep 
beschermen en bevorderen. 

Met zowat 350.000 
ze in het maatschap 
vangbare rol speler 
recht vr i jwaren doo 
vaard ige sociale en 
den: geli jkschakelin 
menswaardig pensic 
minder belastingsdr 
administratieve rom> 

Het gezin is de kern 
Daarom wi l de VU e; 
beleid met een betei 
aandacht voor arbei« 
heid tussen de thuis ̂ , 
werkende vrouw, gei 
echtgenoten, betere '̂  
zieningen, meer fami 
en middelen voor ps> 
hulpverlening en beg 
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die zeH willen beslissen 
nmen aankunnen. 

rbeiders, mannen en 
e krisistijd zijn velen onder 
omst. Daarom wil de VU 
kstelling hier. De werklust 
laot in onze bedri jven zijn 

(Ier.' 
se sportbeoefenaars tellen 
jrk Eigenlijk zouden we ol le-
)rtmon moeten z i jn : een 
'n geEond l ichaam. Dus niet 
irzeif 'n kilometertje lopen, 
•ok dtt is poli t iek. De VU wil 
hoorlijk deel vri je t i jd met de 
DO! zinvolle, passieve en 

im 

1 

Jan N., 
zelfstandige. 

10 7i'n)ze in Vlaanderen, waar 
app^ i jke leven een onver-
Ier i leVU wi l hun bestoons-
Dc 'ét scheppen van recht
en «onomische voorwoar-
jling van de sociale stelsels, 
isioen, betere op le id ing, 
;dri ik,opheff ing van de 
Dmrjiomp. 

t'd^©n 

Remi V.O., gehandikapte. 
Vlaanderen telt nagenoeg een half miljoen 
minder val ieden. De VU stelt voorop dot de 
zorg voor hen moet gericht zijn op hun integra
tie in de samenleving en op zelfstandig funktio-
neren. Praktisch eisen w i j : toereikend inkomen, 
echte maatregelen voor tewerkstel l ing, sociale 
huisvesting, georganiseerd dienstbetoon, 
gezinsvervangende tehuizen, een gehondi-
koptenbeleid door één gefederal iseerde 
instantie. 

Georges B. 
kaderlid. 
In de jonge Vlaamse ekonomie is de groeiende 
groep kaderleden een onmisbare schakel 
tussen top en basis in onze bedri jven. 
De VU stelt dot, zonder de noodzakel i jke 
solidariteit tussen alle werknemers te verbre
ken, de taken en de rechten van de kaders 
beter moeten omschreven en erkend worden, 
zowel juridisch als wat de vertegenwoor
diging betreft. 

v d ^ n z e samenleving. 
J ee rigezinsgericht 
ster \eenwicht tussen 
beic en gezin, gel i jk-
l ise ' ide Duitenhuis 
geli jkheid tussen de 
re sociale gezinsvoor-
amÜioal verlof, toelagen 
psychische en sociale 

begeleiding Lieve F., huisvrouw. 

Marleen L, leerlinge 
Vlaanderen is een hoogontwikkeld industrie
land, moor arm aan natuurli jke r i jkdommen. 
De mens zelf is de stuwende kracht van onze 
welvaart. Daarom is het onderwijs zo belang
rijk. 1,5 Mi l joen jonge mensen lopen school 
in Vlaanderen. De VU vindt dot zij recht hebben 
op goed onderwijs, dat uit de poli t ieke machts-
sreer moet losgemaakt worden, met geli jke 
kansen voor ieder. 

Hugo S., 
partijvoorzitter. 

Met 6 miljoen Vlamingen kunnen wi j - zo goed als 
wie ook - onze toekomst zelf aan. Wi j werken meer, 
sparen meer, ondernemen meer. Als we zélf zouden 
kunnen beslissen,over eigen macht,over eigen geld... 
dan zou het hier voor ons a l len beter gaan. Omdat 
wi j de mensen, de werklust en het onderl ing vertrou
wen ervoor hebben. Zélf beslissen betekent: 
het ondubbelzinnig federal isme dat de VU voorstaat. 

sociaal en federaal 

Kristof S., peuter. 
InVlaanderen en in de Vlaamse 
gezinnen te Brussel worden er dit 
jaar zowat 75.000 kinderen 
geboren. Hun toekomst begint 

nu. Als ze straks meerderjarig zijn, staan ze 
meteen op de drempel van de 21^'®eeuw. 
Voor hen wil de VU een veil ig thuis: een vrij, 
verdraagzaam en welvarend Vlaanderen, 
waar in zij over zichzelf zélf kunnen beslissen 

Volksunie, 
Vlaams belang 

file:///eenwicht
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Zes miljoen Vlamingen 
het recht geven zichzelf te zijn. 

MTWILDETOLIOUNIE 

Werlcen en onderma»* °" 

demokratlsche soreiHin^ ? " ' "^^^ eerbied voor J\Vr.^ ®" bevordert. ^ 

mo (Sch 
,tie des F 
ero ( f) — 
Dnde — 

1725 L 
(5 Belcan 
O MISS ( 

iobby — 
9 30 Nieu 
Drogramm 

jorts — 
rnnna 

3kten in di 
nderprogr 
Sonntaq 

nationale 
45 Nieu\ 
1345 M 

151) Popp 
ISEO Zur 
) david C 
Wlfderse^ 
ea Wok 
1333 Die 
W^ltspiec 
a 20 S I 

1215 ^ 
ai Peter 
ei de " 

)(j (5 Nieu 

e l 

i 
12 ' 

NieL 
h|be -

13 
15 C 
Serie 

tion E 
Liubach( 

iXdjgit -
~in V 

Nieu 
t Fteportai 

^ 181 ' 
'19001 

arspekti 
er des 
21 OOK 

)kfl -
Altene Cr 
^ejuschk 
43Nleu^^ 

Zondag gaat het hier om... 

Laat ik het ronduit zeggen: deze verkiezingen zijn 
in feite overbodig. De C.V.P. wou ze en heeft ze uitge
lokt, om de tweedracht in eigen rangen te kamoefle-
ren en elektoraal te profiteren van hetTindemans-
effekt. Daarbij worden alle pijlen op VU gericht. 

Wel, u zag ons aan het werk. Onze ministers heb
ben bergen werk verzet. Onze onderhandelaars 
hebben eerlijk getracht een stuk Vlaams zelfbestuur 
te veroveren. Daarbij werden risiko's genomen. 
Met de moed van onze overtuiging. In deze krisis waren 
wij het niet, die wetens en willens de verantwoorde
lijkheden ontvlucht zijn. 

bondag beslist u. Dan moet u uitmaken wat echt in a 
Vlaanderens belang en in uw belang is: de VU verzwakken 
of ze versterken. Ik meen het laatste. Een sterke Volksunie 
IS de beste waarborg om de belangen van 6 miljoen 
Vlamingen standvastig en met zin voor verant
woordelijkheid te behartigen. 

Uw vertrouwen zal ons 
daarbij helpen. 

u^^-^-

Volksunie, 
sociaal en federaal I I belang 
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mo (Schubert). 
itie des Forsyte 
ero(f.). - 15.10 
Dnde. - 17.20 

17.25 Le p'tit 
!5 Belcanto-ont-
0 Miss (f.). -
iobby. - 19.15 
9 30 Nieuws. — 
programma. 

Dorts. - 21.00 
imma. 

ekten in de VSA 

I
nderprogramma. 
• Sbnntag Cf.). — 
nationale Früh-
!.43 Nieuws. — 
- 1|3.45 Magazin 
1511 Poppenkast 
15E0 Zum blau-
) cjavid Copper-
Wièdersehen mit 
r e i (dok.). -

,. 18^3 Die Sport-
Wpltspiegel. — 

I
a.20 Schwule 

- 12.15 Nieuws 
vai Peter Glotz. 
ei de «Aufkla-

IO.(p Nieuws. 

I 

- 12.50 Fra-
3|0 Nieuws. — 

- 13.25 
13.45 Kin-

5 Die Bie-
Serie over 
- 15.1C 

At ion Sorgen-
Li jbacher Kan-

M l e n t - 15.3C 
Ein verrück-
Nieuws. — 

F^portage — 
- 18.15 Rau-

19.00 Nieuws 
^ Pelspektiven. — 

u|r des David 
- 81.00 Koncen-
okj). - 21.4^ 
Al lerie (reporta 
'el \jschka » var 
Ai Nieuws 

IT H . 

5pirt 

lal 3, 

) [ ie 

(f: -

rsday ( f ) . — 
- 19.00 Rock-

im Westen. 
3. - 20.00 

Suche den 
• 21.00 Kul-
21.45 Kopf 

23.15 Experi-

m •g< uitzendingen. 
ce du specta-
ifins. - 12.30 

i 00 Nieuws. -
' eux (satire). — 
> ous du diman-
cadron volant 

première. — 
du monde. — 
20.00 Nieuws. 

I n(. i de Navarone 
fca Dlyn Carlson a 
| (b llet). 

2.40 Cinèmali-
pp club dimanche 

J h euws. - 13 40 
I N - 13.40 Heidi 
|e r stellen vragen. 

hé rtre du diman-
Ao isieur Cinéma. 

j;)la du dimanche 
Vyalt Disney. — 

I(s!por0. - 20.00 
| 2 V Bossa Nova » 
I Ateina (opera). — 

nusical. — 17.30 
jangon. — 18.00 
3. - 19.45 Dom-
istoires de France 

(de brief van Toulouse). — 20.30 
Rue des Archives. — 21.20 
Nieuws. — 21.30 Encyclopedie du 
cinéma. — 22.00 Cinè regards. — 
22.30 Les adolescentes (film). 

LUX. 

13.15 Hei elei, ku'ck elei. - 16.45 
Trois noisettes pour Cendrillon 
(kinderfilm). — 18.30 L'homme 
araignée. — 19.00 Les sentiers de 
l'aventure. — 19.30 Nieuws. — 
19.33 Ciné-sélection. - 20.00 Dé-
partements (f) . — 21.00 Le fac
teur sonne toujours deux fois 
(film). - 2245 Horoskoop. 

Maandag 
18 DECEMBER! 

BRT 1 

18.00 Kuifje. - 18.05 Begaafde 
kinderen (dok.). — 18.35 Open 
school. — 19.05 Doe mee. — 
19.45 Nieuws. — 20.30 Micro-Ma
cro. - 21.15 Lillie ( f ) . - 22.05 
Inspraak '78 (de roeping). — 22.55 
Nieuws. 

NEP. 1 

18.30 Sesamstraat. — 18.45 Kort
weg. - 18.55 Nieuws. - 18.59 
Tom & Jerry ( f ) . - 19.05 Daar 
vraag je me wat. — 19.45 De gent-
leman-zwendelaar (film). — 21.35 
Nieuws. — 21.55 Sanford en zoon 
(f.). - 22.20 Honderd dagen Vati-
kaan (dok.). — 23.15 Nieuws. 

NEP. 2 

18.55 Nieuws. - 18.59 Heidi (f.). 
- 19.25 De Lucy show (f) . -
19.57 Nieuws. — 20.27 De familie 
Bellamy ( f ) . — 21.20 En midden in 
de winter werd het licht. Religieus 
programma. — 21.50 Hier en nu. 
- 22.30 Standpunt. - 22.45 
Nieuws. 

RTB 1 

17.30 1, 2, 3. . Rimes et racontines. 
- 18.00 De Muppet show. -
18.30 Zigzag. — 18.45 Les petites 
filles du Souk (dok.). - 19.15 Lun-
di-Sports. — 19.30 Nieuws. — 
19.55 Conseils juridiques. — 20.00 
Les grandes conjurations (TV-
film). - 21.30 Nieuws. - 21.45 
Hoge bloeddruk (dok.). 

RTB 2 

19.55 Kernenergie in de toekomst 
(reportage). — 20.55 Intrigues a la 
Maison Blanche (f.). 

ARP 

17.00 Nieuws. - 17.10 Das kalte 
Herz (kinderverhaal). — 17.40 Die 
Drehscheibe. - 18.20 Gesucht 
wird... (f.). — 19.00 Nieuws. — 
19.30 Farht ins Blaue (show). — 
20.15 Atoomsplitsing : vloek of ze
gen? — 21.00 Heute-Journal. — 
21.20 Die Stuetzen der Gesell-
schaft (toneel). — 23.35 Nieuws 

ZPF 

16.10 Nieuws. — 16.15 Schaukel-
stuhl. — 1700 Plumpaquatsch. — 
17.50 Nieuws. - 18.00 Das Inter
mezzo bietet an. — 18.30 Spiel um 
halb 7. - 18.40 Redt de vogels. -
19.15 Hier und Heute. - 19.45 
Spiel um 4tel vor 8. - 20.00 
Nieuws. — 20.15 Liebe zu Lydia 
( f ) . — 21.05 Waterski op het Lago 
Maggiore. - - 21.15 Frontstaat 
Zambia. Reportage. - 22.00 Me-
dienklinik (satire). — 22.30 Tages-
themen. — 23.00 Neun Monate 
(film). - 0.30 Nieuws. 

P3 

19.00 Multinationals en de derde 
wereld. — 19.45 Journal 3. — 
20.00 Nieuws. — 20.15 De uitvin
dersbeurzen. — 21.00 Momente. 
— 21.15 Der furchtlose Rebell 
(film). - 23.05 Nieuws. 

TF 1 

12.15 Réponse è tout (spel). — 
12.29 Les Tifins. - 12.33 Midi pre
mière. — 13.00 Nieuws. - 13.35 
Regionale magazines. — 13.50 
Les après-midi de TF 1 d'hier et 
d'aujourd'hui. — 17.58 A la bonne 
heure. — 18.25 Pour chaque en
fant. — 18.30 L'ile aux enfants. — 
18.55 Les oiseaux de Meiji Jingu 
( f ) . — 19.15 Une minute pour les 
femmes. — 19.18 Les Tifins. — 
19.20 Gewestelijk nieuws. — 
19.45 C'est arrive un jour. — 20.35 
Le Kid (film). - 21.25 Comte Ory. 
Opera buffo. — 22.55 Nieuws. 

A2 

12.30 Chiffres et lettres jeunes 
(spel). - 1300 Belphegor ( f ) . -
13.35 Regionaal magazine. — 
13.50 L'age en fleur (f.). - 14.03 
Aujourd'hui madame. — 15.00 
L'ours et la poupée (film). — 17.30 
Rècré A2. — 18.10 Tarzan (teken
film). - 18.35 C'est la vie. - 18.55 
Des chiffres et des lettres (spel). 
— 19.20 Gewestelijk nieuws. — 
19.45 Top club (show). - 20.00 
Nieuws. — 20.32 Spécial actualité. 
— 22.45 Georges Mathieu. Por
tret van deze schilder. — 23.45 
Nieuws. — 0.00 Des compagnons 
pour vos songes. 

FR. 3 

18.30 Jeugdprogramma. — 19.10 
Nieuws. — 19.20 Gewestelijk 
nieuws. — 19.40 Regionaal pro
gramma. — 19.55 De honderdjari
ge oorlog. — 20.00 Les jeux de 20 
heures (spel). - 20.30 Le chat et 
la souris. Politiefilm. — 22.10 
Nieuws. 

LUX. 

Dinsdag 
19 DECEMBER 

BRT 1 

18.00 Kuifje. - 18.05 Sesam
straat. — 18.30 Open school. — 
19.00 Studierichting : animatiefilm. 
- 19.45 Nieuws. - 20.10 Dolle 
dinsdag. — 21.00 De Belgische 
republiek (historische evocatie). 
- 21.50 Jij of w i j? - 22.15 
Nieuws. 

BRT 2 

12.15 La bonne franquette. — 
17.00 Cinq a sept jeunes. — 17.15 
Cinq a sept agenda. — 17.20 
Coup de filet ( f ) . - 17.50 Cinq a 
sept service et variétés. — 18.00 
Le coffre-fort (spel). - 18.05 Aktu-
aliteiten. — 18.20 Alkohol in de 
keuken. — 18.35 Le coffre-fort 
(spel). - 18.40 Système D (spel). 
- 19.00 Nieuws. - 19.30 Le cof
fre-fort (spel). — 1935 Passé et 
gagne (spel). — 19.47 Entre chien 
et chat - 19.55 Nieuws. - 20.00 
Moet Europa de derde wereld hel
pen ? — 21.00 Le sergent noir. 
Western. — 22.50 Horoskoop. 

20.10 Malta (toeristische film). -
20.25 Liverpool-Anderlecht (voet
balreportage). — 22.10 Panorama. 

NEP. 1 

18.30 Sesamstraat. — 18.45 Pas
poort. - 18.55 Nieuws. - 18.59 
Kinderkrant-special. — 19.35 
Overwintering op de Zuidpool 
(dokJ. — 20.05 Eenzaamheid — 
20.15 Twente zingt. — 20.40 Tijd-
sien. — 21.37 Nieuws. — 21.55 
Den Haag vandaag. — 22.10 De 
kristenen (dok.). — 23.05 Nieuws. 

NEP. 2 

18.25 Teleac. — 18.55 Nieuws. — 
18.59 Barbapapa. - 19.05 Pinok-
kio (f.). - 19.27 Koning Klant. -
20.00 Nieuws. — 20.27 George en 
Mildred (f.). - 20.52 Steenkool 
wordt duur betaald (TV-spel). — 
22.25 Vara-visie. — 23.20 Nieuws. 

RTB 1 

17.30 1, 2, 3... Cinéma. - 18.00 De 
Muppet-show. — 18.30 Zigzag. — 
18.45 TVF Cuisine. - 19.30 
Nieuws. — 19.55 Chanson Fran-
gaise Spa 1978. - 20.45 Tabak 
(reportage). — 22.00 Nieuws. — 
22.15 Jeune Cinéma. 

RTB 2 

18.45 Pink Panther. - 18.50 De 
patronale organizaties. — 19.55 
Ruitersport (reportage). — 20.25 
Liverpool-Anderlecht (reportage). 
— 22.15 Actualité de Flandres. 

ARP 1 

16.10 Nieuws. - 16.15 Schau-
platz Dombauhütte Köln. — 17.00 
Der Junge aus dem Gebüsch 
(jeugdfilm). — 17.50 Nieuws. — 
18.00 Intermezzo-lnformationen. 
- 18.30 Dresden (dok.). - 18.40 
Polizeiinspektion I. — 19.15 Hier 
und Heute. — 19.45 Tip um 4tel 
vor 8. - 20.00 Nieuws. - 20.15 
Klimbim (satire). — 21.00 Panora
ma. — 21.45 Owen Marshall, Straf-
verteidiger (f.). — 22.30 Tagesthe-
men. — 23.00 Met een ballet de 
wereld rond (f.). — 00.00 Nieuws. 

ZPF 

17.00 Nieuws. - 17.10 Am Strand 
von Apolima (dok). — 17.40 Die 
Drehscheibe. — 18.20 Kerstmis 
der dieren (tekenfilm). — 18.40 
Popeye (tekenfilm). — 19.00 
Nieuws. — 19.30 Doppeltes Dyna-
mit (film). — 21.00 Heute-Journal. 
— 21.20 Helmut Schmidt (reporta
ge). — 22.00 Apropos Film. — 
22.45 Jean-Jacques Rousseau 
Oder vorwarts zur Natur. — 23.15 
Nieuws. 

ARP 3 

13.00 Nieuws. — 13.45 Les aprés-
midi de TF 1 le regard des fem
mes. — 18.00 A la bonne heure. 
— 18.27 Pour chaque enfant. — 

Sky Riders, avonturenfilm waarin valscneriiit,|jMi,gers een kidnapping 
verijdelen. — Zaterdag 16 december om 20 u. 50 op RTB 1. 

18.32 L'ile aux enfants. — 18.55 
Les oiseaux de Meiji Jingu (f.). — 
19.15 Une minute pour les fem
mes. - 19.18 Les Tifins. - 19.20 
Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 C'est arrive un jour. — 20.00 
Nieuws. — 20.30 Histoire du che
valier des Grieux et de Manon Les-
caut (f J - 21.27 Cover-giri (koreo-
grafie). — 22.30 Vivre demain 
(film). - 23.20 Nieuws. 

TF 1 

19.00 Indianen in het Amazonege
bied (reportage). — 19.45 Journal 
3. - 20.00 Nieuws. - 20.15 
Schauplatz. — 21.00 Momente. — 
21.15 Spatere Heirat nicht ausge-
schlossen. — 22.00 Fragestunde. 
— 22.30 Tot de dood ons scheidt. 
— 23.00 Nieuws. 

A 2 

12.30 Des chiffres et des lettres 
jeunes (speO. — 13.35 Regionaal 
magazine. — 13.50 L'age en fleur 
(f.) — 1403 Aujourd'hui madame. 
— 15.00 Monsieur Jadis CTV-film). 
— 16.46 Dokumentaire - 17.30 
Recrè A2. — 18.10 Tarzan (teken
film). - 18.35 C'est la vie. - 18.55 
Des chiffres et des lettres (spel). 
— 19.20 Gewestelijk nieuws. — 
19.45 Top club (show). - 20.00 
Nieuws. — 20.35 Film en debat 
over Chariy Chaplin. Biografische 
film over Chariy Chaplin (VS), 
onder regie van Richard Patter
son. - 23.30 Nieuws. 

NEP. 2 

FR 3 

19.10 Nieuws. — 19.20 Geweste
lijk nieuws. — 19.40 Regionaal pro
gramma. — 19.55 II était une fois 
l'homme. - 20.00 Les jeux de 20 
heures (spel). - 20.30 Ignace 
(film). - 22.00 Nieuws 

LUX 

12.15 La bonne franquette. — 
17.00 Cinq a sept jeunes. — 17.15 
Cinq a sept agenda. — 17.20 Doc-
teur Simon Locke (f.) — 17.50 
Cinq a sept service et variétés. — 
18.00 Le coffre-fort (spel). — 
18.05 Aktualiteiten. — 18.20 Ram-
dames. — 8.35 Le coffre-fort 
(spel). - 18.40 Système D (spel). 
- 19.00 Nieuws. - 19.30 Le cof
fre-fort (spel). — 19.35 Rasse et 
gagne (spel). — 19.47 Entre chien 
et Chat. - 19.55 Nieuws. - 20.00 
La petite maison dans la prairie 
(f.). - 21.00 Clerambard (film). -
22.30 Horoskoop. 

Woensdag 
DECEMBER 

BRT 1 

15.30 Open school. - 16.30 Tip-
Top. - 18.15 Kuifje. - 18.20 Jon
ger dan je denkt. — 1850 Nancy 
Drew (f) . — 19.45 Nieuws. — 
20.15 Happy Days (f.). - 20.40 Do 
Familiekring (TV-spel). - 22.10 
Nieuws. 

BRT 2 

20.15 Oh my dariing (tekenfilm). 
— 20.20 Brother, can you spare a 
dime ? (film over Amerika van 
1929-1941). - 22.05 Debat (De 
ekonomische krisis). 

NEP. 1 

15.00 Teleac. - I 15.30 Honden-
show in Engeland (reportage). — 
16.00 Dieren uit het groene woud 
(tekenfilm). - 16.25 Ren je rot. -
18.30 Sesamstraat. - 18.50 Toe
ristische tips. — 18.55 Nieuws. — 
18.59 Van gewest tot gewest. — 
19.50 Politieke partijen (VVD). -
20.00 Socutera. - 20.10 West-
Duitsland — Nederland (voetbalre
portage) — 22.07 Nieuws. -
22.25 Den Haag vandaag. — 
22.40 De echtscheiding CTV-film). 
— 23.40 Nieuws. 

18.10 Teleac. - 18.55 Nieuws. — 
18.59 Het beloofde land (dokJ. — 
19.25 Kenmerk. - 20.00 Nieuws. 
- 20.27 Socutera. - 20.32 De 
zaak Anderson (politiefilm). — 
22.10 Het reveil van Pieter Pauwei 
Rubens. - 23.00 Nieuws. 

RTB 

17.00 Feu vert. — 18.40 Les aven-
tures du petit tortillard. — 18.45 
Katoliek-godsdienstige uitzending. 
— 19.15 Antenne-soir — 19.30 
Nieuws. — 20.00 Au temps d'Eddy 
(dok). — 21.15 Vens, een klein 
bergdorpje (reportage). — 22.30 
Nieuws. — 22.45 Arts-hebdo. 

ARP 
15.40 Nieuws. — 15.45 Zeeotters, 
zeeolifanten en andere N.-Ameri-
kaanse dieren (dok). — 16.30 
Kunst-stuecke mit Jaap. — 17.20 
WK-ski. - 17.50 Nieuws. - 18.00 
Intermezzo-informationen. — 
18.30 Hit um halb 7. - 18.40 Reich 
und arm (f) . — 19 15 Hier und heu
te. — 19.45 Zeker is zeker (kwis). 
- 20.00 Nieuws. - 20.10 ARD-
sport extra. — 22.00 Hebben 
sprookjes nut?. 

ZPF 
17.00 Nieuws. — 17.10 De geheim
zinnige monnik (f) . — 17.40 Die 
drehscheibe. — 18.20 Waarheen 
met de kinderen ? (dok). — 19.00 
Nieuws. — 19.30 Menschen in 
Manhattan (f.). - 20.15 ZDF ma
gazin. — 21.00 Heute-journal. — 
21.20 Starsky & Hutch (f). -
22.05 Betrifft; fernsehen - 22.50 
Federlesen (TV-spel) — 0.05 
Nieuws. 

ARP 3 
8 05 Schooltelevisie. - 19.00 Plan-
tengeneeskunde. — 19.45 Journal 
3. - 20.00 Nieuws. - 20.10 Mitt-
wochs in... — 22.00 Der 7. sinn. 
— 22.05 Hexenkessel (thriller). — 
23.55 Nieuws. 

TF 1 
12.15 Réponse a tout. - 12.29 
Les tifins. — 12.33 Midi première. 
- 13.00 Nieuws. - 13.37 Les visi
teurs du mercredi. — 17.55 Sur 
deux roues. — 18.15 A la bonne 
heure. — 18.27 Pour chaque en
fant. — 18.32 L'ile aux enfants. — 
1855 Les oiseaux de Meiji Jingu 
(f.). — 19.15 Une minute pour les 
femmes. — 19.18 Les tifins. — 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. 
— 19.45 C'est arrive un jour — 
20.00 Nieuws. - 20.35 Expedition 
de l'Everest (dok.). - 21.35 La 
revue de Chariot: Chariot soldat 
(film). - 23.15 Nieuws. 

A 2 

12.30 Chiffres et lettres. - 13.00 
Belphegor (f.). - 13.35 Regionaal 
magazine. — 13.50 L'age en fleur 
(f.). — 14.03 Aujourd'hui madame 
(film). — 15.00 Tant qu'on a la san
té. - 16.25 Rècré A 2. - 18.10 
Tarzan (tekenfilm). — 18.35 C'est 
la vie. — 18.55 Des chiffres et des 
lettres (spel). - 19.20 Gewestelijk 
nieuws. — 19.45 Top club (shqw). 
- 20.00 Nieuws. - 20.32 Sam et 
Sally (f) . - 21.35 Les tricheurs 
(film). - 23.30 Nieuws. 

FR. 3 
17.30 Jeugdprogramma. — 18.55 
Tribune libre. — 19.10 Nieuws. — 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. 
— 19.40 Regionaal programma. 
— 19.55 II était une fois l'homme. 
— 20.00 Les jeux de oNël (spel). 
— 20.35 Funny giri (film). - 22.50 
Nieuws. 

LUX. 

12.15 La bonne franquette. — 
16.30 L'ècole buissonnière. — 
18.00 Le coffre-fort. - 18.05 De 
nos clochers. — 18.20 Ram-da-
mes. — 18.35 Le coffre-fort (spel). 

.— 18.40 Système D (spel). — 
19.00 Nieuws. - 19.30 Le coffre-
fort (spel). — 19.35 Passé et gag
ne (spel). — 19.47 Entre chien et 
chat - 19.55 Nieuws. - 20.00 
Hit-parade. — 21.00 Eternel tour-
ment (film). — 22.45 Religieus pro
gramma. 
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FILMTHEATERS! Sint bij VU-Vossem 

studio 
7TOT 13 DECEMBER 1978 

LEUVEN 1 
16u Storm Bay KT 
Met Peter Cummins, Gul Rlil, 
Greg Rowe 

19u 30 Girl Friends KT 
Film van Claudia Weill met Mela-
nie Mayron en Anita Skinner 

21 u Vierde week KT 
De Klompenboom 

Film van Ermanno Olmi 

14u-17u 30-24u KT 
Premiere België 

Revenge of The 
Pink Panther 

LEUVEN 2 
13u30 Tweede week. KT 

Jesus of Nazareth 
(deel 1) 

Film van Franco Zeffirelli met 
Robert Powell 

16u -22u Vierde week KNT 
Convoy 

Film van Sam Peckinfjah met 
Kns Knstofferson, Ali McGraw 

20 u Première België K T 
Revenge of The 

Pink Panther 

1 8 u - 2 4 u KNT 
Jaws of Death 

Met Richard Jaeckel, John 
Chandler, Jenifer Dishop 

TERVUREN 
14 TOT 21 DEC. 1978 

Donderdag (14 decJ, zaterdag
maandag (20 u 30), vnjdag 
(22 u 30) zondag 0 8 u) KNT 

Once upon a time 
in The West 

Film van Sergio Leone 

Vrijdag (20 uJ, zondag 
(13u30) KT 

Jesus of Nazareth 
(deel 1) 

Film van Franco Zeffirelli met 
Robert Powell als Jezus 

Zondag 16 u KT 

Pete's Dragon 
Van Walt Disney 

Zondag, dinsdag, woensdag, 
donderdag (21 decJ 20 u 30 

Dream of Passion 
Film van Jules Dassin met An
dreas Soutsinas 

KURSAAL TURNHOUT 

Vnjdag (20 u - 22 u 30), zater
dag (15u - 17u 30 - 20u -
22 u 30), maandag, dinsdag 
(20 u 30), woensdag (13 u 30 -
16 u - 18u30), donderdag 
(20 u 30) Grease 
Met John Travolta en Olivia 
Newton-John 

NIVWF STELT V(X>R woens
dag (20 u 30) KNT 

Once upon a time 
in The West 

Film van Sergio Leone met Heny 
Fonda, Charles Bronson 

TIENEN 
Vrijdag (20 uJ, zaterdag (15 u -
17u30 - 20 uJ, zondag 
(13 u 30, 15 u 45, 18 u, 20 uJ, 
maandag, dinsdag, woensdag 
(20 uJ Derde week 

Grease 
Met John Travolta, Olivia New-
ton-John 

Vnjdag, zaterdag en zondag 
(22 u 30) 

Brigade Mondaine 
KNT 

Film van Gerard de Villiers met 
Patnce Vatota, Patrick Olivier 

NIVWF STELT VOOR donder
dag (20 u 30) KNT 

Once upon a time 
in The West 

Film van Sergio Leone met Hen
ry Fonda, Charles Bronson 

Op zondag 3 december jl om 15 u 
zat de zaal Edelweiss te Vossem bom
vol 230 mensen, waaronder ruim 85 
kinderen i De goede en milde VU-Sint 
kwam immers op bezoek Het feest 
werd ingeleid door VU-gemeente-
raadslid Alex Vander Hulst die de kin
derschare met liedjes zoet trachtte te 
houden, afgewisseld met tekenfilm-
pjes, die natuurlijk de bijval van onze 
kleintjes genoten Enkele «durvers» 
onder hen kwamen zelfs op het podi
um een gedichtje voordragen of een 
liedje zingen Ondertussen zorgde de 
VUJO en haar vroegere voorzitter — 
als naar gewoonte trouwens — er
voor dat de talrijk opgekomen leden 
(ruim 150, waaronder een ruime af
vaardiging van onze VU-vnenden uit 
Duisburg) met drank werden bediend 
Omstreeks 16 u deed dan de Sint zijn 
intrede in de zaal, luid begroet door 
groot en klein De kleintjes tot en met 
12 jaar werden dan door de Sint met 
mooie geschenken bedacht Aan de 
optocht van de kinderen uit de VU-af-
delingen Vossem en Duisburg leek 
geen einde te komen, bij zoverre zelfs 
dat de brave Sint in zijn drukke bedoe
ning er zijn mijter dreigde bij te verlie
zen Ondertussen liet men ook de 
taarten en de koffie aanrukken dat 
alles aangetxxlen door dezelfde milde 
VU-Sint Nadat dan de brave Sint 
afspraak had gemaakt voor volgend 
jaar hij onze Vossemse VU-voorzitter 
Herman Goossens ook met een ge
schenk had bedacht en hi| dan onder 

Reeks klachten 
tegen taalwet
overtredingen 
VU-kamerlid IV Kuijpers heeft bij de 
Vaste Kommissie voor Taaltoezicht 
(VKT) tegen de ASLK klacht inge
diend die in de gemeente Voeren een
talig Franse officiële bekendmakingen 
in de huisbussen verspreidt De Inter-
kommunale Intermosane stuurt vanuit 
Verviers eveneens eentalig Franse 
mededelingen in Voeren De gemeen
telijke brandweer van Herve (arr Ver
viers) maakt zich eveneens schuldig 
aan taalwetovertreding Haar optre
den getjeurt eentalig in het Frans, de 
officieren kennen geen Nederlands 
Ook de rekeningen worden in het 
Frans opgemaakt Idem voor het mi
nisterie van Financien dat eentalig 
Franse formulieren tot inning van de 
autobelasting in de Voerstreek ge
bruikt Idem IS SABAM (Societe Bel-
ge des auteurs, compositeurs et edi-
teurs) die via zijn plaatselijk kantoor 
eentalig Franse rekeningen naar inwo
ners van de gemeente Voeren stuurt 

pvba DE R O O e -
VANWESEMAEL 

U i t r u s t m g s m a t e n e e l & m a 
ch ines voor o p e n b a r e be
s t u r e n en a a n n e m e r s v a n 
bouw- e n wegen iswerken . 

Dijlestraat 13,2850 Keerber-
gen, tel. 015-51.45.40. 
Magazijn i Leuvensesteen
weg 75, 3090 Kampenhout, 
tel. 016-60.34.73. (Adv. 163) 

BRABANT 
Hf1L€nD€R 

luide dankbetuiging afscheid had ge
nomen, werd als toemaatje in «pre
miere» de film vertoond, die ons lid 
Guillaume Vandenpias maakte ter ge
legenheid van de Vossemse dorps
feesten in september jl En of er geno
ten werd van deze bijzonder geslaag
de film op •< tekst» van onze penning
meester Willy Puttemans Wij hebben 
nu met zijn allen kunnen zien dat 
onze schepen Frans Trappeniers ook 
nog tjd vindt om in het « zweet zijns 
aanschijns» met de dorsvlegel te 
hameren (schijnt trouwens een familie-
ziekte, nietwaar lik ' ) Nadien werd er 
nog gezellig nagepraat en het was al 
lang, heel lang, donker toen de laat-
sten de zaal Edelweiss verlieten 

a vda. 

In . DORTMUNDER THIER 
B R A U HOF., Leuven, Ter-
vuurse vest 60 

NU WINTERKOST 
— Eisbein mit Sauerkraut 

(Ham met zuurkool) 
— Krachtige wittebonen-

soep 
— Ajuinsoep met gruyere-

kaas 
— Poten en oren op zijn 

Vlaams 
en nog andere specialitei
ten. 

Vossem-Tervuren 
naarde 
verkiezingen... 

en zeker niet onvoorbereid ' Zater
dag 2 december jl werd in gans Vos
sem de plakaktie op ruime schaal 
begonnen Want Vossem en de gan 
se streek weten dat Brussel als een 
boeman zo nabij ligt En niemand is 
beter bediend dan door zichzelf, dus 
WIJ gaan naar de verkiezingen met 
onze eigen VU-schepen Frans Trap
peniers als lijstduwer (9e plaats) op 
de kamerlijst en onze eigen VU-sche
pen Joris Depre op de 2e plaats op 
de provincielijst Om ons baas te 
maken in eigen huis, over ons eigen 
geld te kunnen beschikken is er maar 
een oplossing federalisme De nabij
heid van die grote frankofone olievlek, 
die Brussel is, heeft de streek tussen 
Tervuren en Leuven al te lang in de 
ban gehouden Wij moeten zelf beslis
sen, omdat we het zelf aankunnen 
Vossem-Tervuren en de ganse streek 
weten maar al te goed wat het aan 
mensen als Frans Trappeniers en 
Jons Depre heeft In amper twee jaar 
tijds hebben Frans en Joris respektie-
velijk als schepen van Leefmilieu, 
Grondbeleid, Huisvesting en schepen 
van Onderwijs in gans Tervuren be-
wondering en vertrouwen afgedwon
gen 

Meer dan ooit blijft ons slechts eén 
keus Volksunie stemmen i Onze 
streek in het bijzonder aan de rand 
van de olievlek Brussel, ligt in een 
gevarenzone zodat op 17 december 
ek geen enkele Vlaamse stem mag 
verloren gaan Vossem-Tervuren be
seft dit alvast en schenkt vertrouwen 
aan zijn twee schepenen die het al 
«deden» schepen Frans Trappe
niers, lijstduwer kamer en schepen 
Jons Depré, 2e plaats provincielijst, 
lijst nr 10 

a.v.d.a 

14 ITTERBEEK • Donderdag 14 dec om 20 u in de zaal Modema 
(Centrum) te Itterbeek VU-meeting met senator Wim Jorissen 
als gastspreker Iedereen is welkom i 

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

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 mzet veHoezinpsnachtibal te Wolvertem in 
zaal C^ilia, Oppemstraat 

MEISE-WOLVERTEM-OPPEM : 10e afdelingsbal in zaal C^ecilia 
te Wolvertem, Oppemstraat 14c om 20 u 30 met het orkest 

« Sunshine • 

20 STROMBEEK-BEVER Film «Hibematus-(de Funes) in Kultu-
reel Centrum om 20 u 30 Toegang 70 fr VUJO-CJP 60 fr 
Org VUJO-Gnmbergen 

15 

16 

16 

GEEF NU UW STEM AAN 
HET LEVENDE WATER 

. TÖNISSTEINER 
SPRUDEL » 

Voor uw gezondheid, uw 
slanke lijn. Ingevoerd uit 
Duitsland, te bekomen bij 
uw b ierhandelaar : IM
PORT ABTS, Tiensestwg. 63, 
Korbeek-Lo. Tel.: 016-
46.63.11. 

beek om onze kandidaten te komen 
aanmoedigen 
Het inkomgeld bedraagt 100 fr en 
kaarten kunnen bekomen worden bij 
Dr Jef Valkeniers, Steenweg op Nino-
ve 211, Schepdaal, tel 5691604, Jef 
De Ridder Kasteelstraat 43, Dilbeek, 
tel 5693759 Jan Segers, Oud-Strij-
dersstraat 46, Dilbeek, tel 56941 96, 
mevr Nauwelaerts, Palokestraat 146, 
Dilbeek tel 4653958 

Dllbeek naar halve 
finale kwis « Het 
dorp van het Jaar» 
Alhoewel zij in een harde en energie
slorpende verkiezingsstrijd zijn gewik
keld werpen dr Jef Valkeniers en Jef 
De Ridder reeds een oogje naar Lon-
derzeel waar vrijdag 22 december 
as om 21 uur, in de feestmaal Eg-
mont de halve finale wordt gespeeld 
van de kwis « Het Dorp van het Jaar -
Deze halve finale wordt betwist door 
Dllbeek, Londerzeel, Willebroek, Zeve-
neken. Tienen en Berlare 
De 2e halve finale met 6 andere ploe
gen wordt gespeeld te Begijnendijk 
op zaterdag 23 december as om 20 
uur 
De 5 ploegen, die in deze halve finales 
het hoogste aantal punten behalen 
spelen in januan 1979 de finale 
WIJ doen een oproep aan alle • WU -
lezers en sympatizanten uit Nieuw-Dil-

— 18-jange jongedame met een 
diploma hogere cyclus kantoor
werken, steno-daktylo zoekt be
trekking als bediende in drie
hoek Aalst-Brussel-Ninove 
Voor verdere inlichtingen dr J 
Valkeniers, volksvertegenwoor
diger, Ninoofsesteenweg 11, 
1750 Schepdaal tel 02-
5691604 

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 wet 
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 M 
diensten aanbiedt voor 
de verhuring. 

w 
PUERTO REY 

Wenst u een gratis documentatie ? 
Zonder enige verbintenis krijgt U gratis een grondige 
dociflnentatie Stuur bijgaande coupon naar PRO-

^Q° ,m° i i ^ t - r ^ ' ^ f " ^ ° ".^Y - "-eo de Bethunelaan 10 
- 9300 AALST - Tel. 053/77 33.29. 

NAAM 

ADRES 

^ 

PLAATS TEL. 
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RPOV-KDRCHI 

KORTSJNOI-KARPOV 
IS POLITIEK 

'NSCHAAKMATCH? 



KORTSJNOI 
KARPOV. 

Op de Filippijnen 
voerden beide 
« grootmeesters » 
onlangs een 

schaakmaraton op, die dagelijks de 
internationale pers haalde. Inzet daarvan: 
de wereldtitel. Maar evenzeer een 
afrekening tussen het doktrinaire Rusland 
en een vrije dissident. Karpov, de 
staatsschaker van de USSR, haalde het..^ 
al dan niet met duistere hypnotische 
praktijken Vragen daarbij: wat hebben 
sport en politiek met elkaar te maken? 
Waar begint het ene, waar het andere ? En 
is ook de Belgische politiek zo'n schaakspel ? 

Editoriaal 
Waarschijnlijk zit uw brievenbus deze 

week weer propvol verkiezingsdrukwerk. 
Dat is natuurlijk begrijpelijk. Trouwens, 
ook deze uitgave heeft wat met 17 
december te maken. Maar dan niet als zo'n 
«stem-voor-ons, kies-voor-mij» pamflet. 
Integendeel, wij willen gewoon even rustig 
met u praten, zonder ijl hoera-geroep, wel 
met eerbied voor uw overtuiging... dus, als 
kritische, moderne, openhartige mensen 
onder elkaar. 

Ja inderdaad, ook de Belgische politiek 
lijkt wel eens op 'n eindeloos partijtje 
schaak... met om de zoveel maanden een 
uitzichtloze «remise», waarbij udan 
telkens naar de stembus moet — of u dit nu 
graag wilt of niet. Wij betreuren deze 
situatie. Immers, zo'n toestand maakt 'n 
echt doortastend beleid onmogelijk... een 
beleid dat ons land — zeker nu — meer dan 
nodig heeft, zowel op kommunautair als op 
sociaal-ekonomisch gebied. Welnu, het 
moet anders en het kan anders. Maar dan 
moeten we daar zelf 'ns wat aan doen. Door 
op 17 december te kiezen voor duidelijke 
standpunten, voor duidelijke politici, voor 
duidelijke oplossingen... die ons land en 
onze politiek eindelijk bevrijden van die 
frustrerende en machteloze « remise ». 
Over die duidelijkheid willen we hier met u 
praten. Met uw goedvinden natuurlijk. 



Een eerlijk federalisme. 
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Ook ekonomisch federalisme. 
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U ONDERNEEMT, U WERKT, l 
DAT MOET TOCH DE MOEITE 



r, U SPAART.. 
fE WAARD BU JVEN. 

Federalisme, goed en wel... maar lost dat 
de krisis op? 

Dat is 'n pertinente vraag. Maar ook ons antwoord is duidelijk. Om het even waar 
kan er pas een afdoend anti-krisis beleid gevoerd worden, wanneer er echt kan 
geregeerd worden. Nu moeten we toch stilaan ook begrijpen dat er in dit land géén 
ernstig ekonomisch, sociaal en financieel beleid kan gevoerd worden, zolang de 
kommunautaire problemen niet opgelost zijn. Immers, de laatste 10 jaren zijn 
nagenoeg alle regeringen gevallen over deze problematiek. Dus, als we daar niet vlug 
een eind aan maken, dan zal het land verder in de krisis afglijden, met alle nefaste 
gevolgen vandien... Afgezien van het feit dat een echt federalisme het ons 
gemakkelijker zal maken de krisis op te lossen... is het duidelijk dat zonder federalisme 
de krisis in dit land NIET KAN opgelost worden. 

Laten we 't eerlijk toegeven, er wordt de Volksunie wel 'ns verweten dat ze geen 
sociaal-ekonomisch programma zou hebben. Maar wat we niet toegeven, is dat dit waai' zou 
zijn. Integendeel, op tal van punten formuleerde de VU, als éérste partij, vooruitstrevende 
oplossingen die later maar al te graag door de andere partijen overgenomen werden: werk in 
eigen streek, hervorming van de sociale zekerheid door fiscalisering volgens het beginsel: 
«wie kan, betaalt; wie het nodig heeft, ontvangt», rechtvaardige verdeling van de welvaart, 
een gewaarborgd levensminimum voor ieder, nationaal basispensioen, milieuzorg... 

'i Moet de moeite waard blijven. 
Bekijken we de Vlaamse realiteit. Er is in Vlaanderen nog voldoende ondernemingslust, 

werkkracht, spaarzin en onderling vertrouwen om de sociaal-ekonomische problematiek aan 
te kunnen. 

In plaats van te denken aan allerhande ingewikkelde systemen waarbij de 
overheid voortdm-end moet ingrijpen en inspringen... vinden wij dat het 
veel beter is onze mensen zelf aan de slag te laten gaan, met een 
rechtvaardige beloning voor hun werk en inzet. Daarom mag het 
bijvoorbeeld niet langer zo zijn dat 3/4 van iemands verdiende vakantiegeld 
rechtstreeks naar de staat terugvloeit, dat als twee werkende mensen 
huwen hun netto-inkomen daardoor afgeroomd wordt, dat iemand die een 
zaak wil beginnen bij voorbaat al ontmoedigd wordt... kortom, dat iemand 
die onderneemt, werkt en spaart behandeld wordt alsof dat een financiële 
bestraffing verdient. Integendeel: inspanning moet de moeite waai-d 
blijven... en dus beloond worden. 

Welvaart voor allen. 
De VU wil dus dat werken, sparen, risico dragen en ondernemen nog zin 

moeten hebben. De rol van de overheid is weliswaar belangrijk. Maar het 
overwinnen van de gevolgen van de krisis moet in de eerste plaats komen 
van eigen kunnen, van inzet en dynamisme. 

Een levenskrachtige middengi-oep — kaders, geschoolde beroepen, 
zelfstandigen, ambtenaren, vrije beroepen — is een wezenlijke waarborg 
voor de demokratie. Omdat zij de waarde en de macht van de vrijheid 
tegenover de centrale politieke macht en de samengebalde ekonomische 
macht belichamen, wü de VU de levenskracht van deze groepen 
beschermen en ontwikkelen. 

Het vertrouwen in de ekonomische opleving moet hersteld worden. De 
tewerkstelling staat daarbij vooraan. Uiteindelijk zijn een bloeiend 
bedrijfsleven en een rechtvaardig sociaal klimaat de beste middelen om de 
tewerkstelling te bevorderen. 

De VU is duidelijk: wij moeten kunnen ondernemen, werken en 
sparen... omdat het de moeite waai'd moet zijn voor U, en een waarborg van 
welzijn voor allen! 
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Een federaal Vlaanderen is voor de VU per 
definitie een verdraagzaam Vlaanderen. Federalisme 
betekent dat 6.000.000 Vlamingen zélf beslissen, 
samen beslissen... en dan ook allemaal. Niemand die de 
plak zwaait over iedereen. Geen enkele partij of 
belangengroep die de baas speelt over andere: geen 
CVP- of BSP-staat dus. Daarom, en om de opsplitsing 
in tvŝ ee blokken en dus de polarisatie te voorkomen, 
heeft de VU een onvervangbare rol te spelen in de 
uitbouw^ van een Vlaamse gemeenschap die vrij en 
verscheiden is. De VU wil een Vlaamse gemeenschap 
die aan iedereen gelijke kansen geeft. Dit 
veronderstelt verdraagzaamheid en eerbied voor 
mekaars opvattingen. De waardigheid van de mens 
vereist, naast een grote dosis gelijkheid, ook een grote 
dosis vrijheid. Verzuiling en politisering moeten 
bestreden worden. Het kultuurpakt moet 
beantwoorden aan zijn wezenlijk doel: de bescherming 
van de minderheden. Een Vlaams schoolpakt moet de 
volstrekte gehjkheid waarborgen tussen scholen, 
onderwijzend personeel en inrichtende machten. 

De verscheidenheid in de samenleving moet niet 
alleen geduld worden, maar gewaardeerd als een 
positieve bijdrage. 
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Luister naar m'n woorden, kijk niet naar m'n daden. 
Ja, we hadden — al tweemaal trouwens — 'n pracht van een eerste-

minister. Hij kan met iederéén over de baan. Probleempje in de regering? 
Geen nood, hij naar de partijvoorzitters. Daarna zeuren «dat het een 
schaduwregering was». Of was het misschien een schaduw-eerste-
minister? Kritiek op de premier? Alweer geen nood: hij naar de Koning, 
« merci en bedankt». Zonder zijn ministers te raadplegen, over hun hoofden 
heen het ontslag van de hele regering aanbieden. Of het land in de krisis zit, 
't zal hem een zorg wezen — Leo mikt Europees. Groot denken ligt hem... 
zeker als het over Tindemans gaat. Met hém zou het anders worden. En 
inderdaad, een heleboel dingen zijn veranderd. Zo was er vroeger de goeie 
regel van fatsoen, die voorschreef dat een aftredend eerste-minister geen 
kommentaar levert over wat binnen zijn regering gebeurde. Gaston 
Eyskens zou zoiets nooit gedaan hebben. Tindemans wél. 
We gunnen de man het imago van brave huisvader. Maar het is een imago. 
Daarachter schuilt een werkelijkheid die toch eventjes anders is. De slechte 
grondwet van 1971 ? Het werk van Tindemans. Om de haverklap 
verkiezingen? De schuld van de anderen. Zegt Tindemans. Maar m 
werkelijkheid... 



Zondag mag U ermee 
smijten. 
Ook naar ons. 

iv». 
-^ rx J het 

Zondag hebt U 't voor het zeggen. 
]3elangrijk is dat U het doet. 
Omdat uw stem van belang is. In de nabije 
toekomst zal België hervormd worden. Dit 
^;ebeurt na jarenlange druk van de Volksunie, de 
eerste partij die het federalisme aan de orde 
gesteld heeft. Nu moeten we ervoor zorgen dat 

een voor Vlaanderen goed federalisme wordt. 
In de regering heeft de VU eerlijk geprobeerd 
een stuk Vlaams zelfbestuur te veroveren. 

Zeker was dit stuk zelfbestuur niet volmaakt, maar het zou een waardevol begin geweest zijn, 
onomkeerbaar en vatbaar voor verdere groei. Daze bladzijde is omgedraaid. Wat we in twee of 
drie beurten wilden bereiken, zullen we nu in één keer moeten afdwingen: meer dan ooit een zo 
ruim mogelijk zelfbestuur. En inmiddels is bewcïzen dat de VU verantwoordelijkheid kan 
dragen, ook in moeilijke en ondankbare omstan(-ligheden. Ze is bekwaam, betrouwbaar en 
standvastig. En ze gaat met vrije handen naar deze verkiezingen. De VU was de éérste partij 
die het federalisme stelde, de andere zijn ons moeten volgen. De VU is nu de énige partij die 
ondubbelzinnig opkomt voor een eerlijk federalisme-met-twee en voor Vlaams geld in Vlaamse 
handen. Als U ons sterk maakt, dan zullen ze wéér moeten volgen. Zondag is de 
verantwoordelijkheid aan U, daarna zullen wij ze opnemen: in uw belang, in Vlaams belang. 

u^^-^^ 
Natuurlijk mag U ook voor ons kiezen 

Volksunie, 
Vlaams belang. sociaal en federaal 

magazine 

Verantwoordelijke uitgever: ^1aurit.s Coppieters, Meesterstraat 161, Nieuwkerken-Waas. 
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Referendum zal beslissen over 
de toekomst van Tessenderio 
Tessenderio - Ondanks het feit dat de nieuwe chemische fabriek in Tessen
derio Phill ips Petroleum sinds enkele weken gestart is met de bouwwerken, 
versagen de tegenstanders met Op de longste gemeenteraadszitt ing van 
27 november haalden ze toch weer een slag thuis de gemeenteraad keurde 
een voorstel tot volksraadpleging in verband met de nieuwe fabrieksinplan-
ting goed 

Stand van zaken 

Momenteel is t zo dat Philips Petro
leum op 16 okt een bouwtoelating 
heeft gekregen van Steöebouw van 
Hasselt en dat sindsdien de bouw-
w/erken bezig zijn Nochtans is het ter
rein nog met volledig in het bezit van 
de nieuwe fabnek daar de gemeente 
raad weigerde de wegen die over het 
terrein lopen en die eigendom zijn van 
de gemeente te verkomen Belangrijk 
was dat de gemeenteraad zich met 
deze stemming ook kantte tegen de 
ze fabrieksinplanting 

De Limburgse G O M heeft dan zelf 
tegen de gemeenteraadsbeslissing in 
de onteigeningsprocedure voor de 
grond ingezet 
Voor de uitbatingsvergunning werd 
door de CVP-meerderheid in het 

ANTWERPEN 

Loois schepenkollege (de gemeente 
raad heeft hier ook mets in te bren 
gen O gunstig advies gegeven aan de 
Bestendige Deputatie die dus eer
daags de uitbatingsvergunning kan af
leveren 

Referendum 

Daar de overheid tegen de beslissing 
van de gemeenteraad in een dergelijk 
miliebelastend bedrijf blijft op
dringen werd door de oppositie op de 
gemeenteraad van 27 nov een voor 
stel tot volksraadpleging ter stemming 
gelegd Volksbelangen PVV groep 
Meeus en BSP (deel van de meerder 
heid) stemden tegen deze demokrati-
sche inspraakvorm De Looise bevol
king zal dus binnenkort haar stem 
mogen laten horen 

Handgeklap voor 
VU-raadslid Staf Hereygers 
Voor de jongste raadszitt ing was een talrijk publiek opgekomen om te horen 
hoe de gemeenteraad de verlenging van tram 12 over de Ruggeveldlaan tot 
op het Wim Saerensplein zou verantwoorden of afkeuren 
Het voorstel kwam van de MIVA die een paar jaar geleden het voorstel van 
het Deurnese bestuur om busl i jn 19-20 aan te passen verwierp VU-raadsl id 
Staf Hereygers schetste zeer goed gedokumenteerd de hele geschiedenis 
van bij de aanvang in 1972 

De stemming in de raad was duideli jk op alle banken kon men instemmen 
met de argumenten van Staf Hereygers openbaar vervoer ja een tram het 
groen laten afnemen, het residentieel karakter van de buurt verkrachten ver
dere verstedeli jking van de randgemeente neen Een spontaan handgeklap 
op de publieke tr ibune ondersteunde het standpunt van de Volksunie De 
BSP- en CVP-frakties zaten in de rats en namen een zeer bedenkeli jke hou
ding aan 

Bedenkel i jke houding van de 
C V P 

De CVP gaf openlijk toe dat ook in 
haar fraktie slechts een gedeelte het 
voorstel van het kollege kon steunen 
Maar omwille van het feit dat het 
CVP schepenen zijn die mede het 
MIVA plan goedkeurden stemmen zij 
toch ja I Deze allesbehalve vriendelij 
ke houding tegenover de Deurnese 

bevolking gaven zij openlijk en woor 
delijk t oe ' 

B S P in 15 minuten door eigen 
leiding g e v e l d ' 

BIJ de BSP leek het anders af te 
lopen Door tussenkomsten en uitroe 
pen van haar fraktieleden kreeg lede 
reen de indruk dat zij met zo gemakke 
lijk hun ziel verkochten > De BSP eiste 

KflLinDC 
16 LIER VU bal om 20 uur in het «Hof van Aragon» 

16 RANST 3e Nacht van Pallieterland VU verkiezingsbal in het 
Gildenhuis te Emblem (Dorpstraat) Om 20 Liur 50 fr 

22 BORGERHOUT VU-kerstfeest met koud buffet om 20 u 30 in 
zaal Nieuwe Carnot Animator is Jef Burm Voorafgaande 
inschrijving op het sekretanaat gewenst 

22 MERKSEM Kerstfeest voor de leden van het Vlaams Verbond 
van Gepensioneerden vanaf 18 u in lokaal Ureydel Fr de I Ar 
brelaan 12 

28 MERKSEM Vlaamse Knng Groeninghe vergadert om 20 u in 
lokaal Breydel Fr de lArbrelaan 12 en bespreekt de lopende 
zaken 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 5 8 KERKSTRAAT 
Tel (031)35 98 26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

Betekenis 

Daar de bouwtoelating al werd afgele 
verd de bouwwerken al bezig zijn de 
onteigeningsprocedure voor de grond 
werd ingezet en de uitbatingsvergun 
ning klaar ligt zal de inplanting van 
deze chemische fabnek waarschijnlijk 
met meer kunnen verhinderd worden 
Toch zal dit referendum van groot 
belang zijn voor de toekomst van Tes 
senderio en zijn inwoners 
Immers als men erin slaagt een vol 
doend aantal burgers te mobilizeren 
om hun stem uit te brengen voor of 
tegen deze chemische vestiging dan 
zal dit referendum een belangrijke uit
spraak zijn van de plaatselijke bevol 
king 
Belangrijk omdat de Looienaren zich 
met alleen zullen uitspreken over de 
inplanting van dit ene chemische be 
drijf maar ook over de keten van che 
mische fabneken die in de nabije toe 
komst nog te verwachten zijn Wij 
denken dat in een demokratisch land 
de overheid de uitspraak van de plaat
selijke bevolking zo maar met naast 
zich kan neerleggen 

L De Bruyn 

VU-raadslid Staf Hereygers 

schorsing van de raad om de zaak 
nog maar eens in eigen geledingen te 
bespreken Het is een pluim op de 
hoed van de VU fraktie bij monde 
van Staf Hereygers dat de BSP haar 
oorspronkelijke houding wenste te 
veranderen De BSP fraktie was im 
mers zeer gevoelig voor de slotwoor 
den van ons raadslid «Waarom wil 
de MIVA zo dnngend dit dure plan 
goedgekeurd zien "?» «Waarom is 
een gesprek over de veel goedkope 
re en milieuvriendelijke buslijn-verlen-
ging taboe ' •> «Wie betaalt dit on
ding de burgers natuurlijk» en ten 
slotte « MIVA wil absoluut de tramlijn 
verlengen en de goedkeuring van dit 
plan moet absoluut nog dit jaar gebeu
ren omdat de kosten zijn ingeschre 
ven op het budget van 1978 en daar 
kunnen ze volgend jaar met meer uit 
putten hoewel dit een bespanng voor 
de Antwerpse bevolking kon beteke 
n e n ' •> 

De BSP trok zich dus een 15 tal minu 
ten terug Zij kwamen als geslagen 
honden van het onderhoud met hun 
leiding weer stuk voor stuk stemden 
ze voor het voorstel met duidelijke 
afkering in hun stem 

D e grote ontgoocheling 

Het publiek liet gemompel van ontgoo 
cheling horen Hoe kan iemand die 
vung zijn standpunt bepleit nadien zo 
mak als een lammetje toch instem 
men met het onlogische door MIVA 
potentaten opgedrongen plan De 
vraag is welke gemeenteraadsleden 
vinden baat bij deze houding Zuive 
re koffie is het zeker met ' 

Rouw te Bornem 
Te Bornem overleed de h Arthur Leo 
Van Borm weduwnaar van mevrouw 
Mana Camilla Peiffer De h Van Borm 
werd op 14 februan 1891 te Temse 
geboren en was een oud-strijder van 
1914-1918 en vereerd met verschelde 
ne eretekens 
De overledene werd donderdag II te 
Temse begraven De redaktie biedt 
de familie haar medeleven in de rouw 
die hen treft 

iPmimund&iy 
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1978 EINDE-
JAARS
FEESTEN 

LEUVEN 
Tervuursevest 
60 
Tel. 016-46.63.11 
Kredietbank 
431.0153571-87 

KERSTREVEILLON 24-12-'78 
MENU (gelijkvloers) l 050 fr 

- Dienst, BTW, orkes t inclusief 
W e l k o m d r a n k ( c h a m p a g n e in Stiefel 

a ls geschenk) 
Kers tcockta i l 

K i p p e r o o m s o e p -1- F r a n s b rood 

Rosbief me t ve r se g r o e n t e n en I t a h a a n s e a a r d a p p e l e n 

Ke r s tka lkoen m e t fruit e n k r o k e t t e n 
K s r s t s t r o n k m e t m o k k a 

(inschri)ven voor 22-12-78) 

NIEUWJAARSREVEILLON 31-12-'78 
MENU (gelijkvloers) l l 5 0 f r 

— Dienst BTW, o rkes t inclusief 
Aperi t ief m e t zeeg lonecock ta i l 

T o m a t e n s o e p me t ba l l ekens 
Rosbief me t ve r se g r o e n t e n en k r o k e t t e n 

1 g l a s S t - E m i l i o n 75 
P a r e l h o e n me t fruit en n o o t a a r d a p p e l t j e s -1-1/4 1 

Bardol inowijn 
G e b a k -f- m o k k a 

(inschrijven voor 27-12 78) 

FEESTZAAL ZONDER MENU 250 f r. 
AAN ALLEN - ETEN OF NIET - ALS GESCHENK 

1/2 FLES BARON D'ARNY -r DUITSE STIEFEL 

« ABTS » 

NU te verkrijgen bij uw bierhandelaar in uw bierhandel m 
uw stamcafé het ECHTE DUITSE GEZONDHEIDSBIER, 
gebrouwd in de pnvaatbrouwenj THIER TE DORTMUND 
met zuiver graan hop gist en bronwater uit de St Martinus 
bron zonder bijvoeging van chemische stoffen recht
streeks ingevoerd door de FIRMA ABTS, Tiensestnwg 63 
KORBEEK-LO, TEL 016 46 63 11 waar nu dit Premium Dort-
bier ter beschikking is in plastiekkisten van 30 1/4 flessen 
met als geschenk een Duitse Stiefel De brouwerij . THIER • 
IS eigendom van de familie KREMER - nog afkomstig van 
Vlaanderen — die de zuiverheid en de kwaliteit van dit 
DORTBIER door haar persoonlijke naam garandeert 

I 
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k De Clercq-Geens 
oorzitter Willy de Clercq 
alle schuttingen aanplak 
dit volk hunkert naar een 

ng van zijn belasting Ga-
'reens CVP drukt in de 
1 dat de katolieke minister 

Geldwezen daar al even-
or gezorgd heeft Niets is 
under duidelijk dan al dat 
jlitieke schermen met mil 
Knack is daarom met de 

ministers van Financien 
raten met de huidige en 
1 voorganger Bij het ont-
ende Willy de Clercq dal 

gemakkelijk een dertig 
afkon aan de lunch zei 
at hij elk gezin al zijn dui 
ank uitgespaard had n 
ie konfrontatie 
iaal debat 

Boh Stouthuysen voor-
an het Vlaams Ekono-
/erbond gaat België om 
mdat zijn ondernemers 

niet genoeg gesteund worden en 
zelfs tegengewerkt worden in hun 
opgang naar de winst Volgens 
Georges Derieuw Vlaams inter-
gewestelijk ABVV-kopman gaat 
het ons echter met om ekonomie 
maar om de tewerkstelling van de 
mensen die hun brood moeten 
verdienen in het neo-kapitalisme 
Dit zijn daarmee twee interviews 
die met mochten uitblijven 
Want de konfrontatie tussen de 
zogenaamde sociale partners ver
loopt in deze laatte dagen voor 
de verkiezing met minder heftig 
dan tussen de eigenlijke politieke 
panijen De werkgevers dringen 
aan op een groot sociaal-ekono 
misch pakt voor de volgende ja 
ren CVP en PVV hebben dat al 
vast in hun programma opgeno
men De werknemers lijken bij 
monde van hun vakbond van de 
linkerzijde echter met even over 
tuigd van het heil van zo n af
spraak 

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

Naam 

Straat 

Gemeente 

knack 
Poslnr 

wekelijks bi| uw 
tijdschriftenhandelaar 35 fr.l 
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WIJ IS 



WIJ in D€ I^OLK9Uhl^ 

TOP 20 
P l a a t s g e b r e k w a s er de oo r zaak van da t w i j in de v o r i g e 
« W I J » geen TOP-20 k o n d e n p u b l i c e r e n . W i j d o e n het w e l 
deze week. 
W a t z ien w i j ? D a t s o m m i g e w e r v e r s — o o k v e r k i e z i n g s k a n 
d i d a t e n — o p de b res b l i j ven en d u c h t i g d o o r a b o n n e r e n . 
D a t deze k i e s s t r i j d v o o r ve len geen reden is o m niet te wer 
ven . S o m m i g e n v e r z e k e r d e n ons : j u i s t d a a r o m ! 
Z o n d e r ove r a l le c i j f e r s te b e s c h i k k e n kan reeds g e z e g d 
w o r d e n dat z o w e l de h e r n i e u w i n g e n a ls de n ieuwe a b o n n e 
men ten éch t g o e d lopen . 
En da t is « g o e d n i e u w s » ! 

1 Luk Vanho renbeek , B ie rbeek 588 
2 Enk Vandewal le , I zegem . . . _ . J ^ ^ « » M ^ 576 
3. A n n y Lenaer ts , Wi l r i jk .•":!«"'.••.¥. 438 
4 Gu ido Callaert, O p w i j k 432 
5. J o de C le rcq , Hever lee 300 

11 
12. 
13. 

15. 

17. 
18. 

K o e n V a n M e n e n , H e u s d e n 276 
G e o r g e t t e D e Kege l , N inove 252 
Wi l ly Serp ie ters , O o s t e n d e 168 
L ieve Favoree l -Craeynest , L a u w e 156 
Jan D e Roover , A n t w e r p e n 156 
Paul C resens , Diest 132 
K n s V e r s y c k , Gen t 120 
Ach ie l Goder is , O o s t d u i n k e r k e 84 
Jo r i s Dep ré , Te rvu ren 84 
Jan C a u d r o n , Aa ls t 72 
Maur i t s V a n L iedekerke , L iedeke rke 72 
Vee r i e Thyssens , Ekeren 60 
Je f Vinex, E rps -Kwerps 48 
A l f o n s Cnck , H o b o k e n 48 
Maur i t s Passchyn, Me ise 48 

VU-Hofstade doet het! 

Verkiezingsnieuws 
uit Merksem 
V o l m a c h t e n 

Personen die wegens ziekte in de 
onmogelijkheid verkeren zich per-
soonl.jk naar het stembureel te bege
ven kunnen hun stem per volmacht 
laten uitbrengen Het volstaat hier
voor een formulier af te laten halen op 
het VU-sekretanaat, Trammezandlei 
11, ofwel telefonisch aanvragen op 
het nr 4602 79 Een derde kan zich 
dan, voorzien van het stembiljet van 
de zieke, een doktersbewijs en de 
getekende volmacht op het kiesbu-
reel van de zieke kiezer aanbieden 
om te stemmen 

Z i e k e n v e r v o e r 

Personen woonachtig te Merksem 
die zich moeilijk kunnen verplaatsen, 
kunnen beroep doen op de VU-ver-
voerdienst om zich naar en van het 
stembureel te laten voeren Geïnteres
seerden gelieve zo vlug mogelijk, 
naam, adres en kiesbureel op te 
geven (eventueel verlangd tijdstip) 
aan het Volksume-sekretariaat, Tram
mezandlei 11 (tel 4602 79), ofwel bij 
onze bestuursleden of mandataris
sen. 

M e r k s e m s t e m t v o o r 
M e r k s e m n a r e n 

Op de lijsten voor de komende parle-
ments- en provincieraadsverkiezin

gen, ingediend door de Volksunie 
komen verschillende Merksemse kan
didaten voor Op de lijst voor de 
Kamer werd de 10e plaats toegewe
zen aan Clara Govaert (echtg Van 
Dyck). terwijl Jan Vinken als 4e plaats
vervanger fungeert Voor de Senaat 
werd Fons Brat als 4e plaatsvervan
ger aangeduid Voor de eerste maal 
maakt Merksem een reële kans om 
een Volksunie-kandidaat naar de pro
vincieraad te kunnen zenden voor het 
Distrikt Berchem-Borgerhout, daar de 
3e plaats op deze lijst aan Luc Droog-
mans werd toegewezen terwijl verder 
nog Mare Handrickx als 2e Merksem
se kandidaat op deze lijst werd opge
nomen, op de 10e plaats 
Merksem kan en zal dan ook op alle 
lijsten voor Merksemse kandidaten 
kiezen op 17 december a s onder het 
nr 10 V U 

S i n t - N I k l a a s k w a m o p b e z o e k 

Ook dit jaar deed de Goede Sint 
weer zijn ronde te Merksem op 2, 3 
en 4 december II tot groot jolijt van de 
kleinsten en tot genoegen van de 
ouders. De Sint wil dan ook graag 
langs deze weg allen danken die hem 
thuis hebben ontvangen of hem in 
lokaal Breydel een bezoek brachten 
en hij belooft graag om volgend jaar 
weer te komen te Merksem 

Onder impuls van de VU-afd Hofsta-
de-Aalst werd overgegaan tot de 
oprichting van een plaatselijke werk
groep '• leefmilieu» onder de bena
ming •< Groen Hofstede >• 
Het bestuur ervan is als volgt samen
gesteld Herwig De Bruyn, voorzitter , 
William Vandecauter, penningmees
ter , Walter Van der Vincken, organi-
zator, Patrick Van Geert, sekretaris 
Als doelstellingen heeft deze werk
groep zich voorgenomen 
— de plaatselijke toestanden met 
betrekking tot het leefmilieu op de 
voet te volgen, 
— voor wraakroepende toestanden 
oplossingen te zoeken en ter zake 
voorstellen te doen aan de bevoegde 
instanties 
Het bestuur van de VU-afd Hofsta-
de-Aalst hoopt aldus een opbouwen
de rol te spelen bij het onderhoud van 
een gezond en aangenaam leefmilieu 
op deze deelgemeente van Groot-
Aalst 
Inmiddels werden reeds enkele posi
tieve resultaten geboekt 
Zo werden door de stad Aalst langs 
de veldwegen en in buurten waar 
veel bejaarden wonen, rustbanken ge
plaatst 
Ook werden alle sluikstorten van Hof-
stade in opdracht van de stad geregi
streerd en werd reeds overgegaan 
tot de opruiming van enkele grote 
sluikstorten, terwijl formeel werd toe
gezegd dat ook de rest eerlang een 
beurt zal krijgen 
Ingevolge een motie van de werk
groep «Groen Hofstade» werd te
vens door de stad Aalst de aanleg 

van een fiets- en wandelpad gepland 
op de plaats van de braakliggende 
spoorwegberm van de vroegere lijn 
Aalst-Dendermonde Ook werd in de 
begroting van 1978 de restauratie van 
de parochiekerk voorzien 
Het ligt in de bedoeling van de werk
groep om nog deze winter over te 
gaan tot het geven van een klank- en 
lichtspel. waarbij lichtbeelden zullen 

worden getoond aan de hand van 
dia's welke werden genomen in Hof-
stade en in de omliggende deelge
meenten van Groot Aalst Hiermede 
hoopt de werkgroep de bevolking aan 
ïe zetten tot een grotere zorg voor 
een gezond leefmilieu en voor het 
behoud van het natuurschoon 

Herwiq DE BRUYN 

Sinterklaas te St.-Amandsberg 

Niet alleen onze mandatarissen en kandidaten hadden een gevuld weekeind, 
ook onze goede sint belandde in dat straatje 
Van Brussel over Gentbrugge naar St-Amandsberg, waar hij ziin vrienden van 
VUJO en V V V G begroette 
Als afgevaardigde van de'federatie van gepensioneerden, begroette St.-Niklaas 
de heren Mare Stals, Jan Buyie en Jan Ritzen Tevreden over het huisbezoek 
werden zij door de aanwezigen hiervoor gelukgewenst 

WEST-VUMNDEREN 

Geestdriftige VU-meeting te Brugge 

Dinsdagavond had in het stedelijk 
koncertgebouw de grote arrondisse-
mentele Volksunie-meeting plaats 
een bomvolle, geestdriftige zaal en 
stuk voor stuk uitstekende sprekers 
Arr voorzitter Jan Fraipont opende 
de meeting en viel o m scherp uit 
tegen Tindemans, die zijn ware bedoe
lingen lange tijd heeft weten te verber
gen, doch thans als unitarist ontmas
kerd werd 
HIJ leidde daarna de drie lijstaanvoer
ders in Raf Declerck, lijstaanvoerder 
voor de provincieraad, legde de na
druk op het positieve in onze strijd en 
vergeleek de VU aan een elite, die de 
weg wijst Eerste schepen Pierre 
Leys, lijstaanvoerder voor de Kamer, 
was in uitstekende vorm en sprak de 
stellige hoop uit, dat de VU Brugge de 
vierde kamerzetel zou heroveren 
Senator Guido Van In dankte de oude 
garde voor haar pionierswerk in ui
terst ondankbare omstandigheden, 
doch vergat de jongeren met, hoop en 
sterkte van de partij en de beweging 
Zoals steeds drukte senator Van In 
zijn vertrouwen en zijn trouw uit 

tegenover de Vlaamse beweging, nu 
dichter dan ooit bij de Vlaamse staat 
Partijvoorzitter Hugo Schiltz, die zo
wel bij het begin als bij het einde een 
staande ovatie te beurt viel, zette de 
puntjes op de i's, deelde enkele rake 
klappen uit aan tegenstrevers en 
scheurmakers en nep ten slotte op tot 
verdere strijd, ook na 17 december 
Met het zingen van de Vlaamse 
Leeuw werd deze meeting, een der 

' meest geslaagde die we meemaak
ten, besloten 

zoveel als de spil uitmaakt, om einde
lijk de laatste korrektie aan de foutie
ve straat- of pleinbenaming toe te 
brengen Dat is niet verwonderlijk als 
men het gemis aan Vlaamse reflex 
kent bij de CVP, die tot twee jaar gele
den de volstrekte meerderheid bezat 
Dat de VU er uiteindelijk m slaagde 
de BSP en de PVV tot deze korrektie 
te «bekeren» pleit voor de doortas
tendheid van de VU-schepenen doch 
eveneens voor de goede wil en het 
gezond verstand van de koalitiepart-
ners 

Rouw 
te Oostende 
Op 7 december jl. overleed te 
Oostende de h. Oktaaf Van-
steenkiste. De overledene 
werd er op 12 juni 1907 gebo
ren, hij was gehuwd met me
vrouw Simonne Loucke en va
der van ons kamerlid Emiel 
Vansteenkiste. 
De overledene werd dinsdag II. 
in de famil iegrafkelder bijgezet. 
Aan mevrouw Vansteenkiste, 
vr iend Emiel en de ganse rou
wende familie biedt onze redak-
tle blijken van medeleven in 
deze droeve dagen ! 

Eerste woonerf 
te Brugge 

lustrerie marcdevriese 
verlichting voor: 
woning en tuin 
keuken, badkamer, bureaus, winkels, horeca, feestzalen. 
salontafels voor elk interieur, spots en lichtrails. 
baron ruzettelaan 56c assebroek/brugge 
050/335404 * 

Brugge krijgt 
pleinen i.p.v. 
plaatsen 
BIJ besluit van het kollege van burge
meester en schepenen zullen de talrij
ke «plaatsen» te Brugge voortaan 
« plein " heten Plaats is inderdaad let
terlijk uit het Frans vertaald en heeft 
in het Nederlands immers een veel 
bredere betekenis dan alleen maar 
een rond, rechthoekig of vierkant 
plein Men kan plaats op bijna alles 
toepassen zoals in «plaats des on-
heils», bv 

Men heeft moeten wachten op een 
stadsbestuur waarvan de Volksunie 

Zaterdagnamiddag werd door burge
meester Frank Van Acker het eerste 
zgn woonerf in de stad geopend In 
zijn openingstoespraak zei hij o m dat 
het de bedoeling was, de woonstraat 
haar vroegere funktie terug te geven, 
nl een ontmoetings- en speelruimte te 
zijn Namens net gebuurtekomitee 
dankte Katleen Desmet-Lasoen Het 
woonerf omvat de hele Ganzestraat, 
die uitmondt in de drukke verkeers-
en winkelstraat Langestraat 
Het Brugs schepenkollege, waarvan 
de VU een der voornaamste frakties 
IS, werkt onverdroten, zonder veel 
tamtam, voort aan de stadskernver
nieuwing, met alleen door de restaura
tie van oude gebouwen, maar ook 
door het verkeersvrijmaken van be
paalde stadsgedeelten en de bevredi
gende oplossing van het verkeers-
vraagstuk 

December 

21 BRUGGE: Grandioze kleinkunstavond met «Toost» Om 20 
uur in het Koncertgebouw, St-Jacobsstraat. Voorverkoop 100 
fr Inkom 120 fr Orgamzatie VUJO-Brugge 
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WIJ in D^ l^OLK9Uhl€ 

Stefaan De Zitter: 

«Ik ben geen mens 
om in een zetel te zitten!» 
GENT - De Eendrachtstraaf te Gent l igt achter een drukke verkeersader en 
vormt met de zijstraten een arbeidersbuurt. Hier en daar kan )e achter een 
afschil ferende muur een verwaarloosde tuin vermoeden ; de zeer oude Smt-
Baafsabdij verdroomt er melancholische puinen en dichtbi j heb je de Leie en 
de Schelde die wil len samenvloeien. 

Hier ligt het ontstaan van Gent, het is in deze wi|k dat we Stetaan De ^iitter 
zijn gaan opzoeken en met zijn onmiskenbaar Westvlaams aksent l i jkt hi| een 
beetje hier in bal l ingschap te leven Toch is Gent zijn thuis, zo ongeveer der
tig jaar. 

— Ik kom van Etikhove, maar als 
klein kind ging ik met mijn ouders 
naar het Kortrijkse. 
HIJ was negen jaar toen de eerste 
Wereldoorlog uitbrak 
— Miin vader vnas een liberaal. Ik 
kon niet begrijpen hoe een werkman 
liberaal kon zijn en ik ging bij de 
socialisten. Maar dat mochten ze 
thuis niet weten. 
— IVas /•// dan ook arbeider ? 
— Ik ben schri jnwerker geworden 
en dat mijn ganse leven gebleven. 
— En hoe ben je tot het Vlaams-na-
t ionalisme gekomen ? 
— Op een goede keer heb ik Jor is 
van Severen horen spreken en ik 
wist waar ik thuishoorde. En er 
waren veel social isten en zelfs kom-
munisten in de beweging. 
Stefaan werd aktief lid van het Verdi-
naso Op 10 mei 1940 werd hij aange
houden 
— Als verdachte. Ik had nog nooit 
een Duitser van dichtbij gezien. 
Maar met hun domme maatregelen 
van 1940 hebben ze ons in de armen 
van de Duitsers gedreven. Onze leu
ze was ook «Onverfranst, onver-
duitst» We zijn dan tegen de Russen 
gaan vechten. Ik heb ze zien binnen
komen, al die seminaristjes van Tor
hout, die onder die andere leuze 
' Rome of Moskou i» gingen vechten. 
HIJ was toen 37 jaar oud, - lange tijd 
de vader van de compagnie • zoals 
hij zegt Het was niet te verwonderen 
dat hij na het Oostfront en de Tweede 
Wereldoorlog in de gevangenis be
landde HIJ zat drie jaar, net trouwens 
als zijn echtgenote, die de misdaad 
had bedreven met Stefaan de Zitter 
te zijn getrouwd 

Ze kwamen vrij, mochten met meer 
terug naar Bissegem, waar ze tot dan 
toe hadden gewoond en ze beland
den in Gent 
— We zijn hier vlug ingeburgerd 
geweest. Ge weet het toch nog: we 
woonden in de Blekerijstraat, en ge 
kwaamt als kind in dezelfde winkel 

als ik, zegt mevrouw De Zitter, die 
naar eigen zeggen -zich nooit iets 
van politiek heeft aangetrokken', 
maar die toch steeds geestdnftig en 
vurig de zijde van haar echtgenoot 
koos 

— 'k Was teneergeslagen, zo vertelt 
Stefaan verder, maar ik ben weer rap 
opgestaan en ik heb de Volksunie 
gevonden. 

Herinner ingen 

Voor hem werd de partijwerking het 
ideaal van zijn «tweede leven » 

— Ik ben met de Volksunie begon
nen omdat ik iets vi/ilde doen voor 
mijn volk. Ik was een militant van het 
eerste uur, ik had een soldatenhart, 
ik wilde wat meer doen voor Vlaan
deren. 
En zo begon Stefaan geld op te halen 
— Ik ging alle maanden steun opha
len, ge weet wel, met die zegelboek
jes. En ik heb leden gemaakt, en kaar
ten verkocht en abonnementen voor 
het blad gemaakt 
Vooral het blad, eerst -De Volks
unie-, later 'Wij', zag Stefaan als 
n propagandamiddel en van weder-
omstuit ook als een middel om geld 
in de la te knjgen 
— Elke week trokken we erop uit. 
En in 't begin waren we niet goed 
gekomen, 't was van «zwgj-ten» of 
' fascisten», maar dat is rap gebe
terd. 
Stefaan trok overal naartoe 
— 'k En kan niet zeggen waar ik 
overal gezeten heb, tot in Balegem 
toe. En ik heb ook een hele tijd 
alleen in de Veldstraat gestaan, de 
zaterdagnamiddag, en daar heb ik, 
verscheidene leden gemaakt en 
abonnementen... 
HIJ haalt enkele gemeenschappelijke 
hennneringen op 
— Ge weet nog, als de VUJO opge
komen is, dan ben ik met al die jonge 
meisjes gaan kolporteren, met Rita, 
Marijke, Huguette... 

Je gaat een beetje huiveren de tijd 
gaat snel voorbij 
Stefaan echter schijnt te herleven als 
hij de deur van het verleden op een 
bredere kier opent 

Straat loper 

HIJ toont ons fier de artikels die hij 
heeft bewaard, uit het eigen partijblad 
natuurlijk «. Stefaan nam 2/3 van 
de Gentse abonnementen voor zijn 
rekening... op een half uur ti/ds ver
kocht Stefaan 25 nummers...' 
Wat hij zo boeiend of noodzakelijk 
vond, aan dat straatlopen ? 
HIJ lacht 

— Nu maken ze er een eretitel van. 
Maar 't is nodig op straat te gaan, 
't is daar dat het gebeurt. Met het kol
porteren gaat ge van deur tot deur, en 
ge moet nog niet verkopen, maar de 
mensen hebben de Volksunie ont
moet in levenden lijve, dat is belang
rijk. 

Van zichzelf zegt hij 
— 'k Ben geen mens om in mijn 
zetel te zitten. 

Als een soort verontschuldiging om 
zijn hartstochtelijk pleidooi voor het 
straatwerk. Maar het klinkt ook wat 
weemoedig, want sedert ettelijke ja
ren kan Stefaan niet zo goed meer 
weg, de benen willen niet meer mee, 
vooral na een ongeval van vóór een 
aantal jaren 

HIJ volgt met grote aandacht al het
geen gebeurt 

— Ik ben Volksunie en ik zal het blij
ven. Ik heb er twintig jaar voor 
gestreden, 't was niet om in de oppo
sitie te blijven zitten, 't was om iets 
te verwezenlijken voor 't Vlaamse 
volk; 't is 147 jaar dat de Belgische 
staat bestaat en 't is 147 jaar dat de 
Vlamingen verdrukt worden en nu 
dat we ministers hebben, moeten we 
onze macht gebruiken, we zouden 
wel dom zijn. 'k Herinner me nog 
goed, toen ik kolporteerde, zegden 
de mensen: » Maar meneer, wat kunt 
ge, ge hebt geen ministers » en toen 
heb ik gezegd: 'Maar meneer, als 
ge ons steunt en als ge voor de 
Volksunie kiest, dan zult ge maken 
dat we macht hebben en dat we 
ministers hebben -. 

HIJ IS met altijd akkoord gegaan «dat 
inschrijvingsrecht » maar, zo zegt 
hij . Als ge wat krijgt, dan moet ge 

wat geven, en omgekeerd, ge kunt 
anders niet aan politiek doen ». 
Of de Volksunie dan wel invloed heeft 
gehad, al zijn werk nut heeft gehad ? 

— De Volksunie was het enige wat 
we als Vlamingen nog hadden, ze 
kon nog wat voor 't Vlaamse volk 
doen. En ze heeft het bewezen. kijk 
eens vandaag, ge hebt Vlaamse kris
telijken en Waalse, ge hebt Vlaamse 
socialisten en Waalse... het federalis
me is op gang, dat is te danken aan 
de Volksunie. 

N e keer op café zitten. . . 
We hebben het natuurlijk over de ver
kiezingen Op zekere keer vroegen ze 
hem op de lijst te gaan staan 
— 't Was op de derde plaats van de 
provincie. Ik heb dan aan de heren 
gezegd: ik heb geen ambities, ik ben 
te oud, ik heb de geleerdheid of de 
bekwaamheid niet Ik ben geen rede
naar, geen advokaat ik ben een 
propagandist ieder 't zijne. 
Van de mandatanssen echter zegt 
hij 

— Ze moeten meer tussen de men
sen gaan, zich op straat laten zien, 
naar het voetbal gaan, ne keer op 
café zitten. 

Wat hij van het blad vindt ? 
— De laatste tijd is 't verbeterd. 
Maar ze zouden meer voor de ar
beiders moeten schrijven. 

Tot besluit wou hij absoluut het vol
gende zeggen 
— Ik vind het belangrijk dat we het 
federalisme krijgen, de jongeren 
moeten dat verwezenlijken, dat ver
wachten wij, ouderen, van hen. En op 
financieel gebied moeten de Vlamin
gen het hunne krijgen, het mag niet 
zo blijven dat op honderd frank de 
Vlamingen er dertig krijgen en de 
Walen zeventig. En ik vind dat Vic 
Anciaux schoon en degelijk werk 
heeft geleverd voor de Vlamingen te 
Brussel en dat op slechts zeventien 
maanden tijds. We moeten meer 
macht veroveren en we moeten die 
macht kunnen gebruiken, en de 
Volksunie is voor ons de enige 
mogelijkheid. En we moeten vooral 
eensgezind zijn. 

En we gaan de winteravond in, met 
zijn kille wind Maar we voelen ons 
warm van binnen, omdat we door
heen hennnenngen, een goed en over
tuigd mens herontmoet hebtien. Zijn 
leven is in eenvoud een getuigenis 
van onverdroten inzet, onwnkbaar ge
loof en onverzettelijke wil en hier 
zijn dat geen holle woorden Dat wij in 
deze dagen dezelfde moed en hetzelf
de idealisme kunnen opbrengen, het 
zal onze beweging en onze partij ten 
goede komen en vooral van ons bete
re mensen maken 

Huguette De Bleecker 

Gemeenteraad Waarschoot 

Wonen belangrijker dan auto! 
Onder het motto «Wonen is belang
rijker dan autorijden » hield Fons Van 
Holderbeke (VI G ) een fel opgemerkt 
pleidooi in de jongste Waarschootse 
gemeenteraadszitting Fons Van Hol
derbeke wees erop dat de straat 
meer is dan louter een wegdek, maar 
dat ze een gemeenschapsvormende 
funktie heeft Nochtans kan men o m 
ook in Waarschoot vaststellen dat de 
straat volledig in funktie van de auto 
en zeer weinig mensqencht wordt ont
worpen smalle voetpaden en fietspa

den, weinig groei, weinig rustbanken, 
e a Dit alles geeft het dorp daaren
boven een verstedelijkt uiterlijk Een 
belangrijke oorzaak van deze evolutie 
IS het gebrek aan inspraak van de 
betrokken bevolking Het ontwerpen 
van struktuurplannen speelt zich te 
veel af in de sfeer van gemeentebe
stuur, urbanisten en hogere overheid 
De negatieve resultaten daarvan zijn, 
o m in Waarschoot, duidelijk aanwijs
baar 
Aansluitend daarbij vraagt Fons Van 

et ^aïingl^utó 

Holderbeke een sluitende inspraak
procedure goed te keuren Tevens 
stelt hij voor dat de gemeentelijke 
overheid in samenwerking met be
voegde sprekers een studiedag on
der het motto «Wonen in Waar
schoot » zou orgamzeren 

Op beide voorstellen antwoordde bur
gemeester De Prest nogal ontwij
kend, ja zelfs afwijzend 
Betreffende de verkeerssituatie en 
meer bepaald het openbaar vervoer 
in Waarschoot stelt Fons Van Holder
beke de vraag hoe het komt dat 
Waarschoot met vertegenwoordigd 
was bij de oprichting van een studie
groep omtrent openbaar vervoer in 
het Meetjesland Hij wijst erop dat er 
nochtans wel problemen zijn o m in 
Beke tevens drukt hij de vrees uit 
dat Waarschoot niet aan zijn trekken 
zal komen in de betreffende werk
groep Cwg) 

OOST-VUMNDEREN 

1 9 1 0 - 1975 

WEKELIJKSE RUSTDAG 
VRIJDAG TOT ZATERDAG 
16 UUR 

JAARLIJKS VERLOF 
DECE\:BER 

SCHOONAARDE 
10 BRUGSTRAAT 

052/42.32.46 

J A N PAUWEI.S-DE BRAUWER 
De zaak met familietraditie 

Verkiezingsmeeting 
Gent kongrescentrum 
Donderdag 14 de
cember om 20 uur. 
Gastspreker Voorzitter Hugo 
Schiltz met medewerking van 
Jan Vermeersch, 

DECEMBER 

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 

NEVELE: Eindejaars- en verkiezingsbal in zaal Schuttershof te 
Hansbeke om 20 u met het orkest The Jumbo's Inkom 60 fr 
Innchting van dit bal ten voordele van de twee kandidaten 
Jules Schelstraete en José Van Oost 

GERAARDSBERGEN : Kerstfeest voor kinderen in zaal - D e 
R e e p . om 14 uur. Ingericht door de Vlaamse Vrouwenbewe
ging «Gudrun» 

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

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

16 

20 

25 

25 

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

Gents arrondiss. sekretariaat open 
Tijdens de verkiezingsperiode kunt u 
elke dag tussen 14 uur en 22 uur 
terecht in het arr sekretariaat Gent-

Eeklo, Bennesteeg 2 te Gent Zater
dag tussen 14 uur en 19 uur Op 17 
december vanaf 10 uur 
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Aanbevolen huizen 
MATRASSEN PLATTEAU 

Alle maten, alle soorten ook 
medikale en anti-allergische ma-
trasser' 

Platteau-Lievens, Portugees
straat 9, 1780 Teralfene. tel. 
053/6674.56 

VOEDING - D E P O L D E R . 

Polderstraat 12. 8458 Oostduin-
kerke 

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

lOEL - Tel. 011-53.43.49 

Gelegenheidsgrafiek : Huwelijk • Ge
boorte. Zelfklevende plakband en eti
ketten. Houten drukietters - Reklame-
kalenders. 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

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

KEUKENS SANITAIR 
VERWARMING 

VANDERCRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

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

KOETSWERKEN VAN DER 
MIJNS8RUGGE & ZONEN. 
Perfekte afwerking - juiste tin
ten Affligemstraat 18. 1742 TER
NAT (St-Kat-Lombeek) Tel 
053/6682 36 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANOSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgenef 

Sctiilderstraal 33. 2000 Antwerpen 
Tel 031/37 45 72 

DE CRAEN ROlVI pvba 
Molenstraat 78 

NIEUWENRODE 
Tel 015/71 1240 

Verwarming stoom • sanitair Alle 
herstellingen 

Dames en heren m uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER- BEHANGWERKENen 
VLOERBEKLEDINGEN 
tot mannen van 't vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8. 1760 Roosdaal-Stri|tem 

Tel. 054/33.37 56 

LINDENHOVE 
Bellesiraat 49 

1790HEKELGEM 
Cafe restaurant speeltuin terras 
Woensdag en donderdag gesloten 
Maandag dinsdag vrijdag vanaf 
15 u Zaterdag en zondag vanaf s 
n-iddags Tel 053/66 87 40 

DE OUDE KRING 
Cafe vu-lokaal 

Dorpsplein. Heusden-Limburg 

JEF THIJS 

Alle verzekeringen 

Koning Leopoldlaan 1. 
3180Wester lo Tel 014-54 4807 

I\.!LJ~J\.L-I keuken- en badkamerinrichtingen 
(deel uitmakend van de AL-AL nv groep ETERNIT 
Studie-, ontwerp- en verkoopbureel voor LIMBURG 

J A N C L A E S Zwanenstraat 1, 
Tel 011/22 23.22 Hasselt (centrum) 

• UILENSPIEGEL. 
Herberg en Feestzaal 

Kerkstraat 24 1742Ternat 
Tel 582 1345 

Volksunielokaal 

MARCADAIV1S 

Mechanische schrijnwerkerij 

Guchtstraat 105 
9310 LEDE 
Tel. 053/70.48.75. 

DEN KLAUWAERT 
CAFE-LOKAAL VAN 

D A S S T R A A T 23 
OPEN: -ZATERDAG VANAF 19 

ZONDAG VANAF 10 U. 

VOLKSUNIE 
WOMMELGEM 

u. 

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

WONINGTEXTIEL - WAND- EN 
VLOERBEKLEDING 

ONTWERP UITVOERING 

Winkelier, 
handelaar., 

vraag e ens naar de 
prijs van een « aanbe
volen huis». 

Dat valt echt meel 

Steeds w<)lkom in 
KREKELHOF 

drankfiuis met sfeer 
Brusselbaan 11, Gooik 

054-33.48.57 
Uw tweede thuis! 

PVBAJ BORREMANSCOCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentspstraat 238 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel 054/4125 89 

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

Feestzalen 

HOFVANARAGON 

Aragonstraat 6, Lier 

Tet 031-8 15.68 

Makelaarskantoor 

VERHAEST- PERSYN 

Alle Iseleggingen - leningen -
verzekeringen. 

Kerkstraat 2a, 8060 

ZWEVEZELE. 

tet 051-61 1607 

(laBtöof i e IKeî er 
2152 Wechelderzande 

Dagmenu van 12 lol 14 u. 
Extra zondagmenu. 
TeL 031/12.07.12 

CARROSSERIE VAN HOUDT 
Alle carrosserieherstellingen 

Lange Winkelhaakstraat 46. 

2000 Antwerpen 
Tel 031/32.2614 

Th WILLEMS 
Schri|nwerk en meubilering 

Jan de Wmdtstraat 57. 

9300 AALST 

Tel 053-2183.90 

KLEDING OKTAAF 

LEBBEKE & BERLARE 

lO%vr.V.U.Iedeni 
^ U b l U U M S VESTONS-BROEKEN-PARDESSUS 

OOK 'JAAR N/IAAT 

RICO-KLEDING VERMEESCH 
Steenhouwersvest 52, Antwerpen. 

TeL 031-3135.83 

Welkom 

IN DE GROENE POORT 
Dorpstraat 31, 1686 Gooik 

02-532 54.81 
Lokaal van de Volksunie 

Maak ook eens kennis met de gezel
lige sfeer in 

Café-RestauranI 
SCHUTTERSHOF 

Dorpstraat 10 
2922 RAMSDONK 
Tel 015-71 1549 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel 054/33105 

P V B A 

* 

AALST 

Lang£ Zoiitstr 30 29-33 36-38" 
Tel 053/2140 60 

KINDERARTIKELEN plooi- en wnndelw.igens - bedjes en wiegen -
stoelen en looprekken - schommels - knmerversierii igen - wasinfels 

en vi/nskiissens - kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei - turnkledij - rmterintrustingen - ping-
pongt.ifels - badkleding en nlle toebehoorteii • rol- en iisschantsen -

knnipingnrtikelen - tiirngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus in merkorlikelen autobanen -
elektr tremen der beste merken - auto j - go-cnrts - trakteren - pop
pen • poppenwagens en -wiegies - b-reien - lessenoars - borden • 
fietsies - nlle gezelschapsspelen - alle soorten meknnieken • school

tassen - borden - tuinmeubelen - tuinscliommels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

ZOimRC]€ 
TANDARTS gevraagd voor 
Brussel, 1 a 2 dagen per 
week. Brief richten aan 
weekblad «Wij» ónder nr. 
N93. 

— G e z o c h t 2e h a n d s a u t o . 
Middelgr. wagen (bv. R16). 
Goed voor nog 100.000 km. 
Matige prijs. Bel nr. tel. red. 02-
219.49.30. N95 

Gevraagd licentiaat handels- of 
ekonomische wetenscfiappen 
tussen 25 en 35 jaar Onnodig te 
solliciteren indien met behoorlijk 
viertalig Tel. Frans Kuijpers 031-
83 2682 N94 

GASTHOF MALPERTUS 
Beeldstraat 10. 
ST-NIKLAAS 
Tel 031/76 73 44 

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

DRUKKERIJ PAPIERHANDEL 
J TRUYEN 

Stationsstraat 58 
2440 Geel 

Tel 014/58.8581 
Alle dag- en weekbladen 

EJN BERT 
Assesteenweg 117 TERNAT 

Tel 02/582 13 12 
VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47. 1850 Grimbergen 

Tel 02/268 1402 

DANNVS CLUB pvba Cafe - Snack 

Zaal voor feestelijkheden Koolmijn-

laan 15. BERINGEN - 011-436.376 

Industriële brood- en banketbakkeri] 
en roomijs 

Wilfried BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47. UITBERGEN 

Tel. 091-67 57 12 

GROEP A 2000 
Land van Waas l aan 50, 

St.-Amandsberg - Tel. 091/28.22.44 
ALLE L E N I N G E N 

Persoonlijke leningen -
Financieringen - Hypoteken 

êof Un €'a\\}oovn 
Restaurant 
Feestzaal Café 
Uitbat ing: 
Erna Van Doeren 
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 46 42 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN! 

Verborgde keuken, 
demokratische prijzen, 
uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel. 031/81.88.41 

pvba VAN PARIJS 

Industriepark Blok F 
9140 ZELE 

Tel 052-44.41.02 

Doe-het-zelf 
Bouw- en tuincenter 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
WOMMELGEr\^ 
Tel. 031/53.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

RESTAURANT TUL 
Grote Steenvireg71 

9260 Oordegem 
TeL 091-69.28.74 

Specialiteit ribstuk op fiout 
Dinsdagavond en woensdag 

gesloten 

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

MARCEL MERTENS 
Verzekeringsmakelaar 

Diepestraat 55 -1810 Wemmei 
Tel 02-47857 27 

De laagste tarieven voor 
autoverzekering 

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 04.08 1978 
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 personeelsdiensKtel. 053-21.23 93 - binnen-
P O S t 104). , ^ ^ ^ 212) 
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Wereldschand-
kroniek 
door Jorge Luis Borges 

Borges is een grootmeester in 
het kortverhaal. Deze «grand old 
man» van de Zuidamerikaanse 
letterkunde behoort reeds lang 
tot de klassieke wereldliteratuur, 
o.m. dank zij zijn verrassende, 
onkonventionele en extravagante 
verhalen, die niettemin wortelen 
in de Latijns-Amerikaanse volks-
ziel. 
Het valt gemakkelijk op dat de 
auteur zelf plezier beleeft aan zijn 
schrifturen, zodat dit plezier dank 
ZIJ de ongewone « kijkhoek » over
slaat op de lezer. In een proloog 
bij een uitgave van 1954 heet het 
o.a. « De geleerden van het Grote 
Voertuig leren dat de leegte he' 
wezenlijke van het heelal is: ze 
hebben volkomen gelijk wat be
treft dat heel kleine deel van het 
heelal dat dit boek is. Galgen en 
piraten bevolken het en het 
woord «schande» flitst in deze 
titel. Maar onder al die opschud
ding IS mets, het is alleen maar 
schijnbeeld, alleen maar een bui
tenkant van beelden; juist daar
om misschien zal het in de smaak 
vallen.» 
Deze verhalenbundel leest men 
met groeiende verbazing en met , 
de milde glimlach, zoals die van 
de auteur. 
Wereldschandkroniek («Historia uni
versal de la infamia») (1935). Verta
ling A. Glllevis ; 123 biz., 85 fr.;Que-
rido-Salamander. 

De handschoen 
van het verraad 
Door J.W. Holsbergen 

« Een billet doux in een kerkzakje 
dacht hij en hij voelde zich een 
man van de wereld, terwijl hij 
door de afwezigheid van een pis
bak in de haven plaste.» 
Deze aanhaling typeert o.i. het 
hele werk, geschreven in eer 
luchtige toon, soms louter dialo
gen in een soort diagramstijl. Dat 
belet niet dat de ondertoon soms 
wrang is, want het spel dat hier 
wordt gespeeld is niet om te 
lachen. Uit deze «dubbele bo
dem » ontstond een bijwijlen span
nend verhaal over een deftige kol-
lektant, die bij het rondgaan niet 
alleen de geldstukken telt, maar 
ook de aantrekkelijke decollates 
van de vrouwelijke kerkgangers 
bekijkt en keurt. 
De handschoenen van het verraad 

Querido-Salamander; 127 bIz., 85 fr. 

Het meisje met 
de blauwe hoed 
door Johan Fabricius 

Een vrolijk boek over de lotgeval
len van de rekruut Daantje Pie-
ters, Toontje en Betsy, het meisje 
met de blauwe hoed. Het boek 
dateert uit 1927 en beleeft hier
mee zijn vijftiende druk. In Vlaan
deren is de belangstelling voor 
deze «Hollandse» schrijver niet 
zo groot. Deze roman uit het sol
datenleven is ingedeeld in hoofd
stukken die tevens de inhoud 
samenvatten in een ondertitel. 

Dat deed een tijdje geleden nog 
als ouderwets aan. Sinds enkele 
tijd echter met de retro-rage doet 
dat nu als het laatste snufje aan... 

Het meisje met de blauwe hoed: 
Querido-Salamander; 122 bIz., 
85 fr. 

Murphy 
door Samuel Beckett 

De meester van het absurde, de 
Ierse schrijver Samuel Beckett, 
debuteerde als romanschrijver in 
19.'̂ 8 met «Murohy». Ook in het 
romangenre worat nij als een ver

nieuwer beschouwd, die op de 
roem niet heeft moeten wachten 
met zijn overbekend absurdisch 
toneelstuk «Wachten op Godot». 
Kan het echter anders dan het 
absurdisme reeds aanwezig is in 
deze eerste roman ? Maar zeer in 
tegenstelling met later werk is 
«Murphy» een vermakelijk boek, 
waarin de droge, Ierse humor van 
de schrijver hoogtij viert. Een 
staaltje van deze lichtvoetige sti j l : 
« Een kus van Wylie was als een 
hele noot, die in een langzame 
verliefde fraze, gedurende een 
halve bladzijde van gedempte tre
molo's wordt aangehouden. Nog 

nooit had miss Counihan iels zo 
heerlijk gevonden als deze ver
traagde liefdesspeekselosmose.» 
Het boek besluit echter op een 
minder verkwikkend gezicht; het 
doet eerder spookachtig aan, on
der een woeste Ierse hemel en 
met een romanfiguur die als het 
persoons-geworden noodlot nog 
net van de verdrinkingsdood ge
red word t Deze roman is zo, dat 
hij een adekwate kennismaking 
met de beroemde schrijver uit
maakt, eerder dan het toneelwerk 
van Beckett. 

Murphy: Querido-Salamander; 
206 bIz., 85 fr. 
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Bialek en Zjef Van Uytsel: 
gaan de problemen en het 
sukses niet uit de weg 
Zjef van Uytsel hoeft alvast niet 
meer voorgesteld. Hij hoorde niet 
tot de drie «grote W » van de 
kleinkunst (Wannes Van De Vel
de, Willem Vermandere en Wal
ter De Buck) maar is op drie let
tertjes in de alfabetische orde mis
schien wel ook de laatste die je 
nog echt kleinkunstenaar kan 

PIANO'S 
DE MONTE 

Rechtstreekse invoer van Duitse piano's: 
Zimmerman, Schimmel, Ibach 

Orgels: 
klassiek, ontspanning 

Alle muziekboeken en -instrumenten, a ls : 
Gitaren, blokfluiten, snaren, toebehoren, enz... 

Direkt uit voorraad! 

FIRMA DE MONTE, 
Korenmarkt 12, 2800 MECHELEN 
Tel. 015-41.53.52. tAdvJ 

noemen. En hij was ook de enige 
bij de jongste Nekka-uitgave die 
ongeschonden en overtuigend 
overkwam. Hij weet «de massa» 
op zijn typische romantische wij
ze aan te pakken en maakte van 
de gelegenheid dankbaar gebruik 
om ook zijn nieuwe elpee De stil
te van het land (Philips 6320-046 
stereo) voor te stellen. 

De plaat is niet meteen het ein
de te noemen. Het heeft niet het 
ludieke, speelse en studentikoze 
van De zotte morgen (met het 
prachtige romantische Ik weet 
wel mijn lied noch het intimisti-
sche van Geen weg terug. En 
gelukkig is hij over de wat zwaar
moedige indruk die zijn derde De 
zanger naliet. De studententijd is 
voorbij, de zware nachten en 
«zotte morgens» zijn geen ge
woonte meer, en Zjef woont nu in 
het landelijke van Neerijse. Rustig 
heeft hij zijn inspiratie laten betij
en, en is na zowat anderhalf jaar 
terug met deze vierde elpee. 
Het blijft in sommige nummers 
terugblikken naar het verleden, 
maar heeft zijn realiteit van van
daag teruggevonden. Zjef blijft zo
als in het inleidende Tussen Ant
werpen en Rotterdam de nostalgi
sche peinzer, en in «68» en ook 
De folk-punk-reggae-ruige-rocker 
herneemt hij het tema van het lied 
Vroeger uit zijn De Zanger-elpee, 
lekker ritmisch de pan uitswin-
gend, en pittig en klankvol (Ver
woord. Zijn dagelijkse levenswij

ze IS gewijzigd, maar hij is na lang 
weifelen tot het gelukkige besluit 
gekomen : «Ik ben niet klein te krij
gen. En de vnjheid is me veel te 
lief», zegt hij soms nog in de late 
uurties, met een weinig alkohol in 
het bloed... En kan hij nog mee
dromen over de geïdealiseerde 
vrouw, de schone Suzanna, de 
Venus van Milo.. in spannende 
jeans, Juffrouw Jane, en meteen 
het mooiste nummer van de plaat 

Als Kempenzoon weet Zjef onge
twijfeld waarover hij het heeft in 
titelsong De stilte van het land, 
waar velen melancholisch naar 
terugblikken. Om dan weer tot de 
realiteit terug te keren en in deze 
woelige tijd te beseffen dat we 
het hier toch niet zo slecht heb
ben. Het woord «België» blijft 
eigenaardig en onwennig klinken 
in het refreintje, en ook de rest 
van het liedje door klinkt een 
zweem van spot om de typisch 
aangehaalde toestanden. Maar 
« hier ben ik thuis », zingt hij in het 
welgekozen volgende nummer. 

Een goed idee was alvast het her
nemen van het eerder uitgebrach
te singeltje « de massa », zij het in 
een meer gepolijste jazzy-swin
gende stijl. Kernachtig, realistisch, 
een prachtbeschrijving, fijn her
werkt. Je hebt vele goede vrien
den Zjef, en met deze plaat 
weten zij weer waar jij aan toe 
bent. 

André Bialek is op vrij onverwach
te manier zowat twee jaar terug 
uit het onbekende opgedoken 
met een eerste elpee, woont in de 
Gewijde Boomstraat te Hoeilaart, 
en zal wellicht de laatste echte 
Belg zijn die er overblijft. Op zijn 
eerste plaat bezong hij in La Belle 
Jigue, de plaats van de gewone 
man in het Vlaams-Waals pro
bleem, waar alles door de politiek 
wordt opgeschroefd; liedje dat 
vorig jaar op Nekka entoesiast 
werd onthaald. Deze keer heet 
de plaat betekenisvol Belgeries, 
en onomwonden zingt hij vrijuit 
over de scheve Belgische toe
standen, over de eenzaamheid 
van de alleenstaande in de groot
stad, over de uitverkoop aan bui
tenlandse kapitaalkrachtigen zo
als Jones, Lang en Wooton, de 
koude oorlog, en het samenwo
nen van jongeren. Kortom pran
gende hedendaagse problemen 
waarachter hij een vraagteken 
zet, en te grabbel gooit Spijtig zit 
op deze tweede plaat de begelei
dingsgroep wat teveel in de be
langstelling en loopt Bialek wat 
verloren in té-gezochte arrange
menten. Maar Bialek blijft in zijn 
stijl een der enige mensen die 
momenteel echt iets te vertellen 
hebben, en hij doet het op een fij
ne en beeldrijke manier. Even
eens een aanrader voor liefheb
bers. 

Serglus 
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Op de Volksunie mag u betrouwen 
En t zijn wij alleen niet 

die dat ze 
"Het is wenselijk dat alle bewuste Vlamingen hun vertrouwen schenken aan een Vlaams-nationale 
partij, die een werkelijke politieke rol kan spelen. 
Als onafhankelijke mensen, los van iedere rechtstreekse binding met deze verkiezingen, menen wij dat 
de Volksunie de enige partij is die beantwoordt aan deze voorwaarden." 
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Volksunie, Vlaams belang. 
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