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VERDER BOUWEN 

De verkiezingsuitslag is als een zware 
klap aangekomen Vooreerst hebben 
WIJ trouwe volks-nationalisten, geen 
stenen te smijten, laat staan elkaar 
van fouten te beschuldigen Wij, de 
trouwe kiezers hebben allen zonder 
onderscheid ons best gedaan om uit 
de modderpoel van de laatste maan
den te halen wat er inzat De knstelij-
ke pers, op een uitzondering na, heeft 
alle mogelijke giftpijlen op Hugo 
Schiltz afgevuurd, nooit was er spra
ke van Martens of Van Miert «Het 
Laatste Nieuws » heeft eveneens han
dig gebruik gemaakt om vanuit de 
oppositie alle mogelijke en onmogelij
ke schoonheidsfouten op de rug van 
de VU te schuiven 
Laat ons de handen in elkaar slaan en 
verder bouwen aan hetgeen ons aller 
duurbaar is Zelfbestuur i Wij moeten 
in de Belgische staat gnjpen wat we 
kunnen grijpen België geeft aan 
Vlaanderen geen geschenken 

J V, Erps-Kwerps 

BELGIË OPDOEKEN 

De liberalen hebben het Egmont-pact 
terecht herhaaldelijk afqekeurd Zij 
voerden een geslaagde oppositie Het 
eigenaardige is wel dat voor De 
Clercq en Co, nu enkele dagen na de 
verkiezingen, de gemeenschapspro
blemen ineens met meer zo belangrijk 
blijken De ganse matene zou moeten 
worden overgemaakt aan het parle
ment en dat heeft dan wel een zee 
van tijd om een nog eens ingewikkel
der oplossing te bekokstoven De 
Egmontparagrafen kunnen als basis-
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tekst dienen en uiteindelijk zal men 
het oneens blijven over een variante 
die eveneens niet deugt 
Ik onderstreep dat het communautai
re probleem met alleen snel maar ook 
voor eens en altijd moet worden opge
lost het federalisme geen pacifikatie 
zal meebrengen en dit gelet op de niet 
te verzadigen expansiedrang der 
Franssprekenden in dit land Men kan 
overeenkomsten sluiten zoveel men 
wil, als achteraf de komplotterende 
Brusselaars en Walen de wet met 
naleven is een duurzame vrede met 
mogelijk Het recent door Spaak, 
Cools en Nothomb gestelde ultima
tum doet de deur dicht 
Nee geen federalisme i Er gebeurde 
teveel De Franssprekenden wanen 
zich superieur en zullen nooit enig res-
pekt voor ons volk en het Nederlands 
kunnen opbrengen Het is dan ook 
beter definitief de knoop door te hak
ken De Belgische staat moet nu maar 
worden opgedoekt 
Vlaanderen zal zich slechts vollediq 
kunnen ontplooien wanneer het zelf
standig reilt en zeilt Ook de Waalse 
gemeenschap kan dan haar eigen 
weg gaan Het is duidelijk volledige 
onafhankelijkheid voor Vlaanderen 
geldt thans als de nog enige oplos
sing Langer praten heeft echt geen 
zin Gelijk welk kompromis maakt 
geen kans meer De politieke toe
stand verslecht zienderogen Indien 
de verantwoordelijke politici dat met 
inzien bestaat het gevaar dat de zaak 
uiteindelijk dramatisch uit de hand 
loopt Er zijn inderdaad onheilspellen
de tekenen aan de wand i 

F D, Antwerpen 

PREUD'HOMME 

Graag sluit ik me aan bij de hulde die 
gebracht wordt aan een Vlaming die 
op zijn gebied zijn steke heeft ge
staan Niettemin word ik vinnig tel
kens ik dat afkappingsteken zie mid
den in die mooie Vlaamse familie
naam 
Dat afkappingsteken is een treung 
bewijs van de manier waarop men 

onze taal naar de vaantjes helpt 
Door dat afkappingsteken wil men 
laten uitschijnen dat de naam Preud-
homme van Franse oorsprong is De 
naam Preudhomme is echter een van 
de echtste en onvervalste Vlaamse 

benamingen van Oeral-Keltische oor
sprong zoals de Vlaamse taal zelf 
Zoals bij alle woorden van Oeral-Kelti-
sche oorsprong is ook de benaming 
Preudhomme drieledig van samenstel
ling De woordsplitsing is pu-ere-hut-
hamma 
Het kernwoord ere of ara betekent 
wolf Het einddeelwoord huthamma 
betekent letterlijk houten huisje, 
woonplaats Het aanvangsdeelwoord 
pu IS de afkorting van pula wat paal of 
paalwerk betekent Het deelwoord pu 
of pula verwijst naar de houten omhei
ning van het woongebied 
In de Oeral-Keltische dialekten, waar
van de Vlaamse dialekten een belang
rijke exponent zijn, was aanvankelijk 
weinig onderscheid tussen de mede
klinker P en de medeklinker F Zo had
den de Etrusken voor het deelwoord 
pula eveneens de uitspraak fula en fu 
In samenstelling kregen wij dan vol
gende woorden pu-ere-hutamma of 
pretahemma en fu-ere-hutamma of 
freedom 

In de Oeral-Keltische dialekten was er 
een sterke neiging tot verzachting 
van de harde medeklinkers Zo werd 
de scherpe P gelijk aan de zachtere B 
en V en W, en werd de scherpe F 

EINDELUK 
HERUITGEGEVEN 

NA 70 JAAR 

Het boek van 
Pieter Daens 

over zijn broer 

PRIESTER DAENS 
De originele tekst -
foto's toegevoegd 

GOED 
NIEUWS 

UIT LONDEN! 
Ja, echt goed nieuws • 
Tijdens de komende maanden (tot maart '79) bieden 
wi] minitrips naar Londen aan, tegen mtzonderlijke 
voordelige prijzen 
Wi) bieden een ruime hotelkeuze aan (meer dan 20') 
Volgens uw budget logeert u in een uitgekozen VTB-
hotel in het centrum van de stad 
Onze prijzen spreken voor zichzelf 
Naast het gekozen vervoer en hotel is ook de Reis-
plusverzekenng inbegrepen 
Uiteraard zorgen wij eveneens voor voldoende doku-
mentatie 

gelijk aan P en W Het woord preta
hemma werd bretehemma of ons 
Vlaamse woord bruidegom 
De aanvangsbetekenis van bretehem
ma of bretehemma of Preudhomme 
zowel 'als freedom, was omheind 
woongebied ter bescherming tegen 
de wolven en andere vijanden Het 
was in eerste instantie de plaats 
waar de mens onbezorgd, vrij en vei
lig was 

In de Oeral-Keltische dialekten wer
den al deze benamingen in eerste 
afleiding gebruikt om de mens te noe
men die woont en heerst binnen het 
omheinde gebied Vandaar ons 
Vlaamse woord bruidegom of Preud
homme of de heer des huizes In veel 
gevallen werd het deelwoord huthem-
me vervangen door huthanna of hutin-
ka en hutinqa 

Daaruit ontstond de benaming pu of 
bu-ere-hutinga of Bretanje Maar ook 
het Latijnse woord pu-ere-hutinka of 
prudence Het woord prudence kreeg 
in het Latijn de nevenbetekenis het 
veilige gebied en in afleiding de veilig
heid of voorzichtigheid zelf 
De Etrusken hadden nog een ander 
woord voor hutinga namelijk inka of 
inga Daaruit ontstonden benamingen 
als fule-ere-inka of florence maar ook 
de vorm fu-ere-inka of franke In het 
Vlaams werd het woord inga vaak 
verbogen tot ija Daaruit ontstond de 
benaming fu-ere-ija of freia 
Een ander Oeral-Keltisch woord voor 
hutinga was houthuse of hutuse Dit 
betekende eveneens letterlijk houten 
huisje woonplaats Hieruit kregen wij 
de samenstelling pu-ere-hutisse of in 
samentrekking paradise wat dus 
weerom het veilig omheinde gebied 

betekent F V A , Zulte 

SOCIAAL 
DIENSTBETOON 

Vanaf 1926 woon ik in het Brusselse 
en stond in de rangen van onze 
Vlaamse strijd voor zelfbestuur Een 
paar weken voor de laatste verkiezin
gen heb ik een 50-tal huisbezoeken 
afgelegd 
Ik ben tot het volgende besluit geko
men de Volksunie heeft haar pro
gramma met goed aangepast, de 
gewone mensen begrijpen niet of zijn 
onverschillig tegen slogans «Meer 
dan ooit federalisme» enz Velen 
zegden mij, zie naar de PVV, vermin
dering van belastingen ontkoppeling 
van de aangifte van de inkomsten i 
Verder al die pamfletten en druk
werken worden met gelezen i 

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

Onze partij moet meer aan dienstbe
toon doen en met de volgende slo
gans zou ZIJ verder komen 
— Maandelijkse vergoeding voor de 
moeder aan de haard 
— Verhoging van de kleine pensioe
nen 
— Ontkoppeling van de aangiften tus
sen man en vrouw 
Met het federalisme zullen wij dit 
bekomen JV Brussel 

Openbaar 
Centrum voor 
Maatschappelijk 
Welzijn van 
Wevelgem 
In de administratieve dien
sten worden de volgende be
trekkingen vakant ver
klaard 
— éen plaatselijk voltijds 

ontvanger 
— twee maatschappelijke 

werkers 
— één klerk-typist 
Kandidatuurstellmgen (voor 
man of vrouw) samen met de 
vereiste bewijsstukken die
nen per aangetekend schrij
ven gericht aan de voorzitter 
van het O C M W-Wevelgem, 
Pijplapstraat 43, 8630 Wevel
gem, uiterlijk ter post besteld 
op 15 februari 1979 
Verplicht inschrijvingsfor
mulier en volledige voor
waarden te bekomen op het 
sekretanaat van het 
O C M W , Deken Jonckheere-
straat 18, 8610 Wevelgem. Tel 
(056) 410691) 

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

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING VERMEESCH 
Steenhouwersvest 52, Antwerpen 

Tel 031-3135,83 

Wandelkalender 79 
voor het Heuvelland 
Sinds acht jaar is er elke vierde zon

dag van de maand in het Westvlaam-
se Heuvelland telkens een geleide 
wandeling Daarnaast komen er enke
le gelegenheidswandelingen zodat de 
wandelkalender ook in 1979 goed 
gevuld wordt 

Een belangrijke gelegenheidswande-
ling wordt het officiële inwandelen te 
Kemmel van het GR-pad door West-
Vlaanderen op zondag 18 februari 
79 BIJ die gelegenheid wordt te Kem
mel een GR-wandelboom geplant 
De wandelkalender is gratis te ver-

knjgen (antwoordzegel insluiten) bij 
VVV-Westvlaamse Bergen streek-
huis Malegijs, 8948 Kemmel Geef ook 
aan hoeveel men er zinvol kan versprei
den 

Bv. 
3 dagen per boot en trein uit Oostende 
Hotel Regent Palace 2510 
Hotel Royal Horseguards 2800 
Hotel Strand Palace 3.040 
Hotel Royal Garden 3 125 
Hotel Waldorf 3 420 

Voor alle inlichtingen en de xiitgebreide brochure 
« Londen '78-'79» 

Vlaamse Toeristenbond 
St.-Jakobsmarkt 45 
2000 Antwerpen 
Tel. 031-34.34.34 
Vergunning nr. 1185 - Kat. A 

Bijkantoren te Aalst, Bree, Brugge, Brussel, Genk, 
Gent, Hasselt, Herentals, Kortrijk, Leuven, Lier, 
Mechelen, Oostende, Roeselare, St.-Niklaas, Turn
hout, Vilvoorde. 

WIJ t 
4 JANUARI 1979 
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DE STRAMME WISSELS VAN JOS CHABERT 

Gevolgen van een koelkastbeleid.,. 

Alle wegen leiden In dit kleine landje naar Brusse l ; ook de 
spoorwegen. Onderhand weten we nu ook dat niet alleen 
politieke paden precies in Brussel gestremd raken, maar 
ook gewone wegen ; ook en vooral spoorwegen. 
De wijze waarop het gure winterweer duizenden mensen in 
de kou heeft gezet is duideli jk internationaal, niet 
communautair. De wijze waarop de hulpverlening op gang 
werd gebracht is daarentegen het bewijs van 
beleidszwakheid van zekere polit ici. Waarbij vooral het 
weinig rationeel beleid van de minister van Verkeerswezen, 
CVP'erJos Chabert, opnieuw in het oog springt Het 
volstaat immers niet om telkenjare te pleiten voor meer 
geld om het openbaar vervoer beter te organizeren ; de 
toegewezen gemeenschapsgelden moeten ook nog op een 
verantwoorde wijze besteed worden, en dat is bij de 
spoorwegen met de gestremde wissels nu eens niet het 
geval gebleken. 

zomaar een zonder verpinken af
wentelen van verantwoordelijkhe
den. Het zelfde scenario speelde 
zich dinsdagnacht af op Zaven-
tem. 

Zwaargewichten 

Het vriesweer heeft nog maar 
eens enkele zere beleidsplekken 
blootgelegd. De weerdiensten 
hadden de uitzonderlijke toe
stand ruim tijdig voorspeld, en 
onder meer de televisie toonde 
sprekende beelden van het win

terweer dat vanuit het buitenland 
naar onze streken kwam over
waaien. .. Van een verrassing kan 
geen sprake zijn, en die verkla
ring van een NMBS-woordvoer-
der dat men «moest roeien met 
de riemen die voorhanden wa
ren» wijst eens te meer op een 
vluchten voor verantwoordelijk
heid. Ook zonder vriesweer zit 
het openbaar vervoer nu onom
stotelijk in de rats. 
Van de spookstaking die nu al 
verschillende weken het treinver
keer herleidt tot en kreatieve cha-

Bij bespreking van begrotingen 
wordt wel eens uitgepakt met 
een stevig pleidooi om geld vrij te 
maken voor ultramoderne appara
tuur «omdat zulks de gemeen
schap moet ten goede komen». 
Wat op die momenten ultramo
dern heet te zijn, blijkt dan achter
af in de praktijk te falen. 
W e hebben het over de treinwis-
sels die vooral in het Brusselse 
het treinverkeer volkomen onmo
gelijk maakten op een ogenblik 
dat de minstbegoeden en andere 
reizigers via het openbaar ver
voer hun nieuwjaarswensen 
trachtten over te brengen naar 
de diverse landstreken. 
Het was een zielig beeld na de bit-
terkoude nieuwjaarsnacht beetje 
bij beetje werkploegen met een 
ouwegetrouwe keerborstel de 
.treinwissels te zien strelen... En 
warempel na twee dagen kon het 
leger « reeds » bijspringen... 

Verantwoordelijken 
Het had nog erger gekund, vroe
ger. Destijds inderdaad, zo mo
gen we nu vernemen, waren de 
wissels uitgerust met butaangas 
Dm de vorst tegen te gaan. Maar 
toen bleek dat de waakvlamme-
tjes bij het voorbijsnellen van de 
treinstellen om beurten gedoofd 
iwerden... 
Dus moest er naar een nieuw sys
teem gezocht worden. En met 
topambtenaren van verkeerswe
zen opteerde de bevoegde minis
ter dan voor een elektrisch ver
warmingssysteem, gehuld in buis-
leidingen. Bevoegde firma's wer
den niet aanhoord met hun waar
schuwingen dat er wel degelijk 
goede antivries-systemen moge
lijk zijn, maar dat de ministeriële 
keuze ongelukkig was, omdat ver
keerswezen de vorstproblemen 
onderschatte. 
Hoewel zeer duur werd op de wis
sels van de NMBS een systeem 
gemonteerd met onvoldoende 
verwarmingsvermogen. 
Dat is nu wel zeer duidelijk geble
ken, nu we eventjes buiten de 
band van ons gematigd klimaat 
gesprongen zijn. 

Het zou wel eens nuttig kunnen 
zijn na te gaan welke firma het 
weinig krachtige wisselsysteem 
heeft mogen plaatsen, en op ba
sis van welke aanbestedingsargu
menten. 
Maar goed, minister Chabert 
heeft het op nieuwjaarsnacht ook 
niet kunnen verhelpen dat zijn 
wissels klemgeraakten... Het zal 
wel de fout van een voorganger 
zijn... 
Waar het beleid ook tekort 

schoot en waar in de voorbije 
dagen en nachten wél efficiënter 
had kunnen verholpen worden 
dat is de miserie van zoveel trein
reizigers, en passagiers van vlieg
tuigen. In eenzelfde radio-uitzen
ding (BRT-Aktueel, dinsdagmid
dag) verklaarde Jos Chabert dat 
tijdig een beroep werd gedaan op 
hulpdiensten, en een woordvoer
der van het Rode Kruis zei dat dit 
NIET het geval was. 
Om hulpploegen in te zetten 
moest hoegenaamd niet gewacht 
worden op de terugkeer van een 
eerste minister uit Frankrijk... Dat 
de cafetaria's in verschillende sta
tions op middernacht de ver
kleumde treinreizigers onge
stoord aan de deur zetten omdat 
het om privéfirma's gaat, « die niet 
onder de bevoegdheid van het 
ministerie van Verl<eerswezen 
vallen »is een weinig opmonteren-
de grap. Het tekort aan personeel 
kan in zulke ongewone omstan
digheden evenmin als dooddoe
ner gehandhaafd worden, want 
reizigers in nood worden dan 
afgevoerd naar klinieken waar 
men dan wé/noodgedwongen vol
doende personeel voorhanden 
moet hebben... Het betreft hier 

os blijkt de minister van Verkeers
wezen nog steeds geen weet te. 
hebben. Van dat alles heeft Cha
bert geen last want hij gebruikt 
het openbaar vervoer niet. 
We zijn zeker niet de enigen of 
de eersten die de huidige minister 
van Verkeerswezen beleidszwak
heid en een weinig rationeel be
leid aanwrijven. Het in zijn ekono-
mische sektor welingelichte blad 
«Trends» wijst in zijn jongste 
nummer op het uitblijven van 
doorslaggevende verbeteringen 
voor het treinverkeer in de Kem
pen ; bij wijze van voorbeeld. 
Inderdaad een wat behoorlijker 
treinverbinding tussen Turnhout 
en andere gewesten wordt tot op 
vandaag tegengehouden door 
het ontbreken van een moderne 
wisselverbinding in Tielen. Om dit 
euvel te verhelpen, zo schrijft 
« Trends », is er een eenmalige uit
gave van 8 miljoen frank nodig. 
Dit investeringsbedrag is niks, ver
geleken met de sommen die de 
mniister van Verkeerswezen on
middellijk vrijmaakt op vraag van 
politiek gelijkgezinde zwaarge
wichten : zoals de modernizering 
van de spoorlijn Lokeren-Dender-
monde (400 miljoen frank, F. De 
Bondt was de pleitbezorger), en 
de premetro van Antwerpen (1,5 
miljard frank jaarlijks; pleitbezor
ger K. Blanckaert). Zo stipt het 
financieel-ekonomisch magazine 
aan. Door het touwtrekken tus
sen verschillende diensten van 
Verkeerswezen, waarbij de minis
ter gelaten toekijkt, blijft ook nog 
een andere regio verstoken van 
degelijk openbaar vervoer. De 
heropenstelling van de spoorweg 
Aarschot-Herentals zou niet voor 
morgen zijn, hoewel verkeersstu-
dies er op wijzen dat een Noord-
Zuid as van het Kempens open
baar vervoer de streek zou ont
sluiten naar het Zuiden toe : Leu-
(/en-Brussel-Duitsland. 
Wat Chabert betreft krijgt het 
openbaar vervoer in de Vlaamse 
gewesten dus voorlopig geen 
goede wissel op de toekomst; 
wel een koelkastbeleid. (hds) 

1979, welke Vlaamse politiek? 
In een demokratie heeft de kiezer uiteindelijk gelijk. 
Een politiek kan nat ionaal gezien juist zijn, in over
eenstemming met de nagestreefde doelstellingen, 
beantwoordend aan de wetten van het politiek 
gevecht, de enige die praktisch n a a r resultaten kan 
leiden. Wanneer de kiezer er niet van wil weten, dan 
moet de politieke taktiek herzien worden. 
Een deel vroegere VU-kiezers heeft de wijze waarop 
de partij een belangrijk stuk Vlaams zelfbestuur wil
de verwezenlijken, afgewezen. 
De vraag of deze kiezers objektief geïnformeerd zijn 
mag gesteld worden doch verandert niet veel aan de 
toestand. Evenmin als de vaststelling dat de Vlaam
se kiezer aan de partij sedert de grendelgrondwet 
niet de toenemende macht heeft gegeven, die h a a r 
zou toegelaten hebben sterker h a a r eigen stempel 
op het gebeuren te slaan. 
Wij werden niet gevolgd. 
In het Vlaamse kamp duikt nu overal de levensgrote 
vraag op : « Wat nu ? ». 
De verwarring is groot. Bij gebrek aan een duidelijk, 
verwezenlijkbaar alternatief geven sommigen als 
antwoord: «Laat ons wachten». Wat enkele jaren 
geleden als urgent werd voorgesteld zou het dus 
plots niet meer zijn. Dergelijke vlucht, eigenlijk een 
negatie van de politieke werkelijkheid, is voor ons 
vanzelfsprekend onaanvaardbaar . Het afschuiven 
van de staatshervorming n a a r een vrijblijvende par

lementaire kommissie is dan ook een bekentenis 
van politieke onmacht, waaraan wij niet kunnen 
meewerken. Anderen zouden zich g raag verschan
sen achter een extreem verbaal radikalisme, wat 
hen meteen ontslaat van iedere verantwoordelijk
heid. Dat kan evenmin een opdracht zijn voor een 
Vlaams-nationale partij zoals de onze. 
Tegenover de doelloosheid die de politieke Vlaamse 
Beweging dreigt binnen te dringen, is het de plicht 
van de Volksunie zich ernstig te bezinnen. 
De lessen moeten getrokken worden uit de opgeda
ne ervaring. Ook uit het kiesgedrag van de Vlaams
bewuste kiezers. 
Een recente opiniepeiling bewijst dat zij niet zo tal
rijk aanwezig zijn in de zgn. traditionele partijen. 
Een nieuwe weg moet uitgestippeld worden die ons 
moet leiden n a a r het doel dat onveranderd blijft: 
Vlaams zelfbestuur voor een rechtvaardig, levens
krachtig en verdraagzaam Vlaanderen. Een zelfbe
stuur dat ruimer en sterker moet zijn dan het 
geplande, vooral in die financiële, ekonomische en 
sociale sektoren. Een weg ook die n a a r dit resultaat 
kan leiden. 
Deze weg te zoeken en te banen is onze opdracht. 
Om deze opdracht aan te kunnen moet de partij de 
rangen sluiten. Zij heeft een veldslag verloren. 
Het federalisme móet zijn veldtocht winnen. 

Hugo Schiltz 
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Onze reserves 
geraken opgebruikt 
1978 was geen goed jaar. Het ziet ernaar uit dat het ekonomisch ontij 
ook dit jaar niet zo meteen zal keren. 

In menig opzicht is de toestand zelfs rampzalig te noemen. We blij
ven met buurlanden de hoge werkloosheid als een kanker meesle
pen. In veel sektoren staan nog massale afdankingen voor de bedrijfs-
poort; de staalsektor bijvoorbeeld. 

Het gaat om jobs, om mensen. 

Tientallen kleine en middelgrote bedrijven gingen over kop. Sta
kingen, bedrijfsbezettingen en andere sociale miserie trof ook sieu-
telsektoren en bedrijven die de koopkracht van hele gewesten bepa
len : Philips, Ford-Genk, Volvo, Agfa-Gevaert, de Petroleum (een half 
jaar RBP-bezetting!), de textiel, het Staal, de non-ferro... 

In veel gevallen stond de over
heid vrijwel machteloos. Voor 
een aantal industriële reuzen 
dreigde het uitblijven van ingnj-
pende ministeriële beslissingen te 
zorgen voor een katastrofe... Het 

Genoeg kompensaties 
Dat sommigen uitgerekend op 
zulk een moment de bevolking 
durven voorliegen dat de over
heid zou kunnen uitpakken met 

tot bijna 20 miljard frank, en voor 
de uitkering van de werknemers
pensioenen zal er voor 18 mil
jard frank moeten geput worden 
uit de reserves, die op die manier 
spoedig opgebruikt raken... 

Tot en met onze sociale zeker
heid wordt door de ekonomische 
krisis aangevreten. Een somber
der balans bij het begin van een 
nieuw jaar kan nauwelijks opge
maakt worden. 

Het zal de gemeenschap zware 
inspanningen vergen om de mise-
serie te boven te komen. En dat 
kan slechts met efficiënte rege-
ringsmaatregelen. 

EEN SOMBERE BALANS 
IS niet onopgemerkt voorbijge
gaan hoe na het maandenlange 
treuzelen van premier Tlnde-
mans, het overgangskabinet met 
een ander regeringsleider uitein
delijk toch kordaat en vlug het 
licht op groen zette om in de staal-
nijverheid te redden wat er nog te 
redden valt. Dat daarbij een fede
rale aanpak onmogelijk werd ge
maakt, valt voor rekening van de 
weggelopen premier. Momenteel 
wordt er werk' gemaakt van de 
uitvoeringsmaatregelen voor het 
staalplan, maar dat zal de ge
meenschap hoe dan ook nog veel 
miljarden kosten, én arbeids
plaatsen. 

drastische belastingverlagingen 
getuigt van demagogie en schro
melijke politieke onverantwoorde
lijkheid. 

De toekomst kan in onze gewes
ten slechts beter worden, als de 
overheid drastisch gaat bezuini
gen en vooral saneren, dat is weg
werken van uitgaven die op dit krl-
sismoment onverantwoord zijn. 
Want de sinterklaas-politiek kan 
niet langer volgehouden worden. 
Ons land gaat sinds kort in het 
buitenland geld lenen voor de 
pensioenen en de ziekteverzeke
ring... Bij de ziekteverzekering 
loopt het globale tekort dit laar op 

Waarbij onder meer in het staal-
konflikt overduidelijk Is gebleken 
dat dit land dringend toe is aan 
ekonomisch federalisme; de Bel
gische kompensatiepolitiek heeft 
de staatskas enorm aangevreten. 
Om uit de krisis te raken Is een 
verregaande federallzering hoog
dringend. Wat meteen betekent 
dat op termijn slechts de staats
hervorming, de oprichting van 
een Vlaamse deelstaat, welvaart 
en welzijn aan onze gemeen
schap kan waarborgen. 
Wie voorhoudt dat wij voor die 
hervorming nog de nodige tijd 
hebben liegt de bevolking wat 
voor. (hds) 

In memoriam Fons Robbrechts 
Vrij onverwacht overleed de be
kende Vlaamse kineast en schrij
ver Fons Robbrechts. Hij was 
vooral bekend als een uitste
kend TV-reporter, die er niet 
voor terugschrok, gevaarlijke op
drachten uit te voeren. Zo was 

hij na de onafhankelijkheidsver
klaring van Kongo en de daarop 
volgende bloedige onlusten en 
politieke verwarring in het 
heetst van het gevecht. Fons 
Robbrechts imponeerde door 
een bijna stoïcijnse rust ook 

wanneer « het spande ». Hij vond 
het vanzelfsprekend dat de jour
nalist in de voorste linies moet 
zijn, om de gebeurtenissen op 
de voet te volgen. Fons Rob
brechts beheerste zijn vak. Hij 
was echter ook bedrijvig als 
auteur. « De Kwestie », waarin hij 
de krisis om de Leuvense univer
siteit ontleedde en beschreef be
wijst, dat hij een veelzijdig man 
was. 
Wij verliezen in hem een goede 
kollega en een echte flamingant 
die ronduit voor zijn overtuiging 
uitkwam, wat in het Brussels 
wereldje niet altijd gemakkelijk 
is. 
Aan mevrouw Robbrechts en fa
milie betuigen wij onze oprechte 
deelneming. 

Zielig, jawel. 
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Gelezen in een 
VVB-tijdschrift 
Schrijft een zekere Bert Joosen 
in het jongste maandblad van de 
Vlaamse Volksbeweging-Bra-
bant, getiteld « Brussel ook onze 
hoofdstad » : 

«Ik beloofde U te vertellen wat er 
gaat gebeuren na de verkiezin
gen, welnu: we gaan weer naar 
één of ander kasteel en laten ons 
daar een pakt opdringen waar 
Egmont nog heilig bij was. 
Niet alleen hebben we dan de 

overtuiging dat de drie onderhan
delaars van de 24ste mei 1977 
broodnuchter waren en toen wer
kelijk het enig bereikbare ak
koord negocieerden, maar ook 
de zekerheid dat België nog lang 
en gelukkig zal voortbestaan op 
de rug van de Vlamingen!» 

Bert Joosen 

Dat is dus de slotpassage in een 
VVB-artikel over « Na de verkie
zingen ». Ter informatie van die
genen die «Brussel, ook onze 
hoofdstad » niet in hun bus krij
gen. 

DIRK MARTEIMS 
N I N O V E 

Beverstraat 24-26 
Tel 054/33105 

P V B A 

* 

AALST 

Lange Zoutstr 30. 29-33 36-38-
Tel 053/2140 60 

KINDERARTIKELEN plooi- en wandelwngens - bedjes en wiegen • 
stoelen en looprekken - schommels -kamerversier ingen • wastafels 

en waskiisseris - kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei - t i i rnkledi| - ruiteruitrustingen - ping-
ponglafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en ijsschaatsen -

kampingnrtikelen - t i irngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus in merkartikelen autobanen -
elektr treinen der beste merken - auto* • go-carts • traktoren • pop
pen • poppenwagens en -wiegjes - b.reien - lessenaars - borden -
fietsjes • alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken - school

tassen - borden - tuinmeubelen - tuinschomniels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

Onze «Stanclaard»-polemiek 
Zoals wij hadden verwacht rea
geert . De Standaard -redaktie 
in een « Echo » op ons dossieruit
treksel van vorige week precies 
op een manier, die bewijst wat 
Wij hebben gesteld. 
Of ons dossier zielig is dan wel 
«De Standaard —redaktie kan 
de «Wij»-lezer zélf beoordelen. 
Daarbij zal hem wel opvallen dat 
onze tekst en die van de partij
voorzitter in « De Standaard »-
echo eens te meer op een grove 
wijze worden vervalst. 
Wij hadden gesteld dat de VU 
bij deze verkiezingen in Vlaande
ren onder meer had af te reke
nen met een alles behalve objek-
tieve pers. De VU-voorzitter 
had, naast andere meer funda
mentele oorzaken, ook een on

gunstige pers vermeld. Voor 
« De Standaard » wordt dit, dat 
de VU -nog maar eens de ver
kiezingsnederlaag toeschrijft 
aan een zekere pers ». 
Verdere kommentaar bij dit kras
se staaltje van tekst-manipulatie 
lijkt ons overbodig. 
Wél is het haast grappig, naast 
onze ontleding van de «Stan
daard-politiek» het jaarover
zicht te leggen dat precies in het
zelfde nummer van de desbetref
fende «zielig—echo verscheen. 
De keuze van de foto's en vooral 
van de onderschriften leert meer 
dan een uitgesponnen polemiek, 
die wij hiermede trouwens stop
zetten. 
De flink uitgebuite, doch politiek 
niet essentiële onhandigheid 

van een VU-funktionaris wordt 
nogmaals verheven tot één van 
de belangrijke gebeurtenissen 
van het jaar, zielig... 

De « vlucht-foto » van Leo Tinde-
mans evenwel wordt bedacht 
met het onderschrift dat een «in 
het nauw gedreven Tindemans 
weigert medeplichtig te zijn aan 
een schending van de grond
wet-. 

Ja, ja een eerste-minister vra
gen, dat hij zijn bloedeigen re
geerverklaringen zou uitvoeren, 
is «hem in het nauw drijven...» 
Voor een Tindemans-krant wel
licht; i l het teken dan van de 
dubbele moraal, die zowat het 
merkartikel van bepaalde CVP-
politici wordt 
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Duits-België na 17 december 
Er is in onze pers uiteraard veel 
kommentaar geleverd bij de uit
slagen van de laatste wetgeven
de verkiezingen. Dit kommentaar 
gold de verschuivingen tussen de 
drie traditionele kleurpartijen, die 
niet zo groot waren maar wel erg 
uiteenliepen in Vlaanderen tegen
over Wallonië; en ook natuurlijk 
de verbrokkeling en verzwakking 
van het Vlaams-nationale kamp. 
Ook in Duits-Belgié werden ver
kiezingen gehouden. «Duits-Bel
gië» is vooralsnog geen officieel 
begrip, zeker niet voor verkiezin
gen. Het officiële Duitse taalge
bied is beperkt tot een oostelijke 
strook van het arrondissement 
Verviers. Aangezien het zwaarte
punt van de betrokken kiesbevol-
king zich overduidelijk in Waalse 
kantons bevindt, is het voor Duits-
taligen praktisch onmogelijk, ver
kozen te geraken. Tenzij op Waal
se lijsten; waar zij dan gijzelaar 
zijn van Waalse belangen en 
bezwaarlijk nog als geldige ver
tegenwoordigers van de eigen 
volksgroep kunnen optreden. Se
dert jaar en dag staan er vogel-
vangers op de lijsten van de kleur
partijen. Ook ditmaal werden een 
paar van hen verkozen : P.S.C.'er 
Schyns (opnieuw); de burge
meester van Kelmis, voor de Ka
mer, en ook PRLW'er Evers, de 
burgemeester van Eupen, die 
vroeger in de Senaat zetelde. 
P.S.B.'er Dupont (Sankt Vith) ver
liest zijn Kamerzetel. Er is sprake 
van Dauine (PSB), een naar Eu
pen overgeplaatst Luikenaar, die 
vroeger al in de Senaat zetelde, 
daar opnieuw heen te sturen, 
voor rekening van de provincie 
Luik. 
Eén _ enkele Duitstalige partij 
kwarh op: de P.D.B. Zij haalde 
weer geen enkele zetel. De Duits-
taligen zullen nooit een volwaar
dige zetel halen in Verviers zo
lang alleen PDB'ers voor een Duit
se partij stemmen. 
Dit alles is niet nieuw. Aan te stip
pen is niettemin dat alles daar bij 
het oude blijft: de Walen gunnen 
de Duitsers geen kiesarrondisse
ment, zij blijven hen strikken in 
naam van de partijsolidariteit, 
maar anderzijds blijven ongeveer 

eenzelfde aantal Duitsers hard
nekkig die Waalse lijsten afwij
zen. Ditmaal kreeg deze houding 
toch wel een biezondere beteke
nis, als men bedenkt dat de PDB 
de kiesstrijd voerde met de slag
zin «Wij willen Belgen blijven! 
Geen Walen worden!». 
Hun vrees is inderdaad dat bij 
een onvermijdelijke gewestvor
ming of federalizering de Duitsta-
ligen opgeslorpt zullen worden 

door een Waals gewest of een 
Waalse gemeenschap. En dat zij 
daarin ten hoogste, als doekje 
voor het bloeden, en als over
gang, een zinnebeeldige vertegen
woordiging zullen krijgen. 
Hoezeer deze vrees gegrond is 
moge blijken uit het besluit dat 
het Vervierse dagblad «Le Jour» 
daags na de verkiezingen haalde 
uit de stembusuitslagen in de Duit
se kantons. 

« De politieke toestand in de Oost
kantons heeft dus bevestigd dat 
bij het kiezerskorps een zekere 
stabiliteit is ingetreden. Dit heeft 
zich niet laten verleiden door een 
verbitterd regionalisme, om niet 
te zeggen een separatisme, dat 
op nogal zijdelingse wijze door de 
PDB voorgehouden werd. De 
Duitse gemeenschap in België 
schijnt aldus duidelijk te maken 
dat zij gehecht is aan Wallonië, 

van wie zij kulturele autonomie 
gekregen heeft en zodoende eer
bied getoond heeft voor haar bie
zondere eigenheid». 

Wij wisten overigens niet dat de 
kultuurautonomie hen alleen door 
de Walen geschonken was. Heb
ben die zelf ook soms geen kul
tuurautonomie ? Van wie hebben 
zij die dan wel gekregen ? 

Karel Jansegers 

PDB-uitslagen 
Hieronder volgen meer biezonderheden over de uitslagen 
die de Partei der Deutschprachigen Betgier in de laatste 
verkiezingen behaald heeft In het arrondissement Verviers. 
Wij geven die omdat deze partij de enige is die het behoud 
van het volkse streekkarakter als hoofdpunt heeft staan in 
haar programma, wat haar tot op zekere hoogte geestesver
want maakt met de Volksunie. 

KAMER 
1974 
8.700 
( + 0,55%) 

Kanton 

1977 
7.735 

Aantal 
stemmen 

1978 
8.397 6,51 % 

o/o Schommeling 

Eupen 
Sankt-Vith 
Aubel 
Malmédy 
Verviers ~ 
Dison 
Herve 
Limburg 
Spa 
Stavelot 

3.818 
3.994 

61 
233 

minder dan 1 

21,97 
29,57 

1,04 
2,75 

+ 1,87% 
-0,45 % 
+ 0,54% 
- 1 , 5 4 % 

N.B. In de kantons Aubel, Eupen, Limburg, Malmédy, Sankt-
Vith en Stavelot bedraagt het percentage der blanco en 
ongeldige stemmen meer dan 10 (voor België + 7 %). 

SENAAT 
1974 
8.813 
( + 0,09%) 

1977 
10.214 

1978 
10.252 8,05 % 

Kuijpers geeft Outers er van langs 
Eigen lof stinkt, zegt het spreek
woord. Maar dit geldt blijkbaar 
niet voor bepaalde ministers van 
de aftredende ploeg. Minister 
voor Ontwikkelingssamenwer
king, FDF'er Outers bewierookt in 
een brochure (die toevallig?) 
vóór de verkiezingen het licht 
zag, zijn beleid en zijn persoontje 
op een manier, die de spuigaten 
uitloopt. VU-kamerlid Willy Kuij
pers vond het zelfs zo gortig, dat 
hij in een brief aan Lucien Outers 
uiting gaf aan zijn ergernis. 

In deze brochure (17 mois de gou
vernement - Une politique de 
cooperation - Un acquis pour l'a-
venir) mogen we om te beginnen 
op de 25 foto's, die de brochure 
illustreren, 17 keer de face van 
Outers bewonderen. De tekstkeu
ze lijdt aan het zelfde euvel. 

Reeds tijdens de begrotingsbe
sprekingen maakte Willy Kuijpers 
het scherpste voorbehoud. Het 
toppunt was dat niettegenstaan
de ongeveer 5,5 miljoen fr. aan 
meestal frankofone herdenkingen 
en elitaire studies onwettig be
steed werden, deze verrichtingen 
het fiat kregen van de CVP-minis-
ters Geens (Financiën) en Eys-
kens (Begroting). Deze brochure 
is nu de klap op de vuurpijl, 
temeer dat de h. Kuijpers tijdens 

het Kamerdebat kloeg, dat de 
begrotingspost informatie voor 
1977 30 miljoen naar 18 miljoen 
werd teruggeschroefd en voor 
1978 van 30 naar 20 miljoen. Het 
N C O S - en voor 1978 van 30 
naar 20 miljoen. Het NCOS — de 
voornaamste koepelorganizatie 
in de ontwikkelingssamenwerking 
— weet niet eens wat het aan 
betoelaging zal ontvangen voor 
1977 en 1978 uit dit begrotingson
derdeel ! (De frankofonen heb
ben er trouwens een handje van 
weg, kredieten te eisen, die ze 
achteraf niet volop kunnen beste
den bij gemis aan ontwerpen! 
Nvdr). 

Verder in zijn brief betreurt het 
VU-kamerlid het feit, dat de be
voegde kamerkommissie slechts 
twee keer vergaderde om het 
beleid van de minister te kunnen 
doorlichten. Het is nochtans zo, 
dat het hoofd van de uitvoerende 
macht, in casu de minister, zijn 
overleg moet afstemmen op de 
wetgevende kamers. 

Dan gaat Willy Kuijpers nader in 
op de brochure in kwestie: welk 
is de kostprijs ervan, welke is de 
verspreiding in het Nederlands, 
Frans en Engels, hoe en door wie 
wie verspreid ; wie is de drukker; 
was er een aanbesteding; wie 

kreeg de opdracht; op welke 
begrotingspost werd het bedrag 
hiervoor uitgetrokken. 
Inhoudelijk verheerlijkt de brochu
re alleen de persoon van de minis
ter. Van het nochtans interessan
te begrotingsdebat, waarbij o.m. 
de tekorten van de Belgische Ont
wikkelingssamenwerking in het 
licht werden gesteld vindt men 
geen jota terug. Evenmin iets 
over de zo noodzakelijke federali
zering van dit departement. 
Dit frappant geval van zelfver
heerlijking op kosten van de staat 
(en dus van ons allen, belastingbe
talers) kunnen we niet zo maar 
voorbijgaan. De minister moet ter 
verantwoording worden geroe
pen. 

VU- . 
provinciale senatoren 

Vorige dinsdag kwamen de pro
vinciale raden bijeen, om de pro
vinciaal gekoöpteerde senatoren 
te kiezen. Voor de Volksunie 
waren dat Maurits Coppieters 
(Oost-Vlaanderen) en Van Eisen 
(Antwerpen), beiden uittredend. 

Kanton 

Eupen 
Sankt-Vith 
Aubel 
Malmédy 
Verviers *" 
Dison 
Herve 
Limburg 
Spa 
Stavelot 

Aantal 
stemmen 

4.650 
4.870 

78 
279 

_ minder dan 1 

o/o 

27,65 
37,14 

1,03 
3,45 

Schommeling 

-0,52 % 
- 1 , 2 4 % 
+ 0,42 % 
+ 1,28% 

N.B. In de kantons Verviers, Eupen, Malmédy, Stavelot en 
Sankt-Vith bedraagt het percentage der blanco en ongeldige 
stemmen meer dan 10 %. 

PROVINCIE LUIK 
1974 
8.390 
(Dries) 

Kanton 

1977 
8.873 

Aantal stemmen 

1978 
9.476 = 1 zetel 

o/o 

Eupen 4.460 25,49 
Sankt-Vith 4.295 31,02 
Aubel 69 1,1 
Malmédy 255 2,09 
de andere minder dan 1 

Kulturrat 
Aangezien de leden van de Kulturrat niet, zoals voor de twee 
andere gemeenschappen, verkozen parlementsleden kunnen 
zijn, worden zij bij elke wetgevende verkiezing opnieuw ver
kozen. De huidige samenstelling ziet er uit als volgt: 

PSC: 40,7 % = 11 zetels (+1) 
PDB; 29,3 % = 7 zetels (ongewijzigd) 
PRLW: 1 7 , 7 % = 5 zetels ( - 1 ) 
PSB: 1 2 , 5 % = 3 zetels (ongewijzigd) 
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Iran bergaf 
Onder de titel «De vleespotten 
van Iran» bracht «De Nieuwe» 
biezonderheden over de omkope
rijpraktijken van de Iraanse 
machthebbers ten opzichte van 
westerse journalisten, om te zwij
gen over de vervolgingen en de 
korruptie in het land van Rezah 
Pahlevi. Het gaat daarbij om zeer 
grote bedragen, al dan met in 
baar geld of als geschenken. Zo 
ontving de vrouw van een Frans 
journalist een armband ter waar
de van een half miljoen... 

De spanning is echter sinds enke
le maanden zo hoog gestegen 
dat dergelijke praktijken niet 

meer rendabel zijn. Het gaat nu 
immers om een stnjd op leven en 
dood, waarbij de opponenten Re
zah Pahlevi enerzijds en Komeiny 
anderzijds heten. De oppositie te
gen de sjah is praktisch alge
meen, uitgenomen de happy few 
en het leger. Maar zal dat zo blij
ven, die trouw van het leger? 
Reeds zijn er tekenen die er op 
wijzen, dat ook in het Iraanse 
leger de afkeuring en de afkeer 
voor de schietpartijen tegen beto
gers groeit, temeer daar de beto
gingen alle lagen van de bevol
king omvatten. Zowel de mos
lems (die van Iran een Islam-repu-
bliek wensen te maken) als de 

Carter bevestigt Nixon-politiek 

De destijds wereldberoem
de Amerikaanse schrijfster 
Pearl Buck, is zowat het sym
bool geweest in de dertiger 
jaren van de vriendschappe
lijke benadering van China 
door de VS. 

Vooral haar roman « De goe
de aarde » was 'n benadering 
van de Chinese mens, zoals 
deze in de realiteit staat De 
verhouding tussen China en 
de Verenigde Staten is zo
wat steeds een haat-liefde 
verhouding geweest Japan 
was destijds de veroveraar 
nummer een en maakte van 
de zwakheid van Peking 
(welke naam evenals vele an
dere plaatsnamen aan een 
herziening toe is) gebruik om 
grote stukken van China in 
te palmen. Washington had 
er natuurlijk belang bij de 
Chinese opponent tegen Ja
pan te steunen, alleen reeds 
omdat het land van de Rij
zende Zon op ekonomisch 
vlak een steeds machtiger 
en vervelender konkurrent 
werd. Daarnaast was er ech
ter een reële belangstelling 
In deze oude beschaving, die 
zich niet alleen uitte in ro

mans maar ook in ekonomi-
sche hulpverlening; zonder 
de bewapening te vergeten, 
die vooral omhoog sprong 
toen Amerika in de Tweede 
Wereldoorlog betrokken 
werd. Toen kwam er ook 
een kentering, nl toen na de 
ineenstorting van Japan, Chi
na gekonfronteerd werd met 
de kommunistische opstand, 
die eindigde met de zege 
van Mao op Tsjang Kat Sjek, 
de vriend van Uncle Sam. 

Met de resten van zijn natio
nalistenleger trok Tsjang 
zich terug op Formosa (Tai
wan) waar hij met de hulp 
van Washington een nieuw 
en vooral zeer sterk bewa
pend leger uit de grond 
stampte. Formosa werd zo
wat een pistool gericht op 
de Chinese kust Vandaar 
dan ook de dagelijkse bom
bardementen op het eiland 
Kemoi, dat vlak voor de Chi
nese kust ligt en waaraan 
deze week een einde werd 
gemaakt, in het kader van de 
Chinese toenadering tot 
«Nationalistisch China» en 
waarbij reeds bij herhaling 
benadrukt werd, dat Peking 

«de biezondere positie van 
Taiwan erkent» 
Deze verzachting van het 
Chinese standpunt kwam na 
het aanknopen van officiële 
diplomatieke betrekkingen 
tussen Peking en Washing
ton. Men had het al zien aan
komen, toen Washington zijn 
veto tegen de toetreding van 
China in de UNO opgaf 
waardoor de Formosaanse 

UNO-vertegenwoordiging 
automatisch verviel Thans 
heeft Amerika de tweede eis 
van Peking ingelost: het ver
breken van de diplomatieke 
betrekkingen met Taiwan. 
Om de pil te vergulden be
looft Washington al het nodi
ge te zullen doen, om de 
expansie van de Taiwanese 
ekonomie verder te prikke
len en te steunen. De ontgoo
cheling van Taiwan is natuur
lijk groot (cf de heftige anti-
Amerikaanse betogingen te
gen de Amerikaanse ambas
sade, thans leeg) maar in
dien Tai Peh (hoofdstad) eie
ren voor zijn geld kiest zal 
het deze betogingen niet 
aanwakkeren en verder pro
fiteren van de officieuze 
Amerikaanse steun. Peking 

maakt het Uncle Sam ter 
zake gemakkelijk: hoewel 
Taiwan een integrerend deel 
is van de Chinese Volksrepu
bliek, heeft deze laatste alle 
begrip voor Taiwan, dat 
«een speciale positie in
neemt» en «dat men niet 
overhaastig zal te werk 
gaan, om een band met het 
moederland tot stand te 
brengen »... 

Het besluit van Carter steunt 
feitelijk op de door ex-presi-
dent Nixon gelegde basis, nl 
zijn bezoek aan China en de 
herhaalde bezoeken van Kis
singer aan het «Hemelse 
Rijk». Zonder deze basis 
zou men vandaag nergens 
staan. Het aanknopen van of
ficiële betrekkingen is t.a. 
een zet tegen de SU, die er 
ogenschijnlijk niet hoog aan 
tilt, maar kennelijk (binnens
monds) vloekt.. 

liberalen en de linksgezinden ei
sen het aftreden van de sjah en 
van diens kliek. De sterkste Im
puls gaat van de religieuze leiders 
uit, al IS het de vraag, of ze ook de 
sterksten zullen zijn, eens dat de 
monarchie omver is geworpen. 
Het IS overigens de bedoeling dat 
de sjah «voor onbepaalde tijd» 
het land zou verlaten (zijn zestig 
verwanten achterna, die reeds uit
weken) terwijl de kroonprins een 
regentschap zou waarnemen. Tot 
hij zelf ouder is, ofwel tot de terug
keer van Pahlevi ? Het eerste Is 
het enig haalbare, inzover de 
oppositie met deze vervroegde 
troonopvolging vrede zou nemen. 

En dit zit er ook niet meer in. 
Het schijnt het noodlot van het 
Westen, maar dan vooral van 
Amerika te zijn steeds bondgeno
ten (tegen de Sovjetunie) te heb
ben, waar de demokratie ver 
zoek is en waar terreur en korrup
tie schering en inslag zijn. Maar 
de Amerikaanse president laat er 
geen twijfel over bestaan, dat hij 
de oprichting van een «linksgezin-
de» republiek zoveel mogelijk zal 
trachten te verhinderen. De Ame
rikaanse vlootsmaldelen die ter 
versterking van deze, die reeds in 
de Perzische Golf patrouilleren, 
mogen dan ingezet zijn, om de 
evacuatie van tienduizenden 
Amerikaanse en Europese techni
ci mogelijk te maken, het lijdt niet 
de minste twijfel dat deze machts-
ontplooiing ook bedoeld is om de 
Iraanse oppositieleiders onder 
druk te zetten en ten tweede, om 
ook de Sovjetunie te verstaan te 
geven, dat Amerika geen Russi
sche maneuvers om Iran zal dul
den. De Amerikanen hebben nog 
een derde reden voor hun even
tueel «ingrijpen » . ze hebben de 
sjah, die ervan droomt, van het 
Iranese leger het modernste en 
sterkste te maken van heel het 
Midden Oosten daartoe 100 % 
gesteund. Het gaat vooral om 
tachtig F-14-gevechtsvliegtuigen 
en een ultra-modern elektronisch 
spionagenet, dat vooral niet in ver
keerde handen mag vallen 

Intussen poogde de sjah tijd te 
winnen. Van een lichte hartaanval 
van de eerste minister, generaal 
Reza-Azhari, maakte de vorst ge
bruik om het ontslag van de mili
taire regering uit te lokken en Sha-
poer Bakhtiar, tweede man in 
bevel bij het Nationale Front, 
de belangrijkste oppositiepartij, 
met de vorming van een zgn. 
overgangsregering te belasten. 
Het Nationale Front reageerde 
prompt met uitstoting van Bakh
tiar, zodat men zich terecht af
vraagt, of deze poging nog zin 
had. Velen denken dat de laatste 
faze van het konflikt voor de deur 
staat onderhandelen tegen wel
ke « prijs » de sjah het opgeeft. 
Dat de betogingen nog in hevig
heid toenemen ondanks het ra-
dikaal optreden van het leger — 
waardoor honderden betogers 
het leven heten — is een ander 
teken aan de wand De vloedgolf 
van levende mensen tegen de 
pauwentroon is blijkbaar niet 
meer te stuiten. Wat er ook van 
zij, een terugkeer naar gisteren is 
in Iran thans volkomen uitge
sloten : de sjah heeft alle prestige 
verloren en de diverse alternatie
ve formules (voorlopig vertrek; 
kroonpnns tot regent benoemen ; 
allerlei hervormingen op sociaal-
ekonomisch vlak ; ontbinding van 
de beruchte geheime politie, en 
uiteindelijk de omvorming van het 
regime in een grondwettelijke mo
narchie, die niet langer zelf re
geert) zullen het waarschijnlijk 
niet kunnen halen tegen de door 
miljoenen monden uitgeschreeuw
de kreet «Iran, Islam-republiek! 
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Begroting 1979 

Antwerpen-stad zakt steeds verder 
in de rode cijfers! 
Positief is in alle geval het feit dat de begroting van de stad Antwerpen tijdig 
is klaar gekomen, en aan de gemeenteraad voorgedragen. De tijden zijn niet 
zover weg, dat de besprekingen slechts in januari-februari konden plaatsgrij
pen. Hieraan werd dus alvast verholpen, en de diensten mochten dan ook 
voor het gepresteerde werk. vanwege VU-fraktievoorzitter Gerard Bergers, 
lof in ontvangst nemen. 
Voor het overige is de Volksunie-visie eenvoudig, klaar, duidelijk en herhaal
delijk toegelicht Sinds meer dan 30 jaar is dezelfde bestuursploeg aan het 
werk. Nieuwe gedurfde, maar zo noodzakelijke initiatieven worden ofwel bot
weg over het hoofd gezien, ofwel in alle stilte uitgetest of overgenomen. 

naar onze overtuiging, het personeels
bestand te zwaar. Er zijn te veel 
bazen en te weinig uitvoerders. Jaren 

Gerard Bergers had het dan ook bij 
het rechte eind : 'Eerlijk gezegd heb 
ik even overwogen voor vandaag 
mijn tekst van vorig jaar te herne
men: zeker wat de budgettaire as-
pekten betreft, zou het mijn inspan
ning van deze tussenkomst beperkt 
hebben tot enkele cijferwijzigingen. 
De grote krachtlijnen — voor zover 
men van krachtlijnen in dit geval kan 
spreken — zijn waarachtig dezelfde 
gebleven. 

Vorig jaar v̂ rerd het tekort op 3 mil
jard 772 miljoen geraamd, vandaag 
wordt voor 1979 een mali van 3 mil
jard 934 miljoen geschat Of een 
nieuw rekord dat dus nog 162 miljoen 
hoger ligt dan dat van 1978... ••. 
Nu zijn er allerhande faktoren die niet 
meewerken — de aanhoudende kri-
sistoestand, de inflatie, en daaruitvloei-
ende soberheidspolitiek op nationaal 
vlak — die voor een groot deel op 
kosten van de gemeenten wordt ge
voerd. Wat met zk;h brengt dat het 
rijk steeds minder hulp aan de ge
meenten verstrekt 
Een heel pakket uitgaven heeft het 
kollege niet meer in de hand, oa. de 
personeelskosten. 
En hierover was Bergers eveneens 
pertinent in het VU-standpunt: 
-In werkelijkheid komt het er op neer 
dat onze stad die toch een zeer grote 
onderneming vormt, met veel uiteenh-
pende diensten, en met ruim 9.000 per
soneelsleden, reeds een deficit van 
530 miljoen heeft vooraleer er aan 
werkingskosten of investeringen ook 
maar kan gedacht worden. In alle 
oprechtheid gezegd: ik zie niet zo 
onmiddellijk oplossingen voor onze 
verlammende financiële problemen. 
Op het einde van het jaar zal de alge
mene schuld opgelopen zijn tot 40 mil
jard 975 miljoen. Of per sinjoor 
200.000 fr. schuld 
Een volkomen uitzichtloze situatie. 
De schuldenlast is gewoon niet 
samendruktiaar De schulden werden 
gemaakt en dienen vereffend te wor
den. 

En de personeelslast neemt nominaal 
steeds toe. Nochtans is het in deze 
post, naar het gevoelen van onze frak-
tie, dat er bespaard moet kunnen wor
den. Niet van de ene dag op de ande
re, maar wel door systematisch op te 
treden, te plannen en te volharden. 
Een flinke dosis moed is er allicht voor 
vereist, en -populair» zou deze poli
tiek ons waarschijnlijk niet maken. 
Maar nood breekt wet, en het is de 
gemeenteraad die uiteindelijk de ver
antwoordelijkheid moet nemen. 
Enkele aksenten: globaal genomen is 

geleden reeds, heb ik aan de hand 
van konkrete voorbeelden aange
toond, dat in de meeste gevallen wan
neer er fLKikties opgeheven werden 
dit in grote mate steeds de produktie-
ve funkties waren die verdwenen. 
De spanning tussen de minimum- en 
maxinwmwedden is te groot en is 
door het steevast toegepaste indexe-
hngsmekanisme en de sterke inflatie 
de voorgaande jaren nog meer ver
groot 
Door een degelijke takenanalyse, kan 
het rendement in belangrijke mate toe
nemen. 
Een uitgebreidere organizatie van de 
inspraak van het personeel kan hierbij 
zeer rxjttig zijn. Het personeel zelf kan 
daar enk^ bij winnen en door een gro
tere arbeid^Bvredenheid tot een gro
tere wetzijnsvorm komen. Mutaties, 
warmeer deze goed voorbereid wor
den, kunnen zonder nadelen of hinder 
voor het personeel doorgevoerd wor
den 
De tewerksteKng zou hierbij niet in 
het gedrang komen, daar er nog zove
le nieuwe opdrachten voor de ge
meenten in het verschiet liggen. 
Het zal beslist niet eenvoudig zijn een 
dergetjk probleem op te lossen, maar 
met de nodige durf en aanpak en met 
de hulp van de nog steeds op te rich
ten kommissie van personeelszaken 

Kortnieuws uitEkeren 
Wensen 
Het VU-bestuur wenst alle leden en 
simpatizanten een gelukkig nieuwjaar. 
Laten we samen moedig en strijdvaar
dig verder werken I 
Dank 
Veerie Thyssens dankt oprecht de 
personen, die haar een voorkeurstem 
schonken op 17 december II. Zij 
behaakie er 1.301. Zij is steeds bereid 
om sociale moeilijkheden mede op te 
lossen. Geestenspoor 72, Ekeren. tel. 
41.04.41. 

zou het toch wel kunnen lukken.» 
Tot daar de zeer vrijmoedige, maar 
verantwoorde kommentaar van de 
VU-fraktie. 
Gerard Bergers had het dan ook nog 
over de beveiliging van door waters
nood bedreigde wijken, ook op de 
Linker Oever, de havenproblemen 
met een pleidooi voor het tot stand 
komen van een werkelijk nationaal 
havenbeleid, de waterverdragen met 
onze noorderburen, de fusieperikelen, 
de taken en het optreden van het Ant
werpse politiekorps en de steeds toe
nemende inmenging van de Rijks
wacht 
De raadsleden Staf De Lie, Anita Viae-
ne en Ray De Bouvre hielden ook 
reeds opmerkelijke tussenkomsten 
waarop wij later zullen terugkomen. 

W.W. 

VU-Hulshout danst... 
... op fiet 8ste Volksunie-bal op zater
dag 13 januari 1979 in de parochie
zaal van Hulshout Deuren : 20 u., eer
ste dans: 20u.30. Orkest: Kosmos 
Kwartet 

Gemeente 
Willebroek 

V.Z.W.. GEZINSZORG » 
vraagt een 

MAATSCHAPPELIJK 
ASSISTENT(E) 

voor een halftijdse betrek
king in haar diensten voor 
gezins- en bejaardenhulp. 
De betrekking kan even
tueel worden gekombi-
neerd met een halftijdse be
trekking aan het gemeente
bestuur van Willebroek (uit
bouw gemeentelijke Sociale 
Dienst), zodat een volledige 
betrekking kan worden aan
geboden. 
De kandidaturen dienen, ui
terlijk vóór 20 januari 1979, 
gericht te worden naar: 
Dhr. Wilfried Leemans, 
Voorzitter, Westzavelland 
40 - 2660 Willebroek 
De Sekretaris, 
L. Verreth 

De Voorzitter, 
W. Leemans 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 5 8 KERKSTRAAT 
TeL (031]35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

TOP 20 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

9. 
10. 
11. 
12. 

14. 
15. 

19. 
20. 

Erik Vandewalle, Izegem 600 
Luk Vanhorenbeek, Bierbeek 588 
Anny Lenaerts, Wilrijk 486 
Guido Callaert, Opwijk 480 
Jo De Clercq, Heverlee 300 
Koen Van Menen, Heusden 288 
Georgette De Kegel, Ninove 264 
Lieve Favoreel-Craeynest, Lauwe 264 
Jan De Roover, Antwerpen 204 
Willy Serpleters, Oostende 180 
Paul Cresens, Diest 156 
Frans Jansegers, Herdersem 120 
Kris Versyck, Gent 120 
Maurits Passchijn, Meise 84 
Achiel Goderis, Oostduinkerke 84 
Veerie Thyssens, Ekeren 84 
Jan Caudron, Aalst 84 
Joris Depré, Tervuren 84 
Maurits Van Liedekerke, Liedekerke 72 
William Nollet, Hove 60 

Nationaal vormingsweekend 
van VUJO te Dworp 
VUJO houdt zijn nationaal winter-
weekend op zaterdag 13 en zondag 
14 januari 1979 in < Destelheide >, 
vormingscentrum voor de jeugd te 
Dworp. 

36 tel.: 02-(Destelheidestraat 
358.59.15). 
Begin: 13-1 om 10 uur. Einde: 14-1 
om 18 uur. Na de parlementsverkiezin
gen van 17 december II. kan het 
onderwerp moeilijk anders zijn dan 
een bezinning over de huidige situatie 
en over de toekomstige taak en 
opstelling van de Volksunie en over 
de rol van VUJO. 

Het tema luidt dan ook: " V U : wat 
nu7-
Op het programma o.m.: 
— kritische analyse van de uit
slagen ; 

— waar heeft de VU gefaald ? 
— toekomstige opstelling; 
— rol van VUJO. 
Deskundige sprekers worden aange
zocht En natuurlijk de spreekwoorde
lijke gezelligheid en dito sfeer. 

Hoe inschrijven ? 
Door te schrijven of te telefoneren 
naar het sekretariaat (Barrikadenplein 
12 te 1000 Brussel - 02-219.49.30) en 
door 300 fr. over te schrijven op 
onze bankgiro': 435-0256851-75. 

Hoe te bereiken ? 
— Met de wagen : autobaan Brussel-
Parijs E 10, uitrit Alsemt)erg, wegwij
zer « Dworp » volgen, dan « Destelhei-
de». 
— Openbaar vervoer: trein Brussel-
Malle, bus Halle-Ukkel, afstappen 
«drie gapers». 

O.C.M. W.-Merksem 
Het OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPE
LIJK WELZIJN, Van Aertselaerstraat 29, Merksem, 
maakt bekend dat volgende betrekking — zowel 
voor personen van het mannelijk als van het vrouw^e-
lijk geslacht — te begeven is: 

1 afdelingschef 

Nadere inlichtingen in verband met de aanwervlngs-
voorwaarden en de in te dienen bevnjsstukken en de 
bezoldigingsregeling zijn te bekomen bij het perso
neelsbureau Jaak De Boeckstraat 3-11 te Merksem. 
De eigenhandig geschreven aanvraag voor voor
noemde betrekking dient bij een ter post aangete
kende zending, gericht aan de heer Chris Morel, 
voorzitter van het O.C.M.W., uiterlijk op 18 januari 
1979 toe te komen. 
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Donderdag 
JANUARI 

BRT 1 

18.00 De tovermolen (O — 18.05 
Rondomons. — 18.30 De eilandbe
woners (f). — 18.55 De mens en 
zijn omgeving (dok.). — 19.30 Kijk 
ui t ! — 19.35 Morgen. — 19.45 
Nieuws. — 20.10 De Muppet-
show. — 20.35 Het ballet van Shan-
gai. — 21.35 Hoe de Theems 
opnieuw visrijk werd Cdok.). — 
22.25 Nieuws. 

BRT 2 

20.10 Wereldbeker voetbal 1978. 
— 20.40 Praal en tegenspoed der 
Courtisanes (f). — 21.45 In de 
schaduw (dok.). — 22.05 Premiè-

NED. 1 

14.00 Popeye. — 14.07 De poolrei-
zen van Umberto Nobile (dok.). — 
15.03 Popeye. - 15.10 Don't 
knock the rock (show). — 18.30 
Sesamstraat. — 18.45 Paspoort. 
— 18.55 Nieuws. - 18.59 Lucy en 
mr. Mooney (f). — 19.25 Minivoet-
balshow. — 20.15 The streets of 
San Francisco (O. — 21.05 Insek-
ten (dok.). — 21.35 Nieuws. — 
21.55 Fabeltjeskrant voor de gro
ten. — 22.05 De vriendschap tus
sen Jan Van Nijlen en Richard 
Minne (dok.). - 23.00 Nieuws. 

NED. 2 

18.55 Nieuws. - 18.59 De astro-
nautjes. — 19.05 Avro's Toppop. 
- 20.00 Nieuws. - 20.27 Kunst
schaatsen. — 21.15 Televizier Ma
gazine. - 21.55 Lillie (O. - 22.45 
Sportman van het jaar '78. — 
23.15 Nieuws. 

RTB 

17.30 Les rendez-vous du jeudi. — 
18.00 Jean Pinot, médecin d'au-
jourd'hui (f). - 18.30 Zigzag. -
18.45 Spectacle. — 19.15 Anten-
ne-soir. — 19 30 Nieuws. — 20.00 
Marktonderzoek. — 20.20 French 
Connection II (dok.). - 22.05 
Nieuws. — 22.20 Le carrousel aux 

images. 

ARD 1 

16.10 Nieuws. — 16.15 Barenstrei-
che (filmpje). — 16.25 Unterwegs 
mit Odysseus. — 17.05 Skiën. — 
17.50 Nieuws. - 18.00 Von Affen-
schande bis Zapfenstreich (f). — 
18.15 Muzikaal programma. — 
19.15 Hier und Heute. - 19.45 
Spiel um 4 tel vor 8. - 20.00 
Nieuws. — 20.15 Namibia (dok). 
— 21.15 Willy Millowitsch (por
tret). — 22.30 Tagesthemen — 
23.00 Istanbul (dok.) - 23.45 
Nieuws. 

ZDF 

17.00 Nieuws. - 17.10 Sindbad 
(f). - 17.40 Die Drehscheibe. -
18.20 Klager und beklagte (serie). 
— 19.00 Nieuws. - 19.30 Die 
Vico Torriano-show. — 21.00 Heu-
te-Journal. — 21.20 Lilienbanner 
über Kanada (reportage). — 22.05 
Victor (tv-spel). - 23.05 Nieuws. 

ARD 3 

16.00 Sport '78. - 16.30 Straten-
kuituur — 17.15 Zeugen der zeit; 
Richard Löwenthal. — 18.00 Tele-
kolleg I. - 18.30 Rockpalast-festi-
val. - 19.15 Familienkino - 20.00 
Nieuws. - - 20.15 Romeo und Julia 
(film). — 22.35 Traditierijke kafeet-
jes. - 23.20 Musik auf Kuba. 

TF 1 

12.15 Réponse è tou t — 12.29 
Les tifins. — 12.33 Midi Première. 
- 13.00 Nieuws. - 13.35 Regio
naal programma. — 13.50 Objectif 
santé. — 18.00 A la bonne heure. 
— 18.27 Pour chaque enfant. — 
18.34 LTIe aux enfants. — 18.57 

Les oiseaux de Meiji Jingu (f). — 
19.12 Les tifins. - 19.13 Une minu
te pour les femmes. — 19.20 
Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.44 C'est arrive un jour. — 20.00 
Nieuws. — 20.35 Histoire du che
valier des Grieux et de Manon l'Es-
caut (f). — 21.33 Spécial even
ement. — 22.33 Les temps moder-
nes (film). — 23.46 Nieuws. 

A2 

12.45 Nieuws. — 13.15 Page spé
ciale. — 13.35 Regionaal magazi
ne. — 13.50 Le pèlerinage (f). — 
14.03 Aujourd'hui madame. — 
15.05 Les rues de San Francisco 
(O. — 15.55 L'invité du jeudi. — 
17.25 Fenêtre sur... - 17.55 Ré-
cré A2. - 18.35 C'est la vie. -
18.55 Des chiffres et des lettres 
— 19.20 Gewestelijke aktualitei
ten. - 19.45 Top Club. - 20.0C 
Nieuws. — 20.35 La kermesse 
des aigles (film). - 22.05 Courte 
échelle pour grand écran. — 22.50 
Nieuws. 

FR. 3 

18.30 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 20 heures. -
20.30 Une belle fille comme toi 
(film). - 22.10 Nieuws. 

LUX. 

12.15 La bonne franquette. — 
17.00 Cinq a sept jeunes. — 17.15 
Cinq a sept agenda. — 17.20 
Récifs (f). — 17.50 Cinq a sept ser
vice et variétés. — 18.00 Le cof-
fre-fort. — 18.05 Aktualiteiten. — 
18.20 Ram-dames. — 18.35 Le cof-
fre-fort. — 18.40 Systéme D. — 
19.00 Nieuws. - 19.30 Le coffre-
fort. — 19.35 Passe et gagne. — 
19.47 Entre chiens et chats. — 
19.55 Nieuws. - 20.00 Pot-bouille 
(tv-film). — 21.00 Danger pour une 
beauté noire (tv-film). 

Vrijdag 
JANUARI 

BRT 1 

18.00 Oum, de witte dolfijn. — 
18.05 Klein, klein kleutertje. — 
18.30 Het leven rondom ons. — 
19.45 Nieuws. - 20.15 Easy Rider 
(film). - 21.50 Afrika-dag. -
22.20 Nieuws. 

BRT 2 

20.15 Portret van een lady (f.). — 
21.00 Noord-Zuid. - 22.15 Dag 
aan dag. 

NED. 1 

14.00 Wonderen van weleer. — 
14.30 De Filippijnen (dok.). — 
14.55 Pantomime. — 15.25 Een 
wereld vol trucs. — 18.30 Sesam
straat. — 18.45 Paspoort. — 18.55 
Nieuws. — 18.59 Barbapapa. — 
19.05 Loveboat (f.). — 19.55 Twee 
voor twaalf. — 20.35 Sonja's goed 
nieuws show. — 21.37 Nieuws. — 
21.55 Alleen een kind. (dok). — 
22.25 George en Mildred (f.). — 
22.50 Haagsche kringen. — 23.55 
Nieuws. 

NED. 2 

18.45 Teleac. — 18.55 Nieuws. -
18.59 Wickie, de Viking. - 19.27 
De Muppetshow. — 20.00 Nieuws. 
- 20.27 De illusionist ( f ) - 21.20 
Brandpunt. — 21.55 Pieter Pauwei 
Rubens (f.). - 22.50 Sammy Da-
vis Jr. (show). — 23.50 Nieuws. 

RTB 1 

14.00 Ruy Bias (toneeO - 17.30 
Le magazine des jeunes. — 18.00 
Jean Pinot, médecin d'aujourd'hui 
( f ) . - 18.30 Zigzag. - 18.45 Sept 
sur sept. — 19.15 Antenne-soir. — 
19.30 Nieuws. - 19.55 A suivre. 
— 21.50 Nieuws. - 22.05 Dodes-
'Ka-den (Japanse film). 

— Easy Rider, d rama t i sche bal lade uit d e h ippiet i jd waar in d e d r a n g 
naar vr i jhe id en non-konfornn isme v a n o p een razendsnel le m o t o 
a f g e k o n d i g d w o r d t . 
V r i j dag 5 januar i o m 20 u. 15 o p BRT 1 

22.40 Nieuws. - 22.47 Boudu sau-
sè des eaux (film). RTB 2 

19.55 Los Angeles, les années 30 
( f j . - 20.45 Kali (reportage). 

ARD 

16.10 Nieuws. - 16.15 Psycholo
gie, astrologie en grafologie. — 
17.00 Alles klar? - 17.50 Nieuws. 
— 18.00 Reich und arm (f.). — 
18.30 Huwelijk en burgerlijke 
stand. — 18.40 Reich und arm (f.). 
- 19.15 Hier und heute. - 20.00 
Nieuws. — 20.15 Panik in den wol
ken (film). — 21.30 Europa vor der 
Wahl. - 22.30 Tagesthemen. — 
23.00 Tatort (fJ. - 0.40 Nieuws. 

ZDF 

16.45 Nieuws. - 16.55 Schueler-
express. — 17.40 Die Drehschei
be. - 18.20 Dick und Doof. -
19.00 Nieuws. — 19.30 Auslands-
journal. - 20.15 Derrick (f) . -
21.15 Tele-Zoo. - 22.00 Heute-
journal. - 22.20 Aspekte. - 2-50 
Sport am Freitag. — 23.20 Sein 
gefaehrlichster Auftrag. Gangster
film. — 0.50 Nieuws. 

ARD 3 

16.00 Sport' 78. - 16.30 Reizende 
muzikanten. —• 17.15 Die Erfor-
schung der Gewalt. — 18.30 
Rockpalast-festival. — 19.15 Fami
lienkino. - 20.00 Nieuws. - 20.15 
Rot ist die blaue Luft (dok). — 
21.45 Alles im Lot, alles im Eimer 
— 22.45 Musik auf Kuba. 

LUX. 

12.15 La bonne Franquette. — 
17.00 Cinq a sept jeunes. — 17.15 
Cinq a sept week-end. — 1750 
L'Atout-cuisine du chef. — 18.05 
Le coffre-fort. — 18.10 Cinq a 
sept magazine — 18.35 Le coffre-
fort. - 18.40 Systéme D. - 19.00 
Nieuws. — 19.30 Le coffre-fort. — 
19.35 Passé et gagne. - 19.47 
Entre chiens et chats. — 19.55 
Nieuws. — 20.00 La course au-
tour du monde. — 21.00 La mar-
che sur la Drina (film). 

TF 1 

12.15 Reponse a tout. - 12.29 
Les Tifins. — 12.33 Midi premiè
re. — 13.00 Nieuws. — 13.35 Regio
naal programma. — 18.00 A la 
bonne heure. — 18.27 Pour cha
que enfant. — 18.57 Les oiseaux 
de Meiji Jingu. (f.). - 19.12 Une 
minute pour les femmes. — 19.15 
Les Tifins — 19.20 Gewestelijke 
aktualiteiten. — 19.45 C'est arrive 
un jour - 20.00 Nieuws. - 20.35 
Moi (toneel). — 22.53 Leda Atomi-
ca. Van Dali. — 23.55 Nieuws. 

A2 

12.45 Nieuws. — 13.15 Page spé
ciale. — 13.35 Regionaal magazi
ne. — 13.50 Le pèlerinage ( f ) . — 
14.03 Les diamants du président 
(O - 16.00 Delta. - 17.25 Fenêtre 
sur... - 17.55 Recrè A2 - 18.35 
C'est la vie. — 18.55 Des chiffres 
et des lettres. — 19.20 Gewestelij
ke aktualiteiten. — 19.45 Top club. 
- 20.00 Nieuws. - 20.32 Sam et 
Sally (f.). - 21.30 Apostrophes. -

FR. 3 

18.30 Jeugdprogramma. — 18.55 
Tribune libre. — 19.10 Nieuws. — 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. 
— 19.40 Regionaal programma. 
— 19.55 II était une fois l'homme 
(f) . - 20.00 Les jeux de 20 heu
res. — 20.35 Le nouveau vendre-
di. — 21.30 Rue de l'opérette. — 
22.25 Nieuws 

Zaterdag 
JANUARI 

BRT 1 

14.00 Dag aan dag. - 14.30 The 
secret life of Walter Mitty (film). — 
18.00 De tovermolen (f). - 18.05 
De trein in de sneeuw. — 19.45 
Nieuws. — 20.10 Zwart-wit (f). -
20.35 Henk in Deinze. - 21.25 Dal
las (f). - 22.35 Nieuws. 

NED. 1 

15.30 Nieuws. - 15.32 Zomer 
aan de Zuidpool (natuurfilm). — 
16.00 Een skitrip (dok.) - 16.20 
Ren je rot. — 16.55 Tros penalty 
bokaal. — 18.30 Sesamstraat. — 
18.45 Paspoort. — 18.55 Nieuws. 
- 18.59 Kuifje (f). - 19.45 lams 
lan (show). — 19.55 Getrouwd 
blijft getrouwd (film). - 21.35 
Nieuws. — 21.55 Dubbelspel he
ren (WK). - 23.15 Nieuws. 

NED. 2 

18.55 Nieuws. - 18.59 De Neder
landse hitparade — 2000 
Nieuws. — 20.27 De showbizz-
quiz. — 22.00 Oogst van de 
angst (f) - 22.50 Aktua TV. -
2335 Nieuws. 

RTB 

16.00 Jardinage. - 16.30 Inter-
wallonie — 17.30 La preuve par 
set. - 18.35 Balourd et balu — 
18.40 Follies (show). - 19.10 An
tenne-soir. — 19.30 Nieuws. — 
1955 Le jardin extraordinaire. — 
20.25 La situation est grave .. 
maïs pas desèspèrée. — 22.05 
Face au public. — 23.05 Nieuws. 
— 23.10 Andenne — Monceau 
(Basket). 

D 1 

14.10 Nieuws. — 14.15 Sesam-
strasse. — 14.45 Abentueur im 
Weltraum (film). - 16.15 ARD-Rat-
geber — 17.00 Katolieke ere
dienst. — 17.30 Hier und heute. — 
18.00 Nieuws. — 18.05 Die Sport-
schau. — 19.00 Hier und heute. — 
19.22 Reich und arm (f). - 20.00 
Nieuws. — 20.15 Musical im Thea
ter an der Wien. — 21.45 Nieuws. 
— 22.05 Die Magiër sind unter 
uns (show). — 23.15 Sieben Tage 
frist (Politiefilm). — 0.55 Nieuws 

ZDF 

17.10 Nieuws. — 17.15 Laender-
spiegel. — 18.05 Lou Grant (f). — 

19.00 Nieuws. — 19.20 Driekoe-
nig. — 19.30 Beates (film). -
20.15 Sauerbruch - das war mem 
Leben (film). — 21.55 Nieuws. — 
22.00 Das aktuelle Sport-studio. 
— 23.15 Die Leute von der Shiloh 
Ranch (f). - 0.25 Nieuws 

D3 

16.00 Sport '78. - 17.00 Erster 
Klasse (boerenklucht). — 18.00 
Sesamstrasse. — 18.30 Rockpa-
last-Festival. — 19.15 Familienkino. 
- 20.00 Nieuws. - 20.15 Rot ist 
die blaue Luft (dok.). - 21.45 End-
spurt (film) - 23.30 Musik auf 
Kuba. 

FJ 

' 13.00 Nieuws. - 13.30 Les musi-
ciens du soir — 14.03 Toujours le 
samedi. — 18.05 Trente millions 
d'amis. — 18.35 Les Tifins. — 
18.40 Magazine auto moto 1. — 
19.10 Six minutes pour vous défen-
dre. — 19.20 Regionaal nieuws. — 
19.44 C'est arrive un jour. — 19.56 
Nieuws. — 20.35 Numero un 
(show). - 21.37 King (dok. f ) . -
23.10 Le lac des cygnes - Le cy-
gne noir (ballet). — 23.40 Nieuws. 

A 2 

12.15 Paigne de fer et seduction 
(f). — 12.40 Promotion antenne. 
— 12.45 Edition spéciale samedi. 
— 13.35 Des animaux et des hom
mes. — 14.25 Les jeux du stade 
— 17.05 Salie des fètes. - 18.00 
La course autour du monde. — 
18.55 Des chiffres et des lettres. 
— 19.20 Gewestelijke aktualitei
ten. — 19.45 Top club (show). — 
20.00 Nieuws. — 20.35 Histoires 
de Voyous (f). - 22.20 Sur la sei-
lette. — 23.05 Terminus les étoiles. 
— 23.45 Nieuws. 

F3 

• ,19.10 Nieuws. - 19.20 Geweste
lijke aktualiteiten. — 19.40 Regio
naal programma. — 19.55 Teken
film. — 20.00 Les jeux de 20 heu
res : spel. — 20.30 Les grandes 
conjurations (dok.). — 22.05 
Nieuws. 

NED. 2 

LUX. 

16.32 Super juke-box. - 18.00 
Bonjour, Paris (f). - 19.00 
Nieuws. — 19.30 Aventures des 
hommes. — 19.35 Nieuws. — 
20.00 Baretta (f). - 21.00 Mada
me et son clochard (film). 

Zondag 
JANUARI 

BRT 

9.00 Open school. - 9.30 Doe 
mee. - - 10.00 Het werk van de 
akker (dok). — 10.35 De Tommie-
story (dok.). — 11.00 Konfrontatie 
(debat). — 12.00 Nieuws voor 
gehoorgestoorden. — 14.30 Voor 
boer en tuinder. — 1500 Sesam
straat — 15.25 Een sneeuwman 
voor Afrika Jeugdfilm. — 16.45 
De wereld waarin we leven (dok.). 
— 17.15 Sportuitslagen. — 17.20 
Wielrennen. — 18.30 De tovermo
len (f.). — 18.35 Tussen pool en 
evenaar — 19.45 Nieuws. — 
20.00 Sportweekend. - 20.30 Alle 
schepsels groot en klein ( f ) . — 
21.20 Toon Hermans show. — 
22.15 Nieuws. 

NED. 1 

11.00 Omroepparochie. — 16.00 
Teleac. — 17.00 Kerkdienst van 
de gereformeerde kerk. — 18.00 
Bericht van de wilde ganzen. — 
18.45 Teleac. - 19.00 Nieuws. -
19.05 Tom & Jerry (f.). - 19.15 De 
Flintstones (f.). - 19.40 Peter 
Tsjaikovski. — 20.25 Sanford en 
zoon (f.). — 20.50 Tussen de mid
dag (tv-spel). — 21.40 De ver van 
m'n bed-show. — 22.25 In gesprek 
met de bisschop. — 22.50 Nieuws. 

15.30 Nieuws. - 15.32 
— 15.57 De duinen 
16.10 Goud van goud ( 
— 16.35 Operation Pe 
- 17.02 Studio Sport 
Sprekershoek. — 18.' 
met kinderen. — 18.0 
straat. - 18.45 Ot... en 
nou met Sien ? — 1 £ 
Sport 2. - 2030 H L 
verbond. - 2040 Holla 
- 21 15 All in the far 
21.45 Union Maids (dok 
Nieuws. 

RTB 

11 00 Euchanstievierinc 
Faire le point (debat) 
Concertissimo — 14.0i 
stie des Forsyte (f.). — 
mero. — 15.05 Visa pc 
de. - 17.15 Sportuit 
17.20 Le p'tit dm d'oei 
Bel Canto. - 18.20 Le 
Saint (f) . - 1910 D e k 
gulden scharen (Kuifje 
Antenne-soir — 20.00 \ 
logie van de lach. — 2' 
ra-sports. — 22.30 Niei 

TF 1 

9.15 Godsdienstige ui 
— 12.02 La sequence 
teur — 12.29 Les Tifir 
TF 1-TF 1. - 13.00 I 
•'3.20 C'est pas sénei 
— 14.15 Les rendez-\ 
manche. — 15 30 Tierc 
L'escadron volant (f.) 
Sports première — 17 
son des autres (f.). — 
animaux du monde. — 
Tifins. - 20.00 Nieuw 
Un taxi mauve (film) 
Maledictions en lumièi 

— 23.20 Nieuws. 

A 2 

12.00 Chorus. - 12.4 
ces. — 12.57 Top du t 
— 13.15 Nieuws. — 
club dimanche — 14.3 
— 15.20 En savoir pit 
Petit theatre - 16.5! 
Cinéma. — 17 35 C 
dimanche. — 18 05 Le i 
veilleux de Walt Disne 
Stade 2. - 20.00 Nieuv 
Le proces de Lee Han 
(tv-film). - 2210 De 
— 23.10 Nieuws. 

FR. 3 

17.30 Claude Dauphir 
18.30 Victor Hugo. -
Tom. - 20.00 Festival 
20.30 De schilder Gior 
co. — 21.20 Nieuws 
Jean Renoir (portret). -
lywood USA - 22.30 
sur la ville (film) 

ARD 

10.00 Indianer - 10.^ 
dung im Juli (tv-film) -
internationale Fruescl 
12.45 Nieuws - 13.1 
sie alle. — 1345 M 
Woche. - 14 30 Ein f 
Sonne. - 14 35 Kim 
ma. — 15.05 Burgthea 
16.50 David Copperf 
17.45 Gipfel Tournee-; 
men. — 18.30 Nieuw 
Die Sportschau — IJ 
ber uns. - 19 20 We 
20.00 Nieuws - 201 
wat is dat? - 21.00 [ 
polizei Raet - 21.05 
schuss (film). - 22.40 
22.45 Raymond Aron 
23.30 Nieuws 

ZDF 

13.00 Nieuws. - 13.0 
scheibe. - 13.25 Chrc 
che. - 13.45 Pust 
14.15 Die biene Maji 
Zwei jahrtausende h 
15.10 Nieuws - 15.3 
schenkinder (show). 
Nieuws. - 17.02 Die £ 
tage. — 18.00 Tagebui 
Raumschiff Enterprise 
Nieuws. — 19.10 Bonn 
tiven. — 19.30 Afsche 
tenberg. - 20 00 Lilli F 
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W-PROGR/^MMKS 

jws - 1532 Dr Dolittle 
De duinen (dok) — 

jd van goud Coude hits) 
Operation Petticoat ( f ) 
Studio Sport 1 - 17 50 
loek — 1805 Spelen 
sren — 1830 Sesam-
1845 0 t en hoe zit het 
Sien? - 19 20 Studio 
— 2030 Humanistisch 

— 20 40 Hollands spoor 
All in the family Cf) — 
)nMaids(dok) - 2235 

hanstieviering — 1200 
point Cdebat) — 1305 
simo - 1400 La dyna-
orsy te( f ) - 1450 Cali-
1505 Visa pour Ie mon-
715 Sportuitslagen — 
p'tit clin d'oeil - 1730 
) — 1820 Le retour du 
— 1910 De krab met de 
haren CKuifje) - 1915 
50ir — 20 00 Kleine anto-
de lach — 21 15 Came-
— 22 30 Nieuws 

Isdienstige uitzendingen 
La sequence du specta-
229 LesTifins - 1230 
1 — 1300 Nieuws — 
st pas seneux (humor) 
Les rendez-vous du di-

- 1530 Tiercé - 1535 
n volant ( f ) - 1628 
emiere — 1732 La mai-
autres CfJ - 1925 Les 
du monde — 19 55 Les 
2000 Nieuws - 2035 
mauve (film) — 22 55 
3ns en lumieres (ballet) 
Nieuws 

orus — 1240 Cinemali-
257 Top club dimanche 

Nieuwa — 1340 Top 
inche - 1430 Heidi ( f ) 
En savoir plus — 16 20 
atre - 1655 Monsieur 
- 17 35 Chocolat du 
— 18 05 Le monde mer

le Walt Disney — 1855 
- 20 00 Nieuws - 2032 
s de Lee Harvey Oswald 
— 2210 Dokumentaire 
Nieuws 

aude Dauphin (dok) — 
tor Hugo — 1945 Dom-
2000 Festival du jazz — 
schilder Giorgio de Chir-
M 20 Nieuws - 21 30 
oir (portreO - 22 00 Hol-
ISA - 2230 Mam basse 
B (film) 

laner — 1045 Die Sen-
Juli (tv film) - 1200 Der 
nale Frueschoppen — 
suws — 1315 Lieb sind 
— 1345 Magazin der 

- 1 4 30 Ein Platz an der 
- 14 35 Kinderprogram-
j05 Bui-gtheater (film) -
jvid Copperfield ( f ) — 
jfel Tournee-Station Bre-
1830 Nieuws - 1833 

tschau — 1915 Wit ue 
- 1 9 2 0 Weltspiegel -

3UWS — 2015 Reklame 
if? - 21 00 Die Kriminal-
aet — 21 05 Der Fang-
ilm) — 2240 Nieuws — 
/mond Aron (portret) — 

'UWS 

iuws - 1302 Die Dreh-
- 1325Chron i kde rWo-

1345 Pusteblume -
3 biene Maja — 14 40 
irtausende Kindheit — 
•UWS - 1530 Wit Men
der (show) — 1700 
- 1702DieSport-Repor-
18 00 Tagebuch - 1815 
iff Enterprise — 1900 
- 1 9 1 0 Bonner Perspek-
19 30 Afscheid van Gu-

- 2OOOL1II1 Palmer eine 

Frauj bleibt eine Frau — 21 05 
Nieuws — 2120 Capnccio 
(Strauss) — 2345 Nieuws 

D3 

16 00 Ihre Heimat - unsere Heimat 
- 17 00 Ich stelle mich - 1800 
Sesamstrasse — 18 30 Rockpa-
last-Festival — 2000 Nieuws — 
2015 Dancing time (show) — 
21 05 Allein ueber den Nordpol 
(dok) — 21 50 The taming of the 
shrew (toneel) — 23 20 Bernstein 
dirigiert Brahms 

LUX. 

1315 Hei elei kuck elei - 1645 
Laurel et Hardy consents (film) — 
18 30 Automagazine — 19 00 Les 
sentiers de l'aventure — 1930 
Nieuws — 1933 Cine-selection 
- 2000 Departement «S» ( f ) -
21 00 Le journal intime d'une fem
me mariee (film) 

Maandag 
8 JANUARI 

BRT 1 

1400 Schooltelevisie — 1800 De 
Tovermolen ( f ) — 1805 Rebecca 
( f ) - 1835 Open school - 1905 
Doe mee — 1945 Nieuws — 
2015 Micro-Macro - 2050 Lillie 
( f ) — 2140 Europa binnenska
mers (dok) - 2230 Nieuws 

NED. 1 

11 00 Schooltelevisie - 1830 Se
samstraat — 1845 Kortweg — 
1855 Nieuws - 1859 Wonder 
der natuur aalscholvers in Argen
tinië (dokJ — 19 25 Soms wint de 
zee (dok) — 2015 The rainbow 
tram (show) — 2045 Jan Brusse 
— 2100 Wie van de d n e ' — 
21 35 Nieuws — 21 55 Terugkeer 
van de Saint ( f ) — 2245 Tennis 
herendubbel (WK) - 2315 Socu-
tera - 23 30 Nieuws 

NED. 2 

1825 Open school - Teleac — 
1855 Nieuws - 1859 Van hot 
naar haar met Dik voor mekaar 
- 1925 Heidi ( f ) - 2000 Nieuws 
- 2027 Englandspiel (dokJ -
21 30 Showroom - 2230 Hier en 
nu — 2310 Ander nieuws van
daag — 23 30 Nieuws 

RTB 1 

17 30 1 2 3 nmes et racontines 
— 18 00 Jean Pinot, medecin d'au-
jourdhui ( f ) - 1830 Zigzag -
1845 La pensee socialiste — 
1915 Lundi-sports — 1930 
Nieuws — 19 55 Juridisch advies 
— 20 00 Les animaux dans la ville 
(tv-film) - 21 30 Nieuws - 21 45 
Moltere (rond de film) 

RTB 2 

1955 Pnns de Ligne (reportage) 
— 2040 Un juge, un flic (fJ 

ARD 

1610 Nieuws — 1615 Schaukel-
stuhl — 1700 Spass muss sein 
— 17 50 Nieuws — 1800 Das 
Intermezzo bietet an — 1830 
Spiel urn halb 7 - 1840 Der 7 
Kontinent — 1915 Hier und Heu-
te — 19 45 Spiel um 4tel vor 8 — 
2000 Nieuws — 2015 Liebe zu 
Lydia ( f ) - 2105 Canada zoekt 
zijn identiteit — 2145 Doppel-
gaenger — 2230 Tagesthemen 
— 23 00 Harold und Maude (film) 
— 030 Nieuws 

ZDF 

17 00 Nieuws - 1710 Das kalte 
Herz ( f ) - 17 40 Die Drehschei 
be - 1820 Die Protokolle des 

Herrn M ( f ) - 1900 Nieuws -
19 30 Hitparade — 2015 Gesund-
heitsmagazin Praxis — 21 00 Heu-
te Journal — 21 20 Das Brot des 
Baeckers (tv-film) - 2320 
Nieuws 

D 3 

1900 Hinter den Schlagzeilen — 
1945 Journal 3 - 2000 Nieuws 
— 2015 Leben lemen - Glocksee-
schule - 21 00 Momente - 21 15 
Die Finger im Kopf (film) — 2255 
Nieuws 

LUX. 

1215 La bonne Franquette — 
17 00 Cinq a sept jeunes — 1715 
Cinq a sept agenda — 17 20 
Coup de Filet ( f ) - 1750 Cinq a 
sept service et vanetes — 1800 
Le coffre-fort — 1805 Aktualitei-
ten - 18 20 Ram-dames - 18 35 
Le coffre-fort — 1840 Systeme 
D - 1900 Nieuws - 19 30 Le 
coffre-fort — 19 35 Passé et gag-
ne — 19 47 Entre chiens et chats 
- 1955 Nieuws - 2000 La vie 
de Marianne ( f ) — 21 00 Le mors 
aux dents (western) 

TF 1 

1300 Nieuws — 1335 Regionaal 
magazine — 1350 Les apres-midi 
du TF 1 d'hier et d'aujourd'hui — 
17 58 A la bonne heure - 1829 
Un rue Sesame — 1857 Les 
oiseaux de Meiji Jingu CfJ — 1912 
Une minute pour les femmes — 
1915 Les Tif ins — 19 20 Geweste
lijk nieuws — 1944 C'est arrive 
un jour - 2000 Nieuws - 2035 
Trois enfants dans le desordre 
(film) — 2205 Questionnaire — 
23 05 Nieuws 

A 2 

1245 Nieuws - 1320 Page spe
ciale — 13 35 Regionaal magazi
ne — 1350 Le Pelennage (fJ — 
1403 Aujourd'hui madame — 
1510 La vallee des geants (film) 
— 1725 Fenêtre sur — 1755 
Recre A2 - 18 35 C'est la vie -
1855 Des chiffres et des lettres 
— 1920 Gewestelijk nieuws — 
1945 Top Club - 2000 Nieuws 
— 2032 Exciüsif (show) - 21 35 
Question de temps — 22 35 Chns-
tiane Massia (portret) — 2305 
Nieuws 

FR. 3 

Dinsdag 
9 JANUARI 

BRT-1 

1400 Schooltelevisie - 1730 

1910 Nieuws - 19 20 Geweste
lijk nieuws — — 1940 Regionaal 
programma — 1955 II etait une 
fois l'homme ( f ) — 20 00 Les jeux 
des 20 heures — 20 35 Etes vous 
fiancee a un mann Grec ou a un 
pilote de hgne? (film) - 2215 
Nieuws 

Harmonische trillingen Voor leer
lingen van 15 tot 18 jaar — 1800 
De Tovermolen — 1805 Sesam
straat - 1830 Open School -
1900 Muzieksien De formatie die 
in maart 1977 werd opgericht ken 
de snel sukses — 1940 Morgen 
- 1945 Nieuws - 2010 Dolle 
Dinsdag — 2050 De Belgische 
Republiek (dok) - 2140 Jij of 
W I J ' (kwis) — Prezentatie Filip 
Van Steenberge Regie Willy Van-
duren — 2205 Het Humanistisch 
Verbond - 2235 Nieuws (tot 
2245) 

BRT-2 

2010 Allemaal Beestjes - 20 40 
Op een goeie wei ( f ) — 21 05 Uto
pia (film) — 22 35 Einde van de uit 
zending 

NED. 1 

11 30 Schooltelevisie - 1830 Se
samstraat — 1845 Paspoort — 
18 55 Nieuws — 18 59 Het kleine 
huis ( f ) - 1950 Windkracht 16 
— 2025 Van U wil ik zingen -
2050 Tijdsein - 2255 58 miljoen 
Nederlanders en hun ziekten — 
2240 Nieuws 

NED. 2 

18 25 Teleac - 18 55 Nieuws -
1859 Barbapapa — 1905 Pinok-
kio — 19 27 De Ombudsman — 
2000 Nieuws - 2027 Onedin lijn 
( f ) - 21 17 Hoe bestaat het? -
21 42 George and Mildred ( f ) -
2210 Vara-visie — 23 05 Nieuws 

RTB-1 

14 00 Schooltelevisie - 17 30 1 
2 3 Cinema - 18 00 Jean Pinot 
medecin daujourdhui ( f ) — 1830 
Zigzag — 18 45 Zo leven de vrou
wen daar (dok) — 1915 Anten-
ne-Soir — 19 30 Nieuws — 1955 
Hippodrome (show) — 2055 Des 
lois et des hommes — 21 55 
Nieuws 

RTB-2 

19 55 Seniorama - 20 25 Le Tun 
nel (film) — 21 35 Einde van de uit 
zending 

D.-1 

1610 Nieuws - 1615 Portret 
van een akteur — 17 00 Ein Kase 
fur den Konig — 1720 Bitter en 
het kalf — 1750 Nieuws - 1800 
Dresden (dok) - 1840 lm Werk 
notiert — 1915 Hier und Heute 
— 1945 Tip um 4tel vor 8 — 
2000 Nieuws - 2015 Die Mon-
tagsmaler (spel) — 21 00 Monitor 
— 21 45 Owen Marshall Strafver-
teidiger ( f ) - 22 30 Tagesthe
men — 2300 Tournee (dok f ) — 
0000 Nieuws 

ZDF 

1700 Nieuws - 1710 Kinder 
rund um die Welt (dok) - 17 40 
Die Drehscheibe — 18 20 Tom en 
Jerry - 1900 Nieuws - 1930 

— Harold and Maude , gevoelsfi lnn vo l z w a r t e humor die op del ikate 
w i j ze de l evensv reugde en de vr i jhe id b reng t 
M a a n d a g 8 januar i o m 23 u o p D 1 

Lauf mir nach das ich dich fange 
(film) - 2100 Heute-Journal — 
21 20 Impulse - 22 00 Gesichter 
(dok) — 22 45 Das Musik-Portrat 
— 23 40 Nieuws 

D.-3 

1730 Einfuhrung in das Arbeits-
recht — 1800 Sesamstrasse — 
1830 Telekolleg 1 - 1900 Das 
Minarett in der Schlucht (dok) — 
1945 Journal 3 - 2000 Nieuws 
- 2015 Landesspiegel - 2100 
Momente — 21 15 Ensalada musi-
ca - Musiksalad — 21 45 Monitor 
im Kreuzfeuer - 22 30 Der Eltem-
fuhrerschem — 2300 Nieuws 

F.-1 

13 00 Nieuws — 13 45 Les apres-
midi de TF-1 Le regard des fem
mes — 1425 Le regard des fem
mes — 1800 A la bonne heure 
- 18 29 Un rue Sesame - 18 57 
Les oiseaux de Meiji Jingu ( f ) — 
1912 Une minute pour les fem
mes - 1915 Les Tifins - 19 20 
Gewestelijke aktualiteiten — 
19 44 C est arrive un jour — 20 00 
Nieuws — 20 30 Les animaux 
sont dans la rue (tv-film) — 22 00 
Atlantis (dok) - 2300 Nieuws 

A-2 

1245 Nieuws - 1320 Page spe 
ciale — 1335 Regionaal magazi
ne — 1350 Le Pelennage (fJ — 
1403 Aujourd'hui Madame — 
17 25 Fenètre sur - 1755 Re 
ere A2 - 1835 C'est la vie -
1855 Des chiffres et des lettres 
— 19 20 Gewestelijk nieuws — 
1945 Top Club - 2000 Nieuws 
— 20 35 Le proces de Lee Harvey 
Oswald (TV-film -t- debat) -
2330 Nieuws 

F-3 

1910 Nieuws — 19 20 Geweste
lijk nieuws — 19 40 Regionaal pro 
gramma — 1955 II etait une fois 
Ihomme ( f ) — 2000 Les jeux de 
20 heures — 2030 Le Pigeon 
(film) - 22 05 Nieuws 

LUX 

1215 La bonne Franquette — 
1700 Cinq a sept jeunes — 
1715 Cinq a sept agenda — 
1720 Docteur Simon Locke ( f ) — 
17 50 Cinq a sept service et vane
tes — 1800 Le coffre-fort — 
1805 Aktuahteiten - 1820 Ram-
Dames — 18 35 Le coffre-fort — 
1840 Systeme D - 1900 
Nieuws — 19 30 Le coffre-fort — 
1935 Passé et gagne — 1947 
Entre chiens et chats — 1955 
Nieuws — 20 00 La petite maison 
dans la praine ( f ) — 21 00 Les 
arpents dores (film) 

Woensdag 
10 J A N U A R I ! 

BRT 1 

1530 Open school - 1630 Tip-
Top — 1815 De Tovermolen ( f ) 
— 18 20 Delta vliegers boven de 
Alpen (dok) - 1850 De Hardys 
( f ) - 1945 Nieuws - 2015 Hap 
py Days ( f ) - 2040 Ziegfeld de 
man en zijn vrouwen (dok) — 
21 55 40 jaar kinemateek - 22 20 
Nieuws 

BRT 2 

2015 Lohengnn (opera) - 23 45 
Einde van de uitzending 

NED. 1 
11 00 Schooltelevisie - 1500 Te
leac - 1530 Barbapapa ( f ) -
15 35 Stan Laurel en Oliver Hardy 
— 16 00 Zeehondeneiland (jeugd
film) — 1655 Mieuw en Mauw — 
17 00 De film van Ome Willem — 
18 30 Sesamstraat — 1850 oe-
ristische tips — 18 55 Nieuws — 

1859 Van gewest tot gewest — 
1950 Zendtijd politieke partijen 
- 2000 Mane Cune (dokJ -
20 55 Cinevisie - 21 37 Nieuws 
- 21 55 Panoramiek - 2235 Stu
dio Sport - 23 05 Nieuws 

NED. 2 

1810 Teleac - 1855 Nieuws -
1859 Michael (tv-spel) - 1925 
Kenmerk — 2000 Nieuws — 
2027 Socutera - 2032 Super
teams Nederland — België — 
21 45 MASH (f) - 22 10 De jacht 
op Dr Joseph Mengele (Dok) — 
22 40 Nieuws 

RTB 1 

17 00 Feu vert — 18 40 Emilie — 
1845 La pensee et les hommes 
- 1915 Antenne soir - 1930 
Nieuws — 2000 Lhomme au 
petit chien (tv-spel) — 21 30 His-
toire de la medecine — 2220 
Nieuws en weerbericht — 2235 
Arts-hebdo — 2310 Einde van de 
uitzending 

RTB 2 

1955 Graine de violence ( f ) 

ARD 1 
1610 Nieuws - 1615 Circus Pri
ce — 1700 Kan kunst wanke len ' 
- 1750 Nieuws - 1800 Reich 
und arm (f) - 1830 Hit um halb 
7 - 1840 Reich und arm (f) -
1915 Hier und heute - 1945 Hit 
um 4tel vor 8 — 2000 Nieuws — 
2015 Verfuehrungen (tv-spel) — 
21 45 Kultureel magazine 

ZDF 
1700 Nieuws — 1710 Bis ans 
Ende der Welt ( f ) - 1740 Die 
Drehscheibe — 1820 Die naech-
ste Party kommt bestimmt — 
1900 Nieuws - 1930 Der Sport-
Spiegel - 2015 Bilanz - 21 00 
Heute-Journal - 21 20 Die Stras-
sen von San Francisco ( f) — 
22 05 Vorsicht A rz t ' - 2250 Fu
sion (tv-spel) — 0000 Nieuws 

ARD 3 

1900 Allergische huidziekten — 
1945 Journal 3 - 2000 Nieuws 
- 2015 Mittwochs m - 2200 
Der 7 Sinn - 22 05 Vampir (grie
zelfilm) - 2310 Nieuws 

TF 1 
1300 Nieuws - 1337 Les visi
teurs du mercredi — 1755 Sur 
deux roues — 1810 A la bonne 
heure — 1827 Un rue Sesame 
—• 18 57 Les oiseaux de Meiji Jin
gu ( f ) — 1912 Une minute pour 
les femmes — 1915 Les Tifms — 
1920 Gewestelijk nieuws — 
19 44 C est arrive un jour — 20 03 
Nieuws — 2035 L inspecteur me-
ne I enquête — 22 05 Lenjeu - -
2305 Nieuws 

A 2 
1245 Nieuws - 1320 Page-spe
ciale — 13 35 Regionaal magazi
ne — 1350 Le pelennage ( f ) — 
1403 Aujourdhui madame — 
15 05 Robinson Suisse ( f) — 
1610 Recre A 2 - 1 8 3 5 C e s t l a 
vie — 1855 Des chiffres et des 
lettres - 1920 Gewestelijk 
nieuws — 1945 Top Club — 
2000 Nieuws - 2035 Les Mup-
pets — 21 05 Mi-Fugue Mi-Rai-
son — 2220 Magazine medical 
— 2310 Nieuws 

FR 3 
1910 Nieuws - 1920 Geweste
lijk nieuws — 19 40 Regionaal pro
gramma — 1955 II etait une fois 
lhomme ( f ) - 2000 Les jeux de 
20 heures — Fou comme Fran-
gois ( f ) - 2205 Nieuws 

LUX. 
1215 La bonne franquette — 
1630 Lecole buissonniere — 
1800 Le coffre-fort - 1805 Le 
nos clochers — 1820 Ram-Da-
mes — 1835 Le coffre-fort — 
1840 Systeme D - 1900 
Nieuws — 19 30 Le coffre-fort — 
1935 Passé et gagne — 1947 
Entre chiens et chats — 1955 
Nieuws - 2000 Hit-parade — 
21 00 Lhomme de Lisbonne (fJ 
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Vrije tijd: sport 
Het Belgisch Olympisch 
Komitee weet het! 
Het Belgisch Olympisch Komitee, bij
gestaan door de voorzitters van alle 
belangnjke sportbonden, organizeer-
de op 20 december jl een perskonfe-
rentie om het nationale sportbeleid 
grondig te hekelen Onder het motto 
«Voor een politiek van de sport, 
tegen politiek in de sport' werden 
een aantal klachten en voorsteilen 
geformuleerd 
Een bondig overzicht van deze 

• Het sportbeleid in dit land moet 
kompleet (jaw/el) worden gereorgani-
zeerd Er moet eén ministerie of 
staatssekretariaat (dus geen twee en 
bijgevolg ook geen gemeenschapsin
stanties) van (of voor) de sport ko
men Er wordt voorzichtigheidshalve 
wel aan toegevoegd dat men de wer
king van de kultuurraden niet wil 
belemmeren maar enkel wil koordine-
ren 

• De sport op school moet gestimu
leerd en niet geminimalizeerd worden 
De inknmping van het globaal aantal 
lesuren ten spijt Een uur sport per 
dag lijkt noodzakelijk 

• De topsporters in spe (die wel vol
gens strengere normen zullen gese-
lekteerd worden) hebben recht op 
betere begeleiding Zo moet het ek-

samensysteem op de school ter hun
ner ere versoepeld worden Dat zij tij
dens hun legerdienst van een onwaar
schijnlijk aantal privilegies mogen ge
meten IS uiteraard normaal 

• De heren willen de sportqenees-
kunde uit de wazige, met effektieve 
(lees penalizerende) sfeer halen waar
in ZIJ zich thans bevindt 

• Er wordt op gewezen dat al de 
voorstellen en bemerkingen jundisch 
onaanvechtbaar zijn en dat alle toe
komstige initiatieven voor subsidiering 
in aanmerking komen 

• Tot slot zegde monsieur Ie Prési
dent Mollet dat alle eisen en opmer
kingen aan de toekomstige kabinets
formateur zullen kenbaar gemaakt 
worden en dat in geval van « negatie » 
een algehele sportstaking als druk-
kingsmiddel zal aangewend worden 
W I J bewegen ons reeds meer dan tien 
laar, zi| het nog steeds met een zeke
re naïviteit, in die zeer «eigen» Belgi
sche sportwereld Wij kregen dan ook 
ruim de gelegenheid om kennis te 
maken met meerdere heren bondsbe
stuurders Hun zelfverzekerde arro
gantie, hun onwaarschijnlijke minach
ting voor de leek in de sport is ons al 
jaren een doorn in het oog (om met te 

zeggen beide ogen) Maar wij geven 
graag toe dat zij er andermaal in 
gelukten ons met verbijstering te 
slaan 

Want waar komt het, eenvoudig ge
zegd, precies op neer ' 
De sportbonden, en uiteraard ook het 
in wezen kompleet onbelangnjke en 
onbenullige BOK, ergeren zich nog 
steeds mateloos aan de opgelegde 

• De Belgische voetbalbond 
zit andermaal met een pro
bleem opgescheept In de acht
ste finales van de beker van 
België werden alle nog reste
rende Waalse klubs uitgescha
keld. Alleen Sporting Ander-
lecht (uit Brussel) blijft als 
tegengewicht voor zeven 
Vlaamse ploegen. Wedden dat 
de finale door... een Waalse 
scheidsrechter wordt geleid. 
Maar zover zijn we nog niet. 
Want de wijze voetbalvaderen 
kwamen op het lumineuze idee 
vanaf de kwartfinales heen- en 
terugwedstrijden te spelen. Dit 
om te voorkomen dat de groten 
door de kleintjes zouden wor
den verrast. Want één finale 
Waregem—Tongeren was de 
schatbewaarder van de KBVB 
méér dan genoeg. Club Brug
ge—Anderlecht dat zou toch 
wat nieuws zijn. .? 
9 Halfweg januari wordt 
meestal de Gouden Schoen, de 

onderscheiding voor de beste 
voetballer van het jaar, toege
wezen Het organizerende dag
blad, het traditioneel van flamin
gantisme overlopende < Het 
Laatste Nieuws », huldigt nu al 
enkele jaren een • tweetraps > 
verkiezingssysteem. Dit impli
ceert dat de stemgerechtigden 
tweemaal een stembulletin 
moeten invullen. Éénmaal in ju
ni en éénmaal in december. De 
resultaten waren dan ook vaak 
hoogstmerkwaardig. Spelers 
die In juni een rekordaantal 
stemmen vergaarden en in de
cember geen punt meer scoor
den. Of omgekeerd. 
Voor ons is Jean Janssens de 
voetballer van 1978. De Waas-
lander gaat er alle weken met 
volle overgave tegenaan — 
een zeldzame eigenschap voor 
hoogbegaafde voetballers — 
en beschikt bovendien over 
een voortreffelijke sportieve in
stelling. 

Met hem zijn Vandereycken en 
Swoit Vanderelst gerechtvaar
digde aanspraakmakers. Of zal 
het toch Jean-Mane Pfaff wor
den "f De minzame, iedereen 
beamende en onafgebroken al
leman bedankende public-re-
ationsofficer van SK Beveren 
en de nationale ploeg beloofde 
al de stemgerechtigde journalis
ten alvast een banket indien hij 
de zeer begeerde onderschei

ding moest kunnen meepak
ken... 

• Internationaal werd Kevin 
Keegan uitgeroepen tot de Eu
ropese voetballer van het jaar. 
De kleine Brit van Hamburger 
SV werd terecht hoger gewaar
deerd dan KrankI, de Oosten
rijker van C.F. Barcelona. 
Die Keegan is een wonderbare 
knaap. Klein, technisch buiten
gewoon onderlegd, snel, onder
nemend, doortastend, moedig. 
Helemaal geen Brit. . Merk
waardig was wel dat ook hij, 
zijn hoge som aan talenten ten 
spijt ruim één jaar nodig had 
om zijn draai te vinden bij zijn 
nieuwe klub. Na één seizoen 
doffe ellende — men sprak 
zelfs van een mogelijke terug
keer naar Liverpool of van een 
transfer naar Spanje — voert 
hij de Hamburger SV momen
teel naar de hoogste toppen 
van het Duitse voetbal. 

• Te Antwerpen overleed op 
Kerstdag Raymond Braine. 

Eens de trots van het Belgisch 
voetbal. In de jaren dertig was 
Raymond Braine een absolute 
topvoetballer. Hij speelde meer 
dan vijftig keer voor de nationa
le ploeg. Hij verwierf internatio
nale faam met Sparta Praag. Hij 
won een Mitropacup met zijn 
Tsjechische ploeg. Hij werd en
kele keren Belgisch kampioen 
met Beerschot Hij was 's lands 
eerste beroepsspeler. Om de 
woorden van zijn tijdgenoten te 
citeren :« Hij was de beste voet
baller die België ooit voort
bracht Beter dan een Rik Cop-
pens. Beter dan een Van Himst 
Beter dan gelijk wie. > 

We geloven dat daarmee alles 
gezegd is en voegen er enkel 
nog aan toe dat Raymond Brai
ne, zoals vele andere topvoet-

Sport kortweg 

Toch dreigden er voor de pres
tigieuze Duitse klub moeilijke 
tijden. C.F Barcelona, de klub 
met de onuitputtelijke goud
aders had een welgevallig oog 
laten vallen op de kleine Kevin 
die ook biezonder goed kan... 
rekenen. De duizenden suppor
ters van Hamburger durfden er 
gewoon niet aan denken. Geluk
kig voor hen echter kondigde 
de Spaanse sportraad voor 
een paar dagen aan de Spaan
se voetbalbond te zullen advi-
zeren geen buitenlandse voet
ballers meer toe te laten voor 
1982... Want in dat jaar worden 
de wereldkampioenschappen 
voetbal op het Iberisch schie
reiland gespeeld en intussen 
moet het eigen talent maximale 
doorgroeimogelijkheden ge
waarborgd worden. Spanje 
moet in 1982 zo sterk mogelijk 
staan.. Want net als in Duits
land 1974 en in Argentinië 1978 
staat in dat jaar het voortbe
staan van de natie op het 
spel... 

bailers, mislukte in het trainers
vak. 
• De internationale transfer
markt bleef in het voorbije jaar 
tot de laatste dag open in ons 
gezegend voetballand. D't had 
voor gevolg dat m de laatste 
weken van het jaar het vreem
delingenlegioen in onze hoog
ste afdeling nog met enkele 
eenheden werd versterkt Club 
Brugge kocht éne Houtman bij 
Feyenoord. Kortrijk vond een 
witte merel bij het Joegoslavi
sche Rijeka en La Louviére zou 
in IJsland gevonden hebben 
wat het in eigen land vruchte
loos zocht Wij zijn amper be
nieuwd naar de resultaten van 
deze late transakties. We kon-
stateren enkel dat grote voet
ballanden als Italië en Spanje 
hun klubs tegen zichzelf m 
bescherming nemen en de gren
zen hermetisch sloten of slui
ten. 

Om de eigen jongeren ook 
eens speelgelegenheid te ge
ven, nietwaar. 

# Het Belgisch volleybalver
bond heeft een nieuwe voorzit
ter. Stephen Voicke, voormalig 
voorzitter van Ibis Kortrijk en 
tegelijkertijd ook suksesrijk za
kenman. Insiders spreken van 
een goede keuze. Wij wachten 
af. Toch durven wij de nieuwe 
voorzitter enkele wenken ge
ven. Stop de improvizatie bij de 
organizatie van het nationaal 
kampioenschap. Verplicht de 
klubs zoveel mogelijk op het
zelfde tijdstip te spelen. Voet
bal was jaren een begrip op 
zondag 15 u. Daarop bouwde 
het zijn populanteit Regelmaat 
en gelijktijdigheid waarborgen 
bredere interesse. De onover
zichtelijke chaos van de voor
bije maanden heeft veel moge
lijk geïnteresseerden definitief 
(?) weggejaagd. Stop ook het 
gesjacher met de aan- en ver
koop van stamnummers waar
door klubs plotseling drie en 
meer afdelingen kunnen stij
gen. Verzorg de public-rela
tions zodat de media tenminste 
« allemaal > weten wie waar en 
wanneer speelt 

9 De eindejaarsoverzichten 
in de dagbladen blonken niet 
uit door originaliteit Ondanks 
het feit dat goed georganizeer-
de en rijkelijk bemande sportre-
dakties daar toch borg moeten 
kunnen voor staan. Briljant 
evenwel vonden wij de idee 
van < Het Belang van Limburg > 
dat in zijn eindejaarsnummer 
onder het motto « En toen werd 
het even stil > reportages 
bracht met Ronny De Beucke-
laer, Roger De Coster, Michel 
Pollentier, Jean-Pierre Coop-
man en Gaston Roelants. Inzon-
der de twee eerste reportages 
ontroerden ons. Ronny en Ro
ger beleefden immers een bie
zonder pijnlijk jaar 1978. De wij
ze waarop beide sportmannen 
over hun ervaringen spraken 
verzoende ons weer met de top
sport en bracht een treffende 
illustratie van de menselijke 
verrijking die desondanks van 
zware beproevingen kunnen uit
gaan. De titels «Er komt een 
dag dat ik weer zal kunnen 
lopen > en • Sterven moet niet 
moeilijk zijn » verplichtten ech
te sportliefhebbers tot de lek-
tuur van deze voortreffelijke re
portages. 

splitsing van de bedoelde bonden in 
gemeenschapsvleugels en aan het 
van kracht worden van het statuut 
van de met betaalde (of zwart betaal
de) sportbeoefenaar Wij konden de 
heren in hun verzet soms begnjpen 
en soms zelfs ondersteunen Omdat 
we rekening hielden met specifieke 
situaties Een groot aantal sportvereni
gingen (inzonder voetbalklubs, alhoe
wel natuurlijk met allemaal) bedruipen 
zichzelf al jaren volledig Zonder eni
ge officiële steun Het leek ons bijge
volg met onredelijk dat zij graag baas 
bleven in eigen keuken Het was ove-
ngens kentschetsend dat de toepas
sing van de gewraakte dekreten en 
statuten rimpelloos verliep bij de klei
nere, van subsidienng afhankelijke 
sportbonden Zij maakten geen ka
baal en streken de hogere toelagen 
zonder veel gemor op Erger werd het 
natuurlijk voor de grote, machtige bon
den Lees voetbal-, wieler-, basket- en 
in mindere mate ook de volleybal
bond 

De voetbalbond aast al geruime tijd 
op de milde (jawel O subsidiering van 
de topsport Zij wil veel geld om duur 
betaalde spelers te kunnen aantrek
ken Spektakelsport (zo wordt dat 
door de verdedigers genoemd) op 
kosten van de gemeenschap Dat er 
al een aantal klubs zijn (alhoewel — 
en daann schuilt ook al een met goed 
te praten ongelijkheid — met alle
maal) die door het gratis gebruik van 
installaties en verminderde vermake-
lijkheidstaksen leven op kosten van 
gemeente- en stadsbesturen vindt 
men uiteraard normaal De heren wil
len nu echter veel meer Om het mot
to van de perskonferentie in eenvoudi
ge taal om te zetten « Geef geld aan 
de sport en bemoei je er verder niet 
mee" 

En precies daar kunnen wij met meer 
volgen Wanneer de bonden geld uit 
de staatskas willen, moeten zij kun
nen aanvaarden dat die staat toekijkt 
op wat er zich binnen die bonden 
afspeelt Als de totale jeugdopleiding 
moet gesubsidieerd worden — dit 
wordt natuurlijk met expliciet gesteld 
maar het is er wel onder te verstaan 
— zien WIJ geen enkele reden meer 
om de toepassing van het statuut van 
de met betaalde sportbeoefenaar ook 
maar in het minst af te remmen Het 
zoeken naar alle mogelijke juridische 
spitsvondigheden (de vnjheid van ver
eniging O wordt dan zinloos Wie 
neemt moet geven Zelfs de machtige 
voetbalbond 

Dat die oppermachtige organizatie al
vast steun ging zoeken bij het BOK 
vonden wij al zo bevreemdend Dat 
was tegen alle gewoonten in Na de 
perskonferentie werd alles echter 
doorzichtelijk Ook de koordinerende 
funktie die tussen de kultuurraden 
moet geschapen worden Want stel 
je voor dat het BOK dat twee maan
den eerder nog trots en luide meldde 
dat het geen staatsteun behoefde 
door het dekreet op de splitsing naast 
alle subsidies tuimelde 
Het schermen met schoolsport en 
begeleidingsnormen voor topsporters 

zijn dan ook slechts camouflerende 
maneuvers leder zinnig mens weet 
dat er op onze scholen te weinig 
sport wordt beoefend Men had qeen 
BOK nodig om dit wereldkundig te 
maken Het versoepelen van de ek-
samensystemen voor toekomstige 
topsporters vinden wij ronduit een 
beschamende eis Het is nog met 
genoeg dat de kandidaat-geldverdie-
ners-op-grote-schaal amper leger
dienst moeten volbrengen, men wil ze 
nu ook nog moeiteloos een diploma in 
de hand stoppen 

In een demokratisch land mogen 
geen andere normen gelden voor toe
komstige topsporters dan voor de 
zoon van Jan op de hoek 
Het betreft hier uitsluitend omhuld 
eigenbelang Van sportbonden en de 
voor hun voortbestaan en prestige 
onontbeerlijke topsporters 
Ook het geleuter over de sportge-
neeskunde dient in dit perspektief 
bekeken Eigenlijk zouden de sport
bonden zelf hun eigen dopingonder-
zoeken willen «regelen » W e zijn zeer 
benieuwd naar de reaktie van de for
mateur 

Toch nog een raad aan de sportbon
den Wees voorzichtig met de sport
staking Want stel je voor een 
sportsyndikaat' i 
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Vandaag 
start in de nieuwe 

aan de 
'^Boomsesteenweg 35 
te Aartselaar 

DAMESMANTELS 
een enorme keus 
prachtige 
SHETLAND en 
TWEED mantels 
van zuiver wol 
Nu 

DAMESANORAKKEN 
een unieke keus 
in alle kleuren en maten 

Nu 

en 

2.995 F 

1.250 F 
1.500 F 

BLOUSONS 
voor dames. 
Echt bont 
Prachtige afwerking 
Nu vanaf 

2.450 F 

een echte 
PRIJZEN 
SLAG! 
Reuze kortingen 
op een volledig nieuwe 
winterkollektie die 
slechts 3 maanden oud Is 
maar de plaats moet 
ruimen voor de nieuwe 
lente modellen 

o/o 

KORTING 
op alle 

KINDERKLEDING 

AUTO-COATS 
voor heren 
van zuiver scheerwol. 
Alle maten in talrijke 
modellen. 
Nu vanaf 

2.500 F. 

Een echt 
buitenkcinsje ! 

LUXE 
HERENKOSTUUMS 
de nieuwste modellen 
in de beste stoffen 
tweedelig : 

3.250 F 
driedelig : 

3.750 F 

DAMES
KLEEDJES 
luxe modellen 
van wollen jersey 
Nu vanaf 

1.495 F 

BORGVESTEN 
en 
BORGREGENMANTELS 
voor dames 
en heren 
Nu vanaf 

2.495 F 

BLOUSONS 
voor dames 
en heren 
Duizend jeugdige 
modellen. 
Nu vanaf 

1.595 F 

Plaats voor de nieuwe lentekollektie ^ 
dus... SKM maakt echte koopjes ! 

KOM VLUG KIEZEN... 
U KUNT NU ENORM VEEL GELD SPAREN ! 

HOUTAKKERS-
VESTEN 
voor heren 
Profiteer nu van 
deze prijs : 

2.450 F 

Kan het nog 
goedkoper ! ! ! 

HERENBROEKEN 
- van een stevige stof 

vanaf w 3 w F 
- van velours 

vanaf 7 5 0 F 

HONDERDEN KOOPJES 
AAN ALLE AFDELINGEN 
VAN S.K.M.!! 

SUCCES KLEDrNG MEYERS 
BOOMSESTEEN WEG 35 A A D T S F L A A R 
TEL 031-87.38.42 > ^ # ^ l % I J C t > ^ # ^ l % 

OPEN 
\ V I ; I ; K I I A ( ; K N 
\"A.\ 'J TOT 'Ju 1 
ZATKIiDACKN 
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FILMTHEATERS 

studio 
Van 5 tot 11/1/79 

LEUVEN 1 
14 u - 20 u 7e week KT 

De Klompenboom 
Film van Ermanno Olmi Gouden 
Palm Cannes 1978 

17u 15-23U 15 KT 

Hitler a career 
Film van Joachim C Fest 

LEUVEN 2 
'14 u -20u 4e week KT 

Revenge of 
the Pink Panther 

Film met Peter Sellers 

18u 2e week KT 

L'amour en question 
Film van Andre Cayatte met 
Annie Girardot en Bibi Ander
son 

22Ü 3e week K T 

Pane e cioccolate 
Film van Franco Brusati met 
Nino Manfredi 

16u -24u KN.T 
7e en laatste week 

Convoy 
Film van Sam Peckinpah met 
Kns Kristofferson en Ah 
Mc Graw 

TERVUREN 

Zondag 13 u 30-16 u KT 

Herbie goes to 
Monte Carlo 

Film van Walt Disney 

Vnjdag, zaterdag 20 u 30 
Zondag 18 u KT 

rHötel de la Plage 
Film van Michel Lang 

Zondag, maandag, 
woensdag, 20 u 30 

dinsdag, 
KNT 

Midnight Express 
Film van Alan Parker 

NIVWF 
Donderdag 20 u 30 K.N.T 

Serpent's Egg 
Film van Ingmar Bergman met 
Liv Ullmann en David Carradine 

KURSAAL TURNHOUT 

Vnjdag 18 u 
Zaterdag en zondag 15 u en 
18u 
Woensdag 15 u en 18 u K T 

Grease 
Met John Travolta en Olivia 
Newton-John 

Vnjdag, zaterdag en zondag 
20 u 30 
Maandag, dinsdag 20 u 30 

KNT 

De Griek 
Met Anthony Quinn en Jacqueli
ne Bisset 

NIVWF 
Woensdag 20 u 30 KT 

De Toverfluit 
Film van Ingmar Bergman 

TIENEN 
Vrijdag en zaterdag 20 u 
Zondag 20 u KT 

Convoy 
Film van Sam Peckinpah 

NIVWF 
Donderdag 20 u 30 KT 

De Toverfluit 
Film van Ingmar Bergman 

Informatica nog steeds een twistpunt 
in Groot-Leuvense raad 

^of ten (T'cnljoorn 

Op 19 december jl. had in de Leuvense gemeenteraad opnieuw een fundamen
tele bespreking plaats over de automatische informatieverwerking. Op 24 
oktober 1977 had de raad een overeenkomst goedgekeurd met de vzw Vla-
brie (een afkorting van Vlaams-Brabants Informatiecentrum). Die vereniging 
zonder winstoogmerk wordt onder meer beheerd door CVP-volksvertegen-
woordiger J. Menckens, tevens hoofdverantwoordelijke van de interkommuna-
le Interleuven. De Leuvense raadsleden T. Wouters CCVP) en C. Van Mellaert 
(BSP) zetelen in de raad van beheer De vereniging is van zuiver privaatrech
telijke aard. Zij gaat de overeenkomst aan met de stad en werkt met de com
puters van het ministerie van Ekonomische Zaken. De kosten van zo'n kon-
trakt belopen voor de stad Leuven meer dan 10 miljoen fr jaarlijks. Uit de 
ervaring blijkt dat het personeelsbestand voor de dienst bevolking, stede
bouw, belastingen en rekendienst, waar de informatika ingevoerd wordt, het
zelfde blijft Aanvankelijk werd gedacht dat de invoering van de informatika 
tot een vernieuwd personeelsbeleid kon leiden. 

Knelpunten 
De VU-fraktie was het bij monde van 
E Van Itterbeek, niet eens met het 
agendapunt op grond van drie voorna
me redenen Ten eerste aanvaardt de 
fraktie met dat de politiek beheerde 
pnvaatrechtelijke vereniging Vlabnc 
het monopolie moet krijgen in 
Vlaams-Brabant voor de inrormatika-
verwerking op de gemeentehuizen 
De VU acht de huidige werkwijze een 
stap te veel Er zijn, wegens de snelle 
technologische ontwikkelingen, goed
kopere formules mogelijk, waarbij de 
stad of de gemeente zelf het beheer 
hebben van de informatika De om
weg via het ministene van Ekonomi
sche Zaken is omslachtig en duur De 
gemeenten moeten met gebonden 
worden door de dure huurkontrakten 
van het Rijk met bepaalde multinatio
nals De gemeenten kunnen er niet 
toe gehouden worden die dure en 
technologisch achterhaalde rijkskon-
trakten te helpen honoreren door het 
aanbod van gemeentelijke program
ma's, vooral dan als er goedkopere 
oplossingen op de markt gekomen 
zijn 

Privacy 
Ten tweede gaat het met op aan pn
vaatrechtelijke verenigingen gege
vens toe te vertrouwen die van open
bare aard zijn, zoals de gegevens van 
de bevolkingsregisters Weliswaar 
blijft de stad eigenaar van de gege
vens, maar niemand kan waarborgen 
dat bepaalde gegevens in handen 
komen van derden en aldus de pnva-
cy van de bevolking in het gedrang 
brengen Bovendien is in de overeen
komst met Vlabnc geen enkele clausu
le ingebouwd waarbij het inzagerecht 
van de burgers met betrekking toe 
mun persoonlijke gegevens mogelijk 
gemaakt wordt Van Itterbeek diende 
daartoe een amendement in, dat de 
steun kreeg van de BSP, naar dat in 
een stemming bij naamafroeping, 
door de voltallige CVP- en PVV-frak-
ties werd verworpen 

Duur 
Ten derde kon de VU-fraktie het niet 
eens zijn met de tienjarige termijn 
waarvoor de overeenkomst afge
sloten wordt Evenmin kon de fraktie 
het eens zijn met de stilzwijgende ver
lenging van de overeenkomst voor 
eenzelfde termijn van tien jaar Van 
Itterbeek vroeg die termijn op vijf jaar 
te brengen en af te stappen van de sti 
zwijgende verlenging Hij wenste dat 
de overeenkomst opnieuw voor de 
raad zou gebracht worden Het gaat 
met op zo'n belangrijke zaak volledig 
in handen te spelen van een vzw, die 

voor tientallen jaren het monopolie 
verwerft van de informatikaverwer-
king op de gemeentehuizen De zaak 
wordt alleen maar erger als die ge
westelijke vzw's bovendien in de 
vorm van een koninklijk besluit dus 
buiten het parlement om, een zoge
naamd wettelijk statuut krijgen Dan 
gaan de deuren van de gemeentehui
zen helemaal dicht Aldus wordt het 

statuut van de openbare dienst hele
maal in diskrediet gebracht Schepen 
van Financien J Vandeputte zei in de 
raad dat er geen ander alternatief is 
dan Vlabnc Natuurlijk, als je vooraf 
alle andere beheersvormen en oplos
singen uitsluit en dat terwijl de hele 
sektor in volle ontwikkeling is Zo'n 
beheer is ipso facto een duur beheer, 
met het geld van de gemeenschap 

Besluit 
Het IS ten zeerste geboden dat het 
parlement de kwestie van de informa-
tikaverwerking door de openbare be
sturen 'grondig zou bespreken en dat 
de overheid slechts zou overgaan tot 
het erkennen van de zogenaamde 
vzw's, op grond van een wettelijke 
basis, als er werkelijk geen andere 
alternatieven zouden zijn Hoe dan 
ook, dient het wetgevend werk zich 
op een dnngende wijze te moeten inla
ten met de bescherming van de bur
gers tegen alle mogelijke misbruiken 
van de informatika 

M 
Restaurant 
Feestzaal Café 

U i t b a t i n g : 
E r n a V a n Ddoren 
Keierberg25 

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
Maandae eesloten 

Scherpenheuvel-
Zichem 
splinternieuws 
Onze plaatselijke filmer Rob Van 
Eyck start begin '79 met een wekelijk
se filmvoorstelling in z'n privaat-klub 
«Comedy capers» te Scherpenheu-
vel, Diestsesteenweg De vertoningen 
beginnen om 9 uur 's avonds met de 
volgende planning voor de eerste 3 
maanden van het jaar Dog Day 
Afternoon (71 1979), Missouri Breaks 
(1411979), Rocky (2111979), Taxi 
Dnver (281 1979), Return of the Pink 
Panther (421979), Chinatpwn 
(11 21979), Rollerball (1821979), The 
Godfather (2521979), Death Wish 
(431979), Car Wash (11 31979), Tar
gets (1831979), Iphigenia (2531979) 

Scherpenheuvel steekt karnavalkaarsen aan 
In een eivolle parochiezaal werd 
te Scherpenheuvel het karnavalsei-
zoen ingeluid met een denderend pnn-
senverkiezingsbal Want het regeer-
jaar van Rosette I liep ten einde, en 
deze moest dan ook noodgedwongen 
«overlijden» Er kwamen zelfs een 
paar traantjes bij kijken toen de sym-
patieke Rosette haar eigen doods-
bnef en afscheid voorlas Na de 
begrafenisceremonie, opgevrolijkt 
door «Pastoor Munte», voorbeeldig 
bijgestaan door «de Witte» (Fik ga
zet), die met hun lollig sketchnummer-
tje de zaal aan het gieren brachten en 
tevens ontroerden, werd Rosette I op 
een draagberne ten uitvaart gedra
gen Haar man, gemeenteraadslid 
Fons Van Gossum verklaarde achter
af dat het wel een tof jaar geweest 
was, maar toch tevreden te zijn z'n 
vrouw terug wat meer te zien, aan de 
afwas want « amaai m'n handen zul
le i -

De raad van zeven boog zich toen 
over de verkiezing van een opvolg
ster eensgezind werd Simonne Bné 
voorgesteld als nieuwe prinses Zij is 
afkomstig uit Rillaar, maar woont nu 
sedert enige jaren terug in het dorp 
van haar voorvaderlijke familie, Zi-
chem Ze is 29 jaar jong, blond en 
gehuwd met onze medewerker Ro
bert Janssens en moeder van twee 
«kaarskattekens in spee» Sonja en 
Koen Aanvankelijk wat overdonderd 
door de grote eer die haar te beurt 
viel zat ze er wat stilletjes bij, doch 
dra werd ze omhelsd door de voor 
deze gelegenheid nog kwieke burger
vader de h Henn Maes, de «Raad 
van zeven» en de eredames waarna 
ze ten dans werd geleid De vreugde 
kon niet op en het duurde tot in de 
met meer zo vroege uurtjes 

Gevuld programma 
Er wacht Simonne I nu een hele reeks 
feestelijkheden, en karnavalstoeten 
waarop zij haar beste beentje zal 
mogen voorzetten en om Scherpen-

ZO€K€RC]^ 
— 38 j tweetalige man met 'n 
diploma ekonomische humanio
ra en 17 j ervaring in een grote 
mutualiteit zoekt een nieuwe 
betrekking in deze sektor na 'n 
tijdje gewerkt te hebben in de 
handelssektor 

— 21 j jongeman uit Dilbeek, 
drukker, specialist fotocopie 
voor offset zoekt een passende 
betrekking in of rond Brussel 

— Licentiaat en licentiate in de 
kinesitherapie zoeken een part-ti
me betrekking in de vierhoek 
Halle-Ninove-Aalst-Brussel 

— 42 j Vlaams-nationalist die 
weet van aanpakken zoekt 
plaats als chauffeur-magazijmer 
op as Brussel-Aalst 

— 18 j meisje dat BLO volgde 
zoekt een betrekking als hulp in 
school, rusthuis, kliniek of zelfs 
gezin Inschnjving voor R M Z 
verplichtend doch tussenkomst 
voor 50 % van het ministerie 
van Sociale Voorzorg 
Voor verdere inlichtingen Dr J 
Valkeniers, volksvertegenwoor
diger, Ninoofsesteenweg 11, 
1750 Schepdaal Tel 02-
5691604 

Wie heeft werk voor 
— een jonge vrouw (°1958), 
sekr talen, diploma A6/A2 
— een jonge man (°1958). mo
derne talen A2, handel A3 
Inlichtingen bij Huguette De 
Bleecker-Ingelaere, provincie
raadslid, Tolhuislaan 15, 9000 
Gent tel 091-256487 

heuvel te vertegenwoordigen. Zo on
der meer te Brussel ter gelegenheid 
van het duizendjang bestaan van de 
hoofdstad, ook van en voor de Vlamin-

Simonne I 
Kaarskattenprinses 
1979 

gen Het eigenlijk programma tiegint 
te Schoonderbuken b j de plaatselij
ke karnavalvereniging «Saba» op 20 
januan en dan te Heist-op-den-Berg 

Op 27 januan zal ze te Geel te gast 
zijn, 2 februari te St-Joris-Winge Prin
senbal, 17 februan Prinsenbal te 
Diest 24 februan verkleed-bal te 
Scherpenheuvel en de dag daarop 
Kinderstoet met bal eveneens te 
Scherpenheuvel De 9e en 10e maart 
naar Leuven verkiezing Pnns van 
Brabant met stoet en bal De 3e 
maart Pnnsenbal te Tienen Op 18 
maart gaat dan de grote kamaval-
stoet uit te Scherpenheuvel De 17e 
maart Pnnsenbal te Zaventem Op 24 
maart de grote stoet te Aarschot met 
Pnnsenbal De nj wordt gesloten te 
Diest met de grote karnavalstoet op 
de Ie apnl 

De nieuwe pnnses verklaarde in 
naam van de vrouwen te hopen in het 
voorjaar '79 de inhuldiging te kunnen 
vieren van de geplande wekelijkse 
zaterdagmarkt te Scherpenheuvel 
We drinken hierop en vrolijke nieuw
jaarsfeesten RJ. 

AKTUEEL! 

«CONCEPT VOOR 
EEN FEDERALE 
GRONDWET» 
door Maurits Van Haegendoren, 
oud-senator. 
Prijs 100 f r + 15 fr verzen
dingskosten. 

deze publikaties zijn te bestellen b i j : 
Dienst Publikaties - Vormingscen
trum Ld. Dosfel vzw - Bennesteeg 4 -
9000 Gent - Tel 091-23.08.24 - door 
storting op bankgiro 
068-0640740-82, met vermelding van 
het aantal publikaties. 
Ze kunnen ook afgehaald worden op 
voornoemd adres van 09.00 u. tot 
1215U. - 1300 u tot 16.30 u 

NIEUW! 

«HET ROOD VAN 
DE KLAUWEN » 
door Professor J. Maton. 

(Ekonomie en etiek in de Vlaam
se Beweging met plan van de ver
schillende Belgische ekonomi
sche machtsgroepen) 
lEen schitterende ontmaskering 
van de Belgische belangengroe
pen die Vlaanderen in hun klau
wen houden 
Een onthulling van de banden tus
sen de holdings en politici van de 
traditionele partijen die gezonde 
politieke beslissingen onmogelijk 
maken. 

Eindelijk een boek dat efficiënt en 
offensief de wegen en middelen 
aanduidt waarlangs en waarmee 
Vlaanderens vijand de Belgische 
staat en zijn handlangers moet 
bekampt worden 
Tenslotte ook een boek dat een 
wegwijzer is voor de opbouw van 
een waarachtige, zelfbewuste en 
vooruitstrevende Vlaamse maat
schappij 

Prijs 160 fr (verzendingskosten 
exclusief) 

Dank en wensen uit 
Groot-Halle 
Alle medewerkers aan de verkiezings
campagne worden vriendelijk be
dankt voor hun onbaatzuchtige inzet 
Voorkeurstemmen Raf De Moor 
(300) (Senaat), Juul Denayer 531 
(Kamer) en 1 319 (Provincie) 
Prettige eindejaarswensen aan alle le
den Met nieuwe moed beginnen we 
het nieuwe werkjaar Meer dan ooit 
zelfbestuur en beveiliging van 
Vlaams-Brabant i 

Buizingen 
Tombola-VU-pensenkermis 

Steunboek 1 Ameys-Schoukens, 2 
Bart Chnstiaens, 3 Jan Moeren-
houdt, 4 Dolf Wijns, 5 Santa Boe-
tiek , 6 Emiel Uytenhoven , 7 Frangois 
Desmedt (Snelle DuiO, 8 Boudewijn 
Stroobants (deze prijzen worden 
thuis bezorgd) 
Steunkaarten: 
1569 1628 1639 1692 1740 Prijzen af 
te halen bij Juul Denayer, Kortrijkveld 
7, Buizingen 
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Heuvel lands Vredesspel te Brussel 
Alle parlementsleden uitgenodigd 

Op zondag 7 januari brengt de 
«Elfnovembergroep» uit het 
Westvlaamse Heuvelland het Vre
desspel « Nooit brengt een oorlog 
vrede» te Brussel in het Paleis 
voor Schone Kunsten (opvoe
ringen om 5 en om 2»u.) 

Met de steun van de twee over
legorganen voor vredéswerking, 
het «Overlegcentrum voor de 
Vrede» in Vlaanderen en «Con-
certation Paix et Dévelop-
pement» nodigt de Elfnovember
groep alle parlementsleden uit 
naar de namiddagvoorstelling. 

Het stuk doet niet alleen de eer
ste wereldoorlog herleven, maar 
dringt door tot de aktualiteit van 
nu. Wat doet onze regering, ons 
parlement voor de vrede? Deze 
vragen zijn niet te ontwijken. Het 
spel heeft reeds vele honderden 
mensen aan het nadenken, het 
her-denken gezet (de «Elfnovem
bergroep » speelde het bij de her
denking van zestig jaar wapenstil
stand 11 november 1918-1978 
voor liefst 5.100 toeschouwers). 

Dringt deze herdenking ook door 
tot het parlement ? 

De Vredesbewegingen hopen 
dat vele mensen op zondag 7 

januari de weg vinden naar het 
paleis voor Schone Kunsten voor 
deze vredesdag, maar ook voor 
een stuk volksteater. Het «Pa-

NOOIT BRENGT EEN 

leis» zag reeds vele spektakels; 
deze keer wordt van het paleis 
een echte «volksschouwburg» 
gemaakt, met demokratische prij
zen (150 fr. op alle plaatsen : wie 
eerst komt, krijgt de beste plaats), 
die dag komen er in de grote zaal 
geen fooien aan te pas. Het bege
leidend personeel wordt die dag 
betaald (de Elfnovembergroep 
als volksteater vindt dat die men
sen hun loon waard zijn en niet 
een fooi) en bezorgt iedereen de 
volledige tekst van het spel. In het 
boekje staat ook een samenvat
ting in het Frans als hulp voor de 
franstalige bezoekers die op uit
nodiging van « Concertation Paix 
et Développement» dit vredes
spel uit Vlaanderen komen bijwo
nen. 

Volksunie 
sociaal en federaal 

Een zonnige tuin het 
hele jaar door! 

HOBBY
SERRES 

Zeer sterke, degelijke • erl 
waterdichte konstruktie. 
Uitvoering in aluminium, 
met kitloze beglazing. 

Zeer eenvoudige montage 
en niet het minste onder
houd. 

Vaste breedte van 2J30 m en 
variërend in lengte tot 
10.60 m. 

Vraag ons vrijblijvend (older en 
prijslijst 111 

Serrebouw 
DEFORCHE pvba 
Gentseheerweg 120 

8700 IZEGEM 
Tel. 051/30.37.01 (4 D 

Aanbevolen huizen 
M A T R A S S E N P L A T T E A U 

A l l e m a t e n , alle s o o r t e n , o o k 
m e d i k a l e e n an t i -a l le rg ische ma 
t r a s s e n 

P l a l t e a u - L i e v e n s . P o r t u g e e s 
s t r aa t 9, 1780 T e r a l f e n e , t e l . 
053 /6€ .74 .56 . 

I D E L - Tel . 011-53.43.49 

Gi . ' iegenheid .sgraf iek : H u w e l i j k G e 
b o o r t e Z e l f k l e v e n d f p l a k b a n d en et i -
kf.-tten H o u t e n d r u k l e t t e r s • Rek lame-

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie Van Laere - Marcel la Naessens 
Lokaal Volksunie. 
Gontrode Heirweg 49, 9230 Mel ie -
tel. 091-30.06.53 

KEUKENS SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

Tel 582 1441 
Toonzaal alle dagen open van 9-
19 u Zondag gesloten 

FEESTZA,.EN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgerief 

Schildersiraat 33. 2000 Antwerpen 
Tel 031/37 45 72 

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER- BEHANGWERKEtvLen 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van 't vak 
ADOLF CLAES EN Z O N E N 

Kerkweg 8, 1760 Roosdaal-Stri|tem 
Tel. 054/33.37.56 

DE OUDE KRING 
Cafe vu- lokaa l 

Dorpsplein. Heusden-Limburg 

J E F T H I J S 

A l l e v e r z e k e r i n g e n 

K o n i n g L e o p o l d l a a n 1, 
3 1 8 0 W e s t e r i o Tel 014 -54 4 8 0 7 

P V B A J BORREMANS COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel 054/41 2589 

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

- U I L E N S P I E G E L . 
Herberg en Feestzaal 

Kerkstraat 24. 1742 Ternal 
Tel 582 1345 

Volksuntelokaal 

GASTHOF MALPERTUS 
Beelds t raa t 10, 
ST-NIKLAAS 
Tel 031/7673 44 

R e s t a u r a n t me t verschi l len
d e specia l i te i ten T a v e r n e 
m e t V l a a m s e special i te i ten, 
zoa ls konijn, V l a a m s stoof-
vlees, hu t s epo t Keizer Ka-
rel. 
Feestzaal t e r beschikking , 
tot 120 p e r s o n e n 

E I N BERT 
Assesteenweg 117 TERNAT 

Tel 02/582 1312 
VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 lot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47. 1850 Grimbergen 

Tel 02/268 14 02 

Maak ook eens kennis met de gezel
lige sfeer in 

Cafè-Restaurant 
SCHUTTERSHOF 

Dorpstraat 10 
2922 RAMSDONK 

Tel 015-71 15.49 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
WOMf^/IELGEM 
Tel. 031/53.7039 

Dames-, heren- en kinderkleding 

MARC A D A M S 

Mechanische schr i jnwerker i j 

Guchtstraat 105 
9310 LEDE 
Tel. 053/70.48.75. 

Feestzalen 

H O F V A N ARAGON 

Aragonstraat 6, Lier 

Tel. 031-8.15.68 

DRUKKERIJ-PAPIERHANDEL 
J.TRUYEN 

Stationsstraat 58 
2440 Geel 

Tel 014/58.85.81 
Alle dag- en weekbladen 

Industriële brood- en banketbakkerij 

en roomijs 

Wil fr ied BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47. UITBERGEN 

Tel. 091-67 57.12 

DEN KLAUWAERT 
CAFE-LOKAAL VAN 

D A S S T R A A T 23 
O P E N : - ZATERDAG VANAF 19 

ZONDAG VANAF 10 U. 

V O L K S U N I E 
W o M M E L G E M 

u. 

Makelaarskantoor 

VERHAEST-PERSYN 

Alle beleggingen - leningen -
verzekeringen. 

Kerkstraat 2a, 8060 
ZWEVEZELE, 
tel. 051-61.16.07 

GROEP A 2000 
Land van Waaslaan 50, 

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

Persoonlijke leningen -
Financieringen - Hypoteken 

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

WONINGTEXTIEL - WAND- EN 
VLOERBEKLEDING 

ONTWERP UITVOERING 

(gaötjiof i e Keiler 
2152 Wechelderzande 

Dagmenu van 12 tot 14 u. 
Extra zondagmenu. 
TeL031 / tZ07 .12 

Z A N H E R 
w a s a u t o m a t e n , koelkas ten , d iep
vr iezers en v e r w a r m i n g : 
Zanker-center Gilbert Dezutter, 
Wingenestraat 7, 9880 Maria-
Aalter. Tel. 091-74.19.50. 
Duitse topkwali te i t m e t g o e d e 
service. Zeer lage prijzen. 

(Adv.871 

LINDENHOVE 
Bellestraat 49 

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

RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel. 091-69.28.74 

Specialiteit ribstuk op hout 
Dinsdagavond en woensdag 

gesloten 

CARROSSERIE VAN HOUDT 
Alle carrosserieherstel l ingen 

Lange Winkelhaakstraat 46, 

2000 Antwerpen 
Tel. 031/32.26.14 

Steeds w«lkom in 
KREKELHOF 

drankhuis met sfeer 
Brusselbaan 11, Gooik 

054-33.48.57 
Uw tweede t l i u i t ! 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandfieelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazaliaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02/734 06 43 
Na 18u 425 4642 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN! 

Verzorgde keuken, 
demokratische prijzen, 
uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel. 031/81.88.41 

Th. WILLEMS 

Schri jnwerk en meubilering 

Jan de Windtstraal 57, 

9300 AALST 

Tel. 053-21.83.90 

Welkom 

IN DE GROENE POORT 

Dorpstraat 31,1686 Gooik 
02-532.54.81 

Lokaal van de Volksunie 

pvba VAN PARUS 

Industriepark Blok F 
9140 ZELE 

Tel. 052-44.41.02 
Do«-het-zelf 

Bouw- en tuincenter 

tVIARCEL MERTENS 
Verzekeringsmakelaar 

Diepestraat 55 -1810 Wemmei 
Tel 02-478.57.27 

De laagste tarieven voor 
autoverzekering 

lustrerie 
marc de vriese 
baron ruzettelaan 
assebroek - brugge 
tel. 050/354 04 
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Coesare Borgia 
Dit is het tweede luik van de Ita-
lië-diptiek van Armand Bom. We 
bespraken reeds in dit blad het 
eerste luik «Zondvloed over Ita
lië ». Van dezelfde auteur versche
nen reeds «Een rebel in de ab
dij», «Dialoog met Martin Lu
ther», «De langste droom» (een 
Catherine de Medici-roman), Ro
bespierre », « Willem van Oranje », 
« P.-P. Rubens » en « Erasmus van 
Rotterdam ». 
Als schrijver van historische ro
mans heeft Armand Bom stellig 
zijn sporen verdiend. Een opval
lende gave bij deze auteur is niet 
alleen de direktheid waarmee hij 
op zijn personages «afstevent» 
maar ook zijn vermogen om met 
weinig middelen de « couleur loca
le » of de sfeer te suggereren. De 
centrale figuur van deze nieuwe 
roman — waarin ook louter doku-
mentarische bladzijden voorko
men, die overigens met storen, 
integendeel de lezer het nodige 
feitenmateriaal bijbrengen — is 
de tweede zoon van Alexander 
VI. Niet iedereen is nu eenmaal 
«ingewerkt» in de Italiaanse re
naissance en de politiek van het 
Vatikaan en de vele Italiaanse sta
ten en staatjes van die bewogen 
tijd. 
De verhalende figuur, Agapito, ge-
heimsekretaris van paus Alexan
der VI (een Borgia), vergezelt van 
vroeg af de oudste zoon van de 
paus, Caesare, die niets moet heb
ben van een kerkelijke loopbaan 
(hoewel hij reeds op 17-jange leef
tijd kardinaal is, zonder priester-

ius de god 

wijding). Hij is vooral een politicus 
en een militair, welke eigenschap
pen zijn vader maar al te goed zal 
kunnen gebruiken bij de machts-
uitbreiding die deze rennaissan-
ce-vorst — veel meer prins dan 
bisschop van Rome en paus — 
hardnekkig zal nastreven. 
Rond Caesare cirkelen de andere 
Borgia-kinderen Juan, Joffre en 
de beruchte Lucretia, lieveling 
van haar oudste broer en instru
ment in de machtspolitiek van 
haar vader, de paus die in zijn elf 
jaar lange pontifikaat door zijn 
nepotisme, praalzucht en ontucht 
de stoel van Petrus te schande 
maakte. Anderdeels is hij de be-
vestiger van de tijdelijke macht 
van de paus door zijn centralisti
sche politie, zijn talloze intriges, 
het herstel van de Vatikaanse 
staat, waarbij voor sluipmoord en 
vergiftiging niet teruggedeinsd 
wordt (hoofdzakelijk onder lei-, 
ding van Caesare, die ook de ban
deloze condottieri mores leert). 
De dood van Alexander VI bete
kent meteen het begin van het 
einde van Caesare. Dat begint 
met zijn afzetting als legeraan
voerder en zijn opsluiting door de 
Spanjaarden, nadat paus Julius II 
hem vogelvrij heeft verklaard. Hij 
sneuvelt na zijn vlucht uit Spaan
se gevangenschap in 1507 in 
dienst van koning Jean d-Albret 
van Navarra. Een zeer boeiend 
verhaal! (RC) 
« Caesare Borgia » door Armond Boni, 264 
biz. Omslagontwerp Kothuis Art-team. Uit
geverij Heideland-Orbis NV, Hasselt Ge
bonden : 350 fr. 

Deze roman van Robert Graves 
(I Claudius en Claudius the God) 
hebben we jaren geleden in het 
Engels gelezen en van die lezing 
een allerbeste indruk bewaard. 
De BBC deed er vorig jaar nog 
een schep bij door een tv-bewer-
king, op niveau en geen enkel 
ogenblik vervelend. Naderhand 
zagen we dezelfde serie op Ne
derland I, wat onze indrukken 
slechts bevestigde. 

Claudius volgt na de moord op 
Caligula — een waanzinnig, bloed
dorstig tiran — op als keizer van 
Rome. Deze stotteraar met horrel-
voet, wordt door het leger als kei
zer aangesteld, zeer tegen de zin 
van de betrokkene, die liever his
toricus blijft en ook in de scha
duw wil blijven. Onder Tiberius en 
Caligula is hij er in geslaagd, onop
gemerkt te blijven en door zich 
half onnozel voor te doen, loopt 
hij nog minder in de kijker en 
wordt hij niet uitgeschakeld zoals 
andere jonge verwanten van Tibe-
nus. Deze houding komt Claudius 
nog meer van pas onder Caligula, 
die zijn oom als een ongevaarlijke 
zonderling, niet als een konkur-
rent beschouwt en zelfs een zeke
re genegenheid koestert voor de 
vaak verstrooide geschiedschrij
ver. 

Nu moet men weten dat Claudius 
een overtuigd republikein is en 
niets anders dan weerzin voor de 
monarchie heeft Maar de om
standigheden, de keuze van het 
leger dat een weigering met de 
dood zou bestraffen en de zwak
ke senaat, die niet in staat is, het 
leger te trotseren, verplichten 
Claudius de kroon te aanvaarden. 
Als caesar ontpopt hij zich als 
een rechtvaardig vorst, een goe
de administrator, die talrijke wan
toestanden uitschakelt en niet het 
minst als een veldheer, die de Brit-
tanniërs de beslissende nederlaag 
toebrengt. Alleen met de vrou
wen vergist hij zich, vooral met 
zijn echtgenote, wier naam het 
symbool zal worden van dekaden-
tie en wreedheid. Haar huwelijk 

met een tweede man — ze blijft 
dus met de keizer gehuwd I — 
doet de maat overlopen. Onder 
druk van zijn nauwste mede
werkers veroordeelt Claudius 
Messalina tot de doodstraf, die 
fluks door enkele officieren wordt 
uitgevoerd. Tevens worden ettelij
ke van haar vrienden eveneens 
over de kling gejaagd. 
Terugblikkend op zijn leven stelt 
Claudius vast, dat hij meer men
sen heeft doen terechtstellen dan 
hij van plan was. Hij moet het zich 
ook laten welgevallen, tot Romein
se god te worden uitgeroepen na 
de verovering van Engeland. Uit
eindelijk wordt hij door zijn twee
de vrouw en haar zoon, Nero, ver

giftigd. Met Claudius' dood zal 
meteen een nieuw keizerlijk 
schrikbewind beginnen. 
De kameraadschappelijke ver
houding van Claudius met de 
joodse koning Herodes Agrippa 
vormt een ander aantrekkelijk ele
ment in deze door de auteur ver
korte versie van een veel langer 
verhaal. 
Een zeer vlot verhaal, dat zonder 
veel omhaal de lezer temidden 
van het oude Rome werpt en 
hem als toeschouwer en luiste
raar tegenover de vertellende kei
zer plaatst. Uiteraard geboeid tot 
op het einde, (re) 
Vertal ing Jac Boot - 272 bIz. - Gebon
den In stempelband 385 f r 

Wandelingen 

door de antieice wereld 
De auteur van deze zwerftocht 
F.L Bastet is geen onbekende, 
niet op literair gebied (één roman, 
novellen en drie bundels gedich
ten) hij schreef ook een biografie 
van Carel Vosmaer, verscheide
ne artikels over Louis Couperus, 
wiens brieven aan zijn uitgever hij 
eveneens uitgaf. 

Op zijn eigen vakgebied is hij een 
gezaghebbende stem. Hij was lan
ge tijd hoogleraar in de klassieke 
archeologie en is thans verbon
den aan de afdeling klassieke 
oudheid van het museum van 
oudheden te Leiden. Als zodanig 
schreef hij vele artikelen in tal van 
tijdschriften en recensies Hij 
schreef niet alleen voor de vaklui, 
hij richtte zich ook tot het brede 
publiek met vooral aandacht voor 
de klassieke archeologie, in de 
NRC-Handelsblad (kultureel sup-
plemenü en in Spiegel Historiael. 
Een veelzijdig man dus. Hij heeft 
nu een selektie gemaakt van de

ze verspreide bijdragen en gebun
deld onder de titel «Duizendjarig 
dolen ». 
Wij «dolen» doorheen Palestina, 
Kreta, Troje, Athene, het Romein
se rijk, Bysantium, noem maar op. 
Nieuwe vondsten en nieuwe me
todes van opsporing en ontgra
ven maken deze selektie aktueel. 
Het geheel leest vlot, de schrijver 
vermeed het hermetische vakjar
gon. De lezing van dit boek zal 
sommigen aanzetten tot bezoek 
ter plaatse, konsultatie van ande
re bronnen, museumbezoek of 
misschien wel aktieve medewer
king (ook in ons land zijn er nog 
archeologische plaatsen, die om 
ontsluiting vragen en overigens is 
het «archeologische vrijwilligers-
schap» in onze kontreien vast 
geen zeldzaam verschijnsel. 

Omslag Alje Olthof - Talrijke foto's 
en plattegronden - 224 biz. Enkele 
bIz. aanmerkingen - Prijs 29 gulden -
Em. Quendo's öitgeveri j NV - Am
sterdam. 

Uitzonderlijke kollektie 1 konen te Duffel 
Van 5 tot 28 januari 1979 wordt in 
het gebouw van de gemeentelijke 
biblioteek te Duffel een belangrij
ke ikonententoonstelling ge
houden, afkomstig uit de kollektie 
van het ikonencentrum Kasteel 
De Wijenburgh, Echteld in Neder
land. 
Het is uitsluitend te danken aan 
het gezamenlijk initiatief van Da-
vidsfonds Duffel en Kunstkring 
de Pelicaen en de goede relatie 
van een ikonenvriend in Duffel, 
dat dit ikonencentrum bereid 
werd gevonden een deel van 
haar internationaal geroemde kol
lektie uit te lenen. 
Davidsfonds Duffel poogt hier
door, ter gelegenheid van de inter
nationale bidweek, het kontakt 
met de Oosterse Kerk te verdie
pen ; voor kunstkring de Pelicaen 
is het kunsthistorisch belang van 
de ikonen zonder meer duidelijk. 
De tentoonstelling zal Russische 
en Griekse ikonen omvatten uit 
de 15e t /m de 19e eeuw, alsme
de Bizantijnse en Slavische bron
zen en koper enkolpia en kruisen 
uit de 4e t /m de 19e eeuw. 
In de kollektie zijn een aantal iko-
nen opgenomen die bestemd zijn 
voor een expositie-kollektie die in 
de jaren 1980 en 1981 in enkele 
van de grootste musea in de 
wereld zal worden getoond. Daar-

naast worden ikonen getoond die 
gereserveerd zijn voor het nieu
we ikonenmuseum dat om
streeks 1982 in Echteld zal wor
den geopend. 

Ook voor de vele Belgische iko-
nenvrienden is het Kasteel De 
Wijenburgh in Echteld — midden 
in Nederland bij Tiel, tussen Eind
hoven en Utrecht — een begrip 
geworden. 
Gesterkt door de ikonenexpert, 
aanvankelijk kunsthandelaar, Ro
bert Roozemond, werd De Wijen
burgh in enkele jaren de meest 
gerenommeerde galerie voor ver-
melaars van ikonen op hoog 
niveau. Nu in haar lustrumjaar — 
dat wordt gevierd met een exposi
tie « Gouden Kunst der Ikonen » is 
De Wijenburgh uitgegroeid tot 
een internationaal centrum mét 
een « Dokumentatie Instituut voor 
de Ikonenkunst», een biblioteek, 
een groot restauratie-atelier en 
expositiezalen. Over enkele jaren 
zal het tevens uitgegroeid zijn tot 
een museum. 

Enkele wetenschappelijke mede
werkers, kunsthistorici en slavis-
ten, zijn permanent aan het Insti
tuut verbonden en voor de vele 
internationale experts die gere
geld op De Wijenburgh gasteren, 
wordt in het dorpje Echteld het 

oude station omgebouwd tot gas-
tenhuis. 

Het resultaat van alle weten
schappelijke arbeid wordt vastge
legd in het «Wijenburgh Doku-
mentatie-sisteem voor Ikonen
kunst», een losbladig naslagwerk 
dat in 20 delen in de komende 10 
jaar verschijnt. Het resultaat van 
jaren verzamelen, verhandelen 
en verbeteren zal worden ge
toond in een unieke kollektie in 
het nieuwe museum. 

Elke liefhebber kan zich overi
gens — als een plezierige herin
nering aan deze expositie — een 
aantal fraaie ikonenreprodukties 
rijker maken met de ikonenkalen-
der die op de expositie te koop is. 
In december en januari overigens 
toont het kasteel De Wijenburgh 
in haar eigen kollektie ook deze 
13 ikonen van de kalender. 

Op 26 januari om 20 u. houdt de 
heer Roozemond een voordracht 
over de betekenis van de ikonen. 
Geopend van 5 tot 28 januari, vrij
dag van 19 tot 21 uur, zaterdag 
van 14 tot 18 uur, zondag van 10 
tot 12 u. 30 en 14 tot 18 u. Voor 
groepen ook op andere avonden 
na tijdige afspraak met Lu De 
Vos, (015-31.16.47). Toegangs
prijs 30 fr. (20 fr. voor DF-leden 
en ereleden De Pelicaen). 
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De houten kroon 
Dit is het vierde deel van een 
reeks historische romans van An
dre Demedts, w^aarmee hij sinds 
enkele jaren bezig is. Het vierde 
deel is lijviger dan de vorige 
delen, waarover technische gege
vens na de eigenlijke bespreking. 
Andrè Demedts is een geboren 
verteller, die dit talent heeft bijge
schaafd door een grote discipline, 
wat niet belet dat de goedmoedig
heid van de auteur — met de mil
de glimlach zoals zijn talrijke vrien
den en lezers hem kennen — 
doorheen de tekst spreekt. 
Met «De Houten Kroon» voltooi
de Andrè Demedts zijn cyclus 
"De eer van ons volk», ander
maal uitermate goed gedokumen-
teerd en in zijn vlotte schrijftrant. 
Het Franse keizernjk is de achter
grond waarop deze roman af
speelt, met de imponerende kei
zerfiguur van Napoleon, met zijn 
Russische veldtocht, de volken
slag bij Leipzig en de nederlaag 
te Waterloo. Het boek eindigt met 

de oprichting van het koninkrijk 
der Nederlanden. 
Aldus hebben we de familie Gille-
mijn gevolgd van de oprichting 
van de Belgische republiek, eer
ste poging sinds het verdrag van 
Munster 1648 van Zuid-Neder
land om zich van een vreemde 
overheersing te bevrijden, zich af 
te wenden van een voorbijge
streefd verleden en zich toe te 
leggen op de toekomst, die jam
mer genoeg voor het Vlaamse 
volk nog niet op bevrijding neer
kwam, vermits het Koninkrijk der 
Nederlanden reeds in 1830 uiteen
viel en het Vlaamse volk van de 
regen in de drop terecht kwam. 
Feitelijk tot op vandaag !... 

De Houten Kroon - 528 biz. - Omslag 
Johan Mahieu - 490 fr. - Uitgeverij 
Orion - Brugge. 
De drie voorgaande delen zijn : De 
Belgische Republiek - 384 bIz. - her
druk In voorbereiding. - Hooitijd -
412 bIz. - 420 fr. - Goede Avond 360 
bIz. - 390 fr. 

Raymond Brulez, 
flamingant 
en frankofiel 
In het jongste nummer van Ons Erf
deel verscheen een boeiende ontle
ding van de mens en de auteur Ray
mond Brulez, zowat de belichaming 
van het... Pakt van de flamingant met 
de frankofiel, een spitse verwijzing 
naar het Het Pakt der Tnumvieren. 
door Raymond Vervliet, assistent aan 
de RUG, waar hij zich specializeert in 
de strukturalistische tekstanalyse en 
de literaire sociologie Het is de eerste 
keer dat Brulez' werk benadert wordt 
vanuit de overigens in volmaakte har
monie levende tweeledigheid van de 
auteur van André Terval, Sheheraza-
de, De laatste verzoeking van Sint-An-
tonius. Het huis te Borgen, enz. Zijn 
bewuste Vlaamsgezindheid en zijn 
grote bewondering voor de Franse 
kuituur, die hij grondig kende, uiter
aard vooral op literair en essayistisch 
vlak, maken van hem een veelzijdig 
auteur. 

In hetzelfde nummer: BRT-monopolie 
(F. Decoster), De Nederlandse jeugd
literatuur sinds 1945 (F. De Swert); 
Breyten Breytenbach (Hans Ester); 
De Vrijmetselarij in Vlaanderen en 
Nederland (Robert La Roche); Ru
bens en Antoine V\/atteau (Frans Vla
ming) ; Nederland en de ontwikkelings
samenwerking (dr. U.M. de Lange). 

Tot slot de vaste Kulturele Kroniek en 
de Taaikroniek, uitvoerige voorstel
lingen en boekbesprekingen, schil
ders, beeldhouwers, musici en toneel. 
Abonnement: 475 fr. Postrek 000-
0907100-53 van Stichting Ons Erfdeel, 
Munssonstraat 160, 8530 Rekkem. 

Hitler eine Karriere 
In 't oktobernummer van Diplomatie 
Tijdschrift doet Ivo Nelissen een po
ging tot verklaring van de Hitler-welle 
in Duitsland, met alleen door een 
vloed van geslaagde en minder ge
slaagde biografieën, histonsche, meta-
fisische, okkulte, essays, zonder de 
populaire versies te vergeten, maar nu 
ook voor de film. Joachim Fest, die 
een bestseller over Hitler schreef, 
werd voor de film bijgestaan door 
Chnstian Herrendoerfer. De film is 
een onbetwistbaar sukses bij jong en 
oud, niet het minst omdat hij uit auten-
tieke opnamen bestaat en dus als een 
dokumentaire kan beschouwd wor
den, hoewel een bepaalde tendens 
met te loochenen valt. Toch is deze 
film 'n eerste poging om het fenomeen 
Hitler en het Derde Rijk objektie-
ver en dus rechtvaardiger te benade
ren, ongeacht sommige leemten. Of 

dat meteen een simptoom is van een 
opnieuw ontwaken van een kapitalis
tisch fascisme laten we voor rekening 
van de steller. 
Verder in dit oktobernummer van de 
vierde jaargang : Belgische ontwikke
lingshulp aan Boeroendi (J. De Cock); 
Onderwijs en vooruitgang in Marokko 
(Mark Vertomen); Het agressieve we
reldbeeld van Mosje Dayan (M.G.), 
Het getrukeerde Europa van Clau
de Bourdet (E. Troch): Kultuurhistori-
sche verkenningen rond het Europa-
centhsme (Hugo Vande Voorde). Tot 
slot drie bijdragen van M.G. over het 
boek van Efraim Kishon « Het Kainste-
ken», de aktualiteit van Heinrich Hei
ne en Paul Johnson uit de Labour-par-
tij. 
Ab t : 900 fr. Postrek 000-0015691-74 
van De Nieuwe Pers, Zolalaan 31, 
1030 Brussel. 

De reis om de wereld in 80 dagen 
Naar aanleiding van de 150e ver
jaring van zijn geboorte staat 
Jules Verne weer in de belang
stelling. Niet alleen wordt in talrij
ke artikels aandacht gewijd aan 
de schrijver, die zijn tijd vooruit 
was en — heel in de denktrant 
van zijn tijd, die de mekaniek als 
primordiaal stelde — ook zijn wer
ken worden heruitgegeven. 
Feitelijk is Jules Verne nooit uit 
de belangstelling geweest. Zijn 
boeken worden nog steeds gele
zen en besproken, zonder bijzon
dere aanleiding. Deze viering van 

zijn 150e geboortejaar heeft niet
temin enkele uitgevers geïnspi
reerd tot een speciale uitgave 
van een of ander merkwaardig 
boek van de schrijver. Er zijn 
natuurlijk de jubileumuitgaven, zo
als deze van Elsevier, die dezer 
dagen uitpakt met een prachtig 
boek over de merkwaardige we
reldreis van de Londense gentle
man Phileas Fogg in 80 dagen, 
inzet van een typisch Britse wed
dingschap. Hoe een zo door en 
door geboren en getogen Frans
man als Verne zich in de huid kan 

De Tijgerkdt 
«II Gattopardo » van de Prins van 
Lampedusa in Sicilië is de enige 
roman die hij ooit heeft geschre
ven (althans indien men geen 
nieuwe vondsten doeü. Indien hij 
maar deze ene roman heeft ge
schreven, dan is zijn faam als 
schrijver een vaststaand feit. De 
auteur blijkt jarenlang het plan te 
hebben gekoesterd, een roman 
over Sicilië te schrijven. Dit is dan 
gebeurd in 1955 en 1956, in 
slechts enkele maanden. 

Bij zijn verschijnen wekte het 
boek van meetaf grote belangstel
ling. Niet te verwonderen dat 
Luchino Visconti, de aristokrati-
sche verfilmer van doen en laten 
van de Italiaanse aristokratie, een 
boeiende film naar de roman 
draaide met Burt Lancaster, Clau
dia Cardinale en Alain Delon in de 
voornaamste rollen. 

Het Sicilië van de voorgaande 
eeuw, de 50-er jaren, is de achter
grond, waarop de schrijver de 
figuur oproept van zijn over
grootvader, een schatrijke lande-
delman, wiens gangen worden na
gegaan in deze grotendeels nog 
primitieve wereld. Op die achter
grond landen bij Marsala de « dui
zend» Garibaldisten, die Sicilië 
(onderworpen aan het koninkrijk 
Napels) voor koning Vittorio Ema-
nuele van Savoie, Lombardije en 
Sardinië opeisen. In 1861 beves
tigt een volksraadpleging de ver
eniging van beide eilanden. Na de 
troonsbestijging van Vittorio Ema-
nuele als koning van het eenge-
maakte Italië maken Sicilië en Sar
dinië deel uit van het nieuwe 
koninkrijk. 

G. Tomasi dl Lampedusa be
schrijft het leven in deze aartsva-

derlijke samenleving, met de al
macht van de rijken en de onder
worpenheid van de boeren en het 
plebs. Deze orde wordt bedreigd 
door de Garibaldisten en ook 
door de opkomst van een steeds 
zelfbewuster burgerij, gesimboli-
zeerd in de figuren van de dorps
burgemeester en diens beeld
schone, in het pensionaat opge
voede dochter, die zelfs de prins 
niet onverschillig laat. 

Een boeiend geschreven portret 
van een bewogen tijd en van de 
zich wijzigende sociale orde, door
weven met zuiderse passie. 

Achtste druk (als Salamander) in 
de vertaling van J.C. Romein-
Hütschler 219 bIz. Prijs: 90 fr Em. 
Querido's Uitgeverij - Amster
dam. 
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steken van een typische Brit is 
reeds op zichzelf een prestatie. 
We denken hierbij ook aan Karl 
May, die een gelijkaardig talent 
aan de dag legde en evenals 
Jules Verne grote reizen be
schreef, zonder ooit een voet bui
ten Duitsland gezet te hebben... 
Getrouw aan de huidige retro-
trend is het boek van Elsevier ver
lucht met het bandontwerp en de 
gravures uit de oorspronkelijke 
editie van Jules Hetzel, de grote 
Franse uitgever die een veel klaar
der inzicht in het werk van Verne 
bezat dan de grote hoop van zijn 
kollega's. We hoeven overigens 
niet de lof te zingen van de 19e-
eeuwse gravure: als grafiek zijn 
het vaak meesterwerken van het 
genre, die zeer duidelijk een situ
atie of een aktie samenvatten. 

We denken hierbij aan de be
roemde gravure (justave Dorè 
Cdie o.a. Don Quichote met prach
tige gravures illustreerde en waar
van bij Elsevier zopas een heruit
gave is verschenen. 

In een voorwoord ontleedt Mare 
Soriano (Editions Galliard 1978) 
de verhouding tussen Jules Ver
ne en zijn uitgever Hetzel. De 
briefwisseling tussen beide man
nen — van 1865 tot 1886 — is 
een boeiend verhaal op zichzelf 
en belicht de vader-zoon-relatie 
tussen beiden. Jules Verne, die 
nogal gauw op de tenen was 
getrapt, aanvaardde zonder ver
pinken de «vermaningen» en 
«lessen» van zijn uitgever, aan-
wie hij ten slotte de helft van zijn 
roem te danken had. Toen Hetzel 
in maart 1886 overieed en Jules 
Verne de begrafenis niet kon bij
wonen schreef hij aan Hetzels 
zoon Louis-Jules (tweede voor
naam ten teken van vriend^ 
schap): «Ik heb niet aahv\/ezig 
kunnen zijn bij uw vaders teraar-
debestelling, die voor een deel 
ook de mijne was»... 

We maken slechts a<s ^r ~. — 
deze speciale editie, een echt 
geschenkboek.Het werk van Ju
les Verne zelf staat boven een^ 
gewone recehtie. Welkom ware 
dat ook nog andere werken 
van Verne op die manier zouden 
heruitgegeven worden. We den
ken hierbij aan «Twintigduizend 
mijlen onder zee» zeker een der 
beroemdste boeken van de genia
le Bretoen. (RC) 
Bij Elsevier kan men de voornaamste wer
ken van Verne in gewone editie aantreffen.. 
266. bIz. Stevige binnenband met kleuren- en' 
goudopdruk. Elsevier Amsterdam/BrusseL 
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Staf De Doncker: 

f f Efficiënter werlcen 

voor Vlaams belang 

in Brabant fi 

GOOIK — Deze week donderdag wordt (werd) in de Bestendige Deputatie van 
de provincie Brabant tussen de zes - bestendig afgevaardigden » 
overeengekomen hoe en door wie het provinciebestuur voortaan zal geleid 
worden. Het nieuws dat de liberale fraktie uit de deputatie geweerd wordt, sloeg 
in de Brusselse Eikstraat in als een bom. Daarentegen werden VU en FDF met 
één zetel opgenomen in « het gouvernement», naast telkens één 
vertegenwoordiger van de Vlaamse en de Franstalige socialistische en 
christelijke partijen. 
Een historisch feit alleszins : de Volksunie in de Bestendige Deputatie van een 
provincie, en dan nog wel in Brabant. 
Nijdig verkroppen liberale woordvoerders hun desilluzie met onder andere 
« Vrije Tribunes » in de pers, waarbij zij durven gewagen van een 
monsterverbond... 

Staf De Doncker (de door zijn benoe
ming evenzeer verraste VU-afgevaar-
digde) is vast besloten om voor de 
Vlamingen in Vlaams-Brabant én 
voor de Brusselse Vlamingen op kor
te tijd veel meer te verwezenlijken' 
dan wat hij heeft kunnen bereiken t i j 
dens het 15 jaar VU-oppositiewerk... 

Staf De Doncker: « Sinds '65 heeft de 
VU-oppositie niet onaanzienlijke resul
taten kunnen bereiken, met enorm 
veel opbouwende tussenkomsten. Het 
was voor ons al die tijd zeker geen 
steriel werk. Maar op de grote beleids
opties hadden wij uiteindelijk geen vat 
tenzij die zeldzame keer dat een voor
stel van onze VU-fraktie naderhand 
werd overgenomen door de bestendi-

• ge deputatie, en op naam van de meer-
derheidsfrakties werd geschreven. Zo 
had ik geruime tijd geleden reeds een 
milieuvriendelijk voorstel in de provin
cieraad voorgelegd: de belasting op 
de fietsplaten af te schaffen, en daar
entegen een biezondere taks te heffen 
op de grote publiciteitsborden die hoe-
dan-ook in veel gevallen onze streken 
ontsieren, zeker op die plaatsen waar 
ze het straatbeeld totaal overheersen. 
Van ons voorstel is toen alleen de 
extra publiciteitstaks overgebleven.» 

Monsterverbond ? 
— Het is alleszins een onverwacht 
resultaat van de voorbije verkiezin
gen dat de Volksunie voortaan mee 
kan praten en beslissen in het poli
tiek toporgaan van het Brabants pro
vinciebestuur... 
Staf De Doncker: «De politieke we
reld blijft dag-op-dag grote verrassin
gen inhouden. Maar, wie de gang van 
zaken nogal van dichtbij kan volgen 
kan een en ander zien aankomen, én 
in de hand werken. De Volksuniefrak-
tie, en dat werd reeds eerder gezegd 
en geschreven, heeft jarenlang ge
tracht in de Brabantse provincieraad 
een opbouwende oppositierol te ver
vullen. Die houding heeft zeker meege
speeld om, ongeacht het feit dat uitge
rekend op dit moment onze fraktie 
elektoraal nogal sterk verzwakt werd, 
een zetel in de bestendige deputatie 
aan de Volksunie toe te vertrouwen. 
Let wel. met opbouwende oppositie 
bedoel ik ondubbelzinnig: niets heb
ben we onverlet gelaten om de « depu-
tees » zoveel mogelijk met politiek sper-

vuur te bestoken, maar steeds hebben 
we getracht steekhoudende kritiek te 
formuleren, én alternatieve voorstellen 
naar voor te schuiven.» 

— En nu is er dat «monsterver
bond», zoals onder meer de «Gazet 
van Antwerpen» de nieuwe samen
stelling van de Brabantse Bestendi
ge Deputatie hekelt. « Monsterver
bond » schrijft een editorialist «om
dat thans het FDF medezeggenschap 
krijgt in de Bestendige Deputatie 
voor gans Brabant, zowel Halle-Vil-
voorde als Leuven...» 
Staf De Doncker: «Ik heb ook gezien 
dat een mistevreden PVV-kandidaat in 
die krant niet alleen zijn « Vrije Tribu
ne " kon laten publiceren, maar er ook 
nog een gelijkgestemd editonaal bij-
kreeg. Kijk, er is de jongste tijd zoveel 
te doen geweest over de pariteit te 
Brussel én in nationale besturen... 
Wie akkoord gaat met de schijnpari-
teit in bijvoorbeeld het Brussels agglo
meratiekollege moet dat maar voor 
zijn rekening nemen I Maar, in afwach

ting van een splitsing van de provincie 
Brabant, is er in de Bestendige Deputa
tie momenteel wel een effektieve pari
teit, waarbij de Vlaamse vertegen
woordiging beslist niet de minste 
macht heeft: alleszins rekening ge
houden met de communautaire zetel
verdeling in de provincieraad verre 
van beschamend I Wat de VU-deelna-
me aan het provinciebestuur betreft: 
hoe zou het anders kunnen dan dat 
sommige (liberale) behoudsgezinde 
kringen de nieuwe Vlaamsnationalisti-
sche machtspositie benijden ? Die be
naming « monsterverbond » slaat uitein
delijk vooral op de benoeming van een 
FDF-deputee. 
Over de persoon van FDF-deputee 
Claude Vande Maele, die ik in de pro
vincieraad sinds 15 jaar als tweetalige 
ken. wil ik het hier niet hebben. 
Wat voor mij politiek zeer belangrijk is 
(en waar ik als VU-mandataris vooral 
de hand zal aan houden) dat i s dat de 
FDF-fraktie in Vlaams-Brabant en ook 
in de zes faciliteitengemeenten niet de 
minste bevoegdheid krijgt of kan laten 
gelden! 
Dat is zeer duidelijk. Dat betekent 
meteen ook dat het beheer van Inter-
kommunale verenigingen, zoals bie-
voorbeeld Haviland en andere, volko
men onder de bevoegdheid van de 
Vlaamse bestendig-afgevaardigden 
blijft 
En voorts blijft het Brabants provincie
bestuur zijn bevoegdheid in de hoofd
stad zoals voorheen uitoefenen op 
basis van een noodzakelijke algemene 
konsensus in de bestendige deputatie. 

Federalizering... 
— Veel beslissingen van het provin
ciebestuur worden voorbereid en als 
het ware aan de deputatie voorge
schoteld door tal van kommissies. 
Welke garanties heeft de Volksunie 
op dit belangrijk niveau ? 

Staf De Doncker: « Wie kritiek wil uit
oefenen moet, en ik benadruk het, de 
zetelverdeling van de diverse frakties 
in de provincieraad eens nauwgezet 
natellen, én voor ogen houden. Of 
moet ik slapende honden wakker ma
ken ? De Volksunie heeft het mandaat 
in de bestendige deputatie zopas ge
koppeld aan een effektieve vertegen
woordiging in ELKE Brabantse provin
ciale kommissie. Op welke andere wij
ze — met onze huidige elektorale 
sterkte — zouden wij Vlaamsnationa
listen meer en beter kunnen betrokken 
zijn bij het uitvoerend bestuur van een 
belangrijk politiek apparaat zoals het 
provinciebestuur ? 

— Wat is uw grote zorg nu, bij de uit
oefening van uw biezonder invloed
rijk mandaat? 

Staf De Doncker: «Mag ik het met 
een boutade zeggen: sinds een tiental 
jaren stel ik in de Brabantse provincie
raad voor de Toeristische Federatie te 
splitsen: die federalizering wordt nu 
een feit. Die politieke optie werd jaren
lang bij andere frakties slechts zeer kri
tisch onthaald. Overigens ga ik bij de 
aanvang van mijn mandaat als besten-
dig-afgevaardigde nu met meteen al 
mijn politieke kaarten te grabbel gooi
en : ik hoop een pak goede troeven op 
het gepaste moment uit te spelen. Dat 
wordt trouwens terecht van mij ver
wacht Ik ga in deze funktie hard wer
ken, nog efficiënter dan in de voorbije 
vijftien jaren, om de belangen van 
onze mensen, om het Vlaams belang, 
te dienen. >> 

Efficiënt 
Een interview met Staf De Doncker 
is niet meteen zo'n gemakkeli jke aan
gelegenheid. Dit VU-provincieraads-
lid, nu deputee, heeft immers zijn effi
ciënt politiek (opposit ie)werk 
jaar-na-jaar opgebouwd met zoveel 
tussenkomsten, interpellaties en 
dienstbetoon — in samenspraak en 
samenwerking met de verschil lende 
provinciale en gemeentelijke VU-kol-
lega's — zodat het onbegonnen werk 
is in dit kort bestek het resultaat van 
de Vlaamsnationale bemoeienis om
trent het Brabants provinciaal be
stuur samen te vatten. 
Wie de VU-deelname aan het Bra
bants provinciebestuur wil beoorde
len moet alvast dit we ten : Staf De 
Doncker kan bezwaarlijk verweten 
worden bestendig-afgevaardigde te 
zijn om er zijn profijt uit te halen. Zi jn 
jarenlange inzet als lid van de opposi
tie is gekend. In zijn gemeente Gooik 
heeft hij nu ontslag genomen als 
gemeenteraadslid (op 35 stemmen 
na miste de VU er bij de laatste 
gemeenteraadsverkiezingen de meer
derheid van de raadszetels). 
Wie morgen of overmorgen Staf De 
Doncker zou verwijten dat hij «deel
neemt aan het Brabants monsterver
bond » zal alvast de VU-depulee die
nen te beoordelen op zijn prestaties. 

(hugo de schuyteneer) 
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