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VUMING BLIJVEN 
IN EUROPA 

Vermits het Europees parlement geen politieke beslissingsmacht zal 
hebben en de eerste vraag in rangorde van dringendheid deze is 
over de Europese strukturen, moet de Vlaamse gemeenschap als 
dusdanig in het Europees parlement vertegenwoordigd zijn. De 
Volksunie zal dan ook, in het kader van een Vrije Europese Alliantie, 
aan de Europese verkiezingen deelnemen. Zij beschouwt het als haar 
opdracht, in het Europees parlement de stelling van de federale op
bouw van Europa ondubbelzinnig te verdedigen. 

Wij moeten zorgen, dat Vlaanderen zijn plaats krijgt in Europa. 

Hugo Schiltz 
volksvertegenwoordiger 
voorzitter Volksunie 
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er een beetje bij zijn, maar we moeten 
een kat een kat durven noemen en 
zeggen welke verbeteringen we van 
het Europees politieke spel verwach
ten 
— niet de wurging van de ijverige on
dernemende landbouwers, kleine on
dernemingen en ambachten, 
— met een monsteradministratie, 
waarin alle verbeelding verloren gaat 
en die buiten onze gemeenschap 
leeft, 
— geen ongebreidelde inwijking van 
ambtenaren en gastarbeiders, waar
door Brussel en omgeving ontnomen 
wordt aan onze eigen mensen 

Maar wel bescherming en ontplooi
ing van alles wat menselijk normaal is, 
zodanig dat naast een verhoogde wel
vaart vooral een verhoogd welzijn on
gekend blijft Wel verbetering door 
een aanpassing van een kleinere 
markt aan een grotere, maar steeds 
met warmte en gevoel en zonder on
draaglijke offers. 

M V , Vilvoorde 

me moet groter en machtiger zijn» lijk 
Duitsland onder Hitler B.nnen enkele 
jaren zal het weer met nieuwe taal- en 
grondspekulaties voor de dag komen, 
want volgens haar politieke filozofie is 
de «taal van de meerderheid» die van 
de grondeigenaar Werpen de Walen 
nu hun blikken op Oost-Belgie dat het
zelfde lot zal ondergaan ' Tot dat„ zij 
daar de volstrekte meerderheid zullen 
verworven hebben 
Om zich dan grootmoedig en vrede
lievend aan te stellen tegenover hun 
«wingewesten», waar ze ook daar de 
«overwonnenen» zullen doen dansen 
naar hun pijpen i 

Of zal de toekomende natienbond van 
Europa het heil van de verdrukte vol
keren behar t igen ' Laat het ons hopen 
en prevelen «Leve het kleine Vere
nigd Europa van morgeni» 

J.L, Hekelgem 

ONWETEND 

GEEN GEWELDBLOK! 

Een verenigd Europa ' Ja, zolang wij 
daardoor met jaarlijks nog vele tiental
len miljarden meer als supplement 
voor defensieuitgaven op de nek ge
schoven krijgen Onze defensieuitga
ven bedragen nu reeds tweemaal 
meer per hoofd in vergelijking met de 
Fransen, en zelfs driemaal meer dan 
de Engelsen en West-Duitsers 
Een verenigd Europa kan uitmuntend 
zijn zolang het dient als machtig 
vriendschapsblok dat liefst centen 
spendeert voor hulp aan de onderont
wikkelde en hongerlijdende volkeren 
Een verenigd Europa mag in geen ge
val aanleiding geven en stimuleren tot 
militair machtsvertoon, doch moet uit
sluitend dienen tot bevordering van 
vriendschap onder mekaar 
Een verenigd Europa ' Zeer aanbeve
lenswaardig, zolang het ook met dient 
om de grote landen de kleine landen 
te laten overheersen op politiek en 
ekonomisch gebied 
U weet, dat al de grote Westeuropese 
landen tot hiertoe b v niks wilden gun-
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nen aan onze kleine noestige Vlaamse 
boerkens, die hardwerkend alleen 
toch maar vroegen menselijker prij
zen voor hun landbouwprodukten Ga 
maar eens op konsultatie bij de Boe
renbond! Die zullen best weten te ver
tellen hoe onbroederli jk die grote lan
den steeds waren en nog zijn Wat zal 
of zou het worden met dit zo grote Eu
r o p a ' Vermorzeling van onze land
b o u w e r s ' In dat geval, ons met ge
zien i 
Opgepast dat de grote landen de klei
ne landen met gaan verknechten, 
zoals WIJ Vlamingen dat al tientallen ja
renlang moeten ondervinden. 
Verenigd Europa ' Ja, als alle volkeren 
van gans West Europa erkenning en 
eerbiediging krijgen en een politiek, 
ekonomisch en sociaal zelfbestuur' 

PV.C, St-Pieters-Woluwe 

VL, 

Wie in het buitenland op vakantie 
gaat merkt hoe overal naast de klas
sieke F's, D's, NL's enz, achteraan op 
wagens steeds meer afkortingen van 
autonomiebewegingen komen. 
Men ziet regelmatig Oc (Oksitanie) 
en C CCatalome) in het zuiden van 
Frankrijk en Spanje, maar ook Whk 
(Westhoek) enz 
Zou het daarom met fijn zijn dat wij 
Vlamingen opnieuw het gekend VL-
embleem gingen gebru iken ' 
Dat schept een vorm van solidariteit 
En het is juist dat wat de kleine volke
ren van Europa nodig hebeni Solida
riteit, dat maakt sterki 
Mag ik daarom pleiten voor het pro
pageren van dit ken teken ' Da's ge
makkelijk je weet onmiddellijk met 
wit je te doen hebt 

M v H , zottegem 

TOCH VOORUITGANG 

Over het algemeen blaken de inwo
ners van de Negen met van geest
drift voor de eerste Europese verkie
zingen, op 10 juni a s Dit is een 
gevolg van de relatief geringe be
kendheid van het streven naar Euro
pese integratie en het wantrouwen 
(om met te zeggen, minachting) voor 
de politiek in het algemeen en de par
tijpolitiek in het biezonder Tegen
standers van Europa of de eeuwige 
skeptici zeggen dat dit verkozen par
lement toch mets zal te vertellen heb
ben en dat dus heel de operatie 
kunstmatig en irreel aandoet 

Laaf me toe, deze mening met te de
len Het parlement dat op 10 juni uit 
de bus zal komen zal in elk geval 
meer gezag hebben dan de huidige 
Raad te Straatsburg Alleen reeds 
door het feit dat Europese vooraan

staande politieke leiders kandidaat 
zijn, zal het begrip Europa een veel 

realistischer beeld bijbrengen 
De kiezer zal nu immers weten wie 
er in het parlement zal zetelen, het zal 
een veelzijdig gezicht verkri jgen Bo
vendien ontwikkelt elke belangrijke 
instelling haar eigen dynamiek en de 
kans bestaat dat er van het verko
zen Europees parlement veel meer 
initiatief zal uitgaan dan vroeger 
Dit verklaart trouwens de onrust van 
de behoudsgezinden, die bij de 
staatssoevereiniteit blijven zweren 
en die blind zijn voor de mogelijkhe
den, die een steeds beter verenigd 
Europa kan hebben Ten slotte zien 
deze konservatieven met lede ogen 
de verschijning van de Europese 
volksnationaliteiten in het stri jdperk 
ook hier is het de eerste keer dat er 
Europese naties - zonder - eigen -
staat als zodanig naar voor zullen tre
den Laten we hopen dat ze veel 
stemmen oogsten, Europa der Vol
ken ten batei 

C R , Brugge 

VLAANDEREN 

AAN EUROPA TONEN 

Eén van de gevolgen van de aanwe
zigheid van de nationalisten in de vori
ge regering is dat de Europa-verkie
zingen met de door Tindemans 
gewenste unitaristische stempel zal 
dragen Niet België als zodanig zal zijn 
verkozenen naar Straatsburg sturen, 
maar de Vlaamse en de Waalse ge
meenschap 
De Fiaminghi, de Vlamingen die in de 
vroegere tijden door kunstzin, hun 
naam hadden doen geven aan al de 
bewoners van onze streken, waren 
met meer gekend in Europa Men ken
de het land «België» en herhaaldelijk 
stelde ik in het buitenland vast dat 
men er met eens wist dat in «België» 
geen «Belgisch» werd gesproken, 
maar Nederlands en Frans Zij die er 
iets of wat van kenden dachten dat 
hier alleen Frans de erkende landstaal 
was Maar het is met voldoende dat 
naar Straatsburg 13 Vlamingen en 11 
Walen (verfranste Vlamingen inbegre
pen) gaan, maar dat deze 13 Vlamin
gen met allemaal Tindemansen en Tin-

demanskens zijn, d w z Vlamingen 
voor wie het Vlaming-zijn met zo be
langrijk IS Ik hoop dat geen radikale 
Vlaamse stemmen verloren zullen 
gaan naar verloren lijsten, maar dat 
alle Vlaamse federalisten Vlaams-fe
deralistisch zullen stemmen 
Om uit die verkiezingen een maximaal 
Vlaams sukses te halen moet er dus 
met alleen eendracht zijn (dus maar 
één Vlaams-nationale li jst desnoods 
met lijstduwers, die met tot de VU be
horen) maar moeten we ons met te 
erg uitputten in idealistische Europese 
liefdesverklaringen alleen Ze mogen 

KANSEN 
VOOR NIEUWE NATIES 

De Europese integratie — waarvan 
de verkiezingen van jum a s een be
langrijke stimulans kunnen zijn — 
moet als het ware van zelf leiden 
naar een vervaging van de huidige 
staatsgrenzen binnen het huidige Eu
ropa der Negen, dat binnen afzienba
re tijd het Europa der Twaalf kan 
worden door de aanvragen tot lid
maatschap van Spanje, Portugal en 
Griekenland Niet alleen zijn sommi
ge Europese gewesten ekonomisch 
op elkaar aangewezen, ook etnisch 
moet het Europa van morgen er an
ders uitzien dat vandaag De federali-
zering van Europa naar boven zal 
met kunnen gedijen wanneer er geen 
federalisering naar beneden plaats 
grijpt M a w het Belgisch precedent 
zal in alle lidstaten navolging moeten 
vinden Het is trouwens de grote ver
dienste van de Volksunie geweest 
dat ons land met twee totaal afzon
derlijke kiesdistrikten naar de stem
bus gaat Daarop mag wel eens de 
klemtoon gelegd worden, ter herin
nering aan het kiesvolk, dat met 
steeds voldoende en voldoende juist 
IS ingelichti 

C.V.B, Torhout 

LEVE EUROPA! 

Ons land telt drie onderscheiden vol
keren Vlamingen, Walen en Duitsers, 
van wie de taal respektievelijk Neder
lands, Frans en Duits is De hoofdstad 
kent een gemengde bevolking van 
Nederlands- en Franssprekenden Zij 
IS een oude Vlaamse stad, maar bezit 
thans een Franstalig overwicht ten 
gevolge van een massale Waalse in-
wijking, die nooit aan een stelselmati
ge beperking werd onderworpen Dit 
ongezond etisch verschijnsel zou in 
de naaste toekomst moeten onder
worpen worden aan een herziening 
van de grondwet om de eigenheid van 
elk volk te vri jwaren en uitputtende 
politieke schermutselingen te voorko
men 

Bij ontstentenis van deze grondwette
lijke maatregel is België thans ten 
prooi aan ernstige politieke volkstor
menten, die de raderen van zijn meka-
nisme doen knarsen ten gehore van 
heel Europa en zijn toekomst op de 
helling kan zetten Onze achtereen
volgende regeringen hebben aan 
deze onzekere toestand schuld, zijn 
zijn nooit vooruitgekomen om deze 
gevaarlijke toestand uit de weg te 
gaan 

Wat nu gebeurt met Brussel nl de 
«afknaging» van het Vlaams grondge
bied IS met de laatste zet van het 
«frankofoon imperialisme», Frankofo-

Er bestaat bij de bevolking — en ook 
in VU-middens — een totaal gebrek 
aan interesse voor en inzicht in deze 
Euro-verkiezingen Voor velen houdt 
politiek op aan de grenzen van hun 
dorp of in het beste geval bij die van 
Vlaanderen Men is momenteel totaal 
onwetend over de aktiviteiten van de 
Europese gemeenschap, hoewel een 
deel ervan in Brussel zelf z i t 
Daarnaast ontbreekt het in nationalis
tische middens aan enige Europese 
traditie en ervanng 
Wat het programma van de V U 
betreft zou ik evenzeer de klemtoon 
willen leggen op het Europa der 
regio's als op dit van de volkeren ik 
zie een autonoom Vlaanderen nog 
met zo gemakkelijk opboksen tegen 
de Europese groten 
In het programma heb ik tevergeefs 
gezocht hoe de Europese werkne
mers en hun vakbonden voor enig 
tegengewicht kunnen zorgen tegen 
de holdings en de multinationale on
dernemingen 

Voor zover het over reële bevoegd
heden zal beschikken zou in het Euro
pees Parlement dnngend een uitge
breid debat over het energiebeleid en 
het gebruik van kernenergie moeten 
gehouden worden 
Ook zou er in Europees verband een 
sluitend milieubeleid moeten uitge
werkt worden En zal men de vredes
boodschap van de IJzertragedie op 
Europees niveau kunnen t i l l en ' 
Wil de V U enig sukses boeken bij de 
aanstaande verkiezingen dan zal de 
totale inzet van alle mandatarissen, 
kaderleden en militanten vereist zijn 
De leuze van August Vermeylen kan 
nu bewaarheid worden 

E D, Schaarbeek 

EUROPA? 

Welk Europa ' Het Europa van de ku-
mulpolitiekers die zichzelf kontrole-
r e n ' Van de technokraten en de ge
subsidieerde zakkenvul lers ' Van de 
Europese multi-nationals-van-de-haat 
op zoek naar oor logsver ledens ' 
Het politiek gedoe van de zogenaam
de vaderfiguren waarmee men de 
massa probeert te bezielen bij de ko
mende verkiezingen gaat mij met aan 
en IS al even erg Of het Europa der 
Volkeren, dat zijn kultureel erfgoed 
bewaar t ' 

En toch blijf ik hopen, in het Europa 
van morgen, als Vlaming, als heel-Ne
derlander en al Europeaan i 

G D S , St-Amands 

Heel wat lezers gingen in op de 
vraag ons hun mening over 
«Europa» te sturen Niet alle 
brieven konden deze week ge
plaatst worden Ze knjgen vol
gende week een kans m deze 
rubriek « Opinies» 

WIJ t 
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ÏOÏI.1 
De eerste rechtstreekse Europese 
verkiezingen zullen gehouden worden 
op 10 juni aanstaande. 
Er heerst rond deze verkiezingen de 
grootste verwarring. Het kiessysteem 
verschilt van land tot land en wordt 
op nationale, niet-Europese schaal 
gehanteerd. De zogenaamde grote 
politieke families dienen zich aan als 
Europese superpartijen, terwijl het in 
werkelijkheid slechts samenvoegin
gen zijn van nationale partijen, onder
ling verstrikt in nationale tegenstellin
gen. Het Europees parlement zal 
weinig of geen politieke macht heb
ben. 

Nochtans wettigen deze verkiezingen 
een grote hoop. Enerzijds krijgt de ge
dachte van de Europese eenwording 
een nieuwe prikkel. Vervolgens be
staat de kans dat dit rechtstreeks ver
kozen Europees parlement, gesterkt 
door déze nieuwe wettelijkheid, zijn 
bevoegdheden zal verruimen. En ten
slotte wordt een forum geschapen 
voor de volksgemeenschappen en de 
regio's die totnogtoe, onder de voog
dij van de unitaristische staten, nooit 
op het internationale politieke toneel 
konden doordringen. 

Men zal in de uitslagen van 10 juni 
vergeefs zoeken naar de politieke 
vertegenwoordiging van de Elzassers 
of de Bretoenen, van de Katalanen en 
de Basken in Frankrijk, van de Korsi-
kanen, de Duits-Oostbelgen, de Frie
zen, de Frioulers, de Zuidtirolers, de 
Sleeswijk-Denen enzoverder. Al deze 

De Volksunie 
• • 

in een vri|e 

Europese alliantie 
volksgemeenschappen komen bij de 
aanstaande Europese verkiezingen 
niet aan bod. Doch zelfs als ze niet als 
dusdanig te Straatsburg vertegen
woordigd zullen zijn, valt het te ver
wachten dat het Europese parlement 
volksvertegenwoordigers zal tellen 
die uit deze gemeenschappen stam
men. Het is onwaarschijnlijk dat zij. 

gevangen in het net van de zoge
naamde Europese superpartijen, van 
meet af aan oog zullen hebben voor 
de kansen die dit internationale forum 

hen biedt. Maar wij hopen en wij 'den-
ken dat de kontakten, die te Straats
burg zullen gelegd worden met de 
vertegenwoordigers van de sterkst 
ontvoogde volkeren — de Vlamingen, 
de Schotten, de Welshmen of de leren 
— hen bewust zullen maken van hun 
eigen kracht en van hun zending in 
het kader van een Europa der Volke
ren. Er zullen parlementaire tussen
groepen opgericht worden, waarin de 
bewusten en de minder-bewusten me
kaar vinden. Uit deze kontakten, uit dit 
gestegen zelfbewustzijn kan en moet 
de politieke macht groeien die in staat 
is, het Europa der Volkeren te bou
wen. De Volksunie, die een van de 
sterkste en de meest ervaren volk-
snationale partijen is, kan daarbij een 
beslissende rol spelen. Allen die zich 
met haar verbonden weten in de Vrije 
Europese Alliantie en die met haar 
deelnemen aan de verkiezingen van 
10 juni, bouwen op Vlaanderen grote 
verwachtingen. 

prof. Guy Héraud. 

Prof. Guy Héraud, geboren in 1920 te Avignon. Jurist hoogleraar 
te Hanoi, te Rabat te Straatsburg en sedert 1972 te Pau. Leerling 
van Alexandre Marc en Denis de Rougemont Auteur van «t'Euro-
pe des Ethnies> en van «Peuples et Langues d'Europe>. Kandidaat 
bij de jongste presidentsverkiezingen in Frankrijk. Lid van de «As
sociation Internationale pour la defense des langues et des cul
tures menacées>. Redakteur van «Europa Ethnica». Professor aan 
het «Hoger Instituut voor uropese Studies» te Nice en aan het 
«College Universitaire d'Etudes Fédéralistes» te Aosta. Lid van het 
direktiekomitee van het «Centre Internationale de Formation Euro-
péenne» en van het «Internationaal Instituut voor Nationaliteiten-
recht» te München. 

Op 10 juni 1979 worden, voor het 
eerst in de geschiedenis, de kie
zers uit de negen landen van de 
Europese Gemeenschap opge
roepen om in rechtstreekse ver
kiezingen het Europees Parlement 
samen te stellen. 

Deze verkiezingen worden gehou
den met een vertraging van twinttg 
jaar; ze waren immers reeds voor
zien In artikel 138 van het EEG-ver-
drag van Rome. President Giscard 
d'Estaing heeft eindelijk het veto 
opgeheven dat zijn voorgangers 
De Gaulle en Pompidou ertegen 
hadden uitgesproken. Maar de 
Franse opvatting over verkiezin
gen heeft het gehaald; ze worden 
gehouden in het kader van de ne
gen lidstaten, ze houden vast aan 
de fiktie dat er een «Brits» volk zou 
bestaan of een «Luxemburgs»... 

De Franse opvatting wordt ge
deeld of althans aanvaard door de 
regeringen van de overige lidsta
ten. Tegen deze Jacobijnse opvat
ting stelt de Volksunielijst, aange
voerd door Maurits Coppieters in 
het kader van een Vrije Europese 
Alliantie, zich op. 

Het belang van de Europese ver
kiezingen mag noch overschat 
noch onderschat worden. De 
Volksunie heeft van meet af aan 
een positieve houding aangeno
men ten aanzien van het streven 
naar Europese eenwording. 
Steeds heeft zij gesteld, dat de 
toekomst van Vlaanderen moet 
geplaatst worden in het ruime per-
spektief van de groei van Europa 
naar een federalistisch gestruktu-
reerde eenheid. 
Een van de belangrijkste verwe

zenlijkingen die zij tijdens haar re
geringsdeelname wist af te dwin
gen, IS de organizatie van de 
Europese verkiezingen in twee 
Belgische kieskolleges. Nog voor
aleer de staatshervorming is door
gevoerd zal Vlaanderen, met inbe
grip van de Brusselse Vlamingen, 
zodoende zijn eigen Vlaamse ver
tegenwoordigers in het Europees 
Parlement aanduiden. Ons land is 
aldus, op het vlak van het Euro
pees Parlement, het eerste land 
dat etnisch zal vertegenwoordigd 
zijn. Dit IS een hoopvolle start. Niet 
alleen treden de Vlamingen als 
volk Europa binnen, maar ze ge
ven meteen een voorbeeld en een 
teken van hoop aan de talrijke nog 
steeds verdrukte volkeren en min
derheden in Europa en aan de 
naar zelfbevestiging streven Euro
pese regio's. 

De Europese verkiezingen vor
men geen doel op zichzelf. Op het 
vlak van het direkte Europese poli
tiek beleid zijn ze zelfs teleurstel
lend. Het behoud van verschillen
de kiessystemen vervalst de 
uitslag. De zogenaamde grote poli
tieke families, die zich verenigd 
hebben tot Europese superpar
tijen, zijn kunstmatige konstrukties 
die daarenboven verstard blijven 
in unitaristische of staatsnationa-
listische denkpatronen. Het Euro
pees Parlement zelf zal vrij mach
teloos zijn en over weinig 
beslissingsmacht beschikken. De 
nationale staten en regeringen blij
ven, ook na de verkiezingen, 
zwaar drukken op de Europese 
besluitvorming. 

Nochtans zijn de verkiezingen van 
historisch belang omdat zij de 

kans bieden, opnieuw beweging te 
krijgen in de groei naar Eurofjese 
eenwording. Het rechtstreeks ver
kozen Europees Parlement kan 
daarbij optreden als aktieve gang
maker. De verkozen volks
nationalisten uit Vlaanderen en uit 
andere Europese landen krijgen in 
dit parlement gesteund door het 
rechtstreeks mandaat van hun kie
zers, voor het eerst een forum van 
waaruit de idee van een federaal 
gestruktureerd Europa der Volke
ren krachtiger en beter dan voor
heen kan worden uitgedragen. 

De Volksunie treedt dan ook de 
Europese verkiezingen tegemoet 
in het kader van een Vrije Alliantie 
van Europese volksnationalisten 
en federalisten en van politieke 
vertegenwoordigers van Europe
se volkeren en minderheden. 
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Uhi 

CHARTER 
Alle volkeren ter wereld hebben recht 

op zelfbestuur, het recht hun eigen identi
teit en kultureel erfgoed te bewaren en te 
ontwikkelen. Elk volk moet de mogelijk
heid hebben te beslissen over zijn eigen 
regeringssysteem. 

De volkeren zijn de natuurlijke ge
meenschappen waarin de mensen als indi
viduen en als leden van de samenleving 
zich volledig kunnen ontwikkelen en de 
mogelijkheid hebben hun doelstellingen 
te bereiken en hun belangen te verde
digen. Persoonlijke identiteit kan alleen 
gevrijwaard worden wanneer de koUektie-
ve identiteit van het volk waartoe elke per
soon behoort gevrijwaard is. Dit nieuwe 
humanisme is de etiek waarop onze poli
tieke overtuiging steunt. 

Volkeren, die niet over een eigen 
nationale staat beschikken, hebben deson
danks het recht hun kulturele identiteit te 
ontwikkelen. Dit recht moet bevestigd en 
gewaarborgd worden door de politieke 
entiteit waartoe zij vrijelijk beslist hebben 
te behoren. 

De evolutie van de wetenschap, de 
technologie en de ekonomie leidt tot de 
schepping van steeds grotere eenheden 

waar de politieke beslissingen getroffen 
worden. Dit leidt snel tot een toestand 
waar de demokrat ie en identiteit der volke
ren en individuen bedreigd worden. De 
groei naar grotere eenheden zou daarom 
moeten samengaan me t de versterking en 
de benadrukking van de identiteit der 
natuurlijke gemeenschappen. Een Europe
se entiteit mag dus niet een gecentrali-
zeerd en bureaukratisch apparaat zijn, 
maar een politieke s truktuur resulterend 
uit een beslissing waaraan alle volkeren en 
individuen deelachtig zijn. 

Tegenover een monolit isch en cen
traal geregeerd Europa stellen wij een 
Europa der volkeren, waarin alle volkeren 
gelijkwaardig zijn en vrij samen werken. 
Deze volkeren zouden het soevereine 
recht moeten hebben in onafhankelijk
heid te beslissen over hun deelneming aan 
internationale verdragen. 

Isolationisme staat in tegenstelling 
tot onze konceptie van het nationalisme. 
Wij verklaren ons zelf solidair met alle vol
keren in Europa en in de wereld, in het bie-
zonder met deze die lijden onder buiten
landse en diktatoriale heerschappij en 
deze die ekonomisch en sociaal op weg 
zijn naar een volledige ontwikkeling. 

^?W<!"^<"^»B 
SAS-W^A^^SïiESS*! 
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Prof. dr. Alexandre Marc, stichter van het Centre Interna
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Prof. dr. Mare Lengereau, hoogleraar te Grenoble. 
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Senaat. 
Guiu Sobieia-Caanitz, Katalaans linguïst. 
Dr. H. Stoll, voorzitter Europa-Union Tirol. 
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Voor Vlaanderen betekent de Europe
se eenwording een uitdaging en een 
kans Een uitdaging om in konfrontatie 
met de andere Europese volken een ei
gen stempel te drukken op de Europe
se politieke struktuur, waann er ruimte 
en levenskansen moet zijn voor elk 
volk en elke kuituur Een kans om de ei
gen Vlaamse visie op de problemen 
van welvaart en welzijn, van oorlog en 
vrede op het Europese forum te bren
gen 

Uit recente gebeurtenissen in een 
groot aantal landen blijkt, hoezeer de 
Vlaamse Beweging voorop is gegaan in 
de Europese politieke ontwikkeling. 
Overal om ons heen zien wij de onstuit
bare opkomst van het regionaal be
wustzijn Dit IS de doorbraak van een al
gemeen verlangen naar politieke 
strukturen op maat van de mens De 
grootste denkers over politiek en eko-
nomie pleiten voor kleinschaligheid 
Elke regio en elk volk moet in het groot
schalig Europa de nodige macht heb
ben om naar eigen inzicht de sociale en 
kulturele struktuur van zijn samenle
ving te bepalen 

Vlaanderen: 

op weg 

naar het Europa 

der volkeren 

met de Volksunie 

Zestig jaar lang hebben de Vlaams-nati
onalisten hardnekkig gestreden voor 
de bevrijding van Vlaanderen Samen 
met de volksnationalisten van Europa 
willen ZIJ thans een Alliantie vormen, ge-
ncht op verstandhouding, samenwer
king en wederzijdse ontwikkeling 
Op weg naar het Europa der volken 
kan Vlaanderen zich nu reeds als een 
natie gedragen Het Vlaams-nationalis-
me IS steeds een inter-nationalisme ge
weest Als natievormende kracht heeft 
het de Vlaamse ontvoogding steeds 
gezien in het licht van het zelfbeschik
kingsrecht voor alle volken In het Euro
pees Parlement zullen de volksnationa
listen opkomen voor een Europa met 

een hart, dat de zelfbeschikking van 
mensen en volksgemeenschappen vei
lig stelt. 

Maurits Coppieters 
Lijstaanvoerder VU 

Vrije Europese Alliantie 

De drie bastaardsteden 
mmmmm 

Strateburg Strassburg, Strasbourg de stad op het kruispunt van wegen Lutselburg 
Luxemburg Luxembourg het kleine burchtje Broeksele Brussel Bruxelies de woon 
plaats m het moeras Dne goedkhnkende Germaanse namen Drie plaatsen in de nabij
heid van de eeuwenoude taalgrens Drie centra van Europese eenwording Drie bas 
taardsteden 

Een kwartmtljoen mensen aan de samenvloeiing van Hl en 8ijn De zetel van de Raad 
van Europa Straatsburg In de schaduw van de eeuwenoude Dom wordt de volkstaal 
nog nauwelijks gesproken De volksdracht verwerd tot narrenkap met tnkotore ko-
karde In welk land ligt Straatsburg'!' In het oude Lotharingen in het Rijk of tn het 
Frankrijk van de Zonnekoning? De legers trekken van west naar oost en van oost 
naar west Get)lakerde puinen onder de Domtoren Duits Frans Duits, Frans Duits 
Frans, op hel ntme van soldatenlaarzen Het hart verkild de geest verkoold sintels 
van de votkszieL Duizend jaar kuituur verworden tot de folkhre van choucroute 

Het kruispunt op de heerbanen van Parijs naar Tner van Metz naar Luik en Aken Ze 
tel van een aantal Europese diensten Luxemtxtrg Het land verdeeld over een Belgi
sche provtnae een sfe^ vort een Frans departement en het Hertogdom- Europees m 
zip verscheurdheid Europees ook tn ztjn geschiedenis van aan de Adotfbrucke be 
gon eens een keizer van het heilige Roomse Rtjk zijn hoge tucht naar Praag Lid van 
de Pruisische bond en tegelijkertijd bestuurd als Nederlandse provincie vertegen
woordigd tn de Staten-Generaal Duits '> Frans ' Nederlands"? Belgisch ? De oude kut 
tuurtaal verloochend en het dialekt verheven tot tweede landstaal kansloos tegen 
over het sterkere Frans Quetsch en Letzeburg de operette van het graf van 
Luxemburg 

Broekzeie aan de Zenne Getto van de Euro-technokraten én van een kwartmiljoen 
Vlamingen De op snee vergukle Grote Markt holle fagade voor een stad die duizend 
jaar Nederlands was Het oude Brabants dialekt verdrongen naar de melaatse wijken 
waar slechts ouderen wonen en meer en meer buitenlanders Sinter Goedele tot en 
met haar naam verloren geprangd m het afschuwelijk keurslijf van zielloze hoogbouw 

Waar eens de Groendreef was nu een woestip er het Noorderkwartier een naar
geestig maanlandschap A/o/s en Manneke-Pis en een beetje geuze en steeds minder 
hettekees Schaart>eek'^ Schaerbeek'^' 

Aan deze dne zusters in de misere aan deze drie bastaardsteden zal Europa gemeten 
worden Niet aan de mate waann zij villas verstrekken en hoogbouw en stalen meu 
beien voor de Euro-elite Maar aan de wijze waarop zij zichzelf kunnen zip ontmoe
tingspunt in de allereerste plaats voor de kuituren die er zich bewegen en zich vrijelijk 
moeten ontplooien In het oude Jacobijnse Europa der staten was geen ruimte voor 
overgang en harmonie en in mekaar vloeten Was er op de snijpunten van de macht 
geen plaats voor zelfbewustzijn én voor trots om het anders- en toch samenzip 
Als Brussel weer Broekzeie durft zijn als Lutselburg zich met meer schaamt om zijn 
kleine eigenheid als Straatsburg weer ligt op het kruispunt van echte verbindingswe
gen, dan en alleen dan maakt Europa een kans We schreeuwen niet om hoofdsteden 
WIJ schreeuwen om hartesteden 
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Het zoutloos kompromis 
Wanneer de algemene FDF-raad volgende 
zondag het licht op groen zet komt er, bij de 
genade van deze Brusselse partij, een vljf-
partijenregering. Mét het FDF. En zonder de 
Volksunie. Alhoewel BSP en CVP gezworen 
hadden, dat dit nooit het geval zou zijn. 
Dit resultaat is hoe dan ook een overMÓnning 
voor het Frans Front. Alhoewel dit front zijn 
zwakke momenten heeft gehad gedurende 
de onderhandelingen van de jongste weken, 
bleef het in wezen ongeschonden. De strate
gie van Cools — «met drie samen uit en thuis, 
en in ieder geval mijn gewestvorming» — 
heeft het gehaald. Het zijn uiteindelijk de 
CVP en de BSP die door de knieën gingen. 
De Franstalige strategie heeft maa r een ern
stig wederwoord gekregen gedurende de 
korte periode dat het Vlaams Front gewerkt 
heeft. Na lang aarzelen en met tegenzin was 
de CVP dan toch toegetreden tot het Vlaams 
Front dat, op voorstel van de VU en op basis 
van het vierpuntenprogramma van de VU, 
werd opgericht. In de dagen die daarop volg
den werd het Frans Front danig op de proef 
gesteld en konden enkele Vlaamse onder
handelingsresultaten worden geboekt. Het 
Vlaams Front viel echter uiteen in de «nacht 
van Lambermont», toen de CVP totaal onver
wacht kapituleerde inzake de financiële au
tonomie en de regeling voor Brussel. Sinds 

die datiun heeft de CVP geen enkele poging 
gedaan tot hernieuwd Vlaams kontakt. Aan 
de overzijde echter bleven de drie Franstali
ge partijen, ook na het neen van het FDF, 
voortdurend met mekaar in overleg. 
Zo is een sterke Vlaamse onderhandelings
positie verloren gegaan. De CVP heeft van 
deze positie geen gebruik willen maken. Ze 
geeft er de voorkeur aan om, samen met de 
BSP, een zoutloos kompromis te aanvaar
den. 
Voor deze onverwachte volte-face op de val
reep, die zelfs de formateur heeft verbaasd, 
zijn er wel een paa r verklaringen. Het Hof is 
druk aan het werk geweest om op het laatste 
ogenblik de stukken te lijmen. En dat het Hof 
daarbij veel aandacht — én vrees — zal ge
had hebben voor de chantage van het fran-
stalig front, vergt wel geen tekening. Er was 
daarenboven de vrees voor verkiezingen, 
met opiniepeilingen die vooral voor de CVP 
en de PS weinig goeds voorspelden. En er 
was de vervaldatum van 29 maart , met de be
toging van het Waals syndikaal eenheids-
front te Namen en met stakingen in Wallo
nië. 
De vrees is zelden een goede raadgever. Zo is 
het wellicht te verklaren dat het ultieme 
voorstel van Van den Boeynants werd aan
vaard, alhoewel het in wezen nauwelijks ver

schilt van de tekst van 15 maar t waarop het 
FDF neen zegde, en van die van 20 maar t 
waarop de CVP en de BSP neen zegden... Het 
enige verschil zit hem er in, dat nog maa r 
eens een aanta l knelpunten n a a r later ver
schoven worden. Zo onder meer de vraag 
n a a r de politieke verantwoordelijkheid van 
de Brusselse gewestregering, wat nochtans 
een essentiële v raag is. 

Er is van deze vijfpartijenregering niets 
goeds te verwachten. 7JË s tart in het grootst 

mogelijk onderling wantrouwen. De verwij
zing van alle knelpunten n a a r het parle
ment wordt hier en daa r in de Vlaamse pers 
gunstig onthaald. Ze houdt echter de drei
ging in, dat de staatshervorming halverwege 
blijft steken nadat de Walen — zoals zij het 
zelf zeggen — hun slag voor 80% hebben 
thuis gehaald en zonder dat er voor Brussel 
of voor de financiële autonomie ook maa r 
iets gebeurt. Vlaanderen zal wel betalen! 

Bij dit alles dient steeds opnieuw de vraag 
gesteld n a a r de rol van de grootste Vlaamse 
partij, de CVP. In 1974 slikte zij het Périn-veto 
tegen de Volksunie. In 1978 at zij h a a r woord. 
En vandaag opnieuw, mét het FDF, m a a r 
zonder de VU in een regering, verloochent 
zij zonder meer het eigen s tandpunt 

tvo 

Roerend eens • • • 

In de tweede helft van volgende 
maand (vanaf 17 apnl) worden er 
verkiezingen gehouden sociale 
verkiezingen 
Dat IS precies op het moment dat 
(wellicht) een nieuwe regering on
der meer een drastische loonstop 
in haar programma als urgentie-
maatregel zal ingeschreven heb
ben In alle sektoren is er momen
teel beroering 

" Omdat kinderen belangrijk zijn » 
kwamen voor enkele dagen zelfs 
de in betere tijden zo werkzame 
leerkrachten manifesteren in de 
Brusselse Wetstraat 
Intussen stellen we vast dat for-
mateur-VdB en AVC-voorzitter 
Jef Houthuys het roerend eens 
geraakten loonmatiging is een 
middel voor bevordering van de 
werkgelegenheid 

Vlaams ACW-kongres 
Op het Vlaams ACW-kongres 
verleden weekend aan de kust 
werd de trouw van deze krls-
ten-demokratlsche sociale or-
ganlzatle tegenover de CVP 
nog eens uitdrukkelijk onder
streept Het ACW steunt alleen 
de CVP. Deze steun is echter 
gebonden aan een aantal voor
waarden: om politieke verant
woordelijkheid te krijgen in 
naam van het ACW moet de 
CVP-mandataris het program

ma onderschrijven en aktief 
zijn in de beweging. Daarenbo
ven moet de ACW-invloed in de 
CVP opgevoerd worden. 
Dit kongres werd bijgewoond 
door drie CVP-ministers, waar
van er geen enkel — merkwaar
dig genoeg — ooit gemiliteerd 
heeft in de kristelike arbeiders
beweging, maar die volop de 
ACW-steun genieten: Jos Cha-
bert, Luc Dhoore en Rika De 
Backer. 

Duur tv-kijken 
in Vlaanderen 
Het kijk- en luistergeld heeft 
vorig jaar 7,575 miljard fr. opge
bracht Daarvan wordt slechts 
6,775 miljard als staatstoelage 
aan de omroep uitbetaald, zo
dat de staatskas met een zoete 
winst van zowat 800 miljoen 
gaat lopen. 
De staatstoelage van 6,775 mil
jard wordt in twee gelijke helf
ten uitgekeerd aan de BRT en 
de RTBF. Nochtans komt zowat 
590/0 van het kijk- en luistergeld 
uit Vlaanderen. Bij een normale 
hoofdelijke verdeling zou de 
BRT 4,065 miljard moeten ont
vangen in plaats van de 3388 
miljard die ze in werkelijkheid 
krijgt 
Zodat de Vlaamse kijkers en 
luisteraars bestolen worden 
voor zowat 677 miljoen-

Wynen unitair 
De artsenkamer Wynen heeft 
een forse unitaristische verkla
ring afgelegd: 'Wij verbinden 
er ons toe, wij Vlaamse, Waalse 
of Brusselse geneesheren, ol 
we nu Frans, Nederlands ol 
Duits spreken, wat er ook ge-
beure, ons steeds te beschou
wen als behorend tot één en 
dezelfde gemeenschap, deze 
van de Belgische geneeshe
ren: 
Men zou deze unitaristische 
oprisping bijna als een verade
ming beschouwen. Want de 
Wijnen-doktoors klappen door
gaans alleen en uitsluitend 
over centen-
Halve draai... 
keert 
Zolan de VU nog bij het for
matieberaad betrokken was of 
zolang zich nog geen definitief 
akkoord aftekende, was de 

Vlaamse CVP-pers opvallend 
strijdvaardig. Het kon allemaal 
niet Vlaamsgezind genoeg zijn, 
het FDF moest onverwijld aan 
de kant gezet worden, het fran
cofoon front was een beroerde 
bende en Cools een weerwolf 
in levenden lijve. 
Nu de VU het heeft laten afwe
ten en sinds de CVP gewillig 
onder het francofone juk is 
doorgelopen, hoeft het allemaal 
niet meer. Er worden nog wel 

een paar voorzichtige vraagte
kens gesteld en er gaat nog een 
enkel waarschuwend vingertje 
heel eventjes de lucht in, maar 
voor de rest leven we plots in 
de beste der werelden, met een 
in de grond niet zo slechte 
VdB-tekst en met een FDF dat 
ook al wat minder boosaardig 
is geworden. 
O, die fameuze journalistieke 
onafhankelijkheid van de dag
bladpers! 

Rozenschok 
Deze week is Van den Boeynants met de vijf partijen de 
besprekingen van de sociaal-ekonomische en financiële 
problemen begonnen « Hij had daarvoor twee dokumenten 
opgemaakt een «rozewaterplan », waaraan niemand 
aanstoot zou nemen maar dat weinig oplost, en een « plan de 
choc » dat doortastender is maar ook meer weerstanden kan 
oproepen 
Als het met het sociaal-ekonomische luik van de formateur 
gaat zoals met het kommunautaire, dan zal de uiteindelijke 
tekst wel ergens halverwege liggen beetje roos, veel doorn 
Van den Boeynants stelt een aantal maatregelen voor die als 
pakket moeilijk kunnen afgewezen worden, maar waarvan de 
onderdelen zullen aangevochten worden, tot het evenwicht 
goed IS 
Het kreeren van nieuwe arbeidsplaatsen, het vastkoppelen 
van de 36 uur aan een loonmatiging, het bevorderen van het 
konkurrentieel vermogen van ons bedrijfsleven over de 
beginselen zal men wel met struikelen Wel over de 
uitvoering, nu of halverwege 
Daarbij dient, in een land dat met 1600 miljard rijksschuld zit, 
de vraag gesteld naar de financienng De komende drie jaar 
zou 80 miljard naar de sociale zekerheid moeten gaan De 
ontlasting van de ondernemingen kost de staatskas nog eens 
extra 27 miljard Het budgettair evenwicht moet verwezenlijkt 
worden door leningen en besparingen in de sociale sektor 
Dit laatste zal al vanzelf leiden tot de grootste moeilijkheden 
Terwijl nu vooral de buitenlandse kapitaalmarkt afgeschuimd 
wordt 
Het IS nog te vroeg om een globaal oordeel over het 
uiteindelijke«plan de choc » uit te spreken Ovengens is ieder 
plan waard wat de mensen waard zijn die het moeten 
uitvoeren En met dié koalitie "!* 
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ÏQH. 
SCHOKTERAPIE VAN 
MEESTERTOVENAAR -VDB 
Zaterdagavond nog leek het formatieberaad van Van den Boey-
nants in een uitzichtloze dikke mist terechtgekomen. Na een ge
zonde nachtrust ontsproot de idee van een noodkabinet om de 
voornaamste sociaal-ekonomische en financiële touwtjes aan me
kaar te knopen. Een stevig middagmaal maakte evenwel iedereen 
sterk genoeg om zich te begeven op de gladde koord van een 
communautair minima minimorum. En plots, maandag jl. werd gete
kend voor een volwaardige regering zonder volwaardig, maar wel 
onomkeerbaar programma voor de staatshervorming. 
Zelfs iemand die met zijn neus op de Wetstraat zit, moet beken
nen dat de recente circusnummers van de formateur en de be
trokken partijen, met als resultaat een inhoudsloze wanhoopsop-
losslng, ondoorzichteli jk en onbegrijpeli jk zijn. 

Laat ons even trachten de veie 
raadsels van de laatste week op 
een njtje te zetten. 
Uitgangspunt daarbij Is de «nacht 
van Lambermont», zegge en 
schrijve donderdagavond, 15 
maart Op de onderhandelingsta
fel ligt een dokument-VDB, dat 
vooral wat Brussel en de centenk
westie betreft nogal zwaar op de 
Vlaamse maag ligt Gemeenschap
pelijk stellen de Vlaamse onder
handelaars hierover een alterna
tieve tekst op. Nothomb kan daar 
echter helemaal met inkomen. Een 
ongeduldige formateur springt zijn 
voorzitter bij en maakt autoritair 
zijn tekst «a prendre ou a laisser». 
Kristendemokraten en socialisten 
antwoorden positief, FDF en Volk
sunie haken af. Het «ja»-woord van 
Martens en Van Miert zal wel 
steeds een raadsel blijven. 
Heel even lijkt het dat zowel het 
Franstalig, als het Vlaams front tot 
de geschiedenis behoren. Chabert 
kan het dan ook niet laten vreug
devol uit te roepen «dat we nu ein
delijk een regering met vier heb
ben.» 
En inderdaad, het Vlaams front — 
van in den beginne broos door 
een dubbelzinnige en ruziemaken-

de CVP — is uiteengevallen na de 
kapitulatie van CVP en BSP. Cha
bert heeft evenwel zonder de 
Franstalige waard gerekend. 

Ja, maar.„ ja! 
Nog vrijdag eist PS-voorzitter 
Cools waarborgen voor een twee
derde meerderheid. Het Franstalig 
front richt zich weer op, want wie 
buiten het FDF kan deze waarbor
gen bezorgen? 

tegemoetgekomen. Ten aanzien 
van de definitieve staatshervor
ming bevatten ze geen garanties 

op het vlak van de financiën, de 
gemeentelijke strukturen te Brus
sel en de grenzen. Wel bevatten 
zij definitieve opties over unitaire 
bekommernissen, zoals de natio
nale bevoegdheden. 
Reeds dinsdagavond keurt het 
FDF het nieuwe dokument goed, 
mits enige waarborgen voor het 
randgebied. Het Volksunie-ant
woord volgt woensdagavond: 
neen. 
Naar wat zich intussen bij de CVP 
afspeelt kan men slechts raden. 
De vrees voor de achtervolgende 
Volksunie-schaduw zit er dik in, 
alsook het besef dat de litjeralen 
onmogelijk positief kunnen reage
ren op een tekst die ze niet mee 
genegocieerd hebben. 
Na enig overleg met Van Mier t 
wordt besloten een taktisch en 

Vlaams front in 
mootjes gehakt 

Op maandag 19 maart dwarrelt 
een nieuwe tekst uit de Wetstraat 
op de verschillende sekretariaten 
binnen. Op aanvraag van de CVP 
worden met alleen het FDF en de 
V U hierbij betrokken, maar ook de 
twee liberale oartijen. 
Deze nieuwe voorstellen verschil
len niet wezenlijk van de vonge: 
aan de Vlaamse eisen wordt niet 

KOSTEN VOOR 
?T 

HUWELIJKSPEEST? 

MET DE ASLK 
VALT 
DAAROVER 
TE PRATEN. 

ASLKS T KREDIET 

elektoraal overwogen «ja, maar...» 
te antwoorden en dit op een tekst 
die in licht gewijzigde vorm enige 
dagen tevoren goedgekeurd 
werd. Komen de Franstaligen 
weer eensgezind uit deze faze, de 
Vlamingen totaal ongeloofwaardig 
en verdeeld. 
Van den Boeynants kan niet méér 
doen dan verwijzen naar de Griek
se wijsgeer Herakleitos en 24 uren 
bedenktijd vragen. 
Dat volstaat om een nieuwe brief 
in de bus te gooien waann voorge
steld wordt een voorlopig kabinet 
te vormen met de zes uittredende 
regenngspartijen, die de sociaal-
ekonomische, financiële en bud
gettaire warboel zou trachten te 
ontwarren. 

Overleg aan Vlaamse kant is er 
niet meer, en aan Franstalige zijde 
weigert men enig begrip op te 
brengen voor redelijke Vlaamse 
standpunten. De Volksunie gaat 
dan ook niet in op deze uitnodi
ging-
De CVP en de BSP antwoorden 
positief. En eens te meer eensge
zind aanvaarden de Franstaligen 
de uitnodiging op voorwaarde dat 
nieuwe communautaire onderhan
delingen gevoerd worden. 
Wat er nadien gebeurt blijft gehuld 
in een totale duisternis. Gaande 
van een noodkabinet over een 
communautair minimaal program
ma, belandt men op maandag bij 
een definitieve regenngsverkla-
ring op communautair vlak. 

De extra-parlementaire druk hier
bij is onontwarbaar. Meer dan 100 
dagen bezweren Martens en Van 
Miert een vijfpartijen-regering met 
het FDF. Meer dan 100 dagen ijve
ren beide politici, samen met de 
Volksunie, voor een globale aan
pak van de staatshervorming. Men 
beland bij een nietszeggende 
tekst samenraapsel van al de vori
ge, waarbij alle knelpunten naar 
het Parlement verwezen worden, 
en waarbij de Vlamingen met de 
minste garantie hebben voor de 
definitieve staatshervorming. ( J A ) 

VU op TV 
Vandaag donderdag 29 maart 
op BRT 1 (J9 u. 30) het Vlaams
nationaal standpunt door het 
Vlaams Pers-, Radio- en TV-ln-
stituut verzorgd. 

— 150 dagen politieke krisis, 
een gesprek tussen VU-voorrit-
ter Hugo Schiltz en Frans Ver-
leyen (Knack). 
— Europees volksnationaal 
weekeinde te Gent, met o.a. 
kamerlid Willy Kuijpers. 

BOUWGROND 
KOPEN? 

MET DE ASLK 
VALT 
DAAROVER 
TE PRATEN. 

ASLKS f'KREDIET 
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Is Tindemans Mister Europe Number 1 ? 
De Europese verkiezingsshow begint op volle 
toeren te draaien. Om deze show een geloof
waardig aanzicht te geven, hebben de nationale 
partijen hun grof geschut a la Tindemans, onze 
Mister Europe, en W. Brandt van stal gehaald. 

Hier en daar hebben zij tevens naar versterking 
gezocht in het wereldje van de professoren en 
van de folkloristische figuren, zoals Otto von 
Habsburg. 

:^>;- j :^6£i^\ 

Otto vonHabsburgi°'\%\l), troonpretendenten erfgenaam van 
de Oostenrijks-Hongaarse monarchie, Duits staatsburger, 
vervallen verklaard van de Oostenri'ikse nationaliteit, aarts-
konservatief, op zoek naar een Europees mandaat bi/ de 
meestbiedende 

Om deze toekomstige Euro-parlementairen de 
nodige entourage te bezorgen, hebben heel wat 
nationale partijen getracht tot een partijvorming 
op Europees niveau te komen. In een reëel 
grensoverschrijdend samehwerkingspatroon is 
evenwel geen enkele partij geslaagd. Het is ge
bleven bij de opstelling van vage, weliswaar lu-
xueuse kompromisprogramma's en het aantrek
ken van een Europees kleedje om de soms 
diepgaande tegenstellingen te verbergen. 

De socialisten werken reeds sinds 1957 samen in de 
'Kon federatie van socialistische partijen in de Europese 
gemeenschap» Dit is een tamelijk vnjblijvende samen
werkingsvorm van autonome partijen, die geen binden
de besluiten kan nemen zolang niet iedereen akkoord 
gaat Het was dan ook geen sinecure tot een gezamen
lijk verkiezingsplatform te komen temeer daar er een 
fundamenteel verschil in aanpak bestaat tussen ener
zijds de sociaaldemokraten naar Duits model en ander
zijds de traditionalisten met Franknjk op kop Het socia
listisch programma is dan ook met meer geworden dan 
een biezonder beperkt allegaartje van algemene pnnci-
pes inzake maatschappelijke ordening De nationale 
partijen zullen deze basis verder moeten aanvullen met 
eigen specifieke doelstellingen 

De federatie van Knstendemokratische partijen in de 
EG werd in 1967 te Luxemburg opgencht onder de 
naam Europese Volkspartij Ondanks haar vrij kernach
tige benaming is ook de EVP niet meer dan een verza
meling van naast elkaar geplaatste nationale partijen, die 
enkel wat nchtlijnen kan geven aan haar aangeslotenen 

Het verkiezingsplatform steunt op de «fundamentele 
knstelijke waarden van verantwoordelijkheid, gerechtig
heid en solidanteit pluralisme en openheid» En hieron
der verstaat zowat iedereen het zijne, gaande van L Tin
demans tot F-J Strauss van de Beierse CSU-partij Het 
is trouwens nog met zeker dat deze partij het kiesplat-
form zal kunnen doorslikken En hoe iemand als Otto 
von Habsburg, de Oostennjkse troonopvolger, onder 
deze gemene noemer moet geplaatst worden, is voor 
ons een open vraag Het minst wat kan gezegd worden 
IS dat hiermede ook de folklore zijn intrede zal doen in 
het Europees Parlement 

Het moet gezegd worden dat de 'Europese Liberaal-de-
mokratische groep» veel verder gaande tievoegdheden 
heeft Het kongres kan immers bindende besluiten ne
men over elke Europese matene zonder daarom de in
stemming van elke partij afzonderlijk te moeten hebben 

Dit IS maar goed ook, want deze groep vertoont een 
dergelijke brede waaier van ideologische opties dat 
men anders nooit tot enige consensus zou gekomen 
zijn buiten de traditionele liberale slogans betreffende 

de ontplooiing van de mens, de fundamentele vrijheden 
en dergelijke meer Onder de kommunistische partijen 
bestaat de grootst mogelijke onenigheid, zodat er nog 
geen gemeenschappelijke organizatie k>estaat met het 
oog op de verkiezingen Eigenlijk spelen alleen in Frank
rijk en Italië deze partijen een met onbelangrijke rol Het 
«Eurokommunisme» is nog helemaal geen tjewijs van 

Europese gezindheid van deze partijen In Frankrijk 
staan de kommumsten zeer wantrouwig tegenover elke 
supranationale aanpak, terwijl de Italianen wel met veel 
belangstelling de verkiezingen tegemoet zien Wanneer 
WIJ vaststellen dat in het huidige Europese Parlement 
Franse en Italiaanse kommumsten afwisselend de zaal 
verlaten om met tegen elkaar te moeten stemmen, den
ken WIJ dat een Europese KP nog met voor morgen is 

Aan de andere kant van het politieke spectrum staan de 
'Europese Demokraten voor de Vooruitgang', een ei
genaardig allegaartje van Gaullisten uit Frankrijk, van de 
Ierse Fianna Fail en nog enkele Denen Het is een zeer 
los verband, want elk van deze partijen trekt zelfstandig 
naar de kiezer en zal nadien terug kontakt opnemen 
met de gelijkgezinden Op te merken valt dat de Gaullis
ten ook nog uitkijken naar de uiterst konservatieve 'Eu
ropese Demokratische Unie' opgericht in 1978 door on
dermeer dezelfde Otto von Habsburg Het is dan ook 
geen geheim dat deze formatie sterke aantrekkings
kracht uitoefent op de Beierse Knstendemokraten 

Anderzijds zullen ook de Britse en Deense konservatie
ve partijen op hun eentje aan de verkiezingen deelne
men zonder dat bekend is ofzij reeds enige optie geno
men hebben wat de latere fraktievorming betreft 

Het IS duidelijk dat de opgerichte super-partijen met 
meer zijn dan een Europese fagade waarachter de ver
deeldheid triomfeert Van programma's kan men nau
welijks spreken van een waarachtig Europees engage
ment of inzicht nog minder 

Laten wij ons dus met misleiden door het Europees kon-
cert dat deze dagen door Tindemans en co opgevoerd 
wordt De partituren zijn zeer mager en het geheel klinkt 
overigens tamelijk vals 

Zonder al deze rookgordijnen te moeten optrekken 
verstaan de federalisten mekaar in Europa veel beter 

Het zijn trouwens zij die, hoewel numeriek minder sterk, 
een biezonder belangrijke taak te vervullen hebben om 
te vermijden dat het 'nieuwe' Europa in de greep van 
de gevestigde en traditionele machten komt De federa
listen en volksnationalisten zijn de enige waarborg voor 
een ander Europa, het Europa van de volkeren en de re
gio s 

Yvo VD Peeters 
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MAAK JE DROMEN WAAR 
MET EEN PENNETREK. 

Want langer duurt het niet om bij ons 
tot 301 .CXX3 fr. te tenen. Gewoon je laatste 
weddestrookje meebrengen, even praten, 
je handtekening zetten. Zo simpel is dat. 
Méér dan 301.000 fr. nodig ? Wij geven je zeer 
snel bescheid. 

De condities? Heel voordelig. Een lage 
interest en een schuldsaldoverzekering v\/aar 
je niets extra voor betaalt. 
ASLK-cliënten profiteren bovendien van 
een voorkeurtarief. 
En voor jongelui van 19 tot 30 jaar wordt 
nog iets speciaals gedaan. 

Geld voor een auto, een bouwgrona of een 
huwelijksfeest? Voor meubels, centrale 
verwarming of verbouwingswerken ? 
Jij zegt maar wat je ontbreekt. De ASLK past 
bij. In vertrouwen. En snel. 

A l DE MENSIEN VAN EEN BANK. AL DE VOORDELEN VAN EEN SMARKAS. 
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Er roert wat bij de Schotten, de leren, de 
Bretoenen, de Corsikanen_ Niet overal ko
men hierbij zoals in het Baskenland bom
men te pas, maar steeds luider weer
klinken de «sinn fein> stemmen van deze 
en andere volkeren. 

En dat zal zo blijven, zolang de politieke 
verantwoordelijken de verscheidenheid 
der volkeren niet als uitgangspunt nemen 
voor het samenleven van de mensen op 
deze aarde. 

Dit geldt ook voor de Europese Gemeen-

Bommen 

De Baskische weer 
Meer dan 100.000 Basken wo
nen ten noorden van de westelij
ke FVreneéen. De meerderheid 
van dit geheimzinnige volk 
woont in Spanje. Hun verbon
denheid is levend gebleven. In 
Frankrijk vinden de in Spanje op
gejaagde ET A-mannen een toe
vluchtsoord. Al worden ze daar 
soms, met medewerking van de 
Franse overheden, opgespoord 
door Spaanse staatsnationalisti-
sche kommandogroepen. Een 
en ander heeft een verhevigde 
weerstand veroorzaakt tegen de 
sluipende verfransing via de ste
den en de kust De spreekbuis 
van deze weerstand is de in 
1963 opgerichte «Enbata—bewe-
ging, die streeft naar een heel-
Baskische Europese deelstaat. 

De marginale Kelten 
Na de Basken zijn de Kelten de 
oudst aanwijsbare tjewoners 
van het Europa der Negen. 
Overrompeld door de Romei
nen, daarna door de Germanen, 
hebben zij zich teruggetrokken 
op de meest westelijke barre ei
landen en schiereilanden. Uit
eengeslagen, hebben zij zich 
ontwikkeld tot verschillende vol
keren: de leren, op hun nooit 
door Romeinen betreden eiland, 
de Schotten ten noorden van de 
«Pictenmuur» die de Romeinen 
als beveiliging tegen hun woeste 
aanvallen hadden opgetrokken, 
de Welshmen en Cormishmen in 
het bergachtige Wales en het 
gnilig ingetande Cornwall, en ten 
slotte, in een gelijkaardig land
schap, de Bretoenen. 
De kruisweg die de leren heb
ben moeten gaan kent zijns gelij
ke met in de geschiedenis van 
Europa. Elke Ierse generatie 
heeft zijn opstand gekend tegen 
het Engelse gezag. Gewapen
derhand hebben ze zich moeten 
vrij vechten. In 1920 verkregen 
ze hun vrijstaat (Eire), maar ze 
moesten zes graafschappen af
staan, die als «Northern Ireland» 
van Groot-Bnttannlè deel blijven 
uitmaken. 
Dit Bntse bruggehoofd in leriand 
telt een meerderheid van Britten 
(62 %), doordat de inheemse 
bevolking stelselmatig verjaagd 
en vervangen werd. Toch blijven 
de leren er hun strijd voor wer
kelijke politieke en ekonomische 
macht verder zetten. 
Met de leren zijn de Schotten 
sterk verwant Ook zij hebben 
lang tegen de Engelsen moeten 
vechten (en het moeten afleg
gen). Geleidelijk hebt)en zij zich 
echter als gelijke deelhebbers 
aan het Bntse Rijk beschouwd. 

en een beperkte vorm van zelf
bestuur tot op de huidige dag be
houden. 
Het Schotse zelfbewustzijn is, 
net zoals het Ierse, veel meer po
litiek (en ekonomisch) dan kultu-
reel gencht De Schotse taal 
(«Erse» of «Gaelic») wordt nog 
slechts op de eilanden en op de 
schaars bevolkte Highlands ge
sproken. De laatste jaren is het 
sukses van de Scottisch Natio
nalist Party, die nog slechts een 
konfederatieve band met Groot-
Brittannië wil, in sterk stijgende 
lijn gegaan. 
Tot een andere tak van de Kelti
sche familie behoren de Welsh
men. Het Welsh heeft zich als 
omgangstaal beter gehandhaafd 
dan het Schots. Het wordt ge
sproken door 26 % van de 
2.600.000 Welshmen die in Wa
les, alias Cymru, leven. De nood
zaak van een politieke struktuur 
wordt evenwei minder scherp 
aangevoeld. De nationalistische 
partij «Raid Cymru» heeft nog 
veel werk vóór de boeg. 
Verwant met de Welshmen, 
want uit Wales en Cornwall af
komstig, zijn de Bretoenen. Zij 
bewonen in Frankrijk het schier
eiland Bretagne. Tot 1532 voer
den zij een praktisch zelfstandig 
bestaan. Toen hebben de Fran
sen hen met list in het Franse 
staatsverband getrokken zonder 
ooit de bedongen zelfbeheer-
voorwaarden na te leven. 
Niet alle Bretoenen zijn «breton-
nants». Reeds in de middeleeu
wen geraakte een brede strook, 
van Saint-Malo tot Nantes (Loi
re), geromanizeerd, wat een sp)e-
cifieke Romaanse taal, het Gallo, 
opleverde. 
Het schiereiland ten westen van 
deze strook is door en door Bre
toens. Sedert de Franse Revolu
tie echter wordt dit Bretoense 
karakter uitgehold door inwijking 
van Fransen en door alles wat 
met het openbare leven te ma
ken heeft 
De nationalistische partijen ko
men moeilijk van de grond en de 
volkskultuur begint lelijke klap
pen te krijgen. Onlangs zijn 
nationalisten gestart met vrije 
Bretoense scholen, net zoals de 
Basken. 

De Romanen: 
een veelzinnige inhoud 
In tegenstelling tot alle andere 
Europ)ese volkeren vormen de 
Romanen geen etnisch verwan
te groep. Integendeel, deze 
naam dekt de meest uiteenlo
pende volkeren (Iberiërs, Kelten, 
Germanen, enz .J die als enig ge
meenschappelijk kenmerk het>-
ben dat zij ooit door de Romei-

Basken
land 

schap, het Europa van de «negen». Dit cij
fer slaat uiteraard op de staten. Deze sta
ten kloppen echter langs geen kanten met 
de volkeren binnen het tot nu toe verenigd 
Europa. Aangezien de staatsgrenzen in Eu
ropees perspektief gedoemd zijn om te 
verdwijnen in de mate waarin zij kunstma
tig blijken, willen wij — uiteraard zeer 
encyclopedisch — de aandacht vestigen 
op de veel oudere, veel blijvender be
standdelen: de volkeren. In de toekomst 
zullen zij immers de dragers zijn van een 
nieuw Europa. 

nen geromanizeerd werden. 
Het dichtst bij hun oorsprong 
staan de Italianen, die het naar 
hen genoemde schiereiland en 
enkele kusteilanden bewonen. 

Buiten de Italiaanse staat wonen 
er nog Italianen langs de Ligun-
sche kust (tot Monaco) in Frank
rijk, in Zwitseriand, in Slovenië 
(over de grens met Joegoslavië) 
en vooral op Corsica. De Corsi-
canen willen het weliswaar niet 
weten. Zij hebben zich vaak ei
genzinnig ofjgesteld, schenen de 
laatste eeuw loyale Franse 
staatsburgers te worden maar 
zijn de laatste jaren weer aan 't 
muiten geslagen. 

Op Sardinië wonen Sarden, een 
door de Romeinen met veel 
moeite bedwongen volk, dat een 
eigen Romaanse taal heeft ont
wikkeld. Zij hebben gretig ge
bruik gemaakt van de gewest
vorming die enkele jaren 
geleden in Italië van kracht werd. 
Op Italiaans grondgebied wonen 
ook afstammelingen van het 
oude Alpjenvolk der Rhaetiërs. 
Hun romanizenng en de afzon-
denng van hun woongebieden 
leidde tot het ontstaan van dne 
Rhaeto-Romaanse taalgroepen: 
één in het kanton Graubunden 
(Zwitseriand), één tussen Vene
tië en de Sloveense grens (de 
Frioeliërs) en één in Zuid-Tirol 
(de Ladiners). 
Pas nu schijnen de 400.000 Fri
oeliërs zich van hun volksidenti
teit bewust te worden. In hun 
angst voor de overrompelende 
Italianen en voor de kommunisti-
sche Slovenen richtten zij hun 
blikken naar... Wenen. De 25.000 
Ladiners leven gedeeltelijk 

naast gedeeltelijk tussen de 
Zuid-Tirolers (Cortina d'Ampez
zo). Zij zoeken en vinden be
scherming bij de Duitse minder
heid, terwijl de Italianen hen 
beschouwen als afgedwaalde 
volksgenoten. 
Enigszins verwant met de Italia
nen zijn hun buren de Oksitanen. 
De Oksitaanse taalgrens loopt 
vrij noordelijk: van de monding 
der Gronde (Bordeaux) aiover 
Auvergne (Vichy!) tot Valence 
en een stuk van Italië. De zuidelij
ke grens loopt langs Baskenland 
en de Pyreneeën tot Kataloniè. 
Pas in het laatste decennium is 
daar een volkskulturele en poli
tieke nationalistische bewust
wording op gang gekomen. 
Het Oksitaans is tot in de midde
leeuwen moeilijk te onderschei
den geweest van het Katalaans. 
Katalanen wonen vooral in Span
je maar ook in Frankrijk ten noor
den van de F*yreneëen (Per-
pinya). Deze 200.000 mensen 
hebben hun taal vrij goed be
waard en roepen hun taal- en po
litieke eisen steeds luider. De 
gang van zaken over de grens, 
waar Catalunya een zwakke au
tonomie heeft bekomen, stijft 
hen in hun weerstand tegen de 
verfransing. 
De machtigste en in vele opzich
ten belangrijkste Romaanse 
groep is die van de Fransen. 
Deze noordelijke Gallo-Romein-
se groep heeft de zuidelijke (de 
Oksitanen) onderworpen en van 
in de vroege middeleeuwen een 
centralistische expansiepolitiek 
gevoerd Die heeft hen het 
meesterschap bezorgd over 
heel oud-Gallië. Lange tijd het)-
ben zij politiek en militair West-
Europa beheerst Hun kulturele 
invloed ging nog veel verder en 
blijft nawerken tot op de huidige 
dag. 
Buiten Frankrijk wonen ook nog 
Fransen. Zo in België, waar zij 
Walen heten. De Belgische staat 
werd onder hun impuls opge-
ncht en als een klein-Frankrijk 
bestuurd. Tot dat de Germaanse 
meerderheid in dat land zich van 
deze toestand bewust werd: het 
is het lange verhaal van de nog 
niet voltooide Vlaamse bewe
ging. 
Italië is bezig de Frans-Proven-
caalse bevolking van de Aosta-
vallei langzaam • maar zeker te 
denationalizeren. Volgens be
proefd recept hebben de Italia
nen voor industrie en dus inwij
king gezorgd, zodat nog hooguit 
60% inheems is, wat nog niet be
tekent franstalig. 
Recent hebben de Fransen zich 
enigszins herpakt met eigen kul
turele en politieke verenigingen. 

Ten slotte dienen volledigheids
halve de Anglo-Normandische of 
Kanaaleilanden vermeld. De 
straatnamen zijn er nog tweeta
lig Engels/Frans. Doch het Frans 
is er aan 't zieltogen. Slechts een 
kwart van de plattelandsbevol
king kent nog zijn Normandisch 
dialekt 

Die beruchte 
Germanen 
Ze woonden al lang achter en 
zelfs over de Rijn, de Germanen. 
Goed bekend zijn ze echter pas 
geraakt toen ze het Romeinse 
rijk definitief tot een puinhoop 
sloegen. Van heel wat stammen 
zijn alleen de namen overgeble
ven. Andere hebben zich ge
groepeerd tot een volksgroep 
met eenzelfde taal, nog andere 
hebben zich vanuit hun stamver
band tot volk ontwikkeld. 
De Duitsers worden het vaakst 
met de algemene naam Germa
nen verward. Zij bestaan uit een 
kluwen van Saksen, Franken, 
Zwaben, Allemannen, Beieren 
en kleinere stammen. 

Pas in de vorige eeuw ontstond 
een Duits bewustzijn en een 
Duitse staat In de huidige 
Bondsrepubliek die praktisch 
geen volkse minderheid bevat 
leven 60 miljoen Duitsers, die al
len Hoogduits (kunnen) spreken 
en zich bijlange allen niet meer 
bewust zijn van hun stamver
band (de Beieren wel). 

Heel wat Duitsers wonen buiten 
de Bondsrepubliek Duitsland. 
Bijna alle bewoners van de DDR, 
de volstrekte meerderheid van 
Zwitseriand, alle inwoners van 
Liechtenstein, bijna al die van 
Oostenrijk en alle inheemse Lu
xemburgers zijn Duitsers. Bo
vendien wonen er 2 miljoen in 
Frankrijk (Elzas en Lotharingen), 
in België (100.000) en in Italië 
(250.000 in Zuid-Tirol) en in De
nemarken. Hun toestand in het 
Europa der Negen is buiten de 
Bondsrepubliek niet tienijdens-
waardig. 
Het noorden van het Duitse taal
gebied vormt eigenlijk een af-
zonderiijke groep: het Neder-
Duits. Er IS een Saksisch en een 
Frankisch Nederduits. Nergens 
heeft deze taal zich tot een kul-
tuurtaal ontwikkeld tenzij in de 
Nederianden. Daar heet het 
Diets of Nederlands. 
De Dietsers zijn gedeeltelijk 
Saksisch, meestal Frankische 
Germanen. Zij bevolken het 
grootste gedeelte van Neder
land, het noorden van België en 
een grensstreek in Frankrijk. 
Hun onderiinge samenhang over 
de staatsgrenzen heen is gering. 
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De Nederlanders leven voorio-
pig onbedreigd in hun staat en 
hebben weinig belangstelling 
voor stamgenoten daarbuiten. 
De Vlamingen, in België lang met 
verfransing bedreigd, hebben 
hun taal en kuituur veilig gesteld, 
behalve langs hun grenzen als
ook in en rond Brussel. Op het 
bestuur van de staat oefenen zij 
een onevenredig geringe invloed 

uit en tot zelfbestuur zijn zij nog 
niet geraakt o.a. wegens ontoe
reikend volksbewustzijn. 
De Westvlamingen in Frankrijk 
bezetten nog slechts een strook 
langs de Belgische grens en de
len het lot van alle verdrukte min
derheden in Frankrijk, waarvan 
zijn de kleinste en de minst 
weerbare zijn. 
Een oud Germaans kustvolk zijn 
de Friezen. Hun grootste kon-
centratie komt voor in de Neder
landse provincie Friesland. Ver
der wonen er enkele duizenden 
in de Bondsrepubliek, op alle 

Waddeneilanden en langs de 
Sleeswijkse Noordzeekust, tot in 
Denemarken. 
Hun woongebied is in de loop 
der tijden sterk ingekrompen. Al 
gebruiken zij sedert lang de kul-
tuurtaal van hun machtige buren, 
onder elkaar blijft het Fnes leven. 
Buiten het vasteland is het groot
ste Germaanse volk het Engelse. 
Eigenlijk is het samengegroeid 
uit Angelen, Saksen, Jutten en 
Denen, die zich min of meer ver
mengd hebben met de inheemse 
Kelten 
Dank zij hun eiland-situatie en 
hun eeuwenlange wereldheer
schappij hebben de Engelsen 
niet alleen hun eigen wezen 
goed gehandhaafd maar dat 
zelfs als een stempel op een aan
tal andere volkeren gedrukt, bij 
zoverre dat hun taal op dit ogen
blik de «lingua franca» van de 
wereld is. 
Als noordelijkste Germaanse 
groep zijn daar de Denen. Strikt 

genomen bewonen zij alleen de 
eilanden tussen Noord- en Oost
zee. Op het vasteland dat onge
veer de helft van het huidige De
nemarken beslaat, wonen Jutten 
(Jutland). Slechts insiders zien 
daar nu nog een verschil tussen. 
Naast de 4,8 miljoen Denen in 
Denemarken wonen er 25.000 in 
Duitsland (Sleeswijk). Ze zijn 
weinig volksbewust en genieten 
sedert 1945 een liberale be
scherming vanwege de Duitse 
overheid, een soort ruil voor 
goede behandeling van de Duit
se minderheid in Deens Slees-
wijk. 
Denemarken is altijd een eilan
denrijk geweest IJsland heeft er 
zich van losgemaakt; de Far Oër 
(verre eilanden) niet Maar deze 
eilandengroepen halfweg Dene
marken en IJsland wordt door 
Skandinaven bewoond, wier taal 
duidelijk afwijkt van het Deens. 
Sedert 1948 genieten zij, na een 

lange penode van miskenning, 
de voordelen van een ver strek
kende autonomie. 
Denemarken sleept in het Euro
pa der Negen Groenland mee. 
Wij kunnen de Eskimo's echter 
onmogelijk als Europeanen be
schouwen. Zij horen in Amerika 
thuis, in een Eskimo-federatie 
met soortgenoten uit Canada en 
zo mogelijk Sibenë. 

Europa 
zonder Slaven? 
Naast de Basken, de Kelten, de 
Romanen en de Germanen zijn 
er de Slaven. De Slavische we
reld is een van de onmisbare, zij 
het ook vaak onderschatte be
standdelen van Europa. 
Sedert 1945 bevindt deze we
reld zich praktisch helemaal in 
het kommunistische kamp. in het 
Europa der Negen ontmoeten 
wij uiteraard zeer weinig Slaven, 

alleen aan de noord-oostelijke 
grens van Italië met Joegoslavië 
In de grenshaven Tneste zouden 
ze met 50.000 zijn, 13.000 in de 
omstreken, 20.0{)0 in de provin
cie Gorizia en 40.000 in de pro
vincie Udine. Hun behandeling 
door Italië is zeer verschillend. 
Die van Udine bestaan officieel 
niet De andere worden officieel 
erkend, onder druk van Joego
slavië. 
Hun minderheidsstatuut verliest 
echter gaandeweg aan inhoud 
doordat de Italianen, die na de 
oorlog uit Istnë verdreven wer
den, in de Sloveense gemeenten 
henngeplant zijn 

Dat zijn ze dan, de volkeren van 
het officiële Europa: 19 ver
brokkeld en samengeperst In 9 
staten. Karel JANSEGERS 
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(jeeveedee) Nederland « doet > ook aan Europa, maar 
tot nut toe, een dikke twee maanden vóór de eerste 
verkiezing van een Europees parlement gebeurt dat 
met weinig overtuiging, behalve uiteraard In de kring 
van kandidaten en In de kantoren van het nationaal 
komltee dat de bevolking moet opwekken om straks 
In juni naar de stembussen te gaan. Eigenlijk Is dat 
vreemd dat In het laagste van de Lage Landen zo wei
nig interesse bestaat voor verkiezingen die al zo 
lang geleden beloofd werden, doch eerst nu In prak
ti jk worden gebracht. Want een enkele maanden gele-

nu In Nederland goedkoper verhandeld worden en 
als zouden voor het beleid van de EG, vrouwen het 
recht hebben op gelijk loon als mannen. 

Dat alles neemt niet weg dat de polit ici die straks 
een gooi gaan doen naar één van de 25 zetels (op de 
410) die voor Nederland gereserveerd zijn, ernstig 
hun best doen om het publiek te doordringen van de 
betekenis van een gekozen Europese volksvertegen
woordiging. Dat zijn dan in hoofdzaak de polit ici van 
de grootste vier partijen (Kristendemokraten, Libera-

procent in het turopese parlement wil waarmaken. 
Een bekende uitspraak van hem : «Als Ik geen moge
lijkheden zag om In het Europese parlement Iets te 
kunnen doen aan de demokratlzering van Europa, 
zou ik er weinig voor voelen om er mijn tanden op 
stuk te bijten. Dan zou Ik beter op het Binnenhof, ach
ter de Waterlinie, kunnen blijven zitten.» Deson
danks heeft hij de jongeren binnen de socialistische 
partij niet kunnen overtuigen van het belang van een 
Europees parlement 
Vol goede moed is de li jsttrekker van Demokraten 

NL: MET WEINIG OVERTUIGING! 
den gehouden internationale enquête wees uit dat de 
Nederlanders de « beste Europeanen » waren, In die 
zin namelijk dat van alle EG-lldstaten Nederland het 
hoogst genoteerd stond voor wat betreft het stellen 
van het gemeenschappeli jk Europees belang boven 
het eigen nationale belang. In teorie zou dus in Neder
land een levendige belangstell ing dienen te bestaan 
voor het gebeuren van donderdag 7 juni (In dit land 
wordt nooit op een zondag gestemd!) Maar een 
zopas gehouden nationaal onderzoek wees tot teleur
stell ing van de Europa-voorstanders uit dat heel wat 
mensen nog niets van die datum van de 7de juni 

afwisten en verder ook weinig op de hoogte waren 
van de betekenis van een Europees parlement En 
dat nog wel nadat al geruime t i jd In paginagrote 
advertenties In alle grote dagbladen de mensen wor
den opgeroepen : < Kom op voor Europa !» 

Misschien ligt het er wel aan dat In deze adverten
ties toch niet de goede toon wordt getroffen om de 
doorsnee burger het gewicht van de komende verkie
zingen in te prenten. De teksten zijn namelijk vri j 
abstrakt voor een breed publiek en bovendien plaat
sen sommige mensen hun twijfels bij beweringen in 
de advertenties als zouden dank zij de Europese 
Gemeenschap bepaalde artikelen uit het buitenland 

len, Socialisten en Demokraten '66), want becijfe
ringen van allerlei slag hebben ai uitgemaakt dat uit 
Nederland geen andere verkozenen verwacht mogen 
worden dan uit deze vier groeperingen. 

In hun campagnes leggen de sprekers van de vier 
kansmakende partijen allemaal de nadruk op de 
noodzaak van verdere Europese Integratie en op de 
els van parlementaire kontrole. Ook propageren ze 
een op elkaar afgestemd beleid van alle EG-staten 
voor algemeen-Europese zaken zoals energiebeleid, 
milieumaatregelen, vervoerproblemen. Toch is er ook 
een weerslag van de parti jverschllten, zoals ze bin
nenslands tot uiting komen, te zien op de Europese 
campagnes. De socialist ische voorman Joop den Uyl 
(géén kandidaat voor de juni-verklezingen) had dat 
trouwens een half jaar geleden al voorspeld. Hij zei 
toen dat de regering binnen het EG-verband geen 
ander beleid kan voeren dan ze in Den Haag aan het 
parlement voor legt en dat daarom de regeringspartij
en (kristendemokraten en liberalen) in de Europese 
kiesstri jd bestreden moesten worden op hun binnen
lands beleid. 

De socialist ische li jsttrekker Anne Vondeling (thans 
Kamervoorzitter) laat geen gelegenheid voorbijgaan 
om te demonstreren dat hij zich straks voor honderd 

'66, Arie de Goede. Hij heeft zich tot taak gesteld 
deze maanden in te halen wat in twintig jaar ver
zuimd is, namelijk het overbruggen van de kloof tus
sen Europese samenwerking en de burgers. « Ik wil,» 
zei hij, « de burgers duidelijk maken dat de EG iets 
anders is dan het Eurosongfestival.» De Demokraten 
'66, sterk groeiend na een periode van dreigende 
ondergang, zullen zich in het Europese parlement 
voorlopig onafhankelijk opstellen. De Goede Is er 
nog niet helemaal van overtuigd dat er een vierde 
politieke stroming in Europa tot stand zou moeten 
komen door samenwerking van een aantal partijen 
die niet tot de drie grote traditionele stromingen 
behoren. 

We moeten uit Nederland ook nog signaleren dat 
een hooggeleerde tegenstander van de Europese ver
kiezingen nogal wat stof heeft doen opwaaien. Het Is 
prof. J. Degenkamp, hoogleraar in de inleiding tot de 
rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit in Gronin
gen. Hij noemt de verkiezingen - politieke oplich
ting » omdat volgens hem het Europese parlement 
niets te vertellen kr i jg t « De mensen gaan voor joker 
naar de stembus» zegt Degenkamp die volhoudt dat 
de besluitvorming in het Europees parlement niet 
wezenlijk gekontroleerd kan worden. 
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De Omi 

Donderdag 
29 MAART 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 De 
tovermolen (fJ. — 18.05 Rondom
ons. — 18.30 De verschoppeling 
(D. - 18.55 Klokkengieters (dok j . 
— 19.17 Standpunten CVU). — 
1945 Nieuws. - 20.10 De Mup-
pet-show. — 20.35 Panorama. — 
2125 Centennial (fJ. - 23.00 
Nieuws. 

BRT 2 

20.10 Tijl Uilenspiegel (D. - 21.35 
Openbaar kunstbezit (retabels). 
— 22.05 Première. 

NED. 1 
11.00 Schooltelevisie. - 18.30 Se- ' 
samstraat — 18.45 Paspoort — 
18.55 Nieuws. — 18.59 Lucy en , 
Mr. Mooney (fJ. - 19.25 Oost-Ne
derland — Utrecht (minivoetbal). 
— 20.15 250 jaar Mattheus Pas
sion. — 21.15 Ander nieuws van
daag. - 21.37 Nieuws. - 21.55 
Den Haag vandaag. — 22.10 
Fabeltjeskrant voor de groten. — 
22.20 Het geloof in de fantazie 
Qxjnte film). — 23.15 Nieuws. 

NEP. 2 
18.55 Nieuws. — 18.59 De astro-
nautjes (fO — 1905 Avro's top-
pop. - 20.00 Nieuws. - 2027 
Avro's televoetbalkanon. — 20.40 
Muzikale hartewensen. — 21.30 
De man en de beer (film). — 2220 
Televizier magazine. — 23.05 
Avro's sportpanorama. — 23.35 
Nieuws. 

RTB 1 

1400 Schooltelevisie. — 17.30 Les 
rendez-vous du jeudi. — 18.00 
Paul et Virginie (fJ. - 18.30 Zig
zag. — 18.45 Kunstaktualiteiten. 
- 19.15 Antenne-soir. - 19.30 
Nieuws. — 20.00 De prijs van de 
olieprodukten. — 2020 Les gran
ges brulées (film). — 21 55 
Nieuws. — 22.10 Le carrousel aux 
images. 

19.15 Les Tifins. - 19.20 Geweste
lijk nieuws. — 19.45 L'lnconnu de 
19.45. - 20.00 Nieuws. — 20.35 
La lumière des justes (O. — 22.35 
Ciné première. — 23.05 Nieuws. 

A 2 
12.45 Nieuws - 13.20 Page spé
ciale (magazine), — 13.35 Regio
naal magazine. — 13.50 Une Sué-
doise a Pans (f J. — 14.03 Aujourd-
'hui madame. — 15.10 Les rues de 
San Francisco (f J. — 16.00 L'invitè 
du leudi. — 17.25 Fenètre sur... — 
1'7.55 Jeugdprogramma — 18.35 
C'est la vie (tips). — 18.55 Des 
chiffres et des lettres (spel). — 
19.20 Gewestelijk nieuws. — 
19.45 Top club (show). - 20.00 
Nieuws. — 20.30 Le grand échi-
quier. — 23.15 Nieuws. 

FR. 3 
19.10 Nieuws. — 1920 Geweste
lijk nieuws. — 19.40 Regionaal pro
gramma. — 19.55 Tekenfilm. — 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Requiem pour un espion 

(film). - 22.00 Nieuws. 

ARD 1 
16.10 Nieuws. — 16.15 Frauen für 
Europa (dok j . — 17.10 Le petit 
pnnce. — 1720 Nausicaa (dokJ. 
- 17.50 Nieuws - 18.00 Vor-
stoss in die Vergangenheit — 
18.15 Joumalistenmoord (film). — 
19.15 Regionaal magazine. — 
19.45 Spiel um 4tel vor 8. - 20.00 
Nieuws. — 20.15 Besiegt - Besetzt 
- Geteilt (dokJ. - 21.15 Dick 
Cavett und Friednch Luf t - 22.15 
Kinder (f J. — 22.30 Tagesthemen 
- 23.00 Niobe (musical). - 00.00 
Nieuws. 

LUX. 
18.10 Aktualiteiten, - 1820 Ram-
dames. — 18.35 Le coffre-fort 
(spel). - 19.00 Nieuws. - 19.30 
Le coff re-fort (spel). — 19.47 En
tre chiens et chats. — 19.55 
Nieuws. - 20.00 Dróles de da
mes (f). — 21.00 Le vicomte régie 
ses comptes (film). 

ZDF 
1820 Spannagl & Sohn (fJ. -
19.00 Nieuws. - 19.30 Ein Mann 
für alle falie (plezierige verhalen). 
— 20.30 Notizen aus der Provinz 
(satire). — 21.00 Heute-Joumal. — 
2120 Neun mit einer St imme? 
(reportage). - 22.05 Von Wegen 
«Schickstal» (reportage). — 0.05 
Nieuws. 

ARD 3 
19.45 Journal 3. - 20.00 Nieuws. 
— 2015 Der Mantel (film). — 
21.55 Kuituur vandaag. 

TF 1 

13.00 Nieuws — 13.35 Regionaal 
programma. — 13.50 Objectif san
té. — 18.02 Konsumentenmagazi-
ne. — 1827 Pour chaque enfant 
— 18.34 LTle aux enfants. — 18.57 
Echt gebeurde verhalen. — 19.12 
Une minute pour les femmes. — 

BRT 1 

14.00 Schooltelevisie. - 18.00 
Peppi en Kokki (fJ. - 18.15 Klein, 
klein kleutertje. — 18.30 Open 
School. — 19.00 Lachertjes. — 
19.05 Protestants-godsdienstige 
uitzending. — 19.45 Nieuws. — 
20.15 De grootste hold-up (wes
tern). - 21.45 KTRC-kruispunt 
(Broederlijk Delen). - 22.15 Hon
gaarse muziek. 22.55 Nieuws. 

BRT 2 
20.15 De reis van Charles Darwin 
(fJ. — 21.15 Tussen wal en schip 
(f J. — 22.05 Dag aan dag. 

NED. 1 
10.30 Schooltelevisie. - 18.30 Se
samstraat — 18.45 Paspoort. — 
18.55 Nieuws. - 18.59 Popeye. -
19.05 Love boat (f J. — 19.55 Twee 
voor twaalf (kwis). — 20.35 Sonja's 
goed nieuws show. — 21.37 NI-55 
Andarinjo (dokJ. — 2225 Winners 
and loosers ( d o k l - 22.50 Haag-
sche kringen. — 23.35 Nieuws. 

NED. 2 
18.55 Nieuws. — 18.59 Er was 
eens- (fJ. — 1925 De Muppet-
show. - 20.00 Nieuws. - 2027 
Centennial (f). - 2200 Brand
punt — 22.35 Herman Van Veen 
(show). — 23.45 Vastenoverwe-
ging. — 23.55 Nieuws. 

RTB 1 
14.00 Schooltelevisie. — 17.30 
Magazine d'actualités. — 18.00 
Paul et Virginie (fJ. — 18.30 Zigzag. 
— 18.45 Kunstaktualiteiten. — 
19.15 Antenne-Soir. — 19.30 
Nieuws. — 19.55 A suivre. — 21.50 
Nieuws. — 22.05 L'Hypothèse du 
tableau volè (film). 

RTB 2 
19.55 La lumière des justes (fJ. 
20.50 Vendredi sports. 

TF 1 

zine. — 18.27 Pour chaque enfant 
— 18.34 L'ile aux enfants. — 18.57 
Echt gebeurde verhalen. — 19.12 
Une minute pour les femmes. — 
19.15 Les Tifins. — 19.20 Geweste
lijk nieuws. — 19.45 L'inconnu de 
19.45. - 20.00 Nieuws. - 20.35 Si 
tout le monde en faisait autant (to
neel). — 22.40 Les grandes expo
sitions. — 23.00 Nieuws. 

A2 
12.45 Nieuws. - 1320 Page spé
ciale (magazine). — 13.35 Regio
naal magazine. — 13.50 Une Sué-
doise a Paris. — 14.03 Aujourd'hui 
madame. — 15.10 Les Eygletière 
(fJ. — 16.00 Hedendaagse proble
men. — 17.25 Fenètre sur... — 
17.55 Jeugdprogramma. — 18.35 
C'est la vie (tips). — 18.55 Des 
chiffres et des lettres (spel). — 
1920 Gewesteli jk nieuws. — 19.45 
Top club (show). — 20.00 Nieuws. 

— 20.35 Le Tourbillon des jours (f J. 
— 21.35 Apostrophes. — 22.50 
Nieuws. — 22.57 Touche pas a 
mon copain (film). 

FR 3 
19.10 Nieuws. — 1920 Geweste
lijk nieuws. — 19.40 Regionaal pro
gramma. — 19.55 Tekenfilm. — 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Le nouveau vendredi. — 
21.30 Par devant notalre (fJ. — 
2225 Nieuws. 

ARD 
1620 Der 6-Stunden-Tag_ (dokJ. 
— 17.05 Teletechnikum. - 17.50 
Nieuws. - 18.00 Heidi (fJ. - 18.30 
Tip um halb 7. — 18.40 An den 
Wassern zu Babyion. — 19.15 Re
gionaal magazine. — 20.00 
Nieuws. — 20.15 Zwischen Strom 
und Steppe (film). — 21.40 Raum-
station Bonn (reportage). — 22.30 
Bericht uit Bonn. — 23.00 Tatort 
(fJ. - 00.35 Nieuws. 

ZDF 

16.45 Nieuws. — 16.55 Schüler-Ex-
press. — 17.40 Die Drehscheibe. 
— 1820 Vater der Klamotte (film). 
— 18.40 Manner ohne Nerven. — 
19.00 Nieuws. — 19.30 Auslands-
journal. — 20.15 Derrick (fJ. 21.15 
Der Idiot im Hintergrund (satire). 
— 22.00 Heute-journal. — 2220 
Kulturele magazine. — 22.50 Ama-
teurboksen (reportage). — 23.30 
Die letzten vom Red River. — 
00.55 Nieuws. 

ARD 3 

19.45 Journal 3. — 20.00 Nieuws. 
- 20.15 Deutscher Alltag. - 21.00 
Momente. — 21.15 Leben und Ar
beid des Schrifstellers B. Traven 

13.00 Nieuws. — 13.50 Vivre son 
age. — 18.02 Konsumentenmaga-

(reportage). — 22.00 Ich. Claudius 
(fJ. - 22.50 Gott und die Welt. -
23.20 Nieuws. 

LUX. 

18.10 Le coff re-fort (spel). - 19.00 
Nieuws. — 19.30 Le coffre-fort 
(spel). — 19.47 Entre chiens et 
chats. - 19.55 Nieuws. - 20.00 
Hawk, l'oiseau de nuit (fJ. — 21.00 
Le cri de la victoire (oorlogsfilm). 

Zaterdag 
31 MAART 

BRT 1 
14.30 Hans Christian Andersen. 
Musical. — 16.15 De oogs t Korte 
film. - 16.30 Open school. - 18.00 
De tovermolen (fJ — 18.05 De 
Hadjoeks. Jeugdfilm. — 1925 Tom 
en Jerry (film). — 19.45 Nieuws. — 
20.10 Duet (fJ. - 20.35 The magie 
of Mark Wilson. Goochelshow. — 
21.00 Eurovisiesongfestival 1979. 

NEP. 1 ~ 
15.30 Nieuws. — 15.32 Studio vrij. 
- 1620 Maja - de bij (fJ. - 16.45 
Klassewerk. — 18.30 Sesamstraat 
(fJ. - 18.45 Paspoort - 18.55 
Nieuws. — 18.59 Kuifje (fJ. — 
19.40 Music gallery. - 20.40 Skilift 
naar de dood (tv-film). — 21.35 
Nieuws. — 21.55 Skilift naar de 
dood (vervolg). — 22.40 Avro's 
sportpanorama. — 23.05 Nieuws. 

NED. 2 
18.55 Nieuws. — 18.59 De tros top 
50. - 20.00 Nieuws. - 2027 
Wordt U al geholpen? (fJ. - 21.00 
Eurovisiesongfestival 1979. — 
23.00 Aktua TV. 

RTB 1 ~ 
16.00 Jardinage. — 16.30 Interwal-
lonie. — 17.30 La preuve par se t 
- 18.35 Boule et Bill. - 18.40 Fol
lies. — 19.10 Antenne-soir. — 
19.30 Nieuws. — 19.55 Le jardin 
extraordinaire. — 2025 De Mup-
pet-show. — 21.00 Eurovisiesong-
festival 1979. — 23.30 Nieuws. 

ARD 
14.05 Nieuws. — 14.10 Sesam-
strasse. — 14.40 Patricia und der 
Loewe (film). — 16.15 Ken uw 
recht — 17.00 Ostwind im Vati-
kan? — 17.30 Hier und heute un-
terwegs. — 17.55 Intermezzo-in-
formationen. — 18.00 Nieuws. — 
18.05 Die Sportschau. - 19.00 
Hier und Heute. - 1922 Das 
Maedchen von Avignon (fJ. — 

20.00 Nieuws. - 20.15 Die Gim
micks. — 21.00 Eurovisiesongfes
tival 1979. — 23.30 Nieuws. — 
23.50 Der Mann mit den Roent-
genaugen (fJ. — 1.10 Nieuws. 

ZDF 

16.15 Tips voor jonge knutselaars. 
— 16.30 Die Muppets-show. — 
17.00 Nieuws. — 17.05 Laender-
spiegel. - 18.00 Lou Grant (fJ. — 
19.00 Nieuws. — 19.30 Rockpop. 
— 20.05 Berlin und sein neues 
Congress-Centrum. — 20.15 Mu-
sik ist Trumpf. — 22.15 Nieuws. — 
20.20 Das aktuelle Sport-studio. — 
2320 Paul Anka in Concert. 

D 3 
17.30 Arbeitsrecht. - 18.00 Les 
Gammas! Les Gammas! — 18.30 
Bildungstribunal. — 19.00 Markt -
Wirtschaft - Sozial. - 19.15 Sport 
im westen. — 19.55 Journal 3. — 
20.00 Nieuws. — 20.15 Fernseh-

spiel des Monats. — 21.45 Die 
Buehne als Kosmischer Raum (fJ. 

TF 1 
13.00 Nieuws. — 13.30 Muzikale 
uitzending. — 14.03 Toujours le sa-
medi. — 18.05 Magazine over die
ren. - 18.35 Les Tifins. - 18.40 
Magazine auto moto I. — 19.10 Six 
minutes pour vous défendre. — 
1920 Gewesteli jk nieuws. — 19.44 
Echt gebeurde verhalen. — 19.56 
Nieuws. — 20.30 Vol de nuit (tv-
film). — 21.00 Eurovisiesongfesti
val. — 23.45 Nieuws. 

A 2 
12.45 Nieuws. — 13.35 Magazine 
over dieren. — 1425 Les jeux du 
stade (sport). — 17.05 Salie de fe
tes (spektakel). — 18.00 Fenètre 
sur_. Jordanië. — 18.55 Des chif
fres et des lettres (spel). — 19.20 
Gewesteli jk nieuws. — 19.45 Top 
Club (show). — 20.00 Nieuws. — 
20.35 Le Tourbillon des jours (f J. — 
22.10 La révolte des vignerons 
(dokJ. — 22.45 Figaro-ci, Figaro-Ia. 
— 2325 Nieuws. 

FR. 3 
19.10 Nieuws. — 1920 Geweste
lijk nieuws. — 19.40 Regionaal pro
gramma. — 19.55 Tekenfilm. — 
20.00 Les jeux de 20 heures. — 
20.30 Hotel tout confort (tv-film). — 
21.30 Ces merveilleux kangou-
rous. — 22.15 Nieuws. 

LUX. 
12.00 La bonne franquette. — 
16.32 Super juke-box. - 18.00 
Nick Verlaine (fJ. — 19.00 Nieuws. 
— 19.30 Aventures des hommes. 
— 19.55 Nieuwsoverzicht - 20.00 
La juive du chateau trompette (fJ. 
— 21.00 Eurovisiesongfestival. — 
23.30 Horoskoop. 

Les g r a n g e s b rü l ées , d r a m a m e t S i m o n e S igno re t en Ala in De lon ; e e n kon f ron ta t i e t ussen e e n 
z e l f b e w u s t e boer in e n d e gerechts ins te l l ing , t ussen natuur e n bureaukra t ie . 

D o n d e r d a g 29 maar t o m 20 u. 30 o p R T B 1 

Zondag 
1 API 

BRT 
900 Open school - 9.0 
mee. — 10.00 Industriële 
(dok). - 10.50 Stemmir 
den — 11.00 Konfrontatie 
— 1200 Nieuws voor gel 
stoorden. — 14 00 Voor t 
tuinder — 14.30 Sesamsti 
— 14 55 Laurel en Hardy ( 
15.10 Ronde van Vlaandere 
rennen). — 16 50 De sterki 
(film). - 1820 Sportuitsla 
18 30 De tovermolen (f). • 
Van pool tot evenaar. -
Nieuws. - 20.00 Sportw 
— 20.30 Maria Speemialie 
21 25 Eugene Onegin (op 
22.30 Nieuws. 

NEP. 1 

11 00 Omroepparocfiie. -
Nieuws — 1905 De Flii 
( f ) . - 19.30 Het Boston i 
ny orkest (dok) - 20.35 
en zoon (f.) - 21 00 Cent 
tion - 22.00 De ver van 
show — 22.45 Nieuws. 

NEP. 2 
17.00 Nieuws. - 17.02 
Sport 1. - 17.50 S 
hoek — 18.00 Nieuws voc 
horenden. — 18 05 Spelen 
deren (dok.) - 18.30 
straat — 1845 Ot . en hc 
nou met Sien ' — 19 2( 
sport 2 — 2030 Humanist 
bond - 2035 Nieuws 
De beide dames en... P< 
lynx bezag vroom het fik; 
duet (dok.) - 20,50 
spoor. - 21.20 All in the f. 
- 21.45 Vergeelde t 
(dok). - 22.45 Nieuws. 

RTB 1 

12.00 Faire le point (de 
13.00 Nieuws. - 13.05 C 
simo. — 14.00 La dynastie 
syte (fJ. — 14.50 Calimer 
15.05 Visa pour le mo 
17.25 Sportuitslagen. — ' 
p'tit dm d'OBlI. — 1740 S p 
— 18.20 Le retour du San 
19.10 Les aventures de 1 
19.15 Antenne-soir. — 
Nieuws. — 2000 Zygor 
ma — 21 15 Camera sp 
22.30 Nieuws en weertjer 

ARP 
10.55 Frei geboren (f.) 
Die Sendung mit der N 
12.15 Jerusalem, Jerusé 
13.00 Der internaöonak 
schoppen. — 13.45 Ni€ 
14.15 Magazin der Wc 
15.35 Ein Platz an der S 
15.40 Die Vorstadtkrokc 
film). - 17.10 Dzien Dol 
k o l - 1755 Der Dokter 
Liebe Vieh ( f ) - 18.45 
Kamera dabei — 19.30 

— 19.33 Die Sportschau. 
Wir ueber uns — 20.20 ' 
gel — 21,00 Nieuws 
Europa vor der Wahl. — ; 
Kriminalpolizei raet. — 2 
Zroberung der Zitadelle 
— 00 35 Nieuws 

ZPF 

13.00 Das Sonntagskoi 
13.45 Freizeit - 1415 
der Woche Fragen zur 
1440 Manipulation - und 
ne ihr entkommt — 15 
blume. — 1540 Nieuws 
Das Land des Laechelns 
Duitsers in Australië (r« 
— 18.00 Nieuws - 1 
Sport-Reportage — 19. 
buch — 19.15 Raumscf 
pnse (f,). - 2000 Nu 
20.10 Bonner Perspek 
20.30 Kunst in der Fn 
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mroep: niet alleen Euro-Song 

chool - 930 Doe 
)0 Industriële robots 
D50 Stemmingsbeel 
Konfrontatie (debat) 
uws voor gehoorge-
1400 Voor boer en 

»30 Sesamstraat Cf) 
el en Hardy (film) — 
/an Vlaanderen (wiel-
6 50 De sterkste man 
?0 Sportuitslagen — 
ermolen ( f ) - 1835 
t evenaar — 1945 
2000 Sportweekend 
ia Speermalie ( f ) — 
ï Onegin (opera) — 

spparochie — 19 00 
1905 De Flintstones 
Het Boston sympho-

DkJ - 2035 Sanford 
- 21 00 Centraal Sta-
) De ver van m n bed 
45 Nieuws 

VS - 1702 Studio 
— 17 50 Sprekers-
K) Nieuws voor slecht-
18 05 Spelen met kin-

) - 1830 Sesam-
45 Ot en fioe zit het 
s n ' 1920 Studio 
) 30 Humanistisch ver 
35 Nieuws - 2040 
ames en Pa's wijze 
rroom het fikse aqua-

- 2050 Hollands 
20 All in the family ( f ) 
Vergeelde toekomst 
45 Nieuws 

Ie point (debat) — 
s — 13 05 Ckmcertis-
0 La dynastie des For-
1450 Calimero (fJ -
pour Ie monde — 

iitslagen — 1730 Le 
1 - 1740 Spectacles 
retour du Saint ( f ) — 
/entures de Tintin — 
'nne-soir — 19 30 
2000 Zygomaticora-

5 Camera sports — 
s en weerbericht 

)et)oren (f J — 11 45 
ig mit der Maus — 
>alem Jerusalem — 
internationale Frueh' 
— 1345 Nieuws — 
izin der Woche — 
atz an der Sonne — 
^orstacttkrokodile (tv-
10 Dzien Dobry Pols-
5 Der Dokter und das 
( f ) - 1845 Mit der 
3ei - 1930 Nieuws 
' Sportschau — 2015 
ins - 2020 Weltspie-
30 Nieuwre — 21 15 
derWahl - 2200 Die 
'ei raet - 22 05- Die 
der Zitadelle (tv-film) 

3UWS 

Sonntagskonzert — 
eit - 1415 Chronik 
• Fragen zur Zeit — 
)ulation - und wie man-
ommt — 1510 Puste 
540 Nieuws — 1550 
es Laechelns — 17 30 
Australië (reportage) 

•Jieuws - 1802 Die 
rtage - 1900 Tage 
)15 Raumschiff Enter-
- 2 0 0 0 Nieuws -
ner Perspektiven — 
it in der Freiheit — 

21 00 Die Alten und die Jungen 
(TV-film) - 2200 Nieuws -
2215 «Das ist ihr Leben» — 
23 30 Petruschka (ballet) 

D 3 
— 1800 Sehen statt hoeren — 
1830 Postfach 10 19 50 - 1900 
Pippi Langstrumpf ( f ) — 1930 
Gold und Silber haett ich gern — 
2000 Rockn roll Music - 2045 
Sport im Westen — 20 55 Journal 
3 - 21 00 Nieuws - 21 15 Goet
he (dok) - 2200 Die Welt des 
Schalls (dok) - 2245 Mitzi Gay
nor « Die wilden 20er» (dok) — 
2335 Chicago 1930 ( f ) 

TF 1 
13 00 Nieuws - 13 20 C est pas 
serieux — 1415 Les rendez-vous 
du dimanche — 1535 Lhomme 
qui venait de lAtlantide ( f ) — 
1628 Sports premiere - 1818 
Covergir ls (TV-film) - 1925 Les 
animaux du monde — 1955 Les 
Tifins - 2000 Nieuws - 2035 
Cresus (film) - 2210 Reflexions 

A 2 
- 1430 Heidi ( f ) - 1520 bn 
savoir plus — 1620 Petiti theatre 
d Antenne 2 — 1655 Monsieur 
cinema (filmspel) — 1735 Choco 
lat du dimanche (spel) — 18 06 Le 
monde merveilleux de Disney — 
1855 Stade 2 (sport) - 2000 
Nieuws - 2035 La vie de Sha 
kespeare (f) - 2220 Portret de 
I univers — 2320 Nieuws 

FR 3 

BRT 1 

«De volksgemeenschappen en regio's 
moeten het monopolie van officiële staats-
kulturen inzake literatuurvoorziening, 
audiovisuele produkties en film doorbre
ken. De regionalizering van het mediabe
leid dient een einde te stellen aan de ver
vlakking en de afstomping via de 
gecentralizeerde kommunikatiemedia». 

Uit het Europees verkiezingsprogramma 
Volksunie — Vrije Europese Alliantie 

TF 1 

17 35 Bedenkingen over het leven 
in Frankrijk — 18 30 L invite de Fr 
3 - 1945 Dom-Tom - 2000 La 
grande parade du jazz — 2030 
Laventure de lart moderne 
(nieuw realisme) — 21 20 Nieuws 
— 21 30 L encyclopedie audiovi-
suelle du cinema - 2230 Wife 
versus secretary (film) 

LUX. 
— 1900 Reis en explo-

ratiemagazine — 1930 Nieuws 
— 1933 Cine-selection — 2000 
Les eclaireurs du ciel (f) — 21 00 
Docteur Frangoise Gailland 

Maandag 

18 00 De tovermolen - 18 05 De Vijf 
(fJ - 1830 Open school - 1900 
Doe mee — 1930 Kijk uiti - 1945 
Nieuws — 2015 Micro-Macro — 
2050 Edward en mrs Simpson CfJ — 
2140 Wikken en wegen - 2220 
Nieuws — 2240 Open school 

BRT 2 
2010 Allemaal beestjes (dokJ — 
2040 Op een goeie wei (fJ — 21 10 
De moord op een Chinees bookker 
(gangsterfilm) 

NED. 1 
1855 Nieuws — 1859 Wie van de 
d r i e ' — 1930 AVRO's platenpanel 
— 2040 Een vrouw als chef over 
mijn l i j k i ' CdokJ - 21 35 Nieuws -
21 55 De terugkeer van De Saint (fJ 
— 22 45 Socutera - 23 00 Nieuws 

NED. 2 
1835 Nieuws - 1859 Heidi (fJ -
1925 Pommetje horlepiep — 2000 
Nieuws — 2027 Geheim kommando 
(fJ - 2120 Showroom - 2220 
Jeugdkriminaliteit (dokJ - 2320 
Nieuws 

PRECISIA 
kleuren-tv 

P R O G R A M M A ' S 
D I R E K T 
T E K I E Z E N 

RTB 1 
1730 Rimes et Racontines — 1800 
Toumai (fJ 1830 Zigzag — 1845 La 
communaute Frangaise de Wallonië 
et de Bruxelles — 1915 Lundi-
Sports - 1930 Nieuws 19 55 Juridi
sche raadgevingen — 2000 Claudi-
ne (tv-film — 21 30 Nieuws 

RTB 2 
2045 Actualites de Flandres — 21 30 
La couronne du diable (fJ 

ARD 
1710 Nieuws — 1715 Das war ich 
— 1800 Logo-Montagsmagazin — 
1850 Nieuws — 1900 Anno Dazu-
mal — 19 30 Choere in Nordrhein-
Westfalen — Seinen Zuschauern in 
Oesberg — 2015 Hier und heute — 
2045 Trick urn 4tel vor 8 - 21 00 
Nieuws - 2115 King (dokJ - 2215 
Diskussieprogramma — 2245 Ein-
mal Griechenland und zurueck (dokJ 
- 23 30 Tagesthemen - 00 00 Rol-
lenspiele (film) — 01 30 Nieuws 

ZDF 
1800 Nieuws — 1810 Danke schon, 
es lebt sich — 1840 Die Drehschei-
be — 1920 Die Protokolle des Herrn 
M (fJ - 2000 Nieuws - 2030 Hit
parade — 21 15 Das Leben geht wei-
ter - 2200 Heute-Journal - 2220 
Die Tatarenwueste (tv-film) 

D. 3 
2045 Journal 3 — 21 00 Nieuws — 
21 15 StadL Transport und Industrie 
(dokJ - 2200 Momente - 2215 
Nachtasyl (film) — 2350 Nieuws 

TF 1 
1300 Nieuws 1335 Regionaal maga
zine — 1350 D'Hier et d'aujoürd'hui 
— 1758 Konsumentenmagazine — 
1829 Un, rue Sesame — 1855 C'est 
arrive un jour — 1912 Une minute 
pour les femmes — 1915 Les Tifins 
— 1920 Gewestelijk nieuws — 1945 
L'inconnu de 1945 - 2000 Nieuws 
— 20 35 Jules et Jim (film) - 22 00 
Questionnaire — 2300 Nieuws 

A. 2 
1245 Nieuws — 1320 Page speciale 
1335 Regionaal magazine — 1350 
Une Suedoise a Paris (f J — 14 03 Au-
jourd'hui madame — 1500 1 ^ femme 
de Jean (film) — 16 25 Vormingspro
gramma — 1725 Fenêtre s u r . — 
1755 Jeugdprogramma — 1835 
C'est la vie — 1855 Des chiffres et 
des lettres — 1920 Gewesteli jk 
nieuws - 1945 Top club - 2000 
Nieuws - 2035 Variete - 2130 
Question de temps — 22 40 Politiek 
en literatuur — 2310 Nieuws 

FR. 3 
1910 Nieuws — 1920 Gewesteli jke 
aktualiteiten — 1940 Regionaal pro 
gramma — 1955 Tekenfilm — 2000 
Le jeux de 20 heures — 20 30 Marius 
(film) — 22 00 Nieuws 

LUX. 
1200 La bonne franquette — 17 00 
Cinq a sept jeunes — 1725 Cinq a 
sept agenda — 1730 Le francopho-
nissime — 1800 Le coffre-fort — 
1803 Cinq a sept service — 1810 
Aktualiteiten — 1820 Ram Dames — 

1835 Le coffre-fort - 1840 Syste-
me D - 1900 Nieuws - 1930 Le 
coffre-fort — 1947 Entre chiens et 
chats — 1955 Nieuwsoverzicht — 
20 00 Jean-Christophe CfJ - 21 00 
Le vent de la plaine (western) 

Dinsdag 

BRT 
1800 De tovermolen — 1805 Se
samstraat (fJ — 1830 Open 
school — 1900 Toestand 79 — 
1945 Nieuws — 2010 Dolle dins
dag — 2055 1000 jaar Brussel 
Historisch overzicht — 21 50 Jij of 

2215 Het vrije woord WIJ' 
(gastprogramma) 
Nieuws 

2245 

NED. 1 
1855 Nieuws — 1859 Het kleine 
huis CfJ - 1950 Windkracht 16 -
2015 Het woord aan China (dokJ 
— 2040 Liederen van Marie-Clai-
re Pichaud — 20 50 Tijdsein (kern
energie) — 21 35 Nieuws — 21 55 
Den Haag vandaag — 2210 Fa
beltjeskrant voor de groten — 
22 20 58 miljoen Nederlanders en 
hun leiders — 2305 Nieuws 

NED. 2 
1855 Nieuws - 1859 Popeye — 
19 05 J J De Bom v / h « De Kinder
vriend» — 1927 Ombudsman — 
2005 Nieuws — 2027 Edward en 
Mrs Simpson CfJ — 2127 Hoe be
staat h e t ' — 21 42 De obelisk (tv-
spel) - 2212 Vara-visie - 2302 
Uitzending van de vrije gedachten 
— 2322 Nieuws 

RTB 1 
1430 Schooltelevisie - 17 301,2 , 
3- Cinema — 1800Toumai CfJ — 
1830 Zigzag - 1845 TVF -
1915 Antenne-soir - 1930 
Nieuws — 1955 Le monde de la 
magie a l'Olympia Cshow) — 20 55 
Sociale woningen — 2210 
Nieuws — 2225 Entree libre 
CdokJ 

ARD 
1710 Nieuws - 1715 Het verhaal 
van Ferdinand Porsche CdokJ — 
1800 Hans und Lene (fJ — 1820 
Kinderprogramma — 1850 
Nieuws - 1900 Heidi(fJ - 1930 
Sendung und Echo — 1940 lm 
werk notiert (fJ — 2015 Hier und 
heute — 2045 Genius Loei CdokJ 
— 21 00 Nieuws — 21 15 Die mon-
tagsmaler Cspel) — 22 00 Aktuali-
teitenrubriek — 2245 Kaz & Co 
CfJ - 23 30 Tagesthemen - 0 0 0 0 
Spiegelbilder Cshow) — 0045 
Nieuws 

ZDF 
1840 Die Drehscheide — 1920 
Iwans Geschichten Ctekenfilm) — 
1945 Spass an der Freud' (teken
film) - 2000 Nieuws - 2030 
Miss Marple 1 6 U h r 5 0 ab Pad-
dmgton (film) — 22 00 Heute-Jour 
nal — 22 20 Ein Parlament sucht 
seinen Platz — 2300 Kurzfilm in 
ternational — 2340 Das Musik 
portraet — 0030 Nieuws 

1300 Nieuws — 1345 Le regard 
des femmes — 1405 Vormings
programma — 14 25 Le regard 
des femmes — 1800 Konsumen
tenmagazine — 1829 Un, rue Se
same — 18 55 C'est arnve un jour 
— 1912 Une minute pour les fem
mes — 1915 Les Tifms — 1920 
Gewestelijk nieuws — 1945 L'in-
connu de 1945 — 2000 Nieuws 
- 20 35 Mme de Sevigne (film) — 
21 35 La roue de la vie — 22 35 
Nieuws 

A 2 

FR. 3 

LUX. 

D. 3 

BRT 1 

BRT 2 

NED. 1 

NED. 2 

1245 Nieuws - 1320 Page 
speciale — 1335 Regionaal maga
zine — 1350 Une suedoise a Pa
ris — 1510 Vormingsprogramma 
— 1725 Fenêtre sur - 1755 
Jeugdprogramma — 1835Cest la 
vie — 1855 Des chiffres et des 
lettres — 1920 Gewestelijk 
nieuws — 1945 Top club Cshow) 
— 2000 Nieuws - 2035 L'hom-
me de papier Ctv-film) — 2330 
Nieuws 

1910 Nieuws — 1920Gewestel i j 
ke aktualiteiten — 1940 Regionaal 
programma — 1955 Tekenfilm — 
2000 Les jeux de 20 heures — 
2030 II faut maner papa (film) — 
2200 Nieuws 

1200 La bonne franquette — 
17 00 De cinq a sept jeunes — 
17 25 Cinq a sept agenda — 17 30 
Ma sorciere bien-aimee (fJ — 
1800 Le coffre-fort - 1803 Cinq 
a sept service — 1810 Aktualitei-
ten — 1820 Ram-dames — 1835 
Le coffre-fort — 1900 Nieuws — 
1930 Le coffre-fort — 1947 Entre 
chiens et chats — 1955 Nieuws 
overzicht — 2000 La petite mai-
son dans la prairie CfJ — 21 00 Les 
chemins de la haute ville Cfilm) 

2000 Laender, Menschen, Aben-
teuer Creportage) — 2045 Journal 
3 - 21 00 Nieuws - 2115 In Zu-
kunft Schlafstadt ' (dokJ - 20 00 
Momente — 2215 Ich und mem 
Bruder CfJ — 22 45 Monitor im 
Kreuzfeuer — 005 Nieuws 

Woensdag 

1430 Gent-Wevelgem Cwielren-
nen) - 1645Tip-Top - 1830 De 
tovermolen — 18 35 Dobromir (fJ 
- 1845 Lachertjes - 1850 De 
Hardys en Nancy drew (fJ — 
1945 Nieuws - 2015 Happy 
Days (fJ — 20 40 Een bruid m de 
morgen — 21 55 Hugo Claus als 
toneelschrijver (dokJ — 2255 
Nieuws 

2015 De speelmeters (film) — 
2030 Schoppenvrouw (film) — 
2200 Aktie kringloop plus 

1300 Nieuws — 15 00 Teleac — 
1530 De dieren uit het groene 
woud — 15 55 Wat zeg je van mijn 
vogels'7 — 1620 Ren je rot — 
1655 Little Vic-I (fJ - 1720 Si-
monskoop voor de jeugd — 1800 
Nieuws voor slechthorenden — 
1830 Sesamstraat — 1845 Toe
ristische tips — 1855 Nieuws — 
1859 Van gewest tot gewest — 
1950 Politieke partijen - 2000 
Mijnstaking (tv-film) — 20 35 Infor
matie over film — 20 55 Het pro
gramma met de map — 2135 
Nieuws — 21 55 Den Haag van
daag — 2210 Fabeltjeskrant voor 
de groten — 22 20 Panoramiek — 
2300 Studio Sport - 2330 
Nieuws 

1855 Nieuws — 1859 In het be

lang van uw kind (tv-spel) — 1925 
Kenmerk — 2000 Nieuws — 
2027 Socutera — 2032 Count
down (pop) — 21 05 Starsky en 
Hutch (fJ — 21 55 Remmers ont
moet Ruud Lubbers - 22 30 Op
eration Petticoat CfJ — 23X)5 
Nieuws 

RTB 1 
1445 Schooltelevisie — 1700 Feu 
vert - 1840 Emilie CfJ - 1845 La 
pensee et les hommes — 1915 
Antenne-soir — 1930 Nieuws en 
sportberichten — 2000 Les emi
gres Ctoneel) — 2216 La revolu-
tion nucleaire — 2310 Nieuws 

RTB 2 
1955 Les tricheurs Cfilm) - 21 55 
Einde van de uitzending 

ARD 
1710 Nieuws — 1715 Mode, Ma-
edchen. Manager — 1800 Hans 
und Lene CfJ — 1815 Yxilon-show 
- 1850 Nieuws - 1900 Das 
Maedchen von Avignon CfJ — 
1930 Hit urn halb 7 - 1940 An 
den wassern zu Babyion — 2015 
Hier und heute — 2045 Hit um 
4tel vor 8 — 2100 Nieuws — 
21 15 Die Quelle (tv-film) - 2245 
Kultureel magazine — 23 30 Ta
gesthemen - 0000 ARD-Sport 
extra — 0045 Einde 

ZDR 
1800 Nieuws - 1810 Die Folly-
foot—farm (fJ - 1840 Die Dreh-
scheibe — 1920 Frueh uebt Sich_ 
(show) - 2000 Nieuws — 2030 
Erwachendes Land (fJ — 21 15 Bi-
lanz — 2200 Heute-Journal — 
2220 Van der Valk (fJ - 2305 
Das geht sie an — 2310 Alltag am 
Rande des Chaos (reportage) — 
23 55 Trotzki in Coyoacan (tv-film) 
— 1 40 Nieuws 

D. 3 
2045 JOurnal 3 — 21 00 Nieuws 
- 21 15 Mittwochs in - 2300 
Die Kriminalpolizei Raet — 2305 
Filmtip — 2310 Napoleon vom 
Broadway (film) — 0040 Nieuws 

TF 1 
1300 Nieuws — 1337 Les visi
teurs du mercredi — 17 55 Ver-
keersmagazine — 1800 Konsu
mentenmagazine — 1827 Un, rue 
Sesame — 1855 C'est arrive un 
jour — 1912 Une minute pour les 
femmes — 1915 Les Tifins(teken-
filmpje) — 1920 Gewestelijk 
nieuws — 1945 L'inconnu de 
1945 - 1953 Trekking Lotto -
20 03 Nieuws — 20 35 La lumière 
des justes (fJ — 21 35 Waarover 
dromen as t ronomen ' — 2230 
Nieuws 

A 2 
1245 Nieuws — 1320 Page speci
ale — 1335 Regionaal magazine 
— 13 50 Une suedoise a Pans (f J. 
— 1403 Aujourd'hui madame — 
1510 Les Robinsons Suisses (fJ. 
— 1610 Jeugdprogramma — 
1835 C'est la vie - 1855 Des 
chiffres et des lettres - 1920 Ge
westelijk nieuws — 1945 Top 
Club - 2000 Nieuws - 2035 Mi-
Fugue, Mi-Raison - 2040 Les 
Muppets — 21 05 Mi-Fugue, Mi-
Raison — 2220 Voir reportages 
— 2310 Nieuws 

FR. 3 
1910 Nieuws — 1920 Gewestelij
ke aktualiteiten - 1940 Regionaal 
programma — 19 55 Tekenfilm — 
2000 Les jeux de 20 heures — 
2030 Les hommes (film) — 2200 
Nieuws 

LUX. 
12 00 La bonne franquette — 
1630 Kinderprogramma — 1800 
Le coffre-fort — 18 05 De nos clo-
chers — 1820 Ram-Dames — 
1835 Le coffre-fort - 1900 
Nieuws — 1930 Le coffre-fort — 
1947 Entre chiens et chats — 
19 55 Nieuws - 20 00 Hit-parade 
— 21 00 Tout commenga par un 
baiser Cfilm) 
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SPORT IN EUROPA 
Het is waarschijnlijk dat 
weldenl<ende politici de 
Europese eenmaking als 
hoogste ideaal nastreven. 
De moeite die mensen zich in 
dit land getroosten om de 
bevolking voor de eerste 
Europese 
parlementsverkiezingen te 
sensibilizeren verraden 
niettemin duidelijk vrees 
voor apatie en onbegrip. 
Vlamingen hebben al lang 
geen boodschap meer aan 
politieke woordenkramen). 
Hetzelfde geldt voor de 
idealisten in de sportwereld. 

De Tour en de Mitropacup 
De sport had de landsgrenzen al 
decennia doorbroken toen de eer
ste staatsmannen in Europees 
perspektief begonnen te denken. 
Op 13 augustus 1893 won André, 
een metselaar uit Verviers, de eer
ste Parijs-Brussel. Negentien 
uren en veertig minuten had de 
man gefietst Hij ging de tweede 
drieenveertig minuten vooraf An
dré reed 407 kilometer over nau
welijks berijdbare wegen. Hij 
werd door de massa in triomf 
gedragen en door koning Leo
pold II op het paleis ontvangen 
Drie jaar na de eerste Parijs-Brus
sel werden in Athene de eerste 
Olympische Spelen van de mo
derne tijden gehouden Daarmee 
werd ook de Westeuropese be
grenzing doorbroken. Intussen 
werden ook de eerste internatio
nale vriendschappelijke voetbal
wedstrijden in West-Europa ge
speeld Aanvankelijk door klubs, 
pas rond de eeuwwisseling door 
landenteams. (1904 België— 
Frankrijk). Een eigenlijke Europe
se voetbalkompetitie werd echter 
pas in 1927 georganizeerd. De 
Oostenrijker Hugo Meisl was het 
brem achter de Mitropacup (Mit-
tel-Europa), waaraan twee klubs 
uit Oostenrijk, Joegoslavië, Hon
garije en Tsjechoslowakije moch
ten deelnemen. Deze bekerkom
petitie kende enorme bijval Zij 
was de voorloper van de Europa-

cups die in '55-'56 onder de bezie
ling van de Franse journalist Ga-
bnel Hanot aan hun suksesvolle 
veroveringstochten begonnen 
Alvorens daar verder op in te 
gaan verwijzen we nog naar de 
eerste organizatie van de wereld
kampioenschappen voetbal in 
1930 in Montevideo (Uruguay). 
Nog vier jaar later werden in 
Turijn voor het eerst Europese 
atletiekkampioenschappen ge
houden. Waarmee we eigenlijk 
naar de wieg van al de heden
daagse populaire sportkompeti-
ties hebben verwezen Opvallend 
IS echter dat vóór de tweede 
wereldoorlog slechts vierjaar
lijks grote tornooien (de Ronde 
van Franknjk uitgezonderd na
tuurlijk) werden georganizeerd. 
Het was pas in de jaren vijftig dat 
men naar veelvuldiger kontakt 
begon te streven 

De sneeuwbal 
Dit verlangen resulteerde in de 
organizatie van de al eerder ver
noemde Europacups. Deze logi
sche evolutie werd evenwel aan
zienlijk versneld door de opgang 
van de. . televisie In 1954 kreeg 
Europa voor het eerst een voet

balwereldkampioenschap op de 
buis. De in Zwitserland gespeelde 
finale Hongarije—W.-Duitsland 
behoort tot de « klassiekers » van 
de sportgeschiedenis. Het sukses 
van de televisie weekte vele 
ideeën los. Europa en de televie-
siekijkers waren rijp voor meer, 
veel meer, sport Topsport. In 
1955 verzamelde de al geciteerde 
Gabnel Hanot zestien kampioe-
nenploegen aan de start van de 
eerste Europabeker voor lands
kampioenen. Onder hen Sporting 
Anderlecht. Alsook Rot Weis Es
sen, kampioen van West-Duits
land, en Saarbrucken, kampioen 
van... Saarland. 
Meer klubs, meer voetbalbonden 
wilden uit de geldruif eten. In 1958 
werd de eerste Europabeker 
voor landenploegen uitgereikt en 
in 1960 speelden de diverse be
kerwinnaars voor het eerst om 
de Europacup II. De beker der 
Jaarbeurssteden, in feite al in 
1955 onder de vorm van een inter-
stedentornooi ingericht, kreeg 
rond 1960 eveneens vaste vorm. 
Rond de jaren zeventig werd hij 
door de Uefa geofficializeerd als 
Uefa-cup of Europabeker III. 
Het sneeuwbaleffekt beperkte 

zich evenwel met tot de voetbal
sport. In alle mogelijke sportdisci
plines werden «Europacups» ge
creëerd. In 1958 werd er voor het 
eerst Europees basketbal ge
speeld. Volleybal en handbal — 
heren én dames wel te verstaan 
— volgden. Tafeltennis en ho
ckey bleven niet achterwege 
Ook hier beperkte men zich met 
tot de landskampioenen De be
kerwinnaars én anderen volgden 
dn basketbal de Ronchettibeker 
voor dames en de Koracbeker 
voor heren). Ook in de individuele 
sporten volgde men de trend: de 
Europacups atletiek en zwem
men verheugden zich evenzeer 
over de belangstelling van de . 
telvisiecamera's. 
De groei scheen niet te stuiten. 
Scheen. Want de weelde — het 
aanbod werd te groot — was 
moeilijk om dragen. Aanvankelijk 
trad er stagnatie op. Geen nieu
we kompetities meer. De droom 
van een Eurofiese voetbalkompe-
titie voor klubteams werd opge
borgen. 
Na de nulgroei schijnt nu de min-
groei te beginnen. Voor een paar 
weken deelde de Fiba mee dat de 
Europabeker voor bekerwinnaars 

(basketbal) volgend seizoen op
houdt te bestaan De basket-, vol
ley- en handbalklubs beginnen 
kwalifikatie voor Europacuptor-
nooien luidop te vrezen. Finan
cieel met haalbaar zonder verrei
kende overheidssteun. Ook de 
grote voetbaltornooien lijden on
der de nieuwste evolutie. Waan
zinnig hoge toegangsprijzen en 
een breed televisieaanbod rem
men de publieke belangstelling. 
Je moet «ver» gaan (halve fina
les!) om nog een maximale ont
vangst te mogen « begroten ». 

Verstrengeling 

De enorme groei van de jaren 
zestig heeft in en rond de sport 
een aantal verschijnselen losge
weekt die de sport een gekompli-
ceerd uitzicht hebben gegeven. 
Eerst was er de financiële 
«boom». De bestaansgrenzen 
werden verlegd. Daardoor ver
hoogde de prestatiedrang die 
een omvangrijke dopingproblema-
tiek met zich sleepte. De diskus-
sies die daaromtrent gevoerd 
werden lokten reakties uit bij de... 
sportbeoefenaars zelf. Zij gingen 
zich zelfstandiger opstellen en 
wensten dat de onderlinge rela
ties — klubs en spelers, spelers 
en bonden — werden herdacht. 
De profs vonden en vinden dat zij 
in tien jaar 'tijd de wedde van 
een... mensenleven moeten kun
nen opstnjken. Deze financiële im-
plikattes maken een ingrijpen van 
de... overheid gewenst of.. nood
zakelijk. Deze IS daar overigens 
niet afkerig van. Sport wordt ai 
jaren aangewend om de deugden 
van politieke stelsels te bewijzen. 
Oost-Duitsland en Cuba schitter
den in de sportarena's alvorens 
hun diplomatieke offensieven in 
te zetten. Het ziet er naar uit dat 
China hetzelfde nastreeft. 
De moderne sportindustrie heeft 
de basis — de amateur — afge
sneden van de top. De klassieke 
piramide bestaat eigenlijk met 
meer. Sport is politiek en ekono-
mie De publiciteit is meester. De 
sportman is «objekt» geworden. 
Hoe zal Europa reageren op deze 
onwaarschijnlijke verstrengeling 
van belangen en invloeden ? 

Minder verscheidenheid, geen eenheid 
De overkoepelende Europese 

sportbonden zijn er eigenlijk 
nooit in geslaagd eenheid in 
denken en handelen te verwe
zenlijken. 

De voetbalbond worstelt met 
arbitrageproblemen. Een Engel
se ref leidt anders dan een Fran
se (Barberan). Met de jaren trad 
binnen deze sport een vernau
wende evolutie op: de aanvanke
lijke verscheidenheid in speel
stijlen vergrijsde. De ideeön-
voetballers devalueerden. Het 
koele resultaat eiste jobspelers. 
Taktische tucht verstikte de im
provisatie. De trainer werd zo
waar belangrijker dan de speler. 
Helenio Herrera en Inter Milaan 
zetten de waarden op hun kop. 
Het voetbal heeft zich nog 
steeds niet volledig hersteld. De 

vergrijzing is vrijwel algemeen. 
De wielersport pakte als eer

ste sportbond de dopingproble-
matiek aan. Maar desbetreffen
de wetten en reglementeringen 
verschillen van land tot land. De 
toestand blijft nog steeds chao
tisch. Al dient erkend dat geen 
sportbond zich op het bedoelde 
terrein meer inspanningen ge
troostte. 

De atletiek worstelt nog 
steeds met de amateurstatus. 
Oosteuropese sportmilitairen 
zouden liefhebbers zijn. Onze 
topatleten daarentegen mogen 
in principe nog steeds geen 
startgelden opstrijken. De beta
lende kijker weet echter beter. 

Basketball geraakt niet uit de 
politieke problematiek Niet bin

nenlands (het fameuze dekreet 
van het BLOSO) en niet buiten
lands (de deelneming van Israë
lische topklubs aan de Europese 
bekerkompetities lokte herhaal
delijk boycotakties uit van klubs 
uit het Oostblok). 

De politieke overheden bewe
gen zich vaak in de grensgebie
den van bovengenoemde pro
blemen. Het volstaat te 
verwijzen naar de beschamende 
heibel in 's lands parlement wan
neer éne Eddy Merckx in Italië 
op het gebruik van doping werd 
betrapt 

In de voorbije jaren kwamen 
een aantal ministers van de 
sport of van_ kuituur bijeen om 
de hedendaagse sportproblema-
tiek nauwkeurig te omschrijven 
en om naar oplossingen voor de 

meest nijpende moeilijkheden te 
zoeken. Engeland, geteisterd 
door de baldadigheden van voet
balsupporters, nam het initiatief. 
Maar eensluidende standpunten 
werden vrijwel nooit ingenomen. 
Ook niet wanneer men de ver
houding top-basis besprak (Er 
werd vaak vergaderd over de 
middelen om de bevolking tot 
aktieve sportbeoefening aan te 
zetten). Het was maar al te dui
delijk dat de belangen van de 

verschillende landen en bonden 
anders lagen. 

In Latijnse landen bij voor
beeld mag aan een sportidool 
niet geraakt worden. Hij Is boven 
God en de mensen verheven. In 
Nederland schuwt niet iedereen 
desbetreffende kritiek. De wijze 
waarop Ben De Graaf van «De 

Volkskrant» destijds (Wereldbe
ker voetbal 74) de Nederlandse 
ploeg om haar hard optreden 
laakte verdient lof en waarde
ring. 

Objektieve benadering van 
sportverschijnselen blijft overi
gens uitzondering in ons avond
blad. Sport is nog teveel een hei
lige koe. Je mag er niet aan 
raken. Zolang die mentaliteit niet 
gewijzigd wordt zullen de pro
blemen blijven. Er ligt hier ook 
een taak voor de sportjournalis
ten. Maar helaas is geen vorm 
van journalistiek meer onderhe
vig aan commerciële invloeden 
dan de_ sportverslaggeving. 

En objektiviteit is onontbeer
lijk om tot serene eenheid te ko
men. 
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Programma 

INSTUIF EN 
VOLKSBAL 
Zaterdag 31 maart om 20 u in 
zaal Home Fabiola, Stalhof 4 te 
GentCism VNSU) volksdansbal, 
gespeeld met de Brabantse 
groep Garde Sus 

De artiesten die zondag optreden 
zullen mee fuiven en ook een 
nummertje ten beste geven Ook 
buitenlandse gasten zullen op de
ze verbroederings- en verzuste-
ringsavond aanwezig zijn 

INFORMATIE-
BEURS OVER 
EUROPA 
Zondag 1 april van 10 u af in de 
hal van het Internationaal Kon-
grescentrum informatlebeurs 
over Europa De toegang is gratis 
en de beurs is gans de dag toe
gankelijk 

LIEDEREN VAN EN 
MET EUROPESE 
VOLKEREN 
Zondag 1 april om 15 u liederen 
van en met Europese volkeren. 
Op het programma Andre Bialek 
(Wallonië), Guyha Foky-Gruber 
(Hongarije), Roger Siffer (Elzas), 
Manna Rossell (Katalonie), Wan
nes Raps (Nederland-Vlaande-
ren) 

Antwerpen 
745 Merksem St-Bartholomeuskerk 

(gemeentehuis) 
7 55 Deurne hoek Lakborslei-Turn-

houtsebaan 
810 Antwerpen en Borgerhout, ge

meentehuis Borgerhout 
8,20 Borgerhout Herman V d Reeck-

straat (Waterbouwkundig Labo) 
830 Berchem Oude kerk, Berchem-

steenweg 
Prijs. 250 fr (ook EurangemenO 

Limburg 
Busregeling 
11 30 Bree-kerk 
11 45 Neeroeteren-kerk 
1205 Genk-shopping 
1225 Bilzen-kerk 
1245 Hasselt-statron 

1300 Herk-de-Stad-kerk 
Alles inbegrepen 150 fr (ook Euranje-
ment) 
Inlichtingen Ene Eyckmans, Bochelter-
straat 10, Bree 

Halle-Vilvoorde 
BUS 1 
Weerde: kerk, 12 u 15. 

Berg (Kampenhout), station, 
12 u 45 

Kraainem. Gemeentehuis, 13 u 15 
(Wezembeek-Oppem) 
Koodinator. Luk Van Biesen, Wilde-
rozen weg 1, 1950 Kraainem (tel. 02-
731 01.78) 

Bus 2 
Kapelle—o/d-Bos. kerk, 12 u. 15 
Grimbergen station, 12 u 30. 
Wolvertem (Meise). rond punt, 12 u. 
45. 

Opwijk, voetbalveld, 13 u 15 
Koordinator Stephane Rummens, 
Beigemsesteenweg 245, 1850 Gnm-
bergen (tel. 02-269 3160). 

Bus 3 
Gooik- Groen Poort, 12 u 15 
Roosdaal- Vlaams Sociaal Centrum, 
12 u 45 

Liedekerke VSO «De Pajot», 13 u 15 
St-Katharina-Lombeek (Ternat): café 
Uilenspiegel, 13 u. 30. 

Koordinator: Herman Van Huychem, 
Stnjiandstraat 24,1886 Gooik )tel 054-
56.62.03). 

Slechts 100 fr. toegangsgeld en ver
voer 

Algemene koordinatie: Hugo Van He-
melryck, Wolvertemsesteenweg 245, 
1850 Gnmbergen (tel. 02-269.0373). 

Europese verkiezingsbijeenkomst 
Zaterdag 31 maart 

om 14 u. 30 
Auditoria A, B en D, 

Blandijnberg 2 te Gent 

Zondag 1 april 
om 10 u. 

Kongreszaal, 
fnteroationaal 

Kon gres Centrum 
te Gent 

15 u.: Liederen van en 
met Europese 

volkeren. 

kinderopvang ter plaatse 
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„Ode aan Napoleon # # 

Dat ik als gedicht voor een Europese Wij-aflevering precies de aanvang-
strofen van een lange ode (19 strofen van 9 verzen) van Byron selek-
teerde, heeft naast een persoonlijke voorkeur ook z'n 'Europese' rede
nen. Allereerst vind ik de Ode to Napoleon in zijn genre — het 
patetische hekeldicht — een uitmuntend werk, dat niet enkel een aantal 
Europese gegevens in zich draagt maar dat (artistiek gezien dan) nog al
tijd aktueel is. Daarnaast is er de figuur van de dichter zelf waarvoor ik 
een even grote sympatie als bewondering koester 

George, Noel, Gordon werd als zesde Lord Byron geboren in 1788. 
Deze getormenteerde, excentrieke en gevoelige dichter wordt vaak als 
de verpersoonlijking van de romatiek aanzien, die een enorme invloed 
op de Europese letterkunde uitgeoefend heeft (ook in de Nederlandse 
letteren voerde het Byronisme een tijdlang hoogtij al was het talent van 
hier. Tollens o.a., geen partij voor dat van de Brit). Byron stamde uit een 
oud Vikinggeslacht en was langs moederskant een afstammeling van 
een Schotse koning. Door zijn turbulente levensstijl maakte hij tijdens 
zijn kort leven een legende van zichzelf maar evenzeer door zijn werk 
dat de romantiek inluidde (hoewel hij voor zijn romantische tijdgenoten 
enkel maar misprijzen had en voor alles de klassieke waarden van onze 
kuituur hoogachtte) Tot in de dood mogen we wel zeggen, want bij de 
heropleving van het Helleense nationalisme, vertrok hij als adellijke aan
voerder aan het hoofd van een op eigen kosten geronseld legertje naar 
Griekenland, om daar met de wapens te helpen in de onafhankelijkheid
soorlog tegen de Turken, en waar hij in 1824 te Missolonghi stierf aan 
reumatische koortsen (in de Heldentuin daar draagt een zuil nog steeds 
zijn roemruchte naam). 

De Ode schreef Byron als een aanklacht tegen het monster Napoleon 
Niet meteen uit onverdeeld pacifistische redenen. Trouwens, oorspron
kelijk was de dichter een bewonderaar van Bonaparte, maar werd in 
hem teleurgesteld omdat de romantische keizer na zijn eerste nederlaag 
geen zelfmoord pleegde, maar de smaad van de verbanning aanvaard
de. Na de definitieve nederlaag zou de dichter zelfs naar Waterloo reizen 
om er op het slagveld zelf de sfeer van de overwinning op te snuiven (in 
een huis — met herinneringsplaat nu — aan het Brusselse park zou hij 
een aantal door Waterloo geïnspireerde verzen schnjven). Ook zijn mili
tair eindlot getuigt ervan dat Byron geen echt pacifist we^ (ooit droomde 
hij ervan de BB's, de Byron's Blacks, op te richten, een zwart geünifor
meerd vrijwilligerskorps te paard). 

In 1943 heeft de, toen naar Amerika uitgeweken, Weens-Joodse kompo-
nist Arnold Schönberg (1874-1951) op de Ode een meesterlijk muziek
stuk voor spreekstem, klavier en strijkkwartet geschreven... als een aan
klacht tegen diktatuur (de verwijzing van Napoleon naar Hitler ligt hier 
voor de hand). Voor het toneelseizoen 1979-80 staat dit stuk (tekst, mu
ziek en koreografie) op het programma van het Teater Herman Verbe-
eck, dat er in Vlaanderen en Nederland met op toemee zal gaan. 

Nic van Bruggen 

T is done — but yesterday a King! 
And armd with Kings to strive — 
And now thou art a nameless thing: 
So abject — yet alive! 
Is this the man of thousand thrones. 
Who strewd our earth with hostile bones. 
And can he thus survive? 
Since he, miscalled the Morning Star, 
Nor man nor fiend hath fallen so far 

Ill-minded man, why scourge thy kind 
Who bow'd so low the knee? 
By gazing on thyself grown blind. 
Thou taught'st the rest to see. 
With might unquestiond, — power to save, 
Thine only gift hath been the grave 
To those that worshipped thee; 
Nor till thy fall could mortals guess 
Ambition's less than littleness! 

Lord Byron 

Go niet gewillig 

in die goede nacht 

In zijn voorbeeldige biografie van Dylan Thomas zegt Constantino Fitz 
Gibbon: -Hij was een Welsh, maar een Engels dichter: geen enkel groot 
Engels dichter was even Welsh als Dylan Thomas». 
Ga niet gewill ig binnen in die goede nacht is een aangrijpend en sterk 
geritmeerd gedicht waarbij de plastische mogelijkheden van de Engelse 
taal tot een evenwichtige en subtiele poëtische zegging worden gebald. 
Het levensgevoel dat uit het gedicht spreekt vertoont nauwe verwant
schappen met de Ouden. De keuze van het gedicht werd enigszins inge
geven door recente familiale gebeurtenissen: wat houdt een keuze an
ders in dan een tijdelijke herkenning? 
Van Dylan Thomas verscheen in het Nederlands: 
'Nooit zal het rijk der doden heersen over ons», een keuze gedichten 
vertaald door Saint-Rémy, met een begroeting door Dr. Emiel Willekens 
(Soethoudt, Antwerpen). 

Henri-Floris Jespers 

Do not go gentle into that good night 

Do not go gentle into that good night. 
Old age should burn and rave at close of day; 
Rage, rage against the dying of the light 

Though wise men at their end know dark is right 
Because their words had forked no lightning they 
Do not go gentle into that good night 

Good men, the last wave by, crying how bright 
Their frail deeds might have danced in a green bay. 
Rage, rage against the dying of the light 

Wild men who caught and sang the sun in flight 
And learn, too late, tfiey grieved it on its way. 
Do not go gentle into that good night 

Grave men, near death, who see with blinding sight 
Blind eyes could blaze like meteors and be gay, 
Rage, rage against the dying of the light 

And you, my father, there on the sad height 
Curse, bless, me now with your fierce tears, I pray. 
Do not go gentle into that good night 
Rage, rage against the dying of the light 

Dylon Thomos 
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/ # Kommunistische feesten # # 

Ook de Italiaanse kommunisten hebben hun Vlaamse kermissen en 
mosselfeesten De pastoors hebben de baan moeten ruimen voor de 
» rode feesten » De politiekers wisten de harten te veroveren van de 
boeren en de knechten, van de slager en de plaatselijke fruitboer, van 
de jeugd en de ongeschoolde arbeiders Alles viert feest in het dorp, 
overal wapperen de rode banieren, muurkranten kondigen het pro
gramma aan volksspelen, sporttornooien en natuurlijk ook de onvermij
delijke toespraak van de volksvertegenwoordiger en de plaatselijke 
voorzitter Het hele weekend door wordt er gedanst, gezongen, 
gefeest, gedronken «la festa rossa», het feest van de Italiaanse volks-
demokratie 
Dichter Mimmo Monna, een Siciliaan, ziet het op zijn manier Hij laat 
zich met op sleeptouw nemen Hij heeft geschiedkundig doorzicht, hij 
kent de Italianen Geef met te veel macht aan een partij 

/ 
Als alle stembrieven 
in de grote stembus 

zullen steken 
en als de partij zegeviert 

kameraden 
dan IS het grote feest gedaan 

dan worden de lichten gedoofd 
en de uitstalramen 

leeggehaald 

II 

de grote bazen van vandaag 
zullen de heersers zijn van morgen 

voor alle anderen 
wordt versobering een plicht 

lil 

kameraad 
laat 

uw feest niet bederven 
laat 

de lichten branden op de dijk 
de rode vlaggen wapperen 

wil je dat de stembus 
de stembrieven niet uitbraakt 

dan IS het beter de bazen 
angst op het lijf te jagen 

dan er nieuwe te moeten krijgen 

Monna is met scherp, zijn politiek wapen is de humor A canne mozze, 
« Met zachte geweren », is de titel van zijn nieuwe bundel (Milaan, Mur-
sia, 1978) Het boek wordt op donderdag 29 maart te Brussel voorge
steld in het Italiaans instituut Zijn vorige bundels, Le Fragole (De aard
beien, 1964), en // Pendolo (De Slinger, 1973) getuigen van een gevoeli
ge, in meuw-realistische stijl weergegeven romantiek De dichter is 

tevens hoofdredakteur van het Europese kulturele tijdschrift, New Euro
pe Nieuw Europa, dat te Luxemburg uitgegeven wordt Hij is als Sici-
liaan een overtuigd regionalist Op 29 en 30 september e k zal hij aan
wezig zijn op de eerste Europese Dichtersontmoeting te Leuven, 
samen met andere Europese dichters als Alain Bosquet, Ugo Fasolo, 
Hilde Domin, Jacques Izoard, Karel Jonckheere, Roger McGough, 
J Bernlef, Gerrit Kouwenaar, Liliane Wouters en de Vlamingen Roland 
Jooris, Hubert van Herreweghen, Enk van Ruysbeek Er worden dich
ters verwacht uit negen landen van de Europese Gemeenschap en uit 
de dne kandidaat-lidstaten, Portugal, Spanje en Griekenland Het alge
meen tema luidt « De dichter in zijn landschap » 

Eugene Van Itterbeek 

Wie belangstelling heeft voor het Europese Dichtersfestival, schrijve 
naar het kongressekretariaat Leuvense Schrijversaktie, Rerum Nova-
rumlaan 35, B-3200 Kessel-Lo (Leuven) 

/ 
e quando tutti i voti 

saranno 
nel grande votiere 

edilpartito avra vinto e stravinto 
compagni 

la grande festa sara finita 
SI smorzeranno 

le luci 
e SI svuoteranno 

le bancarelle 

II 

I grandi padroni d'oggi 
saranno i gerarchi di domani 
e l'austerita sara un dovere 

per tutti gil altn 

III 

compagno 
non sciupare dunque la tua festa 

lasaa 
leluci scintillare sul lido 
con le bandiere rosse 

e che il votiere 
non trabocchi di voti 
far paura ai padroni 

è meglio d'aver nuovi padroni 

u\tA canne mozze 

Mimmo Morina 

Werktekeningen van Leonardo Da Vind 
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Tessenderio stemt 
Mercaptanenfabriek weg! 
TESSENDERLO — Al bijna een laar wordt het gemeentelijk gebeuren in Tessen
derio beheerst door de vestiging van een ongewenste petrochemische fabriek 
in het centrum van de gemeente Phillips Petroleum 
De plaatselijke bevolking heeft echter in een referendum een beslissende uit
spraak gedaan 93 % van de opgekomen kiezers (68 5 % ) stemde tegen de 
nieuwe inplanting' Hopelijk trekken nu de beleidsmensen hieruit de juiste be
sluiten' 

Problematiek 

Vorig jaar vroeg de burgemeester aan 
de gemeenteraad een verkoop van 
gemeentegrond goed te keuren om 
de vestiging van een mercaptanenfa 
briek van Phillips Petroleum in het 
centrum van de gemeente mogelijk te 
maken Alleen de CVP stemde voor 
en BSP (deei van de meerderheid) 
groep Meeus P W en Volksbelangen 
stemden tegen zodat de gemeente 
raad de verkoop verw/ierp Na de 
slechte ervaringen met vroegere in 
plantingen wilde men eerst meer in 
formatie over de aard van het bedrijf 
Deze informatie kon echter de onge 
rustheid voor nog meer milieu over 
last niet wegnemen en eensgezind 
bleven de tegenstanders de mercap 
tanenfabriek afwijzen Toch meende 
de overheid de uitspraak van de ge 
meenteraad naast zich te mogen 
neerleggen (Jaar van het DorpO en 
meende ook de plaatselijke CVP 
meerderheid in het schepenkollege 
toch gunstig te moeten advizeren 
voor bouw en uitbatingsvergunning 
De bouwvergunning werd dan ook 
door de Bestendige Deputatie van 
Limburg afgeleverd en de bouwwer 
ken startten 

Referendum 

Toch versaagden de tegenstanders 
van de nieuwe vestiging niet Tegen 
de wil van de CVP werd een volks 
raadpleging goedgekeurd Ondertus 

sen had de lokale aktiegroep BELT 
(Beter Leefmilieu Tessenderio) een 
zwaar offensief tegen iedere bijko 
mende vervuiling van het milieu inge 
luid Informatievergaderingen in alle 
gehuchten een fietstocht een autoka 
ravaan en een betoging hebben de 
plaatselijke bevolking met sukses op 
geroepen tot deelname aan het refe 
rendum Ondanks boycot van hoger 
hand en zelfs intimidatie vanuit be 
paalde rangen werd het referendum 
een enorm sukses' 

Stemgerechtigden 9177 
Uitgebrachte stemmen 

6281 of 6 8 4 4 % 
JA 415 of 661 % 
NEEN 5866 of 9339 % 

En n u - ' 

Vanaf het begin wekte het dossier van 
Phillips Petroleum argwaan De ge 
heimzinnigheid waarmee de overheid 
tewerk ging en het kost wat kost wil 
len doordrukken van de inplanting te 
gen de wil in van de gemeenteraad 
scherpte het verzet nog aan Er was 
ook reden toe Ofschoon de Werk 
groep Industriële Ecologie gunstig ad 
vizeerde wees ze de betrokken mi 
nister op de geurhinder en de be 
staande toestand in Tessenderio De 
Advieskommissie Leefmilieu was nog 
duidelijker en maakte streng voorbe 
houd wat de inplanting van Phillips Pe 
troleum in Tessenderio betrof' 
Het referendum is in deze zaak dan 

ook van beslissend belang Enerzijds 
getuigt de opkomst (685 %) van de 
grote demokratische zin van de 
Looienaren Anderzijds is het ook een 
uiting van de grote bezorgdheid om 
de toekomst van hun leefmilieu (wel 
zijn en welvaart') De uitspraak van de 
bevolking is overduidelijk en niemand 
kan nog langer de vestiging van Phil 
lips Petroleum blijven opdringen zon 
der politieke zelfmoord te plegen' 

De uitspraak van de Looienaren zal 
ook gunstige gevolgen hebben voor 
het leefmilieu van de omliggende ge 
meenten Deurne (Diest) Ham Kwaad 
mechelen Paal (Beringen) en Laakdal 

Verdienstel i jk 

Volksbelangen heeft steeds grote be 
langstelling getoond voor het leefmi 
lieu in Tessenderio Vanaf het ogen 
blik dat Phillips Petroleum ter sprake 
kwam in de gemeenteraad hebben de 
vier raadsleden van Volksbelangen 
zich uitdrukkelijk verzet tegen een 
verdere aftakeling van het leefmilieu 
In een pamflet heeft Volksbelangen 
samen met de andere tegenstanders 
de bevolking voorgelicht en zijn 
standpunt uiteengezet 

De aktiegroep BELT heeft nadien de 
reaktie en het verzet van de hele be 
volking opgevangen en met sukses in 
de juiste banen geleid 

De uitslag van het referendum is dan 
ook een goedkeuring geworden van 
het standpunt waarop Volksbelangen 
zich steeds heeft gesteld 
Het meest verheugend is ten slotte 
dat de plaatselijke bevolking zich be 
wust IS geworden van haar macht' 

L De Bruyn 

y ^ ^ v Ifl o/„ LnrtiiKT X -

q ̂ op de huur van een Vakantiewoning in Zwiteerland ^ 

^^^m De dalende koers van de Zwitserse valuta maakt het ons mo-
^ ^ ^ H gelijk onze leden te laten genieten van dit voorstel. 

^ ^ H Nog mogelijkheden te Jenaz en Disentis (Graubunden) Saas 
^ ^ H Fee, Saas Almagell, Saas Grund en Graechen (Wallis). 

^ ^ ^ ^ Inschrijvingen en inlichtingen in alle VTB-kantoren. 

1 

Sekretariaat St.-Jakobsmarkt 45-47, 2000 A N T W E R P E N 

Tel.: 031-34.34.34 Verg. kat. A1185 

TOP 50 
Inderdaad beste lezer volgende week verschi jnt de laatste Top-50 
van het seizoen Wie zijn rangschikking nog wil verbeteren of wie 
m extremis nog in de top-50 wil geraken zal zich moeten reppen ' 

W I J hebben alvast een goede trip voor diegenen die er deze week 
nog eens werk wil len van maken 

Kom zondag a s naar EURANJEMENT' 
Tussen de toeschouwers ziften beslist nog heel wat kandidaat 
« W I J —lezers ' 

W I J zullen er ook zijn U kan ons na afloop uw « oogst > 
li jk verkondigen 

Tot zondag ' 

1 Guido Callaert Opv»/ijk 
2 Luc Vanhorenbeek Bierbeek ^ . ^ ^ ^ ^ . ^ . ^ j ^ . , . , 
3 Enk Vandewalle Izegem ..r*,„^»*..^.!L. 
4 Anny Lenaerts Wilrijk 
5 Koen Van Meenen Destelbergen Heusden 
6 Jan Caudron Aalst 
7 Jo De Clercq Heverlee 
8 Georgette De Kegel Ninove 
9 Lieve Favoreel Craeynest Lauwe 

10 Kris Versyck Gent 
11 Willy Serpieters Oostende 
12 Frans Jansegers Hedersem 

Jan De Roover Antwerpen 
14 Paul C-esens Schaffen 
15 Achiel Goderis Oostduinkerke 
16 Veerie Thyssens Ekeren 
17 Jef Vinex Erps Kwerps 
18 Rene Van den Cruijce Asse 
19 Maunts Van Liedekerke Liedekerke 

Maurits Passchijn Meise 

21 Jaak Indekei. Peer 
22 Wil lem Nollet Move . , . . . . , „ , 
23 Joris Depre Tervuren ,if^^^M^f.i.i.vé'^ 
24 VU-Wommelgem 
25 August Verberck Nij len 

Wil ly De Kesel Bassevelde 
27 JosTruyen As 

28 Hugo Segers Bornem 
Denis Geyskens Attenrode Wever 
Harry Van Herf Zutendaal 

31 Wil l iam Vandecauter Hofstade 
J Vancoppenolle St Truiden 
Mare Vanryckeghem Moorslede 
Jozef Labaere Kortr i jk 
Walter Wampers Eigenbilzan 
Clem De Ranter Hoboken 
De Coninck Borgerhout 
Piet Sevenns Zwi jndrecht 

39 Mare Devriese Brugge 
Emiel Vanlangendonek 
Mart in Gevent Melle 
VU Dilbeek 
Martine De Cuyper Lonque Gentbrugge 
Andre Deeroos Zwevegem 
VU Hoeilaarl 
Paul Steegen Eigenbilzen 
E Herboseh Wommelgem 
Alfons Crick Hoboken 
Mia De Prins Kapelle-op den Bos 

onmiddel 

1140 
888 
816 
684 
600 
540 
504 
468 
432 
406 
324 
288 
288 
276 
264 
252 
238 
192 
180 
180 

177 
120 
108 
99 
96 
96 
84 

72 
72 
72 

60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 

48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
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UW 180 MILJOEN STEMMEN: 
DAT IS DE MACHT VAN HET EUROPESE PARLEMENT 

10 juni 1979: verkiezingen van het Europese Parlement. 

Medt'delinf? van het Europese Parlement en de Commissie van de Europese Gemeenschappen. 

Een nieuwe start voor VU-Kaulille 
Nadat Gerard Vossen en Jaak Van 
Bogget enkele jaren geleden de ba
sis legden van de volksunieafdelmg 
Kaulille, werd er reeds veel en goed 
werk verricht 
Kauhile (ongeveer 3000 inwoners) 
werd gefusioneerd met Bocholt (on
geveer 7(X)0 inwoners) 
Zoals in vele andere gemeenten, viel 
ook deze fusie niet m goede aarde bi| 
de mensen van Kaulille 
Na een jaar van non-aktiviteit als ge
volg van de fusie, werd er een verga
dering belegd waarop kantonnaal 
voorzitter, Jaak Geussens en volks
vertegenwoordiger burgemeester 
Jaak Gabriels aanwezig waren Het 
besluit werd genomen, Kaulille als 
zelfstandige afdeling te behouden Er 
zullen wel goede kontakten met de 
afdeling Bocholt behouden worden 
Kaulille bleef met bij de pakken zitten 
en er werd onmiddellijk met nieuwe 
moed en ijver begonnen 
Gerard Vossen vroeg de herkiezing 
van het bestuur Met eenparigheid 
van stemmen werd Frangois Peeters 
verkozen tot afdelingsvoorz'tter 
Verder kwam het volgende bestuur 

uit de bus ondervoorzitter Hubert 
Croonen, Hendrik, sekretans Frans 
Vanherk, Emmanuel, penningmees 
ter mevrouw Jeanne Peters-Oyen, 
propaganda-verantwoordelijke Ge
rard Vossen, leden Jaak Van Bogget 
en Jaak Gielkens 

De hernieuwing van de leden is 
reeds gedaan en de aanwerving van 
nieuwe leden schijnt een sukses te 
worden 

De afdeling zal trachten zoveel mo
gelijk naar buiten uit te treden, om 
alzo nog meer mensen te winnen 
voor de Volksunie 
W I J zijn ervan overtuigd dat dit zeker 
zal lukken, onder de leiding van onze 
voorzitter FranQOis Peeters en de 
propagandaverantwoordeli jke Ge
rard Vossen en met de medewerking 
van gans het bestuur en de steun van 
onze leden 

Onze afdeling was reeds sterk verte
genwoordigd op de feestavond aan
geboden door provincieraadslid De
nis Heylen De VU-afdeling Kaulille 
bood bij deze gelegenheid mevrouw 
Heylen een prachtig bloemstuk aan 

en Denis Heylen kreeg een Leeuwe 
vlag ten geschenke 
In de afdeling werd reeds aan 
Volksunie-jongeren gedacht In dit 
verband richtte onze voorzitter 
reeds een kontaktavond in voor de 
jongeren, met als tema «Breuk tus 
sen volk en recht» 
Ook zal de afdeling in de toekomst 
vertegenwoordigd zijn op alle kan 
tonale en arrondissementele verga 
deringen 

In de afdeling is men nu reeds bezig 
met de voorbereiding van de volgen 
de verkiezingen en er werden reeds 
kontakten belegd met vooraanstaan 
de personen 

Mogen deze nieuwe start tot de bloei 
van onze afdeling zijn en tot het wel 
zijn van Vlaanderen, ons Vaderland 
Nogmaals proficiat aan onze voorzit
ter Frangois Peeters en zijn dame 

Welkom in onze rangen aan Jaak 
Gielkens als bestuurslid en ook har 
telijk welkom aan al onze nieuwe Ie 
den 
Dank aan allen voor uw steun en 
nieuwe inzet 

24 j echtgenote van VU-militant 
zoekt een betrekking in onder 
houdsdienst of keuken van 
school kliniek, rusthuis of open
bare instelling in het Brussel
se 
— 41 -jange man met jarenlange 
ervanng als vrachtwagenbe
stuurder zoekt een betrekking 
als chauffeur van camionnette in 
kliniek school of firma 
Zich wenden tot volksvertegen
woordiger J Valkeniers Ninoof-
sesteenweg 11 te 1750 Schep-
daal (N-110) 

Jongedame uit Mechelen diplo
ma technisch hoger middelbaar 
zoekt dringend een bediende-be
trekking in de omgeving Meche
len Brussel Antwerpen Belang
stellenden kunnen zich wenden 
tot volksvertegenwoordiger 
Joos Somers Liersesteenweg 
11 te 2580 St-Katelijne-Waver, 
of telefonisch op het nummer 
015-21 79 00 Referentienummer 
1648 (N 107) 

Sociaal dienstbetoon 
in 't Dendermondse 

Op zaterdag 31 maart van 9 tot 12 uur 
zal er in de verschillende afdelingen 
door de Dienst Sociaal Dienstbetoon 
van de Volksunie een speciale zitdag 
ingericht worden voor het invullen der 
belastingaangifte-formulieren 

Dendermonde in cafe Scaldis, Brus
selsestraat 78 

Schoonaarde in cafe Mikeno, 
Schoonaardebaan 8 

Laarne in cafe S t -Huber t Dorpstraat 
8 

Lebbeke in Gasthof Ter Barke, Den-
dermondsesteenweg 63 

Buggenhout bij J P Willems, Hopveld 
11 

Zele in VU-lokaal «De Klodde» (naast 
De «Pallieter») 

Waasmunster in cafe Onder den To
ren, Dorp 

Hamme bij Dr W Peeters, Nijver
heidsstraat 64 

Gelieve mee te brengen trouwboek
je, loonfiches fiche betaald verlof en 
brief grondbelasting (onroerende 
voorheffing) 

Senator Maurits Coppieters, Voorzit-

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstrnat 24 26 
Tel 054/33105 

P V B A 
AALST 

Lange Zoutstr 30 29 33 36 36' 
Tel 053/214060 

KINDERARTIKELEN plooi en w•^nd^lwage^s bedjes en wiegen 
stoelen en looprekken schommels knmerversieringen «astnfels 

en waskussens kinderkleding 
SPORTARTIKELEN allerlei turnkledii rinteruitri istingen ping 
pongtnfels badkleding en alle toebehoorten rol en ijsschaatsen 

kanipingartikelen turngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus in merkartikelen aiitobanen 
elektr treinen der beste merken autof go carts trakloren pop 
pen poppenwageiis en wiegjes b reien lessenaars borden 
fietsjes alle gezelschapsspelen alle soorten mekanieken school 

tassen borden tuinmeubelen tuinsclioniniels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

ter van de Nederlandse Kultuurraad, 
zal persoonlijk aanwezig zijn om 9 u 
te Hamme, om 9 u 30 te Buggenhout, 
om 10 u te Lebbeke, om 10 u 30 te 
Dendermonde om 11 u te Waasmun
ster, om 11 u 30 te Zele, om 12 u te 
Schoonaarde en om 12 u 30 te Laarne 
HIJ zal in het vervolg iedere 4e zater
dag van de maand zitdag hebben af 
wisselend in de verschillende afdelin
gen 
Op de voornoemde adressen zal er 
voortaan op de 2e en 4e zaterdag van 
de maand een zitdag «Sociaal Diens 
tbetoon» worden gehouden door ver
schillende Volksuniemandatarissen 
De arrondissementele verantwoorde
lijke «Sociaal Dienstbetoon» 

Walter PEETERS 

Middagmalen te 
Gent 
Zondag na het kongres kan men eten 
in Vlaams Huis Roeland in de Korte 
Kruisstraat 4 te Gen t De enige scho
tel IS stoverij met frieten + 1 drank 
voor 120 fr 
Ook aan de Heuvelpoort dicht bij het 
Kongressencentrum en in de buurt 
van het Vlaams Huis vindt men een 

aantal restaurants en eethuizen 

Rouw te 
Gentbrugge 
Te Gentbrugge overleed op 12 maart 
de bekende Vlaamse dichter Armand 
Lonque De rouwdienst en de bijzet 
ting van de urne werd door talrijke 
kunstenaars en vooraanstaanden bij 
gewoond 
Ook senator Van Ooteghem, gemeen 
teraadslid Verpaele en het nagenoeg 
voltallige Volksuniebestuur waren 
aanwezig 
Langs deze weg bieden wij aan de be 
proefde familieleden onze oprechte 
Vlaamse deelneming aan 

LIMBURG 

KflLinDCR 
MAART 

29 MAASMECHELEN Informatie-debatavond met kamerlid Jaak 
Gabnels over de evolutie van de politieke toestand op nationaal 
vlak en gemeenteraadslid Jef Albrechts die een schets zaï 
geven van het gemeentebeleid sinds oktober 76 Aanvang 20 
uur in zaal «Allen Thuis» te Proosterbos-Maasmechelen 

31 GROOT-LANAKEN jaarlijks VU-lentebal om 20 u in zaal Nova 
te Neerharen Discobar Moving Channel en de Zatte Harmonie 

APRIL 
7 SCHULEN VU-dansfeest om 21 uur in zaal Reehof Orkest Jan 

Staasband Inkom 60 fr Voorverkoop 50 fr 
Eregenodigden minister Rik Vanderkerkhove, kamerlid Willy 
Desaeyere en provincieraadslid Irma Decap 

BOEK van de maand 
,n samenwerking 

Onnö 1 

\hJ&^ 
Kende 

OOST-VU\ANDEREN 
KflLCriD^R 
MAART 

30 DESTELBERGEN Hugo Schiltz spreekt op vrijdag 30 maart in 
de raadszaal van het gemeentehuis (Dmondsestwg 460) te 
Destelbergen om 20 u Hij behandelt « Vlaanderen in Europa » 

31 DRONGEN Vijfde vriendenbal om 20 u 30 in gasthof Barloria 
Thierbrauhof (afrit snelweg Gent-West) 

APRIL 
BEVER EN Vlaamse Vrouwenbeweging Nele — Gespreks-
avond over Nieuw e aspekten in de man-vrouw verhouding 
huwelijksverwachtingen vroeger en nu, myte van het moeder 
schap — wat met moeder in het lege nest, elke leeftijd heeft zijn 
charme Om 20 uur in de bovenzaal van de Centrumschool te 
Beveren 

ST-NIKLAAS Spreekbeurt georganizeerd door het F W over 
De Europese verkiezingen van 10 juni a s met als spreker Nelly 
Maes 

Om 20 u 15 in de Reinaertzaal van de Stedelijke Biblioteek, Hen-
dnk Heymanplein 
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Borsbeek: „Verbindingsweg Ja ! " 
Jarenlang hebben wij gesteld dat een verkeers-veillgheldsplan een dringende 
noodzaak is voor gans de gemeente Borsbeek. Dit plan moet rekening houden 
met o.a.: een oplossing voor het zwaar en doorgaand verkeer — een aangepaste 
snelheid naargelang de plaatselijke omstandigheden — voldoende en veilige 
fietspaden — aangepaste voetpaden en parkeerplaatsen voor gehandicapten — 
parkeerhavens voor vrachtwagens — specifieke problemen zoals er zijn aan het 
G.B.-Center, de signaallichten, enz_ 

Ter zake hebben wij reeds verschillende voorstellen geformuleerd waaronder 
een oplossing voor het zwaar en het doorgaand verkeer, namelijk een 
verbindingsweg tussen de Borsbeeksesteenweg en de Krijgsbaan. 

Lucien Hendrickxlei: 

58.549 voertuigen op 5 werkdagen 
12.403 voertuigen per 24 uur 
1.231 voertuigen per piekuur. 

D e Robianostraat: 

46.591 voertuigen op 5 werkdagen 
10.274 voertuigen per 24 uur 

1.231 voertuigen per piekuur. 

Jozef Reusenslel: 

29.502 voertuigen op 5 werkdagen 
6.494 voertuigen per 24 uur 

531 voertuigen per piekuur. 
De cijfers van de Schanslaan zijn 
nog niet gekend wegens een mate
rieel tekort. Hoger geciteerde ver
keersdrukte is de oorzaak van mi
lieuhinder en onveiligheid. Het lawaai 
en de trillingen van het zwaar ver
keer zijn overbekend en het latent 
gevaar van de vele onbekende ladin
gen, die dagelijks voorbijrazen, is on
aanvaardbaar. 

Tijdens de gemeenteraad van 14 april 
1978 hebben wij voor 't eerst de op
lossing van een verbindingsweg aan
hangig gemaakt. De reaktie van het 
bestuur was vrij positief, dat wil zeg
gen: het werd niet afgewezen, inte
gendeel het werd geïntroduceerd bij 
de bevoegde instantie. Het voorlopig 
resultaat van het initiatief is dat de 
minister van Openbare Werken op 5 
februari 1979 liet weten dat hij ak

koord gaat met het aanleggen van 
een nieuwe verbindingsweg tussen 
de Liersesteenweg en de Krijgsbaan. 
Het zou voorbarig zijn te denken dat 
hiermede de kogel door de kerk is. 
Daarom hebben wij volgende motie 
aan de gemeenteraad voorgelegd: 

Motie: 
«De gemeenteraad van Borsbeek, in 
vergadering bij elkaar op 9 februari 
1979: 

— neemt met genoegen kennis van 
het schrijven dd. 5 /2 /79, waarin de 
heer minister van Openbare Werken 
zijn akkoord betuigt met het aanleg
gen van de verbindingsweg tussen 
RW 12 en de RW 242; 

— vestigt de aandacht van de heer 
minister van Openbare Werken op 
het dringend karakter van deze zaak, 
gezien de toename van het door
gaand verkeer in de dorpskom een 
onhoudbare situatie schept; 

— stelt vast dat de rust en de veilig
heid van de inwoners, alsook van de 
talrijke schoolkinderen, steeds meer 
bedreigd worden; 

— verzoekt dan ook aan de heer 
minister van Openbare Werken, aan 
zijn diensten de opdracht te geven, 
de procedure voor aanleg van deze 
verbindingsweg, bij voorrang, in te 

zetten.» 

CHATEAU CARAVAN 
Verkoop - Verhuur 

onderdelen - toebehoren - trekhaken 

Frans Belrenslaan 278 (Krijgsbaan) Borsbeek 
Tel. 031/21.98.15. Ook 's zondags open. 

& CARAVANCENTRA PVBA 

ANTWERPEN 

29 ANTWERPEN : Open vergadering waarop alle jongeren wel
kom zijn die wat voor VUJO willen doen. Om 20 u. 30 in de 
« salons » van het Oranjehuis, Hoogstraat 69 te Antwerpen. 

29 MORTSEL : Europadag • spreekbeurt door Guido Naets op initia
tief van het gemeentebestuur van Mortsel. De VU-afdeling zal 
sterk vertegenwoordigd zijn. 

30 RAMSEL : Kantonnale VU-vergadering in café De Peereboom, 
Vosdonken. 

30 BORNEM :« De Bron» in samenwerking met Vlaamse gepensio
neerden spreekbeurt over « Gezond eten -. Spreker: Constant 
Spiessens uit Zelem. Om 20 uur in Vlaamse Kring - De Bron », 
Kapelstraat 71 te Bomem. 

31 LAAKDAL : VU-ledenfeest om 20 uur in zaal Rik Helsen te Klein 
Vors t Inschrijving: 150 fr. 

GEEL: VU-ledenfeest in parochiezaal Ten Aard. Om 20 uur. 
Optreden van Louis Verbeeck. Deelname in de kosten: 175 fr. 

HOVE: Jaarlijks Volksuniebal. Zaal Prinsenhof, Kapelstraat 19. 
Deuren: 20 u. 30. Eerste dans 21 u. 
Inkom: 80 fr. Jeugd : 60-fr. 

KONTICH-WAARLOOS : Reuze kamavalbal in zaal «Trianon., 
Ooststatiestraat te Kontich. Met medewerking van het orkest 
Ray Chadwck. Om 20 uur. Inkom: 100 fr. Voorverkoop 80 fr 

APRIL 
6 WOMMELGEM: Eerste avond van 5e kwis voor Wommelgem-

se verenigingen om 20 u. in feestzaal Keizershof te Dasstraat 24 
Organizatie: VU-Wommelgem. 

10 SCHOTEN: VUJO-algemene ledenvergadering. 

31 

31 

31 

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

58 KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

\<MORTSEL \ 

Helaas, alleen de eerste paragraaf 
werd door de CVP-BSP goedge
keurd. Het motief ter zake is onbe
grijpelijk. 
De bewoners waren meer solidair 
aangezien de 250 groene affiches 
«Verbindingsweg Ja» nauwelijks vol
doende waren om er de helft van de 
bewoners van de betrokken straten 
mee te voorzien. 
Wat ons betreft is het duidelijk: v/i] 
hameren verder^ tot de uiteindelijke 
realizatie. Jef Denil 

Gemeente 
Edegem 

Een betrekking van schoon-
maker(ster) - halve dagtaak 
in tijdelijk verband wordt 
openverklaard en een werf-
reserve wordt aangelegd on
der volgende voorwaarden: 

Aanvangswedde -. 
12.102 fr. (bruto) (index en 
haardgeld inbegrepen). 
Algemene voorwaarden .-
— leeftijd 21-40 jaar. 
— Belgische nationaliteit 
— Goede zedelijk gedrag 
— Medische goedkeuring 
— Mllitieplichten volbracht 

(mannelijke kandidaten) 
Aanvragen .• 
Eigenhandig geschreven, ge
richt aan het kollege van bur
gemeester en schepenen en 
uiterlijk op 13 april 79 op een 
postkantoor afgegeven. 
De nodige bewijsstukken zul
len gevraagd worden na het 
slagen in het voorgeschre
ven eksamen. 

Verdere inlichtingen .-
Gemeentesekretariaat, tel. 
057-01.18 - toestel 403. 

(Adv. 273) 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN! 

Verzorgde keuken, 
demokratische prijzen, 
uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel. 031/81.88.41 

Kaderdag 
te Antwerpen 

«Wat is FVV?» 
Programma: 10 u.: samenkomst; 
10 u. 30-12 u. 30: inleiding «Wat is vor
mingswerk? met diskussie; 12u. 30-
14 u.: middagpauze; 14u.-15u. 15: In
leiding: «doelstellingen en werking 
van F W » ; 15 u. 15-15 u.45: koffiepau
ze; 15 u. 45-17 u.: diskussie omtrent 
vorige tema's. 

Datum: 8 april 1979. 
Plaats: Billiard Palace, Astridplein te 
Antwerpen. 

Middagmaal: iedereen kan vrij zijn 
lunch meebrengen of gaan eten in een 
naburig restaurant. 
Voor inschrijvingen gelieve kontakt 
op te nemen met: mevrouw H. Wim-
mels, Elsenborglaan 37 te 2520 Ede
gem (tel. 031-40.22.29); mevr. R. Otten, 
Pastorijstraat 11 te 2460 Kasterlee 
(tel. 014-55.55.61); mevr. A. Claes, 
Ganzekoor 2 te 2570 Duffel (tel. 015-
31.23.19). 

O.C.M.W. 
Merksem 

Het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn 
Van Aertselaarstraat 29 
Merksem, wenst over te 
gaan tot de aanwerving en 
de aanleg van een werf reser
ve voor de betrekking van :i 

Geschoold elektricien (A3 of 
B6/B2) 

Nadere inlichtingen in ver
band met de aanwervings-
voorwaarden en de in te die
nen bewijsstukken en de be
zoldigingsregeling zijn te be
komen bij het personeelsbu
reau Jaak De Boeckstraat 3 -
11 te Merksem. (Tel. 45.75.80 -
toestel 23). 

De eigenhandig geschreven 
aanvraag voor voornoemde 
betrekking dient bij een ter 
post aangetekende zending, 
gericht aan de heer Chris 
Morel, voorzitter van het 
O.C.M.W .̂, uiterlijk op 12 april 
1979 toe te komen. 

(Adv. 272) 

knack 
Uit de krisis 
Ekonoom J.P. van Rossem, die we
kenlang in KNACK met wiskundige 
precisie heeft beschreven waarom 
de welvaart in de westerne landen 
omlaag is gaan schuiven, pakt deze 
week uit met zijn oplossing voor de 
krisis : een batterij overheidsmaatre
gelen die sociaal en politiek perfekt 
haalbaar zijn. 

Moro zwijgt niet 
De Aldo Moro-zaak is nog lang met 
afgelopen. Het is nu wel uitgemaakt 
dat de kristen demokreten hem in
dertijd uit zijn gijzeling door de Rode 
Brigades hadden kunnen bevrijden. 
Ze hebben het dus niet gedaan, 
maar waarom ? Misschien ligt het 
antwoord in de politiek die de Demo-
crazia Cristiana sindsdien heeft ge
voerd, en die afwijkt van de weg die 
Moro precies was opgegaan, door 
zijn samenwerking met de kommunis-
len. Een verslag uit Rome, deze 
week in KNACK. 

knack 
IHey, Micha 
Het hele Eurovisiesongfestival is op 
zichzelf wellicht niet zo belangrijk, 
maar boeiend is wel wat zich alle
maal achter de schermen afspeelt, 
hoe er met geld, talent en reputaties 
(bijvoorbeeld die van de BRT) ge
knoeid wordt. Johan Anthierens, 
„Ooggetuige" in KNACK, schetst de
ze week het hele ir^ewikkelde ver
haal van de strijd tussen ,,Hey Nana" 
en „Comment qa va" en is nu mee
gereisd met Micha Marah naar Jeru
zalem, waar zij, zeer tegen haar zin, 
het eerste liedje moet gaan verde
digen. 

Afteiien 
voor Europa 
In zijn reeks artikelen ter ,,aftelling" 
voor de Europese verkiezingen op 10 
juni e.k., brengt KNACK deze week 
een panel-gesprek met tien eminen
te Europa-kenners, die hun ideeèn 
geven over de Europese volksverga
dering, haar mogelijkheden en be
perkingen, en het profiel van de toe
komstige verkozenen. 

knack 
Belgian Connection 
De aanhouding in Karachi van een 
inspekteur van het bestuur voor kri-
minele informatie, toewijst eens te 
meer hoe gevaarli|k het is als onze 
eigen politie in het milieu wil infiltre
ren. Een aantal infiltranten blijken nu 
namelijk van twee walletjes gegeten 
te hebben en een zeer lukratieve 
drugtrafieklijn te hebben opgezet tus
sen Bangkok en Brussel. KNACK 
wijst er deze week op dat het bij 
drugs alleen niet gebleven is : de op
lossing van een viertal moorden van 
de jongste maanden moet in hetzelf
de Brusselse milieu worden gezocht. 

knack 
M te koop 35 fr. 

Gemeente 
Borgerhout 

Vorming van een wervings
reserve voor: 
— architekt 
— kondukteur 
— maatschappelijk assisten-
t(e) 
— politieagent 
— bode 
— schoonmaker(ster) 
Inlichtingen: gemeentesekre
tariaat (tel. 36.99.00). 
Aanvragen aangetekend toe
zenden aan het kollege van 
burgemeester en schepenen, 
Moorkensplein 1, Borger
hout, vóór 15 april 1979. 

(Adv. 274) 
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O.C.M.W. 
Merksem 

Het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn 
Van Aertselaerstraat 29, 
Merksem, wenst over te 
gaan tot de aanwerving van : 

1 geneesheer - klmisch 
bioloog (full-time) 

1 geneesheer -
anatoom-patholoog 
(part-time met 18/36° 

prestatie) 
1 geneesheer - radioloog 

(full-time) 
Nadere mlichtingen in ver
band met de aanwervings-
voorwaarden en de in te die
nen bewijsstukken en de be
zoldigingsregeling zijn te be
komen bi] het personeelsbu
reau Jaak De Boeckstraat 3 -
11 te Merksem. (Tel. 45.75.80 -
toestel 23). 
De eigenhandig geschreven 
aanvraag voor voornoe/nde 
betrekking dient bi) een ter 
post aangetekende zending, 
gericht aan de heer Chris 
Morel, voorzitter van het 
O.C.M.W., uiterlijk op 12 april 
1979 toe te komen 

(Adv. 271) 

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

OOK NAAR MAAT 

Het echte Europa ontdekken 
met de Europese Volkshogeschool 

R I C O - K L E D I N G V E R M E E S C H 
Steenhouwersvest 52, Antwerpen. 

Tel. 031-31J533 

o.a.v. 
Vormingscentrum 
Lod. Dofsel v.z.w. 
De Europese Volkshogeschool organi-
zeert dit jaar een aantal kursussen in 
het buitenland Ziehier een kort over
zicht 

• KENNISMAKING MET 
FRANS-VLAANDEREN 
Waar : in het kollege van St-Winoks-
bergen 
Wanneer van donderdag 24 tot za
terdag 26 mei 
Deelnemersbi jdrage • nog met vastge
legd 
Uiterste inschrijvingsdatum : 11 mei 

• KENNISMAKING MET 
NEDERLAND 
Waar : in het Oecumenisch Vormings
centrum Hedenesse (te Cadzand) 
Wanneer : van dinsdag 17 tot zater
dag 21 april 

Deelnemersbi jdrage: 4 2 5 0 f r (alles 
inbegrepen) 

Uiterste inschri jv ingsdatum : 5 april 

• WALES EN DE 
WELSHMEN TER PLAATSE 
LEREN KENNEN 

Waar : in het Normal College te Ban
gor (Noord-Wales) 

Wanneer van vrijdag 3 tot maandag 
13 augustus 
Deelnemersbi jdrage: ± 8 7 0 0 f r (al
les inbegrepen) 

Uiterste inschr i jv ingsdatum: 15 juni 
Inschrijven voor een of meerdere van 
deze vier kursussen kan door storting 
van een voorschot van 1 000 fr op 
rek nr 068-0638900-85 van het vor
mingscentrum Ld Dosfel v z w , Ben-
nesteeg 4 te 9000 Gent, waar je ook 
terecht kan voor verdere inlichtingen 
(tel 091 -23 08 24) — vergeet evenwel 
niet duidelijk je naam en adres te ver
melden, alsook de titel van de kursus 

waaraan je wenst deel te nemen — 
door betaling nu zondag, aan onze 
stand in het Internationaal Kongres-
centrum (zie elders in dit blad) 

• BASKENLAND EN ZIJN 
BEWONERS TER PLAATSE 
LEREN KENNEN 
Waar : in de technische school van 
Onate (Zuid-Baskenland) 
Wanneer van donderdag 12 tot za
terdag 28 juli 
Deelnemersbijdrage : ± 11 500 fr (al
les inbegrepen) 
Uiterste inschr i jv ingsdatum: 1 juni 

Jongedame üit Putte bij Meche-
len, diploma lager middelbaar bu-
reelwerken, praktijkervaring tele
foniste en typewerk in Frans en 
Engels, zoekt dringend een be
trekking in de omgeving Meche-
len, Brussel, Heist-o/d-Berg 

— Dame uit Mechelen zoekt 
dringend werk als winkelbedien
de-verkoopster, in Mechelen of 
omgeving. Betrokkene heeft 
zeer ruime ervaring, vermits zij 
zelf vroeger een winkel gehad 
heeft. Belangstellenden kunnen 

zich wenden tot volksvertegen
woordiger Joos Somers, Lier-
sesteenweg 11 te 2580 Sint-Ka-
telijne-Waver, of telefonisch op 
het nummer 015/21.79.00. Refe-
rentienummer 1669. (N110) 

GROOT-GENT 

Jonge, gehuwde vrouw zoekt 
betrekking als gerante. Liefst in
wonend. Zich wenden: senator 
O Van Ooteghem, Oud-Strij-
dersstraat 29, 9219 Gentbrugge, 
tel.: 091-30.72.87. N 108 ;«>jj««iSé^_ 

Aanbevolen huizen 
Maak ook eens kennis met de gezel
lige sfeer in 

Cafe-Restaurant 
SCHUTTERSHOF 

Dorpstraat 10 
2922 RAMSDONK 

Tel 015-71 1549 

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

G e l e g e n h e i d s g r a f i e k : H u w e l i j k - G e 
b o o r t e . Z e l f k l e v e n d e p l a k b a n d en et i 
k e t t e n . H o u t e n d r u k l e t t o r s • Rek lame-
k a l e n d e r s . 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie Van Laere - Marcel la Naessens 
Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49, 9230 Mel le -
tel 091-300653 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
W O M M E L G E M 
Tel. 031/53.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

lustrerie 
marcdevriese 
baron ruzettelaan 
assebroek- brugge 
l e l . 0 5 0 - 3 5 7 4 0 4 

PVBA J BORREVIANS COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Genisestraal 238 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel 054/4125 89 

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

DEN KLi^ 
CAFE-LOK/ 
DASSTRAA 
OPEN: ZA1 

ZO 

KEUKENS SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

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

F E E S T Z A L E N - S A L O N S 

DE L A N - J S K N E C H T 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgerief 

Schildersiraat 33 2000 Antv<erpen 
Tel 031/37 45 72 

Steeds welkom in 
KREKELHOF 

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

054-33.4^.57 
Uw tweede thu i s ! 

MARC A D A M S 

Mechanische schri jnwerker i j 

Guchtstraat 105 
9310 LEDE 
Tel. 053/70.48.75. 

MEUBELEN MOENS 
Markt 28 
TERNAT 
Tel. 582.10.55 

Specialist primitief — 
stijlmeubelen en modern. 

c n n STUDIO 
-1=^ D A N N 

02-428.69.84 
— I n d u s t r i ë l e f o t o g r a f i e 
— M o d e / a r c h i t e k t u u r 
— Huwel i jksrepor tages . 
Leon Theodors t raa t 36, 
1090 Brussel 

LUWAERT 
kAL VAN VOLKSUNIE 
T 23 WOMMELGEM 
FERDAG VANAF 19 U. 
MDAG VANAF 10 U. 

DE OUDE KRING 
Cafe vu- lokaa l 

Dorpsplein Heusden-Limburg 

JEF THIJS 

Alle verzekeringen 

Koning Leopoldlaan 1 
3180Wester lo Tel 014-544807 

F B I T U U R - E E T H U I S I N G B I D 
O l e n s e w e g 4 1 , W e s t e r l o 

( V o o r t k a p e l ) , t e l 014-21 3696 
V r a a g p r i j z e n v o o r u w f e e s t m e -
nu 's S p e c i a l i t e i t e n 
A l l e d a g e n v e r s e m o s s e l e n 

Feestzalen 

HOF VAN ARAGON 

Aragonstraat 6. Lier 

Tel 031-8 1568 

Dames en heren in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER- BEHANGWERKENen 
VLOERBEKLEDINGEN 

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

Kerkweg 8. 1760 Roosdaal-Stri j lem 
Tel 054/33 37 56 

MATRASSEN PLATTEAU 
Alle maten alle soorten ook 
medikale en anti-allergische ma-
trasse" 
Platteau-Lievens, Portugees
straat 9, 17B0 Teralfene, lel. 
053/6674.56 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02/734 0643 
Na 18 u 425 46 42 

Welkom 

IN DE GROENE POORT 

Dorpstraat 3 1 , 1686Gooik 

02-532 54 81 

Lokaal van de Volksunie 

DROOGKUIS-WASSERIJ 
BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 M O L 
014/31 13.76 

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

NIEUWENRODE 
Tel 015/71 1240 

Verwarming stoom sanitair Alle 
herstellingen 

DRUKKERIJ PAPIERHANDEL 
J TRUYEN 

Stationsstraat 58 
2440 Geel 

Tel 014/58 8581 
Alle dag en weekbladen 

Een stukje ongerept 
natuurschoon 

Herberg 't STAMPKOT 
St-Mana-Latem, ZWALM 

Boerenbrood - Hesp - Kaas 
Tel 055-4994 76 
Dinsd gesloten 

Vroeger uitbater Zwalmlandia 

RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel 091-69 2874 

Specialiteit nbstuk op hout 
Dinsdagavond en woensdag 

gesloten 

Brandstoffen VANDUEREN 
p v b a . Harmoniestraat 6, BE
RINGEN - 011-43.37.07 Leve
ringen mazout — mogelijkheid 
gespreide betaling — onder
houd centrale verwarmingske
tel 

EJN 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 1402 

drukkerij edwig van daele 

lindestraat 59 9280 overmere 

tel 091-67 64 33 

Industriële brood- en banketbakkerij 
en roomiis--,, 

Wilfr ied BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47, UITBERGEN 

Tel 091-67 57 12 

VOEDING-DEPOLDER» 

Polderstraat 12, 
8458 Oostduinkerke 

Specialiteit: dag. vers fruit 
en groenten. 

Dubbele Valois-zegels aan alle 
leden 

SPECIALISATIE 
F. DE MEYER 

Huiveldestraat 2 
DENDERMONDE-
GREMBERGEN 
Tel 052-215362 

Tuinmachinene - Groene zones 

LINDENHOVE 
Bellestraat 49 

1790HEKELGEM 
Cafe restaurant speeltuin terras 
Woensdag en donderdag gesloten 
Maandag dinsdag vrijdag vanaf 
15 u Zaterdag en zondag vanaf s 
middags Tel 053/6687 40 
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FILMTHEATERS 

studio 
W e e k van 30-3 tot 5-4 1979 

TERVUREN 
Zondag 15 u K T 

Oliver 
met Mark Lester 

Vrijdag, zaterdag 2030 
Zondag 18O0 K T 

Aguirre, wrath of G o d 
Fiim van Werner Herzog 

Zondag, maandag, dinsdag, 
woensdag 2030 K T 

Julia 
Film van Fred Zinnemann 

met Jane Fonda, 

NIVWF 
Donderdag 2030 KNT 

Elisa Vida M i a 
Van Carlos Saura, 
met Fernando Rey, 

LEUVEN 1 
2015 L'Amour en fuite K T 

Film van Frangois Truffaut 
met Mane-France Pissier, 

1600 - 22 00 
Tweede week K T 

Interiors 
met Diane Keaton 

1330 - 1745 - 2345 K T 
Met Dolby Stereo Sound 

Superman 
Film van Richard Donner 

met Christopher Reeve 

LEUVEN 2 
1530 Tweede week 

Who's killing 
the great chefs 

of Europe? 

K T 

1715 Derde week K N T 
The wild geese 

Met Richard Burton 

1930 
Tweede week K T 

The labyrinth 
Van Claude Pinoteau, 

met Lino Ventura, 
Angie Dickinson 

2130 Tweede week KT 
Death on the Nile 
Van John Guillermin, 

1330 - 2400 K T 
Conf idences pour 

confidences 

TIENEN 
Zondag 1500 K T 

Pete's Dragon 
van Walt Disney 

Vrijdag, zaterdag 2030 
Zondag 1700 K T 

Flood 
Met Martin Milner, 

Vrijdag, zaterdag 2230 
Zondag 1900 K N T 

The hills have eyes 
Met Susan Lanier, 

Zondag 2100 
Maandag, dinsdag, woensdag 
2030 K N T 

The medusa tough 
Film van Jack Gold 

NIVWF 
Donderdag 2030 K N T 

Looking for Mr. Goodbar 
Film van Richard Brooks 

KURSAAL TURNHOUT 
Zaterdag, zondag 1800 K N T 

Les bronzes 
Eerste film over de «Club-

Vrijdag 1800 
Zaterdag, zondag, woensdag 
1500 K T 

The adventures of 
baron Muenchhausen 
Film van Jozef von Baky 

Vrijdag zaterdag zondag, maan
dag, dinsdag 2030 
Woensdag 1800 K N T 

Myster ies 
Film van Paul de Lussanet 

met Sylvia Kristel, 

NIVWF 
Woensdag 20 30 K N T 

Lookmg for 
M r Goodbar 

Film van Richard Brooks 

VU-Ternat maant handelaars 
Nederlands te praten 

BRABANT 

De VU-afdeling van de samenge
voegde gemeenten van Ternat (Lom
beek en Wambeek) stuurde aan alle 
handelaars van Groot-Ternat volgen
de open brief 
'Het bestuur van VU-afdelingen van 
Ternat, St-Katherina-Lombeek en 
Wambeek maakt zich zorgen over de 
voortschrijdende verfransing in onze 
gemeenten Daarom doet het ook een 
warme oproep aan al degenen die uit 
de aard van hun beroep in aanraking 
komen met franstaligen om steeds 
Nederlands te spreken 
Waarom zouden wij ons schamen 
over onze moedertaal'^ Het is de 
meest elementaire plicht van welle 
vendheid dat anderstaligen zich po
gen aan te passen in een nieuwe 
omgeving Als wij hun te woord staan 

in hun taal zullen ze met de minste 
inspanning doen om zich in het Neder 
lands uit te drukken We lopen ook 
het gevaar dat ze binnenpretjes heb
ben met onze goedbedoelde maar 
onhandige pogingen om hen ter wille 
te zijn Taalfierheid vereist dat we 
steeds onze moedertaal gebruiken in 
onze kontakten met anderstaligen in 
dit homogeen nederlandstalig milieu 
en zelfs te Brussel — nu meer dan 
ooit te Brussel 

Vriend Vlaming, wees fier op uw moe
dertaal Spreek traag maar behoorlijk 
Nededands in uw relaties met anders
taligen, zodat ze slechts een gennge 
inspanning moeten doen om U te 
begrijpen Vele Vlamingen zullen U 
waarderen en U dankbaar zijn We 
rekenen op U » 

Wekelijkse markt 
te Scherpenheuvel: sukses! 

Proficiat en dank aan VU-gemeenteraadslid Marcel Gemoets voor de verwezen
lijking van de wekelijkse zaterdagmarkt te Scherpenheuvel 
Het gros van de nieuwe meerderheid op de markt v r n I de gemeentemandata
rissen Symons Raymond (BSP) Smets August (BSP) Marcel Gemoets (VU) 
Fons Van Gossum (BSP) Jo Vermeylen (EL de nieuwe schepen) Rob Van 
Eyck (EL) Denis Frederickx (VU) burgemeester Henri Maes (EL) en Similon 
(AGB) Allen bedacht met bloemen door mevrouw Simonne Janssens-Bne dn 
t midden) dit als dank namens de vrouwen 

Maart 

29 

31 

31 

31 

31 

31 

LEUVEN VUJO-TD in de Eagels 

ASSE VU-etentje «Ten Hove Canteclaer» Markt te Asse Van
af 19 uur Ook op 1 april vanaf 11 uur 

ITTERBEEK Jaarlijks breugelfestijn vanaf 18 uur in de parochia
le zaal St -Anna-Pede Ook op 1 april van 12 uur af 

GRIMBERGEN VU-lente-ledenfeest om 20 uur in zaal - O n s 
Huis» Stationstraat te Strombeek-Bever 
LAKEN- akademische zitting met toekenning van de eerste prijs 
Vik Anciaux Om 15 U toespraak door prof dr J Van Langen-
donck, «De staat van de marginalen» Om 16 u toekenning prijs 
Vik Anciaux Om 16 u 30, feestrede door senator M Coppieters 
Om 17 u 30, receptie In zaal van het gemeentehuis te Laken 
(Bockstaelplein) 
KORTENBERG: VU-bal in de gemeentelijke sporthal. Oude Baan 
te Erps-Kwerps Om 20 u 30, met het orkest The Blue Stars 

APRIL 
1 SCHEPDAAL: Groot VU-kinderfeest om 15 uur in zaal Select 

Fantastische poppenkast, goochelaar en veel plezier verzekerd 
Een klem geschenk wordt aan ieder kind aangeboden 

7 VLEZENBEEK- Jaarlijkse Vlezesmulpartij vanaf 18 uur in het lo
kaal «De Vrede», Postweg 195 Ook op 8 en 9 april vanaf 12 uur 

Uitbater 
gevraagd 
Er wordt een uitbater ge
vraagd voor het Vlaams 
Centrum te Brussel Meer 
mlichtmgen bij Rudi Floo-
sens, 02-512 6660 tussen 10 
en 18 u 

Hier de promotor Marcel Gemoets 
met Robert Janssens ergens op de 
drukKe markt 

Westhoekvrienden 
naar Salzburg 
De « Vlaamse Vnenden van de West
hoek» richten dit jaar hun 10de na-
jaarsreis in van 4 /9 tot en met 
15 /9 /79 De reis gaat ditmaal naar 
Salzburg (3 overnachtingen) Toblach 
gelegen midden de Dolomieten (7 
overnachtingen) en een volle dag te 
Venetië Totaal 12 dagen 

Inschrijving en inlichtingen bij L De-
vreese Ijzerlaan 83, Diksmuide Tel 
051-500749 

Schrijf in voor deze prachtreis Het 
aantal plaatsen is beperkt 

Menen zoekt 
kultuuranimator 
De V Z W Ontmoetingscentrum te Me
nen gaat over tot de aanwerving van 
3en kultuuranimator onder de voor
waarden gesteld door het KB van 26 
oktober 1976 betreffende de aanwer-
vmq het statuut en de weddetoelagen 
van staffunktionarissen van de erken
de Nederlandstalige Culterele Centra 
CBS van 3 februari 1977) 

De kandidaten worden verzocht hun 
kandidatuur met curriculum vitae ui
terlijk tegen 1 mei 1979 in te dienen 

Inwinnen van inlichtingen en het op 
zenden van de kandidaturen kan ge
beuren op het volgend adres VZW 
Ontmoetingscentrum. Kandidatuur 
kultuuranimator. Grote Markt 1 te 
8600 Menen 

WEST-VU\ANDEREN 
KflL€nD€R 
MAART 

31. ZONNEBEKE 8ste VU-lentebal in zaal Breugel, lepersesteen-
weg41 O m 2 0 u 30 met het orkest The Early Birds Inkom 80 fr 

APRIL 
7 ALVERINGEM- VU-ledenfeest om 20 uur in zaal - D e drie Rid

ders» Weegschede 1 te Gijvennkhove Eregast senator Michel 
Capoen 

Sociaal dienstbetoon te Izegem 
U kunt gratis een beroep doen voor 
dienstbetoon op onze plaatselijke 

mandatarissen Ga naar hen toe of 
maak een afspraak per telefoon 

• Geert Bourgeois, gemeenteraads
lid, Vanden Bogaerdelaan 47, tel 
3052 87 

9 Jacques Deroose, 
gemeenteraadslid, P Boncquetstraat 
44 Kachtem, tel 303633 

• Jef Pattyn, gemeenteraadslid, 
Roeselaarsestraat 640, tel 300688 

• Erik Vandewalle, gemeenteraads 
hd, H Dunantstraat 11, tel 302670 

• Miei Bourgeois, OCMW-l id 
Meensesteenweg 47, tel 303692 

• Pieter Derieuw, provincieraadslid, 
Werkhuizenstraat 23. tel 30 00 01 

Wie een beroep wenst te doen op 
volksvertegenwoordiger Lode Van 
Biervliet, kan dat via een plaatselijke 
mandataris 

Van het Vlaanderen 
van gisteren naar 
het Europa van 
morgen 
Heet de vormingscyclus die VUJO-
arr Brussel i s m het Vormingscen
trum L Dosfel organizeert op volgen
de data 

3 apnl 1979 «Ons antwoord aan 
Europa Het Europa der Volkeren» 
Telkens een dinsdagavond om 
19 u 45 tot omstreeks 22 u 30 
Waar? UFSAL, Vrijheidslaan 17, 
1080 Koekelberg Gratis toegang 

Algemene kursusleiding Walter Luy-
ten m m V Gaby Vandromme 
Voor meer informatie Bert Anciaux, 
Houba de Strooperlaan 142, 1020 
Brussel - Tel 02-2695455 

^of ten Cr*cnl|oortt 

1 
Restaurant 
Feestzaal Café 

U i t b a t i n g : 
E r n a V a n Dooren 
Keierberg 25 

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
Maandag gesloten 

Een zonnige tuin het 
he le jaar d o o r ! 

HOBBY
SERRES 

Zeer sterke degelijke en 
waterdichte konstruktie 

Uitvoering m aluminium 
met kitloze beglazing 

Zeer eenvoudige montage 
en niet het minste onder
houd 

Vaste breedte van 2,80 m en 
variërend m lengte tot 
1060 m 

Vraag ons vrijblijvend folder en 
priislijst'" 

Serrebouw 
DEFORCHE pvba 
G e n t s e h e e r w e g 120 

8700 IZEGEM 
Tel 051/303701 (4 1.) 
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de lente 
begint 

met een onvoorstelbare keuze kostuums, 
blousons, sportvesten, enz... geselekteerd 
uit de nieuwe kollekties van de gekendste 

europese fabrikanten. 
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profrteer nu van deze onvoorstelbare lage 

MEYERS FABRIEKSPRIJZEN 
- heren kostuums 

tweedelig, zuiver scheerwol 
vanaf 3»250 F 

1 - vrijetijd-kostuums 
treviraenwol •* ««»r/\ 

vanaf 3 . 7 5 0 F 

2 - vrijetijd-vesten 
van fijne popeline * - i r * * -

vanaf 1 .950 F 
3 - herenikostuums 

blousonstijl, van polyester 
en scheerwol ^ «•#%r m 

vanaf 2 J 9 5 F 

4 - sportvesten 
zuiver scheerwol ^ t\f\r 
tot maat 60 vanaf I . T T S F 

5 - herenkostuums 
driedelig, zuiver scheerwol 

vanaf 3 . 750 F 

SKM 
is gelegen op 15 min. van Antwerpen Centrum 

aan de baan Antwerpen <Boom 

Ü komt er ook met AUTOBÜSLIJN 50 

Antwerpen - Boom - Rumst - Mechelen 

Afstappen hoek Leugstraat-Boomsesteenweg 

te Aartselaar 

Ruime eigen parking 

De koffie staat klaar 
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SUCCES K L E D I N G MEYERS 
Boomsesteenweg 35 - AARTSELAAR 

OPEN : alle werkdagen van 9 tot 20 u. Zaterdag van 9 tot 18 u. 
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VOETGANGERS 
U kunt de autobuslijn 50 
Anlwerpen-Boom-Rumst-
Mccheten nemen. 
Afstaofjen SKM, ttoek 
Lengstraat en Boomscstwg. 
AaKseisar 

-«*" 



Jean-Paul 
Sepieter: 

STEENVOORDE (Frankrijk) - Jean-
Paul Sepieter, rue d'Eecke nr. 42, zou 
volgens een Frans wetsbesluit van 
1850 in de illegaliteit behoren te le
ven; ruim een eeuw geleden werden in 
Frankrijk de streektalen immers wet
telijk verboden. Sepieter, 28 jaar, apo-
teker, is nu precies één van die jonge 
Fransvlamingen die hun Nederlandse 
stam geenszins willen verloochenen. 
Vorig jaar publiceerde hij een «leer
boek», getiteld «Vlaemsch Leeren», 
dat in een mum van tijd een weg vond 
naar 2.000 gegadigden, vooral jonge
ren. 
Het kan verwonderli jk lijken, maar 
voor de Vlamingen in «Le pays franc» 
zijn de Europese verkiezingen van 
enig belang. De vrienden van Jean-
Paul Sepieter hopen langs dit politiek 
forum de voor hen fatale drie eeuwe
noude vredesverdragen van de Pyre
neeën, van Aken, van Nijmegen en 
van Utrecht uit hun annexistische 
hengsels te rukken-
Aan de vooravond van de Europese 
verkiezingen wordt er evenwel vanuit 
Belle, Westkapel, Ekelsbeke, Steen
voorde- allereerst uitgekeken naarde 
wijze waarop Vlaanderen als volksge
meenschap grensoverschrijdende 
politieke allianties in politieke pas
munt kan vertalen. 

Met de publikatie van zijn boek 
'Vlaemsch Leeren» zou men de indruk 
kunnen hebben dat Jean-Paul Sepieter 
eenzuiver taalflanningant Is, maar niets 
blijkt minder waar. 
Sepieter (beantwoordt onze vragen 
deels In het Nederlands, deels In het 
Frans): «Hef is er ons om te doen in het 
Vlaemsch te kunnen leven, werken en 
beslissen over onze toekomst We wil
len dat de (politieke) overheid rekening 
houdt met onze beweging «Menschen 
Lyk Wyder», en met onze zovele ande
re uitingen van zelfbewuste en naar au
tonomie strevende levenshouding. 
De taal is een medium: een belangrijk 
stuk van onze volkseigenheid. Maar, 
vooral is het er ons om te doen in alle 
opzichten te kunnen leven en werken 
zoals onze Vlaemsche gemeenschap in 
Frankrijk dat zelf wenst 
Vandaar dat wij autonomisten zijn, 
maar geen separatisten: wij willen los
komen van Frankrijk, maar het zou 
geen zin hebben dan in de plaats een 
voogdij te krijgen van zeg maar Bruxel-
les.» 

Centenbarrière 
— Is u kandidaat voor de Europese 

verkiezingen? 

Sepieter: "Dan kan niet Daar hebben 
we jammer genoeg de centen niet 
voor Willen we enigszins in de verkie
zingscampagne meespelen, dan zou
den we een minimum aan zendtijd op 
radio en televisie moeten krijgen. En dat 
kost een bom geld: zulke financiële 

middelen hebben we vooralsnog niet 
Bij de vorige kantonnale verkiezingen 
boekte onze lijst een aardig sukses 
zonder stevige propaganda, maar zulks 
is bij Euroverkiezingen jammer genoeg 
uitgesloten. Dit nieuw soort elektorale 
pokerspel benadeelt dus duidelijk van 

meet af aan de kleine volksgemeen
schappen...» 

— Hoe meent u dan toch de stem van 
de Fransvlamingen te laten horen? 
Sepieter: -Door samen te slaan met 
mensen die een samenleving willen uit
bouwen zoals wij Met de ecologisten 
bijvoorbeeld. Natuurbescherming in 
Frans-Vlaanderen is een belangrijk fa
cet van onze politieke inzet 

De Euroverkiezingen zijn voor ons ook 
belangrijk omdat wij langs een omweg 
de Parijse voogdij kunnen bestrijden. 
Wij ijveren zoals jullie in Vlaanderen 
voor een Europa van de volkeren. Wel
nu, ook al blijft het Europees parlement 
nog van politieke troeven verstoken, 
onze stem zal voortaan een internatio
nale echo krijgen. Daar kunnen de nati
onale regeringen niet hardhorig voor 
blijven. Momenteel leven we in een 
staat waar er een gewilde konfusie is 
van staatsnationaliteit en volkseigen
heid. Daar moet een einde aan komen. 
Waar wij ook onze hoop op stellen dat 
is de politieke evolutie naar autonomie 
die zich bij jullie langzaam voltrekt 
Mocht er een stevige Vlaamse staat 
komen, dan zou dit een aanzienlijke in
vloed hebben op de omliggende staten, 
en wat ons betreft op de volksstrijd in 
Frans- Vlaanderen.» 

Grensoverschrijdend 
— Ik neem aan dat u ook kennis heeft 
genomen van het voorstel van advo-
kaat Rousse uit Dijon die een plan heeft 

om de Belgische staat in stukken te 
snijden? 

Sepieter: "Stel dat zijn voorstel histori
sche werkelijkheid zou worden, dan 
zouden we in Frankrijk nogal wat gaan 
beleven. Op het moment dat Wallonië 
bij Frankrijk zou gehecht worden, maar 
met een verregande autonomie, dan 
staan er rond Parijs zoveel volksge
meenschappen te dringen om net de
zelfde vorm van zelfbestuur te krijgen. 
Voor ons zou dat dus wel een goede 
zaak zijn... Maar ik geloof niet dat er 
veel Walen betrachten bij Frankrijk in
gelijfd te worden.» 

— En de Fransvlamingen willen ook 
niet staatkundig naar Vlaanderen over
geheveld worden? 

Sepieter: «Neen. Allereerst zou het 
geen zin hebben de Parijse voogdij te 
vervangen door een voogdij vanuit 
Bruxelles. Zelfs niet vanuit Antwerpen. 
Wij zijn een kleine maar aparte volksge
meenschap en willen met een of ande
re vorm van zelfbestuur — «decision a 
la base» — zelf over onze wijze van sa
menleven, over onze toekomst, beslis
sen.» 

— Is er grote belangstelling in uw 
streek voor de Euroverkiezingen? 
Sepieter: «Meer dan u vermoedt mis
schien. Zoals Korsikanen, Bretoenen 
en anderen hebben wij de grootste te
genkanting om onze stem tot in de Pa
rijse bastions te laten horen. Met de 
versterking van de regionale krachten 

op Europees terrein wordt een bres in 
de politieke barrières geslagen. 
Bij de jongeren in Frans-Vlaanderen is 
de interesse sterk om die doorbraak te 
bereiken. 
Maar, jammer vind ik dat wij precies op 
dit moment nog te weinig grensover
schrijdende kontakten hebben.» 

— Er zijn toch tal van Initiatieven die 
reeds aan menig lustrum toe zijn. Ik 
denk bijvoorbeeld aan de 20ste Frans-
Vlaamse kulturele dag vorig jaar, de 
werking van de Michlel De Swaenkring, 
en zoveel meer... 

Sepieter: «Dat zijn onbetwistbaar 
prachtige kulturele en sociale initiatie
ven. Maar op politiek gebied hebben 
we te weinig overleg en samenwerking. 
Overigens, zelfs op kultureel gebied zie 
ik nog veel tekorten. Ik denk bijvoor
beeld aan de BRT-radio. Welnu, die stelt 
mij teleur Want, wij doen pogingen om 
onze Vlaemsche kuituur, onder meer 
onze traditionele volksmuziek, levend 
te houden. Uw gewestelijke zenders 
helpen ons daarbij omzeggens niet De 
mensen van bij ons hebben geen BRT 
nodig om schlagermuziek te horen: 
daarvoor stemmen we maar beter af 
op de Franse zenders... 
We hebben zelf een poging gedaan 
met een vrije radiozender, radio Uilen
spiegel... Maar in juni van vorig jaar 
heeft de Franse wetgever ons het zwij
gen opgelegd.» 

— In tegenstelling tot wat de jongste 
tijd werd gevreesd is de belangstelling 

voor het behoud van de streektaal toe
genomen. Met de wet van september 
7 0 werd het in beperkte mate mogelijk 
ook het Nederlands In het schoolpro
gramma op te nemen... 

Sepieter: «De taal is een belangrijk 
maar niet het enige element in onze 
strijd. Een man als Joseph Tillie wachtte 
niet op een fiat uit Parijs om te starten 
met Nederlandse lessen buiten school-
verband. De vruchten van zulke inzet 
zullen we in de komende jaren plukken. 
Maar, met het in ere herstellen van het 
Vlaemsch en het Nederlands bij 
100.000 Vlaamse Fransen kar onze 
volksstrijd slechts een vernieuwde 
start nemen. Uiteindelijk is het er ons 
om te doen de leegloop van onze 
streek te stoppen. Nu worden de 
vruchten van ons werk uit Frans-Vlaan
deren weggehaald en vanuit Parijs be
steed. Het is niet door geïsoleerde ak-
ties dat wij de broodnodige sociaal-
ekonomlsche herinvestering in onze re
gio bereiken. Er is een grensoverschrij
dende samenwerking nodig. Met Euro
pese allianties hopen we in de 
toekomst een goede toekomst voor de 
Fransvlamingen te bouwen.» 

(hugo de schuyteneer) 

MENSCHEN LYK WYDER 
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