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In « officiële » dokumenten van de Europese 
gemeenschappen — zoals bij voorbeeld het 
bekende rapport-Tindemans van 1975 — treft 
ons steeds opnieuw een visie waarin de mens 
al te zeer herleid wordt tot homo economicus, 
pendelaar, konsument, enz. Voor 
vofksnationalisten is dergelijke kijk op de 
politieke ontwikkeling bepaald te eng. Ai jaren 
toch stellen wij dat voor ons de politiek 
vormgeving van de medemenselijkheid moet 
zijn. Vanuit de Vlaamse Beweging hebben wij 
een eigen originele en aantrekkelijke visie op 
mens en samenleving ontwikkeld. De mens kan 
zichzelf alleen waar maken in en door de 
gemeenschap. Voor ons is die gemeenschap 

niet de klasse, de stand, de beroepsgroep, het 
religieus of fi lozofisch verband of de kerk, maar 
wel degelijk het hele volk. 
De evolutie van de wetenschap, de technologie 
en de ekonomie leidt tot de schepping van 
steeds grotere eenheden waar de politieke 
beslissingen getroffen worden. 
De groei naar grotere eenheden zou daarom 
moeten samengaan met de versterking en de 
benadrukking van de identiteit der natuurlijke 
gemeenschappen. Een Europese entiteit mag 
dus niet een gecentralizeerd en bureaukratisch 
apparaat zijn, maar een politieke struktuur 
resulterend uit een beslissing waaraan alle 
volkeren en individuen deelachtig zijn. 

Kroniek 

van Lieve 

Lees bIz. 7 

Tegenover een monolitisch en centraal 
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 
onafhankelijkheid 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 volkeren in Europa en 
in de wereld, in het biezonder met deze die 
lijden onder buitenlandse en diktatoriale 
heerschappij en deze die ekonomisch en 
sociaal op weg zijn naar een volledige 
ontwikkeling. 

•^ssMJi:^ :-f,r§m'i SF3 r-»"'f ï S f - 1i 



OPIhl€9 

t 
1 
1 

. ^ ^ ^ 

:.̂ >p-
Wï^Jï^K"? 

•:^'-^^^m 
•^^ î̂ B 
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STADSBIB GENT 

OGEN OPEN 
De lezersbrief van J.D uit Leuven in 

W I J van 19 april vind ik zoal het laatste 
vjat ik voor mogelijk had gehouden in 
Vlaanderen Volgens deze lezer zou 
Tindemans zijn imago op het spel ge
zet hebben ons Vlaanderland ten gun
ste i 

Had renegaat Tindemans niet mee-
gevi/erkt aan de ondemokratische 
grendelgrondwet dan zou de uit
gangspositie voor onze onderhande
laars alleszins al heel wat beter zijn 
geweest 

Zou het gesakker in Wij op de CVP 
echt het Vlaams Front onmogelijk ge
maakt hebben, wat dan te zeggen van 
de verdachtmakingen aan het adres 
van onze voorzitter in De Standaard 
en in Gazet van Antwerpen en dit ge
durende meer dan anderhalf j aa r ' 

Dat WIJ van de kiezer het gelijk 
(nog) niet hebben gekregen wil met 
zeggen dat we het met hebbeni Hope
lijk zullen bij velen in Vlaanderen de 
ogen open gaan wanneer zal vastge
steld worden dat de onthaalprocedu-
res voor franstaligen heel wat meer 
toegevingen inhouden dan het uitdo
vende insknptierecht 

J N , Boechout 

STORM GELUWD 

Het Anti-Egmontkomitee verklaart in 
een motie dat de huidige regerings
verklaring slechter is dan het fel om
streden Egmontpakt 
Waarop wachten nu al die felle schrij
vers, die over ieder punt en komma 
struikelden om onmeedogend, met 
de grove borstel, alles en nog wat te 
bekampen? Zou het dan toch waar 
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zijn dat hun enige bedoeling was de 
Volksunie te ke lde ren ' Zalig zijn de 
blinden, want zij zullen 
Beleefden wij vroeger, met het op
richten van het Verdinaso, niet iden
tiek dezelfde metode om het VNV te 
ke lderen ' Jeroom Leuridan schreef 
toen fel ontgoocheld «Telkens wij op 
het punt staan een stap voorwaarts 
te zetten worden wij in de rug aange
vallen .. Talrijke menners van het VI 
Blok werden voor de oorlog van '40 
uit het V N.V gestoten voor ontrouw 
en andere tuchtmaatregelen 

J.V, Erps-Kwerps 

VLAAMS-NATIONALISME 
EN EUROPA 
De Europese verkiezingen staan voor 
de deur De Vlaams-nationale partijen 
hebben afzonderlijke kandidatenlijs
ten ingediend De VU heeft Maunce 
Coppieters als lijstaanvoerder aange
duid, de VNP schuift oud-socialist en 
repressieslachtoffer Edgard Delvo 
naar voor en ook Lode Claes wil best 
mee met zijn Vlaamse Volkspartij 
Zoals dr Frans Vander Eist reeds aan
kondigde na de verkiezingsnederlaag 
van de Volksunie is het Vlaams-natio-
nalisme (ook de VNP en W P O drin
gend Ban een herbronning toe De 
verdeeldheid in het nationalistische 
kamp kan enkel Vlaanderen benade
len Daarom moet er daadwerkelijk 
door alle betrokken partijen een over
leg tot stand gebracht worden om een 
gezamenlijke strategie uit te stippelen 
en terug te grijpen naar de peilers van 
het Vlaams-Nationalisme. Deze 
«bronnen,» tot bloei gekomen in het 
daensisme en het aktivisme, zijn uitge
groeid tot een politiek testament in de 
frontbeweging Nog altijd zijn deze 
doelstellingen aktueel 

1 Zelfbestuur een eigen Vlaamse 
staat door een kompromisloos fede
ralisme met twee, met eigen politieke, 
kulturele, sociale, fiskale en ekonomi-
sche macht 

2 Sociale rechtvaardigheid door een 

radikaal sociaal beleid (o.a. inkomens-
en bezitsverdelinq, voorbeeldpohtiek 
voor marginale groepen in eigen sa
menleving J en de opbouw van een 
demokratische maatschappij 
3 Godsvrede, verdraagzaamheid en 
waarachtig pluralisme, onvoorwaar
delijke amnestie 

4 Wereldvrede door het Europa der 
volkeren. ontwapening, 
ontwikkelinassamenwerkinq 
Er dient een breed volksnationaal 
front tot stand te komen dn of buiten 
de Volksunie) om deze essentiële 
ideeën uit te dragen Door een toe-
komstgenchte en sociaal-progressie
ve politiek kunnen de volksnationalis-
ten nieuwe frisse ideeën ingang doen 
vinden en een nieuwe levensstijl pro
pageren (kleinschaligheid, behoeften-
ekonomie J Om atoomoorlogen, mi-
lieukatastrofes, massale hongersnood 
en andere onheilsprofetieën tegen te 
gaan, dient te worden gestreefd naar 
een nieuwe internationale orde, naar 
een wereldgemeenschap der volke
ren Dit IS de grootse betekenis van 
ons «bevrijdingsnationalisme» 
Voor het zover is echter moet elk der 
partijen haar steentje bijdragen en 
water bij de wijn doen Hugo Schiltz 
moet beseffen dat Vlaanderen geen 
tweede Egmontpakt duldt Karel Dil
len moet zijn dogmatisch nationalisme 
en voorbijgestreefde opvattingen op
geven Lode Claes dient te weten dat 
politiek bedrijven nog iets anders is 
dan een bank beheren en de paden 
van Van Cauwelaert bewandelen En 
waarom geen front met de ecologis-

• ten (Agalev) ' 
Wil het politieke Vlaas-Nationalisme 
terug aansluiting vinden bij het leven
de Vlaanderen dan is het vijf vóór 
twaalfi Hopelijk hebben de Vlaams-
nationale leiders de moed het ondank
bare en moeilijke werk van Daens en 
Borms voort te zetten en het politieke 
testament van de Fronters uit te voe
ren Vlaanderen en Europa ten qoedei 

K V , Sint-Niklaas 

Als lezer van de stadsbiblioteek Gent 
schijnt het me toe dat deze minstens 
over 20-25 % Franstalige boeken be
schikt en deze ook regelmatig aan
koopt in dezelfde verhouding, met 
Vlaamse centen 
Ik heb mets tegen de Franse kuituur, 

hoe meer talen men kent, hoe beter, 
maar toch vraag ik me af of hetzelfde 
bv in Lmk, Charleroi, Namen of Brus
sel gebeurt Ik dacht dat de bibliote-
ken moesten bijdragen tot meer kultu
rele vorming Onze kuituur is eerst en 
vooral van Nederlandse oorsprong 
en het is dus maar logisch dat een bij
drage tot haar ontwikkeling eerst en 
vooral daarop gericht is Indirekt 
stuurt men trouwens ook ekonomisch 
onze Vlaamse en Nederlandse uitge
verijen, boekhandels, schrijvers, dich
ters en vertalers Men kan zich ook 
nog afvragen of bij de aankoop van 
Nederlandstalige boeken kristelijke 
en Vlaams-nationale schrijvers met 
gediscrimineerd worden Met een 
CVP-BSP bestuur is alles mogelijk 

PV Gent 

ENERGIEBESPARING 
Ik ben nooit 'n bijzonder goed vader
lander geweest Misschien zitten die 
150 jaar Belgische geschiedenis er 
wel voor iets tussen Maar enkele da
gen geleden was ik er bijna aan voor 
mijn moeite Dat was toen ik hoorde 
van die voorgenomen energiebe-
spanng. Net iets voor mij, dacht ik en 
mijn sigarettenaansteker ging al direkt 
de doos in Alle baten helpen, hé' 
Maar 3-maal helaas, 2 minuten later 
hoorde ik al dat het met gold voor de 
verlichting langs onze wegen en auto
banen ledere 30 m 1-2-3-4 sterke lam
pen schijnt mij de meest dwaze en er
gerlijke energie- en geldverspilling die 
men zich indenken kan Alsof één 
heldere lamp iedere 100 m met ruim
schoots voldoende zou zijn Om on
gelukken de vermijden, zegt onze mi
nister terwijl iedereen weet dat het 
om de percentjes gaat die eraan vast
zitten Ha nee he, ik doe met mee' Ik 
heb mijn «briquet» weer bovenge
haald 

Daniel Peeters, Boezinge 

DE CVP OP HET 
GEMEENTELIJK VLAK 

In Erps-Kwerps waar de CVP al jaren
lang aan het bewind is, doet zij mets 
maar dan ook mets om de verkeers
veiligheid te bevorderen Gehaaste 
buschauffeurs, vrachtwagenbestuur
ders, autovoerders en motorrijders 
mogen er ongehinderd en ongestraft 
de max snelheid van 60 km die geldt 
in gans het dorp aan hun laars lappen 
Aan de scholen is er geen enkele be
waking van de gemeentepolitie en 
worden de auto's kriskras op de 
straat en het voetpad geplaatst Ook 
aan het station, zijde Engerstraat van 
Erps-Kwerps is er geen toezicht on
danks de grote drukte op de spits
uren Verder wordt het zicht op de 
verkeersplaten en kruispunten enorm 
gehinderd door te hoge hagen en 
struikgewas Op de drie bruggen is er 

geen enkel goed begaanbaar voet
pad Wel heft het CVP-gemeentebe-
stuur liever belastingen op de kleine 
onbebouwde kavels dan op de hekta-
ren bouwgronden (maar geen onbe
bouwde kavels) die sommige promi
nenten bezitten Voorwaar een 
triestige mentaliteiti 

Een verontwaardigd 
lezer uit Erps-Kwerps 

(naam en adres op 
de redaktie bekend) 

DE 36 UREN WEEK 

BIJ het lezen van dit artikel in «Wij» re
zen bij mij meerdere vragen op 
Heeft de VU — «Wij» is toch een par
tijblad — alleen oog voor syndikale re
dener ingen ' 
Leest het redaktiekomitee vooraf de 
voorgestelde t e k s t ' Draagt dit proza 
de goedkeuring weg van het partij
bestuur ' Als dit allemaal positief 
wordt beantwoord, wordt het zeer be
denkelijk met onze partij 
Heeft het zin K M O s en middelgrote 
bedrijven legen de kop te stoten met 
ongenuanceerde, verkeerd voorge
stelde pr ietpraat ' Iemand die beweert 
dal de prestatie van éen man (of 
vrouw) in 10 uur evengoed kan gebe
uren door 2 personen in 5 uur heeft 
nooit met twee voeten in de produktie 
gestaan 

Het rekensommetje waarmee zo 
ineens 200000 werkplaatsen worden 
bijgemaakt is dan ook klinkklare on
zin 
Het IS wel verwonderl i jk dat dit reken
sommetje, omdat het nu in het kraam 
past, door sommigen als koekebrood 
geslikt wordt Dezelfde kring toonde 
vroeger, toen men ijverde voor de 45 
u i.p V 48 u, aan de hand van steek
proeven aan dat de prestaties op 45 u 
minstens even groot waren als op 48 
u Het IS zeer gemakkelijk sociaal te 
doen door te stellen dat men moet ko
men tot 4 X 9 u maar dan moet men 
ook bedenken dat het destijds bijna 
als slavendnjvenj werd aangeklaagd 9 
uur arbeid per dag te eisen, zo iets 
was vroeger onmenselijk, niet te ver
zoenen met de menselijke waardig
heid 

Redelijk blijven blijkt dus zeker de 
grootste sterkte met van de steller 
van dit artikel 
Als men blijft zwammen dat al wat van 
werkgeverszi jde tegen de bijkomen
de last (dus kosten) die arbeids
ti jdverkorting zal meebrengen aange
haald wordt, onzin is, bewijst dit dat 
men zijn ogen sluit voor de nuchtere 
werkeli jkheid 

Als dit de VU-politiek moet zijn heb jk, 
en vele anderen er een heel ander 
idee over 

Of men met zulk proza de mogelijk
heid heeft het abonnementenaantal 
op te drijven de sympatie voor het 
blad te verhogen, het blad meer te 
doen waarderen,'durf ik betwijfelen 

Wenst men echt dat de VU als uiterst 
links wordt bestempeld of blijft de VU 
een realistische partij die haar pluralis
me efficient, dus eerlijk be leef t ' 
Ik hoop, ook voor de VU, dit laatste, 
dat men het dan ook zo in het partij
blad laat blijken 

A S , Duffel 

DAG. ALLEMAN! 
,,lk luisterde iecJere zondag en daarna praatten mijn man 
en ik over de uitzending. Er komt nu een leemte..." Brie
ven zoals deze krijgt Jan van Rompaey bij tientallen. Méér 
dan een half miljoen Vlamingen stemden iedere zondag
middag af op Omroep Brabant, als zijn „Jan en Alleman" 
werd uitgezonden. Waarom stopt van Rompaey er dan 
mee, na 152 suksesvolle afleveringen? ,,Vanwege de 
morele druk", zegt hij in een diepspittend gesprek deze 
week in Knack. ,,Wie ben ik dat de mensen hun leven 
gaan afstemmen op mij of op mijn programma ?" 

Deze week in 

knack 
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De Volksunie II Europa! 
Einde deze week worden de kandida

tenlijsten voor de Europese verkiezin
gen van 10 juni ingediend. De belang
rijkste politieke partijen hebben het lijs
tje van hun kandidaten trouwens reeds 
gepubliceerd. De akteurs zijn gekend, de 
rollen zijn verdeeld, het doek kan opge
trokken worden voor het eerste bedrijf: 
de verkiezingskampagne. 

De zaal blijkt echter nog leeg te zitten. 
De publieke belangstelling voor deze 
verkiezingen is bedroevend klein. Ze 
wordt wellicht alleen m a a r overtroffen 
door de onwetendheid. Hoe verbazing
wekkend het voor een politiek geïnte
resseerde ook moge lijken: het is nog 
m a a r nauwelijks of zelfs helemaal niet 
doorgedrongen tot de man in de straat, 
op welke wijze deze verkiezingen wor
den georganizeerd en wie er aan deel
neemt. Wanneer straks de affiches aan 
de muren hangen en de pamfletten in de 
brievenbussen glijden, zal dat wellicht 
veranderen. Maar de kiezer zal geneigd 
blijven, in de onzekerheid rond al dat 
nieuwe en in de verwarr ing rond de 
voor hem onbekende begrippen en na
men, te zoeken n a a r nat ionaal houvast. 

Dat wordt hem ruimschoots geboden. 
In Vlaanderen pakken de gevestigde 
partijen met gevestigde namen uit. De 
Volksunie is de enige, die niet h a a r 
voorzitter m a a r wel een specifieke Eu
ropa-kandidaat vooraan op de lijst 
heeft. Zowel CVP als P W en BSP doen 
het met voorzitters en bekommeren zich 
weinig of niet over de kumulsituaties 
die daardoor zullen ontstaan. 

Het is een veeg teken! Het Europees 
mandaa t wordt beschouwd als een aan

vulling of een verlengstuk van het nati
onale mandaa t of de nationale funktie. 
Alle hoogdravende Europese verklarin
gen ten spijt wordt een Europees man
daat niet belangrijk genoeg geacht om 
er de volledige werkkracht en energie 
tegenaan te gooien. Zo dreigt het fatale 
«Europa der Staten» van meet af aan 
ook bestendigd te zullen worden in de 
Straatsburger par lementaire zeden. 
Men zal er lijfelijk zetelen, m a a r met het 
oog op het nationale politieke kader 
waar men in vastgeroest zit. 

Om Europa te bouwen, zal er te 
Straatsburg nochtans moed en onaf
hankelijkheid nodig zijn. De eerste 
rechtsreekse Europese verkiezingen 
hebben alvast het voordeel, dat zij dui
delijk een aanta l fundamentele feiten in 
de Europese groei blootleggen. Het Eu
ropees Parlement zal slechts een uiterst 
beperkte bevoegdheid hebben. Van een 
Europese «regering» — in welke vorm 
dan ook — is helemaal geen sprake. Er 
is niet eens een Europees kader. Het feit 
dat op 10 juni gelijktijdige nationale ver
kiezingen gehouden worden, met als 
voornaamste deelnemers een paa r zo
genaamde politieke families die ook wel 
een Europese naam bedacht hebben 
voor de — vaak tegennatuurlijke — 
bondgenootschappen die zijn gesloten 
hebben, betekent nog niet dat er een Eu
ropees kader zou zijn. Over dit kader 
wordt trouwens door de «groten» zedig 
gezwegen. 

Het Europees kader noopt nochtans 
tot een doorbreken en tot de afbouw van 
het nat ionaal kader der Negen. De 
meest fundamentele vraag die gesteld 

wordt door de Europese eenwording, is 
die van de toekomstige Europese struk-
tuur. De noodzakelijke schaalvergro
ting naa r de Europese dimensie dreigt 
de mensen nog méér te vervreemden 
van een gezag, dat ver van hen zetelt en 
waar zij nauwelijks vat op hebben. Tege
lijk met deze schaalvergroting zouden 
ook de strukturen op gang moeten ge
bracht worden, die het beleid — op de 
essentiële vlakken die de mens recht
streeks aangaan — dicht bij de mensen 
houdt. Deze strukturen kunnen niet an
ders dan van federale aa rd zijn. Daar 
zijn we echter nog lang niet aan toe! De 
Volksunie bevindt zich — in de Vrije Eu
ropese Alliantie die zij opgericht heeft 
met volksnationalisten en federalisten 
— op het Europees vlak zo eenzaam als 
zij zich een kwart eeuw geleden bevond 
op het nationale vlak. 

Op het nationale vlak heeft zij, in de 
botsing der ideeën, de strijd reeds ge
wonnen: dat België diepgaand federaal 
hervormd moet worden, durft thans nie
mand meer loochenen. Op het Europees 
vlak begint zij aan een lange en op het 
eerste zicht zeer ongelijke krachtme
ting. De tijd zal echter uitwijzen dat ook 
op Europees vlak de vraag naa r de 
strukturen Probleem Nummer Eén is. 

Meteen bevestigt de VU, in een tijd 
van schijnbaar vervlakkende partij-
grenzen in Vlaandereh, h a a r échte taak 
en opdracht: niet alleen m a a r een iets 
meer Vlaamsgezinde, m a a r een in we
zen programmapart i j te zijn met een 
duidelijk volksnationaal profiel. Ook in 
Europa! 

' tvo 

Voortdurende 
machtsstrijd in de CVP 
Men kan nog moeilijk staande 
houden dat Tindemans-CVP het 
heil van Vlaanderen op het oog 
heeft. Haar voornaamste 
bekommernis is het eigen 
partijbelang, de eigen politieke 
macht. Een konstante 
machtsstri jd om de macht. 
Ruim een jaar wordt het 
politieke leven in dit land 
verpest en lam gelegd door de 
tegenstellingen in de CVP en de 
mandatenhonger van sommige 
van haar mandatarissen. Op dat 
ogenblik begint Tindemans zijn 
gevecht om de heerschappij met 

Maar de onverzadigbare honger 
naar postjes en macht is niet te 
stillen. De eerste zittingen van het 
parlement groeien uit tot ëen 
onwaardig spektakel, opgevoerd 
door CVP-auteurs. Tegen iedere 
traditie in willen zij er een man
daatje bovenop. 

De sfeer binnen de CVP lijkt veel 
weg te hebben van een keihard 
politiek gemarchandeer: « Eerst 
ikke, en de rest kan stikken ». De 
vele dubbelzinnige uitlatingen van 
de nieuwe voorzitter over zijn 
voorganger kan men moeilijk on
der de term «loyaal» klasseren. 

DE BONDT, NAETS • • • 

Martens. Om deze tweespalt te 
verdoezelen ontvlucht de CVP 
haar 
regeringsverantwoordeli jkheid, 
en loodst zij het land in de 
langste en moeizaamste 
politieke krisis. 
Het negeren van afspraken en 
handtekeningen, de 
verloochening van het Vlaams 
front... alle middelen zijn goed. 

Op het CVP-kongres barst even
wel de zweer: de tegenstelling 
ligt open en bloot. Aan de rege
ringsverklaring wordt een wiskun
dige goedkeuring gehecht. Over
winnaar is evenwel Tindemans. 
En met hem, de unitaristen. Tot 
nader order mag Martens het eer-
ste-ministerschap opnemen. 

Zij getuigen geenszins van een 
goede verstandhouding. 

De Bondt heeft het zelfs nodig 
gevonden zijn CVP-pijpje aan 
Maarten-Tindemans te geven. Bij 
deze man kunnen we moeilijk 
anders dan een goede dosis 
Vlaamse trouw veronderstellen. 
Zijn ontslag lijkt evenwel groten
deels door persoonlijke en karak
terologische motieven ingegeven 
te zijn. Zijn ministerschap werd 
door een Franstalig veto gekel
derd, en rond zijn mandaat in het 
bureau van de Senaat werd wel 
veel over en weer gelopen tus
sen het Waasland en Brussel, 
maar zonder resultaat. Voegen 

we daarbij dat hij bij de vorige ver
kiezingen zijn eerste plaats op de 
kamerlijst moest afstaan, en he* 

cirkeltje van persoonlijke en parti, 
politieke motieven is rond. 

« Vergissingen » 

Ook bij de samenstelling van de 
Euro-lijst kwam er bij de CVP 
heel wat touwtrekkerij aan te pas. 

De partij rekent immers op zeven 
zetels. Tegen de kandidatuur van 
de bekende TV-journalist G. 
Naets werd elektoraal nogal ang
stig aangekeken. Gevreesd werd 
dat deze man wat teveel stem
men zou halen ten koste van 
andere kandidaten. Van zijn kan
didatuur is dan ook niets te be
speuren op de officiële CVP-lijst. 

Die lijst heeft trouwens ook kwa
de reakties verwekt bij de KWB. 
Voorzitter J. Foubert vroeg zich 
vertwijfeld af geen historische 
fout gemaakt te hebben met de 
keuze van zijn vereniging voor de 
Europese volkspartij van de CVP. 

Slechts één vijfde van de manda
ten werd aan vertegenwoor
digers van de arbeiders toebe
deeld. Wij kunnen deze uitlating 
slechts aanvullen met de hoop 
dat de KWB bij volgende verkie
zingen dergelijke « vergissingen » 
niet meer zal begaan. 

Hoe lang gaat de publieke opinie 
nog aanvaarden dat het partijbe
lang in Vlaanderens grootste par
tij gaat primeren boven Vlaande
rens belang ? Eigen macht pri
meert boven de zware commu
nautaire en budgettair-ekono-
mische problemen. De politieke 
toekomst tekent zich somber af, 
vooral voor Vlaanderen. 

3 MEI 1979 WIJ 3 
éMl^^ 



KOMM€nT^/1R 

Geen plaats 
voor VU 
Overeenkomstig het Dhondt-sy-
steem krijgen de grote partijen 
in het bestuur van het parle
ment, en parlementaire kommis
sies, de parastatale instellingen 
enz., meer zetels dan vi/aarop ze 
normaal aanspraak kunnen ma
ken. Vooral de CVP is hier vraat
zuchtig (cf. het incident bij de 
samenstelling van het Kamerbu
reau). 

Bij de samenstelling van de par-
lementskommissies w^erd in 17 
van die kommissies ook de VU 
vertegenwoordigd. Maar in de 
kommissies voor de komptabili-
teit, voor de naturalizaties en 
voor de verzoekschriften is de 
VU niet en het FDF wel verte
genwoordigd. En dan maar pre
diken over pluralisme en breed-
denkendheid. 

Lochristi in 
Wallonië? 
Dezer dagen kregen de inwo
ners van de Oostvlaamse be-
gonia-gemeente Lochristi hun 
aanslagbiljet op de onbebouw
de percelen. Tot hun onaange
name verrassing droeg dit bil
jet de vermelding <• Administra
tion communale de et a Lo
christ i» ! Direkt stond de tele
foon naar het gemeentehuis 
gloeiend heet doordat mensen 
belden met de vraag of de 
heren hoogmogenden «ze aaii 
het vangen waren -. Burge
meester De -Schrijver kwam 
spoedig met de oplossing 

voor de dag : het was de 
schuld van de computer. De 
fout werd niet opgemerkt door 
de bestuursdrukkerij te Brug
ge. Deze zal nu op last van 
Lochristi schriftelijk haar ver
ontschuldigingen moeten aan
bieden, want de aanslagbrie-
ven worden niet een tweede 
keer gezonden, om nog groter 
verwarring te voorkomen. 
Inmiddels verheugt ons de 
steeds sterker wordende 
Vlaamse reflex bij de Vlamin
gen. Ook bi) hen, die — nog — 
geen strijdend flamingant zijn. 

Volhardend 
«meervoud» 
Het is niet omdat wij het al eens 
aan de stok gehad hebben met de 
groep «Arbeid^, die het blad «Ar
beid» uitgeeft, dat wij geen waar
dering kunnen opbrengen voor de 
pogingen van deze jonge mensen 
om volksnationalisme en marxis
me te verzoenen. 
Wij vragen niet beter dan dat zij 
de linkse kringen, die traditioneel 
onverschillig of vijandig staan te
genover elke vorm van nationalis
me, de ogen openen. 
Zij schijnen met hun pogingen 
toch enig sukses te behalen. De 
inhoud van het april-nummer, dat 
wij ter bespreking ontvingen, is 
weer biezonder boeiend voor al 
wie de Vlaamse strijd in zijn uni
verseel kader kan zien. Men vindt 
er bijdragen in over Baskeland, 
Schotland en Wales, het nationa-
liteitenkongres te Cagliari, West-
Sahara, Armenië, de Indianen en 

vele kleinere interessante berich
ten. 
Ook het voorkomen van het blad 
is behoorlijk geworden. 

Geen 
energieverspilling... 
Net op de dag dat het witboek 
over de energie wordt bekend
gemaakt en dat minister Claes 
het besluit ondertekend tot be
perking met 5 °/o van het olie-
verbruik, waren we in Brussel 
getuige van officiële geld- en 
energieverspilling. Een viertal 
auto's met prominenten werd 
begeleid door minstens 45 «mo-
tards» van de Brusselse politie 
en van de rijkswacht, die met 
gillende sirenen door de Ko
ningsstraat reden. Op de diver
se kruispunten had versterkte 
politie de weg vrijgemaakt 
waardoor het normale verkeer 
minutenlang klem zat. 
Als voorbeeld hoe er niet met de 
energie dient omgesprongen 

kan dit staaltje van protserig of
ficieel vertoon tellen. De helft 
van deze begeleiding zou in elk 
geval meer dan voldoende ge
weest zijn. Maar ja, wat voor de 
gewone man geldt, geldt niet 
voor de politieke topmannen. 

Ontvankelijk, 
onontvankelijk... 

Kamerlid Willy Kuijpers vestig
de de aandacht van minister 
Eyskens (Ontwikkelingssamen
werking) op het feit dat een door 
het selektiekomitee onontvan
kelijke kandidatuur van een 
Franstalige desondanks ter 
goedkeuring aan de regering
van Ivoorkust via de Belgische 
ambassade te Abidjan werd 
voorgelead. 

Het VU-kamerlid vroeg op wel
ke basis men deze beslissing 
nam tegen het advies in en te
gen de bestaande wetten en 

reglementen die het statuut van 
onze samenwerking met de ont
wikkelingslanden gestalte ge
ven. 

Onbeschofte Outers 

Bij zijn eerste bezoek als voogdij
minister aan de Belgische Dienst 
voor Buitenlandse Handel moes
ten de Nederlandstalige beheer
ders al dadelijk een affront slik
ken, want Outers sprak hun 
alleen in het Frans toe. Zelfs 
Franssprekende beheerders wa
ren verlegen om het onbeschoft 
gedrag van deze FDF-kinkel. Als 
men daarbij zou opmerken, dat 
Outers geen gebenedijd woord 
Nederlands kent, ook al is hij nu 
reeds twee jaar Belgisch minister 
op een Belgisch d.i. een tweetalig 
departement dan kunnen wij 
daarop alleen antwoorden dat hij 
dan maar geen minister moet zijn. 
De VU zal zeer scherp toekijken 
op de gedragingen van deze 
hoogmoedige taalimperialist 

Deze foto zal sommigen in Brussel en in Madnd pijn gedaan hebben supporters van Beveren met leeu-
evlag broederlijk naast supporters uit Barcelona met Catalaanse vlag Voor de Barcelonezen bleek 
dat nog met voldoende, want ze protesteerden heftig tegen het uithangen van de Spaanse vlag, voor 
hen het symbool van verdrukking en kolonizatie Zo stilaan krijgt Europa zijn eigen volksnationaal 

gelaat Best' 

Van Miert met oorbellen 
De eerste «Europese» verkiezingsaffiche die tegen Vlaanderens blinde muren en 
schuttingen prijkt, is die van de BSP Van Miert staat erop, wat dacht je, met een foto 
die — als hij het ons vraagt, maar dat zal hij wel met — minder flatteus is dan van zo'n 
vriendelijke jongen kan worden gemaakt Met aan zijn Imker- en aan zijn rechteroor 
geplakt telkens een grijze massa, die bij nader toekijken de heren Brandt en Den Uyl 
(ietwat gezet, deze laatste) moet voorstellen Een soort Europese Heilige Drievuldig
heid van de rode roos Waarbij in het vage blijft wie de Vader, wie de Geest en wie 
de Zoon is Alhoewel Van Miert staat er duidelijk jonger op dan de twee grijze emi
nenties die van hem wegkijken: hij zal dus wel het zoontje zijn 
We laten het aan de propagandisten van de BSP over om te oordelen over de pro
pagandistische waarde van deze affiche We hebben in onze straat een socialisti
sche vriend en buurman, een uiterst beminnelijk en bekwaam bouwvakker, trouw lid 
van vakbond én partij We zien nog met zo dat hij direkt zal zien wat de twee grijze 
heren eigenlijk voorstellen en wie ze zijn 

Nu behoort onze buurman stellig met tot de mensen, die sterk vertrouwd zijn met de 
internationale politiek Maar zelfs wie dat wél is, kijkt toch met enige bevreemding 
tegen deze affiche aan. 
Waarom slechts drie van de Negen ^ Waarom Willy en Joop ^ Ze zijn natuurlijk in 
onze contreien — wellicht samen met Mitterrand dan — de ook visueel meest be
kende rode ridders De enigen wier naam het, ten onzent en tot op zekere hoogte, 
zonder onderschrift kan stellen Joop en de maandenlange Nederlandse krisissen 
verheugen zich in bekabeld Vlaanderen over een vaste tv-kijkdichtheid Brandt 
heeft een karakteristieke kop — naast Schmidt zou Van Miertje eerder een kandi
daat van de liberalen lijken Callaghan als foto is te weimg bekend De last die zijn ge
liefde Unions hem en zijn partij en heel het Verenigd Koninkrijk de jongste maanden 

hebben aangedaan, is daarenboven net léts te nadrukkelijk geweest om hem elek-
toraal verkoopbaar te maken Hij moet het eerst thuis maar eens waar maken tegen 
Margaret Thatcher Mitterrand is in menig opzicht kompromittant In Vlaanderen uit
pakken met een francofoon kandidaat zou vanzelf al een slechte gok zijn Daarenbo
ven hoeft niemand in Zichen-Zussen-Bolder afgeschrikt te worden door een socia
list, die een bondgenootschap met de kommunisten heeft aangegaan. En ten slotte is 
Mitterrand van zoveel politieke markten thuis, dat hij op een affiche weleens zou 
kunnen verward worden met een reklame vooi het bekende bronwater dat, zoals 
geweten, in Frankrijk te Vichy wordt getapt Een Italiaan'? Ach, zelfs onder de BSP-
kiezers moeten er heel wat zijn die vinden dat er al te veel Italianen in ons land rond
lopen, zonder dat ze nog aan de muren gehangen worden ook 
Brandt en Den Uyl dus In grijstint, naast een duidelijke Van Miert Allebei vaag Zon
der onderschrift en zonder uitleg De Heilige Drievuldigheid, die helemaal met be
staat, van een Germaans socialisme, dat helemaal met bestaat 
En de moraal"? We zouden willen zeggen dat de BSP-foto typerend is voor de wijze, 
waarop de grote Europese politieke families aan partijvorming én aan politiek doen. 
volkomen in het vage, zichzelf op hun nationaal domein centraal stellend met — pour 
les besoms de la cause européenne — een paar grijze, van iedere inhoud en iedere 
verbintenis ontdane foto's en verklaringen 
Welke oorbellen krijgt Tindemans op de CVP-affiche'? Helemaal qéén"? 

dio Genes 
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Sociale zekerheid: 
wachten op icurator ? 

En bovendien 

«Het is niet zeker dat er vol
doende geldreserves zullen 
voorradig zijn om de 14de 
maand kinderbijslag in septem
ber uit te betalen -. Dat bericht 
voor het eerst vorig jaar geno
teerd, duikt opnieuw op. Het 
levert dan moties op van enkele 
organizaties, zoals de Bond van 

Grote en Jonge Gezinnen, maar 
de kans is groot dat andermaal 
de politieke verantwoordeli jken 
voor het sociaal beleid deze 
onpopulaire maatregel omzeilen, 
en op de valreep toch nog geld 
zoeken waar het te rapen valt... 

Het probleem van de krakende 
pijlers van onze sociale zekerheid 
IS evenwel scherp gesteld Welk 
persorgaan heeft nu nog met 
geschreven dat de sociale zeker
heid als het ware failliet is. . Het is 
een in dit geval lapidaire uitdruk
king voor de situatie waarin het 
sociaal stelsel zich momenteel be
vindt. 
Tegen enkele saneringsmaatrege
len die de regering overweegt (in 
augustus vorig jaar opgenomen 
in de anti-krisiswet, en nu op
nieuw in de vage regeerverkla
ring) stellen de vakbonden hun 
strakke eis van het behoud van 
verworven rechten. 

Een bepaald moment 
Behoudens de stijging van de uit
gaven voor sociale zekerheid en 
de stagnerende inbreng van de 
werkgevers en werknemers (als 
gevolg van bednjfssluitingen) is 
er vooral de put van 64 miljard 
waarvoor de staatsoverheid zelf 
verantwoordelijk is Globaal staat 
de overheid bij de Rijksdienst 
voor Sociale Zekerheid inder
daad voor dergelijke aanzienlijke 
schuld genoteerd. 
Het gevolg hiervan is dat bij voor
beeld voor de ziekte- en invalidi

teitsverzekering geld moet ge
zocht worden bij privé-banken 
die harde intrestvoeten aanreke
nen. Wat dus, hoe dan ook, een 
verzwaring van de schuld op ter
mijn betekent. 
De mutualiteiten zitten trouwens 
al zowat aan de grens van het 
ontleenbedrag bij de banken, 
Hoe het nu verder moet is hoogst 
onzeker. 
Reeds jaren pleiten deskundigen 
voor onontbeerlijke hervormin
gen van de sociale sektor. Maar 

hoe, en ten gunste van w ie ; ten 
koste ook van wie ? 
Stilaan wordt het nu dan toch wel 
de hoogste tijd dat de regering 

konkrete plannen uittekent en de 
opties bekendmaakt. Want aan 
vage, vrijblijvende verklaringen, 
zoals die van Mark Eyskens die 
reeds voorstelde om de «rijke 
inkomensklassen » vanaf « een be
paald moment" te schrappen uit 
het uitkeringsstelsel, heeft de so
ciaal verzekerde geen houvast. 
Geruime tijd ook wordt er, onder 
meer van Volksunie-zijde, gepleit 
voor een fiskalizering van de so
ciale bijdragen. Het is een formule 
die enig soelaas kan bieden. 
Maar uiteindelijk zullen hoe dan 
ook saneringsmaatregelen nodig 
blijken. Langer uitstel betekent 
het moment dichterbij brengen 

waarop, voor voldongen feiten ge
plaatst, sociale afbraak, het niet 
meer nakomen van de tot van
daag gemaakte afspraken met 
de sociaal verzekerde, een reali
teit wordt. 

De benaming sociale zekerheid 
zal voor veel werknemers dan 
meer fiktie dan werkelijkheid blij
ken. Een sanering van de sociale 
zekerheid werd met de door Tin-
demans vorig jaar uitgelokte rege-
ringskrisis op de lange baan ge
schoven. Vandaag wordt het de 
hoogste tijd dat de regenng ver
antwoorde maatregelen treft om 
te redden wat er nog te redden 
valt. (hds) 

Het 1 mei-manifest van VUJO 
De VU-jongeren hebben het Feest van de Arbeid niet onopgemerkt la
ten voorbijgaan. In de stad van priester Daens hebben zij — traditiege
trouw — een arbeidersmanifestatie gehouden op zaterdag 28 april. 
Te Aalst is er 's zaterdags immers steeds veel volk op de been voor de 
wekelijkse markt De VUJO'ers hadden zich met een stand op deze 
markt opgesteld. Zij boden er hun ideeën over arbeid aan de bezoe
kers aan. Deze ideeën waren samengevat in een 1 mei-manifest. Spijt 
de ongunstige weersomstandigheden kreeg deze VUJO-stand heel 
wat belangstelling. Daar zorgden o.m. ook de «Geuzen» voor, een Bra
bantse volksmuziekgroep. 

Na de middag had een korte bloemenhulde plaats aan het standbeeld 
van priester Daens, waar de kranige oud-daensist, Benedikt De Cock, 
de VUJO'ers dankte omdat zij de 'Vlaams-sociale ideeën van de daen-
sisten helpen levendig houden. 

's Zondags werden te Antwerpen duizenden strooibrieven met het 1 
mei-manifest van de VUJO bedeeld aan de deelnemers van het 
Vlaams-nationaal zangfeest Dat gebeurde ook op 1 mei in enkele cen
tra n.a.v. de 1 mei-optochten. 

A r b e i d is o n s rech t 

In tegenstelling tot het eigen
domsrecht IS het recht op arbeid 
niet wettelijk erkend. In krisistijd 
wordt deze tegenstelling nog dui
delijker: de eigenaars-onderne
mers dreigen met meer werk
loosheid, eisen minder belastin
gen en de arbeiders staan mach
teloos. 

Wil je het recht op arbeid tot 
werkelijkheid maken, dan moet je 
de ekonomische machtsstruktu-
ren afschaffen en in de bedrijven 
een demokratisch zelfbestuur tot 
stand brengen. 

A r b e i d e r s e e n h e i d 

Willen de arbeiders de ongelijke 
strijd tegen de machthebbers 

winnen, dan moeten zij front vor
men om te komen tot één sterke, 
demokratisch gestruktureerde 
beweging. 

Federal isnne 

De onderneming moet omge
vormd worden tot een zelfbehe-
rende gemeenschap, waar arbei
ders, kapitaalverschaffers, ge
meenschap en verbruikers op 
voet van gelijkheid het beheer 
voeren. Ekonomisch zelfbeheer 
veronderstelt ook een politiek-
zelfbeherende gemeenschap. 
Een federale ordening in eigen 
land en in Europa is daartoe on
ontbeerlijk. 

In te rnat iona le 
a rbe idsve rde l i ng 

De volkeren dienen onderling de 
herverdeling van arbeid en ver
mogen te bepalen volgens de be-
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heeften. Zo krijgt een konstruktie-
ve samenwerking met de ontwik
kelingslanden echte kansen. 

Een we l z i j nsekonom ie 

Door de technologische vooruit
gang komen arbeidskrachten vrij 
die kunnen aangewend worden 
om de kwaliteit van onze samen
leving te verhogen. In de welzijns-
sektor is er immers werk te over. 
Deze tewerkstelling vergt echter 
wel een andere winstverdeling in 
de produktieve sektoren. 

Vu jo s teun t a rbe ide rse isen 

Tot slot van dit 1 mei-manifest on
derschrijft VUJO de arbeidersei
sen voor arbeidsduurverkorting, 
voor hervorming van de sociale 
zekerheid, voor bestrijding van 
de fiskale fraude, voor vermo
gensbelasting, voor kollektieve 
zeggenschap over energie, kre
dietwezen en vervoer. 

- heeft de voorzitter van de Katolie-
ke Werkliedenbond (KWB) zware 
reserves gemaakt tegen de Europe
se Volkspartij, waarvan Leo Tinde-
mans voorzitter is. 

- De vraag is immers, aldus de 
KWB-voorzitter, of de arbeiders in 
dat Europees parlement aan hun 
trekken zullen komen. En, hebben 
wij, aldus Foubert, geen historische 
fout gemaakt met onze keuze voor 
de Europese Volkspartij, want er 
werd slechts een vijfde van de man
daten aan arbeiders-vertegen
woordigers toegewezen. 

_ werd er in Argentinië (weer eens) 
op originele wijze 1 mei gevierd; er 
werden 32 vakbondsleden gearres
teerd na een staking bij de spoorwe
gen, waarbij het openbaar vervoer 
in de Argentijnse hoofdstad strop 
raakte. 

- zorgde de Nederlandse socialisti
sche partij PVDA op een kongres 
vorige zaterdag voor ophefmakend 
politiek nieuws: in een kongresmo-
tle wordt geëist dat alle kernener-
giereaktoren in Nederland op een 
zo kort mogelijke termijn moeten 
stopgezet worden. Het partijbestuur 
had voordien gepleit voor een meer 
afwachtende houding ter zake. 

- meldden de persagentschappen 
dat de gezonken Liberiaanse tanker 
voor de kust van Bretagne geen ern
stige milieuvervulling veroorzaakte. 
De 2.000 ton olie werd immers niet 
naar de kusten gedreven. Maar het 
is de vraag hoeveel schade eens te 
meer aan de oceaanfauna en -flora 
werd berokkend-

_ heeft de gemeenteraad van Linke
beek beslist bij de raad van state in 
beroep te gaan tegen de schorsing 
door de onderwijsminister van de 
toelagen van Nederlands onderwijs 
aan de Franstalige afdeling van de 
gemeenteschool. 

- heeft de Nationale Strijdersbond 
in Namen, tijdens het weekend, zich 
nog maar eens formeel gekant te
gen om het even welke vorm van 
amnestie. 

_ zit de textielsektor met een rekord-
cijfer- van 41.064 werklozen: Werd 
door de voorzitter van de Kristelijke 
Textielcentrale gewaarschuwd dat 
als er geen ingrijpende regerings-
maatregelen gedurende de komen
de maanden genomen worden, de 
textielbedrijven voortsukkelen naar 
een volledige afbouw van hun aktivi-
teiten. 

- werd de frauduleuze direktie van 
de failliete NV De Kempen door de 
Antwerpse kamer van inbeschuldi
gingstelling op een borgtocht van 2 
miljoen frank vrijgelaten. 

- heeft de kabinetsraad vorige vrij
dag zijn goedkeuring verleend aan 
een wetsontwerp voor de organiza-
tie van de tienjaarlijkse algemene 
volkstelling in 1981. 

_ heeft de Rotterdamse stadskrant 
becijferd dat elke Rotterdammer 
leeft met zijn eigen rat; 600.000 rat
ten namelijk voor 583.000 inwoners. 

_ heeft de regering het sein op 
groen gezet voor de fel bestreden 
vestiging van een nieuwe cyclotron 
(700 miljoen frank) in het Waalse 
Fleurus. De minister voor weten
schapsbeleid. Rik Vandekerckhove 
die dit projekt blokkeerde, werd im
mers opgevolgd door FDFer Lucien 
Outers- En de andere regeringsle
den meenden geen bezwaren meer 
te moeten hebben. 

En bovendien 
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Op weg naar Europa 

In «officiële» dokumenten van de Europese gemeen
schappen — zoals bij voorbeeld het bekende rap-
port-Tindemans van 1975 — treft ons steeds op
nieuw een visie waarin de mens al te zeer herleid 
wordt tot homo economicus, pendelaar, konsument 
enz. Voor volksnationalisten is een dergelijke kijk op 
de politieke ontwikkeling bepaald te eng. Al jaren 
toch stellen wij dat voor ons de politiek vormgeving 
van de medemenselijkheid moet zijn. 

Vanuit de Vlaamse Beweging hebben wij een eigen 
originele en aantrekkelijke visie op mens en samenle
ving ontwikkeld. De mens kan zichzelf alleen waar 
maken in en door de gemeenschap. Voor ons is die 
gemeenschap niet de klasse, de stand, de beroeps
groep, een religieus of filozofisch verbond of de kerk, 
maar wel degelijk het hele volk. Volle ontplooiing en 
waarachtige zelfbeschikking verwerft de mens pas in 
de volksgemeenschap. Daarom moet de eigenheid 
en de originaliteit van de volksgemeenschap gega
randeerd veilig gesteld worden. Verdwijning van vol
ken, kulturele minderheden of taalgroepen betekent 
altijd een verarming van de boeiende, want gediffe
rentieerde wereldsamenleving. Voor de erbij betrok
ken individuen betekent dergelijke verdwijning altijd 
een kulturele en morele beschadiging die generaties 
lang nawerkt. 

Met onze Vlaamse ervaring treden wij het grotere 
Europese geheel binnen. Het is godgeklaagd hoe 
sommigen een Europese toekomst voorspiegelen 
waarin elke herinnering aan onze nationale strijd en 
aan de nationale waarden verdwenen is. De besten 
onder de Vlaamsgezinden hebben altijd hun streven 
in een Europees perspektief gezien. Terecht wordt 
dezer dagen telkens weer de beroemde uitspraak 
van August Vermeylen aangehaald. Ook Joris van 
Severen beleed in 1924 zijn geloof in de Europese 
konstruktiviteit van het Vlaamse nationalisme. Onze 
federalistische visie op de Belgische staatshervor
ming geldt evenzeer de opbouw van een Europees 
vaderland: autonomie aan de basis van de samenle
ving, gebundeld optreden aan de top! Wat wij afzon
derlijk en zelf kunnen doen, doen wij best afzonderlijk 
en zelf! Er is daarbij in onze rangen bereidheid te over 

om een stuk soevereiniteit op te geven in het alge
meen belang. De volksnationalisten komen derhalve 
op voor een Europese politieke struktuur die de zelf
beschikking van regio's en volken maximaal garan
deert. 
Klinkt dit te idealistisch? Wij zijn er ons wel degelijk 
van bewust dat het regiocentrisch denken op dit 
ogenblik in de Europese instellingen nauwelijks aan
wezig is Toch willen wij de konfrontatie met dit offi

ciële Europa niet uit de weg gaan Europa zal federa
listisch zijn of het zal met zijn' 

Voor het volk van Vlaanderen betekent de Europese 
eenwording een nieuwe uitdaging, en een nieuwe 
kans Een uitdaging om in konfrontatie met de andere 
Europese volken — alle Europese volken! — een ei
gen stempel te drukken op de Europese politieke 
struktuur, waarbinnen er ruimte en levenskansen 
moeten zijn voor elk volk en elke kuituur Een kans 
om de originele Vlaamse kijk op de problemen van 
welvaart en welzijn en van oorlog en vrede op het Eu
ropese forum te brengen. 

Uit recente gebeurtenissen in een groot aantal lan
den blijkt hoezeer de Vlaamse Beweging voorop is 
gegaan in de Europese politieke ontwikkeling Gelijk 
met de totstandkoming van weinig demokratische en 
technokratische supranationale instellingen zien wij 
overal om ons heen de onstuitbare opkomst van het 
regionaal bewustzijn. Dit is geen reaktionair ver
schijnsel, maar de doorbraak van een algemeen ver
langen naar politieke strukturen op maat van de 
mens. De beste denkers over politiek en ekonomie 
pleiten voor kleinschaligheid. Elke regio en elk volk 
moeten in het (in bepaalde opzichten onafwendbaar) 
grootschalige Europa de nodige macht hebben om 
naar eigen inzicht de sociale en kulturele struktuur 
van hun samenleving te bepalen. 
Zestig jaar lang hebben de Vlaams-nationalisten 
hardnekkig gestreden voor de bevrijding van Vlaan
deren. Samen met de volksnationalisten van Europa 
willen zij een alliantie vormen, gericht op verstand
houding, samenwerking en wederzijdse ontwikkeling. 
Op weg naar het Europa van de volken kan Vlaande
ren zich nu reeds als een natie gedragen. Het 
Vlaams-nationalisme is steeds een internationalisme 
geweest. Als konstruktieve natievormende kracht 
heeft het de Vlaamse ontvoogding altijd gezien in het 
licht van het zelfbeschikkingsrecht voor alle volken. In 
het Europees parlement zullen de volksnationalisten 
opkomen voor een Europa met een hart, en voor pu
bliekrechtelijke strukturen die de zelfbeschikking van 
mensen en van volksgemeenschappen waarborgen. 

Maurits Coppieters 

Europese dagen 
In het kader van de sensibilizeringscampagne met 
het oog op de rechtstreekse verkiezing van het Euro
pees Parlement van 10 juni a.s., richt de Europese be
weging voorlichtingsdebatten in op de Grote Markt 
te Brussel. 
Vanaf 3 tot en met 6 mei kunnen op de Grote Markt 
standen bezichtigd worden van de verschillende par
tijen. Daarenboven vinden er dagelijks debatten 
plaats, waaraan de kandidaten voor de Europese ver
kiezingen — ook de Volksunie-kandidaten — zullen 
deelnemen. 

Programma 

Donderdag 3 mei 1979 
10 u. tot 
17 u : inrichten van de standen door alle politie

ke partijen van België. 
18 u. ; opening van de standen voor het publiek. 
19 u. : ontvangst in het Stadhuis te Brussel. 
19 u. 45: wandeling langs de onderscheidene stan

den, waarin alle politieke partijen hun do-
kumentatiemateriaal voor de Europese 
verkiezingen zullen tentoonstellen. 

Op vrijdag 4 mei, zaterdag 5 mei en zondag 6 mei 
1979 zullen op het podium van de Grote Markt te 
Brussel debatten plaatshebben van 18 u. tot 22 u. in 
samenwerking met alle politieke partijen. Tegelijk 
kunnen de verscheidene standen bezichtigd worden. 

VU-Eurofonds 

De Volksunie is een onafhankelijke partij, los van 
kapitalistische en sociale drukkingsgroepen. Dat 
is haar sterkte. Zo kan zij volop, in volle onafhan
kelijkheid, haar vernieuwende rol spelen. Dat is 
haar zwakte. Ze moet optornen tegen de tientallen 
miljoenen van de anderen. Zeker bij deze eerste 
Europese verkiezingen. Zonder u kan ze dat niet. 
We schamen ons niet om het te zeggen. Integen
deel, we zijn er trots op, we hebben u nodig. Finan
ciële steun is welkom op ons verkiezingsfonds : 

430-0691071-34 
VU-EUROFONDS 

Barrikadenplein 12 

1000 Brussel 

Ie LIJST 
VU-Kamerfraktie 
VU-Senaatsfraktie 

50000 
50000 

Lijst 

vu-Vrije 
Europese Alliantie 
Effektieven 

WIJ 6 

1. M. COPPIETERS 
2. W. LUYTEN 
3. W. ANCIAUX 
4. W. PERSYN 
5. N. MAES 
6. R. VANDEKERCKHOVE 
7. W. KUIJPERS 
8. E. PRIEM 
9. J. CAUDRON 

10. M. CAPOEN 
11. L UREEL 
12. J. VALKENIERS 
13. H. SCHILTZ 

Plaatsvervangers 
1. J. VANDEMEULEBROECKE 
2. J. SAUWENS 
3. P. VAN GREMBERGEN 
4. A. VIAENE 
5. G DE ROUCK 
6. DE BRUYNE H. 

(Nieuwkerken) 
(Berlaar) 
(Brussel) 
(Wingene) 
(St.-Niklaas) 
(Genk) 
(Herent) 
(Brugge) 
(Aalst) 
(Zillebeke) 
(Brussel) 
(Schepdaal) 
(Antwerpen) 

(Oostende) 
(Bilzen) 
(Ertvelde) 
(Antwerpen) 
(Ronse) 
(Antwerpen) 
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I I Een vrouw tussen hond en wolf" 

De kroniek 
van Lieve (1939-1950) 
Een film van A. Delvaux, 
maker van o.m.: Un soir^ un 
train, Rendez-vous a Bray, 
Belle en De man die zijn 
haar kort liet knippen- alle 
vier zogeheten magisch-
realistische produkties. Het 
weze enkel vermeld. De 
vergelijking van deze 
werken met zijn nieuwe 
langspeler 'Een vrouw 
tussen hond en wolf» 
interesseert ons hier niet. 
Eens de film op de markt is, 
bestaat hij los van zijn 
auteur. Hij is dan een 
zelfstandig produkt in het 
veld van evenwaardige 
interpretaties van auteur, 
kijker, filmrecensent. 
M e t zijn film haakt Delvaux 
zijdelings in op een 
onderwerp dat hem en veel 
van zijn tijdgenoten 
geweldig nabij (geweest) is: 
verzet, kollaboratie en 
repressie. Die onderwerpen 
kregen bij ons een speciale 
klank, resultaat van de aktie 
en het terug aan de macht 
komen van het Belgisch 
establishment enerzijds en 
van de opslorping van de 
amnestiebeweging door de 
traditionele Vlaamse 
beweging anderzijds. Dat 
vertellen niet zozeer de 
cijfers, wel: wie de bal 
speelde en hoe. 

Het verhaal, 
enkele fragmenten 

Het verhaal begint vóór de oor
log, de dreiging reeds onder
gaand. Op het podium van een 
«parochiezaal» vertolkt Adriaan, 
een jongen die zijn studies j ieeft 
laten steken, een klassiek piano
stuk. Achter hem: koene land-
knechts, trommelaars, vlaggen 
met het Odalteken. 
Applaus voor de vertolker. Lieve, 
een verpleegster die in de zaal zit, 
lijkt wel blij. Tromgeroffel. Ieder

een veert recht. De Vlaamse 
Leeuw weerklinkt. Adriaan op het 
podium, Lieve in de zaal. Ze zingt 
niet mee. 
Zo begint voor Lieve de langza
me opgang naar de hoofdrol toe: 
eigen en wijs. Voor een vrouw: fe
ministisch. 

Degenen die de film «Cabaret» 
nog in het hart dragen, zullen het 
verband misschien wel leggen 
met de figuur van de zingende ari
sche knaap, wiens lied aanzwelt 
tot een agressieve massazang. 
Met even bezijden de vraag van 
een buitenstaander: heb je 't nog 
wel in handen? Op parochiezaal
formaat, aangepast aan de Vlaam
se situatie, legt Delvaux vrij gelij
kende aksenten: in plaats van de 
bezorgde vraag, staat hier het 
zwijgen van Lieve. 
Doorheen enkele fragmenten, 
volgens een vrij evangelisch pro
cédé op mekaar volgend (...«in 
die tijd»..,... «en toen het avond 
werd...»..J, maken we de romance 
mee van Adriaan en Lieve. Keuze 
van de woning, huwelijk, betrek
ken van de woning. Tegen de ach
tergrond echter de toenemende 
oorlogskans, de neef-pastoor, 
dienaar van een kerk die niet kie
zen kan, de retoriek van Adriaan 
(het volk, de geschiedenis die 
roept, Vlaanderen, Rome of Mos
kou...). 

En toen het nacht geworden was 
kwamen er vliegtuigen. Adriaan 
wordt onder de wapens geroe
pen. Lieve blijft alleen achter. Van
uit Provence komt hij terug. Hij 
bereidt de zijnen en Lieve voor 
op zijn oorlog. Het Oostfront waar 
gevochten wordt voor de be
schaving van het Avondland. Lie
ve moet alleen verder roeien. 
Soms brengt de postbode wat 
geld vanwege Lieves soldaat, hij 
IS al leider geworden en geeft zijn 
vrije dagen aan anderen. 
Merkwaardige figuur, die postbo
de. Aanvankelijk komt hij binnen. 
Naarmate de krijgskans keert, 
blijft hij buiten, draagt hij bij tot de 
angst van Lieve. 
De slager van de buurt helpt haar 
soms omwille van Adriaans over
tuiging aan een goed hapje. Bij de 

bevrijding zal hij zijn familie en 
zichzelf het leven benemen. De 
wanhoopsdaad van een radeloze. 
Aan familie heeft Lieve weinig. Dit 
landbouwmilieu verrijkt zich op 
de meest ergerlijke wijze, een 
echte revanche ten opzichte van 
de stedelingen. 
Op een avond thuis toekomend, 
wordt zij door een man, Francois, 
vastgenomen en naar binnen ge
duwd. Achter de deur gaat een 
patrouille voorbij. Frangois is 
weerstander. Zij zal na Adriaan 
ook hem opnemen. Frangois 
schijnt het eerlijk te spelen, eerlij
ker dan de werkers van het elfde 
uur die na de bevrijding overal 
zullen opduiken. Een man zonder 
zwaarwichtige levensbeschou
welijke of andere problemen. Hij 
zal zijn weg wel maken. De een
zaamheid, de afwijzing duwen 
haar ten slotte in zijn armen. Niet 
in de armen van het verzet. 
Bij de bevrijding van een Ant
werpse volkswijk krijgt Lieve te 
zien of te horen dat de volkswoe
de geen onderscheid maakt tus

sen volwassenen en kinderen, 
dat vrouwen kaal geschoren wor
den, dat een huis leeggeplunderd 
wordt. We zien vrouwen naar de 
gevangenis gaan om hun echtge
noot te bezoeken. Ook het weg
honen van deze vrouwen door 
«het volk». 

Als vrouw van een Oostfronter 
wordt Lieve door de volkswoede 
gespaard omwille van Frangois. Is 
zij niet van het verzef? Inderdaad, 
meer dan sommige andere ver
zetslieden. De bevrijding van de 
koncentratiekampen ziet Lieve 
via de aktualiteiten in de bio
skoop. 

Ook Adriaan is terug. Terwijl 
Frangois het verzet als spring
plank voor de politiek gebruikt, 
neemt Lieve Adriaan terug op. 
Diens gevangenisperiode is voor
bij. Beelden van een gesprek van 
Adriaan en de pastoor zetten de 
verbittering van de ene en de du
bieuze rol van de kerk nog eens 
in de verf. 

Lieve is een antiekhandel begon
nen. De burgerlijke Frangois stoot 
ze inmiddels voor goed af, ook al 
is ze niet gelukkig met Adriaan, 
die behept is door het voorbije. 
Hij leeft in een ingebeelde ge
schiedenis, waar hij niet weg uit 
kan. Ook de geboorte van een 
zoon kan niet meer baten. Ten 
slotte ziet Lieve nog maar een al
ternatief: ze trekt weg met zoon
lief 

Adriaan hakt in de tuin een boom 

om. Zo was het allemaal begon
nen. Een vrouw in de schemering, 
tussen hond en wolf, tussen 
Adriaan en Frangois. 

Niet te missen 

Delvaux slaagt erin doorheen de 
vele tijds- en filmfragmenten de 
nuchtere toeschouwer te boeien. 
Hij brengt hem afwisselend in een 
sfeer van «afstandelijke betrok
kenheid» en charme. 
Hij houdt de aandacht zozeer 
gaande, dat elke verstrooidheid 
resulteert in de vraag de film een 
tweede maal te bekijken. 
Delvaux heeft ons via een psy
chologisch portret, bestaande uit 
momentopnamen over een tiental 
jaren gespreid, gekonfronteerd 
met een stuk van zijn politiek 
evangelie. Wij kijken benieuwd 
naar het onthaal van de film in an
dere landen, waarin niet zonder 
meer historische verbanden ge
zocht zullen worden. 
Met pret konden we verleden 
week vaststellen wat het bij ons 

gaf, veel meer nadruk op het his
torische in de film leggend. Le 
Soir: geef deze film de gouden 
palm van Cannes, op z'n minst 
voor de merkwaardige interpreta
tie van Marie-Christine Barrault. 

De Libre Belgique vroeg Delvaux 
niet meer met de realiteit bezig te 
zijn. La Dernière Heure was niet 
zo blij met het globaal portret van 
de weerstand. Toch krijgen de ki
neast en Ivo Michiels, die met 
Delvaux het draaiboek schreef, 
een open doekje. Ook omdat ze 
op meer dan een lokaal-historisch 
kader gemikt hebben. 

In de Vlaamse pers heeft niemand 
de loftrompet even hoog be
speeld als in Le Soir. Net zoals in 
de Franstalige pers hebben som
migen nogal wat moeite met het 
fragmentarisch karakter van de 
film (Humo). Delvaux zal zich hier
tegen gemakkelijk cerebraal kun
nen verdedigen. Gaat het ten slot
te niet om een kroniek? 

In de Gazet van Antwerpen toont 
H. Van Gaelen zeer veel waarde
ring voor Rutger Hauer, die de 
Adriaansrol speelt. Terecht heeft 
Delvaux deze «soldaat van Oran
je» als vertolker gekozen. Figuur 
en spel illustreren op een voor
treffelijke manier het getormen
teerde van vele politieke idealis
ten die voor deze of gene strek
king terug naar de bron willen, en 
daarbij vooral een innerlijke ge
schiedenis ontmoeten die zij met 
de realiteit verwarren. Bronnen 
bestaan niet op deze wijze. Ze be
staan enkel als stroom met de uit
daging erin te gaan en stroomop
waarts te roeien. 

De Pourquoi Pas heeft zich ken
nelijk vergist met een editoriaal 
over Flamands el Nazis, een ver-
dachtmakende titel. Manu Ruys 
steekt dan ook een vermanende 
vinger naar de PP op onder de ti
tel «Verzoening». 
Deze film is een hulp voor allen 
die een gesprek over politieke 

houdingen op gang willen bren
gen. 
Geweigerd wordt het estetische 
radikalisme (Adriaan en zijn Ver-
schaeve-aksenten) dat het best in 
liederen leeft (Bots, Zangfeest), 
dat overal ook vandaag militanten 
heeft die vrij concentrationair 
denken en reageren. Geweigerd 
wordt de politique politicienne 
van truuks en onderonsjes (Fran
gois). Delvaux pleit langs Lieve 
om voor het ongrijpbare konkrete 
leven, het redelijk gevolg geven 
eraan als politieke optie. 

M. Cels-Decorte 
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Baaigemse boeren prikken 
BAAIGEM (Oost-Vlaande-
ren). - De fusie van ge
meenten heeft de afstand 
tussen burgervaders en de 
plattelandsbevolking ver
groot. In een boerendorp als 
Baaigem dreigen de kleine 
landbouwers onder meer 
hierdoor in de kou te ra
ken. Zonder veel ernstige 
toekomstperspektieven 
boeren ze dag op dag ver

der. De familiale opvolging 
van vader op zoon is een te 
zware financiële hypoteek 
geworden. Mansholt en an
dere politici die het land
bouwbeleid dekreteren, 
ploegen immers de kleine 
boeren uit het veld. Als het 
die weg verder opgaat, dan 
telt de boerengemeente 

Baaigem weldra nog amper 
twee boerderijen- De rest 

van het landbouwpatrimo-
nlum zal dan omgetoverd 
worden m 'ferme dure 
fermettes», sociale 
woonwijken, en kijkdorp-rou-
tes. 
De pastoor van Baaigem, D'Hol-
lander, neemt evenwel geen vre
de met die gang van zaken en de
zer dagen loopt hij met de 
Baaigemse boeren en met land
bouwingenieur Jef Geldof de par
tijbureaus en ministeriele kabi

netten in en uit om zijn dorp van 
de ondergang te redden, om de 
kleinschaligheid in de landbouw 
te bepleiten Een schokeffekt is er 
nog met Wel wordt het lentema
nifest van de Baaigemse boeren 
opgevraagd door de kabinetten 
van 's lands toppolitici 

Sociale kost 
Niemand blijkt vooralsnog wak
ker te liggen van de overhaaste 
aftakeling van onze landbouw-

sektor De toestand wordt even
wel haast dramatisch Want als 
het zo doorgaat dan zou er na een 
energiekrisis zich ook wel eens 
een bevoorradingskrisis in de 
voedselsektor kunnen voordoen 
Niet meteen een gebrek aan 
voedsel, dat niet, maar een prij-
zenbeleid dat ons vanuit vreemde 
markten opgedrongen wordt 
In het spoor van Mansholt en an
dere EG-plannenmakers werd 
beslist de kleine boeren hun 
broodwinning af te nemen De 
toekomst zou immers alleen nog 
weggelegd zijn voor grote bedrij
ven die met moderne machines, 
met grootschalige investeringen, 
hun konkurrentiekracht op de in
ternationale markten zouden kun
nen veilig stellen Dat zou kunnen 
Maar voor de meerderheid van 
onze boeren betekent dat de 
ploeg op stal zetten en de poor
ten sluiten Landbouwingenieur 
Jef Geldof schotelde de Wet
straat-mandatarissen en politieke 
advizeurs een aantal blote cijfers 
voor die van aard zijn om geheel 
het Belgisch landbouwbeleid 
grondig te laten herzien Voor zo
ver Europa-een dat nog toelaat 
Dat de landbouwgronden almaar 
sneller bergaf schuiven is onder
hand geweten 
De totale landbouwoppervlakte in 
ons land verminderde in 76 met 
ruim 10000 hektare tot minder 
dan 1,5 miljoen hektare Sinds '59 
worden jaarlijks ruim 11 000 hek
tare landbouwgrond opgeofferd 
aan verkavelingen, wegenbouw, 
industrie enzomeer (70 procent 
voor woningbouw, 20 t h voor in
dustrie en 10 th voor wegen- en 
infrastruktuurwerkenJ 
Sinds '62 IS de tewerkstelling in 
de landbouw op minder dan de 
helft teruggevallen Dat is een 
enorm sociaal probleem op zich
zelf 
Wie evenwel niet gevoelig is voor 

de «sociale kost» als gevolg van 
de bedrijfssluitingen nn de land
bouw, wordt dan wel op de ande
re gevoelige achillespees pijn ge
daan zowat de helft van de 
landbouwbedrijven (boeren die 
beroepshalve boeren) is met gro
ter dan 10 hektare (gemiddeld 4,5 
hektare), en driekwart is kleiner 
dan 20 hektare (gemiddeld 8,4 
hektare) 

Broodnodig 
Dit alles betekent zonder meer 
dat wie de kleinschalige land
bouwexploitatie in Vlaanderen af
zweert, de ekonomische dood 
bezegelt voor het overgrote deel 
van onze landbouwers Die treur-
gang is zich momenteel op het 
platteland dan ook zienderogen 
aan het voltrekken 
Bijkomend wordt meteen ook 't 
allen kante het dorpsleven blij
vend verminkt 
Hoe zwakker de konkurrentie
kracht van onze «kleine boeren» 
wordt, hoe steviger in beleidsknn-
gen het pleidooi voor grootscha
ligheid, voor de uitbreiding van de 
grootheren-bedrijven wordt De 
cijfers van ingenieur Jef Geldof 
deden evenwel alle opgezochte 
politici en ministers opkijken de 
gedwongen schaalvergroting 
vanuit de myte van de kwantitatie
ve groei werd op de ekonomi
sche helling gezet Want we zijn 
haastig bezig onze beste land-
bouwtroeven te verspelen 
Op sociaal vlak dient bijkomend 
de vraag gesteld te worden of heb 
dan echt met meer nodig is een 
kwalitatief beleid te voeren voor 
de meerderheid van de landbou
wers in dit land "? 
Vandaar dat het eerste prikkel-
projekt van de Baaigemse boeren 
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grootschalige politici 
niet onopgemerkt voorbijgaat, 
ook al betreft het op het eerste 
gezicht een lokale aktie: de ver
koop van aardappelen op de hoe
ve, rechtstreeks aan de verbrui
ker. Met als bedoeling de voed-
selverdeling-keten in te korten, 
de verbruiker gunstiger prijzen te 
bieden, en het inkomen van de 
landbouwer op te trekken. Het is 
er de Baaigemse boeren om te 
doen kleine landbouwbedrijven 
weer goede levenskansen te bie
den; de enige efficiënte tewerk
stellingspolitiek voor de land-
bouwsektor in deze krisistijd. 

Bij de studie van de konkurrentie-
positie van de Belgische land
bouw, aldus ingenieur Geldof, 
moet dringend aandacht ge
schonken worden aan de be
drijfsvorm die de voedselop-
brengst het best garandeert: het 
familiale bedrijf. 
Vandaar de vraag, de eis op ter
mijn, om op beleidsvlak na te den
ken over broodnodige wettelijke 
maatregelen om de onderlinge 
samenwerking van boeren in een 

aktie «van boer tot verbruiker» te 
ondersteunen. 
De kleinschalige landbouwbedrij
ven verdienen betere levenskan
sen. De grootschaligheidsdwang 
brengt, alleszins in Vlaanderen, de 
landbouwgronden op de gevaar
lijke helling. 

Beloften... 
Zowat alle betrokken ministers 
en ook de Vlaamse partijvoorzit
ters kregen een delegatie van de 
Baaigemse boeren over de vloer. 
(Alleen de huidige CVP-voorzit-
ter, Tindemans, vond in zijn agen
da nog geen tijd om de kleine 
boeren te ontvangen). Er was 
«ernstige aandacht» bij de politici 
voor de kleinschalige verzuchtin
gen. Bij de Volksunie werd er ge
wezen op het landbouwprogram
ma dat reeds jarenlang in die zin 
bepleit wordt. De P W zal het 
Baaigems manifest onderzoeken. 
De BSP koppelde de zorg voor 
het behoud van kleine landbouw
bedrijven aan de oprichting van 
een grondbank. De KP wil elk 

parlementair initiatief ter zake 
steunen. En bij de CVP moet dus 

•nog tijd vrijgemaakt worden voor 
een onderhoud. 
De nationale premier CWilfried 
Martens) en de regionale premier 
(Rika De Backer) luisterden aan
dachtig naar de grieven en be
loofden het landbouwbeleid in het 
perspektief van de regionalize-
ring te benaderen. Bij de nationale 
landbouwminsiter noteerde de 
privé-sekretaris zorgvuldig de 
kleinschalige wensen... Daar blijft 
het voorlopig bij. 
Het IS nu wel even afwachten of al 
dat geloop naar de Wetstraat eni
ge vruchten zal afwerpen om het 
grootschalige landbouwbeleid 
opnieuw om te buigen naar de 
kwalitatieve en kleinschalige mo
gelijkheden van de duizenden fa
miliale boerenondernemingen. De 
boeren van Baaigem hebben 
daarom een perskonferentie in 
het vooruitzicht gesteld. 
Want ze nemen geen vrede met 
mooie ministeriele woorden. 

(hds) 

Vlaamse boer wroet - ploegt 
voor twee Waalse boeren... 

Hoe kan men verklaren dat 
Vlaanderen, dat over minder 
grond beschikt dan Wallonië 
en waar de gemiddelde 
bedrijfsoppervlakte slechts 7 
hektare bedraagt, — tegenover 
bijna 17 hektare in Wallonië —, 
een beter arbeidsinkomen 
verschaft aan juist tweemaal 
meer mensen dan in Wallonië? 
Hel antwoord op die vraag is 
eenvoudig. Het is dank zij de 
intensifiëring dat de Vlaamse 
landbouw deze merkwaardige 
prestatie levert.» 
Aldus een ondubbelzinnige 
konklusie van twee Franstalige 
landbouwingenieurs, Bublot en 
Wadin, van de UCL, in een 
rapport getiteld: «De Waalse en 
de Vlaamse landbouw: twee 
evolutiemodellen.» 

Die twee landbouwdeskundigen 
noteerden ook nog bijkomende 

behartenswaardige feiten: 
• De bruto-waarde van de pro-
duktie per hektare bereikte in '75 
het drievoudige van die in Wallo
nië, terwijl dit in '63 nog beneden 
het dubbele lag... 
• Wallonië streefde traditioneel 
naar een steeds grotere rationali-
zering van de vertrouwde oog
sten, terwijl Vlaanderen, dank zij 
bijzondere investeringen nieuwe 
produkties verwezenlijkte die een 
aanzienlijk zakencijfer bezorgen 
en bijdragen tot een belangrijke 
tewerkstelling, zeker in verhou
ding tot de grootte (de beperkt
heid) van de landbouwoppervlak-
te... 

• De landbouwprodukties die in 
Vlaanderen de meest spectaculai
re groei kenden zijn precies die
gene die momenteel het meesl 
worden uitgevoerd (eieren, var
kens, pluimvee, groente)... 

Twee modellen 
Hoewel de landbouwoppervlakte 
in Vlaanderen almaar drastischer 

3 MEI 197! 

inkrimpt blijken de boerenfamilies 
onverminderd merkwaardige 
prestaties leveren. Inspanningen, 
die niét meteen, en zeker niet 
voor het merendeel, verguld wor
den in stevige wissels voor de 
toekomst; wél in afzetcijfers die 
de minister van buitenlandse han
del moeten vergenoegen. Wat 
deze Louvain-la-Neuve navorsers 
becijferd hebben weten de 
Vlaamse landbouwers sinds jaren 
maar al te goed: om te overleven 
dienen keer op keer bijzonder ge
waagde investeringen gedaan te 
worden. De Vlaamse landbou
wers deinzen daar niet voor te
rug. De feiten doorprikken de uit
gangspunten van het Europees 
landbouwbeleid dat in de voorbije 
jaren aan de boeren werd opge
legd: schaalvergroting. 
Immers, precies daar waar de 
weidse hektaren voor het rapen 
vallen, in Wallonië, neemt het be
lang van de landbouwsektor af, in 
vergelijking met het Rijksgemid-
delde... Van verstrekkende politie
ke betekenis is overigens de on
dertitel van het UCL-rapport; 
Waalse en Vlaamse landbouw, 
twee evolutiemodellen. 
Met aanzienlijk minder landbouw
areaal realizeert Vlaanderen in
derdaad een intensiever teelt. 
Er is evenwel geen reden tot jui
chen voor de Vlaamse boeren. 
Want uit de UCL-studie blijkt dat 
zij slechts minder negatieve uitba-
tingscijfers boeken dan de Waal
se boeren. Vlaanderen noteert 
drie keer meer in handelswaarde 
dan Wallonië: om en bij de 120 
miljard frank tegen 40 miljard. 
Men mag aannemen, zo stellen de 
Franstalige landbouwingenieurs, 
dat het niet realistisch zou zijn de 
snellere groei van de Vlaamse 
landbouw (evenals de daaruit lo
gisch voortvloeiende verminde
ring van het aandeel van de Waal
se inbreng in de Belgische 

landbouwproudktie) toe te schrij
ven aan hetzij een verschillend rit
me waarmee in beide gewesten 
de technische vooruitgang wordt 
gevolgd, hetzij aan de bedrijfsuit-
rusting. We moeten daarenboven 
integendeel vaststellen dat, wat 
de landbouwgrond betreft, Vlaan
deren beschikt over een areaal 
dat bijna 20 t.h. kleiner is dan in ' 
Wallonië. 

In de filosofie van de grootschali
ge denkers is zulks alleszins een 
sterke handicap. 
Die handicap wordt jaar-na-jaar 
nog vergroot: in de UCL studio 
wordt aangestipt dat Vlaanderen 
sinds '53 16 t.h. aan landbouw 
grond moest prijsgeven, tegen 
slechts 7 t.h. in Wallonië. 
En, dan volgt op de vraag naar de 
reden van de overtroevende re
sultaten van de Vlaamse landbou
wers dit eerlijk antwoord: 
het is dank zij de intensieve teelt 
dat de Vlaamse landbouwer 
merkwaardige prestaties levert. 
Fundamenteel gaat het om de 

teelt van niet-grondgebonden 
produkties, hetzij op gespeciali-
zeerde bedrijven, hetzij als aan
vulling, die niettegenstaande een 
verdoorgedreven mechanizering, 
een intensieve arbeidsinzet 
vergen per oppervlakte-eenheid, 
of voor zeer arbeidsintensieve 
produkties, die weinig grond 
vergen, zoals de tuinbouw 
(groente, fruit, bloemen..! 
Ten overvloede nog deze UCL-
cijfers. 

De Vlaamse boeren gebruiken 
evenveel meststoffen als de 
Waalse, maar ze benutten wel 
ruim 80 t.h. van de veevoeders die 
in dit land verkocht worden. 
De faktor boerenarbeid wordt 
voor Vlaanderen geschat op 67 
t.h. tegen 33 th . voor Wallonië-
Dat is het wat hiervoor geleerd 
werd omschreven als «intensieve 
teelt». 

En, het gevolg van dit alles is een 
ander sprekend cijfer: de produk-
tiewaarde van de landbouw in 
Vlaanderen is globaal 140.000 

frank per hektare tegen 46.000 in 
Wallonië, of drie keer meer. 
Naar het slot toe van de UCL-stu
die volgt dan een pijnlijk politieke 
passage: "Alvorens enkele funda
mentele oorzaken te tonen van de 
verschillende evolutie van de 
landbouw in beide gewesten, 
dient eerst te worden nagegaan 
of de verklaring niet zou kunnen 
gevonden worden in een ten gun
ste van het Vlaamse gewest ge
voerde diskriminerende politiek". 
Schrijven de ingenieurs Bublot en 
Wadin daarop: "Wij kunnen dit 
punt moeilijk behandelen, maar 
wij menen toch zo'n argument niet 
te mogen inroepen als een essen
tiële verklaringsfaktor.» 
Waar ligt de verklaring voor de 
twee «evolutiemodellen» dan 
wel ' ' Ze zijn terug te brengen tof 
de "traditie» ... en de «individuele 
gedragingen» van de Vlaamse 
landbouwers. 

Mooi zo, de kleinschaligheid van 
de landbouwbedrijvigheid in 
Vlaanderen kon niet deskundiger 
of onpartijdiger in de verf gezet 
worden. De Vlaamse boeren kre
gen in de voorbije jaren net de
zelfde investerings-injekties als 
hun Waalse kollega's maar ze pik
ten dan toch opmerkelijk veel be
ter in ondanks het feit dat ze over 
veel minder grond beschikken 
om te ploegen en te wroeten. 
Vlaamse boeren waren en zijn 
niet vies van gewaagde investe
ringen en nieuwe initiatieven. In 
Wallonië blijken de landbouwers 
te teren op «rationalizatie van de 
konventionele produktietakken». 
Het gevolg daarvan is dat Wallo
nië nationale landbouwproduk-
ten invoert, en dat bijgevolg de 
uitvoer van landbouwproukten uit 
Vlaanderen groter is dan de natio
nale uitvoer van die produkten. 
Of, Vlaanderen zorgt voor het be
houd van het handelscijfer van de 
Belgische landbouwverrichtin-
gen... 

« De Waalse en de Vlaamse land
bouw: twee evolutiemodellen», 
Bublot en Wadin, UCJ., landbouw-
tijdschrift, jaargang nummer 4, 
bladzijde 707. 

Kon het pleidooi voor het behoud 
van de Vlaamse familiale land
bouwbedrijven beter geargumen
teerd worden? Kon het VU-pro-
grammapunt voor de 
federalizering van het landbouw
beleid met een beter deskundig 
getuigenis gestaafd worden? 
Het wordt nu wel tijd om van die 
federalizering en van die klein
schaligheid politiek werk te ma
ken. Want, alvast de Baaigemse 
boeren worden ongeduldig, (hds) 
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Het gehakketak tussen de 
Vlaamse en de Waalse volks
gemeenschap, dat de vorming 
van de regering Is voorafge
gaan, heeft velen doen verge
ten dat In België een groep 
Duitsers leeft, die met meer 
recht dan Brussel de titel 
«derde gemeenschap» mag 
dragen. Het Is symptomatisch 
voor de Belgische situatie dat 
over deze gemeenschap bie-
zonder weinig te doen geweest 
is: de unitarlsten verzwijgen 
hen zoveel mogelijk; de Walen 
zijn al lang bezig hen In te lij
ven en beschouwen hen als 
een verworven (oorlogs)buit — 
een beetje zoals de Voer —; 
de Vlamingen hebben er ofwel 
geen belangstelling voor ofwel 
te weinig macht om hen het 
zelfbestuur te bezorgen waa
rop zij recht hebben. 
Dit voorbeeld toont duidelijker 
dan welke cijfers ook aan wie 
in België de macht heeft 

keiijk werd vervi/orpen. Pas 
in de onomkeerbare over-
gangsfaze zullen de perso-
nallzeerbare en gemeen
schapsmateries per dekreet 
worden geregeld. 
(Tot dan zal de Kulturrat, 
zoals nu, slechts adviezen 
kunnen uitbrengen. N.v.d.R.). 
Verder vond hij het be
vreemdend dat voor Vlamin
gen en Walen wel en voor de 
Duistaligen geen specifieke 
autonomie-struktuur kon 
worden uitgewerkt. 
«Hetzelfde geldt voor de fi
nanciering en voor de ver
deelsleutels voor dit gewest 
Er is in ons gewest een wan-
verfiouding tussen het 
grondgebied en de bevol
king wat de toepassing van 
de verdeelsleutel vervalst. 
Wat de andere institutionele 
problemen betreft, zijn er 
nog fieel wat punten waar de 
Duitstalige gemeenschap 

Wat had eerste-minister 
Martens daar op te antwoor
den? 
Dat hij de vragen van de 
heer Schyns grondig zal on
derzoeken. 
Nu kan ik al zeggen dat de 
voogdij over de Duitstalige 
gemeenschap ongewijzigd 
blijft. Voor het Duitstalig exe
cutief zal het parlement de 
beslissing nemen.» 
Na de tussenkomst van de 
heer Evers had hij wat uit
voeriger geantwoord: 
«De regering overweegt 
maatregelen ter bevordering 
van de Duitstalige gemeen
schap. Eén daarvan bepaalt 
dat een gespecializeerd ka
binet onder het gezag van de 
eerste-minister behouden 
blijft. Een tweede zal in stu
die worden genomen en ik 
hoop dat hij spoedig klaar zal 
zijn: de passende verster
king van de vertaaldienst om 

TAALGEBIEDEN IN BELGIË 

Duits België in het Belgisch parlement 

Wat de regering er over 
te zeggen heeft 

Wij hebben de regerings
verklaring nagelezen op dat 
wat onze Duitse landgeno
ten van de nieuwe ploeg te 
verwachten heeft. Dit is be
perkt tot de hierna volgende 
vijf artikelen. 
«III. — Duitse Gemeenschap. 
23. De raad van de Duitse 
Gemeenschap is samenge
steld uit rechtstreeks verko
zen leden. 
24. Hij regelt op dekretale 
wijze de in artikel 59 bis, § 2 
van de Grondwet bedoelde 
aangelegenheden, alsmede 
de persoonsgebonden aan
gelegenheden. 
25. Deze Gemeenschap be
schikt over een executieve. 
26. Ten einde de uitgaven 
van de Duitse Gemeenschap 
te dekken, wordt een Jaarlijk
se dotatie op Rijksbegroting 
uitgetrokken. 
Deze dotatie wordt op de
zelfde wijze berekend als die 
van de twee grote Gemeen
schappen op grond van de 
voor deze Gemeenschap
pen vastgestelde totale som. 
27. Deze hervorming vereist 
de herziening van de Grond
wet (art 59 ter) en ook het 
goedkeuren van een afzon
derlijke wet» 

Vooral negatieve 
reakties 

Liever dan zelf tot de ontle
ding van deze tekst over te 
gaan en er een oordeel over 
uit te spreken, laten wij het 
woord aan de enkele parle
mentsleden, die hierover hun 
zeg hebben gedaan. 
De eerste die hierop inpikte 
in de Kamer was natuurlijk 
de liberale burgemeester 
van Eupen Evers, overigens 
géén tegenstander van de 
strukturele inlijving van zijn 
streek bij het Waalse ge
west. 

Hij kloeg aan, dat in de eer
ste, voorlopige faze van de 
staatshervorming voor het 
Duitse gebied niets voorzien 
is, ja dat een voorstel om 
zulks te doen zelfs uitdruk-

vragende partij blijft. Ik be
doel hier inzonderheid de 
gewaarborgde parlementai
re vertegenwoordiging en 
het gebruik van het Duits in 
rechtszaken.» (1) 
Zijn mededinger Schyns, 
PSC'er en burgemeester 
van het Platdietse Kalmis, 
was al evenmin opgetogen. 
Hij stelde een aantal konkre-
te, van argwaan getuigende 
vragen. 
« Welke minister zal de voog
dij over het Duitstalig gewest 
in de kulturele domein uitoe
fenen ? 
Tot nu toe kenden wij een 
dubbele voogdij, met name 
die van de ministers van Ne
derlandse en Franse kuituur, 
wat niet een toppunt van 
doeltreffendheid was voor 
het gewest In het raam van 
de kultuurautonomie willen 
wij die dubbele voogdij zien 
verdwijnen. 

Artikel 25 van het regeerak
koord zegt dat «deze ge-
meenschjap beschikt over 
een executieve». Wat ver
staat de regering onder «ge
meenschap»? En die «exe
cutieve» •? Dat kan pas na de 
herziening van artikel 59 ter 
van de Grondwet en de 
goedkeuring van een afzon
derlijke wet. Dat betreur ik 
ten zeerste.» 

«Welke plaats zal worden 
toegekend aan de Duitstali
ge bevolking en aan de 
Duitstalige gemeenten? De 
Duitstaligen beschikken 
over geen enkele waarborg 
dat zij in de Waalse gewest
raad zullen worden verte
genwoordigd. De kieswet zal 
dus moeten worden gewij
zigd. Wij hopen dat uw rege
ring ons die waarborg zal ge
ven. 

Ten slotte is er het probleem 
van de band tussen de Duits
talige gemeenschapsexecu
tieve en de Waalse gewest
raad. Die executieve moet 
een rol spelen. 
De Duitse bevolking moet 
weten welke plaats zij in het 
België van morgen zal toe
bedeeld krijgen.» 

aan die gemeenschap be-
stuurs-, wets- en andere tek
sten in haar taal te bezorgen. 
Ten slotte zal de regering 
voortwerken aan een wets
ontwerp waarbij de taalrech-
ten van onze Duitstalige 
landgenoten in rechtszaken 
beter worden gewaarborgd. 
Die bevolking zal zo doende 
in het nieuwe België de 
plaats krijgen waarop zij 
recht heeft.» 

tussen 
volkeren 

staten Q 
In de Senaat was het de 
Waalse socialist Dauine die 
vond dat «de Duitstalige ge
meenschap in het regeerak
koord nogal stiefmoederlijk 
werd behandeld.» Zijn kritiek 
geleek in meer dan één punt 
op die van kamerlid Evers. 
«De eerste faze van de 
staatshervorming brengt 
voor onze gemeenschap 
geen verandering mede. 
Voor de tweede onomkeer
bare overgangsfaze wordt 
ons echter de rechtstreekse 
verkiezing van de leden van 
de Gemeenschapsraad be
loofd, een maatregel die, al 
betekent hij een grote stap 
naar een oplossing van de 
problemen van onze bevol
king, in feite maar een beves
tiging is van de bestaande 
toestand. 

Aan een wezenliik streven 
van de gemeenschap wordt 

echter door punt 24 tege
moetgekomen waarin de 
toekenning van de dekretale 
bevoegdheid in kulturele en 
persoonsgebonden mate
ries in uitzicht wordt gesteld. 
Dit betekent een belangrijke 
stap naar de gelijkgerechtig-
heid. 
Graag hoorde ik de heer eer
ste-minister de inhoud van 
punt 25, waarin ons een ge
meenschap met een execu
tieve wordt beloofd, nader 
toelichten. Eén enkele inter
pretatie is mogelijk: de om
zetting van de eis die in mei 
1978 door de Raad van de 
Duitse Kultuurgemeenschap 
eenparig werd geformu
leerd, namelijk een kollegiale 
executieve door de Raad ge
kozen en tegenover hem 
verantwoordelijk Cl 
Punt 26 behandelt de finan
ciering van de gemeenschap 
en moet nader worden toe
gelicht Ook onze gemeen
schap heeft immers behoef
te aan de overdracht zonder 
vergoeding van roerende en 
onroerende staatsgoederen, 
bepaald in artikel 29, alsme
de aan de biezondere dotatie 
voor de eerste installatie 
waarvan sprake in punt 37 

Wat de overgangsfaze be
treft, lijkt het ons teleurstel
lend zoniet onaanvaardbaar 
dat er geen vertegenwoordi
ging van de Duitstalige ge
meenschap is opgenomen in 
de nationale kommissie be
last met het toezicht op de 
naleving van het priciep van 
niet-discriminatie bij de toe
passing door de overheid 
van de wets- en verorde
ningsbepalingen van punt 58. 
In die leemte moet worden 
voorzien.» 
VU-senator Jorissen, van
ouds verdediger van de Duit
se Belgen (2), was in zijn kri
tiek natuurlijk veel feller, fel
ler dan de samenvatting uit 
het Beknopt Verslag laat blij
ken. 
«Het toekennen van dezelf
de dekreetbevoegdheid aan 
de Duitstaligen als aan de 
twee andere taalgroepen is 

ongetwijfeld een stap voor
uit Bij het zoeken naar een 
definitieve oplossing kan 
men voor de bevoegdheden 
van de gewestraden het 
Duitstalig gebied echter niet 
onderbrengen in het Waalse 
grondgebied. Zoniet zal men 
taalimperialistische elem.en-
ten van het Belgisch unitaris
me in een federaal stelsel 
binnensmokkelen. 
Naast de Duitstaligen die na 
1914-1918 Belgische staats
burgers werden, zijn er ook 
de Duitstaligen uit de streek 
van Montzen-Moresnet en in 
de grensstreek met het 
Groothertogdom Luxem
burg, die sinds 1830 bij Be
lgië horen. Het komitee 
«Arelerland a sprooch» wil 
naar het voorbeeld van El-
zas-Lotharingen in Frankrijk 
het Duits in administratie en 
onderwijs. Zij vragen voor 
de gewestelijke radio ten
minste dezelfde behandeling 
als de gastarbeiders. De vo
rige eerste-minister heeft 
van een verzoek daarom
trent uitgaande van de «Uni
on fédéraliste des commu-
nautés ethniques 

européennes» enkel kennis 
genomen. Men kan zich niet 
op die wijze afmaken van 
een taal die van oudsher in 
deze gemeente wordt ge
sproken als men naar een 
werkelijke oplossing van de 
communautaire vraagstuk
ken streeft. Als er gemeen
ten in aanmerking komen 
voor toezicht van de centrale 
regering dan zijn het wel de 
Duitstalige gemeenten.» 
Aan de heer Dauine werd 
door de eerste-minister ge
antwoord met zinnen, verge
lijkbaar met die welke hij in 
de Kamer had uitgesproken. 
Op de beweringen van de 
heer Jorissen werd niet ge
antwoord! 

" Karel Jansegers 

(1) Deze en volgende citaten 
werden overgenomen uit het Be
knopt Verslag. 

(2) En de enige Vlaming die in 
het hele debat dit onderwerp 
aanraakte. 
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echt sympatiek 
die kindermode 

Heel leuk die meisjesjurken, een echte Meyers keuze 
en prijzen. Keus in overvloed vanaf A O ^ IF 

Zelfs voor kinderen een modieuze bloeze op een 
praktische broek, vanaf S ^ S f 

Een stevige kwaliteit voor deze degelijke meisjes
broeken en -rokken, vanaf 7 S Ó F 

Sportief en kwaliteit, jongensblouson, vanaf o 9 3 F 

BIJ een blouson een passende jongensbroek, vanaf 

650F 

een stevige mode 
voor stoere k n a p e n 

SUCCES KLEDING MEYERS 
??L°S/LT/^'' AARTSELAAR 

OPEN 
ALLE WERKDAGEN 

VAN 9 TOT 20 U. 
ALLE ZATERDAGEN 

VAN 9 TOT I I U. 
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TP'-PROGMMNKS 

Donderdag 
3 MEI I 

BRT 1 
1800 De Tovermolen — 18 05 Ron
domons — 18 30 De verschoppeling 
(f) — 18 55 Leve de stoomtreintjes 
(dokJ — 1917 Standpunten — 1945 
Nieuws — 20 10 Panorama - 21 00 
Achter de coulissen van het Witte 
Huis (dokJ - 23 20 Nieuws 

BRT 2 
2010 Sporttribune - 2040 Trou
wens Cf) - 21 40 Premiere — 2230 
Biljarten (reportage) 

NED. 1 
- 1400 Schooltelevisie 1830 Se
samstraat — 1855 Nieuws — 1859 
Bassie en Adriaan (fJ — 1920 Eerste 
lugtige plaatsing (ballet) — 1950 Ho
locaust ( ü — 21 40 Aktua tv extra — 
2205 Nieuws — 22 25 Den Haag 
vandaag — 2240 Fabeltjeskrant 
voor de groten — 22 50 Europa bin
nenskamers (dokJ — 2345 Nieuws 
2350 Panoramiek extra 

NED. 2 
18 55 Nieuws — 18 59 De astronaut 
jes (fJ — 19 05 AVRO's toppop -
20 00 Nieuws — 2027 Superschot 
met AVROS televoetbalkanon — 
20 40 AVRO'S wie kent kwis - 21 40 
Dallas (f J — 22 30 Televizier magazi
ne — 2315 AVROS sportpanorama 

RTB 1 
1830 Zig zag — 1845 Kunstaktuali 
teiten — 1915 Antenne-soir — 1930 
Nieuws — 2000 De hallen van 
Schaarbeek (reportage) — 2020 II 
etait une fois un flic (film) — 21 55 
Nieuws — 2210 Le carrousel aux 
images 

ARD 
18 25 Fauna Iberica (dokJ - 1850 
Nieuws — 19 00 Vorstoss in die Ver 
gangenheit ( 1815 Mike Andros Re
porter der Grossstadt (fJ — 2015 
Hier und heute — 2045 Spiel um 
Viertel vor 8 — 21 00 Nieuws — 
21 15 lm Brennpunkt — 2200 Bios 
Bahnhof — 2330 Tagesthemen — 
0000 Gluecksucher (tv-film) 

ZDF 
1840 Die Drehscheibe - 19 20 
Spannagl & Sohn (fJ - 2000 
Nieuws — 20 30 Ein Mann fuer alle 
Faelle (verhalen) — 21 30 Meine Me
lodie (show) — 22 00 Heute-journal 
— 22 20 Buerger fragen - Politieker 
antworten — 23 35 Liebe und Aben-
teuer (film) — 1 00 Nieuws 

D. 3 
2000 Jeugdprogramma — 2045 
Journal 3 — 21 00 Nieuws — 21 15 
Der parfuemierte Alptraum (film) — 
2245 Familienrat — 2315 De ge
broeders Lumiere (dokJ — 000 
Nieuws 

TF. 1 
1215 Reponse a tout (spel) — 12 29 
Les Tifins — 12 33 Midi premiere — 
1300 Nieuws — 13 35 Regionaal 
programma — 1350 Gezondheids-
magazine — 14 00 Schooltelevisie 
— 1802 Konsumentenmagazine — 
18 27 Animatiefilmpje — 18 34 Ll le 
aux enfants — 18 57 Echt gebeurde 
verhalen — 1912 Damesmagazine 
— 1915 Les Tifins - 19 20 Geweste 
lijk nieuws — 1944 Les inconnus de 
19 h 45 - 2 0 0 0 Nieuws - 2 0 3 5 La 
lumiere des justes (fJ — 21 32 Aktu-
aliteitenmagazine — 22 35 Nieuws 
— 2245 Un amour de plui,e (film) 
T 
A. 2 
13 50 Pilotes de courses (fJ 1403 
Damesmagazine — 15 05 Les incor-
ruptibles(fJ — 1600 L Invite du jeudi 
— 17 25 Fenétre sur — 17 55 Jeugd 
programma — 18 35 Tips — 1855 
Des chiffres et des lettres (Spel) — 
1920 Gewestelijk nieuws — 1945 
Politieke partijen — 200 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 

INLICHTINGEN PRECISIA TV BRUGGE 
TEL 0 5 0 31 *0 71 

2040 Lily aime-moi (film) — 2215 
Court echelle pour grand ecran 

F. 3 
1910 Nieuws - 1920 Gewestelijk 
nieuws — 1940 Regionaal program
ma — 19 55 Fred Basset (Tekenfilm) 
— 20 00 Les jeux de 20 heures 
(Spel) - 2030 Vie privee (film) -
22 05 Nieuws 

LUX. 
12 00 La bonne franquette — 1700 
Tekenfilms — 17 25 Cinq a sept 
agenda - 1730Heid i ( fJ - 1800Le 
coffre fort (spel) — 18 03 Medische 
informatie — 18 20 Ram Dames — 
1835 Le coffre-fort - 1900 Nieuws 
- 19 30 Le coffre fort (spel) — 19 35 
Passé et gagne (spel) — 1947 Entre 
chiens et chats — 1955 Nieuws 
overzicht — 2000 Dróles de dames 
(fJ - 21 00 Les terronstes (film) 

Vrijdag 

BRT 1 

1400 Schooltelevisie - 1800Peppi 
& Kokki (f) - 18 15 Klem klem kleu
tertje — 1830 De wereld waarin we 
leven ( d o k ) - 1900 Dit leuke land — 
1945 Nieuws — 2015 De zigeuner 
(film) — 21 55 Terugkeer van Con-
stantin Meunier (dokJ — 22 45 
Nieuws 

BRT 2 

20 15 Broeksele City (show) - 21 10 
Ik Claudius (f) — 22 00 Dag aan dag 
- 22 30 Biljarten 

NED 1 

18 55 Nieuws — 18 59 De angst is op 
(dok) — 19 55 Dodenherdenking op 
de Waalsdorpervlakte Reportage — 
2010 Tussen toen en toekomst 
(dok) - 21 20 Nieuws - 21 30 Wie 
rook en tranen TV-film — 22 50 Tot 
besluit — 22 55 De verzonken we
reld van Roman Vishniac (dokJ — 
2327 Nieuws 

ARD 

NED 2 

1855 Nieuws - 1859 Waar kinde 
ren sterven raken dromen zonder 
huis - 19 30 Brahms - 19 55 Do
denherdenking op de Waalsdorper 
vlakte Reportage — 2010 Nieuws 
— 2030 Centennial (feuilD — 2150 
Brandpunt — 22 25 Rondje teater 

RTB 1 

14 00 Vipere au poing (toneel) — 
17 25 1 2 3 magazine - 18 00 
Etranger d o u viens t u ' (fJ — 1830 
Zigzag — 1845 Kunstaktualiteiten 
— 1930 Nieuws — 1955Asu iv re — 
21 50 Nieuws — 2205 Feux de joie 
(film) 

RTB 2 

19 55 La lumiere des justes (fJ — 
2055 Vendredi Sports 

1715 Nieuws — 17 20 Singapore 
(dokJ - 18 00 Alles k la r ' (jeugd-
show) - 1850 N i e u w s - 1900 Pi-
nocchio (f) — 19 30 Tip um halb 7 -
1940 Religieus programma — 2015 
Hier und Heute — 21 00 Nieuws — 
21 15 Arrividerci BabyKfilm) - 22 25 
Ekonomisch magazine 23 30 Tages
themen — 0000 Sportschau — 
0025 Der Chef (fJ - 01 10 Nieuws 

ZDF 

1700 Die zweite Republik (fJ — 
1745 Nieuws — 1755 Sportstudio 
- 1840 Die Drehscheibe - 19 20 
Western uit de oude doos — 20 00 
Nieuws — 20 30 Auslandjournal — 
21 15 Aktenzeichen XY ungelost — 
2215 Die Pyramide (kwis) — 2300 
Heute journal — 2320 Kultureel ma
gazine — 005 Aktenzeichen XY 
ungelost — 015 Mephisto-Walzer 
(thriller) — 2 00 Nieuws 

D3 

2045 Journals 3 - 21 00 Nieuws — 
21 15 Deutscher Alltag - 22 00 Mo 
mente — 2215 Meret Oppenheim 
(portret) — 2300 Marie Curie (fJ — 
23 50 Gott und die Welt (dokJ - O 20 
Nieuws 

F1 

1215 Reponse a tout (spel) — 12 29 
Les Tifins — 12 33 Middagmagazine 
— 1300 Nieuws — 13 35 Regionaal 
programma — 1802 Konsumenten 
magazine — 1827 Animatiefilmpje 
— 1834 Kindermagazine — 1857 
Echt gebeurde verhalen — 1 9 1 2 Da
mesmagazine — 1915LesT i f i ns — 
19 20 Gewestelijk nieuws — 1944 
Les inconnus de 19 h 45 — 2000 
Nieuws — 2035 Zozo (toneeO — 
22 33 Expression — 2345 Nieuws 

A2 

12 03 Ouoi de neuf - 1245 Nieuws 
- 13 20 Page speciale - 1335 Re 
gionaal magazine — 1350 Pilotes de 
courses — 1403 Damesmagazine 
- 15 03 La jeunesse de Garibaidy 
( f) - 1600 Delta - 17 25 Fenétre 
sur — 17 55 Jeugdprogramma — 
18 35 Tips - 18 55 Des chiffres et 
des lettres (spel) — 19 20 Geweste 
lijk nieuws — 1945 Top club (show) 
- 20 00 Nieuws - 2035 Une fille 
seule (f) — 21 35 Apostrophes — 
22 50 Nieuws — 22 57 Le crime etait 
presque parfait (thriller) 

F3 

1910 Nieuws - 19 20 Gewestelijk 
nieuws — 1940 Regionaal program
ma — 19 55 Fred Basset (tekenfilm) 
— 20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 20 30 Le nouveau vendredi — 
21 30 Un jour une gare (show) — 
22 25 Nieuws 

LUXEMBURG 

12 00 La bonne franquette — 1700 
Tekenfilms — 1715 Cinq a sept 
w e e k e n d — 1750 Culinair magazi
ne — 1810 Jesus Soto (portreO — 
1835 Le coffre-fort (spel) - 1840 

Systeme D (spel) - 1947 Entre 
chiens et chats — 19 55 Nieuws — 
20 00 Hawk loiseau de nuit (f) — 
2100 Les maraudeurs attaquent 
(film) 

Zaterdag 

BRT 1 
14 30 Dag en nacht (musical) — 
17 30 Biljarten (reportage) — 
1845 De tovermolen (f) — 1850 
Milieuprogramma — 1945 
Nieuws - 20 10 Duet (f) - 2035 
Millennium (show) — 21 20 Ter 
loops - 22 05 Dallas (fJ - 22 50 
Nieuws en sportuitslagen (tot 
23 05) 

NEP 1 
15 30 Nieuws — 15 32 Studio vrij 
— 1 6 1 5 M a j a d e b i j - 1640 Klas-
sewerk — 1800 Nieuws — 1830 
Sesamstraat — 1845 Paspoort — 
18 55 Nieuws - 1859 De Willem 
Ruis show — 21 00 De Benny Hill 
show — 21 37 Nieuws — 21 55 
De enige weg (film) — 2320 
Nieuws 

NED 2 

18 55 Nieuws - 1859 De Tros 
top 50 — 2000 Nieuws — 2027 
Andre Van Duin solo — 2130 
Anna Karenina ( f) — 2220 Aktua-
tv — 2310 Humanistisch Ver
bond — 2345 Nieuws 

RTB 1 
1540 Ene Niteye (Waals toneel) 
— 17 30 La preuve par set — 
1835 Ludwig - 1840 Histoire de 
lire — 1910 Antenne soir — 1930 
Nieuws — 1955 Le jardin extraor 
dinaire (dokJ — 2025 Les grands 
sentiments font les bons gueule-
tons (toneeO — 2205 Contes 
d'Ardenne et de Gaume — 2235 
Nieuws 

ARD 1 
1510 Nieuws — 1515 Sesam-
strasse— 1545 Spiel ohne gren
zen — 1715 ARD-Ratgeber — 
1800 Kirche auf dem Wege -
1830 Hier und heute unterwegs 
— 1855 Intermezzo—informatio-
nen — 1900 Nieuws — 1905 Die 
Sportschau — 2000 Aktualiteiten-
magazme — 2022 Das Gold in 
der Wuste — 2100 Nieuws — 
21 15 Der Tiger von Malaysia (por
tret) - 000 Show-Strasse Mun-
chen — 045 Nieuws 

ARD 3 
1930 Schule und Medien - 2000 
Markt — Wirtschaft — Sozial — 
2015 Sport im Westen — 20 55 
Journal 3 — 2100 Nieuws — 
21 15 Ein Traumspiel (tv-spel) 

ZDF 2 
1545 Nieuws — 1547 Rasmus 
und der Vagebund (film) — 17 05 
Sparring (kwis) — 1805 Nieuws 

— De V o s , Opmerke l i j ke en tegel i jk nneesterl i jke zedens tud ie r o n d t w e e vrouv\/en, d ie h e b b e n bes lo ten 
o p een a fge legen hoeve te gaan sannenwonen en er in hun l e v e n s o n d e r h o u d w o r d e n b e d r e i g d d o o r 
e e n v o s ( M a a n d a g 7 mei o m 20 u 30 o p F 3) 

- 1810 Landerspiegel - 1900 
Lou Grant ( f ) - 2000 Nieuws — 
20 30 Telemotor — 21 15 Lustige 
Musikanten — 22 45 Nieuws — 
22 50 Das Aktuelle Sport Studio 
— 005 Stern des Gesetzes 
(western) — 1 35 Nieuws 

TF 1 
1212 Regionaal magazine — 
13 00 Nieuws — 1348 Au plaisir 
du samedi — 1809 Trente million 
damis — 1840 Magazine auto 
moto 1 — 19 10 Six minutes pour 
vous defendre — 19 20 Geweste
lijk nieuws — 1944 Les exploits 
«dArsene» (tekenfilm) — 1946 
Les inconnus de 19 h 45 — 2000 
Nieuws — 2035 Numero un 
(show) — 21 35 Les heritiers (fJ 
- 22 37 Tele foot - 2340 
Nieuws 

A 2 
12 45 Nieuws — 1335 Des ani 
maux et des hommes CdokJ — 
14 25 Les jeux du stade (sport) — 
1705 Sundance (dokJ - 1800 
Salee des fétes — 1855 Des 
chiffres et des lettres (spel) — 
1920 Gewestelijk nieuws — 1945 
Top club (show) — 20 00 Nieuws 
— 2040 Les dossiers eclates (fJ 
— 2215 Gasten m de studio — 
2300 Terminus les etoiles (show) 
- 23 05 Nieuws 

FR. 3 
1910 Nieuws — 1920 Geweste 
lijk nieuws — 1955 Fred Basset 
(tekenfilm) — 20 00 Les jeux de 20 
heures (spel) — 20 30 Histoires in-
solites (fJ - 21 20 Slava (dokJ -

22 20 Nieuws 

LUX. 
12 00 La bonne franquette — 
16 32 Super juke box — 1800 La 
cloche Tibetame CfJ — 1900 
Nieuws — 19 30 Avontures des 
hommes — 1955 Nieuwsover
zicht - 2000 Rush (f) - 2100 
Mademoiselle Josette ma femme 
(film) 

Zondag 

BRT 1 
930 Doe mee - 1000 Euchans-
tievienng vanuit Helchteren — 
1100 Konfrontatie (debaO — 
1200 Nieuws voor gehoorge
stoorden — 1430 Voor boer en 
tuinder — 1500 Sesamstraat — 
1525 Black Beauty (fJ - 1610 
Turnen — 17 25 Sportuitslagen — 
1730 Studio vrije tijd - 18 30 De 
tovermolen (fJ — 18 35 Levende 
stenen — 18 50 Mexicaans ge-
schnft (dok) — 1945 Nieuws — 
2000 Sportweekend - 2030 
Ontsnappingsroute (fJ — 2120 
Close up Samuel Fuller (dokO — 
2210 Opus Vivaldi (balleü - 22 25 
Nieuws 

NED. 1 
1100 Eucharistieviering — 1300 
Nieuws - 1530Teleac — 1700 
Dichterbij Paulus (dokJ — 1725 
Bericht van de wilde ganzen — 
1800 Nieuws - 1830Teleac — 
1900 Nieuws - 1905 Het Lon 
dens Symfonieorkest — 1955 
Sanford en zoon (fJ — 2020 Le-
chaim (show) — 21 10 Centraal 
Station ( f) — 22 05 De ver van m n 
bed show — 22 50 Nieuws 

NED. 2 
1730 Nieuws - 1735 Spelen met 
kinderen — 18 00 Studio sport 1 
— 1840 Sesamstraat — 1855 n 
Europees parlement wat heb je 
daaraan ' — 19 20 Studio sport 2 
— 2030 Humanistisch Verbond — 
2035 Nieuws - 20 40 Herenleed 
— 2110 De VPRO talk show -
22 00 All in the family (fJ - 2225 
De beide dames en het gebouw 
(1) - 22 50 Nieuws 

RTB 1 
12 00 Faire le point (debat) — 
13 00 Nieuws — 1305 Concertis-
simo — 14 00 Arsene Lupin (fJ — 
14 52 Calimero — 15 05 Vivre au 
Niger (reportage) — 15 50 The 

Muppet show 
lypse des anima 
1718 SportuitsiE 
pti t clin d'ceil — 
— 1800Tekenfil 
tour du Saint (f J 
- 1915 Het Br 
1930 Nieuws 
vous jouer' -
sports - 22 45 

RTB 2 
1955 Kindertek 
2020 Adoptie (< 
couronne du dit 

ARD 1 
1215 Jerusalen 
spel) - 1300 1 
Fruschoppen — 
1415 Zwischen' 
gionaal nieuws 
an der Sonne (d 

derprogramma 
im Grunen (tv fi 
Doktor und das 
1845 Lehjahre 
portage) - 19 31 
Die Sportschau 
Uns - 2 0 20 We 
Nieuws — 21 
22 55 Nieuws -
provisonum — 
Sonntagabend 
Nieuws 

ZDF 
1130 ZDF-Mati 
Strassburg (rep 
Das Sonntagsk 
Freizeit (dokJ 
der Woche Fr< 
14 40 Schuiver 
Neues aus Uhie 
Nieuws - 160( 
Dort geblieben 
bung eines Ha 
1715 Fragment 
18 00 Nieuws -
Reportage — 
ding - 1915 Ra 
— 20 00 Nieuws 
Perspektive — i 
land 1919-1939 
Hollywood, Holl 
2320 Nieuws e 
Menschen und 
ge) - 0 20 Nie 

ARD 3 
1900 Pippi Lar 
1930 Op de mo 
(dokJ - 20 OC 
2045 Srort im 
Journal 3 — 5 
21 15 Abenteuei 
22 00 De iTiens e 
2245 ErcSyke-
Chicago 1930 (f 

TF 1 
1300 Nieuws -
serieux — 1415 
du dimanche — 
1535 Lhomme i 
lantideCf) - 16 
re - 18 27 Volta 
Les animaux du 
Les Tifir s — ; 
20 35 Les granc 
— 2215Koncert 

A 2 
12 57 Top club d 
Nieuws - 134( 
che - 1440 Dn 
— 1520 En sav 
Petit theatre d'A 
— 16 55 Monsie 
kwis) - 1735 Cl 
che (spel) — 1 
d'Adams et de 
(film) - 2a00 NM 
dnve dans la nuil 
Les couvreurs 
Nieuws 

FR. 3 
1735 II ny a p, 
1830 L invite de 
Dom tom — 20 
and his fnends 
Mawkens trepo 
Nieuws - 21 3( 
22 00 Paul New 
22 30 Nana (film 

LUX. 
1315 Hei elei, ki 
Euro 9 - 1630 
(film) - 1800 La 
- 1830 Spekt? 
1900 Les sentier 
1930 Nieuws -
lection - 20 OC 
21 00 Leducatioi 
Valentin (film) 
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jppet show. — 16.24 L'apoca-
ise des animaux (reportage). — 
18 Sportuitslagen - 17.20 Le 
t clin d'oeil. — 17.30 Spectacle. 
18.00 Tekenfilm. — 18.15 Le re-
ir du Saint (fJ. — 19.10 Tintin (O. 
19.15 Het Brusselse leven. — 
30 Nieuws. - 20.00 Voulez-
us jouer' — 21.30 Camera 
orts. — 22.45 Nieuws. 

re 2 
55 Kindertekeningen (film). — 
20 Adoptie (dokJ. - 20.50 La 
uronne du diable (fJ. 

RD 1 
15 Jerusalem, Jerusalem (tv-
el). — 13.00 Der internationale 
jschoppen. — 13.45 Nieuws. — 
15 Zwischenspiel. — 14.50 Re-
)naal nieuws. — 16.05 Ein Platz 
der Sonne ( d o k l — 16 10 Kin-

rprogramma. — 16.45 Hochzeit 
Grünen (tv-film). — 17.55 Der 

iktor und das Liebe Vieh (f.). — 
45 Lehjahre eines Konigs (re-
rtage) - 19.30 Nieuws. - 19.33 
5 Sportschau. — 20 15 Wir uber 
IS. - 20.20 Weltspiegel. - 21.00 
3UWS - 21.15 Tatort (f.). — 
55 Nieuws. — 23.00 Das Dauer-
jvisorium. — 23.45 Kritik am 
nntagabend (dok.). — 0.30 
3UWS 

3F 
30 ZDF-Matinee: Europastadt 
assburg (reportage). — 13.00 
s Sonntagskonzert. — 13.45 
sizeit (dokJ. — 14.15 Chronik 
r Woche: Fragen zur Zeit. — 
40 Schulversuche. — 15.10 
ues BUS Uhlenbusch. — 15.40 
;uws. — 16.00 Weggegangen -
rtgeblieben. — 16.30 Beschrei-
i g eines Hauptóarstellers. — 
15 Fragmenten uit films. — 
00 Nieuws. - 18.02 Die Sport-
portage. — 19.00 RK-uitzen-
g. - 19.15 Rauchende Colts (fJ. 
20.00 Nieuws. - 20.10 Bonner 
rspektive. — 20.30 Groot-Duits-
d 1919-1939 (dokJ. - 21.15 
llywood, Hollywood (dokJ. — 
20 Nieuws en sport. — 23.35 
inschen und Machte (reporta-
I. - 020 Nieuws. 

^D 3 
00 Pippi Langstrumpf (fJ. — 
30 Op de motor door de USA 
ikJ. - 20.00 Rockpalast. — 
45 Sport im Westen. — 20.55 
jrnal 3. - 21.00 Nieuws. — 
15 Abenteuer Afrika (dokJ. — 
00 De mens en zijn gewicht. — 
45 Eric Sykes (show). — 23.35 
icago 1930 ( f l 

1 
00 Nieuws. — 13.20 C'est pas 
"ieux. — 14.15 Les rendez-vous 
dimanche. — 15.30 Tiercé. — 

35 L'homme qui venait de l'At-
tlde (f). - 16.28 Sports premiè-
- 18 27 Voltaire (dokJ. - 19.25 
3 animaux du monde. — 19.55 
5 Tifins.. — 20.00 Nieuws. — 
35 Les granges brülées (film). 
22.15 Köncert. — 23.15 Nieuws. 

57 Top club dimanche. — 13.15 
iuws. — 13.40 Top club diman-
i. — 14.40 Dróles de dames (fJ. 
15.20 En savoir plus. — 16.20 
it theatre d'Antenne 2 (toneel). 
16.55 Monsieur Cinéma (film-
is). — 17.35 Chocolat du diman-
1 (spel). — 18.05 La légende 
dams et de l'ours Benjamin 
i). - 20.00 Nieuws. - 20.35 Un 
ie dans la nuit (tv-film). — 22.20 
i couvreurs (dokJ. — 23.15 

. 3 
S5 II n'y a pas qu'a Paris. — 
SO L'invité de FR. 3. - 19.45 
•n-tom — 20.00 Jonah Jones 
i his friends (jazz). — 20.30 
wkens (reportage). — 21.20 
uws. - 21.30 Korte films. -
)0 Paul Newman (portret). — 
iO Nana (film). 

X. 
5 Hei elei, kuck elei. — 15.15 
o 9. — 16.30 Un de la réserve 
0. — 18.00 La preuve par neuf. 
18.30 Spektakelmagazine. — 
10 Les sentiers de l'aventure. — 
10 Nieuws. — 19.33 Ciné-sé-
lon. - 20.00 Vivre libre. — 
10 L'éducation amoureuse de 
ïntin (film). 

Maandag 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. — 18.00 De 
tovermolen (f.). - 18.05 De vijf (f.). 
- 18.30 Bolke de beer (f J. - 18.40 
In de schaduw (reportage). — 
19.00 Doe mee. — 19.30 Kijk uit 1. 
- 19.45 Nieuws. - 20.15 Dubbel 
dobbel. — 20.55 Edward en Mrs. 
Simpson (f.). — 21.45 Ommekaar. 
- 22.25 Nieuws. 

NEP. 1 
10.00 Schooltelevisie. - 18.30 Se
samstraat. — 18.45 Kortweg. — 
18.55 Nieuws. - 18.59 De Flintsto-
nes (f.). — 19.25 Daar vraag je me 
wat. - 20.05 «Pele» (dok.). -
21.35 Nieuws. - 21.55 De Benny 
Hill show. — 22.30 Vaderland en 
moederkerk. — 23.20 Nieuws. 

NEP. 2 
18.55 Nieuws. — 18.59 Pommetje 
Horlepiep (fJ. — 19.25 Lucy and 
Mr. Mooney (f.). — 20.00 Nieuws. 
- 20.27 Geheim commando (f.). — 
21.20 Hier en nu. - 22.00 Neder
land—België (zaalvoetbal). — 
23.05 Groeten uit... (dokJ. — 23.25 
Nieuws. 

RTB 1 
14.00 Schooltelevisie. — 17.30 Ri
mes et racontines. — 18.00 Etran-
ger, d'ou viens-tu? (fJ. — 18.30 
Zigzag. — 18.45 La pensee socia-
liste. — 19.15 Lundi sports. — 
19.30 Nieuws. — 20.00 Le régis
seur (tv-film). — 21.30 Nieuws. 

ARP 1 
17.10 Nieuws. - 17.15 Schaukel-
stuhl. — 18.00 Spass muss sein. — 
18.50 Nieuws. — 19.00 Das inter
mezzo bietet an. — 19.30 Trick urn 
halb 7. - 19.40 Der 7. Kontinent. 
— 20.15 Regionaal magazine. — 
20.45 Trick um 4 tel vor 8. - 21.00 
Nieuws. - 21.15 King (fJ. - 22.15 
Kontraste. — 23.00 So'ne und 
so'ne (f.). — 23.30 Tagesthemen. — 
0.00 Eine Halskette für meine 
Liebste (film). — 1.20 Nieuws. 

ZPF 2 
18.00 Nieuws. — 18.10 Lassie (fJ. 
— 18.40 Die Drehscheibe. - 19.20 
Achtung: Kunstdiebe! (fJ. - 20.00 
Nieuws. - 20.30 Hitparade. -
21.15 Impulse. - 22.00 H e u t e -
Journal. — 22.20 Ehen vor Gericht 
(f.). - 23.50 Nieuws. - 0.25 Sport 
Aktuell. 

ARP 3 
20.45 Journal 3. - 21.00 Nieuws. 
— 21.15 Geschichte im Wider-
streit (reportage). — 22.00 Mo-
mente. — 22.15 Fleisch (dok.). 

TFJ 
13.00 Nieuws. — 13.30 D'hier et 

d'aujourd'hui. — 17.58 Konsumen-
tenmagazine. — 18.27 Pour cha-
que enfant. — 18.34 Ltle aux en
fants. — 18.57 Echt gebeurde ver
halen. — 19.20 Gewestelijk 
nieuws. — 19.44 Les inconnus de 
19 h. 45. - 20.00 Nieuws. - 20.35 
Embrasse-moi, idiot (film). — 22.38 
Konkurrentie in de lucht (dok.). — 
23.40 Nieuws. 

A 2 
12.45 Nieuws. — 13.20 Page speci
ale. — 13.35 Regionaal magazine. 
— 13.50 Pilotes de courses (f.). — 
14.03 Aujourd'hui madame. — 
15.05 Justice est faite (film). — 
16.40 Découvrir. - 17.30 Fenêtre 
sur... — 18.00 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. — 20.35 Aktualiteitenma-
gazine. — 21.40 Exclusif (show). — 
22.40 Noir sur blanc. - 23.25 
Nieuws. 

FR. 3 
19.10 Nieuws. - 19.20 Geweste
lijk nieuws. — 19.55 Fred Basset 

— Funny Girl , S t re l sands me t een O s c a r b e k r o o n d e f i lmdebuu t als Fanny Br ice, he t lel i jke j o o d s e meis
je uit een a r m e buu r t da t dankz i j haar ta lent 'n B r o a d w a y s t e r w o r d t . W y l e r s b iogra f ische aanpak is 
g o e d v o o r e e n d r ies tu i ve r roman maar S t re isand z ingt z ich vitaal d o o r de c l ichés heen. ( W o e n s d a g 9 
mei o m 1 9 u . 55 o p BRT 2). 

(tekenfilm). — 20.00 Les jeux de 20 
heures (spel). — 20.30 Le renard 
(film). — 22.20 Nieuws. 

LUX. 
12.00 La bonne franquette. — 
17.00 Tekenfilm. - 17.15 Cinq a 
sept agenda — 17.30 Le franco-
phonissime. — 18.00 Le coffre-fort. 
— 18.03 Cinq a sept service. — 
18.10 Aktuahteiten. - 18.20 R a m -
Dames. — 18.35 Le coffre-fort 
(spel). — 19.00 Nieuws. — 19.30 Le 
coffre-fort (spel). — 19.47 Entre 
chiens et chats. — 19.55 Nieuws. 
— 20.00 L'étrange monsieur Du-
vallier (fJ. — 21.00 Marque au fer 
(western). 

BRT 1 
18.00 De tovermolen (fJ — 18.05 
Sesamstraat. — 18.30 Er was 
eens... (f.) — 18.55 Toestand '79. — 
19.35 Morgen. - 20.10 Rudolf 
Hess (film). - 21.05 Verover de 
aarde. — 21.55 Jij of wij. — 22.25 
Tenuto. — 23.05 Nieuws. 

BRT 2 
20.10 Dieren in het zonnetje. — 
20.35 Op een goeie wei (fJ — 
21.00 Ankur (film). 

NEP. 1 
10.00 Schooltelevisie. - 13.00 
Nieuws. — 14.00 Schooltelevisie. 
- 18.00 Nieuws. - 18.30 Sesam
straat. - 18.45 Paspoort. — 18.55 
Nieuws. — 18.59 De club uit de 
achtertuin (tekenfilm). - 19.10 EO 
Kinderkrant. — 19.35 De vos en ik. 
(film). — 20.10 Een muzikale ont
moeting. — 20.25 Nixons rechter
hand, (dok.) — 20.50 Tijdsein. — 
21.24 Religieuze meditatie. — 
21.35 Nieuws. - 21.55 Den Haag 
vandaag. — 22.10 Fabeltjeskrant 

voor de groten. — 22.20 58 miljoen 
Nederlanders en hun kerken. — 
23.15 Nieuws. 

NEP. 2 
18.55 Nieuws. - 18.59 J J . De Bom 
v / h kindervriend. — 19.24 Koning 
klant. — 20.00 Nieuws. - 20.27 
Vara-visie (1). - 20.32 Edward & 
Mrs. Simpson (f.) — 21.22 Vara-vi-
sie (2). — 22.52 Het huis dat Jack 
bouwde (f.) — 23.27 Nieuws. 

RTB 1 
17.30 1. 2, 3... cinéma, - 18.00 
Etranger, d'ou viens-tu' ' (fJ — 
18.30 Zigzag. - 18.45 TVF-magazi-
ne. — 19.15 Antenne-soir. — 19.30 
Nieuws — 19.55 Chansong. — 
20.55 Vrijmetselarij (dok.) - 22.25 
Nieuws. — 22.40 Jeune cinéma 
Beige. 

ARP 1 
18.00 Ein Sommer mit 13. (TV-film). 
- 18.50 Nieuws. - 19.00 Pinoc-
chio (fJ - 19.30 Sendung und 
Echo. — 19.40 Polizeiinspektion I. 
- 20.15 Regionaal magazine. — 
21.00 Nieuws. - 21.15 Die Mon-
tagsmaler (spel). - 22.45 Kaz & 
Co. - 23,30 Tagesthemen. — 0.00 
ARD-Sport. — 1.00 Nieuws. 

ZPF 
18.00 Nieuws. - 18.10 Kinderen in 
China (dokJ - 18.40 Die Dreh-
scheibe. — 19.20 Iwans Geschich-
ten. — 19.45 Spass an der Freud' 
- 20.00 Nieuws. - 20.30 Em Bett 
voller Gaste. (Blijspel). - 22.00 
Heute-journal. — 22.20 Jahre un-
seres Lebens. (f.) — 23.50 Das 
Meisterwerk (opera), — 0.15 
Nieuws. 

ARP 3 
20.00 Wegwerfpolit ik (dokJ — 
20.45 Journal 3. - 21.00 Nieuws. 
- 21.15 Schauplatz. - 22.00 Mo-
mente. — 22.15 Ich und mem Brü-
der (fJ — 22.45 Monitor im Kreuz-
feuer. — 23.30 Keine Angst vor'm 
Fliegen. (f.) — 0.00 Nieuws. 

TF 1 
13.00 Nieuws. — 13.45 Le regard 
des femmes. — 14.05 Kursus. — 
14.30 Le redoutable ne répond 
pas. Reportage. — 18.00 Konsu-
mentenmagazine. — 18.27 Pour 
chaque enfant. — 18.34 L'lle aux 
enfants. — 18.57 Echt gebeurde 
verhalen. — 19.12 Une minute 
pour les femmes. — 19.15 Les Ti-
fins. — 19.20 Gewestelijk nieuws. 
— 19.44 Les inconnus de 19 h. 45. 
- 20.00 Nieuws. - 20.30 Année 
de l'enfance. (dok.) — 21.35 Des 
enfants d'aujourd'hui. — 22.40 
Nieuws. 

A 2 
12.45 Nieuws. - 13.20 Page spé
ciale. — 13.35 Regionaal magazine. 
— 13.50 Pilotes de courses (fJ — 
14.03 Aujourd'hui madame. — 
15.05 Les mcorruptibles (fJ — 
15.55 Découvrir. — 17.25 Fenétre 
sur... — 17.55 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. — 20.45 L'Homme qui ra-
contait des histoires (TV-film). — 
23.30 Nieuws. 

FR 3 
19.10 Nieuws. — 19.20 Geweste
lijk nieuws. — 19.55 Fred Basset 
(tekenfilm). — 20.00 Les jeux de 20 
heures (spel). — 20.30 La mission 
du commandant Lex (film). — 22.00 
Nieuws. 

LUX. 
12.00 La bonne franquette. — 
17.00 Tekenfilms. 17.25 Cinq a 
sept agenda. — 17.30 Ma sorcière 
bien-aimée (fJ — 18.00 Le coffre-
fort. — 18.03 Cinq a sept service. 
— 18.10 Aktualiteiten. — 18.20 
Ram-dames. — 18.35 Le coffre-fort 
(spel). — 18.40 Systéme D. — 
19.00 Nieuws. — 19.30 Le coffre-
fort (spel). — 19.47 Entre chiens et 
chats. — 19.55 Nieuws. - 20.00 La 
petite maison dans la prairie (f.) — 
21.00 Les arrivistes (film). 

Woensdag 

BRT 1 
16.30 Tip-Top — 18.15 Jonger dan 
je denkt — 18.50 De Hardy's en 
Nancy Drew — 19.45 Nieuws — 
20.00 Voetbal: finale van de Uefa-
beker - 21.50 Happy Days (fJ -
22.15 Nieuws. 

BRT 2 
20.15 Weer thuis CTV—film) — 
20.55 Men vergiste zich in de lief
desgeschiedenis (film) — 22.30 
Debat over het huwelijk. 

NEP. 1 
10.00 Schooltelevisie - 13.00 
Nieuws - 15.00 Teleac - 15.30 
Echo van de wildernis (TV-film) — 
16.30 De dieren uit het groene 
woud — 16.55 Ren je rot — 17.30 
Little Vic - 18.00 Nieuws - 18.30 
Sesamstraat — 18.45 Toeristische 
tips — 18.55 Nieuws — 18.59 Van 
gewest tot gewest — 19.50 Politie
ke partijen — 20.00 De Ambassa
deurs (film) - 21.37 Nieuws -
21.55 Den Haag vandaag - 22.10 

Fabeltjeskrant voor de groten — 
22.20 Panoramiek - 23.00 Studio 
Sport — 23.50 Nieuws. 

NEP. 2 
18.55 Nieuws — 18.59 Een van 
mijn beste vnenden (fJ — 19.25 
Religieuze uitzending — 20.00 
Nieuws — 20.27 Socutera — 20.32 
Countdown (pop) — 21.05 Fantasy 
Island (f.) — 21.55 Remmers ont
moet Jan Terlouw — 22.30 Opera
tion Petticoat (fJ - 22.55 Veroni
ca's agenda — 23.00 Nieuws. 

RTB 1 
13.45 Schooltelevisie — 17.00 Feu 
vert - 18.40 Emilie (fJ - 18.45 
R.K.-uitzending — 19.15 Antenne-
soir - 19.30 Nieuws - 19.55 Ver-
keerstip - 20.00 Voetbal — 21.45 
Nieuws — 22.00 Anne Frank (re
portage). 

RTB 2 
19.55 Funny Girl (musical) — 22.10 
Super Huit 

P. 1 
17.10 Nieuws — 17.15 Expeditio-

nen ins Tierreich (fJ — 18.00 Aben
teuer heute (dok.) — 18.50 Nieuws 
- 19.00 Das Gold der Wueste (fJ 
- 19.30 Hit um halb 7 - 19.40 Das 
Gold der Wueste (f.) - 20.15 Regi
onaal magazine — 20.45 Hit um 
4tel v o r 8 - 21.00 Nieuws — 21.15 
Gesundheid (tv-spel) — 22.45 
Wiedergefundene Vergangenheit 
(dokJ. 

P;3 
20.00 De zwaluw die de zomer 
maakt (dokJ — 20.45 Journal 3 -
21.00 Nieuws - 21.15 Anruf er-
wuenscht (dokJ — 0.15 Nieuws. 

ZPF 
18.00 Nieuws - 18.10 Die Folly-

. foot—farm — 18.40 Die Dreh-
scheibe — 19.20 Sing mit Heino. 
- 20.00 Nieuws — 20.30 Erwa-
chendes Land (fJ - 21.15 ZDF-
magazin — 22.00 Heute-journal — 
22.20 Van der Valk (fJ - 23.05 
Sieh mal an — 23.10 Pfarrer Jo
hannes Kuhn antwortet — 23.40 
Sport aktuel — 1.10 Nieuws. 

F. 1 
13.00 Nieuws - 13.37 Les visi
teurs du mercredi — 18.00 Konsu-
mentenmagazine — 18.27 Pour 
chaque enfant — 18.34 L'lle aux 
enfants — 18.57 Echt gebeurde 
verhalen — 19.12 Une minute pour 
les femmes — 19.15 Les Tifins — 
19.20 Gewestelijk nieuws — 19.44 
Les inconnus de 19 h 45 — 20.03 
Nieuws — 20.35 Le crime des in
nocents CTV-film) - 22.00 L'Enfant 
de la Porta Rossa (film) — 2250 
Nieuws. 

A 2 
12.45 Nieuws - 13.20 Page spéci
ale — 13.35 Regionaal magazine 
— 13.50 Pilofes de courses (fJ — 
14.03 Aujourd'hui Madame — 
15.05 Super Jaimie (fJ - 16.10 
Jeugdprogramma — 18.35 C'est la 
k/Ie (tips) — 18.55 Des chiffres et 
des lettres (spel) — 19.20 Gewes
telijk nieuws — 19.45 Tp Club 
(show) — 20.00 Nieuws — 20.35 
Mi-fugue, mi-ralson — 21.50 Nolr 
et blanc (dokJ — 22.45 Nieuws 

F 3 
19.10 Nieuws - 19.20 Gewestelijk 
nieuws — 19.55 Les aventures de 
Tintin (tekenfilm) — 20.00 Les jeux 
de 20 heures (spel) - 20.30 Les 
jardms secrets (TV-film) — 22.00 
Nieuws. 

LUX. 
12.00 La bonne Franquette — 
16.30 L'Ecole buissonnière — 
18.00 Le coffre-fort - 18.05 De 
nos clochers — 18.20 Ram-dames 
- 18.35 Le coffre-fort (spel) -
19.00 Nieuws - 19.35 Passé et 
gagne — 19.47 Entre chiens et 
chats — 19.55 Nieuws — 20.00 
Hit-parade — 21,00 L'Héritière de 
Singapour (film). 
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Be veren blijft altijd Be veren! 
Sportkring Beveren-Waas wordt 
nu vrijwel zeker de nieuwe 
landskampioen. Door in eigen 
huis Club Brugge terug te 
wijzen (2—0) en door de 
klassieke uitnederlaag van 
Anderlecht (4—1) bij Sporting 
Charleroi groeide de 
voorsprong van de Waaslandse 
formatie opnieuw aan tot vijf 
punten. Een veiliger voorsprong 
kan men zich vier speeldagen 
voor het einde nauwelijks 
indenken. 
Het klinkt onwaarschijnlijk maar 
het is waar: Beveren, ploeg uit 
een stadje van 15.000 inwoners, 
voetbalde dit seizoen sterker 
dan Anderlecht, Club Brugge en 
Standard. Drie klubs die door 
de voortschrijdende 
commercializatie van het 
sportgebeuren geroepen 
schenen het voetbalgebeuren In 

dit land blijvend te beheersen. 

Kee rpun t? 
Wij weten niet of het onverwach
te sukses van Beveren de andere 
klubs, de zogeheten topklubs In
cluis, tot nadenken zal aanzetten. 
Het Belgisch voetbal zou er al
leen maar baat kunnen bij vinden. 
Want het staat voor ons vast dat 
het de hoogste tijd wordt dat de 
klubleiders zichzelf eens onder
vragen omtrent de zin en de onzin 
van het door hen gevoerde be
leid. Wij wensen Beveren niet tot 
het absolute voorbeeld te verhef
fen. Elke klub gedijt in andere om
standigheden. Van dit laatste zijn 
te weinig klubs zich bewust. Zij 
worden gedreven en gejaagd 
door het voorbeeld van de kon-
kurrentie. Zij hollen zichzelf voor
bij. Het Is de grote verdienste van 
S.K. Beveren dat het in alle om
standigheden — de eerste pro
motie naar de hoogste klasse in 
de tweede helft van de jaren zes
tig, de degradatie naar tweede, de 
terugkeer naar eerste, de over
winning in het landelijk bekertor-

tussen gewoon in sport geïnter
esseerde klubleiders waant. De 
jongste ontwikkelingen In de 
voetbalwereld hebben het gebeu
ren totaal ontmenselijkt. Spelers 
worden aangekocht en verkocht 
als meubilair. Zij leggen zich 
daar— bij neer zolang zij zich met 
gouden kettingen aan het gebeu
ren gebonden weten. Daarom is 
het zo verheugend dat de nieuwe 
landskampioen steunt op voetbal
lers als Jean Janssens, Freddy 
Buyl en Pol Vangenechten. De 
dokwerker-duivenmelker. de 
technisch ingenieur en de pom
pier. Eerstgenoemde twee lieten 
het blinkend goud liggen waar het 
lag. In hun beste jaren hadden zij 
ongetwijfeld elders grof geld kun
nen gaan verdienen. 

Zij hadden er de aanleg en het ka
rakter voor. Maar ze bleven waar 
ze waren: onder hun vrienden. De 
derde is een niet minder uitzon
derlijke figuur: toen hij meer dan 
tien jaar geleden in het Beveren-
se elftal debuteerde werd hij door 
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nooi, de suksessen in de Europa-
cups — trouw aan zichzelf is 
gebleven. De «sfeer» van Beve
ren — waaraan in de voorbije 
maanden al zoveel diepzinnige 
analyses gewijd werden — is 
inderdaad uniek. Uniek, niet om
wille van de uitzonderlijke ideeën 
die eraan ten grondslag liggen 
maar wel omwille van de logische 
eenvoud die zij uitstraalt. 
Beveren trekt eenvoudige be
leidslijnen: je zet de tering naar de 
nering, je koopt bijgevolg geen 
spelers waar je het geld niet voor 
hebt; je onderhoudt geen ster
voetballers, de salarissen mogen 
niet te ver uiteen lopen; je bouwt 
met eigen jeugd, je hebt bijgevolg 
geduld wanneer je eigen kweek 
speelkansen geeft en aanvaardt 
tijdelijk de mindere resultaten; je 
hecht het grootste belang aan de 
ploeggeest; je blijft menselijk in 
de benadering van probleemsitu
aties — Beveren ontsloeg zelden 
een trainer, het scheidde vrijwel 
nooit in onmin met één van zijn 
spelers — en je stelt je korrekt op 
tegen het geëigende voetbalmi
lieu met journalisten, managers, 
supporters en sponsors. 

Beveren voert een open beleid. 
Het antwoordt op alle, zelfs onbe
scheiden, vragen. Beveren blijft 
altijd Beveren. Of de mijnwerkers 
uit Charleroi, de heren uit de 
hoofdstad of... de koning hemzelf 
op bezoek komt, het maakt alle
maal geen verschil uit. Beveren is 
Beveren. Zowel in de winst als in 
de nederlaag. 

Het is betreurenswaardig dat niet 
meer klubs soortgelijke beleidslij
nen... durven volgen. De blinde 
naijver beheerst ons voetbalge
beuren. De prestatiezucht is ma
teloos. Winst en geld zijn de as
sen waarrond alles draait. Al het 
overige wordt daaraan onderge
schikt gemaakt. In zulke mate 
zelfs dat men zich in de katakom-

ben van onze voetbalstadions ge
makkelijker tussen lobbyende 
makelaars en bestuurders dan 

de pers gelijk weer weg geschre
ven. Hij miste het talent. Maar Pol 
stoorde zich aan niets. Hij boerde 
voort. Pol bleef overeind toen de 
anderen bogen. Hij bouwde aan 
een carrière die in de voorbije 
maanden een onverhoopte be
kroning kreeg. Er lopen in dit land 
weinig voetballers rond die met 
meer fierheid achterom mogen 
kijken. 

• Beveren landskampioen. Zo 
luidde het verdict na afloop van 
de dertigste speeldag in de nati
onale voetbalkompetitie. Met 
nog vier wedstrijden te gaan 
schijnen echter nog andere be
slissingen gevallen te zijn. Zo 
ziet het er naar uit dat Berchem 
Sport zich veilig heeft gespeeld 
door in eigen stadion met 2—1 
van La Louvière te winnen. De 
tweede daler (Kortrijk was al 
eerder veroordeeld) dient bijge
volg gezocht te worden in Wallo
nië: La Louvière of Club Luik. 
Dit zal dan voor gevolg hebben 
dat we volgend seizoen met der
tien Vlaamse, twee Brusselse en 
drie Waalse klubs in de hoogste 
klasse zullen voetballen. De 
Brusselse klubs bestaan hoofd
zakelijk uit Vlamingen en_ Ne
derlanders. De Waalse uit_ Vla
mingen en vreemdelingen. De 
muscule Wallon beleeft beroer
de tijden op de groene recht
hoek. 

• Wij hadden het reeds vaker 
over de ontmenselijking van de 
voetbalsport Het gaan en ko
men van trainers stond daarbij 
vaak voor voorbeeld. Maar de 
trainers kunnen moeilijk ontken
nen dat zij de bedoelde ontwik
keling maar al te graag bevorde
ren. Zo ook de heer Han 
Grijzenhout Destijds ruilde hij 
Cercle Brugge voor Lokeren. Bij 
die klub vloog hij aan de deur. 
IHij was maar al te gelukkig naar 
Cercle terug te mogen keren. 
Nu. na één jaar Cercle verlaat 
hij die klub andermaal. Om in 
hetzelfde stadion Club Brugge 
onder zijn hoede Ie nemen. Wij 

nemen het Grijzenhout niet kwa
lijk dat hij er in zo kort mogelijke 
tijd zoveel mogelijk wil uithalen. 
Maar wij kunnen niet begrijpen 
dat hij een dergelijke beslissing 
wereldkundig maakt of laat ma
ken op een ogenblik dat Cercle 
de beslissende wedstrijden voor 
de promotie naar de hoogste 
klasse moet spelen. Ze zijn echt 
niet vies gevallen, de trainers. 
Wat hen natuurlijk niet belet je
remiades aan te heffen wanneer 

kortweg 

zij in de loop van een seizoen 
voortijdig worden ontslagen. 
• Mare Van Lombeek van de 
BRT roerde zondag een stoute 
tong in Sportweekend. Toen hij 
verslag uitbracht over de wed
strijd die in Bavikhove verreden 
werd zegde hij dat inrichters en 
ploegbestuurders even In de 
verwarring geraakten toen de 
genaamde Rudy Colman regel
recht naar de overwinning 
scheen te rijden. Colman reed 
aan kop met ploegmaat Willems 
en wereldkampion Knetemann. 
Colman demarreerde, Willems 
bleef uiterard zitten en_ Knete
mann bedankte voor het achter-
volgingswerk. De gevolgen wa
ren voor de organizatoren niet te 
overzien. Zo'n naam op de ere
lijst Dus maar beraadslagen. 

Uitslag: 1. Willems;2. Kneteman; 
3. Colman. Serieus blijven hé, 
jongens. 

• DE BRT heeft ook de wed
strijd België—Nederland van de 
Olympische ploeg uitgezonden. 
Rechtstreeks. Een paar uur zelfs 
voor de aftrap van Beveren— 
Barcelona. Wat op zichzelf al 
hoogst ongewoon is. Maar wij 
vragen ons toch af waf de heren 
van de sportdienst zullen ter ver
dediging Inroepen wanneer ie
mand hen naar een verantwoor
ding van de exclusieve reklame 
voor het Gemeentekrediet 
vraagt die bij soortgelijke wed
strijden onveranderlijk wordt ge
voerd. En zeggen dat men ooit 
een België—Duitsland voor de 
Europese landenbeker niet heeft 
uitgezonden omdat een paar pa
nelen van de vaste reklameband 
veranderd werden. Wim De 
Gruyter, hoe zit dat? 

• In Sporttribune van vorige 
week bracht de BRT een sfeer
beeld van het gebeuren rond Be
veren—Barcelona. Het opzet 
stoorde ons niet Wel de uit
werking. De manier waarop in 
de huiskamer supporter werd 
gespeeld was gewoon schok
kend en vernederend voor iede
re kijker Wij hopen dat niet te
veel Nederlanders naar de 
uitzending hebben gekeken. Zo
niet zal de daar heersende me
ning over Vlaanderen en zijn be
woners nog minder mild worden. 
Waarom lenen onze mensen 
zich toch tot zo'n beschamend 
schouwspel. En welke program
mamakers durven zo'n beelden 
op de kijkende massa loslaten? 
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Het 42e Vlaams Nationaal Zang
feest in het sportpaleis te Ant
werpen kende een rustig ver
loop (in tegenstelling met vorig 
jaar toen het aangevochten Eg-
montpakt volop in de strijd voor 
en tegen stond). Er was ook min
der volk dan de vorige jaren. Dit 
viel op bij de jongeren. 

Boodschap 
Valeer Portier, ANZ-voorzitter 
hield deze keer geen toepsraak 
zoals nochtans de ANZ-traditie 
dit wil. In de plaats daarvan werd 
een boodschap voorgelezen, 
waarin het ANZ federalisme met 
twee eist. Wie federalisme eist 
moet voor zijn eigen inkomsten 
kunnen zorgen. Ook dient de 
staatshervorming een zou be
perkt mogelijk aantal gemeen
schappelijke opties te vertonen. 
Amnestie blijft een dringende 

noodzakelijkheid, eens Vlaande
ren baas in eigen huis en dan 
komt er zeer vlug amnestie (ap
plaus). 
Wat de rol van het «mentaal zie
ke Brussel» betreft, het mag niet 
langer meer als scheidsrechter 
geduld worden. Het echt drin
gendste probleem is Brussel, dat 
radikaal moet gekortwiekt wor
den en dat desnoods zijn funktie 
als landshoofdstad zal kwijtspe
len. Dan ware nog slechts voor 
Brussel de rol van Europese 
hoofdstad weggelegd. Wij doen 
er best aan, toe te zien hoe in een 
toenemende histerie de wig 
(Brussel) haar eigen lot voltrekt. 
Wij Vlamingen zijn niet bang 
voor een splitsing! (applaus). 
Tijdens het feest werd hulde ge
bracht aan Armand Preud'hom-
me naar aanleiding van zijn 75ste 
verjaardag. De grijze meester 

werd met bloemen bedacht. Hij 
dirigeerde dan «Op de purpren 
hei» waarna hulde werd ge
bracht aan Wies Moens, nog 
steeds in ballingschap. 
Dit zangfeest kende een eerder 
gemoedelijke sfeer. Er was veel 
voor oog en oor, blijkbaar minder 
voor massazang. Lamme Goed
zak en Tijl stonden dit jaar cen
traal. Jan D'Haese's teksten over 
de Geuzen en over de Voer de
den het zeer goed. Een meisje 
mocht een hartewens uiten in het 
kader van het jaar van het kind: 
«Een degelijk Vlaams aan de 
kust, in Brussel en in Limburg». 
VU-partijvoorzitter Hugo Schiltz 
woonde deze manifestatie bij en 
zong evenals senatoren Joris-
sen en Coppieters uit volle borst 
mee. Zoals gebruikelijk werd het 
zangfeest besloten met de drie 
nationale liederen. 

3 MEI 1979 
WIJ IS 

'rtiHe^jéc «lJh.^(tf*'[•>1. *. i^thtA^Mm^^j^^^jl^^' 
.-^.^•i^.t^«:«>^W.^-i 



KRITI9CH BeK€Keri 

n 

il 

HET LEVENDE 
WATER 

Eeuwen geleden spraken 
de Romeinen reeds van de 
buitengewone gezond-
heidseigenschappen van 
«Tönissteiner Sprudel». 
Bij de bron vindt men 
oude inschriften als «fons 
sanitatis, effectu mirabi-
lis» (gezondheidsbron, 

wonderbaar in haar helen
de werking). 
Mijnheer Beylemans, on-
derpostontvanger van 
Roosbeek, is de oude Ro
meinen heel erg dank
baar. Daarom een leuk ver
haal, dat zelfs Asterix wat 
gunstiger tegen de Romei
nen zou s temmen. 
Een achttal jaar geTeden, 
zat Mijnheer Beylemans 
aardig geplaagd met nier
stenen. Wie ooit een nier-
krisis kreeg, zal in het lij
den en de pijn van de post-
ontvanger kunnen inko
men. 

Gelukkig hoorde de held 
van dit verhaal ergens pra
ten over Sprudel Tönisstei
ner, naar samenstelling en 
smaak een v.'aarachtig 
wonderwater. 
Naar Duitsland geschre
ven, waar de wonderbron-
nen zich bevinden, kwam 
snel een antwoord met het 
adres van de alleenverde
ler voor Benelux, Abts, 
Tiensesteenweg 128, Kor-
beek-Lo. Tel. 016/46.63.11. 
Pijn maakt echter skep-
tisch en onze onderpost-
ontvanger kocht één enkel 
flesje bij Vader Abts, en 
liet de inhoud van dat fles
je grondig analyseren. En 

waarachtig, er bleek calci
um en magnesium en na
t r ium en al die dingen die 
op het etiket vermeld 
staan, in te zitten. 
Navraag bij een bevriend 
dokter, die overigens nu 
ook een overtuigd Tönis-
steiner-drinker is, bevestig
de da t : 

Tönissteiner Sprudel 
speciaal aanbevolen is bij 
de bestrijding van : 

1. ziekte der urine-afvoer-
kanalen. 
a) reinigen der nieren, 
urinewegen, blaas- en 
voorstanderklier (pros-
tatis). 
b) reinigen bij nierste
nen ; ook fosfaat- en 
karbonaatstenen. 

2. chronische maagslijm-
vliesontsteking. Herstel
len na darmontsteking. 
Zenuw- en funktionele 
storingen. 

3. chronische ontsteking 
der luchtpijpen (pharyn
gitis tracheïts, chroni
sche spastische bronchi
tis, allergische huidaf
fectie). 

4. ziekteverschijnselen bi) 
de stofwisseling. Urine-
zi'ur diathese met haar 
gevolgen. Jicht. 

Wie meer wil weten over 
Tönissteiner, het levende 
water, neemt best even 
kontakt met Abts, Tiense
steenweg 128, Korbeek-Lo. 
Deze zal er dan wel voor 
zorgen dat je dit levens
water gemakkelijk aan 
huis krijgt. 

(advertentie) 

Preud'homme, 
Elegasten, Astrid, 
Steve... 

Na de hulde op het Galakoncert 
(en op het Zangfeest zondag jl.) 
is ook een elpee uit die de 75-
jarige Artnand Preud'homme 
nogmaals in de bloemetjes zet 
Zoals op het koncert bleek is 
Will Ferdy dé man die het werk 
van de grote komponist het 
best naar voren brengt Deze 
«Will Ferdy zingt A. Preud'hom
me» (MFP. 4M024-62489) is be
stemd voor die velen die van 
hun kinderjaren liedjes als 
«Kempenland» en «De purperen 
heide» bij gelegenheid meedoen 
maar nog steeds in hun disco
teek misoen. Samen met orkest
leider Francis Bay en Preud
'homme zijn ook een viertal 
nieuwere nummers gecreëerd 
waarvan drie naar het lichte 
chanson neigen en duidelijk de 
nieuwere Ferdy-stempel dragen. 
Mooiste is echter het wat plech
tige «Dank» dat de plaat op 
stijlvolle manier afsluit 

Ook de Elegasten zijn terug — op 
plaat dan — met een verzamel-
schijf die een beste keuze inhoud 
met eenzelfde bedoeling een paar 
bekende nummers vooral aan de 
man te brengen, omlijst van «be
ter» maar minder bekend werk. 

Zoals het «Wat heb je vandaag op 
school geleerd», de ijzersterke 
vingerwijzing van toen die nog 
steeds «in» is, het Brabants tradi
tionele «Harbalorifa», of nog het 
toen grijsgedraaide «Praten, zin
gen, dansen». Met de lichte maar 
meeslepende swing en dynamiek 
die de groepen van toen ken
merkte, en waarbij hier vooral 
Herman Elegast het overgrote 
aandeel had. Mooi blijven ook de 

Onder de KVS-Beukeboom 

William Douglas Home mag zich 
verheugen in een wereldfaam als 
auteur van komedies en blijspe
len, die in Engeland ook wel po
pulaire West-end-suksessen 
worden genoemd. 

William Douglas Home werd ge
boren in Edinburgh in 1912, als 
zoon van de dertiende graaf van 
Home. De onderwerpen voor 
zijn komedies hebben dan ook 
meestal betrekking op de sociale 
klasse waaruit hij stamt, de En
gelse high society, met al haar 
buitenissigheden, haar vooroor

delen en haar eeuwenoude tradi
ties, die hij al even grappig als 
waarheidsgetrouw beschrijft. 
In deze zin, is «Onder de Beuke-
boom» een typisch Douglas Ho-
meprodukt Het speelt zich af in 
een wereld van chauffeurs met 
glimmende schoenen en zwartle
deren handschoenen, van zilve
ren teepotten en cocktailparty's, 
van golf en bridge. 
In zo'n omgeving zien we Cecil, 
auteur van romantische derde-
rangsnovellen. We zien zijn trou
we butler «tea for two» zetten, 
want Cecil verwacht bezoek. Die 

bezoeker is Lady Evelyn, des
tijds verloofd met Cecil. Ditmaal 
hoopt Sir Cecil met haar te kun
nen trouwen... 

Nederlands: Dries Waterschoot 
Regie: Senne Rouffaer. Decor en 
kostuums: Mimi Peetermans. 
Met Yvonne Lex, Anton Peters 
en Roger Coorens. 

Nog tot 31 mei 1979. 
Plaatsbespreking: in KVS op 
niet-speeldagen van 13 tot 17 u.; 
op speeldagen van 13 tot 19 u., 
tel. 02-219.49.44, 4 lijnen. Telefo
nisch vanaf 13 u. 30. 

meeslepende ballades als «Anna
bel Lee» of nog het meerstemmi
ge werk als «Jessy's theme» en 
«Heimwee doet ons hart verlan
gen». En pittig in hun stijl het «dag 
lieve juffrouw lente», op tekst van 
Louis Verbeek. Een aanradertje, 
bij dezelfde uitgever. (4M026-
62499). 
Kaperen varen, de Zilvervloot en 
haringvangst zijn in de Lage Lan
den steeds een sterke inspiratie
bron geweest voor de vele zee
mansliederen die nog steeds de 
ronde doen en gelukkig tijdig zijn 
opgetekend. Folkpuristen zullen 
wellicht huiverig staan wanneer 
ze de naam Astrid Nijgh boven
aan zien prijken de de neiging 
hebbende plaat zo ver mogelijk 
weg te gooien, de commerciële 
hit «Ik doe wat ik doe» indachtig. 
Maar deze plaat is de moeite 
waard: een vlekkeloze produktie 
van Richard Du Bois, een tekstu
eel meesterwerk van Lenard 
Nijgh, en een zangeres die de 
handschoen heeft opgenomen en 
eenfijn resultaat boekt. Verpakt in 
een eenvoudige maar goed ver
zorgde hoes waarin een dubbel
blad met alle gegevens omtrent 
oorsprong van de verhalen, 
meestal van Engelse of Hollandse 
oorsprong, teksten inkluis. Ze zijn 
uit het oud-Nederlands pittig en 
klankvol verwoord op een zeer 
muzikaal klinkende wijze, een zo
veelste bewijs dat het Neder
lands best zingbaar is. Met werk 
van ondermeer folkzanger Ewan 
McColl, en Reinagle om de be
kendste te noemen. Titelsong 
«De razende bol» en het mooie 
verhaal van «De gouden hoorn» 
blijven verrassen, terwijl het 
sprankelende zeemanslied over 
het «maatje van de schipper» of 
nog «Jan Bot» hun weg zullen 
vinden naar de vele liefhebbers in 
het genre. Voor Astrid Nijgh een 
uitdaging en zware taak die ze op 
talentvolle manier heeft waarge
maakt (WEA AN-58035I 

Vandaag donderdag (3 mei) is de 
Amerikaan Sfeve Forbert voor 
een enkel koncert in ons land, te 
gast in de Brusselse Beurs
schouwburg. Samen met hem, El-
Hot Murphy, bijgenaamd de kleine 
prins van de Newyorkse rock & 
roll, met een eigen repertoire van 
spleen en cynisme, een Dylan of 
Lou Reed in hun eerste periode 
waardig. 
Steve zelf heeft zopas een eerste 
elpee uit, getiteld «Alive on arri
val», en de plaat is beslist een 
meesterwerkje te noemen. Een 
eerlijke Steve die zonder veel 
commerciële toegevingen vertelt 
over zijn tocht van het platteland 
naar Greenwich Village, New 
York, waar hij zo van droomde. Hij 
komt er tien jaar (na Dylan en de 
protestrage) te laat aan, en vind er 
slechts de resten van terug. Hij 
slaat een gek figuur in de «new 
wave»-tenten van een nieuwe ge
neratie, maar slaat er zich dan 
toch door. De elpee is dus een 
heel verhaal op zichzelf, vanaf het 
prachtige «Going down to Lau
rel» (Mississippi), over het mee
slepende «Thinking», dan als «Big 
city cat». Met het nasale van een 
Sammy Walker, de mondharmoni-
ka tussendoor, en slide-gitaar die 
doet denken aan een Tom Rush 
eertijds. Mooiste nummer is het 
reeds veelgehoorde «Grand cen
tral station», dat met 'n (Adamo-)-
hese stem in heimwee verzuipt 
Tenslotte besluit hij toch zijn kans 
te nemen en te blijven. Met «sett
le down» en het idee dat je niet 
kan winnen als je niet speek, sluit 
hij deze eerste periode van zijn 
leven en meteen deze fijne plaat 
af, gevoelig maar vol levenskracht 
en vuur. 

Sergius. 

De aard 
van een hond 
Dit is een kortverhaal uit de gelijk
namige bundel van acht korte 
verhalen van de bekende schrij
ver Fraven, de auteur o.a. van de 
beroemde avonturenroman «De 
schat van de Sierra Madre» die 
door niemand minder dan John 
Ford werd verfilmd met de al 
even beroemde akteur Hum
phrey Bogart. Ook in deze korte 
verhalen doet de auteur zijn faam 
van geboren verteller alle eer 
aan. 
B. Fraven valt steeds met de deur 
in huis, met een direkte verhaal-
stijl, onopgesmukte woorden
schat en een ontwapenende een
voud. De wereld van Fraven is nu 
eenmaal de wereld van de nog pri
mitieve Indianen van Mexico en 
Latijns-Amerika. Het titelverhaal 
« De aard van een hond» is een 
precieus juweel van vertelkunst 
en zou in geen enkele bloemle
zing van de wereldliteratuur mo
gen ontbreken. 

Men leest dit boekje uit met stij
gende belangstelling en waarde
ring. Dit is inderdaad geen belle-
trie of literatuur meer, het is het 
leven zelf. Het «warm aanbevo
len» is hier geen gebruikelijk slot 
maar wel een gemeende raad. 

— Salamanderreeks van Querido Uitge
vers A'dam in samenwerl<ing met Meulen-
hoff. 111 biz. Uit . Abenteuergeschichten • 
Zurich, Diogenes Verlag. Keurige vertaling 
van Harriet van Weerdt-Schellekens. 
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In het katolieke weekblad De 
Tijd wan 9 maart 1979 Is een stuk 
verschenen onder de opzienba
rende titel Gefrustreerde Vla
mingen voelen het dood tij aan 
den lijve. Het gaat om een literai
re bijdrage van de vaste recen
sent Wam de Moor. Het blad 
heeft in zijn geschiedenis al be
langrijke critici aan het w/oord 
gelaten als Anton van Duinker
ken, Jan Engelman, Kees Fens 
en* andere, die het altijd goed 
meenden met Vlaanderen. Ze 
waren als katolieken met Vlaan
deren verbonden. Nu de katolie
ke literatuur zowel in Noord als 
in Zuid vrijwel uitgestorven is — 
zijn de «scriptores catholici> 
niet bezig hun naam te verande
ren? — is er ook aan die zijde 
een grotere nuchterheid geko
men in het beoordelen van 
Vlaamse literaire werken. Dat 
geldt zeer zeker voor De Tijd. 
Toch blijft het gevoelsklimaat in 
Nederland en Vlaanderen, de 
grensgebieden buiten beschou
wing gelaten, opmerkelijk ver
schillend, misschien door het 
nawerken van het katolieke kli
maat Dat verschil in aanvoelen 
heeft ook zijn invloed op het be
oordelen van literaire boeken. In 
Vlaanderen is de traditionele kri
tiek in de overwegend katolieke 
kranten geneigd een hogere 
waarde toe te kennen aan kriste-
lijke of metafysisch gerichte lite
ratuur, ongeacht de literaire 
waarde. Die toestand hangt sa
men met de grote macht van de 
katolieke zuil, die zich uitstrekt 
tot de uitgeverijen, de kranten, 
de tijdschriften, de rijksadminis-
tratie. Die macht produceert 
uiteraard geen katolieke litera
tuur meer, maar de belangen
groep is machtiger dan ooit 
Vandaar dat sommige schrijvers 
die in Nederland, ook in katolie
ke kringen, als derderangs be
schouwd worden, in Vlaanderen 
staatsprijzen toegekend krijgen. 
De door Wam de Moor aange
haalde priester-dichter Gery 
Helderenberg is zo'n geval. 

Verkeert de Vlaamse literatuur 
in stervensnood ? 

De gegevens 
van De M o o r 

Een eerste bemerking van Wam 
de Moor heeft betrekking op de 
Vlaamse literaire kritiek, zoals die 
bij voorbeeld in Dietsche Waran
de en Belfort beoefend vs/ordt. Hij 
beschrijft die als «te koesterend, 
te instemmend, te zeer de autori
teit van de dichter of prozaschrij
ver intakt houdend». Daardoor 
zouden schrijvers als Marnix Gij-
sen, Jos Vandeloo en Ward 
Ruyslinck, die niet veel vi/aarde-
vols meer te vertellen hebben, 
op een kunstmatige wijze als be
langrijke schrijvers blijven be
zongen worden. Boon, Claus, 
Raes en de vroegere Gijsen 
moesten naar Nederland uitwij
ken met hun werk, omdat ze in 
Vlaanderen te tegendraads wa
ren. Maar dat zijn uitwijkingen uit 
de jaren 1945-1955. 

Wat de Vlamingen nu schrijven, 
ligt volgens De Moor, in het alge
meen gesproken, volstrekt be
neden de maat, zelfs .ver bene
den de toch al middelmatige 
Noord-Nederlandse literatuur 
van vandaag. De Nederlandse 
criticus steunt zijn betoog op en
kele cijfergegevens uit de afleve
ring Literair Akkoord (1978), 
waarin de Vlaamse schrijvers, 
vergeleken met de Nederlan
ders, zowel in aantal als in literai
re hoedanigheden nog nauwe
lijks aan hun trekken komen. Met 
die er/ar ing staat Wam de Moor 

niet alleen. Menig Vlaams schrij
ver zal binnenskamers erkennen 
dat het klimaat zeer slecht is en 
dat de Vlaamse literatuur al gerui
me tijd onleesbaar geworden is 
door gebrek aan kwaliteit. 
Een volgende vaststelling van 
Wam de Moor is dat de Vlamin
gen op zoek zijn naar hun identi
teit. Een schrijver als Fernand 
Auwera maakt dat gegeven tot 
het hoofdtema van zijn romans, 
maar hij doet dat, steeds volgens 
de Nederlandse criticus, op een 
zeer banale wijze: «Voortdurend 
op zoek naar de warmte die dat 
geborgen bestaan binnen een 
traditioneel geloof vroeger bood, 
ook al staat dat er nu niet meer». 
Ten slotte hekelt De Moor op 
scherpe wijze de «taalkonstruk-
ties van stapelvormige varia
ties», waarin schrijvers als Mark 
Insingel, Claude van de Berge en 
de nu in Amsterdam uitgegeven 
Leo Pleijsier schijnen uit te mun
ten. De vader of voorvader van 
die konstrukties is een zekere 
Bert Schierbeek. Daarmee anno 
1979 in Nederland nog willen ko
men aandraven, is volstrekt 
kunstmatig en ongeloofwaardig. 

De V laamse 
v e r v r e e m d i n g 

De grote werken uit de Vlaamse 
letterkunde lagen in de periode 
toen Vlaanderen een duidelijke 
identiteit bezat, ook al werd de 
Vlaamse gemeenschap in de tijd 
van Streuvels tot Walschap door 

scherpe ideologische tegenstel
lingen getekend. Zelfs een con-
testerende dichter als Hugo 
Claus is met zijn verbeelding en 
zijn maatschappijkritiek, tot zelfs 
in zijn jongste roman Het Verlan
gen, een met Vlaanderen ver
bonden schrijver gebleven. De 
vroegere eenheid in sfeer en be
leving, die ons kultuurgebied 
kenmerkte tot voor de Tweede 
Wereldoorlog, is grotendeels 
verdwenen en maakte plaats 
voor een verbrokkeld wereld
beeld, voor een groeiend indivi
dualisme, voor een sterke ver-
materializering van het bestaan 
en voor het machtsstreven van 
de overwegende katolieke be
volkingsgroep, die gaandeweg 
haar godsdienstige overtuiging 
overboord gooide maar de ge
vestigde belangen met des te 
meer kracht ging verdedigen en 
uitbouwen. Dat is, kort samenge
vat, mede ten gevolge van de in-
dustrializering en veramerikani-
zering van het leefklimaat, de 
beschrijving van het teloorgaan 
van de Vlaamse identiteit en van 
de voornaamste krachtbron van 
het literaire en artistieke leven in 
Vlaanderen. 

Die toestand is niet specifiek 
Vlaams, ze is in mindere of meer
dere mate een Wes't-Europees 
verschijnsel, maar een betrekke
lijk jonge, herrezen kuituur als de 
Vlaamse, is blijkbaar meer 
kwetsbaar dan bepaalde vreem

de kuituren als bij voorbeeld de 
Franse, de Italiaanse, de Griekse 
of Duitse. In Vlaanderen wordt 
die krisis bezwaard door de drei
gende, op zuivere materialisti
sche grondvesten, steunende 
overheersing van de oude kato
lieke macht, waarvan de metafy
siek als hoofdwaarde wegge
smeten werd. Met dat schrik
wekkende verschijnsel gaat de 
groeiende afwezigheid gepaard 
van elke ernstige vorm van poli
tieke of ideologische oppositie, 
die uitgaat van een eigen kijk op 
het Vlaanderen van morgen. 

Terugkerend tot de literatuur, 
dient aan die diagnose nog toe
gevoegd, dat in het onderwijs de 
literatuur hoe langer hoe meer 
een geringe plaats toegekend 
wordt. De filozofische, ideologi
sche en zelfs religieuze uithol
ling, die in het maatschappelijke 
leven werkzaam is, teistert even
zeer het onderwijs, waar de 
«frustraties», waarover De Moor 
het heeft, nog in ergere mate toe
nemen en de eerste sporen van 
geweld trekken in onze «welva
rende» Vlaamse steden. 
Wam de Moor heeft gelijk. Al
leen, hij raakte met te lichte vin
gers het stof dat op de Vlaamse, 
geestelijke en literaire bodem 
opgehoopt ligt. Zijn wij nog 
weerbaar genoeg om de krisis 
van de Vlaamse identiteit in te 
zien en in het openbaar ter dis-
kussie te stellen? 

Eugene VAN ITTERBEEK 

Szukalski en Blicharska, 
metamorfozes van de media 

Honorata Blicharska, 
«Black & white faces 

of a model». 

Zopas eindigde in de Antwerp 
Gallery een op z'n minst «unheim-
liche» tentoonstelling van werken 
van Albert Szukalski (Antwerpe
naar van Poolse afkomst), waarin 
deze door negentiende eeuwse 
schilderijen in barokke vergulde 
kaders gedeeltelijk met witte 
polyester «lakens» te omhangen, 
een soort van vervreemding van 
het medium zelf opriep. Wie in 
godsnaam hangt opzettelijk on
zichtbaar gemaakte «echte» 
schilderijen aan zijn muur? Tenzij 
natuurlijk het aldus ontstane 
«nieuwe objekt» een «ander» 
kunstwerk geworden is, dat aldus 
een «herboren» autonoom leven 
kan gaan leiden. Kortom, dit werk 
is 'n kunstfilosofisch doordenker-
tje, weliswaar voorbehouden aan 
de liefhebbers... maar ook als 

plastisch resultaat best geniet
baar, zeker voor wie enigszins 
vertrouwd is met de «spookachti
ge» onwezenlijkheden van Szu
kalski. 

Van 3 tot einde mei hangen er in 
dezelfde Antwerp Gallery werken 
van de Poolse kunstenares Ho
norata Blicharska. Ook in deze 
portretten ontstaat de bevreem
ding vanuit een metamorfoze, n.v. 
van de technische media binnen 
de plastische kunst zelf: de 
«schilderijen» lijken wel blow-ups 
van «foto's» maar zijn in feite 
wandtapijten. De aldus bewust 
geschapen verwarring gaat na
tuurlijk verder dan het bekende 
«trompe l'ceil», hier wordt het 
klassieke patroon het métier zelf 
in vraag gesteld. Naast hun in

houd achter de inhoud, vallen 
deze werken op door een uitzon
derlijk raffinement in kleurschake
ringen (alle grijstinten tussen wit 
en zwart) binnen de handweef-
techniek. Blicharska is als kunste
nares dus niet alleen opmerkelijk 
door haar konceptuele visie, maar 
— wat zeldzaam is in deze strek
king — ook door ambachtelijke 
virtuositeit. Of de Antwerp Gallery 
met deze twee opeenvolgende 
exposities zich als promotor van 
een welbepaalde «richting» aan
dient, zal de toekomst uitwijzen. 
We zouden er trouwens niets op 
tegen hebben. Nic van Bruggen 

Honorata Blicharska (Warschau), 
wandtapijten, tot einde mei, 
Antwerp Gallery, 
Lange Leemstraat 143, Antwerpen. 

Het gouden bloed 

van de Borgia's 
Frangoise Sagan — die op 17-

jarige leeftijd als auteur van een 
roman «Bonjour Tristesse in de 
Europese literaire wereld grote 
bekendheid verwierf — ant
woordde als volgt op de vraag, 
«Waarom de Borgias?» «Niet 
omdat zij verdorven, wreed, gul
zig, gewelddadig en estetisch wa
ren. Onze eeuw verschilt niet 
zoveel van die van hen en brengt 
dezelfde helden voort. De Bor
gias zijn mij sympatiek omdat ze 
onwetend waren van hun exces
sen, omdat ze geen greep hadden 
op hun ambities, omdat ze kort 
gezegd gehoorzaamden aan dat 
tumultueuse bloed dat hun be
woonde. De Borgias zijn uniek; 
ze kennen geen navolging en 
geen voorbeeld.» 

Frangoise Sagan schreef voor 
de gelijknamige serie van de 
Franse TV de dialogen. Op basis 
daarvan schreef ze een roman 
«met de enige bedoeling, de lezer 
te ontspannen, te verbazen en 
misschien te doen dromen». 

Met de sympatie voor deze 
avonturiers zit Sagan eens te 
meer in de contramine. Het ver
schil met haar vroeger werk is 
o.m. te danken aan een eenvoudi
ger taal en aan een niet-hyper-ge-
schakeerdheid. De auteur ge
bruikte het verhaal van de 

Borgias van Etienne de Monpe-
zat en schreef het scenario in sa
menwerking met Jacques Quoi-
rez. Een vondst is alvast het 
inschakelen van de «stoel van Pe
trus» of de pauselijke troon als 
verteller en toelichter van de ge
beurtenissen. Zo kijken we mee 
achter de schermen en in het ge
moed van de personages. 

Dank zij de dialogen is de au
teur er in geslaagd een vlot le
zend verhaal te schrijven, in een 
mooie taal en met eerbiediging 
van het historisch stramien. Het 
hoeft heus niet altijd een zware 
zelfuiteenrafeling te zijn of een al-
koofproduktie aan de lopende 
band. (Sw) 

LE SANG DORE DES BORGIA Vertaling 
C. Jongenburger. Zeer goed omslagont
werp van Nico Dresmé. Elseviers Literaire 
serie. 142 biz. Uitgeverij Elsevier/Manteau 
— Amsterdam — Brussel. 
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Europa-avond te St.-Kat.-Waver 
De Berthouderskring Afdeling St -
KaL-Waver heeft in samenwerking 
mef de VUVA (Volksunie-Vrouwenak-
tie) en de VUJO (Volksunie-jongeren) 
een Europa-avond georganizeerd in 
het lokaal «in de Wereld» met als ge-
legenheidsspreker Walter Luyten, 2de 
effektieve kandidaat voor de Vrije Eu
ropese Alliantie, waarmee de VU zich 
op 10 juni bij de Europese verkiezin
gen aan de Vlaamse kiezers aanbiedt 
Rik Van Kelst, voorzitter van de 
VUJO-Waverland, heette de spreker 
welkom, die gemeenteraadslid te Ber-
laar is en die in het arrondissement 
Mechelen reeds van bij de oprichting 
van de VU aktief was en op nationaal 
vlak de Vlaamsnationale gedachte 
diensten bewijst via zijn honderden 
voordrachten voor het Vormingsinsti
tuut Lodewijk Dosfel. Hij wist vooral 
naam te verwerven door zijn idealisti
sche inzet voor de bevrijding van de 
volksminderheden in de wereld. Voor
al bij de jongeren geniet Walter Luy
ten een hoog aanzien om zijn sponta
ne en kompromisloze houding. 

Walter Luyten maakte in zijn uiteen
zetting onmiddellijk de stelling van de 
Vlaamsnatlonalisten ten aanzien van 
de komende Europese verkiezingen 
duidelijk. 
Wij wijzen, aldus Walter Luyten, een 
Europa van Staten van de hand, om
dat ze kunstmatige en onnatuurlijke 

ANTWERPEN 

komponenten zijn. die nooit een le
vend geheel kunnen vormen. Omdat 
we in een Europa der Staten de pro
blemen van de Bretoenen, Elzassers, 
Vlamingen, Walen, Schotten, Welsh
men, Fransvlamingen, Duitsspreken
de Belgen, Friezen, die gegrepen wor
den door achterhaalde staats-
strukturen, doorschuiven naar een 
Europa, waar we de problemen alleen 
maar kunnen verscherpen. 
Wij willen, zegt Walter Luyten, dat elk 
zelf doet wat het kan doen en dat de 
volkeren in Europa doen wat ze niet 
afzonderlijk kunnen. We wensen een 
federalistisch Europa en geen Europa 
der Staten, die om de 20-30 jaar een 
oorlog wisten te ontketenen om het 
bezit van Elzas-Lotharingen. De Euro
pese staten wensen immers in de eer
ste plaats de macht van enkele be
voorrechten per staat veilig te stellen. 

Samenwerking moet 

tegenstellingen vervangen 

Volgens Walter Luyten willen de an
dere partijen een Europa oprichten 
zonder de volkeren te erkennen, maar 
waar vooral de carrièremogelijkhe
den gebruikt worden om enkelen te 
voldoen in hun machtsnastrevingen. 
De Europese wording moet dan ge
zien worden in het kader van de op
richting van de Belgische unitaire 
staat in 1830, waarbij het verlooche
nen van de volksgemeenschappen tot 
vandaag aanleiding geeft tot onrecht, 
verdrukking, uitbuiting en gedachten-

MEI 

3 SCHOTEN: Gespreksavond met Walter Kunnen, voorzitter van 
de Beweging voor de Verenigde Staten van Europa over «Wat 
met de Vlamingen in het Europa van morgen?». Om 20 uur in 
zaal De Poort, boven De Gilde, Marktplein. 

5 EKEREN: Arrondissementele kaderdag in verband met de Euro
pese verkiezingen om 14 u. 30 in het Alpheusdal. F. Williotstraat 
22 te Berchem. Sprekers: nationale lijsttrekker Maurits Coppie-
ters en de nationale voorzitter Hugo Schiltz. Een diareeks over 
Europa en een kleinkunstenaar zorgen voor de omlijsting, 

12 ANTWERPEN: Braadfestijn. Inschrijvingen op het VU-sekretah-
aat, tel.031-36.84.65. Prijs: 220ffr. 

12 BORGERHOUT: Meiklokjesbal om 21 uur in zaal Pax, Sterlinger-
straat 80. Orkest: The Spiders. 

13 LICHTAART: Bloemenhulde aan het graf van Lode Van Dyck. Ver
zamelen om 15 u. 30 aan de poort van het kerkhof. Daarna sa-

. menzijn in Kempenland, Stationplein te Herentals. Org. St.-Maar-
tensfonds. 

18 WOMMELGEM: VU-ledenvergadering om 20 u. 15 in lokaal Den 
Klauwaert. Spreker: kamerlid Willy Kuijpers over «Vlaanderen in 
Europa». 

19 SCHOTEN: Leeuwenbal, om 20 u. 30 in de Vlaamse Zaal, Paal-
straat 285. Inkom: 80 fr. 

19 GEEL: 15e Meinachtbal om 20 u. 30 van het arrondissement Turn
hout. Als eregast wordt de VU-afdeling van Jette verwacht. 

20 WILRIJK: 6e ambachtenmarkt van 14 tot 18 u. op het Neerland. 
Ingericht door de socio-kulturele vriendenkring Neerland. Gratis 
toegang. 

21 LIER: Dries Bogaert spreekt over «Dr. Borms, steeds aktueel» 
om 20 u. in Breughel, Grote Markt te Lier. In samenwerking met 
de VU-vrouwen. 

verwarring. De VU heeft gedaan ge
kregen dat we als Vlamingen naar Eu
ropa kunnen gaan en wil nu door de 
verkiezing van haar kandidaten er
voor zorgen dat echte federalisten en 
Vlaamsnationalisten kunnen voorko
men dat de Vlaamse Beweging op
nieuw tientallen jaren zou moeten ijve
ren opdat de Vlamingen in Europa 
zichzelf zouden kunnen zijn. In 1830 
werden de Vlamingen in naam van al
lerlei zogezegde hogere waarden ge
woon voorbijgegaan en gedwongen 
hun eigenheid te onderdrukken, de 
sociaal-ekonomische gevolgen voor 
Vlaanderen waren rampzalig en eerst 
na bovenmenselijke inspanningen 
konden we onze welvaart en dan nog 
maar enkele jaren geleden, juist voor 
de krisis, op een normaal peil terug
brengen. In 1979 wil men nu hetzelfde 
spelletje spelen op Europees vlak. 
Om dat te voorkomen zijn we het best 
gediend met Vlaamse Europese parle
mentsleden, die door geheel hun le
ven hun principiële vastberadenheid 
hebben betoond dan door unitaristen, 
die geen oog hebben voor Vlaande
ren, maar telkens opnieuw laten uit
schijnen dat ze slechts unitair-staat-
kundig Belgisch denken en voelen. 
Staten hebben tegenstellingen, volke
ren die vrij zijn, kunnen samenwerken 
waar het nodig is in het belang van het 
volk. 

In het kader van onze Vlaamse eigen
heid en onze volksnationalistische in
zichten, waarbij wij de zelfralizatie van 
het Vlaamse volk nastreven en de 
zelfrealizatie van de Vlaamse mens in 
eigen staatsstrukturen het best zullen 
kunnen verwezenlijken, heeft de VU 
een eigen Europees programma uit
gewerkt met andere volksgemeen
schappen in Europa en samen willen 
ze deze doelstellingen in een Vrije Eu
ropese Alliantie verwezenli jken. Zij zal 
daarbij dus steun vinden in een Euro
pese fraktie van Volksnationalisten, 
die de volkeren zonder staat uit Euro
pa vertegenwoordigen. Zij zullen de 
kiem vormen van de opbouw van een 
gefedereerd Europa der volkeren. In 
dit kader zal de VU haar eigen stem
pel drukken op de sociaal-ekonomi
sche, kulturele en financiële proble
men van een verenigd Europa. 

Inzet van een 

verkiezingscampagne? 

Na de uiteenzetting door Walter Luy
ten, die kan beschouwd worden als 
de inzet van de Europese 
verkiezingscampagne van de VU in 
het arrondissement Mechelen, volgde 
een uitgebreide bespreking inzake 
het Europrogramma van de VU. 
Volksvertegenwoordiger Joos So-
mers wenste Walter Luyten veel suk-
ses toe met zijn tweede plaats op de 
lijst en drukte de mening uit dat Walter 
Luyten na een eendrachtige inzet van 
de Vlaamsnationale familie zijn Euro
pese zetel zal verwerven. Somers 
drong dan sterk bij de talrijke Vlaams-
nationalistische aanwezigen uit St.-
Kat.-Waver en O.-L.-Vrouw-Waver 
aan om de verkiezingscampagne met 
passende spoed aan te vatten. 
Walter Luyten zal na deze samen
komst in «Waverland» op de belang
rijkste plaatsen van ons arrondisse
ment Mechelen de 
Vlaamsnationalisten gaan toespreken 

Hoboken 
hield kantonnale werftocht 
In een stralende lentezon mochten we 
aan het Vlaams-Nationaal Centrum 
aan de Steynstraat onze vrienden van 
de afdelingen Antwerpen en Burcht-
Zwjjndrecht begroeten. Onze waar
dering voor de aanwezigen was des 
te groter, omdat het de eerste zonnige 
zondagmorgen was dit jaar. De plan
netjes om een uitstapje met de familie 
te maken gingen dus maar weer eens 
in de schuif ten bate van de partij. 

In groepjes van 3 a 4 propagandisten 
werden de wijken Nachtegalenhof en 
Vinkevelden bewerkt. In mindor dan 
twee uren werden ongeveer 100 bla
den verkocht. De verkoop werd dan 
nog bemoeilijkt, omdat heel wat inwo
ners afwezig waren wegens de Plech
tige Kommunie. Ondanks dit feit was 
er heel wat positief kontakt en binnen 
enkele weken zullen onze bestuursle
den hun beste beentje kunnen voor
zetten om deze adressen te bewer
ken. Hieruit komen beslist een aantal 
nieuwe leden en/o f abonnementen 
voor de Volksunie. 

Onze hernieuwde dank voor de fijne 
samenwerking met onze vrienden uit 
het kanton, met de belofte dat we heel 
binnenkort ook bij hen op post zullen 
zijn! 

Een spoedig herstal-

...wensen we aan ons gemeenteraads
lid Clem De Ranter na de ernstige 
heelkundige bewerking, die hij moest 
ondergaan. 

Voorzitter Joachim Gerio overhandig
de hem vanwege de bestuursleden 
een prachtige lino van de hand van 
Frank-lvo Van Damme. 

Tevens wensen we vanuit Hoboken 
een vlug en volledig herstel aan onze 
stri jdmakkers Juul Cautreels (Wilrijk) 
en Fons Madereel (Antwerpen). 
Vrienden, zorg dat jullie weer vlug in 
ons midden bent! 

De algemene vergadering heeft 
plaats op vrijdag, 18 mei om 20 u. 30. 
in het Molenhof (Don Bosco) aan de 
St.-Bernardsesteenweg. 
Na een verslag over de werking in 
1978, zal er gesproken worden over 
het belang van de Europese verkie
zingen voor onze partij. Wat later op 
de avond zal er eveneens gelegen
heid zijn om vragen te stellen aan 
onze gemeentelijke mandatarissen. 

Vanzelfsprekend gaat dit alles ge
paard met een natje en een droogje 
voor het luttele bedrag van 60 fr. 
Vrienden uit de omliggende afdelin
gen zijn van harte welkom om er met 
ons een gezellige boel van te maken. 
Dezer dagen zullen onze bestuursle
den zich bij u aanbieden om uw in
schrijving voor deze avond op te ha
len. 

Openbaar 
Centrum voor 

Maatschappelijk 
Welzijn Ekeren 

Bij het O.C.M.W. van Ekeren 
is volgende betrekking va
kant in vast dienstverband: 
Voor het rusthuis: 

Dienstoverste 
volle dagtaak 

Inlichtingen en voorwaarden 
te bekomen op het sekreta-
r iaat van het O.C.M.W., Velt-
wijcklaan 130, 2070 Ekeren. 
Aanvragen met de nodige be
wijsstukken te richten aan de 
heer voorzitter van het 
O.C.M.W. vóór 20 mei 1979. 

Adv.284 

CHATEAU CARAVAN 
Verkoop - Verhuur 

onderdelen - toebehoren - trekhaken 

Frans Beirenslaan 278 (Krijgsbaan) Borsbeek 
Tel. 031 /21.98.15. Ook 's zondags open. 
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Wel en wee 
uit de Metropool 
Dienstbetoon: — Elke maandag 
door volksvertegenwoordiger A De 
Beul, van 16 tot 19 u op het sekretari-
aat Wetstraat 12 te Antwerpen, tel 
36 84 65 

— In afspraak met een onzer ge 
meenteraadsleden of leden van het 
O C M W p f mandatarissen in de inter 
kommunales Vor afspraak gelieve 
het sekretariaat te bellen 

Slachtoffer: Onze goede vriend en 
medebestuurslid Fons Madereel die 
ernstig verwond geraakte in de 
schermutseling in de Voer is na we 
ken in het hospitaal weer terug thuis 
Hier zal hij echter nog maanden in 
verzorging moeten blijven Hijzelf en 
zijn trouwe echtgenote staan nog 
voor een zware taak Wij wensen 
Fons alvast een zo snel mogelijk be 
terschap 

Gemeenteraad: We raden onze le
den en sympatizanten aan telkens op 
de gemeenteraad in de publieke tri 
bune een kijkje te nemen en naar 
onze gemeenteraadsleden hun tus 
senkomsten te luisteren op de vol
gende data maandag 7 mei, 21 mei, 
11 juni en 2 juli 

Nieuws 
uit Merksem 
Naar de 
Oostkantons 
Vlaamse Kring Groeninghe orgam 
zeert een uitstap per autocar naar de 
Oostkantons op zaterdag 12 mei e k 
tegen de uiterst gunstige deelname
prijs van 150 fr voor volwassenen en 
75 fr voor kinderen tot 14 jaar 
Het vertrek werd voorzien om 7 u 
stipt aan lokaal Breydel Frans de l'Ar 
brelaan 12 maar gegadigden kunnen 
ook worden opgehaald om 640 u aan 
de kerk O L Vrouw van Smarten, om 
6 4 5 u hoek Ringlaan-Bredabaan en 
om 6 50 u hoek Du Chastellei-Breda-
baan Inschrijvingen kunnen telefo
nisch gebeuren op de nrs 4544 09 of 
45 86 50 en bij Paula Kaeses, Alb 
Meulemansstraat 22 of bij Freddy Pre
sent Winkelstap 89 te 2120 Schoten 

Vlamat 
Voor deze nieuwe Vlaamse Mutuali-
teii kan men te Merksem terecht bij 
de plaatselijke afgevaardigde Fred 
Van Dyck Struisvogelstraat 8 te 
Merksem tel 4616 06, die eveneens 
bereid is u thuis alle bijkomende inlich
tingen te komen verstrekken 

Bormstentoonstel l ing 
op de 
IJzerbedevaart 
Het Borms-dokumentatie en aktie 
centrum zal ook dit jaar weer te Diks-
muide aanwezig zijn met een eigen 
stand en tentoonstelling op de Boter-
halle Verkooptafels met Vlaams natio 
nale publikaties n doorlopende film 
over de vooroorlogse ijzerbedevaar
ten en andere Vlaams-nationale mam 
festaties 

Borms-Huldeboek 
1878-1978 
Prachtig huldeboek voor dr Borms 
Met tientallen en tientallen fo tos en 
illustraties gedichten en bijdragen 
van al wte naam heeft in Vlaanderen 
de kinderen Borms mevrouw wed 
Dosfel prof dr Robrecht Van Roos 
broeck Jef Van Eyck Nestor Gerard 
Jan Van Hoogten Maria Van Rom-
paey Pol Leroy Clem De Landtsheer 
Marcel Vandenven Geert Grub Ed
gar Delvo Jet Jorssen A Van de Wal-
le o p dr Marcel Brauns Arnouts o p 
Herman Sommen prof Fred Tuer 
linckx dr H P Schaap dr Lammert 
Buning Clem De Ridder Lode Claes 
Jozef Van Overstraeten Wim Joris-
sen prof Reimond Derine Karel Dil
len Jos Vinks Alois Verbist Frans 
Vierendeels mg Jef Van Dingenen 
Bert Van Boghout Lidwina Van On 
ckelen Vik Van Brantegem Edwin 
Truyens Bart Vandermoere en Dries 
Bogaert 

Gewone uitgave 300 fr - Luxe-uitga
ve 500 fr 
Te bestellen B D A C Kreeftstraat 
24 2000 Antwerpen 
Te storten op rek nr Kredietbank -
Antwerpen BDAC 407-6001571 73 

Gemeente Ekeren 
Voor de m a a n d e n ]uli en a u 
g u s t u s 1979 zijn p l a a t s e n v a n 
tijdelijk toezicht(st)er v a c a n t 
o p de E k e r s e s p e e l p a r k e n 
A a n v r a g e n vergeze ld v a n de 
nod ige bewi jss tukken , zoals 
ge tu igschr i f t v a n g e d a n e stu
d ies en bewijs v a n goed zede
lijk g e d r a g , d i e n e n toe te ko
m e n bij he t College v a n 
B u r g e m e e s t e r en S c h e p e n e n 
ui ter l i jk op 18 me i 1979 In
l i ch t ingen zijn te b e k o m e n op 
he t g e m e e n t e b e s t u u r , d i ens t 
M a a t s c h a p p e l i j k e W e r k e n 

(Adv 282) 

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

58 KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

Vreugde te 
Borgerhout 
Geboren op 19 april Werner, zoontje 
van Albert en Godelieve De Haes-Van 
Bergen 
Greet geboren op 24 april, dochter 
van Leo en Lieve Van Loon, klein
dochter van Tinneke en bestuurslid 
Hugo Van Loon 
Marijke, geboren op 25 april dochter 
van Enk en Veerie De Coninck klem 
dochter van bestuurslid Martha en 
O C M W mandataris Theo De Co
ninck 
Aan de gloednieuwe Vlamingen een 
hartelijk welkom en een gezonde en 
vreugdevolle jeugd Aan de respektie-
velijke ouders en grootouders een 
gemeend proficiat 

Gouden brui loft 
te Oeiegem 
Op zaterdag 5 mei 1979 vieren onze 
leden Victor en Lidie Somers Arnst 
hun gouden bruiloft Om 12 uur dan
ken ZIJ de Heer in de jubileummis te 
Oeiegem, O-L Vrouwekerk gevolgd 

door het familiefeest m de salons van 
Berkenhof te Molenstede 
Om 20 uur nodigen zij de vrienden 
van de afdeling Ranst uit op het 

Brouwerij 

MOORTGAT 
BREENDONK 

Tel. 031-86.71.21 

Voor «AL» uw bieren 
en limonades 

Bijhulzen. Cogels Osylei 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel 031-36 10.11 

Deheegher Jan 
Ledeganckstraat 19, Gent 

Tel 091 22 45 62 

prachtig avondfeest Het bestuur en 
de leden van de afdeling Ranst wen
sen deze trouwe leden in het goud 
van harte geluk 

Arrondissementele 
kaderdag 
Antwerpen 
Op 5 mei 1979 richt het arrondisse
ment een kaderdag m over de Europe 
se Verkiezingen Deze bijeenkomst 
gaat door in het Alpheusdal F Williot 
straat 22 te Berchem Aanvang 
14 u 30 

Onze nationale lijststrekker M Cop 
pieters en de nationale voorzitter 
Hugo Schiltz zullen het woord voeren 
Een dia-reeks over Europa en een 
kleinkunstenaar zorgen voor de om 
lijstmg 
Het arr bestuur rekent op de aanwe 
zigheid van alle kaderleden Ook de 
gewone VU-leden zijn hartelijk wel
kom 
Einde voorzien rond 17 u 

fpiitédevamt 

. r-.'.-^-; 

Afgestudeerden hoger of 
secundair onderwijs die In 
afwachting van legerdienst 
of definit ieve tewerkstel l ing 
tijdelijk een interessante 
)ob wensen m VU-kr ingen, 
worden dringend verzocht 
zich telefonisch in verbin
ding te stellen met Gust 
Geens, VU-sekretar iaat , Bar-
rikadenplein 12, 1000 Brus
sel, tel 0 2 - 2 i a 4 9 3 0 

— Jonge man, diploma A2 
scheikunde, nog geen leger
dienst gedaan, zoekt passende 
betrekking Kontakt opnemen 
via mevrouw Nelly Maes, Gent-
sebaan 50, 2700 Smt-Niklaas, 
tel 031 7649 74 (NI23) 

— V U J O - A a l s t z o e k t j onge 
man (of v r o u w ) 20 a 30 jaar 
o m in Aals t een V laams jon-
gerencafé o p e n te h o u d e n 
K o n t a k t a d r e s R D 'Haese, 
G roens t raa t 200, 9300 
Aals t NI 26 

Jongeman uit Nijlen, middelbaar 
onderwijs handel, en twee jaar 
A l boekhouden en talen, met 
twee jaar ervanng in voorraad
administratie en beheer, zoekt 
dringend een betrekking m de 
omgeving Lier - Herentals - Ant
werpen Belangstellenden kun
nen zich wenden tot volksverte
genwoordiger Joos Somers, 
Liersesteenweg 11 te 2580 St -
Katelijne-Waver of tel 015/ 
217900 Referentienummer 
1688 N119 

— Z e l f s t . f o t o g r a a f , waar 
van v r o u w er met gans de in
boede l v a n d o o r is, zoekt 
d r i n g e n d 3 0 0 0 0 fr te lenen, 
o m te rug zi jn zaak te k u n n e n 
u i tbaten (zi jn er n o g m e n s e n 
die wi l len helpen'^) Aanb ie 
d ingen aan de bemidde laar 
S e n a t o r O Van O o t e g h e m , 
Oud-S t r i j de rss t raa t 29, 9219 
Gent-Gentbrugge, tel 

3 0 7 2 87 N 1 2 5 

\AB-Eiiropechdienst 5 jaar aktief! 
Vanaf 1 mei 1974 bood de VAB 
aan zijn leden het Europechdo-
kument aan en startte gelijktij
dig met een eigen 
repatnermgsdienst (eigen ma
terieel, eigen mensen) 
De slogan onder dewelke ge
start werd luidde 
«Samen uit, samen thuis» 
Bedoeld werd dat de nieuwe 
dienst zou betrachten de auto
mobilisten die met zwaar tech
nisch defekt of ongeval hadden 
af te rekenen m het buitenland 
te repatriëren Samen met de 
wagen, met de inzittenden, met 
de bagage 
Het Europechdokument bevatte 
ook een dienstenpakket dat 
aangeboden werd geldig voor 
voerder en bestuurder, een gans 
jaar, m heel Europa (geen zones, 
geen uitzonderingen) en dit aan 
een forfaitaire zeer lage prijs 
van 750 fr (huidige pnjs) 
Om de aangeboden waarborgen 
te kunnen garanderen werden 
in 1974 2 Chevrolets Impala -i-
aanhangwagens aangekocht, de 
oude Landrover, dienstig voor 
eigen gebruik, werd ook ingezet 
De chefs-technici van de VAB-
Wacht op de Weg fungeerden 
als chauffeurs 
Het eerste jaar, 1974 (van 1 mei 
tot 31 december) werden 4 000 
dokumenten onderschreven, 22 
voertuigen werden terug ge
haald 
De verkoop steeg snel, het aan
tal uitgevoerde repatriëringen 
van wagens ook tot 60000 doku

menten, 342 repatriëringen m 
1978 
De verhouding bleef ongeveer 
stabiel, ± 1 repatriëring uit te 
voeren per 200 verkochte doku
menten 
Het wagenpark dat ingezet 
werd, groeide ook tot 6 Range 
Rovers met aanhangwagens, 3 
vrachtwagens met aanhangwa
gens, I wagen met aanhangwa
gen speciaal voor het vervoer 
van motorvoertuigen 
In 1979 verwacht VAB dat 
±80000 VAB-leden het doku-
ment zullen onderschrijven, dat 
± 400 repatriëringen zullen 
moeten uitgevoerd Het wagen
park werd dan ook opnieuw uit
gebreid 
Voor het komend toeristisch 
seizoen zal de VAB kunnen be
schikken over 9 Range Rovers 
met aanhangwagens 4 vracht
wagens met aanhangwagens 
(waarvan 1 speciaal voor het 
vervoer van kampeerwagens 
(mobielhomes) tot vier ton, en 
aanhangers van -i- 6 m tot 8 m), 
1 wagen -i- aanhanger speciaal 
voor het vervoer van motor
voertuigen 
Nog steeds is het eigen perso
neel, chefs-technici en kaderle
den van de VAB-onderhoudsga-
rage, die zich inzetten voor deze 
dienst 
Dit materieel tonen was het op
zet van de georganizeerde pers
dag met reis naar Jersey 
Het aksent van de VAB-Euro-
pechhulpverlening ligt op deu-

nieke repatnermgsdienst 
— geen achtergelaten bagage 
— geen moeilijkheden om thuis 
te geraken (probeer het maar 
eens tijdens het druk vakantie
seizoen zonder voorafgaande-
lijke reservaties) 
— geen wachten op de wagen 
die achteraf zal afgehaald wor
den 
Het Europechdokument bevat 
ook nog heel wat andere waar
borgen o a 
— gedurende een volledig jaar 
geldig 
— voor wagen en bestuurder 
— in gans Europa 
— repatriëring van uw wagen 

(bedrag onbeperkt) 
— repatriëring van de be
stuurder (bedrag onbeperkt) in
geval van ziekte en ongeval op 
de meest aangewezen manier 
tot en met een hospitaalvlieg-
tuig met medisch personeel aan 
boord 
— het sturen van wisselstukken 
(bedrag onbeperkt) 
— pechverhelping in het bui
tenland, ook aansluiting bij an
dere pechverhelpingsorganiza-
ties, tot 2000 fr 
— huren van een vervangings
wagen in het buitenland na ver
keersongeval 
— het sturen van een vervan

gingschauffeur 
— terugbetaling van kosten 
voor geneeskundige bijstand en 
verplicht verlengd verblijf (tot 
15000 fr) 
— mogelijkheid voor een fami
lielid om een der verzekerden 
gehospitalizeerd in het buiten
land, te bezoeken 
— mogelijkheid voor een der 
verzekerden om dringend terug 
te keren bij overlijden, zware 
ziekte of gekwetst zijn van een 
familielid 
— terugbetaling van kosten 
van juridische en/of technische 
bijstand in het buitenland (tot 
1000 fr) 
— repatriëring van het stoffe
lijk overschot (tot 20000fr) 
— het geven van tolwaarborg 
(onbeperkt) 
Uitbreiding is ook nog mogelijk 
voor medereizigers, caravan of 
aanhangwagen, aanduiding van 
een speciaal begunstigde die 
met uw wagen op reis mag gaan, 
voor motorfiets, voor Noord-
Afnka en Aziatisch Turkije 
Het IS de wens van de VAB om 
aan de noden van de automobi
list de gepaste dienstverlening 
te verstrekken tegen een zeer 
lage prijs (vooral rekening hou
dend met de duurtijd, ook tij
dens de weekenduitstappen, de 
tweede of de derde reis, de terri
toriale geldigheid, heel Europa 
zonder uitzondering of aandui
ding van zones, geldig voor 
voertuig en bestuurder 

(Medegedeeld) 
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FILMTHEATERS 1 Lcuvens stadsbcstuurI 
studio 

WEEK VAN 4 TOT 10 MEI 

TERVUREN 
Zondag 15 u K T 

20.000 leagues 
under the sea 

van Walt Disney 
met Kirk Douglas, James Ma-

Vnjdag, zaterdag, 
20 u 30 

High Anxiety 
van Mei Brooks 

zondag 
KT 

Zondag 18 u, maandag 
20 u 30 K N T 

The rocky horror 
picture show 

film van Jim Sharman 
met Tim Curry, Susan Saran-
don 

Dinsdag, woensdag, donderdag 
20 u 30 K N T 

Una giornata 
particolare 

film van Ettore Scola 
met Sophia Loren, Marcello Ma-
stroianni 

19u 

LEUVEN 1 
Interiors K T 

nieuwste film van Woody Allen 
met Diane Keaton 

13 u 30 tweede week 
2 0 u 4 5 K T 

Een vrouw 
tussen hond en wolf 

film van Andre Delvaux 
met Rutger Hauer, Roger Van 
Hooi 

15 u 45 vijfde week 
23 u K N T 

The Deer Hunter 
in dolby stereo 
film van Michael Comino 
met Robert de Niro 

LEUVEN 2 
14 u K T zesde week 

Superman 
in dolby stereo 
film van Richard Donner 
met Christopher Reeve 

20 u K N T derde week 
In nome del Papa Re 

film van Luigi Magni 
met Nino Manfredi 

16u 15,22u K T 
Une histoire simple 

film van Claude Sautet 
met Romy Schneider, Claude 
Brasseur, Bruno Cremer 

18u 15,24u K N T 
Aguirre wratch of God 

film van Werner Herzog 

TIENEN 
K T Zondag 15 u 

20.000 leagues 
under the sea 

van Walt Disney met Kirk Doug
las 

Vrijdag, zaterdag 20 u 30, zon
dag 17 u 30, 21 u maandag, 
dinsdag 20 u 30 

Airport 1975 
met Charlton Heston, Karen 
Black 

Vrijdag, zaterdag 22 u 30, zon
dag 19 u 15, woensdag, don
derdag 20 u 30 K N T 

Tuin der foltering 
film van Christian Gion 

KURSAAL TURNHOUT 
Zondag 15 u K N T 

The shaggy da 
van Walt Disney 

Zondag 18 u K T 
Thief of Bagdad 

van Clive Donner 

Vrijdag, zaterdag, zondag, maan
dag, dinsdag, woensdag 
20 u 30 K N T 

NA Holocauste 
Het gele sadisme 

WIJ t o 

geen grondige bespreking van struktuurplan 
GROOT-LEUVEN — De hoofdaandacht van de raadszitting van 23 april jl. ging 
hoofdzakelijk naar het struktuurplan. De CVP-PW-meerderheid wenste dat de 
raad zijn principiële goedkeuring hechtte aan de derde faze van het struktuur
plan, namelijk aan het richtplan. Dat plan is de kartografische neerslag van de 
richtdoeleinden, die tijdens de vorige zittingen al werden goedgekeurd Enkel de 
VU weigerde haar instemming te betuigen met die doeleinden, wegens het ach
terwege blijven van de inspraak van de bevolking en omdat bij voorbeeld het 
stadsbestuur voorstander bleef van de bebouwing van de uitbreidingszones en 
omdat het, tegen de stellingen van het struktuurplan m, hardnekkig de invalsweg 
aan de Mechelse vest wil verwezenlijken. Andere punten van de raad hadden 
betrekking op de Europese rolschaatskampioenschappen in het stadscentrum 
en op de restauratie van het augustmessenklooster en de watermolen van de 
abdij van Park. 

Rolschaatsen op 
het Hooverplein 

Er wordt ruim een miljoen voorzien 
om een slijtlaag te leggen op de weg
bedekking omheen het Hooverplein 
Gevreesd werd dat dit verloren kos
ten waren en dat in volle zomer een 
belangrijk deel van het stadscentrum 
verkeershinder zou ondervinden van 
de aanleg en van de kampioenschap
pen zelf Ook de CVP was verdeeld 

De VU vond, vooral bij monde van 
raadslid De Paepe, dat het gebrek aan 
een speciaal daartoe uitgeruste loop
baan voor rolschaatsen tot de huidige 
moeilijheden aanleiding gaf Hij vroeg 
of het met mogelijk was, ook al waren 
er destijds bezwaren van de bevol
king, de kampioenschappen in Hever-
lee te organizeren Blijkbaar was, vol
gens het antwoord van de burge
meester, alleen het Hooverplein ge
schikt Uiteindelijk werd er toch een
stemmigheid bereikt omtrent dat punt 

Monumentenzorg 

Het augustmessenklooster in de 
Brusselsestraat te Leuven wordt tot 
kultureel centrum omgebouwd Dat 

was al een beslissing van het vorige 
bestuur Het voorontwerp werd goed
gekeurd De werken worden op ruim 
146 miljoen geraamd De VU maakte 
zich zorgen over de latere bestem
ming van het gebouw en vroeg ervoor 
te zorgen dat het prestigieuze karak
ter en de ligging van het historisch 
waardevolle gebouw geen drempel 
zouden worden voor de lagere inko
mensgroepen Raadslid van Itterbeek 
drong eropaan die bevolkingsgroe
pen op te nemen in de raad van be
heer en vooral een maatschappelijk 
verantwoord beleid uit te werken 
voor het centrum 

De restauratie van de watermolen in 
abdij van Park leidde tot een diskus-
sie, vooral aan BSP-zijde, over het fi
nancieel aspekt De stad treedt op als 
bouwheer, maar is geen eigenaar 
Tobback vroeg dat de stad door het 
klooster zou betaald worden, door ei
gendomsafstand, voor de kosten die 
de gemeenschap besteedt aan de 
restauratie Ook het ontwerp en de 
plannen voor de restauratie van het 
serregebouw «orangerie» van de ste
delijke kruidtuin werden goedge
keurd 

Struktuurplan 

BSP en VU vroegen dat de raad er 

zich zou mee vergenoegen het richt
plan enkel voor kennisneming te aan
vaarden, zodat de inspraakperiode 
kan ingezet worden Vooreerst werd 
vastgesteld en toegegeven dat de in
spraak van de bevolking met op gang 
komt Beide frakties wensten ook met 
vooruit te lopen op de resultaten van 
de inspraak door nu hun goedkeuring 
te hechten, zij 't voorlopig aan het 
richtplan Fraktieleider Van Itterbeek 
vroeg, bij amendement, dat het woord 
«goedkeunng» zou vervangen wor 
den door «kennisneming», zoniet 
vroeg hij de fundamentele bespre
king, omdat de VU wenste aan te to
nen waarom zij haar goedkeuring met 
kon hechten aan het plan Ook CVP-
lid Massart wenste een fundamentele 
bespreking, maar dat werd door de 
burgemeester verworpen omdat de 
CVP-PW-meerderheid vroeger ak
koord had gegeven aan de princiepen 
van het struktuurplan Het amende
ment van de VU werd verworpen 
De voornaamste bezwaren van de 
VU, vertolkt door raadslid Van Itter
beek, waren dat in het struktuurplan 
een neo-liberale kijk op de stadsont
wikkeling tot uiting komt Er wordt ge
mikt op de numerieke groei van een 
bevolkingsgroep die in de hoogtech
nologische bedrijfstakken zal tewerk
gesteld worden en op een uitbreiding 
van de tertiaire sektor De traditionele 
maatschappelijke groepen, als de ar
beidersbevolking, de middenstand en 
vooral ook de jongeren uit de minder 
bemiddelde bevolkingslagen krijgen 
geen plaats in de vooruitzichten van 
het struktuurplan Dat beleid komt 
vooral tot uiting in de huisvestingspoli

tiek, die vooral in Heverlee gesitueerd 
wordt Voorts wordt gemikt op de be
trekkingen tussen Leuven en Brussel 
In elk geval is er nergens sprake van 
de rol van Leuven als arrondissemen-
tele hoofdplaats, noch op sociaal-eko-
nomisch, noch op socio-kultureel ge
bied, voor de bevolking uit de 
achtergebleven gebieden van het ar
rondissement Die bevolking is het ge
voeligst aan de ekonomiscj:ie krisis 
De poorten van universiteit en andere 
hogescholen blijven voor haar geslo
ten Van Itterbeek vroeg de aandacht 
van de sociale vleugel in de CVP voor 
het antimaatschappelijke beleids-
beeld waarop het struktuurplan 
steunt HIJ zei dat zijn fraktie nooit 
haar goedkeuring kan hechten aan 
zo'n beleid Bij de stemming over de 
goedkeunng stemden CVP en P W 
v̂ oor, de BSP onthield zich, de VU 
stemde tegen 

Grace a la raison d'état du CVP 
les francophones de Grimbergen 
ne seront pas exclus du conseil 
communal de Grimbergen 
Dit zou de titel kunnen zijn van het ver
slag van de Gnmbergse gemeente
raadszitting van 26 apnl 1979, in de 
Libre Belgique bijvoorbeeld Maar in
tussen IS het harde realiteit 
U kent het verhaal Op 11 april heeft 
de Franse kultuurraad tijdens zijn eer
ste zitting van deze legislatuur, onder 
voorzitterschap van L Hurez, gewei
gerd de Vlaamse senator voor het 
arrondissement Nivelles te laten deel
nemen aan de bijeenkomsten van de 
raad, en aan de deur gezet Het was 
het FDP o l v van Lagasse, die haar 
verwijdering had geëist 

Juridisch IS de aanwezigheid van me
vrouw Bernaerts in de Franse kultuur
raad onaanvechtbaar Men kan haar 
zelfs het spreken van haar (Neder-
landseJ taal niet ten kwade duiden Ze 
zal immers de taal van de kultuurraad 
en kultuurgemeenschap spreken 
Frans 

De uitdrijving van het parlementslid is 
dus grof en beledigend, met in het 
minst t o v de Vlaamse gemeenschap 
En degenen die steeds de mond vol 
hebben over pacifikatie doen juist het 
tegenovergestelde 

De RB-raadsleden (Region de Bruxel-
les, verkapte FDF'ers) in onze ge
meente Grimbergen, die het steeds 
maar hebben over het lot van de 
Franstalige minderheid in Grimbergen 
waarvoor zij waarborgen en liefst ook 
faciliteiten eisen moeten nu maar 
eens konsekwent doordenken over 
wat met een anderstalige minderheid 
in hun kultuurraad gebeurde Zo 
meende de VU-fraktie bij monde van 
raadslid Minten 

En hij vervolgde Vergelijkend met de 
maatstaven van de Franse kultuur
raad vraagt de fraktie de RB-raadsle
den de nodige lessen te trekken uit 
het geval Bernaerts, en zich terug te 

trekken uit de Gnmbergse gemeente
raad De fraktie zou hen zelfs helpen 
door een motie in dit verband voor te 
leggen, en daarvoor beroep te doen 
op « onze » « Egmont-burgemeester » 
en de Vlaamse raadsleden 

Strijdvaardig ? 
De overigens gematige motie kreeg 
echter met de nodige bijval van de 
Egmontburgemeester Het is nog met 
zolang geleden dat hij voor een mas
sa volk verklaarde de «inschnjvings-
rechten » van het Egmontpakt nooit te 
zullen toelaten, meer nog, ze te zullen 
boycotten Een wetsovertreding us 
Maar deze motie vond hij te ver
gaand Ze was onwettelijk Hij zou 
zich moeten verantwoorden bij de 
provinciegoeverneur en zelfs bij de 
minister Neen, dat konden ze met toe
laten En na een poging de stemming 
over de motie te verijdelen, werd dan 
toch gestemd 4 stemmen voor van 
de VU-fraktie, 21 stemmen tegen 
(CVP 16, BSP 2, RB 3), en twee ont
houdingen van de PVV, die ver
klaarden zeer ontroerd te zijn over de 
belangstelling van de V U voor hun 
PVV-senator 

De RB-raadsleden hadden het uiter
aard nog even over het racisme van 
de VU Waarmee meteen nog eens 
was aangetoond hoe strijdvaardig 
Vlaams de CVP wel is 

• Ontwerp van motie 
De gemeenteraad van Grimbergen, in 
vergadering bijeen 
— verzoekt naar analogie met de 
Franse Kultuurraad, en uit bezorgd
heid het eentalig Nederlands karakter 
van de gemeente te vrijwaren tegen 
het Brussels sociaal en kultureel ex
pansionisme, de vier verkozenen van 
de lijst Region de Bruxelles de verga
deringen van de gemeenteraad met 
meer bij te wonen 

Stadsbestuur 
ontslaat 
ongeschoolde 
werkman 
Op 26 maart jl. neemt het CVP-
PW-stadsbestuur de beslissing 
af te zien van P.D., als tijdelijk 
ongeschoolde werkman, met in
gang van 7 mei. Dat werd be
trokkene met een gewone brief 
meegedeeld. Ook was hij niet bij 
zijn diensthoofd geroepen om 
zijn ontslagbrief voor kennisne
ming te Rekenen. Had de man 
iets misdreven? Neen, hij was 
vanaf 11 november 1976, toen hij 
als tijdelijk tewerkgestelde in de 
gemeente Kessel-Lo werkzaam 
was, met ziekteverlof gegaan. 
Op 1 maart 1979 komt hij op
nieuw in dienst De stadsge
neesheer verklaart dat P.D. ge
schikt is om op permanente 
wijze licht werk te verrichten en 
dat hij derhalve opnieuw in 
dienst kan genomen worden. 
Raadslid Van Itterbeek komt bij 
de stedelijke diensten tussen en 
bij de schepen voor Personeel 
om hem te vragen het betrokken 
personeelslid behulpzaam te 
zijn bij die wederindiensttreding 
na deze lange ziekteperiode. In
tussen wordt er een ander per
soneelslid aangeworven en na 
amper drie weken, krijgt P.D. zijn 
ongeldige ontslagbrief in de 
brievenbus. Van Itterbeek brengt 
de zaak in de gemeenteraad. De 
zaken worden juist bevonden en 
betreurd, maar P.D. kan gaan. De 
VU zal er zich niet bij neerleg
gen. Het ontslag is ongeldig. P.D. 
moet in dienst blijven. 

— verzoekt eveneens de Vlaamse 
« gemeenschapsregering » onverwijld 
een ontwerp van dekreet in te dienen 
bij de Nederlandstalige gemeen
schapsraad om voorwaarden vast te 
stellen waaraan de in het Vlaamse 
landsgedeelte verkozen mandataris
sen moeten voldoen ten einde zich 
aan te passen aan het Nederlandsta
lig karakter van hun kultuurgemeen
schap 

BRABANT 

MEI 

5 KESSEL-LO • Ledenfeest met eigen mandatarissen in de recep-
tiezaal van « De Kring », J Pierrestr 74 Begin 19 u 

6 ETTERBEEK: Groot Breugelfeest om 20 u met optreden van Jef 
Eibers, gevolgd door een TD Orgamzatie de leerlingen van de 
Kunsthumamora In het Maalbeekcomplex, Oudergemlaan 124 
Ten voordele van de minderbedeelde kinderen 

6 OPWIJK: Overwinmngs-T-dansant om 20 u 30 in de St-Paulus-
zaal met DJ Cupido-Calimero 

7 BRUSSEL: Om 20 u arrondissementele VUJO-raad in het arr se-
kretariaat, Kongresstraat 53 te Brussel 

11 LIEDEKERKE: Jaarlijkse algemene ledenvergadenng in Snack-
Lima, Stationsstraat Na een bescheiden etentje wordt het ver
slag van het voorbije werkjaar aan de vergadering voorgelegd 
waarna Jaak Vandemeulebroucke, eerste plaatsvervanger voor 
de Euro-verkiezingen, het woord zal voeren Begin 19 u 30 In
kom gratis 

12 TERVUREN: FW-gespreksavond in de Roze Zaal (Café De En
gel), Kerkstraat Spreker Walter Luyten over het tema «Vlaan
deren naar Europa» Nadien kaas- en wijnavond gevolgd door 
een zangstonde Dit alles voor 50 fr 

12 HALLE (Essenbeek): VU-bal in de St-Jozefzaal, Kasteelstraat 124 
om 20 u 30 Orkest Gemini o l v Karel Hodosy Inkom 75 fr 

12 HAACHT VUJO-fuif om 20 uur in Den Breugel met Fussphone 
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Vormingscyclus 

te Hoeilaart 

«Europa, 

een uitdaging» 
10 juni: Europese Verkiezingen. Ver
kiezingen die de Volksunie met een 
duidelijk eigen programma tegemoet 
gaat: Een vrij en demokratisch Europa 
der Volkeren. 
Toch weet het grootste deel van de 
bevolking eigenlijk niet vi/aar het om 
gaat bij deze Europese verkiezingen. 
Nog minder weten zij wat de VU hen 
biedt op 10 juni. Zelfs de VU-ieden zijn 
niet zo erg op de hoogte van het pro
gramma van hun partij. Ook in de Drui-
venstreek is er behoefte aan informa
tie. Daarom organiz§ert het Politiek 
Kaderinstituut van het Vormingscen
trum Lodewijk Dosfel vzw in samen
werking met de Volksunie afdeling 
Hoeilaart een vormingscyclus, geti
teld: «Europa, een uitdaging': 
Deze cyclus gaat door op 4 en 11 mei 
telkens om 20 u. in zaal Serco CSteen-
weg op Overijse 16-18 te Hoeilaart). 
Op 4 mei (dia- en gespreksavond) zal 
senator De Rouck spreken over "Eu
ropa, zoals het momenteel reilt en 
zeilt-. 

Op 11 mei zal kamerlid Willy Kuypers 
handelen over het VU-programma: 
«Een Europa der Volkeren». Kursus-

leider is Paul De Belder. Iedereen is 
van harte welkom! 
Voor meer inlichtingen: Politiek 
Kaderinstituut (Tribunestraat 14, 1000 
Brussel, tel. 02-219.12.02). (Vragen 
naar Paul De Belder of Michel De
smet). 
Michel Desmet, Jezus-Eiksestwg. 48 
te 1990 Hoeilaart, tel. 02-657.04.29. 

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

aemit 
Bouwspecialiteiten 

MARLIERl 1700 ASSE 
Tel. 452.66.37 
02/452.76.67 

Thuisbestelling 
Toonzalen 

Geen lessen 
Nederlands 
te Drogenbos 

Dr J. Valkeniers, VU-kamerlid, vernam 
dat de wettelijk verplichte kursus Ne
derlands in de franstalige klassen van 
het lager gemeentelijk onderwijs in de 
Vlaamse randgemeente Drogenbos 

niet meer gegeven wordt. Wel liggen 
leerboeken en schriften Nederlands 
op de banken vóór de leerlingen... 
voor het geval dat er inspektie zou ko
men... maar het onderwijzersperso
neel geeft tijdens de voor lessen N 
voorziene uren in het Frans algemene 
vakken! Uiteraard vroeg dr. Valke
niers minister Ramaekers welke maat
regel hij tegen deze grove wetsover
treding zou nemen. 

VUJO-Halle-

Vilvoorde aktief 
De eerstvolgende arrondissementele 
VUJO-raad van Halle-Vilvoorde zal 
plaatsvinden op maandag 7 mei a.s. 
om 20 u., op het arrondissementeel 
sekretariaat, Kongresstraat 53, 1000 
Brussel. 
Op de agenda staan o.a. de septem-
berweekends en de vredesfietseling. 
Al wie geïnteresseerd is in de VUJO-
werking van het arrodissement Halle-
Vilvoorde is welkom. 
De koördinatoren voor de verplaat
sing naar de anti-atoommanifestatie te 
Doel, op 2 juni a.s. zijn: 
— voor het Land van Grimbergen: 
Luk Robberechts, Meidoornlaan 11 te 
1851 Grimbergen (tel. 02/269.33.60); 
— voor het Oostland: Luk Van Bie-
sen, Wilderozenweg 1 te 1950 Kraai-
nem (tel. 02/731.01.78); 

— voor het Pajottenland: Herman 
Van Huychem, Strijlandstraat 38 te 
1686 Gooik (tel. 054/56.62.03). 

pvba DE ROOVER-
VANWESEMAEL 

Uitrustingsmaterieel & ma
chines voor openbare be
sturen en aannemers van 
bouw- en wegeniswerken. 
Dijlestraat 13,2850 Keerber-
gen, tel. 015-51.45.40. 
Magazijn: Leuvensesteen
weg 75, 3090 Kampenhout, 
|tel. 016-60.34.73. (Adv. 1G3)1 

Dienstbetoon te 
Scherpenheuvel-

Zichem 
Alle werkdagen vanaf 18 u. is ieder
een welkom voor sociaal dienstbe
toon bij het VU-gemeenteraadslid 
Marcel Gemoets, Noorder 38 te 
Scherpenheuvel 013-77.19.98. Alle 
problemen worden deskundig en gra
tis afgehandeld èn in alle diskretie. 
Iedereen is welkom! 

Grimbergen 

FIETSEUNG 
5 mei 79 

veilige fietspaden 

Verzameling per deelgemeente 
om 10 u. Humbeek: kerkplein; 
Beigem: kerkplein; Molenveld: 
kerkplein; Strombeek-Bever: 
kerkplein; Grimbergen: parking 
Fenikshof. 
Samenkomst van de verschillen
de deelgroepen om lOu. 30 op 
de parking van het Fenikshof te 
Grimbergen-centrum. Vandaar 
fietseling doorheen heel Nieuw-
Grimbergen. Korte toespraak 
over het opzet en de eisen aan 
het gemeentehuis. Slotmanifes
tatie te Verbrande Brug. 

Studentenrellen in Gentse gemeenteraad 
De Gentse gemeenteraad van 23 april II. kende een vrij kort verloop. De inter

pellatie van CVP'er Otte over de recente studentenrellen kon als hoogtepunt be
schouwd worden. 

De burgemeester deelde bij de aanvang van de raadszitting het ontslag mee 
van de franskiljonse PW-man Beyer de Rycke die in Wallonië liberaal kandi
daat is voor de Europese verkiezingen. Na deze mededeling en de aanstelling 
van zijn vervanger kon de gemeenteraad van start gaan. Alles werd in een snel 
tempo afgewerkt tot aan het punt waarbij het oprichten van een stedelijke open
bare biblioteek in de Borluutstraat ter sprake kwam. 

Guido Deroo (VU) vond dat een dis- den met grondophogingswerken. VU-
kussie over de vestigingsplaats en de 
keuze van een ontwerper best vooraf 
binnen de bevoegde raadplegings
kommissie kon gebeuren. Waeterloos 
had het over de slechte ligging van 
deze toekomstige openbare biblk)-
teek. Hij vroeg zich af waarom er voor 
deze reeds lang leegstaande gebou
wen nu pas aan dergelijke bestem
ming werd gedacht. 

Verpaele (VU) formuleerde enkele 
bedenkingen ten aanzien van de her
ziening van het bouwontwerp van het 
Gemeentelijk Instituut voor Technisch 
Onderwijs te St.-Amandsberg. In het 
ontwerp werd geen rekening gehou-

raadslid Verpaele beklemtoonde dat 
het aanduiden van een ontwerper een 
uiterst ernstige aangelegenheid is en 
dat er tussen de diverse stedelijke 
diensten onderling een koördinatie 
dient te bestaan wil men dergelijke 
fouten niet meer maken. Ook binnen 
het schepenkollege blijkt er een ge
brek aan onderlinge samenwerking te 
bestaan. Verpaele betreurde dat er 
opnieuw heel wat tijd verloren gaat 
omdat de administratieve procedure 
opnieuw dient hernomen te worden. 

In verband met de aankoop van po-
litiematerieel kon VU-fraktieleider De
roo niet akkoord gaan met de over

dreven aandacht die aan 
gesofistikeerd materiaal werd be
steed. Hij vond dat er eerst moest ge
dacht worden aan het verschaffen 
van elementaire veiligheidskledij voor 
de agenten. Hij vroeg ook nog hoe het 
zat met de inventarizatie van het wa
genpark en het politiematerieel. Ein
delijk kon de burgemeester met een 
inventaris voor de pinnen komen. 

Na deze tussenkomst stelde Ver
paele enkele vragen in verband met 
het in gebruik nemen van een dieselal-
ternatorgroep. Hij vroeg onder meer 
dat er niet enkel zou gebruik gemaakt 
worden van stookolie, gezien deze 
brandstof in de toekomst wel voor 
wat problemen kan zorgen. Hij, be
pleitte het gebruik van poederkool, 
zoals dit nu het geval is bij een gelijk
aardige installatie te Ruien. Deze 

brandstof zou tevens veel goedkoper 
zijn. 

Scheldproza 

Tot slot van deze gemeenteraad 
ging alle aandacht naar de interpellatie 

van CVP'er Otte die het had over de 
recente studentenonlusten in Gent. 
Dit gemeenteraadslid speelde het 
klaar om alle studenten als gangsters, 
sadisten, bandieten en misdadigers te 
bestempelen. Zijn scheldproza hield 
één lange eenzijdige verdediging in 
van het politieoptreden. 

Van Ooteghem (VU) reageerde fel 
tegen de ongenuanceerde en eenzij
dige uitlatingen van deze weining eer
biedwaardige CVP'er. Hij vond dat 
men alle politiemannen en studenten 
niet over eenzelfde kam mag scheren. 
Ten bewijze hiervan las Van Oote
ghem een artikel voor dat in het leden
blad van de Gentse VNSU verscheen. 

In dit artikel worden de gewelddadi
ge uitbarstingen van de laatste weken 
fel afgekeurd. Deze Vlaams-nationale 
studentenvereniging meent dat het 
materieel slachtoffer de gewone bur
ger is en het morele slachtoffer de 
student. Zij hekelen de «trotskisti
sche» elementen die de aktie tegen 
de «10.000» misbruiken voor het 

doordrukken van eigen doeleinden. 
De grootste schuld wordt door de 
VNSU evenwel aan sommige gerech
telijke instanties (onder meer onder
zoeksrechter d'Hondt) en het politie
korps gegeven, vooral inzake wijze 
van optredens waarbij onschuldige 
studenten, journalisten en gewone 
burgers hardhandig werden opge
pakt en valselijk beschuldigd. 

Van Ooteghem vond dat iedereen 
wel het kaf van het koren kan schei
den. Hij beklemtoonde dat het gooien 
met zware projektielen en molotov
cocktails niet eens tot de traditie van 
het Vlaams studentenleven behoren. 
Van Oothegem stelde dan ook nog 
het gemeentereglement van 1959 in 
vraag waarbij de inrichters van mani
festaties en betogingen persoonlijk 
verantwoordelijk worden gesteld met 
al hun goederen bij eventuele toege
brachte schade. Dit werkt niet toege
laten betogingen in de hand. aldus Van 
Oothegem. 

Mark SYMOENS 

Vicm 
2 KOSTUUMS KOPEN VOOR 

3 \ j H ^ DE PRIJS VAN 1 

KEUS TUSSEN 5000 KOSTUUMS 
MET 3 MAAND GARANTIE 

Damesfflantels, kleedjes, yesten, dalin ot leder, broeken 

De grootste showroom, trouw en suiteklederen 
meer dan 300 verschillende modellen. 

Voor ieder trouwpaar een prettige werrassmg. 

Deze zaak is alle dagen open: 9 tot 12 uur en 13 t o t Q I I ! ] ] 
Vriidag's tot 20 uur Zondag 9 tot 12 uur. 

Donderdag sluitingsdag. 

i\fL\m 
DENDERMONDSESTEENWEG 276 

AALST TEL. 053-217973 ^ 

3 MEI 1979 



WIJ ih D€ lADLK'Juriie 

VU-Aalter laat Brusselse VU niet los OOST-VLAANDEREN 
iln Aalter wordt onvermoeibaar ver
der gewerkt aan de uitbouw van een 
sterke VU Geen Egmontpakt noch 
enig ander meningsverschil over de 
te volgen taktiek, heeft ons in moeil i j
ke dagen de grote doelstell ingen 
van onze partij kunnen doen verge
ten Zelfbestuur voor ons Volk, een 
Vlaanderen uitbouwen waar het voor 
leder goed is om te leven, en dienst
baar zijn voor diegenen rondom ons 
die het nodig hebben. Geen gevit 
over punten en komma's, maar gesta
dig bouwen aan de weg. Deze tak
tiek heeft ons zeker geen windeieren 
gelegd 9 "/o winst bij de jongste 
gemeenteraadsverkiezingen (nu 

25 % ) en zelfs een lichte winst bij de 
jongste parlementsverkiezingen van 
17 december '78 

Op ons jongste ledenfeest mocht 
onze voorzitter J Braekevelt dan ook 
meer dan 200 aanwezigen vervi^elko-
men, waaronder staatssekretaris Vic 
Anciaux, senator Oswald Van Oothe-
gem, volksvertegenwoordiger Frans 
Baert en de gemeenteraadsleden 
Bovendien had het bestuur een dele
gatie uit Brussel uitgenodigd, die later 
op de avond mocht ondervinden dat 
Aalter, Brussel niet los laat 
De tafelrede werd gehouden door Vic 
Anciaux over een brandend aktueel 
onderwerp Brussel Een andere kijk, 
op aspekten van het probleem die 

soms uit het oog worden verloren De 
veroudering van de bevolking, het 
bankroet van Brussel, het enorme 
vreemdelingenprobleem, de welzijns 
zorg en de sociale problematiek van 
de Brusselse Vlamingen De Vlaamse 
aanwezigheid te Brussel en de struk-
turen die ze behoeft om volwaardig te 
kunnen worden uitgebouwd Hij zegt 
het zelf met maar we weten het en 
het mag gezegd, het enorme werk dat 
werd gepresteerd door de VU-minis-
ters en vooral door Vic Anciaux per
soonlijk tijdens die korte regenngs-
deelname voor de kansarme Vlamin
gen te Brussel Als zij niet naar ons 
kunnen of durven komen dan moeten 
we zelf gaan Ondertussen is het 
22 uur geworden, hoogtijd om te ge
meten van de prima verzorgde en 
overvloedige maaltijd 
Dan IS de tijd gekomen om enkele 
mensen van bij ons in de bloemetjes 
te zetten Stille werkers achter de 
schermen die telkens opnieuw bijdra
gen tot onze verkiezingsuitslagen die 
nooit op het podium komen maar die 
niettemin ten allen tijde bereid zijn te 
doen wat moet gedaan worden 
Achtereenvolgens werden drie straat
lopers in de bloemen gezet Pol Stur-
tewagen, waarvan iedereen weet wat 
hij voor de Aalterse VU betekent, Wil
ly Stommelinck en Laurent Spileers 
die er in slaagden op een paar jaar 
tijd gans hun straat te bekeren tot de 
VU, bij zoverre dat kleinzielige gees
ten het straatnaambord vervingen en 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel 054/33105 

P V B A 

* 

AALST 

Lange Zoiitstr 30 29-33 36 38' 
Tel 053/2140 60 

KINDERARTIKELEN plooi en wandelwagens bedjes en wiegen -
stoelen en looprekken sclioniniels knnierversienngen wastafels 

en waskussens kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei turnkledij r i i i teniitr i istingen ping-
jjoiigtafels badkleding en alle toebelioorten rol en ijsschaatsen 

kanipingartikelen turngerei 

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

tassen borden - tuinmeubelen tuinschommels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

Ertvelde 
vroeg met 
ledenhernieuwing 
Onze ledenhernieuwing is dit jaar heel 
vlot verlopen Sommige bestuursle
den waren zelfs voor het nieuwe jaar 
al in orde Alles bij mekaar is het een 
sukses geworden en hebben wij 26 
nieuwe leden aangeworven 
Een paar leden zijn we verloren, mis
schien door de voorbije politieke toe
stand, anderen zijn verhuisd maar 
kom, wat verdere inspanning van 
onze bestuursleden dan blijven wij op 
zijn minst stationair met ons ledenaan
tal We waren op het Nationaal Sekre-
tariaat goed op tijd met de afrekening, 
zodat onze VU-kas terug wat gespij-
zigd IS 

Nu wordt er druk gewerkt voor de 
verkoop van de kaarten voor ons 
«bal» dat doorgaat op 11 mei in de 
zaal bij Eddy Wally om 21 uur 
Zoals vorig jaar hopen wij, dat het te
rug een waar sukses wordt Meteen 
nodigen wij ook de andere VU-afde-
lingen vriendelijk uit tot ons bal 

Ons eigen kamerlid Paul Van Grem-
bergen zou op 9 april zijn tussen
komst in het nieuwe parlement heb
ben Doch aangezien de nachtelijke 
maratonzitting op die dag is dit alles 
uit de hand gelopen 

Ons aller vriend Paul wordt gedankt 
om de inspanning en voorbereiding, 
en wat zeggen ze nou weer bij ons 
niet plooien I 

Geboorte 

Ons bestuurslid Walter Segers, heeft 
een tweede stoere knaap in zijn gezin, 
we wensen Christiane een spoedig 
herstel toe en voor Walter veel speel-
genot met kleine Stijn 

Jaak De Groeve 

Frans-Vlaams 
in Lede 
— Dinsdag 15 mei om 20 u 
Informatieavond rond Frans-Vlaande-
ren onder leiding van de h W Luyten 
Aan de hand van uitgebreid dokumen-
tatiemateriaal wordt deze streek his
torisch, sociologisch en met kennis 
van zaken doorlicht Deze avond 
wordt alvast een revelatie voor alwie 
meer wil vernemen over de Vlaamse 
beweging m de meest zuidelijke Ne
derlanden Plaats kultureel centrum
dorp Lede 

— Vrijdag 18 mei om 20 u 
Opening kunsttentoonstelling met 
werken van Frans-Vlaamse kunste
naars Frank Seydlitz uit Ochtezeele 
bij Kassei, houtsnijwerk, pater Josee-
Maria, monnikenklooster Katsberg, 
kunstschilder Deze tentoonstelling 
loopt tot en met 24 mei (O-V-Hemel
vaart) in het kultureel centrum, dorp 
Lede 

— Zaterdag 19 mei om 20 u 
Optreden van volkszanggroep «Hae-
gedoorn» uit Hazebroek. Deze Frans-
Vlaamse jongeren vertolken in hun 
Vlaams dialekt volksliedjes uit het re
pertorium van Edmond De Couse-
maeker, I e voorzitter van het «Comi
té Flamand de France» Ook is er het 
optreden van volksdansgroep «Leeu
werik» uit Lede 
— Maandag 4 juni (2e sinksen) om 
8u 

Ontdekkingstrip met autocar onder 
leiding van de h W Luyten en als gids 
de h W Vanderbeken Prijs volwas
senen 320 fr , kinderen 220 fr Inschrij 
ving Matthijs Hubert 053-77 7040, 
Quintin Roger 053-70 0171 , Haut-
straete Jozef 091-6957 35, Melken-
beek Gilbert 091-69 39 92, Boterberg 
Dolf 053-212560 

er een ander hingen waarop stond 
Adolf Hitlerstraat (dit is dan een 
aspekt van de verdraagzaamheid in 
Aalter) 

En dan nog eens Brussel Om hen 
financieel te steunen werd een tombo
la georganizeerd waarbij kunst
werken werden verloot ons geschon
ken door leden en sympathisanten
kunstenaars In een minimum van tijd 
bracht deze tombola 23 000 f r op, 
een bedrag dat integraal overhandigd 
werd aan de Brusselse arrondisse-
mentele voorzitter Mon Van Dyck 
samen met een prachtig kunstwerk 
ons geschonken door kunstschilder 
Roger Deschrijver dat eveneens zal 
worden ten gelde gemaakt Brussel 
dankte en verzekerde ons dat het 
geld goed zal gebruikt worden Wij 
zijn daar van overtuigd en hopen dat 
ons voorbeeld navolging zal mogen 
vinden om een sterke VU-uitbouw in 
Brussel mogelijk te maken 

W e zijn stilaan in de kleine uurtjes 
geland en Frans Baert zet een dende
rende Vlaamse Leeuw in, die meteen 
het officieel gedeelte van het feest 
besluit Het daghet in het oosten als 
de laatsten vertrekken met nieuwe 
moed om in eendracht gestaag te bou
wen aan de weg, de weg naar zelfbe
stuur, de weg naar een gelukkig en 
welvarend Vlaanderen 
Dank aan allen die dit hebben moge
lijk gemaakt 

Pol De Tollenaere 

Gemeentebestuur 
van Merelbeke 
Te begeven betrekkingen 
- 3 betrekkingen van politie
agent m vast verband, waar
van één betrekking voorbe
houden aan het personeel 
van Afrika 
Aanvragen dienen eigenhan
dig geschreven en aangete
kend gericht te worden aan 
het College van Burgemees
ter en Schepenen van Merel
beke voor 31 mei 1979 
Inlichtingen over bovenge
noemde betrekkingen wor
den telefonisch verstrekt 
door de gemeentesekretaris, 
telefoon nr 091/30 6166 

lAdv.281) 

»Ronse, wat nu?» 
Gespreksavond over het biezonder 
statuut van Ronse (nationale voogdij) 
Vrijdag 4 mei om 20 u, Muziekakade-
mie. Zuidstraat. Ronse M m v Walter 
Kerkhove (BSP), Frans De Ruyck 
(CVP en Davidsfonds), Annie Blanck-
aert (PW) , Germain De Rouck (VU), 
Antoon Roosens (Masereelfonds), 
Freddy Seghers (ZuidvlaamseX Wil
lemsfonds en Vermeylenfonds Ge
spreksleider Norbert D'Hulst 

Dienstbetoon 
in Roeselare 

De VOLKSUNIE-Roeselare kan op 
6 mei a s starten met een vernieuwde 
aanpak van het dienstbetoon 

Elke ZATERDAGMORGEN VAN 
10 TOT 12 u staat een mandataris of 
een bestuurslid tot Uw beschikking in 
de lokalen van hetdrankhuis «DE RO-
DENBACH», ZUIDSTRAAT 16, ROE
SELARE 

Hebt U zelf moeilijkheden of kent U 
vrienden of kennissen die met bepaal
de problemen te kampen hebben, aar
zel dan met, kom of stuur Uw vrienden 
of kennissen op zaterdagvoormiddag 
naar ons 

Blankenberge 
De plaatselijke Vlaamse Kulturele 
Kring geeft haar laatste wintervoor
dracht op maandag 7 mei om 20 u in 
het Stedelijk Kleinkunstteater van het 
Casino De gekende kruidenkundige, 
mevrouw Wevina Clement, zal onder
houden over «Kruiden, wonderge 
schenk van de natuur» De toegang is 
volkomen kosteloos en iedereen is 
welkom 

MEI 

4 WAARSCHOOT. Voorstelling aan de pers van de brochure «Zo 
willen WIJ wonen» om 20 u in gasthof Fiesta 

5 ST-NI KLAAS Meiklokjesbal VN J-Waasland om 20 u 30 in 
hotel Serwir te St-Niklaas met het orkest «Canvas Conven
tion» Inkom 20 fr 

7 AALST: VUJO, in samenwerking met vormingsinstituut Dosf-el en 
de kulturele kring Aalst, richten een voordracht in onder de titel 
«Europa, middel tot Vlaamse ontvoogding of nieuwe bedrei
ging?» Spreker Walter Luyten Om 20 uur in het Gulden Vlies. 
Esplanadeplein 13 

9 ST-NIKLAAS: Van 9 u tot 11 u. 30. «Reizen een verstandige 
keuze» door de heer Van Bauwel 

11 ERTVELDE: VU-bal met medewerking van VU-Evergem en VU-
Sleidinge, in de zaal van «Eddy Wally» om 21 u Inkom 100 fr 

11 EREMBODEGEM: VU en F W vooorlichtingsvergadering naar 
aanleiding van de Europese verkiezingen met als spreker sena
tor Germain De Rouck Diamontage over «Uw Vlaamse stem m 
het Europese parlement» Om 20 uur in zaal «Rembrandt». Stati 
onsstraat Inkom gratis 

12 DRONGEN: Eerste VUJO-drive-in-show met studio Bloody Skull 
om 20 uur in zaal Barloria (E 5-afrit) te Baarle-Drongen 60 fr in
kom 

13 WAARSCHOOT: Aktie «Zo willen wij wonen» van 9 u tot 12 u 
Kolportage over gans de gemeente met gelijknamige brochure 
Doel bezinning op de algemene en plaatselijke problematiek 
van wonen en woonomgeving Het belang van woonerven e d m 

14 ST-NIKLAAS: Van 9 u tot 11 u 30 «Reizen origineel en met te 
duur kan ook nog» Door de heer Van Ranst Alle inlichtingen 
omtrent deze kursus kunt u bekomen op het Centrum voor Man, 
Vrouw en Gezin. Casinostraat 20 te St-Niklaas 

14 BELSELE: Om 20 u heeft in de parochiezaal een informatie
avond plaats rond de Europese verkiezingen met als spreker me
vrouw Nelly Maes Een diamontage over de werking van de Euro
pese instellingen zal deze spreekbeurt illustreren 

19 ASSENEDE: Ontdekkingstrip naar bedreigde Vlaamse gebieden 
Brussel en randgemeenten, in samenwerking met VUJO-Gnm-
bergen Vertrek per bus vanuit Assenede om 9 uur, Bassevelde 
om 8 u 45, Oosteekio om 8 u 30 Inschrijven bij VU-bestuursle-
den Pnjs 200 fr 

19 GENT-MÜIDE: Jaarlijks leden- en sympatizantenfeest om 15 uur 
19 DENDERWINDEKEiTweedeeetfest i jn van 19u af in het parochi

aal centrum. Stationsstraat Ook op zondag 20 mei van 11 u 30 tot 
15 uur 

20 WAARSCHOOT- Dr Goosenaertskring en Boeren-Aktiekomi-
tee orgamzeren een vergadering met debat over «Europese 
verkiezingenen Europees landbouwbeleid» Sprekers I Van de 
Walle (ABS) en W Persyn (VU) in de Parochiale Kring, School
straat, om 10 u 

WEST-VUU\NDËREN 

MEI 

7 KORTRIJK: «Antiek, was is daf?» om 20 uur in zaal 1302 Ingericht 
door FW-Kor t r i jk met als spreker B Van Dyck 

12 ROESELARE- VU-leden en -sympatizantenfeest om 19 u 30 in 
zaal Mandelhove, Westlaan 417 Avondfeest met koud buffet 
300 fr 

VVVG-gouwdag West-Vlaanderen 
5 mei 1979 — Kortrijk 
Programma 
Om 10 u ontvangst in de hal van de universiteitsgebouwen van de 
KULAK Universitaire Campus te Kortrijk met gelegenheid tot koffie 
Om 10 u 30 in de grote aula, toespraak door Rektor Mgr Maertens 
over «Geluk is men nooit moe'» 
Om 12 u middagmaal in het restaurant van de universiteit Voor 145 
fr, ter plaatse te betalen soep, kalkoenrollade, puree, glas bier of wa
ter, dessert 

's Namiddags feestvergadering 
in de stadsschouwburg te Kortrijk 
Om 14 u deuren open 

Eerste deel 
Om 14 u 30 
1 Welkom door Gouwvoorzitter de heer H Chnstiaen 
2 Het St-Brixiuskoor van Marke zingt 
3 Optreden van de heer Jan Gallens uit Waregem. humorist 
4 De Familie Rigole met kunstliederen 
5 Optreden van de internationaal beroemde groep «De 

Kornet» van het Sint-Amandskollege 

Tweede deel 

Hulde aan Armand Preud'homme 
1 A) Door de Familie Rigole 

B) Samenzang onder leiding van Dirk Rigole 
2 Optreden van de heer Jan Gallens 
3 Sint-Bixiuskoor zingt 
4 Slotoptreden van «De Kornet» en de Vlaamse Leeuwi 
Einde rond 17 uur 
Inkom 30 fr, programma inbegrepen 

W I J Kt 
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BERINGEN 
VU-AKTIVITEITEN 

• Grote VU meeting in het teken 
van de Europese verkiezingen Gast-
spreekster Eur-kandidate Nelly 
Maes Vrijdag 4 mei om 20 u 30 in 
zaal Thier Brau 

• IJzerbedevaart Diksmuide zon
dag 1 juli Een bus wordt ingelegd 

• Zaterdag 7 juli in het teken van 
de 11 juli-viering voetbaltornooi VU-
afdeling Peer 

• Elke eerste zaterdag van de 
maand sociaal-dienstbetoon volks 
vertegenwoordiger Willy Desayere 
of zijn medewerker Thier Brau 
Markt van 12 tot 12 u 30 
Voor het invullen van belastingbrie-
ven kom gerust met uw dokumenten 
naar de Hoogstraat 11 Men zal u hel 
pen 

Cyanides en zandgroeven 

in Zutendaalse raad 
De gemeente Zutendaal begint zich 
een treurige reputatie op te bouwen 
op het gebied van de verloedering 
van het milieu 

Na de aanval van de NAL op het ab 
normaal hoog aantal weekeindverbli j-
vers interpelleerde nu de ZVP-oppo 
sitie bij monde van Simon Janssens 
over de lozing van giftige afvalwaters 
door een bedrijf met standplaats op 
het militair vliegveld van Zutendaal 
Deze afvalwaters zouden o a cyani 
des bevatten De CVP-burgemeester 
antwoordde met het gekende refrein 

• Het militair vliegveld valt niet onder 
de bevoegdheid van het gemeente 
bestuur maar onder het beheer van 
de dienst der militaire gebouwen » 
Pierre Van Gronsveld CZVP) interpel
leerde over de afgravingen van de 
zandgroeve Lieben die in de Kapel-
veldstraat werkelijk lot tegen de weg 
loodrecht naar beneden afgraaft, weg
verzakkingen zijn hier met uitgesloten 
en er is een bestendig gevaar voor 
spelende of nieuwsgierige kinderen 
Deze Nederlandse firma stoort zich 
helemaal met aan de exploitatiever 
gunning die voorschrijft dat enkel in 

trappen en zeker nooit loodrecht mag 
afgegraven worden en dat enkel zand 
en geen grond uit de groeve mag 
meegevoerd worden Wij vragen ons 
ook af in welke staat de betrokken fir 
ma deze uitbating van Pajendaal zal 
achterlaten eens het laatste witte 
zand er uitgehaald is ( H V H ) 

y 

LIMBURG 

MEI 

4 BERINGEN Europese avond om 20 u in zaal Thierbrau Markt te 
Beringen Nelly Maes zal er het woord voeren 

19 LOMMEL Optreden van Johan Verminnen en orkest om 20 uur 
in zaal Lommelhof Orgamzatie VUJO Prijzen 80 fr CCJP) 100 fr 
voorverkoop 120 fr avond zelf 

Aanbevolen huizen 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 AALST 
Maunts G O S S Y f 
Tel 053-21 35 33 

Dr Van De Perrelei 51 
BORGERHOUT 
Joost GOSSYE 
Tel 031-3629 28 

Maak ook eens kennis met de gezel 
lige sfeer in 

Cafe-Restaurant 
SCHUTTERSHOF 

Dorpstraat 10 
2922 RAMSDONK 
Tel 015 71 1549 

IDEL -Tel. 011-53.43.49 

Gelegenheidsgrafiek : Huwelijk - Ge
boorte. Zelfklevende plakband en eti
ketten. Houten druklelters - Rekla-, 
me-kalenders. 

CAFE FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie Van Laere Marcella Naessens 
Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 9230 Melle 
Tel 091 3006 53 

KEUKENS SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

Tel 582 1441 
Toonzaal alle dagen open 

van 9 19 u Zondag gesloten 

FEESTZALEN SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgenef 

Schilderstraat 33 2000 Antwerpen 
Tel 031-37 45 72 

F ranssens Optiek 

Si lhouet te 
Marvi/ i tz 
R o d e n s t o c k 
Herentalsebaan 340 
Deurne-Z - Tel 2108 96 
Kerkstraat 44 - Antwerpen 
Tel 35 65 75 

DE OUDE KRING 

Cafe VU-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

SPECIALISATIE 

F DE MEYER 

Huiveldestraat 2 

DENDERMONDE-
GREMBERGEN 
Tel 052 21 53 62 

Tuinmachinene Groene zones 

10%vr.V.U.Iedeii 
KOSTUUMS VESTONS BROEKEN PARDESSUSI 

OOK 'JAAR MAAT 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN! 

Verzorgde keuken, 
W] demokratische prijzen 

uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel 031/8188 41 

JEF THIJS 

Alle verzekeringen 

Koning Leopoldlaan 1 
3180Westerlo Tel 014 54 4807 

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

Tel 031-3U5.83 

ETN BERT 
Assesteenweg 117 TERNAT 

Tel 02 5821312 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

DROOGKUIS - WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER 

Kollegestraat 33 2400 MOL 
014-31 1376 

Steeds welkom in 
KREKELHOF 

drankhuis met sfeer 
Brusselbaan 11 Gooik 

Tel 054-33 48 57 
Uw tweede thuis' 

FRITUUR-EETHUIS INGRID 
Olenseweg 41, Westerio 
CVoortkapel) tel 014 213696 

Vraag prijzen voor uw feestmenu s 
Specialiteiten 
Alle dagen verse mosselen 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015 71 1240 

Verwarming stoom sanitair 
Alle herstellingen 

VERVOER VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozet 
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen 

Tel 02-26814 02 

d r u k k e r i j e d w i g van dae le 

lindestraat 59 9280 overmere 

tel 091 67 64 33 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel 031-53 7039 

Dames- heren- en kinderkleding 

iustrerie 
mare de vriese 

baron ruzettelaan 

assebroek - brugge 

tel. 050-35.74.04 

PVBA J BORREMANS COCK 
SKINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel 054 4125 89 

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

MARC ADAMS 

Mechanische schrijnwerkenj 
Guchtstraat 105 

9310 LEDE 

Tel 053-7048 75 

Feestzalen 

HOFVAN ARAGON 

Aragonstraat 6 Lier 

Tel 031- 8 15 68 

DRUKKERIJ PAPIERHANDEL 
J TRUYEN 

Stationsstraat 58 
2440 Geel 

Tel 014-58 85 81 
Alle dag en weekbladen 

Industriële brood en banketbakkerij 
en roomijs 

Wilfried BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 UITBERGEN 

Tel 091 67 5712 

MEUBELEN MOENS 

Markt 28 

TERNAT 
Tel 582 10 55 

Specialist primitief — 
stijlmeubelen en-modern 

Dames en heren in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 
en VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van het vak 
ADOLF CLAES EN ZONEN 

KerkwegS 1760 Roosdaal Strijtem 
Tel 054-33 37 56 

Een stukje ongerept 
natuurschoon 

Herberg 't STAMPKOT 
St Mana Latem ZWALM 
Boerenbrood Hesp Kaas 
Tel 055 49 94 76 

Dinsd gesloten 
Vroeger uitbater Zwalmlandia 

CCr> STUDIO 
•^-^ DAMN 
02-428.69.84 
— Industriële fotografie 
— Mode/archi tekfuur 
— Huweli jksreportages 
Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

MATRASSEN PLATTEAU 

Alle maten alle soorten ook medika 
Ie en anti allergische matrassen 

Platteau-Lievens Portugeesstraat 9 

178u Teralfene 
Tel 053-6674 56 

RESTAURANT TUL 

Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 

Tel 091-69 28 74 

Specialiteit nbstuk op hout 
Dinsdagavond en woensdag ge 
sloten 

DEN KLAUWAERT 
CAFE-LOKAAL VAN VOLKSUNIE 

DASSTRAAT 23, WOMMELGEM 

OPEN ZATERDAG VANAF 19 U 
ZONDAG VANAF 10 U 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 734 0643 
Na 18 u 4254642 

Brandstoffen VANDUEREN 

pvba Harmoniestraat 6 BE 

RINGEN - 011-43 37 07 Levenngen 

mazout — mogelijkheid gespreide 

betaling •— onderhoud centrale ver 

warmingsketel 

DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

Tervuursevest LEUVEN 

Aangename sfeer 
Lekkere Duitse dranken 
Verzorgde keuken 

Demokrat ische prijzen 

VOEDING «DEPOT. 

Polderstraat 12 
8458 Oostduinkerke 

Specialiteit dag vers fruit 
en groenten 

Dubbele Valois zegels aan alle Ie 
den 

Handelaars... 
...zelfstandigen (enz.) 
voor uw publicitaire bood
schap in «WIJ» neem kon-
takt met 

Karel SEVERS (onze publi-
citeitsman) 
02/219.49.30... 

LINDENHOVE 
Bellestraat 49 
1790 HEKELGEM 

Cafe restaurant speeltuin terras 
Woensdag en donderdag gesloten 
Maandag dinsdag vrijdag vanaf 
15 u Zaterdag en zondag vanaf s 
middags Tel 053 66 87 40 

MARC ADAMS 
Mechanische schrijnwerkenj 

Guchtstraat 105 

9310 LEDE 

Tel 053 70 48 75 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Keizerstraat 2, Ternat 
02-582.22.2Z 

Groenstraat 84, 2000 A N T W E R P E N . 

Tel. 031/36.45.31. 

O p e n van 10 tot 19 u 30 Z o n d a g en maandag ges lo ten 

3 MEI 1979 WIJ 21 

http://02-582.22.2Z


:^^§^ps?P^^I^S?^=ï ^«esB^i^Essw = ^ 

iriT€RVil€W 

INGENIEUR JEF GELDOF: 
B A A I G E M - G A V E R E - In di t jaar na 
het - jaar -van-het -dorp vech ten de 
boeren van dit boogscheu t -g ro te 
O o s t v l a a m s e dorp je B a a i g e m voo r 
hun ove r l ev i ngskansen . 

Z e p laa tsen heel wa t v r a a g t e k e n s 
achter de s l ogans en c redo 's van de 
boerenorgan iza t ies , voo rname l i j k van 
de Boe renbond . De vo lge l i ngen van 
M a n s h o l t d ie nog s teeds p le i ten 
voo r g roo t scha l i ghe id , voo r het 
v e r d w i j n e n van de «k le ine boeren,» 
w o r d e n met de v inger gewezen . 

Wan t , a ls zu l ks o n v e r m i n d e r d t och 
zou gesch ieden dan tel t de 
boe rengemeen te Baa igem, 
w e l b e k e n d o m zi jn beste 
f r ie tpa ta t ten , b innen t ien jaar nog 
s lech ts twee boerder i j en . D a n zal de 
d o r p s g e m e e n s c h a p to taa l o n t w r i c h t 
z i jn . W a n t ook hier s taan advoka ten 
en andere «heren» op de u i tk i j k o m 
«ferme fe rmet tes» in te pa lmen . En 
de boeren , de k i nde ren van de 
boeren , kunnen dan maar in leng te 
van ja ren op -den-dop ve rde r l e v e n -

Het prikkelprojekt dat nu ook de politieke 
topwereld is ter ore gekomen Is slechts de 
beginfaze van een kleinschalig maar effi
ciënt opgezette aktle van de Baalgemse 
boeren om hun lot In eigen handen te ne
men. Ze hebben In een eerste faze de patat
ten-groothandelaars van hun hoeve ver
jaagd. Ze verkopen nu zelf hun produkten 
rechtstreeks aan de verbruikers die van 
heinde en ver zijn komen opdagen om pro
fijt en kwaliteit op te strijken. Want de Baal
gemse aardappelen werden tegen half-weg 
prijs verkocht; de boeren en de boerderij
bezoekers deden hun voordeel bij het uit
schakelen van de tussenpersonen die de 
landbouwprodukten niet zelden onnodig en 
onverantwoord duur maken. Landbouwin
genieur Jef Geldof, zelf Wase boerenzoon, 
begeleidt de Baaigemse boerenaktle: «hoe-

veprodukten rechtstreeks aan verbruiker». 
Er werd zelfs een stevig «dorpsmanifest» 
verspreid. Het hoofdkwartier van de aktle Is 
hef bureau van pastoor D'Hoilander-

Jef Geldof: «IVaf de Baaigemse boeren 
deze lente deden is het organizeren van 
een waarschuwend prikkelprojekt; een 
noodkreet ook. Ondanks alle grootspraki-
ge toekomstprofeten moeten onze Vlaam
se boeren met kleinschaligheid hun toe
komst verzekeren. Bijna de helft van de 
beroepsbedrijven in ons land hebben min
der dan 10 hektare grond, met gemiddeld 
4.5 hektare... 

Schaalvergroting zou dan overbiddelijk be
tekenen dat zoveel duizenden boeren zo 
spoedig mogelijk hun boerderijpoorten 
zouden moeten sluiten. Is het dat wat ge
wenst wordt'!' De Baaigemse boeren oor
delen er alvast anders over De veruit be
langrijkste voetangel werd uitgetrokken: de 
prijzen aan de verbruiker zijn zoveel keer 
duurder dan de geldopbrengst die de boer 
krijgt van de groothandelaar. Bij het verhan
delen van landbouwprodukten zijn er te 
veel tussenpersonen betrokken die er hun 
commercieel profijt willen uit halen. In Baai
gem werd door de boeren het voor de hand 
liggende besluit getrokken: rechtstreeks 

Uit de aardappelaktie is een stevig Boeren-
manifest gegroeid, waarmee wij de aan
dacht van de Brusselse politici hebben kun
nen lospeuteren. 
We willen de myte van de schaalvergroting 
ongedaan maken. We plaatsen vraagte
kens achter de uitroepingstekens van boe
renorganizaties als de Boerenbond.» 
— De ambetante boeren van Baaigem wor
den dus «au sèrleux» genomen? 
Jef Geldof: «De beleidsmensen zullen niet 
anders kunnen dan inhaken op onze prik-
akties. We werden dezer dagen bij partij
voorzitters, premier, en andere verant
woordelijken met veel belangstelling be
luisterd, en er zijn beloften om onze vragen 
spoedig te beantwoorden. Nu is het dus af
wachten. Maar, de zaken zijn scherp ge
steld. 

Het ekonomisch (Europees) landbouwmo-
del heeft ertoe geleid dat veel boeren, om 
verder te kunnen verkopen, grootschalig 
zijn gaan werken, dure machines moesten 
aankopen, en slaaf zijn geworden van hun 
leningen. Niet de boeren hebben nog de 
voedselproduktie in handen; wél grote 
kapitaalgroepen. En nog immer staan zo
veel landbouwbedrijven op de helling. De 
ambetante boeren van Baaigem stellen al
lereerst dat de handelsketen van de hoeve

ons geslaagd projekt geen onrechtmatige 
verwachtingen wekken. 
Maar ons prikkelprojekt is slechts één 
voorbeeld; er zijn nog andere kleinschalige 
mogelijkheden.» 
— Blijft de Baaigemse aardappelaktie uit
eindelijk niet onschuldig?... 
Jef Geldof: -Beslistniet We hebben de dis
tributieketen in vraag gesteld. We hebben 
het huidig landbouwbeleid in vraag gesteld. 
In een eerste reaktie hebben hebben de 
partijvoorzitters en regeringsverantwoor
delijken het politiek probleem onderkend. 
We zullen er nu wel moeten voor zorgen 
dat de leden van de parlementskommissies 

voor landbouw werk maken van onze 
kleinschalige opties. Dat onze aktie ingrij
pend IS geweest:~en we zullen zorgen voor 
bestendiging en uitbreiding, dat is maar al te 
duidelijk gebleken uit de reakties van de 
groothandelaars. 
In het nauw gedreven pakten ze uit met inti
midatiepraktijken bij de boeren. Dat was te 
verwachten, want onze aktie is niets anders 
dan een belangenstrijd: het inkomen van de 
boeren, en dus de leefbaarheid van de klei
ne bedrijven, verhogen ten koste van het 
profijt van «marchands». 
Tijdens onze lente-aktie hadden wij bij 
voorbeeld gedacht aan een tentoonstelling 

Boeren Jagen «marchands 
van hun hoeve 
aan de verbruiker de hoeveprodukten ver
kopen.» 

— Mag dat wel? 
Jef Geldof: "Er werden inderdaad juridi
sche kwelduivels het patattenveld inge
stuurd. De twijfel van de boeren ter zake 
werd zelfs door belanghebbende groothan
delaars uitgespeeld en gebruikt als chanta
ge-element Meer nog: toen het aardappel-
projekt bekendraakte draaiden rijkswacht-
combi's de binnenkeer van de hoeves in... 
Er werd bezorgd geïnformeerd of de boer 
aan de aktie zou deelnemen, en of hij wel 
een handelsregister had. 
De groothandelaars zagen immers in dat zij 
in Baaigem geen vette verdienste meer 
zouden hebben tijdens het patattenseizoen. 
Nu zou het toch al te gek zijn dat een boer 
wel aardappelen mag voortbrengen, rriaar 
dat hij zijn hoeveprodukten niet zelf zou 
kunnen verkopen aan om het even wie: aan 
een handelaar, of rechtstreeks aan een ver
bruiker» 

— Die aardappelverkoop Is een onver
deeld sukses geworden? 

Jef Geldof: «.7e moet nu in Baaigem geen 
kilo patatten meer komen zoeken. Het is 
zelfs zo dat verschillende bezoekers bij de 
boeren hun adres nalieten met een bestel
ling voor het volgend aardappelseizoen. 
Behalve het duidelijke voordeel dat de boe
ren en de verbruikers bij deze aktie ge
haald hebben, hebben we meteen nog een 
aantal andere objektieven bereikt Ten eer
ste IS nu geweten dat de Baaigemse boeren 
zich niet langer willen laten ringeloren. 
Sociaal belangrijk s dat de verbruikers 
rechtstreeks in kontakt komen met de boe
ren: ze zien wie er voor hun aardappelen 
zorgt Er wordt over en weer gepraat; de 
zorgen en moeilijkheden van de landbou
wers worden beter begrepen. Er is een we
derzijdse prikkel om dit experiment voort te 
zetten. 

Een andere prikkel werd meteen gegeven 
aan andere landbouwers om dit Baaigems 
voorbeeld te volgen; er groeit een stevige 
solidariteit tussen de landbouwers. 
Een derde prikkel geven we ten slotte aan 
de overheid, aan diegenen die zouden moe
ten zorgen voor een op maat gesneden 
landbouwbeleid, maar die dat nu niet doen. 

I 

produkten dient verkort te worden, zodat 
de boeren een hogere prijs kunnen krijgen 
voor hun produkten, terwijl de verbruiker 
zelf ook nog van een discountprijk kan ge
nieten... Nu is het zo dat de Boerenbond 
ook een samenwerkingsverband stimu
leert, met koóperatieven voor verkoop en 
aankoop, maar daarbij is de boer steevast 
de zwakste schakel. Als nu gesproken 
wordt over de konkurrentiekrachi van de 
Belgische landbouwers dan luidt de vraag 
onverminderd: hoeveel produkten, tegen 
welke prijs. 

Nooit wordt de vraag gesteld door hoeveel 
boeren die gewenste produktie kan verwe
zenlijkt worden. Dat sociaal aspekt moet 
meegerekend worden! Niet alleen de kon
kurrentiekrachi van de landbouwsektor 
moet verbeterd worden, maar ook en voor
al de konkurrentiekracht van de landbouw-
families.» 

— Nu zijn wel de patatten van Baaigem uit
verkocht, maar dat verandert toch niet zo 
ingrijpend het inkomen van de boeren? 
Jef Geldof: «Onze prikkel om de kleinscha
lige landbouw te redden heeft effekt gehad. 
Dat is een eerste stap. Nu is er trouwens de 
vraag van de bezoekers om behalve aard
appelen ook nog andere hoe'i/eprodukten 
rechtstreeks bij de boer te kunnen kopen: 
eieren, melk, kaas, brood... 
Een ondersteuning van de overheid zal hier 
dan wel nodig zijn. De wetgever maakt het 
de boer met gemakkelijk. Strenge kwali
teitsnormen zijn een ferme hinder voor de 
rechtstreekse verkoop van melk aar de 
verbruiker; de boer zou een zware extra-in
vestering moeten doen. 
Hoeve-verkoop van boter stelt dan weer 
een juridisch probleem: in zo'n geval kan de 
boer als verwerker beschouwd worden, 
niet meer als zuiver producent, en dan zou 
men hem verplichtingen van handelaars 
kunnen opleggen. 

Overigens moet ik hier eerlijkheidshalve 
ook aan toevoegen dat het Baaigems 
projekt niet als model kan staan voor alle 
landbouwdorpen. Enerzijds moeten de 
boeren bereid gevonden worden om sa
men te spannen, en ook zou een veralge
mening van zulke aktie het voordeel van de 
hoeveverkoop voor de boeren verminde
ren. De aantrekkingskracht op de verbrui
kers vermindert dan allicht; we mogen met 

van landbouwmachines. Precies om de be
zoekers te tonen welke machines de boer 
vandaag nodig heeft, en hoeveel die dingen 
stuk voor stuk wel kosten. Tegenover die 
zware investeringen kan de verbruiker dan 
zelf berekenen hoeveel een landbouwer 
moet verdienen om in lengte van jaren ver
der te kunnen boeren... 
Welnu, een machinehandelaar die wij aan
gezocht hadden voor deze tentoonstelling 
werd benaderd om zijn medewerking aan 
ons projekt te weigeren. De tentoonstelling 
is doorgegaan, maar het gevolg voor die 
man is dat hij b ' de boeren tussen twee 
stoelen is geraakt 

We hebben in Baaigem de eerste (aard)ap-
pel doorgebeten, en we zullen voorts alles 
op alles blijven zetten om ons overlevings-
projekt voor de kleinschalige landbouwbe
drijven tot een goed einde te brengen. Wij 
hebben het niet gemakkelijk omdat we am-
betant zijn. Een sterke troef is anderzijds 
dat men op ons geen politiek etiket kan 
plakken. Er is een beweging op gang ge
bracht; er is elders in Vlaanderen interesse 
gewekt In september zullen we alvast een 
nieuwe grootse manifestatie houden; een 
geanimeerde aardappelmarkt wellicht 
En intussen houden we een perskonferen-
tie om de houding van de politici, van par
tijen en ministers, op de korrel te nemen en 
op hun kleinschalige kwaliteiten te ziften. 
De boeren van Baaigem hebben afgespro
ken hun dorpsgemeenschap niet te laten 
ontwrichten door diegenen die zich het lot 
van de kleine boeren — de meerderheid 
v^r de Vlaamse landbouwers — niet aan
trekken.» 

(Hugo De Schuyteneer) 

r . - • 

•mfw^fflif 
MENSEN VAN BIJ ONS 

WIJ 14 3 MEI 1979 


