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FABELTA-ZWIJNAARDE 

In het Wij-nummer van 26 april werd 
reeds de aandacht gevestigd op de 
toepassing van het dekreet over de 
vernederlandsing van het bedrijfsle
ven in Fabelta, overeindgehouden 
met Vlaamse centen 
Daarbij nog enkele vragen 
— Is het w/aar dat een der onderdi-
rekteurs van het bedrijf een Waal is 
uit Obourg gediplomeerde van de 
UCL met een beperkte kennis van 
het Nederlands ' 
— Idem voor een ander kaderlid uit 
Wallonië met een diploma van l'Ecole 
de Textile de Verviers 
Men kan zich ook de vraag stellen 
waarom er nog een paar eentalig 
Franstalige bedienden rondlojjen die 
nooit de moeite hebben gedaan Ne
derlands te leren 
In welke taal stellen die mensen hun 
rapporten op en wat is de voertaal 
met de direktie ' Men kan zich ook 
afvragen of het Nederlands gebruikt 
wordt en alleen het Nederlands in de 
briefwisseling die met de overkoepe
lende zetel in Brussel gevoerd wordt 

P V , Gentbrugge 

NOG FABELTA 

in verband met de brief over Fabelta 
van J P De Pinte (.<Wij» nr 17) vraag 
ik me af of het voldoende geweten is 
dat Fabelta nog een hoofdzetel heeft 
in Brussel Deze wordt betaald o a 
met de opbrengsten van de fabrieken 
Zwijnaarde en Ninove Men kan zich 
daarbij afvragen hoe het daar met de 
taaitoestanden aesteld is 
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BIJ voorbeeld hoeveel eentalig Frans-
taligen daar nog in dienst zijn Noteer 
daarbij dat de algemene direkteur van 
Fabelta een ingenieur van de UCL is, 
die als Nederlands het dialekt uit het 
Leuvense spreekt Nou dat is mis
schien nog niet zo'n erg, de staatsse-
kretans voor Vlaamse Streekekono-
mie, de CVP-er Akkermans, spreekt 
ook geen algemeen Nederlands en is 
daar nog fier over 

F L , Vilvoorde 

VOOR FEDERALISME 

Ik ben voor Vlaams Zelfbestuur U 
o o k ' 

Natuurlijk wel Want u weet ook dat 
alleen Zelfbestuur de voortdurende 
aanslag op Vlaams grondgebied op 
Vlaamse mensen en op onze Vlaam
se portemonnee kan doen eindigen 
Dus bent u ook een Vlaamse nationa
list ZIJ die willen dat Vlaanderen een 
eigen onafhankelijke natie wordt dat 
zijn de echte nationalisten dat zijn 
ook de enige echte federalisten Want 
het federalisme dat «men » ons voor
schotelt bezorgt ons geen Zelfbe
stuur W I J blijven onder voogdij van 
Brussel En het onrecht wordt besten
digd door deze regenng Jaarlijks wor
den ons miljarden ontstolen en over
geheveld naar Wallonië En de rege
ring IS medeplichtig aan deze diefstal 
Ik ben ook lid van het Davidsfonds, 
van het A N Z of van de VAR of van 
andere Vlaamse verenigingen die te
gen de regering Martens ziin 
Het IS goed dat van onderuit ook ver
zet komt tegen de plannen van onze 
regeerders Maar het lot van ons Volk 
wordt in de politiek beslist Dus is 
mijn plaats als Vlaams-nationalist in 
de speerpunt van de strijd En die 
speerpunt heet Volksunie 
De Volksunie die 25 jaar geleden 
reeds de eis van Zelfbestuur in haar 
programma had geschreven en on
danks hevige tegenkanting en ver
dachtmaking IS doorgegaan En zo
lang IS doorgegaan totdat alle partijen 
bekeerd waren tot het federalisme 
Maar de twee olifanten CVP en BSP 
hebben gekapituleerd voor een brul 
lende muis het FDP 
Maak daarom de Volksunie sterker 
opdat WIJ kunnen doorgaan zoals in 
het begin en opdat de « grote •• partij
en weer onze koers zullen varen, en 
geen andere 

Na het bekomen van financieel en fis
kaal Zelfbestuur zonder andere ban
den met Wallonië dan een bonsraad 
te Brussel dan zullen we uit onze 
eigen Vlaamse spaarpot meer halen 
dan tevoren omdat we dan de Walen 
niet meer hoeven te onderhouden en 
de Brusselse schulden met meer hoe
ven te betalen Elk miljard dat we dan 
innen zal tot de laatste frank in Vlaan
deren blijven met ais gevolg dat wij 
een belastingsvermindering kunnen 
aankondigen die de PVV met haar 
voze kiesbeloften toch met kon ge
ven Van nu af wordt de volgende ver
kiezing voorbereid De Volksunie re
kent op alle Vlamingen van goede wil 
opdat haar zetelaantal weer verdub
beld wordt Macht krijgen we in Vlaan
deren alleen door Zelfbestuur Zelfbe
stuur alleen door Federalisme Federa
lisme alleen door de Volksunie 

J G , Maasmechelen 

PROFICIAT FVV! 
De staatshervorming gaat in haar 
ingewikkeldheid het petje van de door-
snee-vlaamsbewuste ver te boven, 
wat een gevoel van onmacht opwekt 
Voor hen die werkelijk iets willen 
doen IS er nochtans heel wat werk op 
de plank om Vlaanderen zo neder-
landstalig te maken als Wallonië frans-
taliq IS 

De Federatie van Vlaamse Vrouwen
groepen toont met haar aktie in ver
band met de grootwarenhuizen en 
tweetalige reklame in Vlaanderen en 
Vlaams-Brabant de weg Proficiat 
FVV, en sukses i 

Hoe talrijker wij tegen de aangeklaag
de feiten zullen protesteren, hoe vlug
ger WIJ resultaten zullen kennen Een 
protestbriefje schnjven naar de fir
ma s die de taalhomogeniteit van ons 
grondgebied met eerbiedigen, vergt 
toch geen bovenmenselijke inspan
ning 

Hopelijk volgen er nog andere akties 
van de FVV Om Vlaanderen netjes 
nederlandstalig te maken, dient er nog 
heel wat geageerd en geprotesteerd 
Dit IS beslist geen kruimelflamingantis-
me 

J V S , Vilvoorde 

VRIJE KEUS 
Er wordt veel geschreven en gespro
ken over het scheppen van nieuwe 
werkplaatsen voor de jongere werklo
zen 
Of de verkorte werkweek daarvoor 
de enige en beste oplossing zou zijn 
valt nog af te wachten 
Duizenden nieuwe werkplaatsen zou
den zeker vrij komen indien men de 
arbeiders en bedienden de vnje keus 
zou laten om vanaf (bv) 55 jaar met 
brugpensioen te gaan 
Dit zou ook nog duizenden werk
plaatsen kunnen beveiligen voor de 

jongeren en andere Op enkele bedrij
ven zou dit reeds van toepassing zijn 
Zouden onze VU-vertegenwoor-
digers dit kunnen steunen ' Tot vol
doening van jongeren en anderen 

R D C UlA-Wilrijk 

MIJNHEER 
DE VOORZITTER 

Hartelijk dank voor het door U op
gestuurde relaas over uw tussen
komst in de kamer ter gelegenheid 
van de regenngsverklaring Ik heb de 
televisie-uitzending gevolgd en was 
ten zeerste ontroerd door de door U 
aangehaalde feiten en toespelingen 
Met grote moeite heb ik de uitslag die 
de VU behaalde bij de jongste verkie
zingen verteerd 
Ik kan U verzekeren dat ik en mijn kin
deren de VU trouw zijn gebleven en 
nog zullen blijven niettegenstaande 
ook WIJ niet akkoord waren met het 
Egmontakkoord Maar de partij die 
toch altijd in de bres stond en staat 
voor de Vlamingen de rug toekeren, 
nee dat konden wij met Helaas heb
ben velen — naar mijn mening toch 
goede Vlamingen — gemeend over te 
lopen naar andere partijen een wijs 
besluit te nemen Maar hoe meer ver
deeld we te werk gaan hoe sterker de 
Fransdollen er voor staan 
Ook voor de a s Europese verkiezin
gen kunt U op ons rekenen Voor de 
VU en niemand anders' 
Ik ben ook geabonneerd op «Wij» en 
graag zou ik in dit weekblad alle nutti
ge inlichtingen zien aangaande uit
treksels uit K B en Staatsblad die vele 
kleine Vlamingen kunnen ten dienste 
zijn om een of ander sociaal voordeel 
te kunnen halen 

Ook zou ik graag beleven dat de VU 
zich terdege inspant voor de sociaal 
minderbedeelden Bij voorbeeld door 
de verdediging van de kleine man op 
te nemen zoals bij het laatste besluit 
van Willy Claes aangaande de toebe
deling van 80 % voor de huisverwar-
ming Hoe kunnen mensen met een 
bescheiden inkomen die het steeds 
zuinig hebben moeten aan boord leg
gen en steeds naar het minste ver
bruik streefden er nu nog 20 % van af 
nijpen? Ik word in oktber a s 89 jaar, 
mijn dochter is reeds een jaar ziek 
wegens long-tbc en mijn zoon lijdt aan 
acute gewrichtsreuma Beseffen ze 
dan met dat een gezin zoals het mijne 
met kan vergeleken worden met een 
jong koppel bv dat gans de dag uit 
werken is en waarvan de verwarming 
gerust op het laagste pitje kan staan 
terwijl WIJ de ganse dag in huis moe
ten verb l i j ven ' Bij zo'n geval en nog 
vele andere ligt voor de VU als oppo
sitie zeer vruchtbaar terrein 
Ik heb toch goede hoop Geachte 
Heer Voorzitter dat het de VU later 
wel beter voor de wind zal gaan Wat 
onze ministers gedurende hun korte 
beleidsperiode gedaan hebben doet 
ons zeker met blozen, we mogen te
recht fier zijn over het door hen ge
presteerde werk ' 

Ik zal nu maar eindigen met U en de 
VU nog veel moed toe te wensen en 
U nog vele jaren als voorzitter te mo
gen groeten 

Mevr wed V H - P 
Berg-Kampenhout 

GB-INNO-BM 

In verband met de aktie van de F W is 
nog volgende brief van Dr P C Paar-
dekoper, verschenen in De Autotoe-
nst nr 10, te vermelden 
Onder de titel «Een anti-Vlaams wa
renhuis» schnjft hij o m het volgende 
«GB-Inno-BM is een bedrijf dat metal 
leen anti-Vlaams is, maar bovendien 
anti-Belgisch, inzover het in Ternat 
voortdurend de Belgische taalwet 
overtreedt Dat is een beschamende 
uiting van een anti-vaderlandse men
taliteit 
Iemand krijgt een leidende funktie in 
een groot bedrijf, juist omdat hij heel 
vlug kan denken en een lenige geest 
heeft De GB-leiding is ongetwijfeld 
zakelijk, uitstekend onderlegd (het be
drijf IS goed winstgevend, noot van 
mij dank zij Vlaamse verbruikers) 
maar weigert uit een anti-Vlaamse ge
zindheid om de Vlamingen de leiden
de funkties te geven waar ze moreel 
recht op hebben, omdat de meerder
heid van de GB-filialen in Vlaanderen 
ligt 

Laat de GB-leiding bedenken dat de 
firma sinds jaren een heel slechte re
putatie heeft van anti-Vlaamse gezind
heid een heel grote en onmiddellijke 
inspanning is dus dnngend nodig 
De GB-klanten hebben groot gelijk als 
ze de oorlog verklaren aan een bedrijf 
dat de oorlog verklaard heeft aan de 
Belgische weti (Dr Paardekoper be
doelt hiermee het julidekreet over de 
vernederlandsing van het bedrijfsle
ven) 

Zelfs in november 1977 benoemde 
die direktie nog een eentalig-Frans 
kaderlid, er is dus geen sprake van 
een verbetering, er is integendeel een 
verslechtering I Daarbij kan worden 
opgemerkt dat GB-Inno-BM in 1978 
volgende balans voorlegde omzet 
1977 76,5 miljard, winst boekjaar 1977 
664,700 miljoen netto-dividend 1977 
150 fr - 52000 aandelen zijn in het be
zit van de Generale Maatschappij van 
België, die op haar beurt nauw ver
bonden IS met de Generale Bank-
maatschappij, (allemaal firma's waar 
de Vlamingen thuis z i jn ' ) Opvallend 
hierbij is dat men in de beheerraad 
van de Generale Bankmaatschappij 
zetel Gent, Guy Schrans (Vlaamse 
P W ) en Baron Verhagen (CVP) terug 
vindt 

Opvallend bij de FFV-aktie is ook dat 
de distributieketen Colruyt met ver
noemd wordt W I J mogen veronder
stellen dat daar de Vlamingen thuis 

DISSIDENT DE BONDT 
Fertjinand De Bondt, in de vorige regering staatssekreta-
rls voor de Hervorming van de Instellingen en tegelijk be
kend tegenstander van de Egmont-akkoorden, heeft ont
slag genomen uit de CVP-senaatsfraktie Uit rancune om
dat hij niet in de regering van Wilfried Martens is opgeno
men, zoals sommige kranten schrijven '> Uit beginselvast
heid omdat hij het plotsklaps niet meer eens is met zijn 
fraktie.zoals hij zelf beweert ? Vermoedens en geruchten 
en een uitspelen van mensen tegen mensen in één en 
dezelfde partij. Knack heeft het op de man af gevraagd. 
Lees het gesprek met Ferdinand de Bondt. 

Deze week in 

knack 

zijn 
J V St Martens Latem 

Wij ontvangen graag brieven van 
onze lezers als ze ondertekend zijn 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in evenals scheld- en smaad-
brieven De andere publiceren w i | 
naargelang er plaats beschikbaar is 
Wi j behouden ons. dan ook het recht 
voor brieven in te korten en pers
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen 
De opinie vertolkt m een lezersbnef 
IS met noodzakeli jk de onze 

De redaktie 

nu te koop 35 fr. MAGAZINE 
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AKlUAimi 

Boter bij de vis 
Men kan Hanin niet verwijten dat hij on
duidelijk is. Tijdens het weekend ver
k laarde de nieuwe PSC-voorziter, dat de 
eerste faze van de staatshervorming 
vóór nieuwjaar 1979 moet verwezenlijkt 
zijn of dat er anders geen regering meer 
is. Dit is een ultimatum: krijgt Hanin 
zijn zin niet, dan onttrekt de PSC h a a r 
steun aan de regering. 

De brutale verklar ing van Hanin is een 
nieuw feit, dat echter een oud gegeven 
bevestigt. De strategie van de huidige 
regering draagt een Waalse stempel. De 
samenstelling ervan, h a a r p rogramma 
zijn het resultaat van de hardnekkige 
doelgerichtheid van André Cools. Ha
nin doet er nu een schepje bovenop, door 
een Waalse timing op te leggen. 

Inmiddels gaan de dingen hun gang. 
Zeer binnenkort wordt inderdaad de 
aanloop genomen n a a r de eerste faze 
van de staatshervorming. Deze faze om
vat wat de Walen nauw aan het har t 
ligt: de gewestvorming. Over wat nadien 
moet komen, tast men in het vage. Over 
geen enkel belangrijk punt van de defi
nitieve staatshervorming is er een ak
koord. Het ziet er n a a r uit dat de Walen 
thans op een drafje binnenhalen wat 
hen interesseert en dat er nadien niets 
meer gebeurt. Vlaanderen dreigt opge

zadeld te worden met een half afge
werkte, eenzijdig Waals gerichte staats
hervorming. 

Het Vlaams verweer daartegen is nog 
altijd zwak. Men loopt wel warm voor 
tweedehandsaspekten: de kapriolen 
van De Bondt of het lot van Boel. Maar 
een gezamenlijke opstelling, gericht op 
de Vlaamse eisen, ontbreekt. 
Tekenend is het uitgebreide interview 
van Wilfried Martens in de «Libre Be-
Igique». Martens zegt daa r in heel wat 
dingen die zijn federalistische kijk be
vestigen. Maar is het een toeval dat hij 
met geen woord rept over de financiële 
autonomie? Als hij s traks met een half 
afgewerkte staatshervorming blijft zi-
ten, met daar in het dotatiesysteem, dan 
betaalt Vlaanderen ook letterlijk de re
kening. 
Het is nochtans en zaak van het hoogste 
belang. Zopas hebben de vier grote 
werkgeversorganizaties weliswaar ge
pleit voor het behoud van de ekonomi-
sche en monetaire eenheid van het land, 
m a a r daa rnaas t vooral onderstreept 
dat de gewesten financiële bevoegd
heid moeten hebben. Een beperkt sys
teem van dotaties kan wellicht gehand
haafd blijven, doch slechts mits 
aanvaa rdba re verdeelsleutels en nadat 

de eigen fiskaliteit van de gewesten is 
uitgewerkt. 

Men wordt stilaan gevoeliger voor dit 
fundamenteel probleem, vooral aan 
Vlaamse kant, ook in de Vlaamse pers. 
Maar dat heeft nog niet geleid tot een 
Vlaamse strategie... 

Het is de hoogste tijd! De Volksunie le
vert reeds een paa r jaar slag om Vlaan
deren wakker te schudden rond het 
tema van de financiële autonomie. Vo
rig jaar is Hugo Schiltz maandenlang 
een roepende in de woestijn geweest, 
toen hij een Vlaamse strategie bepleitte 
om de centenkwestie definitief te stellen 
n a a r aanleiding van het staaldossier. 
De Vlaamse aandacht was toen vooral 
gericht op de taalaspekten van de 
staatshervorming. Nu deze bladzijde 
omgedraaid is, zou het inzicht over het 
wezenlijke toch moeten rijpen. Er kan 
geen Vlaamse macht zijn zonder Vlaam
se centen. Vlaanderen moet kunnen be
slissen over eigen industrieel beleid, 
over eigen tewerkstellingsbeleid. De 
taalkonflikten, die na tientallen jaren 
van strijd nog iedere dag voorkomen, 
zullen slechts verdwijnen als er écht fe
deralisme komt en als de Vlaamse 
macht geschraagd wordt door Vlaamse 
centen, tvo 

Miezerige herfst in het vooruitzicht 
Nadat in Iran de oliekranen een 
kwartdraai werden 
dichtgedraaid, begonnen de 
multinationale 
petroleummaatschappijen hun 
stockage en distributie «te 
reorganizeren», zoals dat heet 

Gelijktijdig werd onze regering 
door het Parijse energie
agentschap aangemaand om 
energiebesparende maatregelen 
te nemen. Een eerste 
ministerieel besluit voor een 
besparing op de 
petroieumprodukten is amper 
een week oud, of een belangrijk 
deel van de distributiekanalen is 
meteen omgetoverd in een 
verward kluwen: de zelfstandige 
verdelers houden een nationale 
betoging om aan te klagen dat 
zij door de grote 
oliemaatschappijen worden 

de schaarste van petroieumpro
dukten om een goede reserve 
van olieprodukten aan te leggen 

Die stocks worden dan met vaste 
hand geblokkeerd Een eerste ge
volg daarvan is dan meteen dat 
de zelfstandige verdelers bij deze 
maatschappijen met meer kunnen 
bijtanken 

Maar, er zit duidelijk een doelbe
wuste commerciële politiek ach
ter dit schaarstegrapje Door een 
plotse energieschaarste te ver
wekken wordt sterke druk uitge
oefend om de petroleumprijzen 
weer eens flink naar boven toe 
aan te passen 

Inmiddels kan dan weer poli
tiek gebekvecht worden, terwijl 
de verbruiker uiteindelijk zal moe
ten opdraaien voor het gelag 

want er is niets voorzien om te 
waken op de toepassing ervan, 
en er zijn geen sankties inge
bouwd voor diegenen die de 
maatregelen aan hun laars lappen 

De bezuinigingsmaatregel is bo
vendien arbitrair, want er zal een 
zwarte markt ontstaan, waar de 
meest machtige groepen hun be
voorrading en hun profijt zullen 
halen Om dan nog te wijgen van 
het feit dat de olieverbruikers de 
buiknem aangesnoerd krijgen, 
terwijl andere dure vormen van 
energie (elektriciteit ) voorlopig 
sterk konkurrerend kunnen aan
gewend worden. 
Er zijn ook die vele voorbeelden 
die de lezersrubriek van kranten 
stofferen, zoals hoe kan men de 
gezinnen aanzetten tot energie
besparing terwijl bijvoorbeeld de 
autowegen in een zee van licht 

PETROL: 
SPEKULATIES 

drooggezet Wie zich toch nog 
op de vrije markt (in Rotterdam) 
kan bevoorraden, dient de 
verbruiker een merkelijk hogere 
prijs aan te rekenen. 

Als dit een eerste voorteken is 
van het touwtrekken dat zich zal 
aandienen in de door Willy Claes 
aangekondigde besparinsmaand 
oktober 

De minister voor ekonomische 
zaken heeft in zijn Hasseltse 1 
mei-toespraak zelf de vinger op 
een zere energiewonde gelegd 
de multinationals maken (eens te 
meer) van de gelegenheid ge
bruikt om dankbaar in te haken op 

Pleisters 
Oud-minister van ekonomische 
zaken Fernand Herman, die zelf 
met opviel door een krachtdadige 

aanpak van het energievraagstuk, 
stelt in de Brusselse krant «Le 
Soir», dat de besluiten van minis
ter Claes verkeerd zijn, arbitrair, 
ondoelmatig, en zelfs niet toepas
baar 
Allereerst worden immers diege
nen in de kou gezet die vorig jaar 
uit eigen beweging minder petro
ieumprodukten verbruikten 

De maatregelen van Willy 
Claes zullen ook weinig goeds 
opleveren, aldus de ex-minister. 

gehuld blijven "? 

Dit eerste energie-incident, waar
voor de zelfstandige petroleum-
verhandelaars betogen, wijst er 
op dat deelmaatregelen in eerste 
instantie chaos op de energie
markt veroorzaken 

De grote petroleummaatschap
pijen hebben dezer dagen inder
daad dankbaar gebruik gemaakt 
van het uitblijven van uitvoerings
besluiten, voor de oliebeperkin-
gen die de regering sinds 1 mei 
oplegt De eerste getroffenen zijn 
de verbruikers en de kleine han
delaars De multinationals verste
vigen hun positie 

Sinds het begin van de energie
koorts (met autoloze zondagen) 
bevatten de jaarbalansen van de 
multinationals aanzwellende 
winstcijfers 

Niemand geraakt nog wijs uit de 
mekaar in versneld tempo opvol
gende wijzigingen (meestal ver
hoging) van de olieprijzen en af
geleide produkten Lakomek heet 
het dan telkens «als gevolg van 

het programma-akkoord tussen 
de staat en de petroleumfedera-
tie »Zo te zien gaan we een wei
nig hartverwarmend jaareinde te
gemoet, tenzij het al zo lang 
beloofd parlementair energiede
bat dan toch reeds enkele eerste 
fundamentele opties aan de rege
ring zou meegegeven hebben 

Deelmaatregelen blijven een 
pleister op een houten been (hds) 
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KOMM^nW/^R 

Vandaag de dag. 

Wij zijn er! 
Het IS uiteraard met een gevoel van opluchting, maar ook met 
een zekere fierheid dat wij U kunnen mededelen dat de 
steunaktie ten bate van de «Negen van Laken» haar doel be
reikt heeft. 
Voor zover de ons door de tegenpartij overgemaakte eind
afrekening klopt, hebben wij deze onlangs kunnen afbetalen. 
In de tweede faze (nadat in een eerste faze een vijftal jaren 
geleden reeds een dik miljoen werd betaald) werd aldus aan 
tegenpartij een totaal van 1.575.012 fr. aan schadevergoeding 
en intresten betaald. Ook werden enkele kleinere posten van 
gerechtskosten en dergelijke, betaald 
Hieronder volgt nog de publikatie van een lijst van binnenge
komen stortingen, maar verdere bijdragen zijn dus niet meer 
noodzakelijk. 
BIJ deze gelegenheid danken wij nogmaals van harte al diege
nen die het hunne hebben bijgedragen om te bewijzen dat 
onze plicht van solidariteit tegenover de basismilitanten geen 
dode letter is 
Het zijn immers de mensen aan de basis die zowel in het nu al 
wat verdere verleden als in de recente jaren de eerste be
werkers van de suksessen van het Vlaams-nationalisme zijn 
geweest 
Onze dank gaat in het biezonder naar de advokaten die op 
verzoek van de partij aan deze zaak hun beste zorgen heb
ben gewijd en dit zonder erelonen aan te rekenen, nl. mter H. 
Wagemans, mter R. Vandezande, mter G. Van In. Onze dank 
gaat eveneens naar de met partijgebonden advoktaen, zoals 
mter P. De Pauw en mter Van Hecke, die zich terdege voor 
deze zaak hebben ingespannen. 
Onze dank gaat eveneens naar het P Stracke-Noodfonds en 
de Vlaamse Kuituur en Strijdverenigingen, — in het biezonder 
naar VTB-VAB die een voorbeeld heeft gegeven — die er 
voor gezorgd hebben dat wij doorheen de periode van de 
laatste loodjes, die zoals altijd het zwaarste wogen, zijn ge
sparteld 
Tenslotte danken wij de vele tientallen VU-afdelingen, de an
dere groepen en organizaties van allerlei aard, maar meest 
van al nog de honderden partikulieren die hun steentje — dik
wijls zelfs een grote steen — hebben bijgedragen. 
Eens te meer werd bewezen dat het idealisme, dat steeds de 
motor van de Vlaamse Beweging is geweest, gelukkig nog 
met dood is. Namens het Beheerkomitee, 

senator Bob Maes 

Steunfonds 
„Negen van Laken'' 
Antwerpse Broederbanders 5.000,— 
VU-afdeling Elewijt 1.000,-
Pallieterke 1.000,-
A.L, Edegem 5 0 0 , -
S.D., Tienen-Hakendover 100,— 
G.V., Brugge 1 0 0 0 , -
G.H., 1000 Brussel 5 0 0 , -
L.T., Hamme 1 0 0 , -
V.V., Mortsel 1.000,-
A.D., Oostende 2 0 0 , -
G V R . B r u g g e 2 0 0 , -
Mevr. S V , Merelbeke 2 0 0 , -
T Pallieterke 2.000,-
L.D., Gent 2 0 0 , -
Mevr. M D , Oostende 1.000,-
J S, Drongen 2 0 0 , -
C.V., Brugge 2 0 0 , -
iJzerbedevaartkomitee 20.000,— 
P.F., Stevoort 1.000,-
G., Antwerpen 500,— 
O V., St-Katherina-Lombeek 1.000,-
VU-Ekeren 6 0 0 , -
M S., Aalst 5 0 0 , -
R.V., Wolvertem 1.000,-
V.D., Oostende-Stene 1 0 0 0 , -
R.L R, Zonhoven 1.000,-
A.V.W., Machelen 6 0 0 , -
B.C., Kontich 1.000,-
A C , St -Genesius-Rode 5 0 0 , -

WIJ 4 

, KWfeSrvsJüSiSv, 5-*-ar--,»\ 

VDB-plan... 
De maatregelen (36-urenweek, 
verplichte aanwerving, enzo-
meerJ die door de regering 
worden voorgesteld, betekenen 
het doodvonnis voor een groot 
aantal ondernemingen en luiden 
de eindfaze in van het vrije on
dernemersschap voor de over
blijvende. Het ene leidt tot meer 
werkloosheid en het andere tol 
minder doelmatige produktie, en 
bijgevolg tot verarming. 
Het zogenaamde plan-VDB is 
een politiek kompromis dat ten 
onrechte wordt voorgesteld als 
een ekonomische strategie voor 
een hoopvoller ekonomische 
toekomst Het is een school
voorbeeld van politieke faling. 
Aldus de patroonsorganizatie 
Vlaams Ekonomisch Verbond. 
Nog andere ekonomische stu
diebureaus zijn niet mals voor 
het sociaai-ekonomisch luik van 
het regeerakkoord. 
Na een analyse van de ekono
mische barometer — de onzeke
re konjunktuur — nam ook de 
studiedienst van de Kredietbank 
de regeringsvoorstellen op de 
korrel. De konklusie in de KB-
weekberichten is al evenzeer 
een niet mis te verstane waar
schuwing: ai bij al lijkt het zeer 
waarschijnlijk dat, indien de re
geringsvoorstellen ook werke
lijkheid worden, ze de Belgische 
ekonomie zowel struktureel als 
konjunktureel ernstige schade 
zullen toebrengen-
Toverplan 
Tegen de achtergrond van der
gelijke (vanzelfsprekend enigs
zins eenzijdige en belangheb
bende) kritiek op de 
ekonomische plannen van de 
regering-Martens, vatte het par
lement de bespreking van de 
rijksmiddelenbegroting aan. 
De politici kijken aan tegen een 
tekort dat wellicht de 140 mil
jard frank zal benaderen. 
De vertegenwoordigers van de 
werknemers (de vakbonden) 
waarschuwen hunnerzijds dat 
bezuiningen niet moeten ge
zocht worden ten koste van de 
sociaal verzekerden. Geen so
ciale afbraak is de slogan. Zoals 
het toverplan-VDB in de Wet
straat 16 nu ter tafel ligt, zal het 
geenszins in al zijn facetten 
kunnen uitgevoerd worden. 
Want, dan zullen onstuitbaar so
ciale en ekonomische stormen 
komen opzetten. 

Moet dat nu echt? 
De BRT maakt in vier talen 
(Ned., Frans, Duits en Engels) 
propaganda voor de feestkalen
der van 1000 jaar Brussel. Is dat 
nu echt nodig? De franstaligen 
hebben hun eigen zenders in 
ons land. Overigens hebben 
duits- en engelstaligen eigen 
zenders in hun bereik genoeg, 
om niet verplicht te zijn op 
BRT-2 af te stemmen voor zover 
ze van het bestaan van een 
BRT-2 afweten, laat staan af
stemmen- Uiteindelijk zijn het 
de nederlandstaligen die vier 
keer dezelfde mededeling moe
ten beluisteren. Als het bedoeld 
zou zijn als demonstratie van 
taalvaardigheid dan doet men 
zulks beter in taallessen! Het 
huidig onderdanig gedoe stuit 
tegen de borst, temeer dat noch 
de RTB noch welke Duitse of 
Britse zender dit voorbeeld na
volgen. 

Delvo naar 
Straatsburg 
Edgard Delvo, die ten gevolge 
van de repressie nog steeds 
statenloos is, heeft deze eerste 
verkiezingen voor een Euro
pees parlement aangegrepen 
om de Belgische repressiewet
geving voor het Hof van de 
Rechten van de Mens te 
Straatsburg te bestrijden. 
Om dit te bereiken heeft hij een 
symbolische amnestie-lijst inge
diend voor de Euro-verkiezin
gen. Op die lijst fungeert hijzelf 
als enige kandidaat Een deelne

ming aan deze verkiezingen 
vereist evenwel ofwel de hand
tekening van vijf parlementsle
den, ofwel in elke Vlaamse pro
vincie duizend handtekeningen. 
Delvo slaagde er niet in tijdig de 
vijfduizend handtekeningen te 
verzamelen, zodat vijf Volksu
nie-parlementsleden hem de vijf 
noodzakelijke parlementaire 
handtekeningen hebben be
zorgd: de kamerleden V. An-
ciaux, A. De Beul en J. Somers 
en de senatoren O. Van Ooteg-
hem en B. Maes. 
Aldus kon de lijst ingediend en 
meteen afgewezen worden door 
het kollege-hoofdbureau ver
mits Delvo levenslang vervallen 
verklaard is van al zijn politieke 
rechten. Hij voldoet niet aan de 
voorwaarden van verkiesbaar
heid. 

Hiermee heeft Delvo zijn doel 
bereikt Tegen deze beslissing 
kan hij verzet aantekenen, en 
zodoende na uitputting van alle 
Belgische rechtsmiddelen, de 
zaak voor het Hof te Straats
burg brengen. 

VU-bijval op 
Euro-forum 
Op 5 mei hield de Europese Be
weging van het Bondsland Hes
sen te Wiesbaden, hoofdstad 
van dit land een grote Europese 
Dag. 
Tijdens een paneelgesprek 
waaraan vertegenwoordigers 
van de SPD, FDP en CDU deel
namen nam Yvo Peeters, voor 
de VU-Vrije Europese Alliantie, 
als enige spreker het op voor 
alle verdrukte volkeren van Eu
ropa en voor een federale uit
bouw van de Europese gemeen
schap. 
Hij oogstte met dit standpunt 
biezonder veel bijval. Het pu
bliek stelde meerdere vragen 
over de bescherming van de 
kulturele eigenheid, de gelijkbe
rechtiging van alle talen, de au
tonomie van de historische vol
keren van Europa, waarop 
alleen Yvo Peeters een sluitend 
antwoord kon geven. 
In de namiddag werd op het 
prachtige marktplein van Wies-
baden een Europa-informatie
markt gehouden. 
In de Bondsrepubliek, waar de 
Volksunie samenwerkt met de 
Europaische Föderalistische 

Partei, is het ook duidelijk dat al
leen de lijst VU-Europese Allian
tie de ware voorvechter is van 
het Europa der volkeren. 

De strijd \.oo' ^, 'U /s m het Europarlement is ingezet. Vorig weekeinde werd de Brusselse Grote Markt omge
toverd in een grootste infostand waar de verschillende partijen hun Euro-ideeen aan de voorbijgangers kon
den kwijtgeraken De VU-stand genoot opvallend veel belangstelling Er was evenwel kortsluiting, zoals bijna 
steeds in de politiek. In de nacht van zaterdag op zondag brandden de kraampjes uit Niet die van de VU 

evenwel (foto Dann) 
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Geen 
havenbeleid 
Na een langdurig stilzwijgen is 
er thans opnieuw sprake van de 
toekomst van onze havens, 
meer bepaald Antwerpen en 
Zeebrugge. Delegaties van bei
de havensteden werden door 
een aantal regeringsleden ont
vangen. Beide drongen uiter
aard aan op de verwezenlijking 
van de bestaande Bath en Baal-
hoek-plannen. Voor Antwerpen 
zijn dat de waterverdragen (tot 
nog toe door Wallonië en Brus
sel tegengehouden) en voor 
Zeebrugge de plaats van inplan
ting van de LNG-terminal, al dan 
niet oorzaak van of gepaard 
gaande met de omvorming van 
Zeebrugge tot een polyvalente 
haven. Antwerpen betoogt dat 
België aan één grote (polyva
lente) haven genoeg heeft, 
Brugge betoogt dat iedereen 
zijn kans moet krijgen. Zwaar 
argument van Antwerpen is dat 
het hier o.m. om 80.000 arbeids
plaatsen gaa l Verrassend beluit 
van een recent rapporKstudie-
groep Kaccon) is het advies, de 
LNG-terminal in de haven zelf te 
integreren en dus niet op 2 km 
buiten de kust Dit laatste zou 
o.a. het einde tot gevolg hebben 
van de huidige wapentrafiek. 
Het is echter twijfelachtig of dit 
zou opwegen teen de risico's 
van de LNG in de haven ook al 
zou dit de kosten met 2 tot 4 mil
jard drukken. Men mag zich dan 
ook verwachten aan verzet van
wege de bevolking tegen dit ad
vies. Intussen pogen de Walen 
ook de havenuitbreiding van 
Zeebrugge al$ een regionaal 
probleem voor te stellen, wat er 
op neerkomt dat ze financieel 
niet wensen bij te springen. Dat 
de Vlamingen wel moeten op
draaien voor de Waalse staal-
sektor schijnt niet tot deze (on
logisch denkende) zuiderburen 
door te dringen. 

Pendel neemt toe 
Terwijl de dagelijkse pendel uit 
verder afgelegen streken van 
het Vlaamse land naar de hoofd
stad is afgenomen, is het aantal 
pendelaars uit Vlaams- en 
Waals-Brabant sedert 1970 
sterk gestegen. 
Het arr. Halle-Vilvoorde is de 
grootste leverancier van ar
beidskrachten (85.000). Vanuit 
het arr. Leuven pendelen er dag 
aan dag ongeveer 27.000 men
sen naar Brussel. 
De pendelarbeid naar Brussel 
heeft zich dus voornamelijk toe
gespitst op Vlaams-Brabant 
Oorzaak hiervan is volgens de 
Gewestelijke Ekonomische 
Raad voor Brabant de sterke mi
gratiestroom in Brabant Heel 
wat pendelaars uit de verder af
gelegen arrondissementen zijn 
zich dichter bij Brussel komen 
vestigen, terwijl heel wat Brus
selaars de hoofdstad voor de 
periferie geruild hebben. 

Maurits Coppieters: 

Fabrikanten van kernenergie behoeven 
dringend kontrole van de gemeenschap 
Over de noodwendigheid om met kernenergie te voorzien in onze 
energiebehoeften tot het begin van de volgende eeuw, tot de onuit
putteli jke en milieuvriendeli jke kernfusie in gebruik zou kunnen geno
men worden, zal nog wel een fl ink robbertje opgezet worden : in poli
tieke diskussies én in welles-nietes gesprekken tussen energiespe-
ciaiisten. 
Vandaag spitst het debat zich inmiddels alvast bij hoogdringendheid 
toe op het vei l igheidsaspekl van dit soort energievoorziening. Sena
tor Maurits Coppieters diende alvast een wetsvoorstel in om de kon
trole op de produktie van kernenergie te verbeteren en om de veil ig
heidszorgen (ook de voorl icht ing van de bevolking) te verstrakken. 

Maurits Coppieters: 
«Sinds het ongeval in de kern-
reaktor in Harrlsburg (VS) is de 
aandacht van de bevolking en de 
politieke wereld begrijpelijkerwij
ze sterk toegespitst op deze pro
blematiek. Sinds lang waar
schuwt men voor gevaren en risi
co's voor de volksgezondheid, en 
de regering heeft indertijd een 
Kommissie van Beraad inzake 
kernenergie ingesteld (de zgn. 
«Kommissie der Wijzen», o.l.v. 
prof Hoste en prof. Jaumotte). 
Deze kommissie heeft in haar rap
port, en met name in het hoofd
stuk «Veiligheid en Gezondheid», 
vrij uitvoeng gewezen op de geva
ren voor de volksgezondheid. 
O.m. werd daarin gesteld dat 
kernreaktoren in geen geval in 
dichtbevolkte streken mogen in
geplant worden, gezien de geva-
rengordels met respektievelijk 
een straal van 3 km (zeer groot 
gevaar) en 30 km (groot gevaar) 
Dit hoofdstuk werd echter in het 
eindrapport aanzienlijk afge
zwakt tot een «ja, maar» zodat 
de voorstanders zich op die ja 
konden steunen. Op deze scheef
getrokken voorstelling wordt trou
wens de aandacht gevestigd in 
het rapport van 13.1.1978, dat de 
Hoge Gezondheidsraad heeft ge
steld in opdracht van de minister 
van Volksgezondheid De argu
menten van hen die ernstige be
zwaren hebben worden hierdoor 
aanzienlijk versterkt. 
De veiligheidsvoorschriften zijn in 
geen geval voldoende. Zij steu
nen op het zgn. Rasmussenrap-
port, dat volgens een deskundige 
Amerikaanse kommissie niet 
meer voldoet De kommissie was 
trouwens op dat ogenblik van het 
ongeluk in Harrisburg reeds bezig 
de veiligheidsvoorschriften uit het 
Rasmussenrapport te verbeteren 
en aan te vullen. 

In België zijn nog steeds deze 
voorschriften uit het Rasmussen-
rapport in gebruik... 
In België zijn dus ongelukken 
zeker niet uitgesloten, omdat on
ze reaktoren van hetzelfde type 
zijn (lichtwater reaktoren) en om-

CEntrum voor 
Middenstandsopleiding en 

-Volmaking « Zuid Vlaanderen » 
D O N D E R D A G 10 M E I e n 17 M E I 

— Uitre ik ing van de getu igschr i f ten telkens o m 
19u . 30 : LEERTIJD - ONDERNEMERSOPLEI-
DING. 

— Bezoek aan het labo brander techniek in vol le 
werk ing . 
13 u. 30 to t 16 u . : o l iebrander techniek 
19 u. to t 22 u . : gasbrander techniek 

Z O N D A G 13 M E I 
Bezoekdag van 13 u. to t 17 u. 
In l icht ingen over het op le id ingssysteem. 

De direkteur, K. De Troyer 
D i rek t i e -Admin is t ra t i e : W i jngaardve ld 9, 9300 Aa ls t , 
tel. 053-70.40.60 - 70.40.76. (Adv. 286) 

dat de veiligheidsvoorschriften de
zelfde zijn. 

De ontwikkeling van de kernener
gie in ons land is derhalve een 
zaak van algemeen belang waar
voor in de eerste plaats het parle
ment verantwoordelijk dient te 

zijn Tot nog toe zijn de beslissin
gen hierover meestal buiten we
ten van het parlement genomen. 
Het IS duidelijk dat «men» liever 
geen brede, algemene diskussie 
over de uitbreiding van de nucleai
re industrie wenst, noch vervelen
de vragen over bepaalde partiele 
beslissingen. Het gebrek aan sta
biliteit van de Belgische rege
ringen in het laatste decennium 
komt een bezinning over kern
energie zeker met ten goede. 

Inspraak gewenst 
Het IS derhalve hoogst dringend 
dat aan deze voor de burger en 
de demokratie zeer ongezonde 
toestand een einde komt. Reke
ning houdend met het feit dat in 

ons dichtbevolkte land gebeurlij-
ke ongelukken, zoals blijkt uit het 
voorbeeld van Harrisburg, lang 
niet onwaarschijnlijk zijn, meent 
ondergetekende dat geen verde
re uitbreiding van het kernenergie
programma mag worden doorge
voerd, zonder dat een bevoegde 
parlementaire kommissie, bijge
staan door een ploeg van deskun
digen, die onafhankelijk van belan
gengroepen optreden, de totale 
uitsluiting van alle mogelijke onge
lukken heeft onderzocht en ter 
zake de nodige waarborgen kan 
formuleren.» 

Het wetsvoorstel-kernenergie 
van senator Coppieters luidt als 
vo lg t : 

«Overeenkomstig artikel 40 van 
de Grondv^et en in toepassing 
van de wet van 3 mei 1880 betref
fende liet parlementair Onder
zoek wordt door de Senaat een 
parlementaire onderzoekskom-
missie ingesteld. 
Deze wordt ermee belast : 
1. Een onderzoek in te stellen 
naar de mogelijkheid van ongeval
len, die zich krachtens de huidige 
veiligheidsvoorschriften kunnen 
voordoen in de thans funktione-
rende kerncentrales, alsmede 
naar de gevaren en risico's t.a.v. 
de volksgezondheid en het leefmi
lieu. 
2. Een pakket besluiten op te stel
len, die de veiligheid van de thans 
funktionerende centrales op de 
meest strikte en dwingende ma
nier kan waarborgen 
3. De behoeften aan de ontwikke
ling van de kernenergie op een zo 
objektief en onafhankelijk mogelij
ke manier te ramen, gezien in het 
algemeen kader van de andere 
beschikbare energiemiddelen. 
4. De regering ertoe te brengen 
om aan de bevolking hierover de 
ruimste en meest open informatie 
te verstrekken." 

Gevraagd: een onderwijsbeleid! 
De beroering in het onderwijs 
neemt toe. De eensgezinde en 
druk bijgewoonde staking van 
vorige vrijdag bewijst de 
diepgaanse malaise die onder 
het lerarenkorps heerst, van het 
officieel zowel als van het vrij 
onderwijs, van de kleuterschool 
tot de universiteit Tekenenc^ 
daarbij is ook het gunstig 
onthaal van deze 
s^akingsoproep bij de leerlingen, 
de ouderverenigingen, de 
direkties en de inrichtende 
overheid van het katoliek 
onderwijs. Zelfs 
onderwijsminister Hoyaux van 
de Franstalige gemeenschap 
stelde in zijn 1 mei-rede nader 
te staan bij de eisen van de 
stakers dan bij het beleid van 
zijn voorgangers. 
De eisen van het onderwijzend 
personeel slaan voornamelijk op 
de kwaliteit van het onderwijs, het 

behoud van de werkgelegenheid 
en de uitvoering van het interpro
fessioneel akkoord voor het 
openbaar ambt van 1978. Dit laat
ste is nog steeds niet aangevuld 
met een specifiek luik voor het 
onderwijs, waarin hete hangijzers 
zoals herziening van de wedde-
schalen van de kleuterleidsters, 
hulppersoneel en P.M.S.-assisten-

ten, lagere splitsingsnormen, ver
laging van pensioengerechtigde 
leeftijd, enz. moeten aan bod ko
men. 

Vooral de werkgelegenheid baart 
zorgen. De leerkrachten voelen 
zich bedreigd door de budgettai
re noodtoestand en de daaruit 
voortvloeiende bezuinigingsmaat
regelen, maar ook door de demo
grafische ontwikkeling in ons 
land, door de dalende nataliteit. 
Sedert 1970 daalde het aantal kin
deren op vijf jaar met meer dan 
100.000. Binnen zes jaar met nog 
eens 75.000. En in het jaar 2000 — 
dan zullen de borelingen van van
daag volwassenen zijn — zullen 
er in heel België maar zoveel kin
deren meer zijn als er in 1970 in 
Vlaanderen waren. Dat is één 
derde minder. 

Het protest en het gemor van het 
onderwijsmilieu heeft evenwel 
diepere gronden. Het onderwijs
beleid in ons land is ernstig ziek. 
Er is een totaal gebrek aan konti-
nuiteit en visie. Chaos en impro-
vizatie zijn troef. 
De ganse schoolgemeenschap 
snakt naar een periode van rust. 
De eksperimenteerwoede van de 
laatste jaren is de direkties en les
gevers boven het hoofd gegroeid. 
De vele beleidsfouten worden 

zichtbaar en leiden onverbiddelijk 
tot een wildgroei van circulaires, 
rechttrekkingen, amendementen... 
Een soep van jewelste, die uiter
aard de organizatie en de kwali
teit van het onderwijs schaadt. 

De schoolgemeenschap is ont
moedigd. Vandaar de algemene 
ontevredenheid en wanhoop, nog 
aangedikt door een totaal gebrek 
aan inspraak en dialoog. Bij de re
centste hervormingen van het 
V.S.O., de zoveelste, werd zelfs 
de inspektie niet geraadpleegd. 
En het vak «maatschappelijke 
vorming» wordt van de ene op de 
andere dag opgedoekt en ver
vangen door het vak «sociale vor
ming». Niemand kent echter de 
inhoud hiervan! 

De wereld van het onderwijs be
gint veel gelijkenis te vertonen 
met een wildernis. Pedagogische 
overwegingen moeten het dik
wijls afleggen tegen kortlopende 
besparingsmaatregelen. Wie ge
looft nog eerlijk dat de jongste 
maatregelen tot vermindering van 
het aantal lesuren en het daaraan 
gekoppelde stelsel van «uurkre
dieten» door pedagogische in
zichten werden ingegeven'' De 
speelbal van dit alles is evenwel 
op de eerste plaats de studeren
de jeugd! 
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Minderheden blijven zich roeren! 
Koerden 
Een van de minder gekende as-
pekten van de evolutie in het Iran-
van na de sjah is de strijd van de 
minderheden voor autonomie 
Vooral de Koerden onderschei
den zich daarin De jongste jaren 
waren het vooral de Koerden in 
Irak die voor hun vrijheid vochten, 
onder leiding van de legendari
sche Moestafa Barzani, die ech
ter de laatste jaren van zijn leven 
veel aan prestige verloor door 
zijn inschikkelijker houding te
genover Bagdad Hij stierf on
langs in de Verenigde Staten 
De Koerden — geen Arabieren 
maar Ariërs — leven verspreid 

over vier staten Irak, Iran, Turkije 
en de Sovjetunie De Iraakse 
Koerden hebben zich de jongste 
jaren het meest in de kijker ge
speeld, in een strijd tegen de cen
trale overheid en met wisselende 
kansen Nu eens waren er Koer
dische ministers te Bagdad en 
had dit bergvolk een — beschei
den — vorm van autonomie Dan 
weer gingen beide partijen er met 
de wapens op los zonder dat er 
van een afgetekende zege bij een 
van beide antagonisten sprake 
was Toen Iran en Irak over 
grensgeschillen begonnen te 
twisten, steunde de Sjah de Koer
den, omdat hun strijd uiteraard in 
zijn kraam paste Maar toen Bag
dad en Teheran het op een ak

koordje gooiden zette de sjah alle 
hulp aan de Koerden stop, waar
door deze in een lastig parket te
recht kwamen Maar toen verviel 
ook het akkoord tussen sjah en 
Iraakse Koerden, nl dat de Iraan-
se Koerden zich buiten spel 
moesten houden De val van de 
sjah heeft er toe geleid dat de 
Iraanse Koerden zich tegen zijn 
«erfgenamen» keerden en te
vens de strijd aanbonden tegen 
een andere minderheid, de Turk-
menen, waarmee de Koerden 
nochtans vroeger samen tegen 
het centraal gezag te Teheran 
front vormden de ommekeer der 
bondgenootschappen 

Intussen blijkt Khomeiny een 
even grote centralist te zijn als de 
sjah Het Iraanse leger rukte Na-
ghadeh in Noordwest-lran bin
nen, waar de jongste weken bloe
dige gevechten tussen Koerden 
en Turkmenen hadden plaats ge
had Of beide minderheden zich 
nu samen zullen verzetten tegen 
de politiek van Qom en Teheran 
valt na de jongste gevechten niet 
te voorspellen 

Zuid-Frankrijk 
In Frankrijk is momenteel de Cor-
sicaanse afscheidsbeweging het 
meest aktief De Corsicanen ver
zetten zich tegen de kolonizenng 
van hun eiland door Parijs, dat 
nog steeds Fransen (o a gewe
zen kolonisten in N-Afrika) naar 
de Corsicaanse nijverheid en 
landbouw overhevelt, waardoor 
de eigen Corsicaanse ekonomie 
ondermijnd wordt Nadat in de 
voorbije jaren de strijd van de au-
tonomisten grotendeels op het ei
land zelf was gevoerd, volgt het 

Corsicaanse verzet thans het 
IRA-voorbeeld net als deze 
Noordierse verzetsstrijders plan
ten ze de strijd nl over naar Parijs 
met talrijke bomaanslagen (zoals 
trouwens enkele maanden gele
den ook de Bretoenen deden) 
Daardoor ontstaat een gevoel 
van onbehagen en malaise, zowel 
te Londen als te Parijs en in enke
le andere grote Britse en Franse 
steden De Franse Basken beper
ken intussen hun houding tot 
hulpverlening aan en verbergen 
van Spaans-Baskische strijders, 
die ook nog steeds te Madrid 
opereren We zien dus overal het
zelfde «scenario» toepassen 
Niet zo ver van Corsica is er de 
Occitaanse ontvoogdingsbewe
ging Occitanie vertoont veel 
overeenkomst met Catalonie 
(dat sinds Suarez over een be
trekkelijke autonomie beschikt) 

Ook de Occitanen klagen de ver
loedering van hun levensruimte 
door het Franse leger en de Fran
se nijverheid aan In zijn jongste 
nummer schrijft «Le peuple Val-
dotain» dat Occitanie straks een 
lege ruimte dreigt te worden, al
leen nog goed voor militaire oefe
ningen en vakantieoord voor een 
paar maanden Het blad acht de 
toestand zeer ernstig, zodat alles 
moet in het werk gesteld worden 

om de dodelijke slag tegen de ar
beiders, boeren, intellektuelen, 
ambachtslieden en handelaars, 
kortom de hele Occitaanse bevol
king te voorkomen «Indien de 
wijze waarop men poogt Europa 
tot stand te brengen een hinder
nis IS voor de volkse vrijheid, dan 
moet dit samenstellingsproces 
anders verlopen Wij zijn voor al
len die meestrijden met ons voor 
een sociaal Europa, tegen het Eu
ropa van de kapitalisten, voor 

onze autonomie, voor het Europa 
van de volken,» aldus het blad 

ETA-IRA 
Intussen woedt de strijd van twee 
ondergrondse bewegingen in alle 
hevigheid voort De media beper
ken zich tot de berichten over het 
neerschieten van Spaanse politie
agenten door de ETA en van Brit
se soldaten door het IRA Beiden 
vechten op een bijna identieke 
manier tegen de overheersing 
met dit verschil dat de IRA de her
eniging van N en Z-Ierland eist, 
terwijl de ETA kort en bondig de 
Baskische zelfstandigheid eist 
Nog steeds is er geen schijn van 
kans dat het geweld zou luwen 
De enige oplossing is toegeven 
aan de gerechtvaardigde eisen 
van ETA en IRA een Baskische 
deelstaat met soevereiniteits-
rechten binnen een heel Spaans 
kader en een geleidelijke vereni
ging van Ierland, desnoods met 
een biezonder statuut voor de Ul-
sterse «organisten» of protestan
ten (2/3e van de Ulsterse bevol
king, die bij hereniging van beide 
lerlanden van meerderheid, min
derheid worden) 
We beleven momenteel een 
stroomversnelling in deze strijd 
Nog zijn ze «randverschijnselen» 
naast de EG De Europese Ge
meenschap zou overigens druk 
moeten uitoefenen op Londen en 
Madrid Met de eerste Europese 
verkiezingen bestaat er een kans 
dat de EG een regering zal krij
gen, die in «plaatselijke geschil-
ten» zou moeten optreden Maar 
dat IS nog met voor morgen, zodat 
de minderheden voorlopig zelf 
hun boontjes moeten doppen Het 
IS ten andere met zeker dat bv 
Londen een EG-bemiddeling zou 
aanvaarden 

Vrijwilligheid bij energiebesparing haalt 
in Nederland niets uit 
(jeeveedee) De mogelijke dreiging 
van een nieuwe energiekrisis (de vori
ge was ruim vijf jaar geleden, maar er 
wordt nog altijd over geredetwist of 
het wel een «echte» krisis was) dreigt 
in Nederland de betrouwbaarheid van 
de regering-Van Agt behoorlijk aan te 
tasten Wat moet de bevolking aan met 
de uitspraak van Verkeersminister 
Tuijnman (liberaal) van nog geen twee 
maanden geleden dat langzamer auto
rijden «geen wezenlijke bijdrage» le
vert aan energiebesparing, tegenover 
de bewering van de regering, vlak 
voor Pasen, dat een snelheidsvermin-
dering van 120 naar 100 kilometer per 
uur een besparing van het brandstof
verbruik van twintig procent op lever t ' 
En hoe valt de opheffing van spoorlij
nen en het wegstrepen van autobus
diensten te rijmen met de aanmaning 
van de regering tot het volk om meer 
gebruik te maken van het openbaar 
vervoer? Inderdaad heeft de geloof
waardigheid van de Haagse landsba-
zen een gevoelige knauw gekregen 
toen de regering via de omweg van 
een brief aan het parlement een be
roep op de bevolking deed om zuinig 
om te springen met energie, zowel in 
huis (licht, warmte en elektrische appa
ratuur) als op de weg 

Woorden, geen wetten 
Die knauw was overigens met alleen 
het gevolg van de tegenstrijdigheid die 
zich in de ministeriele uitspraken 
openbaarde Wat nog raadselachtiger 
bij het Nederlandse publiek over
kwam, was het feit dat de bewindslie
den wel het vingertje omhoog staken 

om de mensen erop te wijzen dat het 
verstandig is om wat zuiniger op ener
gie te worden, maar dat er geen enkele 
wettelijke verplichting werd opgelegd, 
en vooral dat in alle talen gezwegen 
werd over strukturele overheidsmaat
regelen «Hef IS verstandig om voor
eerst te vertrouwen op de verant
woordelijkheid van de mensen zelf» 
zei eerste-mimster Dries van Agt op 
vaderlijke toon Dat klinkt mooi, vrien
delijk zelfs Maar de hele geschiede
nis, en met alleen die van Nederalnd, 
zit vol met voorbeelden dat vrijwillige 
medewerking aan verzoeken van de 
overheid weinig weerklank onder
vindt De mens is nu eenmaal geneigd 
te denken (te hopen) dat het allemaal 
zo'n vaart met zal lopen Dat geldt ook 
voor de Nederlanders, die dan wel 
voor een zuinig volkje doorgaan, maar 
waarbij die vermeende zuinigheid — 
want de hemel zij dank zijn met alle 
Nederlanders hetzelfde — zich eerder 
richt op het zetten van slappe koffie en 
op het meeslepen van aardappelen en 
biikqroenten naar het vakantieland, 
dan op zoiets moeilijk waarneembaars 
als het begrip «energie» 

Het beste bewijs dat een beroep op 
vrijwillige medewerking misschien een 
moment indruk maakt, doch vervol
gens massaal aan de laars gelapt 
wordt, IS de afgelopen vijf jaar gele
verd In december 1973 richtte de 
toenmalige premier Joop den Uyl zich 
via de televisie tot het Nederlandse 
volk Met bewogen stem zei hij dat ie
dereen diende te beseffen dat het ver
bruik van beperkte voorraden brand

en grondstoffen onmogelijk verder 
kon gaan op de wijze zoals dat sinds 
het einde van de tweede wereldoorlog 
was gebeurd Letterlijk waarschuwde 
hij « We zullen ons blijvend moeten in
stellen op een levensgedrag met een 
zuiniger gebruik van grondstoffen en 
energie Daardoor zal ons bestaan 
veranderen» Ook tóen geen dwin
gende maatreglen (afgezien van de al 
weer snel opgeheven autoloze zonda
gen en een nooit in praktijk gebrachte 
distributie van benzine) Wat was het 
gevolg van Den Uyls dramatische op
roep"? Inderdaad, dat er mets gebeur
de, dat de autoverkopen nieuwe pie
ken haalden, dat de huisverwarming 
lustig IS blijven doorbranden en dat de 
markt van volstrekt overbodige, maar 
stevig energie-verslindende produk 
ten nog verder uitgroeide 

Brave padvinders... 

Met deze ervaring voor ogen is het 
nauwelijks te begrijpen dat de rege
ring thans met haar program voor vijf 
procent besparing op het olieverbruik 
(konform de afspraak van het Inter
nationaal Energie-Agentschap in Pa
rijs) met verder komt dan een paar 
suggesties die men nog zou kunnen 
verwachten van een groep brave pad
vinders, maar zeker met van een rege
ring die een beleid wil waarmaken 
Geen wonder dat mensen die gewend 
zijn watdieper door te denken, zich af
vragen of de regering wel écht inzicht 
heeft in de internationale energiesitua-
tie die steeds ernstiger wordt Inder
daad kwam uit de Haagse oproep als 
reden voor energiebesparing alleen 

maar het motief naar voren van de 
prijsverhogingen in de olieproduce-
rende landen, met daarbij nog een ver
wijzing naar de problemen rond de 
olie-aanvoer uit Iran Niets dus van een 
lange-termijn-politiek en van het vra
gen van aandacht voor de blijvende 
kwetsbaarheid van de energievoorzie
ning in de westerse wereld We hoe
ven immers maar aan Harnsburg te 
denken om te beseffen dat oók de 
ontwikkeling van kernenergie hoogst 
onzeker is Wat dan weer betekent dat 
de noodzaak om zuinig te zijn met de 
bestaande energiebronnen alleen 
maar groter wordt 

Konklusie 

Op de wijze waarop in Nederland de 
energiebesparing wordt aangepakt, 
haalt het hele «plan» waarschijnlijk 
niets uit Zelfs al zou de overheid het 
voorbeeld geven door in haar gebou
wen de verwarming op een lager pitje 
te stellen en door de ambtenaren op te 
wekken met de fiets naar hun werk te 
komen, dan nog zullen maar weinigen 
zich laten aansporen om ook een be
sparingssteentje bij te dragen Wat 
eerst moet gebeuren is de mensen 
met de neus drukken op de ernst van 
de feiten En meteen daarna dwingen
de maatregelen voorschrijven en daar
bij de lasten van de bezuinigingen zo 
eerlijk mogelijk verdelen Gebeurt dit 
niet, dan blijven we zitten met veertien 
miljoen Nederlandse vrijwilligers die 
vrije wil toch maar het liefst vertalen 
als de vrije wil om het net anders te 
doen dan eigenlijk geboden is 
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Bob Dylan 
te Budokan 

Hij hoeft niet meer voorgesteld. 
Na zijn protest- en poëtische es
capades die een hele muziekwe
reld op zijn kop zetten en zijn 
profetische uitspraak dat de tij
den gingen veranderen is het in 
de zeventiger jaren wat stiller 
rond hem geworden. Maar zijn 
optreden op het Festival van 
Wight, een gedurfde country-ge-
tinte elpee «Nashville skyline» 
en het prachtalbum «Blood on 
the tracks» (1974-CBS-S-69097) 
blijven hoogtepunten. Liefst ver
geten we de zwakke opnamen 
van «Mr. Bojangles» en zelfs 
«Desire» (behalve een paar lied
jes als Mozambique en het om
streden Hurricane). En we zagen 
hem in het bescheiden rolletje 
naast Kris Kristofferson in «Pat 
Garrett en Billy the Kid». Waarna 
hij de smaak te pakken kreeg en 
een zowat vier uur durende «Re-
naldo & Clara» film waarvoor hij
zelf het script leverde, regisseer
de en ook de rol van Renaldo 
voor zich nam. De Dylan-rol als 
gewone mens speelt Ronny 
Hawkins, en zijn oude vriendin 
en eveneens protestzangeres 
Joan Baez komt er onder ver
scheidene namen in terug. Een 
vrij verwarde fjim, die door pers-
critici erg verscheiden werd be
naderd en onthaald, te veel ver
geleken met de «Rolling Thunder 
revue» zelf waarmee hij rond
trok. Gelukkig kwam een onder
scheiding op het festival van 
Cannes die de zware aderlating 
op financieel vlak moest helpen 
goedmaken. De wereldtoer vorig 
jaar die ook Londen, Rotterdam 
en Parijs — Japan onthaalde 
hem stormachtig — aandeed en 
deze «live» dubbelelpee opge
nomen in Bodukan hebben dan 
ook weinig andere dan voormel
de bedoeling. In de kleurige hoes 
(CBS 96004 & LC 0149) steekt 
een beeld van de meester op de 
planken met zijn fendergitaar aan 
het werk, plus een 18 biz. tellend 
tekstboek van de liedjes, in het 
Engels en in het Japans vertaald. 

Uiteindelijk een verzamelplaat, 
waarbij kenners de meeste lied
jes reeds in hun bezit hebben en 
was het niet omwille van het ge
beuren de plaat als goedkope 
produktie zomaar zouden afwij
zen. Want elpees zijn er in over
vloed met verzameld werk. Zon
der het verzameld hoogtepunt 
«Blonde on blonde» te kunnen 
vergeten. Met het eenvoudig me
lodietje op gitaar wordt «Mr. 
Tambourine man» — nog steeds 
een van zijn allerbeste nummers 
— de inzet en het nummer zelf 
krijgt een niet-overladen licht 
swingend ritme mee dat echter 
de prachtversie door de Byrds 
niet kan doen vergeten. Het vol
gende «Shelter from the storm» 
herinnert aan de « Blood »-elpee, 
en de saxsolo tussendoor zal dit 
maar ook vele andere nummers 
op deze dubbelschijven net van 
middelmatigheid redden. Bij 
«Love minus zero» komt dan ein
delijk de voor hem tipische 
mondharmonika even naar vo
ren, waarna in volgende num
mers het dameskoortje steeds 
meer invloed krijgt, ook in het 
reggae-aandoende «Don't think 
twice» dat de gemiste kans is 
voor een hoogtepunt. Kant twee 
gaat met «Maggie's farm», «Like 
a rolling stone» en «Going 
gone», een vrij recent maar toch 
eveneens sterk nummer. Tus

sendoor wat zwakker werk, be
halve het fijne en voorlaatste «Is 
your love in vain». Mooi is de 
eenvoudige inzet van kantje drie 
met het prachtige «Blowing in 
the wind», nummer waarmee 
toen Peter Paul & Mary de hele 
folkrage hebben ingezet. Deze 
sfeer blijft behouden voor «Just 
life a woman», die in deze vorm 
de Blonde on blonde-versie en 
zelfs Manfred Mann kan doen 
vergeten, en ook in «Simple twist 
of fate». En het is onvermijdelijk 
vergelijkingen te blijven maken. 
Bij voorbeeld «All along the 
watchtower» kreeg slechts door 
Jimi Hendrix een bijna ideale 
vormgeving, terwijl in diezelfde 
psychedelische periode num
mers als «It's allright ma» aan Ro
ger Mc Guinn en de «Easy ri-
der»-film verbonden blijven. 
Maar geef Caesar wat hem toe
komt, en ook Dylan sluit kantje 
drie met een zij het gewijzigd 
maar fijnbesnaard «I want you» 
af. Hij blijft ook de meester in het 
nummer «Knocking on heaven's 
door», in het nieuwere «Forever 
young» en het afsluitende «The 
times they are a-changing». 

Nummers door het publiek hoor
baar ten volle gesmaakt. En dat 
de tijden sedert zijn grote op
gang in '67 te Newport veran
derd zijn hoeft geen betoog 
meer. De zeven vette jaren wa
ren gauw om. Een dubbelplaat 
die je koopt (of niet) omwille van 
de levendige sfeer, de nieuwe 
bewerkingen van meestal be
kende nummers en een Dylan op 
zijn best. 

Serglus 

Vlaanderen viert zingend 
1000 jaar Brussel 
Op 23 en 24 september, telkens 
van 14 tot 18 u. brengen de 
Vlaamse kulturele produkties 
(vzw) in Vorst-nationaal een ple-
jade van Vlaamse artiesten samen 
die gratis optreden ten beste zul
len geven ten voordele van de 
Vlaamse Brusselaars en Brussel
se instellingen. 
Het Vlaamse lied in al zijn scha
keringen (volkslied, luisterlied, 
koorlied, het lichte lied, operette 
en opera) zal te beluisteren vallen. 
De opbrengst van deze avonden 
(er worden nog meerdere data 
overwogen) komt ten goede van 
het Vlaams Onderwijscentrum-
Brussel, het archief en museum 

van het Vlaams Leven te Brussel 
en de akademie van de 3e leeftijd. 
Om heel deze zaak te financieren 
(Vorst-nationaal kost reeds 
100.000 fr. per huurdagl) werden 
twee komitees opgericht: een 
erekomitee (waarbij iedereen 
zich kan aansluiten) en een steun-
komitee (vooral voor firma's, be
drijven, verenigingen, er\zl 
Wie op één van beide (of allebeO 
komitees mikt doet een storting 
op de bankrekening 407-
3039881-84 van de Vlaamse Kul
turele Produkties, Kapelsestwg. 
852 te 2070 Ekeren (031-64.26.00). 
Alle personen die tot een van bei
de komitees toetreden zullen ver

meld worden in «Brabo», drie
maandelijks tijdschrift van de 
inrichtende vereniging en in het 
«Gouden vademecum van de Vla
ming» uitgegeven n.a.v. 1000 jaar 
Brussel en aangeboden aan alle 
Vlaamse Brusselaars. 

Wie nu reeds kan plannen naar 
Vorst-nationaal te komen, alleen 
of met met meerdere personen 
kan reeds een data (zaterdag, 
zondag of werkdag) kiezen. 

Vorst-nationaal beschikt over 
5.300 plaatsen, zij moeten allemaal 
volzet zijn met echte Vlamingen 
die hun volksgenoten te Brussel 
een steuntje komen geven! 

Domela, een halve 
eeuw avant-garde 

Cesar Domela, sinds 1925 mee in de avant-garde. 

Hoewel de nu bijna 80-jarige Cesar Domela tot een van de 
belangrijke avant-gardefiguren van deze eeuw behoort, is hij 
hier relatief onbekend. Vandaar dat het de moeite loont te wij
zen op de tentoonstelling die de Brusselse «Art Prospect 
Gallery» tot 23 juni aan zijn werk wijdt. 

Cesar Domela werd in 1900 te Amsterdam geboren als zoon 
van de bekende linkse leider. Vrij jong nog ruilt hij Holland 
voor Parijs, waar hij eerst door het syntetisch kubisme be
koord wordt en in 1923 zijn eerste abstrakt werk schildert, en 
onder invloed van Mondriaan toetreedt tot de De Stijl groep. 
In het begin van de dertiger jaren neemt hij aktief deel aan het 
bruisende artistieke leven te Berlijn, maar nadat Hitler aan de 
macht kwam, verlaat hij zoals zovele kunstenaars Duitsland 
en vestigt zich weer in Parijs. In die periode rekent hij de 
grootste hedendaagse schilders tot zijn vrienden en bewon
deraars: Gris, Klee, Ernst, Arp, Delaunay, Kandinsky, e.a. Van
af 1948 komt een onafzienbare reeks retrospektieves op 
gang: Sao Paulo, Den Haag, New York, Londen, Rio de Janei
ro, dit jaar ook Calcutta. 

Cesar Domela kan men best als schilder-beeldhouwer dui
den en zijn werken als schilderij-objekten. Hijzelf noemt zijn 
werk, dat in 1929 zijn definitieve plooi kreeg, «neo-plastisch», 
nieuwe beelding van een nieuwe konkrete werkelijkheid. Het 
eeuwige twistpunt «of de abstrakte kunst in feite niet de eni
ge konkrete kunst is» laten we hier graag in het midden. Do
mela maakt zijn relief-strukturen meestal van aluminium, ko
per, messing en plexiglas op een achtergrond van 
beschilderd hout. Zijn werk refereert nog steeds sterk naar 
de konstruktieve opbouw die voor de laatste wereldoorlog 
vrij algemeen was (Delaunay en Malevitch kijken nog voort
durend om het hoekje). Hoewel het huidige werk biezonder 
aantrekkelijk om naar te kijken is, en verrast door een nage
noeg perfekte uitvoering, lijkt het ons — in het genre — wat te 
verfijnd, te mooi, te elegant, te week daardoor. Toch blijft Ce-
sar Domela een waardig vertegenwoordiger van een genera
tie die in de eerste helft van deze eeuw de kunst op nieuwe 
paden leidde. Daarom alleen is deze expositie een bezoek 
beslist waard. 

NvB 
Cesar Domela, 
Art Prospect Gallery, "^ 
Emiel Clausstraat 45, Brussel, ^ 
tot 23 )uni 
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Tl̂ -PROGMMMKS 

Donderdag 
10 MEI 

BRT 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 De 
tovermolen (fJ. — 18.05 Rondom
ons. — 18.30 Schaduwen ( f l — 
18.55 Laurel en Hardy. - 19.17 
Standpunten. — 19.45 Nieuws. — 
20.35 Panorama. — 21.25 Achter 
de Coulissen van het Witte Huis 
(fJ. - 23.00 Nieuws. 

BRT 2 
20.10 Sporttribune. - 20.40 Trou
wen (fJ. — 21.40 Openbaar kunst
bezit - Textielkunst. — 22.05 Pre-

NED. 1 
10.30 Schooltelevisie. — 13.00 
Nieuws. — 14.00 Schooltelevisie. 
— 18.00 Nieuws. — 18.30 Sesam
straat. — 18.45 Paspoort. — 18.55 
Nieuws. — 18.59 Popeye (Teken
film). — 19.05 Twee voor twaalf 
(kwisX — 20.35 Aktuele informatie. 
- 21.37 Nieuws. - 21.55 Den 
Haag vandaag. — 22.10 Fabeltjes
krant voor de groten. — 22.20 Pa-
noramiek. — 23.15 Nieuws. 

NED. 2 
18.59 De Astronautjes (fJ. - 19.05 
Avro's toppop. — 20.00 Nieuws. — 
20.27 Superschot met Avro's tele-
voetbalkanon. — 20.40 Avro's puz
zeluur - 21.40 Dallas (fJ. - 22.30 
Televizier magazine. — 23.15 
Avro's sportpanorama. — 23.45 
Nieuws. 

RTB 1 
14.00 Schooltelevisie. - 17.30 Les 
rendez-vous du jeudi. — 18.00 
Etranger, d'oü viens-tu"? (fJ. — 
18.30 Zigzag. — 18.45 Kunstaktua-
liteiten. — 19.15 Antenne-soir. — 
20.00 Autant-savoir — 20.20 Le 
tram (film). — 21.55 Nieuws. — 
22.05 Le carrousel aux images. 

ARD 
18.00 Voedsel uit het water (dokJ. 
— 18.20 Wandergewerbe (repor
tage) - 18.50 Nieuws. - 19.00 
Vorstoss in die Vergangenheit. — 
19.15 Het spoor van de diamanten 
(fJ. — 2015 Regionaal magazine. 
— 20.45 Spiel um 4tel vor 8. — 
21.00 Nieuws. - 21.15 Pro und 
contra (debat). - 22.00 Das gab's 
nur einmal. — 22.45 Alles oder 
nichts (kwis). - 23.30 Tagesthe-
men. — 00.00 ARD-sport extra. — 
1.00 Nieuws. 

ARD 3 
20 45 Journal 3. - 21.00 Nieuws. 
— 21.15 American Graffiti (film). — 
23.00 Kuituur vandaag. - 23.30 
Baustellen und Barrikaden (repor
tage). — 00.15 Nieuws. 

ZDF 
18.00 Nieuws. - 18.10 Sindbad (fJ. 
- 18.40 Die Drehscheibe. - 19.20 
Spannagl & Sohn (f.). - 20.00 
Nieuws. — 20.30 Musik aus Grie-
chenland (show). — 21.30 Notizen 
aus der Provinz. — 22.00 Heute-
Journal. — 22.20 Burger fragen -
Politiker antworten. — 23.35 Ab-
hangig und unabhangig (tv-film). 
- 0.35 Nieuws. 

TF 1 
12.15 Reponse a tout. - 13.00 
Nieuws — 13.35 Regionaal pro
gramma. — 13.50 Objectif santé. 
— 14.00 Les vingt-quatre jeudis. — 
18.02 Konsumentenmagazine. — 
18.27 Pour chaque enfant. — 18.34 
LTIe aux enfants. — 18.57 Echt ge
beurde verhalen. — 19.12 Une mi
nute pour les femmes. — 19.15 
Les Tifins. — 19.20 Gewestelijk 
nieuws. — 19 44 Les inconnus de 
19 h 45 - 20.00 Nieuws. - 20.35 
La lumière des justes (fJ. — 21.33 
Aktualiteitenmagazine. — 22.38 
Ciné première. — 23.05 Nieuws. 

A 2 
12.03 Quo\ de neuf: informatie. — 
12.45 Nieuws. — 13.20 Page spé
ciale. — 13.35 Regionaal magazine. 
— 13.50 Pilotes de courses (fJ. — 
14 03 Damesmagazine. — 15.05 
Les Incorruptibles (fJ. — 16.00 

WIJ 8 

L'invité du jeudi. — 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. — 20.40 Le Canard a l'O-
range (toneel). — 22.55 Zig-zag. — 
23.25 Nieuws. 

FR. 3 
18.30 Jeugdprogramma. — 18.55 
Tribune libre. — 19.10 Nieuws. — 
19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.40 
Regionaal programma. — 19.55 
Les aventures de Tintin (teken
film). - 20.00 Les jeux de 20 heu-
res (spel). — 20.30 Le Professeur 
(f.). - 22.20 Nieuws. 

LUX. 
12.00 La bonne Franquette. — 
17.00 Tekenfilms. - 17.25 Cinq a 
sept agenda. — 17.30 Heidi ( f l — 
18.00 Le coffre-fort (spel). - 18.03 
Cinq a sept service. — 18.10 Ak-
tualiteiten. — 18.20 Ram-Dames. — 
18.35 Le coff re-fort. - 18.40 Sy-
stéme D. — 19.00 Nieuws. — 
19.30 Le coff re-fort. — 19.35 Passé 
et gagne. — 19.47 Entre chiens et 
chats. - 19.55 Nieuws. - 20.00 
Dróles de dames (fJ. -21 .00 Allo, 
brigade spéciale (fJ. — 22.35 Ho-
roskoop. — 22.37 Programma
overzicht vrijdag. 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. — 18.00 Os
car (f J. — 18.15 Klein, klem kleuter
tje. — 18.30 Er was eens... (fJ. — 
18.55 Dobromir. - 19.05 Kom in 
de kring. — 19.45 Nieuws. — 20.15 
Sugarland Express (film). — 22.50 
Nieuws. 

BRT 2 

21.15 Tussen wal en schip (fJ. — 
21.05 Ik, Claudius ( f l - 21 55 Dag 
aan dag. — 22.25 E.K. turnen voor 
dames. 

NED. 1 
10.30 Schooltelevisie. - 13.00 
Nieuws - 18.00 Nieuws. - 18.30 
Paspoort. — 18.59 Mash (fJ. — 
19.25 Joe jr., de vergeten Kennedy 
(dok.). - 21.00 Wie van de dr ie ' ' 
21.37 Nieuws. — 21.55 Voor de 
vuist weg. — 23.05 Gesprek met 
de minister-president. — 23 15 De 
geld en gelukshow. — 23.50 
Nieuws. 

NED. 2 
18.55 Nieuws. — 18.59 Er was 
eens.. — 19.27 Natuur m eigen 
land. - 20.00 Nieuws. - 20.27 
Sword of justice (f.). - 22.05 
Brandpunt. — 22.40 Heel de mens. 
— 23.25 Nieuws. 

RTB 1 
14.00 Schooltelevisie. - 17.30 1,2, 
3... Magazine. — 18.00 Etranger, 
d'oü viens-tu' ' (f.). - 18.30 Zigzag. 
— 18.45 Artistieke aktualiteiten. — 
19.15 Antenne-Soir. - 19.30 
Nieuws. — 19.55 A suivre. — 21.50 
Nieuws. — 22.05 Sous un autre so-
leil (film). 

ARD 1 
1715 Nieuws - 17.20 Een lucht
haven m de klem (reportage). — 
18.05 Szene '79. - 19.00 Pmoc-
chio (f.). - 19.30 Tip um halb 7. — 
19.40 Opstand in de stad. — 20.15 
Regionaal magazine — 21.00 
Nieuws. - 21.15 Pallieter Kfilm). -
22.45 Die Europaeische Einigung 
(dok.). — 00.00 In freier Landschaft 
(tv-film). - 1.30 Nieuws. 

ARD 3 
20.45 Journal 3 - 21.00 Nieuws. 
— 21.15 Gruppen-sachen zum 
Nachmachen. — 22.00 Momente. 
— 22.15 Klaus Mann (portret). — 
23.00 Marie Curie ( f l - 23.50 Gott 
und die Welt. - 00.20 Nieuws. 

ZDF 
17.00 Die Zweite Republik (dokJ. 
- 17.45 Nieuws. - 17.55 Schü-
ler-Express. — 18.40 Die Dreh-
scheibe. — 19.20 Western von Ge-
stern. - 20.00 Nieuws. - 20.30 

Auslandsjournal. — 21.15 Derrick 
(f.). — 22.15 Mitzi Gaynor (show). 
— 23.00 Heute-Journal. - 23.20 
Kultureel magazine. — 23.50 Sport 
am Freitag. — 00.30 Die Nacht des 
Jagers (film). — 2.00 Nieuws. 

TF 1 
13.00 Nieuws. — 13.55 Regionaal 
programma. — 13.50 Vivre son 
age. — 18.02 Konsumentenmaga
zine. — 18.27 Pour quatre enfants. 
— 18.34 LTIe aux enfants. — 18.57 
Echt gebeurde verhalen. — 19.12 
Une minute pour les femmes. — 
19.15 Les Tifins. - 19.20 Geweste
lijk nieuws. — 19.44 Les inconnus 
de 19 h 45. - 20.00 Nieuws. -
20.35 Les pavés du ciel (toneel). — 
23.03 Selections. - 23.30 Nieuws. 

A 2 
12.45 Nieuws. - 13.20 Page spé
ciale. — 13.35 Regionaal magazine. 
— 13.50 Pilotes de courses KX — 
14.03 Damesmagazine. — 15.05 La 
jeunesse de Garibaldi (fJ. — 16.00 
Delta. — 17.25 Fenétre sur... — 
17.55 Jongerenprogramma. — 
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 Une fille seule (fJ. 
— 21.35 Apostrophes. — 22.45 
Nieuws. — 22.57 Le crime était 
presque parfait (film). 

FR 3 
19.10 Nieuws. - 19.20 Geweste
lijk nieuws. — 19.40 Regionaal 
nieuws. — 19.55 Tintin, tekenfilm 
(fJ. — 20.00 Les jeux de 20 heures 
(spel). — 20.30 Le nouveau ven-

dredi. — 21.30 Barbare van Lich
tenberg. — 22.25 Nieuws. 

NED. 1 
10.15 Open school/Teleac. — 
13.00 Nieuws. — 15.30 Nieuws. — 
15.32 Kocka, het konijn met de ge
ruite oren. — 15.39 De film van 
ome Willem. — 16.15 Captain Ca
veman (f). — 16.25 Een miljoen vo
gels aan de rand van de woestijn 
— 17.15 Pop op zaterdagnamid
dag (koncert). — 17.45 Studio 
sport extra. — 18.30 Sesamstraat 
(0. - 18.55 Nieuws. - 18.59 Po
peye. — 19.10 Tarzan en de ama
zones (film). — 20.22 Sonja's goed 
nieuws show. — 21.37 Nieuws. — 
21.55 Vara visie sport. - 22.35 
Een kannibaal zoals jij en ik (sati
re). — 0.10 Nieuws. 

NED. 2 

18.55 Nieuws. — 18.59 De tros top 
50. - 20.00 Nieuws. - 20.27 
Showbizzkwis. — 21.50 Anna Ka-
renina (O. - 22.40 Aktua tv. -
22.30 Nieuws. - 22.35 Studio 
sport-extra. 

RTB 

LUX. 

12.00 La bonne franquette. — 
17.00 Cinq a sept jeunes. — 17.15 
Cinq a sept week-end. — 17.50 
Culinair magazine. — 18.05 Le cof-
fre-fort (spel). — 19.00 Nieuws. — 
19.30 Le coff re-fort (spel). — 19.47 
Entre chiens et chats. — 19.55 
Nieuws. — 20.00 Sergeant Ander
son (fJ. — 21.00 La tour d'écrou 
(film). 

Zaterdag 

BRT 

15.30 Jardinage. - 16.00 Voetbal 
(Engelse cupfinale). — 18.00 La 
preuve par sept (spel). — 19.05 
Ludwig (kinderfilmpje). — 19.10 
Antenne-soir. — 19.30 Nieuws. — 
19.55 Le jardin extraordinaire 
(dok). - 20.25 Le distrait (film). -
21.45 Cinescope. — 22.45 Nieuws. 

ARD 1 
15.10 Nieuws. — 15.15 Sesam-
strasse. — 15.45 Trotzheirat. — 
17.00 Musikladen Extra. - 17.15 
Informatief programma. — 18.00 
Gerhard-Dieter Jakobi (portret). 
— 18.30 Hier und heute unter-
wegs. — 18.55 Intermezzo-lnfor-
mationen. — 19.00 Nieuws. — 
19.05 Die Sportschau. - 20.00 
Hier und heute. - 20.22 Das Gold 
der Wueste (f). - 21.00 Nieuws. — 
21.15 Auf los geht's los (show). — 
22.45 Nieuws. — 23.05 Marnie (tril
ler). — 01.00 Nieuws. 

ZDF 

18.05 Nieuws. — 18.10 Laender-
spiegel. — 19.00 Lou Grant (f). — 
20.00 Nieuws. - 20.30 NImm dich 
in acht vor Hammermann (Jeugd
film). — 21.15 Endlos ist die Prae-
rie (film). - 23.15 Nieuws. - 2320 
Das aktuelle Sport-Studio. — 0.35 
Der Kommissar (f). — 1.35 
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 318071 

TF 1 
13.00 Nieuws. — 13.35 Le monde 
de l'accordeon. — 13.48 Au plaisir 
du samedi. — 18.09 Trente millions 
d'amis. — 18.40 Magazine auto 
moto 1. — 19.10 Six minutes pour 
vous defendre. — 19.15 Les-
exploits D'Arsene» (tekenfilms). — 
19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.44 
Les inconnus de 19 u. 45. - 20.00 
Nieuws. — 20.35 Numero un 
(show). — 21.35 Les Heritiers (f). 
- 22.37 Tele-foot 1. - 23.35 
Nieuws. 

A 2 

12.15 La vie secrete d'Edgar 
Briggs (f). — 12.45 Nieuws. — 
13.35 Des animaux et des hommes 
- 14.25 Les jeux du stade (sport). 
- 17.05 Salie des fêtes. - 18.00 
Sundance (dok). — 18.55 Des chif
fres et des lettres (spel). — 19.20 
Gewesteli jk nieuws. — 19.45 Top 
club. - 20.00 Nieuws. - 20.40 
Des chiffres et des lettres— 22.15 
Sur la sellette. - 23.00 Koncert. -
23.30 Nieuws. 

FR 3 

19.10 Nieuws. - 19.20 Geweste
lijk nieuws. — 19.40 Regionaal pro
gramma - 19.55 Tintin (0. - 20.00 
Les jeux de 20 heures (spel). — 
20.30 Histoires insolites (f). — 
21.30 Slava (film). - 22.40 Paul 
Newman (portret). 

LUX. 

12.00 La bonne Franquette. — 
16.32 Super juke-box. - 18.00 La 
cloche tibetame (f). — 19.00 
Nieuws. — 19.30 Aventures des 
hommes. - 19.55 Nieuws. - 20.00 
Rush (f). — 21.00 Koeningsmark 
(film). 

14.30 Stadslichten (film). - 15.50 
Voetbal (Engelse Cup Final). — 
18.00 De tovermolen (O. — 18.05 
Disneyland. - 18.05 - Boeket. — 
19.45 Nieuws. - 20.10 Duet. -
20.34 Sammy & Co (show). — 
21.00 Sabotage op de hoge zee 
(film). — 22.10 EK turnen voor da
mes. — 23.10 Nieuws. 

ARD 3 
19.30 Schulsachen. - 20.00 
Markt-Wirtschaft-Sozial. - 20.15 
Sport im Westen. — 20.55 Journal 
3. - 21.00 Nieuws. - 21.15 High 
School (dok). - 22.25 Alfred Bren-
del spielt. (Schubert) — 23.15 Ont
moeting met Ludwig Ganghofer. 

Zondag 

[ 13 MEI 

BRT 
9.30 Doe mee. — 10.00 Verover de 
aarde (wetenschappen). — 11.00 
Konfrontatie' (debaO. - 12.00 
Nieuws voor gehoorgestoorden. 
— 14.25 Sesamstraat. - 14.50 
Grote Prijs van België (Zolder). — 
15.15 Een zomernacht in het hoge 

— S U G E R L A N D E X P R E S S , spec tacu la i re akt ie f i lm o v e r de h i pok r i e te bu reauk ra t i s che e l lende 
in de V S . Een k o p p e l g i jze l t e e n po l i t ieof f ic ier o m hun d o o r d e au tor i te i ten a f g e n o m e n b a b y t e r u g 
te kr i jgen.. . V r i j dag 11 mei o m 2 0 u . 15 o p BRT 1. 

noorden Cpoètischf 
Grote Prijs van Bel 
16.00 25 jaar euro 
Grote Prijs van Bel 
17.30 Sportuitslage 
testoet (reportage) 
vermolen. — 18 3ï \ 
evenaar. — 1945 N 
Sportweekend. — 
pingsroute (f). — 21 
sica. - 22.05 De \i 
(dok.). - 22.50 N 

NED. 1 
11.00 Omroeppan 
Nieuws. - 15.30 ' 
Dichterbij Paulus ( 
De wilde ganzen -
- 18.30 Teleac. -
— 19.05 Cantate d 
De Ganges (dok.) 
tuurlijk (dokJ. — 
nieuws. - 22.25 h 

NED. 2 
13.00 Nieuws. — 1 
16.00 25 jaar eur 
Over het spoor ( 
Nieuws. — 17.35 
deren. - 18.00 S 
18.40 Sesamstraat 
men voor Europa . 
e igen l i j k ' ? - 19.20 
20.30 Humanistis< 

20.35 Nieuws. — 
spoor. - 21.10 D 
en het gebouw (t\ 
All in the family (0. 
Iisme off-off-Broa 
23.25 Nieuws. 

RTB 
11.00 Eucharistiev 
Faire le point (d 
Nieuws. - 13.05 
— 13.45 Calimero 
séne Lupin (R. — 1 
van België (Zoli 
25ème anniversai 
sion. — 17.15 Sp 
17.20 Grote Prijs 
der). - 17.40 Le 
17.50 Spectacles 
tour du Saint (f). — 
tures de Tintin. — 
soir. - 19.30 Ni 
Chansons a la c. 
21.30 Caméra spe 

ARD 
10.25 Programm 
10.55 Het nieuwi 
11.45 Kinderprogr 
Disco IS Disco. — 
nationale Fruhsch 
Nieuws. — 14.15 
die grosse Schli 
film). - 15.45 Mu; 
- 16.00 25 Ja 
(show). - 17.05 
pen. - 17.50 Wa 
verschlossenen T 
Mit der Kamera 
19.30 Nieuws. -
schau. - 20.15 \A 
20.20 Weltspieg 
Nieuws. - 21.15 T 
mera (dok). — 22 ( 
23.45 Nieuws. -
(dok.). - 00.35 N 

ZDF 
11.25 ZDF-Matine 
75 (dokJ. - 13.00 
-xonzert. — 13.45 f 
Chronik der W( 
Schulversuche. Di 
cilië (dok.). - 1S 
Uhlenbusch. — 1 
15.50 Zollkontrol 
Sud (dokJ. - 16 
die Sterne (films) 
Nations-Cup. — 1 
18.02 Die Sport 
19.00 Tagebuch 
schiff Enterprise 
N i e u w s . - 2 0 10 E 
tiven. - 20.30 Di« 

- 21.00 Drei Bi 
burtstag (dok) 
- 22.15 Heidi H 
23.15 Litera-Tour 
00.15 Nieuws. 

ARD 3 
17.00 Ihre Heimat 
- 18.00 Sehen 
18.30 Postfach 10 
Pippi Langstrumj 
Knutselen met me 
20.00 Rock'n'Roll 
20.45 Sport m V 
Journal 3. — 21 
21.15 Abenteuer 
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VLAMING BLIJVEN 
IN EUROPA 

Op 10 juni 1979 worden, voor het eerst in de geschiedenis, 
de kiezers uit de negen landen van de Europese Gemeen
schap opgeroepen om in rechtstreekse verkiezingen het 
Europees Parlement samen te stellen. 

Het belang van deze verkiezingen mag noch overschat, 
noch onderschat worden. 

Van meet af aan heeft de Volksunie een positieve houding 
aangenomen ten aanzien van het streven naar Europese 
eenwording. Steeds heeft zij gesteld dat de toekomst van 
Vlaanderen moet geplaatst worden in het ruime perspek-
tief van de groei van Europa naar een federalistisch ge-
struktureerde eenheid. 

Een van de belangrijkste verwezenlijkingen die zij tijdens 
haar regeringsdeelname wist af te dwingen, is de organi-
zatie van de Europese verkiezingen in twee Belgische 
kieskolleges. Nog vooraleer de staatshervorming is door
gevoerd zal Vlaanderen, met inbegrip van de Brusselse 
Vlamingen, zodoende zijn eigen Vlaamse vertegenwoordi
gers in het Europees Parlement aanduiden. 
Ons land Is aldus, op het vlak van het Europees Parlement, 
het eerste land dat etnisch zal vertegenwoordigd zijn. Dit 
is een hoopvolle start Niet alleen treden de Vlamingen als 
volk Europa binnen, maar ze geven meteen een voorbeeld 
en een teken van hoop aan de talrijke nog steeds verdruk
te volkeren en minderheden in Europa en aan de naar zelf
bevestiging strevende Europese regio's. 

De Europese verkiezingen vormen geen doel op zichzelf. 
Op het vlak van het direkte Europese politieke beleid zijn 
ze zelfs teleurstellend. Het behoud van verschillende 
kiessystemen vervalst de uitslag. De zogenaamde grote 
politieke families, die zich verenigd hebben tot Europese 
superpartijen, zijn kunstmatige konstrukties die daaren
boven verstard blijven in unitaristische of staatsnationa-
listische denkpatronen. Het Europees Parlement zelf zat 
vrij machteloos zijn en over weinig beslissingsmacht be
schikken. De nationale staten en regeringen blijven, ook 
na deze verkiezingen, zwaar drukken op de Europese be
sluitvorming. 

Nochtans zijn deze verkiezingen van historisch belang 
omdat zij de kans bieden, opnieuw beweging te krijgen in 
de groei naar Europese eenwording. Het rechtstreeks ver
kozen Europees Parlement kan daarbij optreden als aktie-
ve gangmaker. De verkozen volksnationalisten uit Vlaan
deren en uit andere Europese landen krijgen in dit 
Parlement, gesteund door het rechtstreeks mandaat van 
hun kiezers, voor het eerst een forum vanwaaruit de idee 
van een federaal gestruktureerd Europa der volkeren en 
regio's krachtiger en beter dan voorheen kan wordtin uit
gedragen. 

De Volksunie treedt dan ook de Europese verkiezingen te
gemoet in het kader van een Vrije Alliantie van Europese 
volksnationalisten en federalisten en van politieke verte
genwoordigers van Europese volkeren en minderheden. 

'i>S 

•M 

Maurits Coppieters, 
Lijstaanvoerder Volksunie. 

M\i 
Hugo Schiltz, 
Lijstduwer Volksunie. 
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ÏDH. 
Onze kandidaten voor Straatsburg 

1., Maurits COPPIETERS, Nieuwkerken-Waas 
(°1920). Senator, gewezen voorzitter van de Ne
derlandse Kultuurraa.d-
Zestig jaar lang hebben de Vlaams-nationalisten 
hardnekkig gestreden voor de bevrijding van 
Vlaanderen. Samen met de volksnationalisten van 
Europa vormen wij een alliantie, gericht op ver
standhouding, samenwerking en wederzijdse ont
wikkeling. 
Eerste kandidaat 

2. Wa l te r LUYTEN, Berlaar (°1934). Leraar, plaats
vervangend volksvertegenwoordiger. Samen met 
Willy Kuijpers «Europese man van de daad». 
Europa: uitdaging en kans! Een uitdaging om een 
Europa te bouwen dat ruimte en levenskans biedt 
aan ieder volk en iedere kuituur, zelfs de kleinste. 
Een kans om vanuit Vlaanderen de weg daarnaar 
te wijzen. 
Tweede kandidaat. 

3. V ic A N C I A U X , Brussel (°1931). Volksvertegen
woordiger, gewezen staatssekretaris Nederland
se Kuituur & Sociale Zaken. 
Alleen een Brussel waar de Vlamingen thuis zijn 
kan er aanspraak op maken, een Europese hoofd
stad te zijn. Onze inbreng in Europa is onze origi
nele Vlaamse kijk op de problemen van welvaart 
en welzijn en van oorlog en vrede. 
Derde kandidaat. 

W i l l y PERSYN, W i n g e n e n 9 2 3 ) . Burgemeester, 
gewezen senator, landbouwer en boerenleider. 
Het Groene Europa moet gelijke kansen bieden 
aan de landbouwbedrijven en gericht zijn op de fa
miliale landbouwonderneming. De landbouwer 
moet een rechtvaardig inkomen hebben, gekop
peld aan de koopkracht van de overige inkomens
groepen. 
Vierde kandidaat. 

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-EUROFOIMDS 

Barrikadenplein 12 

1000 Brussel 

5. Ne l l y M A E S , St.-Niklaas (°1941). Gewezen 
volksvertegenwoordiger, zelfstandige. 
De vrouwen van Vlaanderen en Europa beseffen, 
beter wellicht nog dan de mannen, welk een zee 
van ellende de Europese oorlogen in het verleden 
hebben meegebracht En hoeveel tranen er van
daag nog vloeien bij volkeren en minderheden die 
verdrukt worden. 
Vijfde kandidaat 

6. R i k V A N D E K E R C K H O V E , G e n k r i 9 3 2 ) . S e n a 
tor, gewezen minister van Wetenschapsbeleid. 
Een Europees energiebeleid, gesteund op de ver
scheidenheid van energiebronnen, kan een nie
uwe kans zijn voor Limburg en dus voor Vlaande
ren. De steenkool heeft niet afgedaan! Het 
wetenschappelijk onderzoek naar zachte of alter
natieve energie is een Europese opdracht 
Zesde kandidaat 

7. W i l l y KUIJPERS, Herent (°1937). Volksverte
genwoordiger. Europees aktivist, van Armenië tot 
Baskenland. 
De aanwezigheid van Vlaamse volksnationalisten 
in het Europees parlement zal een voorbeeld zijn 
en een teken van hoop voor de talrijke nog steeds 
verdrukte volkeren en minderheden en aan de 
naar zelfbevestiging strevende Europese regio's. 
Zevende kandidaat 

8. Erwin PRIEM, Brugge (°1953). Advokaat, lid Da
gelijks Bestuur van de Volksunie-Jongeren. 
Speciaal de jeugd heeft een aktieve belangstelling 
voor het streven naar Europese eenwording. Zij 

beseft dat haar toekomst goeddeels zal bepaald 
worden door het lukken of mislukken van deze 
eenwording. Daarom wil zij haar eigen inbreng, op
dat het zou lukken! 
Achtste kandidaat 

9. Jan C A U D R O N , Aalst (°1937). Volksvertegen
woordiger, lic. lichamelijke opvoeding. 
In een pendelarrondissement beseft men de waar
de van «werk in eigen streek». Deze eis dient ook 
op Europees vlak te worden doorgetrokken. Al
leen op Europese schaal kan er voor gezorgd, dat 
ook de mensen van kansarme regio's werk in ei
gen streek vinden. 
Negende kandidaat 

10. M i c h e l CAPOEN,Zi l lebeke-leperC° 1934). Sena
tor. 
De kleine en middelgrote bedrijven hebben, ook in 
Europees verband een onvervangbare waarde. 
Het Europees beleid moet dan ook, méér dan in 
het verleden, gericht zijn op het scheppen van ge
lijke kansen voor deze bedrijven. Europa is geen 
jachtterrein voor multinationals! 
Tiende kandidaat 

11. Lut UREEL, St.-Lambrechts-Woluwe (°1933). Le
rares, letterkundige, verruimingskandidate op de 
VU-lijst 
Wij willen een Europa met een hart In het grote 
Europees vaderland willen wij, door federale-
strukturen, de kleinschaligheid verwezenlijken die 
de zelfbeschikking van mensen en gemeenschap
pen waarborgt. In dit harte-Europa zullen we ons 
thuis voelen zoals in ons eigen dorp. 
Elfde kandidaat 

12. Jef V A L K E N I E R S , Schepdaal (°1932). Genees
heer, volksvertegenwoordiger. 
Door met hand en tand de eigenheid van Vlaams-
Brabant te verdedigen bouwen wij onrechtstreeks 
ook aan Europa. De Europese eenwording is al
leen maar mogelijk, als zij steunt op eerbied voor 
mekaars kuituur en grondgebied. 'Voor imperialis
me mag in Europa geen plaats zijn. 
Twaalfde kandidaat 

13. Hugo SCHILTZ , Antwerpen (° 1927). Volksverte
genwoordiger, voorzitter van de Volksunie. 
In het verleden zijn de Vlamingen de sinjeurs van 
Europa geweest Morgen kan dat opnieuw! Door 
zijn ligging, zijn werkkracht en zijn onderneming
slust kan Vlaanderen een belangrijke Europese rol 
spelen. Als het. zonder zelfoverschatting maar in 
rustig zelfbewustzijn, dit wil. 
Dertiende kandidaat-lijstduwer. , 

Plaatsvervangers 
1. Jaak V A N D E M E U L E B R O U C K E , Oostende 

(°1943). Leraar, gewezen volksvertegenwoordi
ger, onderwijsdeskundige. 
Het Nederlands moet behouden blijven als één 
van de officiële talen van de Europese Gemeen
schap. Een echt Europees kultuurbeleid moet alle 
volkskulturen aanmoedigen; het onderwijs en de 
permanente vorming moet het Eurqpees bewust
zijn bevorderen. 
Eerste plaatsvervanger. 

2. J o h a n S A U W E N S , Bilzen (°1951).Advokaat 
provincieraadslid, gewezen voorzitter van de 
Volksunie-Jongeren. 
Wij willen een milieuvriendelijk Europa, dat zorg 
heeft voor ons ruimer leefmidden en landschap. 
De Europese schakel is noodzakelijk bij de bestrij
ding van grensoverschrijdende vervuiling. Het Eu
ropees beleid inzake vervoer en wegenaanleg 
moet rekening houden met de mens. 
Tweede plaatsvervanger. 

3. Paul V A N G R E M B E R G E N , Ertvelde-Evergem 
(°1937). Leraar, volksvertegenwoordiger. 
Een eigen Europees beleid op kultureel, eko-
nomisch en sociaal vlak is slechts mogelijk door 
een federale herordening, waarvan de volksge
meenschappen en regio's de hoekstenen zijn. De 
politieke en ekonomische eenwording moeten in 
een federaal Europa hand in hand gaan. 
Derde plaatsvervanger. 

4. An i ta V IAENE, Antwerpen (°1949). Ambtenaar, 
gemeenteraadslid. 
Bij voorrang moet Europa aandacht hebben voor 
het verschaffen van werkgelegenheid. Werkne
mers zijn geen produktiegoederen die willekeurig 
verplaatsbaar zijn: De industrie moet zich vestigen 
waar de nodige arbeidskracht voorhanden is. 
Vierde plaatsvervanger. 

5. Germa in DE R O U C K , Ronse (°1928). Senator, 
gewezen alg. sekretaris van het Vermeylenfonds. 
Het Europees beleid moet wezenlijk gericht zijn 
op de bevordering van de vrede, door een opbou
wende kijk op het probleem van de onder
ontwikkeling, de internationale arbeidsverdeling 
en de wereldwijde samenwerking. 
Vijfde plaatsvervanger. 

6. Hec to r DE B R U Y N E , Antwerpen (°1917). Sena
tor, gewezen minister van Buitenlandse Handel. 
De federale opbouw van Europa is een wezenlijke 
bijdrage tot het probleem van een wereld
omvattende ordening. Zoals de VU een kwart
eeuw geleden de eerste en toen nog de enige was 
om het probleem van de federale opbouw in Be
lgië te stellen, zo is zij vandaag de eerste en enige 
om dit ook op Europees vlak te doen. 
Zesde plaatsvervanger. 
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Het Euro - programma van de VU 
Het Europa 
der Volkeren 
1 
W I J willen een federaal Europa opbouwen, gesteund op 
de opvattingen van het volksnationalisme en dus wars 
van het zogenaamd staatsnationalisme De Volksunie 
wil Europese strukturen, die een uiting zijn van de soci
ale en maatschappelijke betekenis van de enkeling 
Deze Europese strukturen moeten tevens de uitdruk
king zijn van het feit, dat de mens geen abstrakte en af
gezonderde enkeling is, maar onderdeel van een ge
meenschap In deze gemeenschap moet hij zich 
bewust inschakelen en verantwoordelijkheid dragen 
Het mensbeeld van de enkeling, die zonder de ge
meensenap met tot zijn volle ontplooiing kan komen, is 
dus het wezenlijke kenmerk van onze Europese visie 

Vermits het te kiezen Europees Parlement geen 
politieke beslissingsmacht zal hebben, en vermits 
de eerste vraag in orde van dringendheid deze is 
over de toekomstige struktuur van Europa, is het 
noodzakelijk dat de Vlaamse gemeenschap als 
dusdanig ondubbelzinnig in het Europees Parle
ment vertegenwoordigd wordt 
Dit IS niet mogelijk in het kader van de zogenaam
de Europese superpartijen, die inwendig verstrikt 
zitten in de meest tegenstrijdige opvattingen be
treffende de struktuur van Europa 
Alleen de Volksunie zal ondubbelzinnig de stelling 
van de federale opbouw van Europa in het Euro
pees Parlement verdedigen 

De natuurlijke gemeenschap waarin de enkeling zich 
kan ontplooiien is de volksgemeenschap of, wanneer 
de volksgemeenschap een te ruime dimensie heeft om 
het bestuur dicht bij de enkeling te houden, de regio In 
ieder geval moet deze gemeenschap naar menselijke 
maat gekenmerkt zijn door een historische of kulturele, 
een geografische of ekonomische homogeniteit, of al
len samen, die aan de bevolking een samenhorigheid 
verleent in het zoeken naar gemeenschappelijke ob-
jektieven en belangen 
Het IS deze samenhorigheid rond een bepaald aantal 
wisselende, maar door de gemeenschap zelf als we
zenlijk bepaalde criteria die de gemeenschap haar 
identiteit, het verlangen voort te bestaan en als een 
eenheid te worden beschouwd, zal geven In geen en
kel geval mag de regionale indeling een grens trekken 
doorheen een dergelijke gemeenschap 

De enige manier om op een menselijke wijze naar de 
Europese dimensie te groeien is de opbouw op basis 
van de volksgemeenschappen en de regio's Dit on
derstelt dat uiteindelijk een dubbele beweging moet tot 
stand komen enerzijds door het vormen van een su
pranationaal politiek gezag met eigen Europees beleid, 
anderzijds door het erkennen van de autonomie der 
volksgemeenschappen en regio's Dit veronderstelt de 
afbraak van de 19e-eeuwse centralistische staten Het 
geleidelijk verdwijnen van grenzen die in het verleden 
tot stand kwamen ten gevolge van toevallige machts
verhoudingen, biedt kans op een gunstige ontplooiing 
van alle gemeenschappen en kuituren 

De Volksunie verwerpt een jakobijns gecentralizeerd 
en unitair opgebouwd Europa Wij willen een Europees 
vaderland, gebaseerd op de volksgemeenschappen 

en regio s met uitdrukkelijke erkenning van de rechten 
der kleine minderheden die geen deelstaten kunnen 
vormen 

De Europese opbouw moet dus leiden naar de afbouw 
van de thans bestaande natiestaten, door het afdragen 
van hun bevoegdheden aan de volksgemeenschappen 
en regio's enerzijds, en aan het Europees gezag ander

zijds Deze machtsverschuiving mag geen afbreuk 
doen aan de sociale verworvenheden van de minst be
deelde bevolkingsgroepen 

De Volksunie is van mening dat Europa zich met mag 
beperken tot de Europese Gemeenschap Deze is 
slechts een embryo van het uiteindelijk Europa Sa
menwerking met naties en volkeren, die volgens de
zelfde demokratische beginselen worden geregeerd, 
IS een uitgangspunt vanwaar de verdere uitbouw van 
Europa kan vertrekken 

De Europese eenmaking betekent een nieuwe kans en 
een nieuwe opdracht voor de integratie van de twintig 
miljoen mensen in de Nederlandse ruimte en de ont
plooiing van hun kuituur 

Een federaal 
Europa 
1 
De groei naar Europese eenheid moet gebeuren op 
een harmonische manier, volgens de federalistische 
beginselen, die in de hoogst mogelijke mate eerbied 
opbrengt voor de verscheidenheid 

Het IS voor de Volksunie van wezenlijk belang dat het 
Europees politiek gezag zich slechts bezig houdt met 
de problemen die op dat niveau thuishoren, en zich niet 
mengt in de regionale en plaatselijke aangelegenhe
den, die best regionaal en plaatselijk kunnen behan
deld worden 

De kleinste bouwstenen in de politieke struktuur van 
Europa blijven de gemeenten Van oudsher zijn zij het 
symbool van de vereniging van vrije burgers Ook in 
het Europa van morgen blijven zij de zinvolle behoe
ders van de vrijheid en waarborgen zij de enkeling 
medezeggingschap bij het oplossen van plaatselijke 
problemen 

De volgende trap in de politieke struktuur wordt ge
vormd door de volksgemeenschap of de regio Ze 
moet over een demokratisch bestuur beschikken, wat 
een eigen vergadering en een tegenover deze verga
dering verantwoordelijk uitvoerend lichaam omvat 
De autonomie van de volksgemeenschappen en de re
gio s strekt zich uit tot alle essentiële vlakken van het 
leven en de ontwikkeling van de gemeenschappen De 
overeenkomsten en geschillen tussen de regio's on
derling, tussen de regio's en Europa vormen het onder
werp van overleg- en verzoeningsstrukturen De re
gio's moeten zo goed mogelijk aangepast zijn binnen 
de kultuurgemeenschappen, die de rijkdom van de Eu
ropese verscheidenheid uitmaken Voor de kleine min
derheden binnen de regio moet een zo ruim mogelijk 
kulturele autonomie voorzien worden 
De volksgemeenschappen en regio's vormen het nieu
we levenskader van de Europese mens Een vlecht-

l/fopieJ 
De Volksunie ontveinst zich niet dat deze federale 
opbouw van een demokratisch Europa der Volke
ren een zware en langdurige opdracht is 
Degenen die ons zouden verwijten dat wij deze 
lastige weg kiezen, zijn waarschijnlijk dezelfden 
die ons een kwarteeuw geleden verweten een on
bereikbaar federalisme en een utopische zelfstan
digheid voor Vlaanderen na te streven 
Het IS veeleer utopisch te verhopen dat de natie
staten, die elkaar doorheen de ganse loop van de 
geschiedenis bevochten hebben, door het afsluiten 
van enkele verdragen tot een harmonieuze unie 
zullen vergroeien Enkel een federaal Europa der 
Volkeren biedt de kans op duurzaam slagen 

werk van vrije en soepele akkoorden moet deze ge
meenschappen onderling verbinden 

De top van de Europese politieke struktuur wordt ge
vormd door het Europees gezag, dat bevoegd is voor 
het oplossen van alle problemen, die door hun alge
meenheid en technisch karakter alleen in het ruime Eu
ropese verband kunnen worden opgelost De Volks
unie kiest daarbij voor een Tweekamerstelsel De Eu
ropese Eerste Kamer wordt samengesteld uit recht
streeks verkozen vertegenwoordigers van de Europe
se burgers De Europese Tweede Kamer, met 
regionale vertegenwoordiging, moet de volksgemeen
schappen en regio's in staat stellen invloed uit te oefe
nen op de opbouw en het beleid van Europa 

Het Europees 
beleid 
Naast enkele positieve resultaten heeft het Europa der 
drie gemeenschappen (EGKS, EEG en EUrtATOM) ge
zorgd voor bittere teleurstellingen De Volksunie wil, 
dat in een federaal Europa de politieke en ekonomi
sche eenwording onontkoppelbaar aan mekaar ver
bonden zijn Een eigen Europees beleid op kultureel, 
ekonomisch en sociaal vlak is slechts haalbaar door 
een politieke herordening, waarvan de volksgemeen
schappen en regio's de basiselementen zijn 

Sociaal kultuwbeleid 
Tussen de Europese regio's moeten gemeen
schappelijke instellingen tot stand komen, waar
door taal- en kultuurverwante volkeren en minder
heden ongestoord hun onderwijs- en kultuurbeleid 
kunnen koordineren 
Tijdens de «Top van Kopenhagen» gelastten de re
geringsleiders van het Europa der Negen de Euro
pese Kommissie met een studie van de zgn Tinde-
mans-Stichting Uitwisseling tussen universiteiten, 
wetenschappelijke debatten en colloquia werden 
als voorbeelden voor de aktiviteiten van deze 
Stichting genoemd 
Hoe verdienstelijk ook op zichzelf, werd deze eer
ste stap naar een Europees kultuurbeleid ander
maal in een elitaire richting gezet Een écht Euro
pees kultuurbeleid moet zich richten tot iedereen, 
maar vooral tot alle jongeren onverschillig of ze ar
beider zijn, landbouwer of student 

1 
Het Nederlands moet behouden blijven als eén der of
ficiële talen van de Gemeenschap 

Het Europees Parlement moet de strukturen scheppen 
die een einde maken aan de onderdrukking van kultu
rele minderheden, en aan alle volksgemeenschappen 
de kans bieden op volwaardige kulturele ontplooiing. 

De volksgemeenschappen en regio's moeten het mo
nopolie van officiële staatskulturen inzake literatuur
voorziening, audiovisuele produkties en film doorbre
ken De regionalizering van het mediabeleid dient een 
einde te stellen aan de vervlakking en de afstomping 
via de gecentralizeerde kommunikatiemedia 

Onderwijs hoort duidelijk tot de bevoegdheid van de 
volksgemeenschap of de regio leder onderwijs moet 
de vorming tot persoonlijke zelfbeschikking en zelfont
plooiing in en met de gemeenschap tot doel hebben, 
wars van elke staatsnationale, filosofische of ideologi
sche indoktrinatie Een echt Europees Kultuurbeleid 
moet alle volkskulturen aanmoedigen en zich richten 
tot allen, ongeacht hun sociale status Het onderwijs en 
de permanente vorming moeten het Europees bewust
zijn bevorderen zie ook biz. 6 
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Milieubeleid 
5 
Een aanvulling van het Verdragrecht met een Miiieuco-
dex, waaraan alle Europese partners zich moeten hou
den, is een eerste vereiste om over een doelmatige ju
ridische basis te beschikken. Het Europees gezag 
moet maatregelen nemen voor een strengere kontrole 
op de voedingsnijverheid. In het beleid inzake vervoer 
en kommunikatie dient rekening te worden gehouden 
met de bescherming van milieu en landschap. Het Eu
ropees gezag heeft een specifieke opdracht bij de be
strijding van grensoverschrijdende vervuiling en bij 
koördinatie in aaneengrenzende regio's. 

Energiebeleid 
6 
De onverschilligheid van de Europese bureaukratie op 
het vlak van de energievoorziening heeft grote schade 
veroorzaakt. 

Om de kwetsbaarheid van Europa op dit vlak te ver
minderen is een politiek van verscheidenheid van 
energiebronnen aangewezen. Het onderzoek naar en 
de aanwending van zachte of alternatieve energie
bronnen dient versneld te worden. Een streng Euro
pees veiligheidsprogramma, zowel bij de lokalizatie en 
de produktie van kernenergie als bij de afvalverwer
king, is noodzakelijk. Bij de bevolking dient het ener-
giebewustzijn bevorderd, zodat op dit vlak een grotere 
soberheid wordt bereikt. 

7 
Europa moet los van iedere blokvorming, en buiten het 
klassieke Oost-West-patroon, een goede verstand
houding nastreven met de olie-producerende landen. 

Sociaal beleid 
8 
Bij voorrang wil de Volksunie aandacht voor het ver
schaffen van werkgelegenheid. Daarbij staat de werk
verschaffing in eigen streek centraal. Werknemers zijn 
geen produktiegoederen die willekeurig verplaatsbaar 
zijn: veeleer moet de industrie zich vestigen daar waar 
de nodige arbeidskrachten voorradig zijn. 
Zowel het Sociaal als het Regionaal Fonds dienen ge
bruikt om dit doel te bereiken. 
De Volksunie pleit voor de aanwending van het Sociaal 
Fonds in het kader van de regionalizering. Het rekon-
versiebeleid moet zijn dynamiek voornamelijk putten 
uit de autonomie van de regio's; het is dan ook logisch 
dat het Sociaal Fonds de regio's hierbij steunt. 

9 
De bestrijding van de werkloosheid vereist op de eer
ste plaats een regionale aanpak. Een Europees Sociaal 
Fonds en de Europese Investeringsbank kunnen een 
nuttige aanvullende rol spelen, o.m. door steun aan de 
sterkst getroffen regio's. 

10 
De demokratie In de ondernemingen moet verwezen
lijkt worden door de hervorming van de beheersorga
nen, zoals voorzien in het modelstatuut voor de Euro
pese Naamloze Vennootschap, ontworpen door het 
Europees Parlement. 

11 
De overlegdemokratie vereist, dat op het Europees 
vlak samenwerkings- en overlegorganen ontstaan tus
sen waarlijk Europese sociale partners, de regionale 
en de Europese overheid. 

Land- en 
tuinbouwbeleid 
12 
Aan de landbouwers moet een rechtvaardig en geïn
dexeerd inkomen gewaarborgd worden, vastgekop
peld aan de koopkracht van de overige inkomensgroe
pen (pariteitswet van 29 maart 1963). De 
gelijkschakeling van het konkurrentievermogen der 
bedrijven moet bevorderd worden en gericht op de fa
miliale onderneming. Het Europees Landbouwfonds 
moet mee het evenwicht tussen de regio's bevorderen. 

De Europese landbouw 
De landbouw in Europa ontleent zijn belang en 
waarde aan drie faktoren: 
• de gewaarborgde voedselbevoorrading, los 
van de onstabiele wereldmarkt: 
• de zorg voor het Europese landschap, dat een 
oud kultuurlandschap Is: 
• het behoud van de waardevoile bestanddelen 
uit het rurale leefpatroon. 
De zorg voor de Europese landbouw heeft zodoen
de niet alleen een zuiver ekonomische. maar ook 
een ekologische, kuituurhistorische en sociologi
sche betekenis. 

13 
Een stabielere landbouwmarkt, waar vraag en aanbod 
beter in evenwicht zijn, veronderstelt doelmatige regio
nale strukturen en een goed interregionaal overleg. Dit 
moet ook een doeltreffende centrale koördinatie mo
gelijk maken. 

14 
De Europese Gemeenschap moet er op toezien dat de 
voedselbevoorrading gewaarborgd blijft, los van de 
onstabiele evoluties op de wereldmarkt. De buffer
voorraden mogen geen overdreven aangroei kennen. 
Dit is te bereiken door het streven naar een goede pro-
duktieordening en afzetstruktuur. Anderzijds moet 
echter vermeden, dat alle invoer uit derde landen ver
boden wordt en dat Europa een onverantwoord pro-
tektionistisch beleid zou voeren. 

15 
Enkel door een betere verdediging van de belangen 
van de land- en tuinbouwers en verbruikers, en onder
meer door de bevordering van de vertikale integratie 
van de landbouw, kan bereikt worden dat het landbou-
wersinkomen toeneemt zonder dat dit voor de verbrui
ker nefaste gevolgen meebrengt. 

Ekonomisch beleid 
16 
Om het hoofd te kunnen bieden aan de grote wijzigin
gen die zich op wereldschaal voltrekken moet het Eu
ropees ekonomisch beleid hoofdzakelijk gericht zijn 
op programmatie in sektoren wier dimensie slechts 
door een Europese aanpak kan worden beheerst, bv. 
staal, textiel, scheepsbouw. 

17 
Het probleem van multinationale ondernemingen vergt 
een Europese aanpak bij het voorschrijven van een ge-
dragskode en het opstellen van een juridisch statuut 
op Europees niveau. 

KMO in Europa 
De kleine en middelgrote bedrijven hebben, ook in 
Europees perspektief, een onvervangbare waarde. 
De Volksunie zal er dan ook voor ijveren dat het 
Europees beleid gericht wordt op het scheppen 
van gelijke kansen voor de KMO, zodanig dat deze 
bedrijven in staat zijn hun specifieke handicap te 
overwinnen. Meer in het biezonder moet gedacht 
worden aan maatregelen in verband met de infor
matie, de financiering, de vermindering van admi
nistratieve formaliteiten en de evenwichtiger ver
deling van de last van sociale premies over de 
ondernemingen. Dit veronderstelt doelmatige re
gionale strukturen en goede interregionale samen
werking. 

18 
De Europese bureaukratie heeft goeddeels bijgedra
gen tot het ontstaan of de groei van het gastarbeiders
probleem. Europa dient de regio's in staat te stellen dit 
probleem op te lossen. De stelling «werk in eigen 
streek» dient ook op Europees vlak te worden doorge
trokken. De verdere uitbouw van het Europees Regio
naal Fonds verdient dan ook onze volledige steun. 

19 
Inzake de vrije cirkulatie van goederen moet het Euro
pees Parlement de bevoegdheid krijgen, de Kommis
sie en de Raad ter verantwoording te roepen ingeval 
van niet-naleving van het Verdrag. 

20 
Het invoeren van een Europees Monetair Stelsel en 
uiteindelijk van één Europese munt is een maatregel, 
die niet enkel de ekonomie zal aanwakkeren, maar te

vens een grotere sociale rechtvaardigheid in de hand 
kan werken. 

21 
De vrijheid van vestiging en van dienstverlening veron
derstelt de gelijkwaardigheid der diploma's en de inte
gratie van het onderwijsbeleid. 

22 
Op het vlak van de vestiging van de industriële bedrij
ven, dient het huidig systeem van subsidies en facilitei
ten afgebroken te worden en opgevangen binnen een 
versterking van het regionaal gezag. Een regionaal 
ekonomisch beleid kan enerzijds de doorzichtigheid 
van de markt verhogen, terwijl het anderzijds de inter
ventiekracht van het Europees gezag opdrijft. 

23 
De gelijkmaking van de BTW-tarieven en van de af
trekregelingen en de invoering van een Europese Mo
netaire Unie zijn de basisvoorwaarden om te komen 
tot een definitieve wegwerking van tollen en kontin-
genten. 

24 
Wil men aan de Europese Monetaire Unie een stevige 
ekonomische onderbouw schenken, dan moet een ge-
koördineerd Europees ekonomisch beleid doorge
voerd worden. Dit is echter slechts denkbaar binnen 
een evenwichtig geregionalizeerd Europa. 

IVerk in eigen streek 
In de voorbije decennia veroorzaakte het vrij ver
keer van personen, gepaard gaande met het vrije 
vestigingsrecht, grote bevolkingsverschuivingen 
binnen de Europese grenzen. 
Dit had enerzijds een nog sterkere ontvolking van 
de kansarme regio's voor gevolg, terwijl anderzijds 
de overdreven bevolkingskoncentratie in de geïn-
dustrializeerde gewesten nog toenam. 
Het Europese produktie-areaal balde zich samen 
rond een aantal groei-polen waar de eigen bevol
king niet aan de vraag naar arbeidskrachten kon 
voldoen, doch waar een ongebreideld beroep op 
gastarbeiders uit minderbedeelde gewesten voor 
de oplossing zou zorgen. 

25 
Voor de binnenscheepvaart, het wegvervoer, het lucht
vervoer en het spoorvervoer dienen gezamenlijke re
gelingen voorzien te worden, terwijl de zeevaartbelan-
gen een gemeenschappelijk zeevaart- en havenbeleid 
noodzakelijk maken. 

26 
De steunverlening aan onleefbare bedrijven, wier pro-
dukten de vrije marktekonomie verstoren en het voort
bestaan van rendabele bedrijven in gevaar brengen, 
moet stopgezet worden door de afbouw van de staats-
nationale macht enerzijds, terwijl anderzijds de regio-
nalizatie moet zorgen voor een evenwichtige sanering 
van de ekonomie der partners. 

Wereldbeleid 
27 
De federale opbouw van Europa is een wezenlijke bij
drage tot het probleem van een wereldomvattende or
dening. 

28 
Het Europa der Volkeren moet het vaderland worden 
van alle volksgemeenschappen en regio's, die histo
risch en kultureel behoren tot het Europese kultuurpa-
troon. Dit veronderstelt ook het nastreven van nauwe 
kontakten met de volkeren die leven in de huidige sta
ten van Oost-Europa, met het oog op hun uiteindelijke 
integratie in het Europa der Volkeren en om te verhin
deren dat de bestaande blokvorming tot een verdere 
vervreemding van deze volkeren zou leiden. 

29 
Europa dient, binnen het kader van de Navo, zijn eigen 
dimensie op te bouwen in afwachting van de afbraak 
der machtsblokken. 

30 
De groei van het Europa der Volkeren mag met uitmon
den in het ontstaan van nog eens een machtsblok. Het 
Europees beleid moet integendeel wezenlijk gericht 
zijn op de bevordering van de vrede, door een kon-
struktieve benadering van het probleem van de onder
ontwikkeling, de internationale arbeidsverdeling en de 
wereldwijde samenwerking. 



QMIJ 
CHARTER 

Alle volkeren ter wereld hebben recht waar de politieke beslissingen getroffen 
op zelfbestuur, het recht hun eigen identi- worden Dit leidt snel tot een toestand 
teit en kultureel erfgoed te bewaren en te waar de demokratie en identiteit der volke-
ontwikkelen Elk volk moet de mogelijk- ren en individuen bedreigd worden De 
held hebben te beslissen over zijn eigen groei naar grotere eenheden zou daarom 
regeringssysteem moeten samengaan met de versterking en 

de benadrukking van de identiteit der 
De volkeien zi,n de natuurlijke ge- natuurlijke gemeenschappen Een Europe-

meenschappen waarin de mensen als indi- ^^ ^„j,^^,^ ^^^ j ^ ^ „,^j ^^„ gecentrah-
vduen en als leden van de samenleving ^^^^^ ^„ bureaukrat.sch apparaat z.jn, 
zich volledig kunnen ontwikkelen en de ^ ^ ^ ^ ^^^ politieke struktuur resulterend 
mogelijkheid hebben hun doelstellingen ^,j ^^„ beslissing waaraan alle volkeren en 
te bereiken en hun belangen te verde- .„dwiduen deelachtig z.jn 
digen Persoonlijke identiteit kan alleen 
gevrijwaard worden wanneer de kollektie- Tegenover een monolitisch en cen-
ve identiteit van het volk waartoe elke per- faa l geregeerd Europa stellen wij een 
soon behoort gevnjwaaid is Dit nieuwe Europa der volkeren, waarin alle volkeren 
humanisme is de etiek waarop onze poli- gelijkwaardig zijn en vrij samen werken 
tieke overtuiging steunt Deze volkeren zouden het soevereine 

recht moeten hebben in onafhankelijk-
Volkeren, die met over een eigen heid te beslissen over hun deelneming aan 

nationale staat beschikken, hebben deson- internationale verdragen 
danks het recht hun kulturele identiteit te 

, 1 , r-w . I ^ . L ^ _i Isolationisme staat in tecenstelline ontwikkelen Dit recht moet bevestigd en . 
gewaarborgd worden door de politieke '°' °"^^ konceptie van het nationalisme 
entiteit waartoe zi, vrijelijk beslist hebben ^'f verklaren ons zelf solidair met alle vol-

L i_ keren in Europa en in de wereld, m het bie-
te behoren . . . . . . , 

zonder met deze die hjden onder buiten-
De evoïutie van de wetenschap, de landse en diktatonale heerschappij en 

technologie en de ekonomie leidt tot de deze die ekonomisch en sociaal op weg 
schepping van steeds grotere eenheden zijn naar een volledige ontwikkeling 

Personen en partijen iBe hef disrter ondertekenden 

Prof dr Alexandre Marc stichter van het Centre Interna 
tional de Formalion Europeenne 

Prof dr Guy Heraud hoogleraar te Pau 
Prof dr Fried Esterbauer hoogleraar universiteit Inns 

bruck. 
Prof dr Bernd Stampfer direkleur Instituut voor de Stu 

die van hel Federalisme 
Prof dr Mare Lengereau hoogleraar te Grenoble 
Dr Andreas Chitti Batelli advizeur bij de Italiaanse 

Senaat 
Guiu Sobiela-Caanitz Katalaans linguïst 
Dr H Stoll voorzitter Europa Union Tirol 
Dr L Craffonara direkteur van het Ladimsch Instituut 
Mr M Abeberry Baskisch advokaat 

J Fermaut leraar Frans Vlaanderen 
Dr AW Willemsen rijksarchivaris Kon Btblioteek Den 

Haag 
Dr N Waltmans lid tweede kamer staten-generaal 
Volksunie 
Partei Deutschsprachigen Belgier 
Fryske Nasjionale Party 
Union Valdotame 
Plaid Cymru 
Convergencia Democratica de Catalunya 
Elsass Lothnngischer Volksbund 
Europaische Federalistische Partei 
Jugendverband der Sud Tiroler Volkspartei 
Unione di Populu Corsu 

Lut Ureel 
"Als we de elektorale slogans 
bekijken van de traditionele par
tijen, die bij de kiezers zetels 
willen afdwingen voor het verre 
Europese parlement, dan stel ik 
tot mijn spijt vast dat de machti
ge politieke tenoren niets in het 
werk stellen om te beletten dat 
de wereld verder blijft dicht
groeien ten koste van de klein
schalige gemeenschappen, ten 
koste van de identiteit van men
sen die in volksverband samen
leven. Als Europa politiek uitge
bouwd wordt met een vermin
king van de identiteit van de 
volksgemeenschappen, dan 
hoeft het voor mij allemaal niet, 
met een schijnbaar demokra 
kratisch elektoraal moment als 
eerste bouwsteen.» 

Een stetn-van-de-basis, een 
stem van Lut Ureel uit Sint-Lam-
brechts-Woluwe, die nooit poli
tieke ambities heeft gehad. 
Om te waarschuwen voor een 
volksvreemde Europese groei 
heeft zij beslist als verruimings
kandidate een plaats te nemen 
op de lijst VU-Vrije Europese Al
liantie. 

De programmapunten waarvoor 
ze met haar naam wil tekenen 
zijn in een notedop: werkver
schaffing voor iedereen, milieu
zorg, bevrijding van verdrukte 
volksgroepen, billijker wel
vaartsverdeling, verbetering 
van de levensomstandigheden 
in de steden. Lut Ureel publi
ceerde onlangs een boek over 
haar geboortedorp Alveringem, 
waarin ze beschrijft 'hoe het 
vroeger was».. Een warm plei
dooi voor de kleinschaligheid, 
tegen de pietwals van de politie
ke mastodonten en van de kon-
sumptiedrift 

CVP-EVP 
a Ostende 
De CVP-Europese Volkspartij 
nodigt u uit op «Une grande ma
nifestation qui sera organisée 
Ie 26 mai dans Ie l^aria-Hendri-
kapark a Ostende. Pour tout 
renseignement pratique, télé-
phonez 02-230.05.80.» 
Zo volksvreemd is de Europese 
volkspartij van volksvertegen
woordiger Tindemans uit Ede-
gem dus reeds geworden: Fran
se uitnodigingen in Vlaanderen 
en in Brussel voor een CVP-
EVP manifestatie in Oostende. 
Het moet de lijsttrekker van die 
partij wel danig spijten dat al
vast één elektoraal plan van 
hem IS mislukt; door de invoe
ring van twee kieskolleges kan 
die partij niet in geheel het land 
stemmen ronselen. 
Wél kan Tindemans in geheel 
het kiesarrondissement Brus-
sel-Halle-Vilvoorde Franse 

stemmen sprokkelen; de split
sing van dat gigantisch kiesge-
bied (éen van de belangrijke ei
sen in het historisch Halle-
Manifest) heeft hij in oktober vo
rig jaar met de regeringskrisis 
op de lange baan geschoven» 

\ ^ ^ ' 

\ Î Ates-- ; 

B ^ „WIJ", Barrikadenplein 12, 1000 Brussel 

WIJ, Vlaamsnationalisten, heb
ben niet gewacht op de eerste 
Europese stembusdag om onze 
positie te bepalen in het Europa 
van morgen, in de wereld. 
Nu reeds 25 jaar timmert het 
weekblad «WIJ» aan de weg 
naar zelfbestuur voor Vlaande
ren. 
De wildgroei in parti jprogram
ma's heeft het inmiddels de poli-
tiek-gemteresseerde burgers 
hoegenaamd niet gemakkelijk 
gemaakt om nog de bomen in 
het bos van mekaar te onder
scheiden Wil je week-na-week 
merken hoe traditionele partijen 
het ideeengoed van volksnatio
nalisten met veel politieke show 
op hun blazoen schrijven, maar 
in de praktijk slechts met (̂ e lip
pen belijden . Lees dan elke 
week «WIJ», het enige informa
tieweekblad dat sinds een kwar
teeuw Vlaamsnationaal schrijft. 



Spaar nu op een 
KB-Depositoboekje 

4,251 (tot 500.000fr.) 
+1 X (getrouwheidspremie) 

Een aanlokkelijke intrest voor geld 
dat vlot beschikbaar blijft. 
Opbrengst tot 15.000fr. belastingvrij. 

Vraag inlichtingen in onze kantoren 

KREDIETBANK 
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ie film). - 15.45 
3lgie (Zolder). — 

i , ovisie. — 17.10 
K ;lgie (Zolder). -
~ e n . - 17.35 Kat-

). - 18.30 De to-
15 Van pool tot 

P 'Nieuws. - 20.00 
20.30 Ontsnap-

'1.20 Mezza Mu-
e landverhuizer 
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ochie. - 13.00 
Teleac. - 17.00 
(dokJ. - 17.25 

- 18.00 Nieuws. 
- 19.00 Nieuws, 
domino. - 19.40 

- 20.20 Ja, na-
- 21.50 Ander 
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(dokJ. - 17.30 
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waarom zou je 
Studio sport — 
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euws. - 20.00 
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oppen. — 13.45 
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ange (Indianen-
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hre Eurovision 
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jren (f). - 18.45 
dabei (dok.). — 
19.33 Die Sport-
J\r uber uns. — 
el. - 21.00 
lere vor der Ka-
)5 Beruchtigt. — 
- 23.50 Berlijn 
leuws. 

e. Salvator Dali 
Das Sonntags-

-reizeit. — 14.15 
)Qhe. — 14.40 
irtilo Dolci op Si
lo Neues aus 

5.40 Nieuws. — 
pünkt Aachen-
20 Es leuchten 

— 17.05 Tennis-
8.00 Nieuws. — 
-Reportage. — 
- 19.15 Raum-

(0. - 20.00 
onner Perspek-
' uiten kommen. 
jrger zum Ge-

22.00 Nieuws. 
abel (dok.). — 
Kin (kuituur). -

unsere Heimat, 
tatt Hoeren. — 
19 50. - 19.00 
f (0. - 19.30 
t ^ l en email. — 
*<1usic (dok.). — 
/esten. — 20.5 
00 Nieuws. — 
\fr\ka (dokJ. -

22.00 De uitvindersbeurs. — 22.45 
Koelner Treff. 

TF 1 

12.30 Nieuws uit de tv-wereld. — 
13.00 Nieuws. - 13.20 C'est pas 

sérieux (satire). — 14.15 Les ren-
dez-voux du dimanche. — 15.30 
Tiercé. — 15.35 L'homme qui ve-
nait de l'Atlantide (D. — 16.28 
Sports première. — 17.50 Ce dia-
ble d'homme (D. — 19.25 Les ani-
maux du monde (dok.). — 20.00 
Nieuws. — 20.35 La femme modé-
le (film) — 22.30 La leQon de musi-
que. — 23.30 Nieuws. 

A2 

12.40 Filmpjes uit de oude doos. — 
12.57 Top club dimanche. — 13.15 
Nieuws. — 13.40 Top club diman
che. — 14.40 Dróles de dames (f). 
— 15.20 En savoir plus. — 16.20 
Petit theatre d'antenne 2. — 16.55 
Monsieur cinéma (filmkwis). — 
17.35 Chocolat du dimanche 
(spel). — 18.05 La légende d'A-
dams et de l'ours Benjamin (f). — 
18.55 Stade 2. - 20.00 Nieuws. -
20.35 Un privé dans la nuit (tv-
film). — 22.20 Des hommes (dok). 
- 23.15 Nieuws 

FR. 3 
18.30 Daudet (portret). — 19.45 
Spécial Dom-Tom. - 20.00 La 
grande parade du jazz. — 20.30 La 
Polynesie au coeur (dokJ. — 21.20 
Nieuws. - 21.30 Korte films. — 
22.00 Ciné regards. - 22.30 La 
passion de Jeanne d'Arc (film). 

LUX. 

13.15 Hei elei. kuck elei. - 15.00 
Euro 9 (verlaten kinderen). — 
16.00 25 ans d'eurovision. — 17.15 
L'homme araignee (tekenfilms). — 
18.00 La preuve par neuf (spel). — 
18.30 Mash (0. - 19.00 De rijkste 
zee ter wereld (f). — 19.30 Nieuws. 
— 19.33 Ciné selection. - 20.00 
Vivre libre (O. — 21.00 Chobize-
nesse (film). 

Maandag 

BRT 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 De 
tovermolen — 18.05 De vijf (f.). — 
18.30 Dobromir (fJ. - 18.40 In de 
schaduw (Diest). — 19.00 Doe 
mee. - 19.30 Kijk uit. - 19.45 
Nieuws. — 20.15 Micro-Macro. — 
20.50 Edward en Mrs Simpson (fJ. 
— 21.40 Europa binnenskamers 
(dokJ. — 22.35 Nieuws. 

NEP. 1 
10.30 Schooltelevisie. - 18.30 Se
samstraat (f J. — 18.45 Kortweg. — 
18.55 Nieuws. - 18.59 't Spant 
erom (show). — 19.55 Het ever-
zwijn (dokJ. — 20.45 Vara's voor
stelling. - 21.37 Nieuws. — 21.55 
Groot uur U (info). — 22.55 Simon 
Carmiggelt leest. — 23.10 Nieuws. 

NEP. 2 
18 55 Nieuws. — 18.59 Pommetje 
Horlepiep (f.). - 19.25 Prettige va
kantie. - 20.00 Nieuws. - 20.27 
Geheim kommando (f.). - 21.20 
Moe, we blijven altijd bij je! (dok.). 
— 21.55 Hier en nu. — 22.35 Gaza 
(dok.). — 22.55 Nieuws. 

RTB 
14.00 Schooltelevisie. — 17.30 Ri
mes et racontines. — 18.00 Etran-
ger, d'oü viens-tu''. — 18.30 Zig
zag. — 18.45 Reflets du liberalis
me. — 19.15 Lundi-sports. — 19.30 
Nieuws. — 19.55 Vos droits (info). 
— 20.00 Trois femmes en colère 
(f.) - 21.30 Nieuws. - 21.45 L'au-
tre journal. 

RTB 2 
19.55 Belgen in Parijs (dokJ. — 
20.45 Actualités de Flandre. — 
21.30 La couronne du diable (f.). 

ARP 1 
1710 Nieuws. — 17.15 Schaukel-
stuhl. — 18.00 Logo-Montags-Ma-

gazin - 18.50 Nieuws. - 19.00 
Das Intermezzo bietet an — 19.30 
Trick um halb 7. - 19.40 Welt der 
Tiere (dok.). — 20.15 Aktualiteiten-
magazine. — 20.45 Goocheltruuks. 
— 21.00 Nieuws. — 21.15 Theodor 
Chindler (f.). - 22.25 Ein Kampf 
um Salisbury. — 22 45 Stichwort 
Ferien (f.). — 23.30 Tagesthemen. 
— 00.00 Teufelskreis (film). — 
01.40 Nieuws. 

ZPF 
14.00 Tennis-Nations-Cup. — 
17.00 Grundstudium Mathematik. 
— 17.30 Studieprogramma Che
mie. - 18.00 Nieuws. - 18.10 Las
sie (f.). — 18.40 Die Drehscheibe. 
— 19.20 Achtung: Kunstdiebe 
(dok.). - 20.00 Nieuws. - 20.30 
Spass mit Musik (spel). — 21.15 
Muessen es immer die anderen 
s e i n ' (dok.). - 22.00 Heute-Jour-
nal. — 22.20 Einzelzimmer (tv-film). 
— 00.05 Tennis Nations-Cup. — 
00.45 Nieuws. 

ARP 3 
19.00 Sesamstrasse (f.). - 19.30 
Telekolleg I (Duits). - 20.00 Hinter 
den Schlagzeilen. — 20.45 Jour
nal 3. — 21.00 Nieuws. - 21.15 
Friednch Ludwig Jahn (dok.). — 
22.00 Momente. - 22.15 Chotard 
& C° (film). - 23.45 Nieuws. 

TF 1 
12.15 Réponse a tout (spel). — 
12.33 Midi première. - 13.00 
Nieuws. - 13.30 D'Hier et d'au-
jourd'hui. — 17.58 Konsumenten-
magazine. — 18.29 Un, rue Sesa
me. — 18.57 C'est arrive un jour. 
— 19.12 Une minute pour les fem
mes. — 19.20 Gewestelijk nieuws. 
— 19.44 Les inconnus de 19 h 45. 
— 20.00 Nieuws. - 20.35 Niagara 
(film). — 21.58 Plein feux (spekta-
kelnieuws). — 23.30 Nieuws. 

A 2 
12.15 Cecilia, médecin de campa
gne ( f l - 12.45 Nieuws. - 13.20 
Page spéciale. — 13.35 Regionaal 
magazine. — 13.50 Pilotes de 
courses (fJ. — 14.03 Damesmaga
zine. — 15.00 Rendez-vous a San-
gopoint (tv-film). — 16.35 Décou-
vrir. — 17.25 Fenétre sur... — 17.55 
Recré A2. — 18.55 Des chiffres et 
des lettres (spel). - 19.20 Ge
westelijk nieuws. — 19.45 Top 
Club (show). - 20.00 Nieuws. -
20.35 Aktualiteitenmagazine. — 
21.40 Paroles et musique (show). 
— 22.40 Zig-Zag. 

FR 3 
19.10 Nieuws. — 19.20 Geweste
lijk nieuws. — 19.40 Regionaal pro
gramma. — 19.55 Tintin (fJ. — 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Un man c'est un man 
(film). - 22.00 Nieuws. 

LUX. 
12.00 La bonne franquette. — 
17.00 De cinq a sept jeunes (te
kenfilms). — 17.30 Le francopho-
nissime (spel). — 18.00 Le coffre-
fort (spel). — 18.03 Filatelie. — 
18.10 Aktualiteiten. - 18.20 Ram-
Dames. — 18.35 Le coffre-fort 
(spel). — 19.47 Entre chiens et 
chats (dok). — 19.55 Nieuws. — 
20.00 L'étrange monsieur Duval-
lier (f.). — 21.00 On m'appelle vèri-
té (spagettiwestern). 

Dinsdag 

BRT 1 
18.00 De Tovermolen. - 18.05 Se
samstraat. — 18.30 Er was eens... 
(kinderdok.) — 18.55 Dobromir — 
19 05 Gastprogramma. — 19.45 
Nieuws — 20 10 Dolle dinsdag. — 
20.55 Kijk menseni (dok.). - 21.45 
Hoe bestaat h e t ' (Satire over Bel
gië). — 22.10 Aktie kringloop (rub
ber) - 22.40 Nieuws. 

BRT 2 ~ 
20.10 Allemaal beestjes (dok.). — 
20.40 Op een goeie wei (f.). — 
21.10 Evel Knievel (film) 

NEP. 1 ~ 
10.00 Schooltelevisie. - 18.30 Se-

— H E L L O D O L L Y , m i l j oenenmus ica l o v e r een f r i sse weduvi /e 
d ie aan de k o s t k o m t als huvi /e l i jksmakelaarster . O n t s p a n n i n g s 
s p e k t a k e l me t en ig koö rd ina t l ege ru i s t ussen de mus ica l ingre
d iën ten . W o e n s d a g 16 mei o m 1 9 u . 55 o p RTB 1. 

samstraat. — 18.45 Paspoort. —• 
18.55 Nieuws. — 18.59 Het kleine 
huis (fJ. - 19.45 Joni (dok.). -
20.10 Naar het eiland (dok.). — 
20.35 Een muzikale ontmoeting 
Oicht-klassiek). — 20.50 Tijdsein 
(dokJ. - 21.35 Nieuws. - 21.55 

Den Haag vandaag. - 22.10 58 
miljoen Nederlanders en hun ker
ken (dok.). - 23.05 Nieuws. 

NEP. 2 ~ 
18.55 Nieuws. — 18.59 J J . De Bom 
v / h kindervnend. — 19.26 De Om
budsman. — 20.00 Nieuws. — 
20.27 De 7 van Blake (f.). - 21.17 
Het huis dat Jack bouwde (fJ. — 
21.47 Hoe bestaat het. - 22.12 
Vara visie. — 23.07 Nieuws. 

RTB 1 ~ 
14.00 Schooltelevisie. - 17.30 1,2, 
3... Cinema. — 18.00 Etranger, d'ou 
v iens- tu ' — 18.30 Zigzag. - 18.45 
TVF-magazine. — 19.15 Antenne-
soir. - 19.30 Nieuws. - 19.55 Mi
chel Sardou '79 (show). - 20.55 
Des lois et des hommes. — 22.05 
Nieuws — 22.20 Entree libre (re
portage). 

RTB 2 
19.55 Seniorama. — 20.25 Qa c'est 
Mouscron (Waalse revue). — 
22.25 Arts-hebdo. 

ARP 1 
17.10 Nieuws. — 17.15 Rauchen 
oder nicht rauchen (dok.). •— 18.00 
Lolek und Bolek (fJ. - 18.10 Tim 
und Struppi im Sonnentempel (te
kenfilm). - 18.50 Nieuws. - 19.00 
Pinocchio (f.). — 19.30 Manege 
frei. — 19.40 Polizeiinspektion I (f.). 
— 20.15 Aktualiteitenmagazine. — 
20.45 Genius loei (Grand place). — 
21.00 Nieuws. - 21.15 Plattenku-
che. — 22.00 Aktualiteitenmagazi-
ne. — 22.45 Detektiv Rockford: 
Anruf genugt (f.). — 23.30 Tages
themen. — 0.00 Maghrebinische 
Geschichten CTV-film). - 0.50 
Nieuws. 

ZPF 
18.00 Nieuws. — 18.10 Soroji, een 
jongen in Tanzanie (dok.). — 18.40 
Die schnellste Maus von Mexiko 
(f.). - 20.00 Nieuws - 20.30 Miss 
Marple: der Wachsblumenstrauss 
(film). — 22 00 Heute-Journal. — 
22.20 Ein Parlement sucht seinen 
Platz (rep.). — 23.00 25 Jahre 
Oberhausen (kortfilms). — 23 45 
Das Meisterwerk (TV-koncert). — 

ARP 3 
19.00 Sesamstrasse (fJ. - 19.30 
Telekolleg I - 2000 Schapen 
voor San Pietro (dok.). - 20.45 
Journal 3. — 21.00 Nieuws. — 
21.15 Landesspiegel (reportage). 
— 22.00 Momente. — 22.15 Micro-
Macro. — 2300 Immer Aerger 
mit... — 23.30 Kein Angst vorm 
Fliegen (dok.). — 0.00 Nieuws. 

TF 1 
13.00 Nieuws. — 13.45 Le regard 

des femmes. — 18.00 Konsumen-
tenmagazine. — 18.29 Un, rue Se
same. — 18.57 Echt gebeurde ver
halen. — 19.12 Une minute pour 
les femmes. — 19.15 Les Tifins. — 
19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.44 
Les inconnus de 19 h. 45. - 20.00 
Nieuws. — 20.35 Des magiciens 
(show). — 21.50 Emission mèdica-
le. — 22.50 Les musiciens du soir. 

A 2 ~ 
14.03 Damesmagazine. — 15.05 

Les incorruptibles (fJ. — 15.55 Dé-
couvrir. — 17.25 Fenétre sur... — 
17.55 Jongerenprogramma. — 
18.35 Des chiffres et des lettres 
(spel). — 19.20 Gewestelijk 
nieuws. — 19.45 Top club (show). 
- 20.00 Nieuws. - 20.40 Le pou-
voir et la revolution (TV-film). — 
23.30 Nieuws. 

FR 3 ~ 
19.10 Nieuws. — 19.20 Regionaal 
programma. — 19.55 Tintin (teken
film). - 20.00 Hardi, Pardaillan 
(mantel- en degenfilm). — 22.05 
Nieuws. 

LUX. ~ 
17.00 Tekenfilms. - 17.25 Ma sor-
ciére bien-aimée (f.). — 18.00 Le 
coffre-fort (spel). — 18.03 Cinq a 
sept service. — 18.10 Nieuws. — 
18.20 Ram-dames (damesmagazi
ne). — 18.35 Le coffre-fort (spel). 
- 19.00 Nieuws. - 19.30 Le cof
fre-fort (spel). — 19.47 Entre 
chiens et chats (dok.). — 19.55 
Nieuws — 20.00 La petite maison 
dans la prairie (f.). — 21.00 Les pa
lates (film). 

Woensdag 

BRT 1 
16.30 Tip-top - 1815 De tover
molen. — 18.20 De wereld waarin 
wij leven (dokJ - 18.50 De 
Hardys en Nancy Drew (0. — 
19 45 Nieuws. - 20.15 Barcelo
na—Fortuna Dusseldorf (voetbal). 
- 22.00 Paul Klee (portret). -

BRT 2 
20.15 In staat van beleg (triller). — 
21.05 De schaduw van een man 
(film). 

NEP. 1 
10.00 Schooltelevisie. - 15.30 Bol-
ke de beer (D. — 15.40 Lappenkat 
(0. — 15.55 Charlie Chaplin (film). 
— 16.10 De grote klok. - 16.55 Al
fred (dok.). - 18.00 Nieuws -
18.30 Sesamstraat. — 18.50 Toe
ristische tips. — 18.55 Nieuws. — 
18.59 Van gewest tot gewest. — 
19.50 Politieke partijen. - 20.06 
Barcelona—Dusseldorf (voetbal). 
- 22.12 Nieuws. - 22.30 Den 

Haag vandaag. — 22.45 Panora-
miek. — 23.30 Nieuws. 

NEP. 2 

18.55 Nieuws. — 18.59 Een van 
mijn beste vnenden (dokJ. — 
19.25 Kenmerk - 20.00 Nieuws. 
- 20.27 Socutera. - 20.32 Count
down (pop). — 21.05 Starsky & 
Hutch (f). — 21.55 Aan de grenzen 
(jazz). — 22.30 Operation Petticoat 
(f). — 22.55 Veronica's agenda. — 

RTB 1 

14.00 Schooltelevisie. - 17.00 Feu 
vert. - 18.40 Emilie. - 18.45 La 
pensee et les hommes. — 19.15 
Antenne-soir. — 19.30 Nieuws. — 
19.55 Contacts. — 20.10 Barcelo
na—Dusseldorf. — 22.00 Nieuws. 

RTB 2 

19.55 Hello Dolly (musical). -
22.10 Super 8 (animatiefilms). 

ARP 1 

17.10 Nieuws. - 17.15 lm Ram-
penlicht (musical). — 18.00 Tim und 
Struppi in Sonnentempel (teken
film). - 18.40 Lolek en Bolek. -
18.50 Nieuws. - 19.00 Das Gold 
der Wueste (f). - 19.30 Hit um 
halb 7. - 19.40 Das Gold der 
Wueste (f). — 20.15 Aktualiteiten-
magazine. — 20.45 Hit um 4tel vor 
8. - 21.00 Nieuws. - 21.15 Voet
bal. — 22.45 Bilder aus der Wis
senschaft. 

ZPF 

18.00 Nieuws. - 18.10 Die Folly-
foot-Farm (f). — 18.40 Die Dreh
scheibe. — 19.20 Unser kleines 
Platzkonzert (koncert). - 20.00 
Nieuws. - 20.30 Der Sport-Spie-
gel. - 21.15 Bilanz. - 22.00 Heu
te-Journal. — 22.20 Drei Engel fuer 
Charlie (f). - 23.05 Das geht sie 
an. — 23.10 Ich war lange nicht auf 
Schalke (reportage). - 23.55 La 
Victona (tv-spel). — 1.20 Nieuws. 

ARP 3 

20.00 Gezondheidstips. — 20.45 
Journal 3. — 21.00 Nieuws. — 
21.15 Mittwochs in... - 23.00 Ver-
keerstips. — 23.05 Die Narbe 
(film). — 0.45 Nieuws. 

TF 1 
12.15 Réponse a tout. — 12.33 
Midi première. — 13.00 Nieuws. — 
13.37 Les visiteurs du mercredi. — 
17.55 Sur deux roues. - 18.00 
Konsumentenmagazine. — 18.29 
Kleuterprogramma. — 18.57 Echt 
gebeurde verhalen. — 19.12 Une 
minute pour les femmes. — 19.20 
Gewestelijk nieuws. — 19.44 Les 

inconnus de 19h.45. - 20.03 
Nieuws. - 20.35 Koncert. - 21.30 
L'orange amère (tv-film). — 23.00 
Nieuws. 

A2 
12.15 Cecilia, médecin de cam
pagne (f). — 12.45 Nieuws. — 
13.20 Page spéciale. - 13.35 Re
gionaal magazine. — 13.50 Bon
jour Paris (f). — 14.03 Damesma
gazine. — 15.15 Super Jaimie (f). 
— 16.10 Jeugdprogramma. — 
18.35 C'est la vie (tips). - 18.55 
Des chiffres et des lettres (spel). 
— 19.20 Gewestelijk nieuws. — 
19.25 Top club (show). - 19.45 
Nieuws. - 20.10 Voetbal. - 22.10 
Gezondheidsmagazine. — 22.50 
Nieuws. 

FR. 3 
18.55 Tnbune libre. - 19.10 
Nieuws. — 19.20 Gewestelijk 
nieuws. — 19.40 Regionaal pro
gramma. — 19.55 Tintin (tekenfilm). 
— 20.00 Les jeux de 20 heures 
(spel). — 20.30 Le retour de Saba-
ta (western). — 22.10 Nieuws. 

LUX 
12.00 La bonne Franquette. — 
16.30 L'école buissonnière. — 
18.00 Le coffre-fort (spel). - 18.05 
Nieuws uit de regio's. — 18.20 
Ram-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. 
— 20.10 Barcelona —Dusseldorf 
(voetbal). — 22.00 Hitparade. 
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John Mc Enroe bedreigt Björn Borg 
John McEnroe, een 20-jarige 
Amerikaanse tenniscrack, 
heeft de hiërarchie over
hoop geklopt. Door te Dal
las in de finale van het 
XCT-eindtornooi Björn Borg 
opzij te zetten (7 — 5, 4 — 6, 
6—2 en 7 — 6) doorbrak de 
jonge McEnroe de hegemo
nie van het kwartet Borg-
Connors-Gerulaitis-Vilas. 
McEnroe, die een ver
schroeiende opslag in huis 
heeft, had zich al eerder als 
een opkomende ster aange
meld. 19 juni '78 debuteerde 
hij op de Londense Queens 
Club. Hij won het tornooi. 
Sindsdien zou hij al meer 
dan twintig miljoen frank 
verdiend hebben. 

Een eerste piek haalde hfj door 
begin dit jaar het Masterstornooi 
binnen te rijgen. Er kleefde even
wel een smet op de triomf: in de fi
nale ging Connors (blaren op de 
voet) fysiek onderdoor vooraleer 
de strijd kwalitatief (7—5 en 3—0) 
was beslecht. McEnroe verbeid
de echter zijn tijd. Die schijnt nu 
gekomen. In Dallas rekende hij in 
de halve finale af met Jimmy Con
nors. 6—1, 6—4 en 6—4. Duidelij
ker kon moeilijk. Connors, erg ge
brand op zijn reputatie als 
Amerikaanse nummer 1, verteer
de de nederlaag slecht. Hij ver
scheen niet op de perskonferen-
tie nadien. 

In de finale verging het Borg, 
die eerder al flink wat moeite had 
ondervonden om Vitas Gerulaitis 
van zich af te houden (7—5, 7—6, 
2—6 en 6—2), al met veel beter. 

• Twee naar erkenning snak
kende jonge wielrenners heb
ben de laatste grote eendags-
wedstrijden van het klassieke 
voorseizoen gewonnen. Daniel 
Willems overrompelde de 
tegenstand in de Rund urn Hen-
nlnger Turm. Beppe Sarroni ze
gevierde voor aartsvijand Mo-
ser in de Grote Prijs van Zu
rich. Het lijdt geen twijfel dat 
belde overwinnaars eerlang 
hun plaats zullen opeisen in de 
absolute wielertop. Inmiddels 
presteren ook Fons De Wolf en 
Noel De Jonckheere behoorlijk 
In de Ronde van Spanje. In 
totaal waren de Belgen zondag
avond al aan zeven ritoverwin-
nlngen toe. Het zag er toen 
evenwel naar uit dat onze kans
hebbers op de eindoverwin
ning (Pollentier en Van Impe) in 
Zoetemelk hun meerderen zou
den moeten erkennen. 

• Raymond Ceulemans werd 
te Leuven Europees kampioen 
pentatlon. Hij onttroonde titel
verdediger Crist Van der Smis
sen. De jonge Nederlander ein
digde op vier wedstrijdpunten 
van meester Mon. Ceulemans 
kreeg Inderdaad weer een ge
ruststellend steuntje van 
• ploegmaat» Dielis. Ludo ver
sloeg Van der Smissen afgete
kend zodat de Nederlander aan 
de finalepartij begon met de 
opdracht Ceulemans een 8 — 2 
nederlaag toe te dienen. Wie 
zou ooit zoiets kunnen ' 

• In feite heeft Harry Everts 
de grote motorcrosprijs van 
België 250 cc. gewonnen. Te 
Genk beheerste hij de twee 
reeksen. De overwinning kon 
hem evenwel niet «officieel-
worden toegekend omdat hij 
deelneemt aan het wereldkam
pioenschap 125 cc. Eindover
winnaar werd bijgevolg de jon
ge Engelsman Hudson terwijl 
de Zweed Hakan Carlqvist lei
der blijft in de tussenstand van 
het wereldkampioenschap. In 
de strijd om de Belgische titel 

500 cc. Liep Yvan Van den 
Broeck verder uit op een door 
pech geremde André Vromans. 
Opvallend was echter dat men 
de nog eens In een kampioen
schapsrace uitkomende Roger 
De Coster in beide reeksen 
moesten laten voorgaan. 

• Woensdag ]!. werd de eer
ste Europese bekerfinale ge
speeld. De heenwedstrijd om 
de Uefacup. Tussen Bor. Mön-
chengladbach en Rode Ster 
Belgrado. Twee klubs die mede 
de Europese voetbalgeschiede
nis hielpen schrijven. 
In de andere finales vinden wij, 
op de C.F. Barcelona na, vrijwel 
uitsluitend nieuwkomers. Het 
Duitse Fortuna Düsseldorf in 
de Europacup II. Een klub die in 
de nationale kompetitie zeker 
niet de hoogste ogen gooit. 
In de grote Europese finale, die 
van de landskampioenen, vin
den we het Engelse Notting
ham en het.. Zweedse Malmö 
terug. De uittredende Engelse 
landskampioen — Liverpool 
staat opnieuw voor de beste 
Britse ploeg — zorgde eigen
lijk voor de grote verrassing in 
de terugwedstrijden van de hal
ve finales. 

Nadat de Engelsen op eigen 
veld 3 — 3 gelijk hadden ge
speeld tegen de LF.C. Köln 
bleek evenwel te simpel. De 
ploeg van de controversiële 
manager Brian Clough ging in 
de domstad resoluut aanvallen 
— wie doet nu zoiets op ver
plaatsing ? — geraakte 0—1 
voor en hield voor de rest van 
de tijd de Duitsers van voor 
Peter Shilton weg. Nottingham, 
één van die exponenten van 
het vaak nog gezondheid uit
stralende Britse voetbal, plaat
ste zich bijgevolg voor het 
eerst in zijn geschiedenis voor 
de grote eindstrijd. Net als het 
onbekende Malmo. De Zweden 
moeten in de finale normaal bui
gen voor hun tegenstanders. 
Toch zou het verkeerd zijn Mal
mo voor een tweede Panathmal-
kos — dat ook ooit eens in de 
beslissende wedstrijd terecht 
kwam — te verslijten. De Zwe
den schakelen recent over naar 
het -beter» betaalde voetbal. 
Gevolgd was dat de uitwijking 
van talent werd afgeremd. Daar
uit vloeide dan weer voort dat 
het eigen klubvoetbal aan kwa
liteit won. In welke mate zal nu 
eind mei in München moeten 
blijken. 

De Zweed betrouwde weer op 
zijn sterk baseline-spel. McEnroe 
ontwikkelde echter zoveel kracht 
dat er vrijwel nooit lange ralleys 
konden worden uitgebouwd. De 
breaks waren dan ook uiterst 
zeldzaam. 

McEnroe won en gooide daar
door de bestaande krachtsver
houdingen overhoopt. Hij kondigt 
zich nu aan als de grote konkur-
rent voor Björn Borg, die toch 
nog altijd voor de beste tennis
speler ter wereld doorgaat 

Tevreden 
De onverwachte overwinning van 
John McEnroe werd met name 
door Cliff Drysdale zeer toege
juicht. De 37-jarige Zuidafrikaan, 
die voorzitter is van de ATP (As
sociation of Tennis Professionals) 
vindt namelijk dat het handjevol 
toptennissers te veel macht (en 
geld) in zich verzamelt. Hoe bre
der de top hoe vaker die macht 
wordt opgeslltst. 

Wij hadden het al in een vroegere 
bijdrage over de problematiek 
van toptennis. De vedetten mij
den de onderlinge konfrontaties. 
Zij spelen een paar grote tornooi
en per jaar en verkiezen voor het 
overige bij voorkeur lonende en 
risicoloze exhibitiewedstrijden. 
De kwaliteit wordt bij deze gang 
van zaken niet gediend. 

Zo liet Vitas Gerulaitis — mis
schien wel de «briljantste» top-
tennisser — zich eigenlijk opzet
telijk uitschakelen in het tornooi 
van Las Vegas. Hij wilde namelijk 
enige rust voor aanvang van het 
finaletornooi in Dallas. Gerulaitis 

daarover: «Ik heb dit jaar al veel 
te veel gespeeld. Soms stond ik 
zeven dagen per week op de 
baan voor exhibities. Ik diende 
kracht terug te winnen om in Dal
las niet helemaal in de vernieling 
te gaan. Daarom die rustperiode». 

kingskracht wanneer geregeld 
belangrijke en overzichtelijke 
kompetities worden georgani-
zeerd. De toeschouwer — waar 
het uiteindelijk allemaal om te 
doen is omdat hij als betalende- of 
televisiekijker sponsors aantrekt 

Duidelijker kon het eigenlijk niet 
gezegd worden. Toch zou het al 
te simplistisch zijn de topspelers 
als enige verantwoordelijken 
voor deze t)edroevende gang van 
zaken aan te wijzen. Per slot van 
rekening inkasseren zij enkel het 
geld dat op hol geslagen organi-
zatoren en sponsors hen onder 
en boven de tafel toeschuiven. De 
internationale tenniskalender be
vat momenteel 94 tornooien. 32 
van deze zijn gekwalificeerd als 
Super Grand Prix-tornooien. Dui
delijk belangrijker dus dan de 
overige. Maar desondanks blijft 
de versnippering te groot. Gelijk 
welke sporttak wint aan aantrek-

— moet zichzelf in het gebeuren 
kunnen terugvinden. Hij kan 
meestal het onderscheid maken 
— of zal het toch binnen de kort
ste keren leren maken — tussen 
geveinsde en echte kompetitie. 

Sport moet geloofwaardig blijven. 
Dat wordt echter alsmaar moeilij
ker. Stel je immers voor dat er dit 
jaar in het tornooitennis 12 mil
joen dollar te verdienen valt. 

Drysdale daarover: 'Sociaal ge
zien slaat dat natuurlijk nergens 
op. Maar wat wil je. In onze maat
schappij worden veel mensen 
overbetaald. Ikzelf ook. Maar ik 
kan het toch moeilijk inleveren.» 

^"^r:!,^ 
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profiteer n u ! 

SUPERVERKOOP 
HERENKOSTUUMS 

I 

de grootste kostuumverkoper 
van 't land biedt u nu de 
gelegenheid om tegen uiterst 
voordelige prijzen een 
kostuum van grote klasse 
te kop^n. 
Een kostuum van SKM daar is 
men trots over... 
trots over de modieuze snit 
trots over de degelijke afwerking 
trots over de onberispelijke kwaliteit 

HERENKOSTUUM 
tweedelig - zuiver scheerwol -
moderne snit - alle maten 

Vanaf 3 . 2 5 0 fr. 
HERENKOSTUUM 
driedelig - zuiver scheerwol -
klassieke of moderne snit 
alle maten 

Vanaf 3 . 7 5 0 ft. 

HERENKOSTUUM 
van zuiver scheerwol - speciaal 
ontworpen voor zwaarlijvige of 
extra lange personen -
onberispelijke s/iit 

vanaf 3 . 9 9 5 fr. 

WAARDEBON 
BIJ aankoop van een herenkostuum 
en bij voorleggen vafn deze bon be
komt u een CRAVATTE tegen HAL
VE PRIJS. 

Geldig tot 1 juni 1979 

SUCCES KLEDING MEYERS 
BOOMSESTEENWEG 35 A A P T C E I A A D 

OPEN 
ALLE WERKDAGEN 

VAN 9 TOT 20 U. 
ALLE ZATERDAGEN 

VAN 9 TOT H U. 



Meerhout: geen ruilverkaveling! 
Onder voorzitterschap van notaris Van Ermengem met als ondervoorzitter Louis 
Vandeperre. voorzitter van de kruidenklub «De Meidoorn» en als sekretaris 
Frans Huygens, bestuurslid van het Davidsfonds en in aanwezigheid van sena
tor Carlo Van Eisen (VU), volksvertegenwoordiger Jef Sleeckx (BSP) en Willy 
Taelman ( P W ) werd in samenwerking met de Meerhoutse oppositiepartijen 
(BSP, MB, P W en VU), op zondag jl. gestemd over al dan niet een ruilverkave
ling op Meerhouts grondgebied. En dat de Meerhoutenaren anti waren bleek dui
delijk aan de uitslag. 
Reeds voor het stembureau openging, waren reeds mensen komen opdagen. 
Iets later werd het reeds zo'n drukte dat de bureauleden werkelijk hun handen 
vol hadden om alles in goede banen te leiden zoals u op bijgaande foto kunt mer
ken. 

In het totaal brachten 632 mensen hun 
stem uit. Uit de stembus werden 10 
ongeldige, 3 blanco's, 20 voor- en 599 
tegenstemmen gehaald Dit betekent 
dat 96,7 % zich tegen de ruilverkave
ling uitsprak. Belangrijker is nog dat 
iets meer dan 70% van de betrokke
nen van Meerhout zelf aan dit referen
dum deelnamen wat volgens de in-
nchters een vrij hoge opkomst is daar 
het een vnje en met officiële stem
ming betrof, bovendien een stemming 
die door het gemeentebestuur werd 
afgekeurd 

Parlementaire interesse 

Volgens Jef Sleeckx kan ruilverkave
ling er enkel op demokratische wijze 
komen. Ruilverkaveling mag alleen 
doorgevoerd worden indien een de

mokratische meerderheid van de be
trokkenen voor IS en indien al de be
trokkenen elke faze een volledige 
beslissende inspraak hebben. Het is 
daarbij zijn stellige overtuiging dat de 
landbouwers hun lot zelf in handen 
moeten nemen zonder diktatuur van 
een boerenorganizatie, die met vee
voeder, zaaigoed, landbouwmachines, 
verzekeringen, spaarkassen, banken, 
leningen, en alles voor de boer van de 
wieg tot de kist, de boeren in haar 
macht houdt 
Volgens senator Carlo Van Eisen was 
er een onverwachte grote opkomst, 
ondanks de pogingen van de Boeren
bond de mensen thuis te houden 
Er waren zelfs mensen van Antwer
pen en Oostende komen opdagen Hij 

BOUWEN? KOPEN? 
VERBOUWEN? 
BOUWGROND? 

WIJ LENEN JE T0T100% 
/ • \ 

wil dat de mensen geraadpleegd wor
den en dat ze — alvorens ernstige be
slissingen genomen worden — zich 
over de grond van de zaak mogen uit
spreken wat in de huidige procedure 
zeker met het geval is. 
Volgens de inrichters heeft dit refe
rendum in het kader van het geheel 
door diverse milieuzaken zijn demo
kratische waarde met verloren en dat 
er een sterk monopolie op de ge
meenschap drukt bevestigt de anti-
ultslag 

Belangrijk hierbij is dat de drie parle
mentsleden eensgezinde kommenta-
ren hebben Hun initiatief is dan ook 
zich te richten tot minister De Backer 
en tot minister Lavens, dat Meerhout 
zeker geen ruilverkaveling wil en zich 
ten gronde zal verzetten. 
Opvallend bij dit referendum was wel 
dat zowel BSP, VU als P W aanwezig 
waren, maar geen CVP-afgevaardig-
de. Het is duidelijk dat de drie partijen 
de belangen van de Meerhoutenaren 
wensen te verdedigen, die van ge
dwongen ruilverkavelingen mets wil
len weten. 

Lucien Beyens, 
VU-sekretaris 

VU-nieuws uit 
Ekeren 
Ledenvergadering 

Zal plaatshebben op vrijdag 1 juni e.k. 
in het lokaal «De Boterham», Velt-
wijcklaan 23 'e Ekeren-Centrum. Aan
vang: 20 u. Alle belangstellenden zijn 
zeer hartelijk welkom Onderwerp: 
De Europese Verkiezingen. Gast-
spreekster: mevrouw Nelly Maes 

D e Europese verkiezingen 

Propagandamaterieel is steeds te be
komen bij de propagandist. Stadhou
derslaan 11 te Ekeren en op het VU-
sekretariaat, Geestenspoor 72 te Eke
ren. Hoe meer propagandisten er zul
len zijn des te meer werklust zal er 
zijni 

OCMW 
MERKSEM 

(tweede bekendmaking) 
Het Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk Wel
zijn, Van Aertselaerstraat 
29, Merksem, wenst over te 
gaan tot de aanwerving van 
een: 
— geneesheer-radioloog 
Nadere inlichtingeri in ver
band met de aanwervings-
voorwaarden en de in te 
dienen bewijsstukken en de 
bezoldigingsregeling zijn te 
bekomen bij het perso
neelsbureau Jaak De 
Boeckstraat 3-11 te Merk
sem (tel. 45.75.80 - toestel 28). 
De eigenhandig geschreven 
aanvraag voor voornoemde 
betrekking dient bij een ter 
post aangetekende zending, 
gericht aan de heer Chris 
Morel, voorzitter van het 
OCMW, uiterlijk op 21 mei 
1979 toe te komen. 

(Adv. 288) 

m 

Senator Car lo Van Eisen ( V U ) en kamerlid Sleeckx (BSP) staan na af
loop de pers te woord . 

Zicht op het stennbureau: Lucien B e y e n s , VU-sekretar is nepmt e v e n de 
taak van d e voorzitter van het s t e m b u r e a u o v e r te rw i j l achter hem een 

getuige van het aktiekomitee alles volgt 

ANTWERPEN 
KnunDCR 
MEI 

12 ANTWERPEN: Braadfestijn Inschrijvingen op het VU-sekretari-
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. 

19. BONHEIDEN: Informatieve wandeling op een deel door 
Openbare Werken geplande tracé van de Expressweg Meche-
len-Herentals Ingericht door de Verenigde aktiegroepen Leefmi
lieu samen met andere verenigingen Vertrek om 14 uur aan de 
Krankhoeve, Grote Doelstraat 1. 

20 WILRIJK: 6e ambachtenmarkt van 14 tot 18 u. op het Neerland 
Ingencht 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 
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CHATEAU CARAVAN 
Verkoop - Verhuur 

onderdelen - toebehoren - trekhaken 
Frans Beirenslaan 278 (Kri jgsbaan) Borsbeek 

Tel 031/21.98.15. O o k ' s zondags open. 

& CARAVANCENTRA P V B A 

Groot-Riemst rouwt 
Christiaan Konings, vader van onze 
trouwe medevi^erker Gaby, is op paas
dag, na een leven vol toewijding voor 
zi|n vrouw en kinderen, stilletjes maar 
berustend van ons heengegaan 
VU-Riemst biedt langs deze weg aan 
de familie Konings en aan Gaby in het 
biezonder zijn blijken van deelneming 
aan in de rouw die hen zo getroffen 
heeft 

HflLCnDeit 

Voerens 
volksfeest 
Zondag 20 mei vieren de Vlamin
gen van Voeren (vredelievend) 
hun volksfeest Het spreekt van
zelf dat de ganse Vlaamse ge
meenschap meeviert 
Programma; 
13 u.: Bijeenkomst op «De 
Plank» te St-Maartens-Voeren 
waar een wandeling door Voe
ren vertrekt - 14 u.: in de reuzen-
tent te 's-Gravenvoeren groot 
Vlaams volksfeest - 20 u.: in de
zelfde tent start van het groot 
volksbal 
Laat onze Voerense Vlamingen 
niet In de steek en feest met hen 
hun gehechtheid met Limburg 
en Vlaanderen! 

Gratis invullen 
belastingaangiften 
te Genk 
Dr Vandekerckhove, senator, 
Schaapsdnes 29, tel 354640 Dins-
en donderdag 18-19 u — A Gysen-

Demeester, provincieraadslid, Koer-
lostraat 31, tel 35 22 80 Zaterdag 10-
12 j — Hugo Olaerts, 
gemeenteraadslid. Stationsstraat 15, 
tel 35 32 83 Donderdag 10-12 u 
Gelieve alle nodige stukken mee te 
brengen De resultaten worden naar 
wens eigenhandig of per computer 
berekend 

„Een ander 
Europa" 

met Maurits Coppieters, 
lijsttrekker 

Rik Vandekerckhove, 
6e kandidaat 

Johan Sauwens, 2e opvolger 
Vrijdag 11 mei 79 

parochiezaal Bret — Genk 
Aanvang: 20 u. 

Inrichting: VU-Genk 

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

OOK NAAR MAAT 

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

Tel 031-31.35.83 

13 mei: 
Bormsdag te St.-Niklaas 
Na de geslaagde Eeuwfeestviering m 
de stadsschouwburg van de geboor
testad van dr August Borms, roept 
het Bormskomitee ook dit jaar alle be
wuste Vlamingen naar St-Niklaas op 
zondag 13 mei 1979 
Om 10 uur herdenkingsmis in de Kol-
legekerk CKollegestraat bij de Grote 
Markt) o I v e h Daan De Smet, supe
rior en voorzitter Stedelijke Kultuur-
raad, die ook de gelegenheidshomilie 
uitspreekt De mis wordt opgeluisterd 
door de Mariakantorij» van St-Ni
klaas o l v Jos D'Hollander, in heel 
Vlaanderen gekend o m door hun 
kooroptreden tijdens de IJzerbede
vaarten 

Daarna verzamelt men om 11 uur in 
zaal «Centrum» op de Grote Markt 
Niemand minder dan Stan Spiessens, 
die verleden jaar samen met zijn 
broer-pater uit Italië zijn vroegere 
Waaslandse vrienden kwam bezoe
ken, spreekt over «Geweldloze weer
baarheid» 
Een dringend getuigenis tot de verwe
kelijkte weeldegeneratie van nu, die te 
gemakkelijk denkt aan schijnoplossin
gen met geweld en zonder offerzin, 
en die wellicht me meer weet dat dr 
Borms als pacifistische aktivist zich 
ook ontfermde over de pioniers der 
«legerdienstweigering», wat de ge
broeders Spiessens jaren gevange
nis kostte 
In deze lijn zal historicus dr Guido 
Provoost, sekretans van de Vlaamse 

Vredesbeweging V O S , het verband 
leggen tussen de Vlaamse bevrij-
dingsstnjd aan het IJzerfront 1914-
1918, en de strijd in dezelfde jaren van 
Borms en de «aktivisten» op het 
thuisfront Deze beide stromingen de
den de Vlaamse zelfstandigheidsge-
dachte en de wereldwijde vredes-
idealen openbloeien over heel ons 
volk, dat ze vereeuwigde in de op
bouw en wederopbouw van Vlaande-
rens IJzertoren 

OCM W-wijkbureau 
te Baasrode 
geopend 
Waar? In het oud gemeentehuis, St -
Ursmarusstraat, tel 052-33 24 60 
Open op maandag 9-11 u en 17-
19 30 u , dinsdag 9-11 u , woensdag 9-
11 u en 13-17 u , donderdag 9-11 u , 
vrijdag 9-11 u. en volgens afspraak 

U kunt er terecht met al de problemen, 
waarmee U anders naar Dendermon-
de moet Meer inlichtincen bij Herna 
V D Abbeele, OCMW-hd (VU), Los-
weg 11 te Schoonaarde (tel 052-
42 3549) 

Sociaal dienstbetoon 
in en rond St.-Niklaas 

— Vlaams-nationale mutualiteit 
in volle expansie (streek Ant-
werpen-TurnhouÜ zoekt 
— Bediende half-time Oiefst met 
kennis van ziekenfondswezen) 
— Afgestudeerden secundair 
of hoger onderwijs die tijdelijk 
interessante job wensen bv in 
afwachting legerdienst Schrij
ven met volledig curriculum vitae 
naar Frans Kuijpers, Waterstraat 
16 2230 Schilde 

GROOT-GENT 
Student, 18 jaar, zoekt dringend 
passende vakantiejob Voor in
lichtingen zich wenden senator 
O Van Ooteghem, Oud-Strij-
dersstraat 29 te 9219 Gentbrug
ge (tel 091-3072 87) 

Jongedame uit Mechelen, diplo
ma volledig hoger middelbaar 
handel, zoekt dringend een aan
gepaste betrekking in de omge
ving Mechelen-Brussel-Antwer-
pen Belangstellenden kunnen 
zich wenden tot volksvertegen
woordiger Joos Somers Lier-
sesteenweg 11 te 2580 Sint-Ka-
telijne-Waver of telefonisch op 
het nummer 015 21 79 00 - refe-
rentier.ummer 1705 (N 127) 

BELSELE 
Nelly Maes en Arnold Vandermeulen, 
de laatste maandag van elke maand 
bij A Vandermeulen, Belseledorp 91 

DE KLINGE 
Robert Van Duyse, gemeenteraadslid 
van Sint-Gillis, elke dag bij hem thuis, 
Trompwegel 64, De Klinge Of, op aan
vraag brengt hij u een bezoek tel 
706068 

Waarschoot denkt 
aan woontoekomst 
Onder zeer ruime publieke belang
stelling stelde de fraktieleider van de 
Vlaamse Gemeentebelangen, Fons 
Van Holderbeke, de brochure «Zo 
willen WIJ wonen» op 4 mei in zaal 
Fiesta aan de pers en aan de ge
meente voor Aan de hand van dia's 
van toestanden te Waarschoot en van 
woonerven in Nederland probeerde 
hij de aanwezigen warm te krijgen 
voor zijn visie in verband met wonen 
de straat niet meer in funktie van de 
auto, maar als aanhangsel van de wo
ning, kinderen moeten er kunnen spe
len, ouderen moeten er zonder pro
blemen kunnen wandelen, de 
omwonenden moeten zich thuis voe
len in hun eigen straat waar de auto 
aan banden gelegd wordt Doel van 
de brochure is volgens Fons Van Hol
derbeke de Waarschootse mensen 
bewust te maken van hoe het zou 
kunnen zijn 

Daarom eindigde hij de avond met 
een oproep tot gans Waarschoot de 
brochure te kopen die op zondag 13 
mei in de voormiddag van deur tot 
deur kan verkocht worden. 

De brochure kan ook besteld wor
den door overschrijving van 35 fr op 
postrekening 000-0594696-86 van 
Fons Van Holderbeke, Waarschoot 
met vermelding «Zo willen wij wo
nen» 

Walter Linseele 

N I E U W K E R K E N 

Oswald Opgenhaffen en Hector Van 
der Loo, geruggesteund door M. Cop
pieters (tel 76 57 64), de derde dins
dag van elke maand, in café De Klok, 
Pastorijstraat 1, Nieuwkerken 

S I N A A I 

A. Baeckelandt de eerste vrijdag van 
elke maand bij hem thuis, Wijnveld 
222, Sinaai 
R. Baeyens, de derde vrijdag van elke 
maand bij hem thuis. Neerstraat 14, Si-
naai 

SINT-G ILL IS 

Alle woensdagen, in de St-Niklaasstr 
49, tussen 18 en 19 uur. elke eerste 
woensdag van de maand Hendrick 
Ivens; elke 2e Nelly Maes, elke 3e Lu
cie De Munck; elke 4e Robert Van 
Duyse; elke 5e Maurits Coppieters. 
U kan ze daar ook telefonisch berei
ken op het nr 705708 

S I N T - N I K L A A S 

Leo Van Hoeylandt elke dag van 18 
tot 20 uur in de Van Raemdonckstraat 
9 
Nelly Maes, elke vrijdagnamiddag en 
ook op afspraak in de Gentse Baan 
50, Smt-Niklaas 

Hebt u problemen met uw pensioen, 
belastingen, legerdienst of uw betrek
k i n g ' Kom er eens over praten Er 
staan bekwame mensen voor u klaar 
Het spreekt vanzelf dat voor dringen
de gevallen, zij ook buiten de zitdagen 
ter beschikking zijn Een eenvoudig 
telefoontje volstaat 

De politieke partijen 
en Europa 
Debat met senator Wjlly Vernimmen 
(BSP), volksvertegenwoordiger Al
bert Decordier (PW) , volksvertegen
woordiger Jan Verroken (CVP) en se
nator Germain De Rouck (VU) 
Inrichting. VUJO-Ronse Vrijdag 
25 mei om 20 u Muziekakademie, 
Zuidstraat, Ronse 

MEI 
LIMBURG 

19 LOMMEL: Optreden van Johan Verminnen en orkest om 20 uur 
in zaal Lommelhof Organizatie VUJO Prijzen, 80 fr (CXJP), 100 fr 
voorverkoop, 120fr avond zelf 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 
Tel. 

WETTELIJK 

OOST-VLAANDEREN 
L< MEI 

11 

11 

ERTVELDE: VU-bal met medewerking van VU-Evergem en VU-
Sleidinge, in de zaal van «Eddy Wally» om 21 u Inkom 100 fr 
EREMBODEGEM: VU en F W - vooorlichtingsvergadenng naar 
aanleiding van de Europese verkiezingen met als spreker sena
tor Germain De Rouck Diamontage over «Uw Vlaamse stem in 
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 Barlona ( f 5-afrit) te Baarle-Drongen 60 fr in
kom 

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 
ST.-NIKLAAS. Mis Bormsherdenking om 10 uur in St-Jozef
kerk KI -Seminarie Om 11 uur bijeenkomst in zaal Centrum op 
de Grote Markt met Dr G Provoost en Stan Spiessens 
Boodschap Bormskomitee 

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 

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 

ST.-NIKLAAS: «Reizen, ongineel en met te duur kan ook», om 
9 uur georgamzeerd door M V & G en L Dosfelinstituut 
BEVEREN - Uitstap Vlaamse Vrouwenbeweging Nele naar het 
bedrijf «Mylene Center» te Heist-op-den-Berg Vertrek om 
8 u 30 aan het oud kerkhof 

ST-GILLIS - Kursus «De Gemeente » door het Politiek Kaderin
stituut om 19 u 45 in «'t Moleken » Deelname 200 fr Rechten 
en plichten van een gemeenteraadslid 
ZWIJNDRECHT-BURCHT Fietszoektocht Vertrek om 13 uur 
aan het Vlaams Huis Afstand ± 23 km Deelname in de onkos
ten 50 fr 
STEKENE - Jaarlijks bal van de voetbalploegen VK-Weredi en 
VK Gouden Leeuw om 20 u 30 in de Broederschool, Nieuw
straat Met het orkest The N Angels 
NIEUWKERKEN - In voorbereiding van de Europese verkiezin
gen vormingsdag door P KI in zaal Raes, Stationstraat van 10 
tot 17 u 
GENT-MUIDE : Leden- en sympatisantenfeest om 17 uur in het 
Parochiaal Centrum St-Theresia Muide Inschrijven 091-
256487 

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

19 GENT-MUIDE: Jaarlijks leden- en sympatizantenfeest om 15 uur. 
19 DENDERWINDEKE:Tweedeeetfest i jn van 19 u af in het parochi

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

KIELDRECHT: Boerderijtocht met het Davidsfonds Informatie 
Jos Torremans, Molenstraat 50, Kieldrecht 
WAARSCHOOT: Dr Goosenaertskring en Boeren-Aktiekomi-
tee organizeren een vergadering met debat over «Europese 
verkiezingen en Europees landbouwbeleid» Sprekers-1 Van de 
Walle (ABS) en W Persyn (VU) in de Parochiale Kring, School
straat, om 10 u 

13 

13. 

14 

14 

14. 

15. 

18. 

19. 

19, 

19 

19. 

20 

20 

DIRK MARTENS 
AALST NINOVE 

Beverstraat 24 26 
Tel 054/33105 

P V B A 

* 

Lange Zoutslr 30 29-33 35-38-
Tel 053/214060 

KINDERARTIKELEN plooi en wnndelwagens bedjes en wiegen 
stoelen en looprekken schommels • kanierversieringen - wastafels 

en waskussens kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei ti irnkledij - ri i i teri i i lrustingen - pmg-
jjongtafels badkleding en alle toebehoorten - rol en ijsschaatsen -

kampingartikelen - turngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus in merkartikelen OLitobanen -
elektr tremen der beste merken - autos • go carts - trakteren pop
pen poppenwagens en -wiegjes • b.reien - lessenaars - borden -
fietsjes alle gezelschapsspelen alle soorten niekanieken • school

tassen borden - tuinmeubelen • ti i inschommels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

« ) ö KERKSTRAAT 
(031)35.98.28 
ERKEND OPTICIEN 
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FILMTHEATERS 

studio 
Week van 11 tot 17 mei 

TERVUREN 
Zondag 1500 K T 

PETE'S D R A G O N 
van Walt Disney 

Vrijdag, zaterdag 2030 
Zondag 1800 K N T 

THE FURY 
Film van Brian de Palma 

Zondag maandag, dinsdag, 
woensdag, donderdag 
2030 K T 

A W E D D I N G 
Film van Robert Altman met Ge-
raldine Chaplin, Vittorio Gass-
man 

LEUVEN 1 
1400-1900 K N T 

PLAY IT A G A I N S A M 
Film van Herbert Ross met 
Woody Allen, Diane Keaton 

2045 K T 
Derde vjeek 

Mane Christine Barrault 
in de nieuwe Vlaamse film 

van Andre Delvaux 

EEN V R O U W T U S S E N 
H O N D EN W O L F 

met Rutger Hauer, Roger Van 
Hooi, Bert Andre, Senne Rouf-
faer e v a 
Scenario Ivo Michiels en Andre 
Delvaux 

HARPYA 
van Raoul Servais 

1545 
2300 

K N T 
Zesde week 

THE DEER H U N T E R 
Film van Michael Cimino met Ro 
bert de Niro 

LEUVEN 2 
1815 K N T 

I T S ALIVE A G A I N 
met Kathleen Lloyd, Frederic 
Forrest 

2000 K T 
Tweede week 

U N E H ISTOIRE S I M P L E 
Film van Claude Sautet met 

Romy Schneider, Claude Bras-
seur, Bruno Cremer 

1600-2200 K N T 

F O U L PLAY 
Film van Colin Higgens met Gol 
die Hawn, Chevy Chase 

14 00-2400 KT 

THE GREAT 
TRAIN ROBBERY 

Film van Michael Crichton met 
Sean Connery, Robert Lang 

TIENEN 
Zondag 15 00 K T 

THE THIEF 
O F B A G D A D 

Vrijdag, zaterdag 20 00 
Zondag 1915 K T 

W H E R E EAGLES DARE 

Vrijdag zaterdag 23 00 
Zondag 17 00-22 00 
Maandag, dinsdag, woensdag, 
donderdag 
2030 K N T 

HET GELE S A D I S M E 

KURSAAL TURNHOUT 

Zondag 15 00 K T 

THAT D A R N CAT 
van Walt Disney 

Vrijdag, zaterdag, zondag, maan 
dag dinsdag en woensdag om 
2030 
Zondag 18 00 en 2030 K N T 

M I J N V R I E N D 
of Het verborgen leven 

van Jules Depraeter 

FVV-partij 
voor Oostendse 
derde leeftijd 
Zondag laatst ging in «De Noordzee» 
Wapenplein te Oostende een gezelli
ge namiddag door voor vnenden uit 
de derde leeftijd aangesloten bij de 
Vlaamse vereniging voor gepensio
neerden 
Deze koffie pannekoekennamiddag 
werd aangeboden door de F W (Fe
deratie Vlaamse Vrouwen-Oostende) 
onder de bezielende leiding van ge
meenteraadslid Godelieve Depoorter 
die de aanwezigen dankte voor hun 
komst en de velen verontschuldigde 
die naar het Vlaams Zangfeest waren 
ZIJ dankte tevens haar medewerkers 
en biezonder de inrichting van het 
BLO-onderwi js uit het O L Vrouw
kollege 
Tussenin de koffie met de lekkere fij
ne pannekoeken, gebakken en opge
diend door een lustige werkgroep uit 
de F W , traden een volksdansgroep 
uit het B L O onderwijs van het O L-
Vrouwkollege op onder impuls en lei
ding van mevr De Visscher 
Zij kon met haar leerlingen de volks 
dansjes uitvoeren als «Het paard van 
Troje» «Op stap en jodel mee» en 
«Het loze vissertje» 
Tussenin werd een muzikale kwis ge
houden onder leiding van de gebroe
ders Van Synghel en een sneltombola 
«elk zijn prijs» De geestdrift werd 
tenvolle bereikt door het duo «Van 
Syngel» die met gitaar en zang oud en 
jong ten vrolijke volksdans in de ron
de kreeg Waarlijk een derde leeftijd
topper 

Proficiat aan inrichters en mede
werkers 

Geen Waals beton! 
«Geen Waals beton op Vlaamse 
grond'» is hef motto van de betoging 
nu zondag 13 mei te Wervik-Geluwe. 
De betoging vertrekt om 14 u aan Ge-
luwe-kerk en IS gericht tegen de aan
leg van de autoweg Pecq-Armentie-
res. Naast de landbouwers, die de 
eerste slachtoffers zijn, stappen alle 
natuurliefhebbers op, maar ook alle 
Vlaamsgezinden die het Waals beton 
op Vlaamse grond weigeren' 
De VU-afdelingen uit de streek mogen 
niet ontbreken' 

Vlaamse 
Vriendenkring 

«Ter Leie» op tweede 
familiezoektocht 
Nu zondag 13 mei organizeert de 
Vlaamse Vriendenkring «Ter Leie» 
van Groot-Wielsbeke zijn tweede au 
tozoektocht voor de ganse familie De 
zoektocht, waaraan om 75000 frank 
prijzen verbonden zijn, loopt onder 
het tema «Ken uw land, heb het lief» 
en voert de deelnemers doorheen 
Wielsbeke en omstreken en dit langs 
landelijke en rustige paden 
Startsein tussen 13 en 15 uur, na in
schrijving (150 fr ) in herberg De Klok 
ke te Wielsbeke en te Ooigem op het 
St-Brixiusplein om 12u 30 Mede-in 
zittenden betalen 50 fr 
Een buitenkansje voor de Vlaams na
tionale familie om er eens op uit te 
trekken met kans op een prachtige 
prijs' 

WEST-VLAANDEREN 

lustrerie 
mare de vriese 
baron ruzettelaan 56 
baan brugge-kortrijk 
telefoon 050 /35 7 4 0 4 

verlichting tegen betaalbare prijzen! 

voor u waren wij op de belangrijkste 
europese verlichtingsbeurzen, 
de nieuwe kreaties zijn binnen ! 
maak uw keuze uit de meer dan 
duizend verlichtingselementen : 
komt de nieuwigheden eens van 
dichtbij bekijken. 

Steeds aan de spits 
met de meest recente creaties 

vmym 
FW 
ondergronds... 
F W - V i l v o o r d e , G r i m b e r g e n , M a -
che len maak te van zi jn e e r s t e uit
s tap e e n m e e r d a n g e s l a a g d e ak-
t iv i te i t M e t z n 32 leden t r o k de 
a fde l ing naar ae mi jn van w a t e r -
sche i w a a r de «V laamse g r o n d » 
nu e e n s van b innen in b e k e k e n 
w e r d D a m e s die z i ch m i n d e r aan
g e t r o k k e n v o e l d e n to t « m o e d e r 
A a r d e » b l even b o v e n g r o n d s , g in 
g e n o p w a n d e l , e ten en d r i n k e n in 
het p rov inc iaa l d o m e i n van B o k -
ri|k 

V o o r z i t s t e r N o r a S e r k e y n — T o m -
mele in «De vier begeleidende 
manspersonen hebben we veilig 
terug naar boven gebracht ze 
waren haast uitgedroogd, want 
beneden was geen bier te krij
gen i» 

V a n k o r d a t e v r o u w e n g e s p r o k e n ' 

Vossem in wel en wee... 
op 28 april traden Ingrid Ronsmans 

en Mark Trappeniers in het huwelijks
bootje Mark voormalig VUJO-voor-
zitter, is de duivel doet-al van onze af 
deling, Ingnd een trouw VUJO lid W e 
wensen hen veel heel veel kleine 
Vlaamse leeuwkes 

M Un (Truiioorn 

1 
Restaurant 
Feestzaal Café 

U i t b a t i n g -. 
E r n a V a n D óor en 
Keierberg 25 

1700 Asse TeL 02/452.95.15 i 
Maandag gesloten 

Dienstbetoon 
te Scherpenheuvel-
Zichem 
Alle werkdagen is iedereen welkom 
bij VU gemeenteraadslid Marcel Ge 
moets Noordervest 38 te Scherpen-
heuvel (tel 013 7717 98) Alle proble
men worden deskundig en gratis 
afgehandeld op de kortst mogelijke 
tijd Iedereen is welkom, men zegge 
het voort 

op 4 mei jl stond het huwelijksbootje 
klaar voor Hilde De Rycker en Henk 
Van den Abbeele broer van onze on
dervoorzitter W I J kunnen deze beide 
VUJO-leden zeker met minder wen
sen Dus Hilde en Henk, denk eraan 
WIJ willen onze afdeling nog verder 
verruimen en verwachten ons aan en
kele nieuwe VUJO leden VU-Vossem 
rekent op jullie' 

Ons lid Jan Van Craenenbroeck on 
derging in Leuven een heelkundige in 
greep Ondertussen mocht hij het zie 
kenhuis weer verlaten en werd hij 
overgedragen aan de goede zorgen 
van zijn vrouw Jeanne De VU afde
ling Vossem wenst hem een spoedig 
en volledig herstel toe 

BRABANT 

— V U J O - A a l s t z o e k t j o n g e 
man (of v r o u w ) 20 a 30 jaar 
o m in Aals t e e n 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 N 1 2 6 

mm. 
MEI 

11 

12 

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£uro-verkiezingen, het woord zal voeren Begin 19 u 30 In 
kom gratis 

TERVUREN FW-gespreksavond in de Roze Zaal (Cafe 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 

SCHEPDAAL Bal van volksvertegenwoordiger dr Jef Valke
niers in zaal Select (Station) Om 21 uur met het orkest «The 
new Peppers » met als zangers Joe Harris en Vivi Voorverkoop 
80 fr Inkom 100 fr Opening van de Euro-verkiezingscampa-
gne 

ANDERLECHT 4e lentedans om 20 u 30 in zaal «Credo» 
Ninoofsesteenweg 371 Organizatie Karel Bulsfonds en Volks
unie Orkest De Gensters Inkom 100 fr 
KRAAINEM - WEZEMBEEK-OPPEM VUJO-bal «Waar Vla-
mongen thuis zijn » met als gastvedetten Gaston Bergmans en 
Leo Martin Inkom 100 fr CJP - 3-plus pas 50 fr 
LEUVEN Arrondissementeel bal om 20 u 30 in zaal Georges 
VOSSEM 7e VU-bal om 2 0 u 3 0 in zaal Edelweiss Orkest 
«The Spacelights» 

12 

12 

19 

19 
26 
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VU-Lembeek gastronomisch aangezuiverd 
Tijdens het weekeinde van 21 en 22 

april hield de VU Lembeek haar 3e 
Haantjeskermis 

Na deze eetkermis werden de na 
de verkiezingen ontstane negatieve 
cijfers in onze boekhouding weer 
voor een tijdje op peil gebracht 

Ondanks het feit dat we het streef
cijfer — vorig jaar vooropgesteld — 
met haalden zelfs minder volk noteer
den, kunnen we van een geslaagde 
aktiviteit gewagen 

Het politiek gestelde doel — de in
woners aantrekken — is daarentegen 
wel bereikt Mede dank zij het feit, dat 
we in twee jaar tijd de reputatie heb
ben opgebouwd de meeste verzorg
de en best georganizeerde eetkermis 

te hebben Met een dank zij onze 
kookmoeder en vader, Therese en 
Michel Vermeersch gewaardeerde 
keuken en dit alles tegen demokrati-
sche prijzen De zaalversiersing 
wordt sober gehouden, en het is net
jes bij ons, de ondervipding heeft ge 
leerd dat dit elders met altijd het geval 
IS De spijskaart, hoewel beperkt tot 
twee hoofdschotels, biedt verschillen 
de variëteiten en op de wijnkaart prij
ken ook een paar geselekteerde 
wijntjes die hun weg vinden naar de 
kenners 

De negatieve kant van onze organi-
zatie was dit jaar wel de ons toegewe 
zen datum samenvallende met de 
paasvakantie en met een plaatselijke 

kermis waardoor qeen oarkeergele 
genheid Wij van de VU, mogen al te 
vreden zijn dat we in de «katolieke» 
Kring mogen 

Wat dit alles met Vlaams-nationale 
politiek te maken hee f t ' In een dorp 
waar tot de fusie de plak werd ge
zwaaid door een konservatief-socia-
listische gemeenteraad (geen Van 
Miert-socialisten), en enkele in de stil
le oppositie verdrongen ouwe 
CVP'ers, ga je met van vandaag op 
morgen «Vlaamse politiek» doen, zon
der eerst de mensen te bereiken, ze
ker met in tijden wanneer de mensen 
een allergie hebben voor politiek 

Luk Langhendries, 
afdelingsvoorzitter 

FVV-iiaderdag 
voor Viaams-Brabant 

P r o g r a m m a : 
10 u Samenkomst 
10 30-12 30 Inleiding «Wat is 
vormingswerk», diskussie 
1230-14 u Middagpauze 
14 u-15 15 Inleiding «Doelstel
lingen en werking F W » 
1515-1545 Koffiepauze 
1545-17 u Diskussie omtrent 
vorige tema's 

Plaats: 
Vlaams huis «Pajottenland» 
Stationstraat 7 1770 Liedekerke 

D a t u m : 
Zondag 13 mei 1979 

M i d d a g p a u z e : 
Er is mogelijkheid om ter plaatse 
het middagmaal te gebruiken 
voor de prijs van 220 fr (drank 
inbegrepen) 
Voor inschrijvingen gelieve te 
telefoneren naar Annemie Tim
mermans, Stationsstraat 41, 
1770 Liedekerke, tel 053-
666042 

Aonbevolen huizen 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 AALST 
Maurits GOSSYE 
Tel 053-21 3533 

Dr Van De Perrelei 51 
BORGERHOUT 
Joost GOSSYE 
Tel 031-362928 

F ranssens O p t i e k : 
S i lhoue t te 
M a r w i t z 
R o d e n s t o c k 
Herentalsebaan 340 
Deurne-Z. - Tel 21.0896 
Kerkstraat 44 - Antwerpen 
Tel 35 65 75 

Maak ook eens kennis met de gezel 
lige sfeer in 

Cafe-Restaurant 
SCHUTTERSHOF 

Dorpstraat 10 
2922 RAMSDONK 

Tel 015-71 1549 

IDEL • Tel 011-534349 

Gelegenheicisgrafiek : Huwelijk - Ge
boorte Zelfkleventie plakband en eti
ketten. Houten druklettcrs - Rekla-
me-katenders. 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie Van Laere - Marcella Naessens 
Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49, 9230 Melle 
Tel 091-300653 

KEUKENS SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

Tel 58214 41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9 19 u Zondag gesloten 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgerief 

Schilderstraat 33,2000 Antwerpen 
Tel 031-37 4572 

DE OUDE KRING 

Cafe VU-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel 031-53 7039 

Dames-, heren- en kinderkleding 

lustrerie 
mare de vriese 

baron ruzettelaan 
assebroek - brugge 
tel. 050-35.74.04 

PVBA J BORREMANS COCK 
«KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel 054 412589 

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

Steeds welkom in 
KREKELHOF 

drankhuis met sfeer 
Brusselbaan II.Gooik 

Tel 054-3348 57 
Uw tweede thuis' 

MARC ADAMS 

Mechanische schriinwerkerij 
Guchtstraat 105 

9310 LEDE 

Tel 053-704875 

MEUBELEN MOENS 

Markt 28 

TERNAT 
Tel 58Z10 55 

Specialist primitief — 
sti|lmeubelen en modern 

STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 
— Industriële fotograf ie 
— Mode/arch i tektuur 
— Huweli jksreportages 
Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

DEN KLAUWAERT 
CAFE-LOKAAL VAN VOLKSUNIE 

DASSTRAAT 23, WOMMELGEM 
OPEN ZATERDAG VANAF 19 U 

ZONDAG VANAF 10 U 

DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

Tervuursevest LEUVEN 

Aangename sfeer 
Lekkere Duitse dranken 
Verzorgde keuken 

Demokrat ische prijzen 

MARC ADAMS 
Mechanische schninwerkerij 

Guchtstraat 105 

9310 LEDE 

Tel 053-704875 

JEF THIJS 

Alle verzekeringen 

Koning Leopoldlaan 1 
3180 Westerio Tel 014-544807 

FRITUUR-EETHUIS INGRID 
Olenseweg 41 Westerio 
(Voortkapel) tel 014 213696 

Vraag prijzen voor uw feestmenus 
Specialiteiten 
Alle dagen verse mosselen 

Feestzalen 

HOF VAN ARAGON 

Aragonstraat 6, Lier 

Tel 031- 8 1568 

Dames en heren in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 
en VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van het vak 
ADOLF CLAES EN ZONEN 

Kerkweg 8 1760 Roosdaal-Stn|tem 
Tel 054-33 37 56 

MATRASSEN PLATTEAU 

Alle maten alle soorten ook medika 
Ie en anti-allergische matrassen 

Platteau-Lievens, Portugeesstraat 9 

1780 Teralfene 
Tel 053-6674 56 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 734 06 43 
Na18u 425 4642 

SPECIALISATIE 

F DE MEYER 

Huiveldestraat 2 

DENDERMONDE-
GREMBERGEN 
Tel 052 215362 

Tuinmachinerie Groene zones 

Zaadhandel 

P V B A DE M O O R - L A T E U R 
P E L G R I M 9 
9258 S C H E L D E W I N D E K E 
Alles voor land- en tuinbouv\^ 
Tel 091-625142 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN! 

Verzorgde keuken, 
demokratische pnjzen, 
uitgelezen diensttjetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel 031/818841 

ETN BERT 
Assesteenweg 117 TERNAT 

Tel 02 5821312 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

DROOGKUIS - WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 MOL 
014-31 1376 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015 71 1240 

Verwarming stoom 
Alle herstellingen 

sanitair 

DRUKKERIJ PAPIERHANDEL 
J TRUYEN 

Stationsstraat 58 
2440 Geel 

Tel 014-588581 
Alle dag en weekbladen 

VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen 

Tel 02-268 1402 

-4KI) 

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

lindestraat 59 9280 overmere 

tel 091 6764 33 

Industriële brood- en banketbakkerij 
en roomijs 

Wilfned BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 UITBERGEN 

Tel 091 67 5712 

Een stukje ongerept 
natuurschoon 

Herberg 't STAMPKOT 
St Maria Latem ZWALM 
Boerenbrood Hesp Kaas 
Tel 055 4994 76 

Dinsd gesloten 
Vroeger uitbater Zwalmlandia 

RESTAURANT TUL 

Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 

Tel 091-69 2874 

Specialiteit ribstuk op hout 
Dinsdagavond en woensdag ge 
sloten 

Brandstoffen VANDUEREN 

pvba Harmoniestraat 6 BE

RINGEN — 011-43 37 07 Levenngen 

mazout — mogelijkheid gespreide 

betaling — onderhoud centrale ver 

warmingsketel 

Voeding Depolder 
Polderstraat 12 

8458 Oostdumkerke 

Specialiteit dag vers fruit 
en groenten 

Dubbele Valois-zegels aan alle le
den 

L U K O S pv.b.a. 
R ingmappen - d o k u m e n t h o u -
de r - p o c h e t t e n - sne lhech -
t e r s - o f f e r t e m a p p e n 

Fortstraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel. 031-49.3507 

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 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groens t raa t 84, 2000 A N T W E R P E N . 

Tel. 031 /36 .45 .31 . 

Ke izers t raa t 2, T e r n a t 
02-582.22.22. 

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

aBeroepspolitici in dichtgroeiend 
Europa op schouders tikkenn 

ST.-LAMBRECHTS-WOLUWE - Ze heeft nooit politieke ambities 
gehad. En, ze aast ook nu niet meteen op een politiek mandaat Ze 
vindt trouwens dat de politieke termen van-deze-tijd, de slogans, 
versleten zijn geraakt Tot op de draad. Vandaar haar gevoel dat de 
burger zo vaak en zo vlug misleid wordt door politieke beloften, die 
handig verpakt zijn in mooie woorden die meer het werk zijn van 
reklame-agenten dan van politici. 
Lerares Lut Uree! ziet nu ook de hoopvolle Europese gedachte 
bedolven geraken onder de propagandistische vloed die de (door 
de publieke opinie weinig geliefde) Europese stembusdag in juni 
voorafgaat 
Precies om de beroepspolitici bij deze zoveelste elektorale koorts 
even op de schouders te tikken, besliste Lut Uree! na enig aarzelen 
zich kandidate te stellen op de Eurolijst van de 
Vlaamsnationalisten. 
Haar zwakke troef, zo zegt ze zelf, is haar politiek-amateurlstlsch 
optreden. Maar, in de politieke arena kan ze evenwel voor een 
vernieuwende inbreng zorgen, precies omwille van haar frisse kijk 
op de politieke groei en wildgroei in Europa, een politiek 
konglomeraat dat morgen een parlement met haast geen 
bevoegdheden kr l jg t . 

Lut Ureel huivert van politieke doctri
nes die in hun extreme vorm door 
oogkleppenmilitanten ten koste van de 
demokratie en het welzijn van de bur
gers ten uitvoer worden gebracht Om
dat het Europees parlement nog een 
politieke gestalte moet krijgen vond zij 
het ogenblik biezonder geschikt om 
uitgerekend nu een stem-van-de-basis 
te laten horen. 

Lut Ureel: "Mijn motivatie om aktief 
aan Europese politiek te gaan doen 
schuilt onder meer in de eeuwige 
woorden van een August Vermeylen: 
«Eerst Vlaming zijn, om Europeeër te 
worden". Precies op dit moment is het 
broodnodig om in dat wassende Euro
pa onze eigen Vlaamse identiteit te to
nen, met zovelen als we zijn, met zo
veel politieke stem als we kunnen 
laten horen. Ik heb eens een essay ge
schreven (nog niet gepubliceerd) over 
de pietwals van de konsumptiemolen. 
Als we de elektorale slogans bekijken 
van de traditionele partijen, die bij de 
kiezers zetels willen afdwingen voor 
het verre Europese parlement, dan stel 
ik tot mijn spijt vast dat de machtige 
politieke groten mets in het werk stel
len om te beletten dat de wereld ver
der blijft dichtgroeien ten koste van de 
kleinschalige gemeenschappen, ten 
koste van de identiteit van mensen die 
in volksverband samenleven. Als Euro
pa politiek uitgebouwd wordt met een 
verminking van de identiteit van de 
(kleine) volksgroepen, dan hoeft het 
voor mij allemaal niet, met een schijn
baar demokratisch elektoraal moment 
als eerste bouwsteen.» 

— U is nogal bang van de toepassing 
van Inhoudsloze politieke termen_? 
Lut Ureel: «Ik sta in het onderwijs, in 
het Lutgardisinstituut in Oudergem. 
Ik heb dus wel even de tijd om ernstig 
na te denken over de manier waarop 
de beleidsverantwoordelijken onze 
samenleving naar het einde van deze 
eeuw begeleiden. Sinds mijn achttien 
jaar ben ik gevoelig voor de Europese 
gedachte. Daarom bevreemdt 
en bevreest het mij enigszins dat ik bij 
de huidige Europese machtsgroei een 
zekere (politieke) elite zie bewegen 
die zich universeel opstelt, die geen 
voeling heeft met wat aan de basis 
leeft, met wat in de kleine cellen van de 
demokratie kiemt en groeit...» 
Wat is voor U de inzet van de Europe
se verkiezingen? 

Lut Ureel: «Dit is een zeer direkte 
vraag, waarop voor mij het antwoord 
niet zo eenvoudig is. 
Ik heb nooit geloofd in overhaaste din
gen. Daarom ook meen ik dat de bete
kenis en de macht van het Europese 
parlement slechts langzaam, met enig 
ongeduldig timmeren aan de weg, kun
nen toenemen. 
Uw vraag heeft wellicht ook betrek
king op enkele konkrete programma
punten waarvoor ik met mijn naam wil 
tekenen. Dat zijn in een notedop: 
werkverschaffing, milieuzorg, bevrij
ding van benadeelde bevolkingsgroe

pen, billijker welvaartsverdeling, ver
betering van de levensomstandig
heden in de steden... 

Ik wil daar nog eventjes een toelichting 
bij geven. Maar, eerst dit. Mijn politiek 
engagement van vandaag steunt op 
drie motieven. Allereerst is er de pijnlij
ke ervaring, tijdens mijn jeugd in Alve-
ringem, met politieke uitwassen die 
hun grond vinden in doctrinaire toe
passingen van nationaal-politieke pro
grammapunten. Ik kan mij nu nog niet 
losmaken van de ervaring en het ge
voel dat mensen zo rap politiek om de 
tuin geleid worden én misbruikt 

Daarom wil ik met mijn kandidatuur 
een stem van de basis laten horen. Ten 
tweede wil ik, anders dan mee aan 
elektoraal opbod te doen, mijn steentje 
bijdragen tot de herbronning van het 
Europees gedachtengoed, een inha
ken op het ideeëngoed van mensen 
als August Vermeylen en Jean Mon-
net 

Ook wil ik meewerken aan de oplos
sing van een aantal prangende proble
men van deze tijd die slechts op inter
nationaal niveau kunnen weggewerkt 
worden». 

— Waar denkt u konkre«t aan? 

LUT UREEL: -Heel even nog dit: een 
lelie en een roos zijn allebei bloemen, 
maar ze zijn niet hetzelfde. Samen ech
ter maken ze de ruiker geurig. Ik kan 
niet genoeg de nadruk leggen op het 
belang van identiteitsbevestiging. 

Bewust van onze eigen toonaard moe
ten wij ons (kunnen) inpassen in. het 
koncert van de Europese naties. 
Ook mogen we geenszins uit het oog 
verliezen dat de politieke groei van Eu
ropa niet mag losgezien worden van 
een samenwerking en samenleven 
met de landen van de derde wereld. 
Wat ik nu genoteerd heb als enkele 
dringende opdrachten voor diegenen 
die het Europese parlement zullen uit
maken, dat zijn bij hoogdringendheid 
de milieuknelpunten en de werkver
schaffing. 
Die beide in wezen politieke knelpun
ten hebben verregaande internationa
le dimensies. Ze kunnen dan ook 
slechts afdoende op dat niveau met 
goed gevolg behandeld worden. 
Bijkomend is er ook nog de billijker 
welvaartsverdeling (internationaal én 
in onze gemeenschap) de materiële 
bevrijding van volksgroepen (ik denk 
aan Ierland in Europa), en ook nog de 
verbetering van de levensomstandig
heden in de steden. 
Er wordt door nationale politici zoveel 
over welvaart en welzijn gesproken, 
maar er wordt zo weinig konkreets 
aan gedaan. Het Europees parlement 
moet mettertijd zijn macht en gezag 
uitbouwen om precies de grensover
schrijdende knelpunten van deze tijd 
die behandeling te geven waar de ge
meenschappen om vragen. 
Wat de milieuproblemen betreft hoe
ven we maar aan de gevaren van kern
energie te denken en aan het vraag
stuk van de energiebevoorrading om 
de onmacht van nationale politici dui
delijk aan te voelen.» 

— De leden van het Europees parle
ment zullen toch evenmin veel Invloed 
kunnen hebben op Internationale be
leidsbeslissingen.? 

Lut Ureel: «Het moment is inderdaad 
niet zo gunstig gekozen om voor het 
eerst Europese verkiezingen te hou
den. 
Er is bij de mensen allereerst een elek
torale moeheid als gevolg van de me
kaar zo snel opvolgende nationale ver
kiezingen. Niet zelden hoor je nu de 
bedenking: al wie aan politiek doet 
haalt er vuile handen mee. Er is die 
grote apatie. 
Dat is een slecht uitgangspunt om de 
Europese verkozenen precies die duw 
in de rug te geven die zij nodig hebben 
om in het Europese parlement te vech
ten voor een uitbreiding van het gezag 
van de rechtstreeks verkozenen. 
Maar goed, in onze groei naar interna
tionale politieke demokratie kunnen 
we nu een eerste stap zetten. Ik wil die 
stap zetten volgens mijn geaardheid: 
in kleine groepen denken en diskus-
siëren over de Europese eenwording. 
Kleinschaligheid is mijn leefwereld. U 
weet dat ik een boek heb geschreven 
over mijn dorp, Alveringem. 
— Zoals in het lied van Wim Sonne-
veld: «ik weet nog hoe het was». Vroe
ger konden méér mensen de geens
zins kleine lasten van hun tijd wél 
dragen, omdat ze wel moesten. Nu 
moet iedereen het zelf rooien, en deze 
toegenomen vrijheid veronderstelt 
een groeiende verantwoordelijkheid. 

Ik hoop dat er met mij nog an
deren zullen meeduwen aan de politie
ke kar om de beroepspolitici op de 
goede weg te helpen en hen op dat 
spoor te houden. Dat is mijn inzet bij 
deze eerste Europese verkiezingen. Ik 
wil in dat Europa van morgen mijn ei
genheid, mijn Vlaamse identiteit, met 
verliezen.» (hds) 

MENSEN VAN BIJ ONS 
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