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Sociaal overleg: 

Elk wat wils? 
Lees biz. 3 

ZONDAG TE WILRIJK: 

VU naar Europa 

'6 

Met een onverschilligheid, die begri|pelijk 
maar daarom met minder spi]tig is ondergaat 
het publiek de Euro-kieskampagne 

Er blijven ons nog twee weken om aan ieder
een duidelijk te maken dat er eigenlijk maar 
een keuze is tussen enerzijds onze duidelijke 
federalistische Europese opvattingen en aan 
de andere kant de vaagheid en de onduidelijk
heid van de anderen 

Volgende zondag, 27 mei om 15 u , houdt de 
VU haar nationale Euro-bijeenkomst m de UIA-
aula te Wilri jk (Op de rijksweg Antwerpen-
Boom de richtingaanwijzers «universitaire 
campus» volgen) 

Toespraken door lijstaanvoerder Maurits 
Coppieters, lijstduwer Hugo Schiltz, tweede 
kamerlid Henk Waltmans (Nederland) Voor
stelling van de kandidaten Boodschappen van 
Walter Luyten en verruimingskandidate Lut 
Ureel 

Iedereen van harte en dringend uitgenodigd' 
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VADERLANDSE 
VOORDELEN 

Op het jongste kongres van de Belgi 
sche krijgsgevangenen werden door 
die vaderlandslievende vereniging be 
nevens de jaarlijkse motie tegen a-n 
nestie ook nog een paar opmerkelijke 
dingen voorgesteld 
Zo wordt gevraagd dat kinderen van 
langdurige krijgsgevangenen vrijstel 

ling zouden krijgen van militaire dienstt 
Czonder kommentaar als vaderlands 
lievende daad) Buiten nog een aantal I 
eisen over nog toe te kennen geldelij 
ke voordelen werd ook geëist dat aan 
de gemobiliseerden van 1938 19401 
een rente van 1 000 fr zou wordeni 
toegekend 
waarom zou het V U parlementslid 
dat in de parlementskommissie van 
landsverdediging zetelt op zijn beurt 
met voorstellen alle voordelen die aan 
met zieke gewezen krijgsgevangenen 
worden toegekend uit te breiden tot 
hen die minstens 1 maand krijgsge 
vangen zijn geweest anders worden 
de Vlamingen weeral benadeeld Ook 
die kinderen van krijgsgevangenen 
die minstens 1 maand krijgsgevangen 
zijn geweest vrij te stellen van militai 
re dienst 
Die maatregel van vrijstelling uit te 
breiden tot kinderen uit een gezin met 
een geïndexeerd netto inkomen van 
minder dan 250 000 fr + 20000 f r 
per persoon ten laste 
Niet alleen aan de gewezen gemobili 
zeerden een rente van 1 000 fr toe te 
kennen maar ook aan hen die zich 
als burger in 1940 ten gevolge van 
een bevel van de toenmalige Belgi 
sche regering (mannen tussen 16 en 
35 jaar) naar bepaalde verzamel 
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punten moesten begeven om ingelijfd 
te worden in het toenmalige Belgische 
leger (de zogenaamde C R A B of 
Centre de Recrutement de I Armee 
Beige) en ten gevolge van die oproep 
minstens 2 maand van huis waren 
Ook hier waren de Vlaamse jongens 
in de meerderheid 

D St Martens Latem 

ZANGFEEST 

Tot mijn grote spijt — en ik zal wel 
geen uitzondering wezen in de VU — 
heb ik via de TV moeten vernemen dat 
de inrichters van het VNZ het nog 
steeds gewenst achten benevens de 

Vlaamse Leeuw en het Wilhel 
mus het volkslied van blank Zuid 
Afrika op het repertorium te plaat 
sen 

Het IS reeds meer dan eigenaardig dat 
het lidmaatschap van een bepaalde 
vereniging de innchters het recht 
meent te geven via dergelijke mam 
festatie als het VNZ hun visie te mo 
gen opdringen 

Erger nog is het feit dat bepaalde Vla 
mingen blijven geloven dat er buiten 
enige historische taaiverwantschap 
ook nog maar een enkele band kan 
bestaan met een demokratische stro 
ming zoals het Vlaamse Volks of Be 
vrijdingsnationalisme zou moeten zijn 
Op gevaar af goedmenende idealisten 
voor het hoofd te stoten op gevaar af 
door een Antwerps weekblad voor 
kommunist te worden uitgescholden 
wil ik nogmaals beklemtonen dat het 
goedkeuren van de door de blanken 
in Z A gevoerde poiitiek de VU weer 
eens in het kamp haalt waar we hoog 
nodig uit moeten wil ons verleden ons 
met blijven achtervolgen Niets is zo 
nefast als retro minded te zijn in poli 
tiek 

Mag ik even tolk zijn van een jonge 
generatie V lamingen ' Ik zou het ge 
weldig op prijs stellen dat mensen 
voor wie ik een groot respekt heb en 
met wie ik in 77 wel enige briefwisse 
ling had omtrent Z A al hun invloed 
zouden aanwenden bij de inrichters 
van het VNZ opdat het Zuidafrikaan 
se Volkslied van het programma zou 
geschrapt worden 

Het zou konsekwent zijn met hun 
schrijven van destijds Met veront 
schuldigingen voor het feit dat ik be 
horende tot het kleine grut en zonder 
verdiensten voor de Vlaamse Bewe 
ging dit moet vragen 

L L Lembeek 

ALLIANTIE' 

Is dit een Nederlands woord dat moet 
dienen als verkiezingspropaganda 
voor de VU de Vlaams (radikale) par 
ti| 
In ieder geval gepn enkele onder de 
vijftienhonderd arbeiders op de fa 
briek verstond het Als men zo die 
mensen wil aantrekken zal de VU het 
zeker eenvoudiger en Vlaamser moe 
ten maken 
Daarbij denk ik terug aan de laatste 
verkiezingen waar men het verschil 
met zag tussen militanten en gewone 
kiezers 

J V Molenstede 

LESSEN UIT 
HET VERLEDEN 

In het bestek van een lezersbnef wil 
ik even trachten terug te blikken op 
de voorbije politieke gebeurtenissen 
en wat ik meen eruit te hebben ge 
leerd 
Het IS duidelijk dat de VU in brede 
kring de naam had verworven een 
partij te zijn die met is zoals de ande 
ren radikaal Vlaams en anti establish 
ment Over deze twee punten kunnen 
geen kompromissen gesloten wor 
den Ze zijn de bestaansreden zelf 
van de VU Het valt dan ook op dat 
velen uit het Vlaamse hinterland zich 
neerleggen bij de ongunstige situatie 
in Brussel en randgebied i p v ze 
eensgezind maar ook realistisch het 
hoofd te bieden 
Reeds bij de grondwetsherziening 
van 70 71 was het merkbaar dat het 
juridisch gehakketak rond de staats 
hervorming met meer aansloeg Ook 
waren het nonkonformisme en het 
dynamisch elan van de zestiger jaren 
aan het verdwijnen 
Het met uit de verf komen noch naar 
de massa toe dragen van soms ge 
durfde programmapunten heeft veel 
jongeren de laatste jaren de VU doen 
afschrijven als een partij die een radi 
kale vernieuwing zou nastreven Nog 
steeds kan ik me met van de indruk 
ontdoen dat de VU op sociaal eko 
nomisch vlak al te dikwijls de Vlaamse 
geit en kool wil sparen In onze hoofd 
stad en mijn werkmidden ondervind 
ik bijna dagelijks hoe behendig het 
FDF (een louter taalparti j ') zich in de 
vakbonden ingewerkt heeft en er op 
enkele jaren tijds machtsposities 
heeft weten te verwerven Wat stelt 
de VU daartegen behalve enkele vrij 
blijvende ideet jes ' Deze strategie 
die het FDF geen windeieren gelegd 
heeft staat in schril kontrast met de 
soms patologische antivakbondshou 
ding van sommige VU militanten en 
mandatarissen I 

Onze aktiviteiten daarentegen blijven 
veelal beperkt tot het optreden in ei 
gen kringetje het orgamzeren en bij 
wonen van feestjes etentjes en bals 
blijken het summum van politieke 
werking te zijn de overtuigden die de 
overtuigden overtuigen Het werven 
van leden en abonnees het uitdragen 
van onze ideeën laten velen over aan 
enkele zeldzaam geworden aktieve 
lingen 
De al of met vermeende sympatieen 
of bindingen van plaatselijke sociale 
kulturele en welzijnsorgamzaties met 
andere partijen zijn meestal een drog 
reden om zelf met aktief te moeten 
zijn op het plaatselijk vlak en zich in te 
zetten voor de direkte interessepun 
ten en noden van wie rondom ons 
werkt en leeft 
Dit plaatselijk optreden zou ook van 
uit de partijstrukturen moeten gesti 
muleerd worden door reële toenade 
ring te zoeken en een aangepaste 
samenwerking te vinden met aller 
hande aktiegroepen (zowel inzake 
milieubeleid jongerenproblematiek 

gehandicaptenzorg tewerkstell ing 
e a J Een eigentijdse Vlaams-nationale 
politiek voeren is niet het houden van 
nachtelijke tapkastdiskussies maar 
vooral aanwezig te zijn tussen geheel 
het Vlaamse volk 
Wil de VU een beslissende rol blijven 
spelen op alle niveaus van het politie
ke leven dan zijn hernieuwde inzet en 
eensgezindheid dringend veretst 
Voor wie het eerlijk meent met de toe
komst van ons volk moeten persoon
lijke belangen ondergeschikt bhjven 
aan de beginselen van het Vlaams-na-
tionalisme een beter en vnjer Vlaan
deren Ofschoon sommigen het als 
een verworvenheid of een doelstei-
ling zijn gaan beschouwen, zijn een 
funktie of een mandaat daartoe alleen 
een middel 

E F, Schaarbeek. 

MEEDRIJVEN 

In 68 scheef de VU < De BSP is een 
bourgeois partij waar de jeugd zich 
definitief van afgekeerd heeft bij de 
vorige verkiezingen kwamen ze met 
tienduizenden tegelijk naar de Volks 
unie en volgende keer zal dat nog 
veel meer het geval zijn 
Er waren in die tijd inderdaad veel 
BSP kiezers die hun stem bij de VU 
kwamen parkeren Het betrof echter 
geen socialisten die bekeerd waren 
tot nat onalisten het ging om contes 
tatairen met een hypertrofie van de 
rechtvaardigheidsklieren Die ettelijke 
tienduizenden zijn er vandaag niet 
meer bij De Volksunie zond zijn zo 
nen uit van Amada tot Agaiev en van 
BSP tot Blanco Het werden geen so 
cialisten ze gingen alleen de kans op 
contestatie elders zoeken 
W e moeten ons dan ook de vraag 
stellen Is d f Volksunie geroepen om 
een antwoord te geven op de onrust 
van deze generat ie ' Zal zij desnoods 
een deel van haar aanhang afstoten 
met radikale progressieve standpun 
t e n ' Het antwoord op die vraag vin 
den we bij Coppieters in een inter 
view met Hugo De Ridder Gelooft U 
dat de aanhang die dat niet wil nog zo 
groot i s ' Indien wij de jonge mensen 
het nieuwe waarmee ze bezig zijn met 

kunnen aanbieden dan hoeft de VU 
voor mij met meer Dan kunnen wij 
nog een 'paar jaar meedrijven op de 
kwesties van de Belgische staats 
struktuur maar dan hebben we geen 
toekomst op lange termijn Dat inter 
view had plaats in 1971 Ondertussen 
zijn we gaan meedrijven Op 10 juni 
gaan we opnieuw achteruit want in de 
ogen van de jeugd is de VU een bour 
geois partij waar ze zich definitief van 
afgekeerd hebben i 

Er zal iets moeten gebeuren Een nati 
onalistisch koncilie of zo want de 
Volksunie werd even saai als een 
postkantoor En misschien zal dan be 
waarheid worden wat het Waalse blad 

Democratie schreef in 1967 De 
sociale en ekonomische zienswijze 
van de Volksunie is zeer vooruitstre 
vend Het zijn de politieke opvattingen 
van de Volksunie die geroepen schij 
nen om sukses te behalen vooral 
wanneer het verenigd Europa zal 
worden gebouwd» 

H D , Lokeren 

VOOR EEN 
RADIKALE AANPAK 

Er IS geen betengatoMirtg voor de Eu 
rop«ae varfciczjngan van zondag 10 
juni 1S79L 

De bvwolunQ voatt 

D» 
in H p M g n 

jnatnktwf aan dat 
Europa mijtonver 

zoals 
zakerhetd. 

wan energie, 
inana an ontgevmg. 

i*«dl tot nu toe 
Sa Qaan ant
en onzakerhe-

1979 kente
kenen 

Da VoliawKa kan daze uitdaging 
na t onbaantiwoorrf laton. k«tegendeel 
na da <iaHii>i<ngan wan 17 dec 1978 
head da Volcaunia lats goed te ma 
kan. 

Teganowar hat arrogante front van 
fianalaatfaii. laganower de dubbelzin 
mge stalitiaiwuiiiwig, tegenover het 
hypotakeren van de toekomst van 
Vlaanderen op ekorwmisch sociaal fi 
nanaeel en kukureel gebied moeten 
de Vlamingen een vuist kunnen ma 
ken 

Voor het eerst in de geschiedenis van 
deze staat kunnen alle Vlamingen hun 
vertrouwen geven of weigeren aan 
een politieke formatie die Vlaanderen 
de grootst mogelijke zelfbeschikking 
en een maximum aan weerbaarheid 
aanbiedt 

Vrijblijvende verkiezingen zoals die 
voor een voorlopig nog advizerend 
Europees parlement geven aan alle 
Vlamingen de kans om zich te mam 
festeren zoals met de Bormsverkie 
zingen 

Laat de Volksunie van de verkiezin 
gen op 10 juni 1979 een referendum 
maken Een referendum en een revan 
che Een referendum voor en een re 
vanche van de demokratische meer 
derheid in dit land 

V I G 

versus VDB 
KNACK 
Defensieminister Paul Vanden Boeynanfs wil 
1 189 gepantserde infanterievoertuigen laten 
vervangen door Amenkaanse rupsvoertuigen 
Een maand geleden had KNACK-magazine uit
gerekend dat dit een koopje van 33 miljard zou 
worden (VDB zal in zijn opeenvolgende ambts
termijnen voor zo n driehonderd miljard nieuw 
militair materiaal hebben aangekocht een abso
luut rekord schreef KNACK) Bovendien werd 
door KNACK het nut zelf van deze aanschaf 
sterk in twijfel getrokken en het blad vroeg zich 
af of alleen overwegingen van taktisch-militaire 
en ekonomische aard deze beslissing hadden 
beïnvloed In een uitvoeng kommentaar op een 
en ander weerlegt de minister de aantijgingen in 
KNACK maar redakteur Frank de Moor brengt 
nieuw geschut in stelling Een harde konfronta-
tie deze week in KNACK 

• H Deze week in ^ H 

knack 
nu te koop 35 fr MAGAZINE 
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Het puntje van de ijsberg 
De meest verbijsterende en krenkende 
gebeurtenis deze week is de ontmoeting 
geweest tussen de koning en José Hap
part . Happart werd, als gold het een of
ficiële persoonlijkheid, met rijkswacht
begeleiding ter plaatse gebracht. De ko
ning heeft het nodig gevonden aan deze 
wetsverkrachter en vechtersbaas te ver
zekeren, dat hij niet zou nalaten de eer-
ste-minister op het paleiselijk matje te 
roepen. 

Het zal de frankofonen en de unitaris-
ten niet onwelkom zijn dat, met gewilde 
of ongewilde vorstelijke hulp, de Voer
streek weer bevorderd wordt tot natio
naa l probleem. Met het nodige parle
mentair gerommel. En met de 
bedreiging voor de Vlaamse toekomst 
van dit stuk Limburg. 

Hoe spectaculair deze ontmoeting in de 
afvoergreppel van een Waalse auto
strade ook was, de Voerstreek is slechts 
het puntje van de ijsberg. De kommu-
nauta i re krachtmeting deze week in de 
Wetstraat , met als inzet de aanloop 
n a a r de staatshervorming, moge dan 
minder spectaculair zijn: ze is van be
slissender betekenis. 

Er is ten eerste de zaak van het nieuw 
grondwetsartikel 3 quater dat, onder 
Waalse druk, plots opduikt om ook 
reeds in deze faze de drieledigheid 
grondwettelijk te versterken. De kans 
bestaat, dat hier een vrij eensgezind 

Vlaams njet uitgesproken wordt. De VU, 
de P W en de socialisten hebben 3 qua
ter reeds afgewezen. De CVP die zoals 
steeds de kat uit de boom kijkt, zal 
slechts volgende week de knoop door
hakken; ze staat eerder afkerig en ze 
ondergaat daarenboven de druk van de 
overige Vlaamse partijen. 
Heel wat minder duidelijk is de Vlaamse 
houding in de v raag n a a r de plaats van 
de gewest- en gemeenschapsregeringen. 
Het parlement zal moeten kiezen tussen 
enerzijds subregeringen die autonoom 
zijn en politiek verantwoordelijk voor 
hun raden, of anderzijds subregeringen 
die deel ui tmaken van de nationale re
gering. 
Deze formule geldt voor de voorlopige 
faze van de staatshervorming. Maar het 
voorlopige dreigt in België vaak defini
tief te worden... 
CVP en BSP houden het bij subregerin
gen binnen de nationale regering. Dit is 
de verloochening van ieder logisch stre
ven n a a r autonomie. Daarenboven bete
kent het dat de Brusselse gewestelijke 
regering steeds in de nat ionale regering 
zal zitten. Met andere woorden: het FDF 
krijgt een vaste en verzekerde plaats in 
de nationale regering. Op zichzelf is dit 
reeds onaanvaardbaar . 
Het probleem stelt zich echter in ruime
re afmetingen. Men kan het niet losma
ken van de basisopties voor het geheel 
van de staatshervorming. Vanuit een fe

deralistische kijk is het vanzelfspre
kend dat de deelstaten beschikken over 
zo ruim mogelijke autonomie. Daaruit 
vloeit logisch voort dat de regeringen 
van de deelstaten autonoom werken. 
Voor de Vlaamse en de Franse deelsta
ten stelt dat geen enkel probleem. 
Voor Brussel liggen de dingen moeilij
ker. Het hoofdstedelijk gebied eist een 
eigen regeling. Het probleem van het be
stuur van dit gebied is dan ook onver
breekbaar verbonden met het antwoord 
op drie vragen. Hoe zal het hoofdstede
lijk karak te r van het gebied vorm krij
gen? Hoe zal de autonomie van de twee 
gemeenschappen er uitgebouwd wor
den tot op het gemeentelijk vlak? Hoe 
zal de evenwaardige deelneming van de 
twee gemeenschappen in het beheer van 
het gebied gewaarborgd worden? 
Dit alles moge technisch en ingewikkeld 
lijken. In klaartekst heet dat, dat men 
ons thans zogezegd voorlopige regelin
gen wil opdringen die dreigen definitief 
te worden, zonder dat Vlaanderen ook 
m a a r één enkele waarborg te Brussel 
heeft gekregen. 
Aan de bereidheid van de CVP en de 
BSP om de vraag n a a r de plaats van de 
subregeringen onverbreekbaar te ver
binden met de v raag n a a r de rol van de 
hoofdstad en n a a r de Vlaamse aanwe
zigheid te Brussel, zal men de Vlaamse 
ernst van deze partijen bij de staatsher
vorming reeds kunnen aflezen. tvo 

SOCIAAL OVERLEG: 

Elk wat wils? 
Temidden van het kommunautair 
steekspel over artikel 3 quater 
en andere grondwettelijke 
«katers», heeft de regering deze 
week het overleg aangevat met 
de vakbonden en 
patroonsorganizaties over het 
sociaal-ekonomisch luik van het 
regeerprogramma. 
Deze sociale topbijeenkomsten 
zijn stilaan een traditie ge
worden. Een traditie, zonder 
enig resultaat evenwel. Tijdens 
de regering Tindemans I en 
Tindemans II hebben ze tot 
niets geleid, en Vanden 
Boeynants heeft dit met zijn 
overgangsregering niet ten 
goede kunnen keren. 
Gevolg hiervan is evenwel dat 
ons land stilaan verder 
afgegleden is naar rekordcijfers. 
staatsschuld, failliet van de 
sociale zekerheid, 
werkloosheid-.: niets dan 
slechte cijfers. En de toekomst 
meldt zich niet rooskleuriger. 

Deze week kwam de Gewestelij
ke Ekonomische Raad voor 
Vlaanderen aankloppen met de 
jobstijding dat de ekonomische 
inzinking nog zowat twee jaar zal 
aanhouden en in 1981 haar diep
tepunt zal bereiken. Het aantal 
werklozen zal verder stijgen, de 
bedrijven zullen het alsmaar moei
lijker krijgen en investeren zal als 
droom geklasseerd worden. Een 
somber ekonomisch vooruitzicht. 
Met deze benarde vooruitzichten 
op tafel zijn de onderhandelingen 
tussen regering en sociale part
ners gestart. Onderhandelings-
materie is het plan van formateur 
Vanden Boeynants, dat als bijlage 

aan het regeerakkoord is toege
voegd. Hoofdschotels zijn de ge
leidelijke invoering van de 36-
urenweek tegen 1981, de verlich
ting van de sociale zekerheidsbij
dragen voor de patroons, de inko-
mensmatiging en de verplichte 
aanwerving van drie procent in 
drie jaar. 

Een globaal pakket van maatrege
len, getekend Vanden Boeynants. 
leder diertje zijn pleziertje; we 
zien dan wel Verbijstering bij de 
werkgevers over de arbeidsduur
vermindering, maar ook bij de 
werknemers die plots zonder 
slag of stoot een eis, nog aange
scherpt, zwart op wit terugvinden 
in een regeerverklaring. Maar die 
tegelijk gekonfronteerd worden 
met een onaanvaardbare loonma
tiging en een verlichting van de 
sociale lasten voor de patroons. 

De kansen op een akkoord rond 
dit plan zijn dan ook zeer gering. 

Egoïsmen 
De sociale partners vinden elk 
wel iets naar hun gading, maar te
gelijk een reeks onaanvaardbare 
punten. In ieder geval voldoende 
om omwille van uiteenlopende re
denen de strijdbijl op te graven. 

De vraag stelt zich dan ook of dit
maal de kringloop van redenerin
gen vanuit het eigen groepsbe
lang zal kunnen doorbroken 
worden. Want met het fragmentai-
re beleid, gelijk tot nog toe is ge
voerd en met het vasthouden aan 
groepsegoismen, spartelen we 
de krisis met door. Het slogan-
plan van Vanden Boeynants komt 
aan deze bezorgdheid geenszins 
tegemoet. 

Geen aalmoezendienst! 
Zaterdag j.l. kwamen in de Antwerpse straten zo'n 6.000 mindervaliden, hun begeleiders en fami
lieleden samen. De Katolieke Vereniging voor Gehandicapten had hen daartoe opgeroepen. De 
vereniging wilde op die wijze uiting geven aan een diep ongenoegen dat bij mindervaliden en hun 
omgeving blijft leven. Hoofdeis van de manifestatie was een menswaardig inkomen en het invoe
ren van één dossier per persoon. Andere eisen waren: beter onderwijs, bestaanszekerheid en 
tewerkstelling, opvang en revalidatie. Kortom een echt beleid, dat tot nu toe totaal ontbreekt en 
eerder op een aalmoezendienst lijkt 
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Michiel... 
De zogeheten Brusselse ge
westregering, met premier 
FDFer Defosset, telt vijf be
raadslagende leden waarvan 
slechts één Vlaamse staatsse-
kretaris, Lydia De Pauw, effek-
tief haar stem kan laten horen. 
Bovendien hebben we reeds 
eerder moeten vaststellen dat 
mevrouw De Pauw vrede moest 
nemen met de kruimels van de 
politieke koek, aangezien De
fosset en Guy Cudell de belang
rijkste dossiers en diensten on
der hun bevoegdheid nemen. 
Vandaag is het hoegenaamd 
nog niet zeker of de Franse le
den van de Brusselse executie
ve staatssekretaris De Pauw 
toelating zullen geven om alle 
dossiers van het Brussels ge
west in te kijken. Afgezien van 
het feit dat deze Brusselse ex
cellenties verder blijven touw
trekken, is er alleszins de zeker
heid dat de Brusselse 
Vlamingen geen waarborgen 
hebben voor een politieke stem 
in de 19 Brusselse gemeenten, 
in de OCMW-besturen, in de in-
terkommunales, enzomeer.„ In
middels ziet het er wél naar uit 
dat de Brusselse gewestrege
ring het wanbeheer van de fron-
kofone agglomeratieraad een 
handje zal toesteken met het 
aanzuiveren van de opgestapel
de miljardenschuld. 
Voorts is van persoonsgebon
den materies ook al geen spra
ke meer, en wordt het derde ge-
west-op-ekonomische-krukken 
toch In politieke steigers gezet. 
Staatssekretaris Lydia De Pauw 
staat daarbij voor schut. En haar 
pas aangeworven kabinetsatta-
ché, Michiel Vandenbussche, al 
evenzeer. Michiel is tot nog toe 
niet gemeld als ontslagnemend 
sekretaris van het anti-Egmont-
komitee... 

Slappelingen 
te Hasselt 
Niet alleen pogen de terroristen 
van «Retour a Liège» de Vla
mingen het recht te ontzeggen, 
in Vlaanderen en dus ook in de 
Voer feest te vieren, ze worden 
daarin bijgestaan door frankofo-
ne ministers en alles behalve 
kranige diensten te Hasselt. On
der voorwendsel dat de post
stukken met vertraging te Voe
ren aankwamen vroeg de 
gewezen PTT-minister Defosset 
in februari j l. de Posterijen te 
Brussel om dringend hieraan te 
verhelpen. 

de week van G ^ * 

De 5e direktie van de Posterijen 
vroeg daarop advies van Luik X, 
i.p.v. de gewestelijke direktie 
Hasselt te raadplegen. In feite 
berustte de vraag van Defosset 
op niets en was er van vertra
ging geen sprake. Luik stelde 
voor, de postpakketten zelf te 
laten sorteren en deze dan van 
Luik naar Vise te brengen, waar 
de bestelwagen van Hasselt X 
ze maar naar de Voer zou bren
gen. In plaats van scherp te rea
geren en zonder dat Luik moest 
aandringen legde Hasselt X 
zich daarbij neer, nota bene dus 
in een kwestie die niet eens be
stond want er was geen vertra
ging. Deze bestond alleen in het 
brein van de FDF-minister. 
Daarmee leed Hasselt X ge
zichtsverlies door een onbegrij
pelijke en ten zeerste af te keu
ren slappe houding en lijden 
ook de Vlaamse Voerenaars 
prestigeverlies. Hoelang zal die 
ellendige komedie in de Voer 
nog duren? 

Zaïrese konfrontatie 
Er zijn staatshoofden in deze 
wereld waarmee veiligheidshal
ve geen konfrontatie wordt aan
gegaan. 
Een Brussels hotelgast werd 
nog niet zolang geleden in de 
suite van het Zaïrese staats
hoofd gemolesteerd, nadat hij 
geen gevolg had gegeven aan 
de aanmaning van Moboetoe's 
lijfwachten die hem het gebruik 
van de hotellift verboden. 
Door de Belgische veiligheids
diensten werd achteraf niets ge
daan om deze Zaïrese privé-
militie op de vingers te tikken 
voor dit onbetamelijk optreden 
in een openbaar gebouw (hotel), 
waar de klanten ook betalen om 
gebruik te maken van liften» Nu 
wordt een nieuw geval van har
de Zaïrese konfrontatie ge
meld. De vrouw van hoofdre-
dakteur Paul Goossens van de 
krant «De Morgen», is reeds 
verscheidene keren 's avonds 

laat lastig g i t a l i n door een 
Franssprelmid nan. M M I onmis
kenbaar AMkaans aksant, die 
telefoniadi hsdrsiniiiguii uUte 
tegen de fwwia Goossens. Paul 
Goossens durfde het begin april 
(in een «Face i la presse» voor 
RTB) aan het Zaïrese staats
hoofd een aantal erg kritische 
vragen te steNen-

Arrogante 
Dehousse 
De «Partei der Deutschsprachi-
gen Belgier» protesteerde te
recht tegen de verklaring van de 
Waalse minister Dehousse ti j
dens de installatie van de Waal
se «gewestregering» als zou 
Duits-Oost-België een wezen
lijk deel van Wallonië uitmaken. 
De PDB beschouwt deze ver
klaring als ondemokratisch en 
arrogant, «in een stijl, die gelijkt 
aan een annexatie-diktaat». 
Daarom moet de Duitse Kul-

tuurraad dringend bijeengeroe
pen worden, ten- einde aan de 
hand van objektieve onderzoe
kingen de toekomstige plaats te 
definiëren van het Duitse taal
gebied in het België van mor
gen. Deze plaats (dat is vanzelf
sprekend) moet er een zijn van 
een zo groot mogelijke autono
mie. 

Europakenner 
druk bezet 
De door het katoliek onderwijs 
tot beste Europakenner gepro
moveerde hoogleraar, Leo Tin-
demans uit Edegem, kan jammer 
genoeg niet meer voldoen aan 
de te hoge verwachtingen die in 
hem gesteld worden. Hij heeft 
namelijk laten weten dat hij niet 
op twee plaatsen tegelijkertijd 
het hoge woord kan voeren. 
Zi jn druk bezette agenda boor
devol met spreekbeurten voor 
op de valreep stemgerechtigde 
kollegejongens en meisjes, laat 
geen tijd meer open voor een 
debat over Europa, dat de Leu
vense studenten hem aanboden. 
Zi jn eigen studenten klagen nu 
het elektoraal wangedrag van 
Tindemans aan, die wel af en toe 
tijd vrijmaakt voor een fikse bij
verdienste als docent, maar een 
universitair debat over Europe
se verkiezingen resoluut wei
ge r t . 

Recht 
van de sterkste 
De politieke wereld in dit land 
leeft bij de gratie van verdeel
sleutels, die de benaming sys-
teem-D'Hondt meekregen. Het 
is geen gemakkelijke zaak om 
een perfekt demokratisch sys
teem uit te werken waarbij de 
verschillende politieke frakties 
behoorlijk aan hun trekken ko
men bij het verdelen van manda
ten, volgens het stemvolume 
van de kiezers. Het systeem 
D'Hondt is niet van de slechtste. 
Evenwel benadeelt het sterk de 
kleine partijen als deze verdeel
sleutels toegepast worden bij de 
verdeling van een beperkt aan
tal mandaten, zoals in de Kul-
tuurpaktkommissie, de BRT, de 
Vaste Kommissie voor Taaitoe-
zicht, enzomeer... Nu blijkt de 
CVP zinnens te zijn precies op 
dit terrein een jacht te maken 
om mandaten af te snoepen van 
onder meer de Volksunie. Om
dat de CVP de grootste, de 
machtigste wil zijn. 

's Konings raadgevers 
Bij vorstelijke genade is fruitboer José Happart nu een nationale figuur geworden. In 
de natte greppel langs een Waalse autostrade kreeg hij de koninklijke toezegging, 
dat de eerste-minister onverwijld ten paleize rapport over de Voerstreek zal moeten 
uitbrengen. Sire verzocht de belhamel van de Action Fouronnaise, al zijn invloed aan 
te wenden om de kalmte te behouden in de Voerstreek. In de Vlaamse volksmond 
heet dat bij de duivel te biechten gaan. 
José Happart is een man met flair voor publiciteit Hij kent de knepen van het vak; hij 
wéét, hoe men in het nieuws kan komen. Het tête-a-tête met Boudewijn I der Bel
gen is niet ziujn proefstuk. Een paar jaar geleden, ten tijde van het grote boerenmis-
noegen, joeg hij een koebeest door het parlement En tussenin heeft hij zich naam en 
faam verworven als wetsverkrachter, als vechtersbaas, als belhamel, als haantje-de-
voorste van het troepje blousons noirs dat de Voerstreek terrorizeert 
Van afkomst behoort hij tot de traditionele franskiljonse clan in de Voerstreek, de 
clan van de grootgrondbezitters en de dorpskoelakken genre de Sécillon. Net als 
de Sécillon was zijn vader destijds rexist; dat was toen de wijze waarop men uiting 
gaf aan de appartenance francophone. Deze clan, met zijn vele verbindingen en fa
miliale kruisingen, heeft de Voerstreek steeds beschouwd als zijn lijfelijke eigendom. 
Hij gedroeg zich zoals de franskiljons destijds in Vlaanderen: boven het volk uittore
nen, de touwtjes in handen houden, zich opsluiten in francofone zelfgenoegzaam
heid, de klootjesmensen paternalistisch behandelen en over het algemeen het lijntje 
niet zo strak spannen dat het breekt 
De grote pezige José Happart is van een ander soort en een nieuwe generatie. Hij 
voelt zich geroepen tot méér dan alleen maar het beschermheerschap van een an
derstalige dorpsfanfare. Hij wil een grotere rol spelen. Hij is dus geen passieve ver-

franser meer, maar een aktivist van de francofonie. Eigenlijk voert hij binnen de 
franstalige groep van de Voerstreek een machtsstrijd tegen de oudere generatie. 
Hij wordt daarbij geholpen door een groep van twee dozijn aankomende jongelui: 
de eerste generatie die door het verfranst onderwijs werd afgeleverd. Deze pubers 
vormen, zoals dat vaker het geval is in plattelandsgebieden met weinig vertier, een 
bende die graag herrie schopt en zich manifesteert met het lawaai van moto's en ka
potte knalpotten, pour épater les vieux. Dergelijk ruraal vermaak blijft elders door
gaans onschuldig en waait met de tijd en de leeftijd wel over Happart heeft aan dat 
groepje echter een doel gegeven en een uitzonderlijk vermaak: Vlaamse Voere
naars pesten en zoveel mogelijk Vlamingen zo vaak mogelijk op hun smikkel slaan. 
De heldendaden van deze bende beginnen stilletjesaan een indrukwekkende lijst te 
vormen, met als hoogtepunten de aanslag enkele weken geleden op Fons Madereel, 
die voor een jaar werkonbekwaam is. En verleden zondag op njkswachtkapitein 
Vanneste en op het gezin Vroonen. 
In normale omstandigheden, en indien deze baldadigheden geen politiek voorwend
sel zouden hebben, zou Happart reeds ettelijke keren in de nor gezeten hebben 
voor een indrukwekkende reeks deukten. Hier en nu schijnt hij echter communau
tair onschendbaar te zijn. En wordt hij zelfs bevorderd tot autostraadgever van de 
koning. 
Zodat men eens te meer kan vaststellen, wat een happart geval België eigenlijk is... 

dio Genes 
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Ekonomische 
planning met... 

«De bedenkelijke graad van 
werkloosheid kan niet afge
zwakt worden, tenzij het politiek 
personeel van dit land de vijfja-
renplanning voor ernst gaat ne-
men.^Het Vlaams Ekonomisch 
Verbond is van oordeel dat de-
"plangedachte» dient herwaar
deerd te worden als uitdrukking 
van de gemeenschappelijke be
leidslijnen van hen die politiek 
en sociaal-ekonomisch verant
woordelijkheid dragen. 
De Vlaamse werkgeversorgani-
zatie wijst dan ook diegenen 
met de vinger die ervoor verant
woordelijk zijn dat het vorige 
vijfjarenplan (76-80) ooit in het 
parlement tot een stembeurt is 
geraakt. Al dat vlijtige planwerk 
van tientallen en tientallen eko-
nomisten heeft uiteindelijk dus, 
bij gebrek aan politieke interes
se, tot niets gediend. Intussen 
werkt men met lapmiddelen. 
Tenzij, tenzij het tweede vijfja
renplan (81-85) dan toch gaat 
steunen op de vorige akademi-
sche vingeroefeningen, geak-
tualizeerd wordt, en het voor
werp uitmaakt van een tijdig 
parlementair debat 
Of zulks uiteindelijk zal ge
schieden is zeer de vraag, aan
gezien er nog zoveel andere rui
me debatten aangekondigd zijn, 
zoals over de energieperikelen. 

On. 
verantwoordelijken? 
Het VEV laat bij zijn onderne
mingsopties voor het tweede 
vijfjarenplan (waarbij een hon
derdtal ondernemers inspraak 
kregen), niet zoveel nieuwe ge
luiden horen. Bewust werden 
ook slechts een beperkt aantal 
aspekten van het ekonomisch 
beleid in de kijker genomen: so
ciale wetgeving, fiskaliteit, over
heidshulp, overheidsbedrijven, 
wetenschappelijk onderzoek en 
monetaire zorgen. 
Precies nadat dinsdagavond het 
sociaal topoverleg in de Wet
straat werd hervat, is de stel
lingneming van het VEV in ver

band met de arbeidsduurver
mindering voor de komende ja
ren van belang. De Vlaamse 
werkgevers zijn niet katego-
risch gekant tegen werktijdver
korting, maar zij waarschuwen 
ervoor dat dit slechts eko
nomisch leefbaar kan zijn mits 
een hogere produktiviteit Over
igens, aldus het VEV, moet toch 
voorzichtig tewerk gegaan wor
den, want nu reeds is ons land 
op dit terrein een koploper. 
Bij de komende konfrontaties 
tussen vakbonden en werk
gevers zal ook nog een andere 
suggestie van het VEV bitsige 
woordengevechten uitlokken. 
Het VEV dringt erop aan dat de 
sindikale organizaties rechts
persoonlijkheid zouden krijgen, 
omdat ze anders juridisch «on
verantwoordelijk» kunnen blij
ven optreden.-

Onwettige 
miljoenen 
In het wetsontwerp over de toe
kenning van voorlopige kredie
ten, in mindering te brengen op 
de begroting van de Brusselse 
Gewestelijke Zaken sloop een 
artikel in, dat vragen uitlokt Het 
komt er in feite op neer, dat het 
Brusselse Gewest waarborg 
geeft op een lening van 900 mil
joen, aan de agglomeratie Brus
sel, terwijl wettelijk gesproken 
het Brussels Gewest niet be
staat! 
Vlaams en Waals geld zou dus 
moeten dienen om FDF-wanbe-
heer te betalen! Wanbeheer 
door een partij die dagelijks de 
Vlamingen te Brussel pest en 
vernedert! 

VU op radio en TV 
Het volks-natlonaal stand

punt van VU-Vrije Europese al
liantie is vandaag vrijdag op ra
dio en TV. 

Radio: Na «AktueeU, nieuws 
van 13 u. op BRT 1. 

TV: Om 19U.25 op BRT 1 
«Vlaming blijven in Europa» met 
Walter Luyten, Jef Valkeniers, 
Nelly Maes, Willy Persijn en 
Hugo Schiltz. 

Leraren boos 
op Guimardstraat 
Van VU-zijde is o.i. terecht geprotesteerd tegen het optreden 
van Tindemans als gastspreker in het vrij onderwijs n.a.v. de 
Europese verkiezingen. De reaktie daarop, uitgaande van het 
katoliek onderwijs (Guimardstraat) en zoals die in de pers 
verscheen, wekt in hoge mate verbazing. Niet alleen wordt 
het CVP-propagandamaneuver niet afgekeurd, het wordt 
goedgepraat Maar er is meer 
Het moet in de Guimardstraat toch bekend zijn hoeveel CVP-
gastsprekers (via IPOVO) de laatste maanden al opgetreden 
zijn in het katoliek secundair onderwijs. In ons arrondisse
ment (Kortrijk) alleen al in Tielt en Roeselare voor alle laatste
jaars vrij secundair onderwijs. 
Ondergetekenden zijn VU-lid, -militant, -bestuurslid of -ge
meenteraadslid en tevens leraar in het vrij onderwijs. Wij 
dachten er altijd goed aan gedaan te hebben ons partij-poli
tiek engagement strikt gescheiden te houden van onze on
derwijsopdracht 
Nu het overduidelijk is dat de CVP in grove mate het vrij on
derwijs misbruikt rijst onvermijdelijk de vraag naar de defini
tieve houding terzake van het nationaal sekretariaat van het 
katoliek onderwijs. 
We nodigen tevens leerkrachten en ouders die onze mening 
delen, zich eveneens te verzetten tegen deze gang van zaken 
waarbij de CVP probeert het vrij onderwijs volop in haar pro
pagandamachine in te schakelen. 

GETEKEND: 
Wllfried Lagae. Neerhofstraat 11. 8700 Izegem 
Jean-Pierre Tanghe, R Declercqlaan 16, 8710 Kortrijk 
Luk Van Bruwaene, Staatsbaan 116, 8890 Tielt 
Erik Vandewalle, H Dunantstraat 11, 8700 Izegem 
Eddy Glorieux, Dennenlaan 4, 8730 Harelbeke 
(Allen leraar aan het Sint-Jozefskollege te Izegem, vnj secundair on
derwijs) 

Nieuwe ekonomische 
kontrakties op komst,,. 

Luidens «GERV-Informatief», het 
splinternieuw halfmaandelijks 
tijdschrift van de Gewestelijke 
Ekonomische Raad voor Vlaan
deren, zal ons ekonomisch be
stel nog meer pijn gedaan wor
den door strukturele 
moeilijkheden die biezonder 
moeilijk te bekampen zijn. 
Nu maken kortlopende ekonomi
sche prognoses van studiebure
aus wel melding van brede op
klaringen, maar tegen het einde 
van dit jaar, aldus de GERV, 
zakt de barometer weer fluks. 
Weer eens zullen we danig last 
hebben van een ekonomische 
kontraktie die vermoedelijk in 
de helft van 1981 het meest pijn 
zal doen. Dat betekent zonder 
meer: nog méér werkloosheid, 
nog meer faillissementen, nog 
meer bedrijfssluitingen omwille 
van zogenaamde rationalizering-
smaatregelen. In dat eko
nomisch ontij, zo blijkt uit cij
fers uit een andere bron, houdt 
de Vlaamse ondernemer (de 
KMO-leider) het hoofd nogal 
koel. 

De kleinste poriën van ons eko
nomisch systeem beginnen de 
ekonomische miserie uit te zwe-
'ten. 

Ekonomisten stellen, aan de hand 
van lijvige tabellen, computergra-
fleken, en nog meer technische 
Ingrepen de vraag of de ekonomi
sche perikelen nu al dan niet kon-
junktureel of struktureel zijn. 
Wat bij voorbeeld wil zeggen: kan 
de huidige werkloosheid bij een 
ekonomische heropflakkering 
aanzienlijk verminderd worden, of 
Is er een klasse van werkwill igen 
aan het groeien die hoe dan ook 
op korte termijn geen werk zal 
vinden...? 

De GERV maakt inderdaad ge
wag van 300.000 uitkeringsge
rechtigde struktureel werklozen, 
waarvoor de kans dat zij in de ko
mende jaren spoedig opnieuw in 
het «produktieproces» zouden 
opgenomen worden, zo goed als 
uitgesloten is. 

En, zo voegt de Vlaamse ekono
mische raad daaraan toe, ook nog 
duizende andere werkplaatsen 
die momenteel bedreigd zijn, kun
nen allicht bij een verbetering van 
de ekonomische toestand niet in 
stand gehouden worden... 

Somber 
De GERV voorspelt immers dat 
het investeringsklimaat op het 
einde van dit jaar nog verder zal 
verslechteren, waarbij veel be
drijfsleiders ertoe zullen gebracht 
worden nog meer «rationalize-
rlngsmaatregelen» te nemen. In 
het licht van deze sombere voor
spellingen verdient de hoeksteen 
van de Vlaamse ekonomie, name
lijk de KMO-sektor, de volle aan
dacht van plannenmakers en mi
nisteriele spraakmakers. 
Wat blijkt immers'? De kleine en 
middelgrote ondernemingen in 
Vlaanderen zorgen, tijdens deze 
aanslepende ekonomsche krisis, 
voor een stijgende tewerkstel
ling... Cijfers die professor Don-
ckels van de Ekonomische Hoge
school Sint-Aloysius bijeensprok-
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kelde tonen zulks onverbloemd 
aan. Toch wel de moeite om er 
even bij stil te staan. 

De ekonomische krisis heeft de 
tewerkstelling in de privésektor 
op vijf jaar tijds met 3,05 t h . doen 
verminderen. De KMO's daaren
tegen stelden in die vijf jaar 
3,37 t.h. méér mensen te werk. 
(KMO betekent voor prof. Don-
ckels bedrijven met minder dan 
vijftig personeelsleden, behalve 
de eenmanszaken). 
Deze kleine en middelgrote be
drijven zorgen voor het inkomen 
van de helft van de bevolking; en 
hun relatieve stap voorwaarts 
blijft stevig. Op vijf jaar (van '73 tot 
'77) zorgden vooral grote onder
nemingen voor de wassende 
werkloosheid, terwijl de KMO's 
globaal 30.000 jobs méér aanbo
den. 

Er dient een onderscheid ge
maakt te worden tussen bedien
den en arbeiders: voor de arbei
ders is de werkloosheid in de 
K M O toegenomen, terwijl de be
dlenden (vooral vrouwen, én in 
de dienstensektor) meer kansen 
op werk kregen. 

Risico's aanmoedigen 
ui t de cijferdans van ekonomi
sche experten blijkt nu wel vol
doende dat de zelfstandigen die 
in hun klem bedrijf werk geven 
aan andere mensen — en dan 
vooral In de dienstensektor — 
voor een toenemend aantal gezin
nen als werkverschaffer almaar 
belangrijker geworden zijn. En 
dan nog In'aanzienlijker mate In 
landelijke gebieden dan In de ste
delijke agglomeraties. Om een 
sprekend voorbeeld aan te halen: 
de ekonomische zwakke plekken 
in Vlaanderen (bij voorbeeld) 
Veurne en Diksmuide leven van 
de KMO's. 

Ten slotte is er nog deze onbe
twistbare frappante vaststelling: 
in alle Vlaamse arrondissementen 
steeg de tewerkstelling bij de 
KMO's, terwijl in Wallonië (en ze
ker in Brussel!) de «kleine be
drijfsleiders» in toenemende 
mate verzaken aan nieuwe initia
tieven, en mekaar slechts de loef 
afsteken in het spoedig sluiten 
van bedrijfspoorten... 
Bezwaarlijk kan op een frappan
ter wijze de noodzaak aange
toond worden hoe dringend het 
nu wel Is geworden om de zelf
standige ondernemer, de 
KMO'er, van onverheldswege 
aan te moedigen het hoofd boven 
water te houden en hem boven
dien te helpen aan risico-bemoe
digende middelen om nieuwe ini
tiatieven te nemen. Nu een des
kundige instelling als de Gewes
telijke Ekonomische Raad voor 
Vlaanderen voorspelt dat een 
nieuw uitstotingsproces van in
dustrieel kapitaal zich aandient, Is 
voor de overheid meer dan ooit 
het ogenblik aangebroken om het 
«werken, sparen en onderne
men» in Vlaanderen een nieuwe 
zin en stimulans te geven: precies 
datgene waarvoor de Vlaams-
nationalisten reeds geruime tijd 
pleiten, en bruikbare voorstellen 
uitwerkten, (pdb en hds) 
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Zoals aangekondigd op 11 
maart 1979, zouden de Lim
burgse Vlamingen In de 
Voer op 20 mei hun 16-ja-
rige terugkeer naar Lim-
burg-Vlaanderen vieren. 
Er is de jongste tijd heel 
wat te doen geweest rond 
de gemeente Voeren die tot 
1839 nog bij Nederlands 
Limburg behoorde en 
slechts van dan af om lou
ter geograflsch-tekenkun-
dige redenen bij de pro
vincie Luik werd gevoegd. 
De toenmalige minister van 
Justitie, Antoine Ernst uit 
Aubel, nam ontslag tegen 
deze totaal willekeurige 
verhakkeling. De Voerstreek 
behoorde in de geschie
denis tot «de landen van 
Over-Maas», die eigendom 
waren van de Hertogen van 
Brabant. Z e werden met een 
verzamelnaam «Landen van 
Over -Maas» betiteld omdat 
ze vanuit Brabant bekeken, 
over-de-Maas lagen. 
Bovendien lagen deze 
verschillende heerlijkheden 
en eigendommen 
versnipperd over drie 
taalgebieden. Een echt land 
zonder grenzen dus. 
Door het Verdrag van 
Wenen dat in 1815, na de 
val van Napoleon, werd 
gesloten, werd dit gebied in 
nieuwe stukken gehakt, 
's Hertogenrade en de 
streek van Eupen werd aan 
Pruisen gegeven. Het gebied 
rond Kelmis, omwille van 
zijn belangrijke 
zinkertsmijnen, werd een 
neutral gebied tot in 1919. 
De rest van Over -Maas : 
Maastricht, Valkenburg, 
Dalem, Limburg enz. voegde 
men onder koning Wil lem 1 
bij de Nederlanden. De 
Belgische staat schonk 
echter in 1838-1839, ten 
gevolge van de 24 artikelen 
van Londen, het noorden 
van Over -Maas aan 
Nederland en het zuiden 
werd dan in België bij Luik 
gevoegd. Nochtans zou de 
onderwijsinspektie van de 
Nederlandstalige scholen 
onder Limburg blijven 
behoren. Ook de diensten 
voor Bruggen en Wegen, de 
belastingen, het kadaster, 
werkloosheid, douanen en 
aksijnzen enz., dit alles bleef 
onder de Limburgse voogdij. 

De eigenlijke diepere verfransing 
is pas begonnen in 1953 toen in 
Remersdaal het vijfde en zesde 
studiejaar geheel verfranst wer
den. Vanaf 1963 werden de facili-
teitenscholen ingericht, gesteund 
door de systematische verfran-
singsaktie. Dit geheel werd nog 
uitgebreid in 1973 door een Ko

ninklijk Besluit, goedgekeurd 
door BSP en CVP en waarbij het 
franstalig onderwijs nog vermeer
derd werd. 
De jongste 15 jaar is de Voer
streek met meer uit het nieuws 
geweest. De Vlaams-Limburgsge
zinden begonnen zich te organi-
zeren en staan nu vrij sterk in een 
gemeentelijke lijst Voerbelangen. 
Nochtans bijft de andere dorps
partij, in wezen even Limburgs 
zich richten naar het franstalige. 
Voor het eerst mogen we zeggen 
dat er, ten gevolge van de fransta
lige scholen, een gedeelte van de 
jeugd ook verfranst werd. Alleen 
een gezonde woon- en zelfs inwij-
kingspolitiek kan hier verande
ring in brengen. Het beleid dat ad-
junkt-kommissaris Peeters en 
ook ten dele de rijkswacht voe
ren in de verschillende gemeen
ten, IS op zijn minst aanvechtbaar. 

kwetst aan beide benen en zal 
vermoedelijk een heel jaar werk
onbekwaam zijn. Daar waar de 
franstalige pers meer dan solidair 
achter zo'n geval staat, vernam je 
over Fons Madereel bijna niets! 
Dat IS steeds het verschil van de 
twee maten... 
Zondag 20 mei ging dan het 
Vlaamse Voerfeest door. Twee 
wandelingen waren gepland. 
Maar nauwelijks vertrokken, 
stond Happart met zijn bende aan 
«De Plank» ons op te wachten en 
greep er een eerste strubbeling 
plaats. Wat verder tegenover het 
Voltmanshuis hetzelfde. Maar in 
's Gravenvoeren-centrum zou het 
pas erg worden. Aan de garage 
Demez had dezelfde bende zich 
opgesteld met allerlei projektie-
len. De rijkswacht greep hardhan
dig in en achtervolgde dit groepje, 
dat wegvluchtte op het garageter-

Brussel, 23 mei 1979 

Zijne Majesteit De Koning 
1000 Brussel 

Sire, 
Met verbazing hebben we via de pers vernomen dat 
U gisteren dinsdag 22 mei de heer J. Happart als 
woordvoerder van de Voerstreek ontmoet hebt in 
persoonlijke audiëntie. 

Wij zijn, vanuit onze streekbinding en familie-ont
moetingen met de Voerstreek-repressie, vergroeid. 
Eens te meer waren we op zondag 20 mei getuige van 
pogingen tot manslag op rijkswacht-kapitein Van-
neste, op de heer en mevrouw Vroonen, en op ons bei
den. 

Dit alles zonder enige gegronde reden. Mogen wij U 
erop wijzen dat de heer Fons Madereel op zondag 
8 april door dezelfden met één jaar werkonbe
kwaamheid werd 'bedacht: Op basis van ons jaren
lang bijgehouden dossier verzoeken ondergeteken
den U — samen met verkozenen uit de Voerstreek — 
om een onderhoud. 

Willy KUUPERS 
Kamerlid 

Walter LUYTEN 
Plaatsvervanger-kamerlid 

manier met een zware steen op 
het hoofd bekogekJ werd door 
één van Happarts mannea De 
rijkswachter werd met hersen
schudding en gebroken neus 
weggevoerd. Een franstalige jour
nalist die te midden van Happarts 
groep stond, kogekie rustig mee_ 
Tegen dit alles hebben we klacht 

lenew van een handvol heelhoofden 
Inderdaad, een bende van een 30-
tal personen, geschaard rond 
José Happart, kan vrij makkelijk 
de hele Voerstreek terrorizeren. 
Deze mensen; Michel en Serge 
Snoeck, Hubert en Georges Rin-
ckaers, Andrè en Michel Cluyten, 
Chantal en Nico Drooven, Roland 
en Ene Demez, enz. enz., dragen 
allemaal Limburgse namen. Het 
wijst eens te meer op de oude 
dorpse verdeeldheid waaruit de 
tweespalt gesproten is. 
De rechtsmogelijkheden zijn eer
der beperkt... wanneer de fransta-
ligen uit de Voerstreek, wat ze 
ook doen, franstalige procedure 
aanvragen, wordt het dossier 
naar Luik verwezen! En de gevol
gen kan je wel raden. 

Drieste Wall inganten 

Op dit ogenblik is de aanslag, zo 
mag het werkelijk genoemd wor
den, op Alfons Madereel uit Ant
werpen, aanhangig gemaakt bij 
de prokureur des konings te Ton
geren. Op zondag 8 april 1979 
werd in het Kultureel Centrum te 
St.-Maartensvoeren, een filmver
toning georganizeerd. De elektri
citeitstoevoer werd door de ben
de Happart afgesneden, een auto
bus werd beschadigd en Fons 
Madereel werd zeer ernstig ge-

rein, waar de rijkswachters en 
Vlaamse wandelaars bekogeld 
werden. 

Gewonde ri jkswachters 

Kapitein Vanneste werd door een 
steen neergegooid en stokslagen 
van Happart in onze richting kwa
men op hem terecht. Dit was de 
oorzaak dat de rijkswacht bevel 
kreeg om op het terrein deze 
mensen aan te houden, wat ook 
gebeurde, op enkele vluchters na. 
We hebben dan zelf gezien hoe 
een rijkswachter, die in de beek 
sukkelde, op een onbarmhartige 

Fotomateriaal 
gezocht! 
Om zijn klachten nog beter 
te kunnen staven zoekt ka
merlid Willy Kuijpers fotoma
teriaal over de gebeurtenis
sen van zondag l.l. 

Graag zo spoedig mogelijk 
opsturen of bezorgen aan: 

Willy Kuijpers, 
Swertmolenstraat 23 
te 3020 Herent. 

• • • 

neergelegd bij de prokureur des 
konings en een vordenr>g Inge
steld. 

Achteraf had Happart dan de lef 
om met zijn auto te komen rond
loeren in 's Gravenvoeren, wat 
hem echter slecht bekomen is. In
derdaad, een aantal Vlaamse wan
delaars hebben de auto omgekie
perd en José Happart moest 
vluchten In één van de privé-wo-
nlngen. 

Ondertussen echter ging onver
minderd het volksfeest zijn pretti
ge gang door in de grote tent 
naast de Provinciale Middelbare 
School. 

De CVP-goeverneur van Lim
burg, Vermeulen, had er echter 
niets beters op gevonden dan het 
schoolgebouw te verbieden voor 
dit algemeen Vlaams feest! Van
daar dat het komitee voor een 
grote uitgave stond: huur van de 
tent, enz. De kritiek op de per
soon van de goeverneur was dan 
ook met uit de lucht in de tent. Er 
werd prettig gedanst en muziek 
gemaakt tot in de vroege uren. 
We mogen het wel betreuren dat 
er niet meer volk uit Vlaanderen 
aanwezig was. 

Zou het nu te veel gevraagd zijn 
dat al deze organizaties die zich 

roemen op een groot ledenaantal, 
een speciale inspanning zouden 
doen om één keer per jaar aan
wezig te zijn in de Voerstreek"? 
Laat op de avond eisten nog een 
50-tal waalsgezinde heethoofden 
voor de rijkswachtbrigade de vrij
lating van de aangehouden ste-
nensmijters. Toevallig verscheen 
op hetzelfde ogenblik een auto 
van een Limburgsgezinde die le
lijk door deze bende werd toege
takeld. Onmiddellijk echter greep 
de rijkswacht in, waardoor de be
stuurder aan het ergste ontsnap
te. 
Zo eidigde het eerste Vlaams 
Voerenfeest... Wat aangekondigd 
en opgezet was als een vredelie
vende manifestatie, ontspoorde in 
een lage vechtpartij uitgelokt 
door een handvol heethoofden! 

Wllly KUYPERS, 
Kamerlid. 

•••ochterof 
bedacht 

met koninklijke 

audiëntie! 
De VU-Llmburg neemt met ont
steltenis kennis van het feit dat 
het Staatshoofd gehoor heeft 
verleend aan Happart, de frans
kiljonse bendeleider uit de Voer
streek die zelf de voorbije ge
welddaden heeft uitgelokt. Zulk 
optreden van het Staatshoofd 
zal deze agitatoren enkel bijko
mende steun geven in hun on
wettig optreden. Hel enig middel 
om de veiligheid van de Voerbe
woners te waarborgen en de on
rust tol staan te brengen Is dat 
er door de overheid eindelijk 
krachtdadig wordt opgetreden 
tegen deze wetsovertreders. 
Volksunle-Llmburg vindt hel on
verantwoord dat een Individu 
als Happart nog vrij kan rondlo
pen na de feiten die hij vorige 
zondag heeft gepleegd, en 
waarvoor leder Vlaming In dit 
land onmiddellijk zou aange
houden zijn. 
Volksunle-Llmburg eist dat de 
Vlaamse regeringsleden duide
lijk afstand nemen van het ge
beurde en de integrale verdedi
ging van de Vlaamse Voerbelan
gen op zich nemen. 
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Eurokommunisme 
in aftocht? 

Heeft het zogenaamd Euro
kommunisme zijn langste tijd 
gehad? Er zijn tekenen die 
daarop wijzen, al is het mis
schien nog te vroeg om reeds 
konklusies te trekken. Feit is 
dat terwijl in de «noorderlan-
den» van Europa de sociaal-de-
mokratie het hoge woord voert 
en het op een akkoord met het 
kapitalisme wil gooien, in de 
overtuiging dat de sociaal-de-
mokratie mettertijd het kapitalis
me zal «verslinden», het Zuiden 
(Frankrijk, Spanje, Portugal en 
Italië) in een kompromis geen 
heil ziet en daarom de klassen
strijd en het marxisme als basis 
weer bovenhaalt. Dit is op de 
meest scherpe wijze tot uiting 
gekomen op het kongres van 
de Spaanse Socialistische Par
ti j, waar partijleider Felipe Gon
zales, die het marxistisch etiket 
kwijt wil, het onderspit moest 
delven voor de linkervleugel, 
die nochtans zijn herverkiezing 
steunde. Liever echter dan een 
politieke lijn te moeten volgen, 
die hem niet ligt verkoos Gon
zales zich niet meer kandidaat 
te stellen voor het partijleider
schap. Daar er geen tegenkan
didaat was, ging het kongres 
uiteen zonder partijleider. Een 
nieuw kongres wordt dus on
vermijdelijk. 

De Spaanse Socialistische 
Partij Is de tweede sterkste van 
Spanje, na de Centrum Partij van 
premier Suarez. Gonzales en Su-
arez zijn jonge, dynamische lei
ders, die in betrekkelijk korte tijd 
een stevige partij uitbouwden. 
Suarez wordt algemeen be

schouwd als de man die Spanje 
zonder veel letsel vanuit het Fran
co-regime naar de demokratie 
loodste. Gonzales bundelde de 
verspreide socialistische forma
ties en sloot ze aaneen tot een 
grote partij. Gonzales wou het 
marxisme als uithangbord kwijt, 
om daardoor marginaal van het 
centrum van Suarez' partij staan
de kiezers te winnen voor een 
sociaal demokratische partij. Hij 
zou daarmee een gok naar de 
eerste plaats in de partijrang
schikking doen en zich meteen 
kandidaat stellen voor een rege
ring. 

Bij de Spaanse socialisten 
heeft zich het tegenovergestelde 
voorgedaan als bij de kommunis-
ten. Santiago Carillo speelde het 
inderdaad klaar, zijn partij als ge
matigd voor te stellen, helemaal in 
de lijn van het eurokommunisme 
van Marchais en Berlenguer. 
Deze twee hebben immers ook 
de klassenstrijd in de frigo ge
stopt, omdat ze de oppositie beu 
zijn en op demokratische wijze 
aan de macht willen komen. Bei
de partijen staan op de drempel 
van de macht, maar slagen er niet 
in, een linkse koalitie tot stand te 
brengen. Daardoor kan het linkse 
blok de 50 % grens niet over
schrijden, al blijft ze er bijna rake
lings onder. 

Het uitblijven van resultaten -
het wachten is nu in Italië op de 
uitslag van de voor de deur staan
de parlementsverkiezingen 
maakt de basis van de Italiaanse 
Kommunistische Partij zenuw
achtig en ontevreden. De partijlei
ding voelt zelf aan, dat indien bin-

11' 

Santiago Carrillo (Spanje) en Enrico Berlinguer (Italië): Eurokommunisme kende betere tijden... 

nen twee weken geen elektorale 
verschuiving plaats vindt, waar
door de IKP niet langer uit de re
gering zou kunnen gehouden 
worden, ze dan achteruit zal boe
ren. In Frankrijk doet zich hetzelf
de verschijnsel voor: de basis 
wenst een groot links front en be
stempelt de twisten tussen de 
linkse leiders als bizantijns geleu
ter. 

Deze tweedracht en het ter 
plaatse trappelen heeft niet alleen 
wrevel en kritiek onderaan ver
wekt, ze heeft ook de positie van 
de twee partijen tegenover Mos
kou verzwakt. Daarom zijn de lei
ders voorzichtiger geworden als 
er vanwege de vrije wereld kri
tiek op de Sovjetunie wordt uitge

oefend. Formeel is er nog niets 
dat wijst op een nakende koers
wending, maar de algemene 
sfeer ruikt naar malaise. Die in Ita
lië nog erger zal worden als de 
IKP geen grote stembuszege be
haalt. 

Daarom is de strijd voor «een 
socialisme met een menselijk ge
zicht» nog lang niet uitgestreden. 
Niet alleen de kommunisten in het 
Westen moeten dit waarmaken, 
ook hun gematigder konkurren-
ten, de partij-socialisten, moeten 
zich voor een humanistisch soci
alisme inzetten. 

Deze labiele toestand heeft 
vanzelfsprekend gevolgen voor 
de niet-linkse of gematigd-linkse 
regimes in West-Europa, de 

NATO en de verhouding tot Ame
rika. De kans zit er nog altijd in, 
dat binnen een nu niet te bepalen 
tijd de Franse en Italiaanse kom
munisten via een regering, waarin 
zij bepaalde posten zouden be
kleden in de NATO-keuken zou
den kunnen rondneuzen. Stellig 
geen gezellig vooruitzicht voor 
Washington en satellieten. Van
daar dat bij een verzwakking van 
het centrum in beide landen zal 
uitgezien worden naar koalities, 
waaruit de kommunisten toch ge
sloten worden. En dan zal men de 
vraag: is het Eurokommunisme in 
aftocht? positief kunnen beant
woorden. Vandaag is dat niet mo
gelijk en kan men zoals gezegd, 
nog alle kanten uit. 

u wil alles In 
één pakket? 

^ 

VOOR 950.000 BELGISCHE FRANK BARCELONA 

EEN VILLA BOUWEN, VOLLEDIG BEMEUBELEN 
EN NOTARISKOSTEN INBEGREPEN. 

NU KAN HET NOC. IN PUERTO REY! 
• aan een ongerept zandstrand van 150 m breed • in een volledig uitgeruste 
urbanisatie onder Belgisch beheer en toezicht, heel het jaar rond (ook 
ais U er niet bent). • met zwembaden, tennispleinen, restau
rants, winkelcentrum, eigen medische diensten, vlak bij een ALICANTE 
pret t ig vissersdorpje met eigen jachthaven, golf terrein, 
18 holes; (U kan er ook jagen, paardrijden, klelduif schieten); 
Paradorhotel en kuuroord. Méér nog : op amper drie uren van ^^. ^ 
SOLYNIEVE-SIERRA NEVADA het ski-oord van Cranada. Wf ^Êt 
• geen hoogbouw maar uitsluitend villas met eigen p i i c p T n p c v 
tu in. • een paradijs voor uw kinderen: zonder door- f ' u t K i u K E Y 
gaand verkeer • geen opgefokte toer istendrukte, geen 
zomerinvasies maar wel nette buren - mensen van bij ons' 
die Puerto Rey kozen omdat het rustig is... en moo i ! 
Een der heerlijkste plekjes van Spanje. 

u WENST u w VILLA TE VERHUREN? Geen nood want 
onze VlaamseToeristenbond-VAB verhuurt uw eigen
dom. Dus uw geld is goed belegd en de méérwaarde >j 
meer dan verzekerd. jA 

ALMERIA • 0 6 ! 

OVER EEN PAAR JAAR WORDT ZON PAKKET 
NIET ALLEEN ONVINDBAAR MAAR OOK ONBETAALBAAR. 

PUERTO REY 

WILT U EENS KIJKEN IN PUERTO REY? 
Dat kan Wij begeleiden u gaarne bii een bezichtigings-
bezoek op individuele basis indien U biigaande bon 
invult, krijgt U eerst van ons een volledige en strikt 
vertrouwelijke vrijblijvende Informatie. 

Adres \'1 iJ!!;.'...'..'..;.-;.;.'..̂ .̂  "...~..^. " „ 

Plaats. . 

Tel nr 

Opsturen aan Promoclones Puerto Rey, 
Leo de Bethunelaan 10.9300 Aalst, België WIJ 
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TIZ-PROGR/IMMK^ 

Bonderdag 
24 MEI ] 

BRT 1 
10.00 Mis in G van Schubert (tot 
11.30). - 15.30 Poco (jeugdfilm 
(tot 17.00). - 18.00 Barbapapa (fJ. 
— 18.05 Rondomons (reportage). 
— 18.30 Schaduwen (O. - 18.55 
Zwart en wit (filmpje). — 19.00 De 
Niger stroomopwaarts (explora-
tiefilm). — 19.30 Politieke tribune. 
— 19.45 Nieuws. - 20.10 Schenk 
een wereld aan de kinderen (Re-
rum-Novarum-programma). — 
21.10 Panorama. — 22.10 Achter 
de coulissen van het Witte Huis 
(fJ. - 23.45 Nieuws (tot 24.00). 

BRT 2 
20.10 Sporttribune. - 20.40 Kame-
radschaft (film). — 22.10 Première 
(tot 23.00). 

NED. 1 
18.20 Politieke partijen. - 18.30 
Sesamstraat (fJ. — 18.45 Pas
poort. — 18.55 Nieuws. — 18.59 
Lucy en Mr. Mooney (fJ. — 19.25 
De Wolga (dokJ. - 20.15 Een kind 
van 5 miljoen (dokJ. — 21.15 Sa
maria (dokJ. — 21.37 Nieuws. — 
21.40 Panoramiek special. — 23.00 
Nieuws. 

NED. 2 
18.55 Nieuws. — 18.59 De Astro-
nautjes (fJ. — 19.05 Avro's toppop. 
- 20.00 Nieuws. - 20.10 Super
schot met Avro's televoetbalka-
rion. — 20.25 Tekstpierement (tea-
ter). - 21.15 De Stichting (fJ. -
22.05 Televizier magazine. — 22.40 
Avro's sportpanorama. — 23.15 
Politieke partijen. — 23.30 Nieuws. 

RTB 1 
16.05 Mam'zelle Nitouche (muzi
kale film). — 17.30 Les rendez
vous du jeudi. — 18.00 Les Robin
sons du Pacifique ( f l — 18.30 Zig
zag. — 18.45 Kunstaktualiteiten. — 
19.15 Antenne-soir. — 19.30 
Nieuws. — 19.55 Politieke tribune. 
— 20.10 Telepaiements (krediet
kaarten, Mister Cash, e.a.). — 20.25 
Hombre (western). — 22.10 
Nieuws. 22.25 Le caroussel 
aux images (tot 23.00). 

ARD 
15.00 Die stadt meiner traeume 
(tv-film). — 16.25 Eine ganz kleine 
welt. — 17.10 Scott's letzte fahrt 
(dokJ. - 19.00 Wortgottesdienst. 
- 19.30 Bootleute (fJ. - 20.15 Gij 
zult niet doden (dokJ. — 21.00 
Nieuws. — 21.15 Die Fernseh-dis-
kussion. — 22.15 Zwei mann um 
einen herd (fJ. — 23.00 Gaeste aus 
ungarn. — 23.30 Tagesthemen. — 
00.00 Ernst Juenger (portret). — 
1.20 Nieuws. 

ZDF 

17.45 Nieuws. — 17.55 Schueler-
express. — 19.20 Western von 
ges-
tem. - 20.00 Nieuws. - 20.30 Au-
slandsjournal. — 21.15 Maigret ( f l 
— 22.37 Ein himmlisches Vergnue-
gen (film). - 23.00 Heute-journal. 
— 23.20 Kultureel magazine. — 
23.50 Sport am freitag. — 00.20 
Eieonore (film). — 1.55 Nieuws. 

ARD 3 

20.00 Programma voor de jeugd. 
- 20.55 Journal 3. - 21.00 
Nieuws. — 21.15 La Habanera 
(film). — 22.45 Kuituur vandaag. — 
- 23.15 De Bondsrepubliek 1978-
1979 (dok). 

TF 1 

13.00 Nieuws. - 13.35 Objectif 
santé. — 13.45 Special festival du 
cinema a Cannes. — 14.35 Lanza-
rote (dokJ. — 15.35 Circus. — 
16.25 Tekenfilm. - 1640 Kar-
thoum (film). — 19.20 L'lle aux en
fants. — 19.44 Les inconnus de 19 
h 45. - 20.00 Nieuws. - 20.35 La 

lumière des justes ( f l — 21.33 Ak-
tualiteitenmagazine. 22.38 
Cine première. — 23.05 Nieuws. 

A2 
12.15 Cecilia, mèdecin de cam
pagne (fJ. — 12.45 Nieuws. — 
13.20 Page spéciale. — 13.35 Re
gionaal magazine. — 13.50 Bon
jour Paris (fJ. — 15.05 Jason et les 
Argonautes (film). — 16.45 Dauphi-
né libéré (wielrennen). — 17.50 
Jeugdprogramma. — 18.30 C'ést 
la vie: tips. — 18.50 Des chiffres et 
des lettres (spel). — 19.20 Indiens 
du Perou (dok.). — 19.45 Top club 
(show). — 20.00 Nieuws. - 20.35 
Monsieur Masure (toneel). — 
22.50 Première. — 23.50 Nieuws. 

FR. 3 
19.10 Nieuws. - 19.20 Geweste
lijk nieuws. — 19.40 Regionaal pro
gramma. — 19.55 Tekenfilm. — 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Vivre pour vivre (film). — 
22.35 Nieuws. 

LUX. 
12.00 La bonne Franquette. — 
17.00 Tekenfilms. - 17.25 Cinq a 
sept agenda. — 17.30 Heidi (f.). — 
18.00 Le coffre-fort (spel). - 18.03 
Medische tips. — 18.'! O Aktualitei-
ten. - 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 Nieuwsoverzicht. 
— 20.00 Léducation sentimentale 
(fJ. — 21.00 Les casse-pièds (film). 

BRT-1 
18.00 Oscar (f.) - 18.15 Klein, 
klein kleutertje. — 18.30 De eerste 
beschavingen (dok.) — 18.55 Filo-
pat en Patafil. — 19.00 Protestant
se uitzending. — 19.30 Politieke tri
bune (VU). — 19.45 Nieuws. — 
20.10 Het kleine meisje aan het 
einde van de weg (thriller). - -
21.40 K.T.R.C.-kruispunt. - 22.10 
Judo (reportage). — 22.40 Nieuws. 

NED. 1 
18.55 Nieuws. - 18.59 Popeye (fJ 
- 19.05 Love boat (f.) - 19.55 
Twee voor twaalf (kwis). — 20.35 
Sonja's goed nieuws show. — 
21.37 Nieuws. - 21.55 De geld & 
geluk-show. — 22.30 King's Sin
gers. — 22.55 Haagsche kringen. 
- 00.00 Nieuws. 

NED. 2 
18.55 Nieuws. - 18.59 Er was 
eens... (fJ — 19.27 Natuur in eigen 
land (dokJ — 20.00 Nieuws. -
20.27 Sword of justice (fJ - 21.20 
De Benny Hill show. — 21.55 
Brandpunt. — 22.30 Session 
(show). — 23.20 Politieke partijen. 
— 23.35 Nieuws. 

RTB-1 
14.00 Schooltelevisie. — 17.30 1,2, 
3... magazine. — 18.00 Les Robin
sons du Pacifique (f.) — 18.30 Zig
zag. — 18.45 Sept sur sept. — 
19.15 Antenne-solr. — 19.30 
Nieuws. — 19.55 Politieke tribune. 
— 22.00 A suivre. — 22.15 Pour 
cette nuit (film). 

RTB-2 
19.55 Vendredi sports. — 21.15 
Les yeux bleus (fJ 

ARD 
17.15 Nieuws. — 17.20 Raumsta-
tion Bonn. — 18.05 Teletechnikum. 
- 18.50 Nieuws. - 19.00 Pinoc-
chio (fJ - 19.30 Tip um halb 7. — 
19.40 Die Zukunft der Ahnenwir. 

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 

— 20.15 Regionaal magazine. — 
21.00 Nieuws. - 21.15 Drie 
Schwarze Dreiecke (spionage-
film). — 22.45 Europa vor der 
Wahl: Ausgefraght. - 23.30 Ta
gesthemen. — 00.00 Tatort (f.). — 
1.35 Nieuws. 

ZDF 
14.03 Nieuws. - 14.05 Een wild 
paard (film). — 15.10 Johannis-
nacht (toneel). — 16.40 Nieuws. — 
16.45 Music Man (musical). — 
19.10 Das Heilige Land und seine 
geschichte (reportage). — 20.00 
Nieuws. — 2015 «Spielt unserem 
Koenig». — 20.30 Der grosse 
Preis (spel). — 21.50 Der grosse 
Hilfe. - 22.00 Nieuws. - 22.10 
Der dritte Indochina-krieg. — 
22.55 Die Jeckes (dokJ - 23.55 
«Ein angebot an die Buerger..» 
(debat). — 0.25 Nieuws. 

D 3 
20.45 Journal 3. - 21.00 Nieuws. 
— 21.15 Van beroep boswachter 
(dokJ - 22.00 Momente. - 22.15 
Der Schauspieldirektor Claus 
Peymann (reportage). — 23.00 Der 
Mann, der aus der Ferne kam (tv-
film). — 23.55 Patenkinder (3e we
reld). — 0.25 Nieuws. 

TF 1 
13.00 Nieuws. - 13.35 Regionaal 
programma. — 14.05 Kursus. — 
18.02 Konsumentenmagazine. — 
18.27 Pour chaque enfant. — 18.34 
LTIe aux enfants. — 18.57 Echt ge
beurde verhalen. — 19.20 Gewes
telijk nieuws. — 19.44 Les incon
nus de 19h45 . — 20.00 Nieuws. 
- 20.35 Les Batards (toneel). -
23.03 Les comiques associés (f.) 
- 23.30 Nieuws. 

A 2 
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.) — 15.10 La jeunesse 
de Garibaldi (f.) - 16.00 Delta. -
17.30 Dauphine Libère. - 18.00 
Jeugdprogramma. — 1855 Des 
chiffres et des lettres (spel). — 
19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.45 
Top club (show). — 20.00 Nieuws. 

- 20.32 Les folies Offenbach (fJ 
— 21.35 Apostrophes. — 22.50 
Nieuws. — 22.57 Psychose (thril
ler). 

FR 3 
19.10 Nieuws. — 19.20 Geweste
lijk nieuws. — 19.40 Regionaal pro
gramma. — 19.55 Tintin (f.) — 20.00 
Les jeux de 20 heures (spel) — 
20.35 Le nouveau vendredi. — 
21.30 Le tracteur (tv-film). - 22.25 
Nieuws. 

LUX. 
12.00 La bonne franquette. — 
17.00 Tekenfilms. - 17.15 Cinq a 
sept week-end. — 18.05 Le coffre-
fort (spel). - 19.00 Nieuws. -
19.30 Le coffre-fort (spel). - 19.47 
Entre chiens et chats. — 19.55 
Nieuws. — 20.00 Sergent Ander
son (fJ - 21.00 Les Chevaliers 
Teutoniques (film). 

Zaterdag 

BRT 1 
10.00 Puur kulfuur. Het graf van 
Maria van Boergondié. — 10.40 
Allemaal beestjes. — 11.05 leder 
zijn waarheid (Europa). — 12.05 
Nieuws voor gehoorgestoorden. 
- 14.45 Sesamstraat (O. — 15.10 
Autorennen (GP van Monaco). — 
15.30 Black Beauty (0. - 16.15 Au
torennen. - 16.40 Kiosk. — 17.05 
Autorennen. — 1745 Sportuitsla
gen. — 18.30 Barbapapa (O. — 
18 35 Tom en Jerry. — 18.45 Filo-
pat en Patafil. — 18.50 De wereld 
rondom ons (dok). — 19.45 
Nieuws. — 20.00 Sportweekend. 

— 20.30 Ontsnappingsroute (f). — 
21.20 In de voetsporen van Hubert 
Lampo (dok). — 22.10 Nieuws. 

NEP. 1 
17.00 Dichter bij Paulus (dok) -
17.25 Een bericht van de wilde 
ganzen. — 18.00 Nieuws. — 18.30 
Teleac. - 19.00 Nieuws. — 19.05 
De Flintstones (f). — 19.30 Ludwig 

van Beethoven: vijfde symfonie. — 
20.00 Een poppenhuis (toneel). — 
22.05 De zin van een afscheid 
(over echtscheiding). — 22.45 
Nieuws. 

NED. 2 
18.00 Nieuws. — 18.05 Studio 
sport 1. — 18.30 Sesamstraat (O. — 
18.45 Natte His (dok). - 19.00 
Energie., maak het een beetje (Eu
ropa). - 19.25 Studio sport 11. — 
20.30 Humanistisch verbond. — 
20.35 Nieuws. — 20.40 Hollands 
spoor. — 21.10 De beide dames 
en de oneigenlijke dwaling (f). — 
21.30 All in the family (0. - 21.55 
Het machtige werelddeel (dok). — 
22.45 Nieuws. 

RTB 1 
12.00 Faire le point (debat). — 
13.00 Nieuws. — 13.05 Concertis-
simo. — 14.00 Arsène Lupin (f). — 
14.55 Calimero. - 15.10 GP van 
Monaco. — 15.40 E.K. judo te 
Brussel. — 16.40 GP van Monaco. 
- 17.55 Le p'tit clin d'oeil. - 18.15 
Le retour du Saint (O. — 19.10 Tin
tin (0. — 19.15 Antenne-soir — 
20.00 Zygomaticorama. — 21.30 
Sportmagazine. — 22.45 Nieuws. 

ARD 1 
10.55 Frei geboren (dok). — 11.45 
Kinderprogramma. — 12.14 Di-Di-
Disco. — 13.00 Der internationale 
Fruehschoppen. — 13.45 Nieuws. 
— 14.15 Regionaal weekoverzicht. 
— 15.05 Pero und seine Kamera
den (jeugdfilm). — 16.30 Zum 
blauen Bock. — 18.00 Washington 
- Hinter verschlossenen Tueren. 
— 18.45 Bilderratsel. - 19.30 Die 
Sportschau. — 20.15 Wir über 
uns. — 20.20 Buitenlands nieuws. 
- 21.00 Nieuws. - 21.15 Die 
Preussen Asiens marschieren 
wieder (dok). — 22.00 Unfalle im 
Hoghgebirge. — 22.05 Dr. Knock 
oder der Triumf der Medizin (to
neel). — 23.35 Nieuws. — 23.40 
Cannes '79 (dok). - 00.25 Nieuws. 

(film). — 23.25 Die Deutsche t i n -
heit Hoffnung - Alttraum - I l lus ion' 
(debat). - 00.10 Nieuws. 

ARD 3 

18.30 Postfach 10 19 50. - 19.00 
Pippi Langstrumpf (D. — 19.30 
Knutselen. — 20.00 Rockpalast. — 
20.45 Sport im Westen. - 20.55 
Journal 3. — 21.00 Nieuws. — 
21.15 Abenteuer Afrika (dok). — 
22.00 Technologie fur die dritte 
Welt. - 22.45 Kopf um Kopf (spel). 
— 0.15 Tips fur Leser. 

TF 1 

12.02 La sequence du spectateur. 
— 12.30 Nieuws uit de tv-wereld. 
— 13.00 C'est pas sérieux (humor, 
sketchen). — 14.10 Les rendez
vous du dimanche. — 15.30 Sport 
première. — 18.27 Ce diable 
d'homme (dok). — 19.25 Les ani-
maux du monde (dok). — 20.00 
Nieuws. —• 20.35 II était une fois un 
f lic. — 22.10 La direction d'orches-
tre (dok). — 23.15 Nieuws. 

A 2 

ZDF 
13.00 Das Sonntagskonzert. — 
13.45 Freizelt. - 14.15 Chronik 
der Woche: Fragen zur Zeit. — 
14.40 Onderwi jsvormen in de ba
sisschool. — 15.10 Voor de kinde
ren. — 15.40 Nieuws. — 15.50 Vor-
sicht, falie! - 16.35 Ruitersport. -
18.00 Nieuws. - 18.02 Die Sport-
Reportage. — 19.00 Tagebuch. — 
19.15 Raumschiff Enterprise (f). — 
20.00 Nieuws. - 20.10 Bonner 
Perspektiven. — 20.30 Die stille 
Revolution (reportage). — 21.15 
Freiheit, die ich meine (dok). — 
22.00 Nieuws. — 22.15 Quo Vadis 

12.00 Chorus. - 12.40 Filmpjes uit 
de oude doos. — 12.57 Top club di
manche. — 13.15 Nieuws. — 13.40 
Clé de sol pour l'èté (variété). — 
14.30 Dróles de dames (O. — 
15.20 En savoir plus (enquêtes). 
— 16.20 Dauphinè libèré. — 16.55 
Petit theatre d'Antenne 2 (toneel). 
— 17.25 Monsieur cinéma (film-
kwis). — 18.05 La légende d'A-
dams et de l'ours Benjamin (f). — 
18.55 Stade 2. - 20.00 Nieuws. — 
20.35 Opera de Paris. - 22.20 
Bande a part. — 23.20 Nieuws. 

FR 3 

16.30 Prélude a l'après-midi (Mo
zart). — 17.35 Un comédien lit un 
auteur. — 18.30 Rire et sourire. — 
19.45 Special Dom-tom. — 20.00 
La grande parade du jazz. — 20.30 
Tahiti (dok). — 21.20 Nieuws. — 
21.30 Korte films van David W. 
Griffith. — 22.20 Ciné regards. — 
22.30 La roue (stomme film). 

LUX. 
13.15 Hei elei, kuck elei. — 15.00 
Euro 9. — 16.30 Les riches families 
Rosie (film). — 18.00 La preuve par 
neuf. — 18.30 Autoscopie. — 19.00 
Les sentiers de l'aventure (dok). — 
19.30 Nieuws. — 19.43 Cinè-sè-
lection. - 20.00 Vivre libre (R. -
21.00 La chatte sur un toit brülant 
(film). 

— Zardoz, SF-film vol fantazie en technisch knap in beeld 
gebracht. Met Sean Connery en Charlotte Rampling. Maandag 
28 mei om 20 u. 35 op F1. 

Zondaci 

BRT 1 
18.00 Barbapapa Cfl 
(f.). - 18.30 Het rr i< 
(Korte film). — 18.4 
(dokJ. — 19.00 Do 
Kijk u i t ! - 19.45 Nie » 
cro-Macro. — 20 4E f 
21.35 Willen en V 
Nieuws. 

NED 1 
10.00 Teleac. - 18 O 
tijen. - 18.50 Defab I 
18.59 De wraak var 
( f . ) . - 19.10 Wie van 
Rallycross 1979. 
Kolff was hier (Filmi 3 
Nieuws. — 21.55 
(Film). 

NED. 2 
18.55 Nieuws. — J 
Horlepiep ( f l — 1 
kantie. — 20.00 Niei 
mes Herriot (fJ. -
balshow. — 22.15 
22.55 Groeten uit 
23.10 Politieke pa :i 
Nieuws. 

RTB 1 
14.00 Schooltelevi 
et Racontine. — 18 0 
du Pacifique (fJ. — I 
18.45 Protestantse 
19.15 Lundi-sports 
— 19.55 Tribune èle 
De aankoop van eei 
- 20.10 La route a 
21.10 Nieuws. — 21 
(portreü. 

RTB 2 
19.55 Universitair or 
lonie. — 20.55 La coi 
(f). - 21 .45 Speet; 
Charles Delporte er 

ARD 
17.10 Nieuws - 1 
(Zwerftocht door h 
18.00 Spass muss 
Nieuws.— 19.00 Da 
tet an. — 19.30 Trie 
19.40 Zeeleeuwen 
Regionaal nieuws 
4tel vor 8. — 21.00 I 
Theodor Chindler ( 
tweede energiekris 
umblattern (Show) 
themen — 00.00 KK 
1.40 Nieuws. 

ZDF 
18.00 Nieuws. - 18 
18.40 Die Drehsc 
Achtung, Kunstdiebi 
Nieuws. - 20.30 Di 
Educatief magazine 
Journal. - 22.20 DK 
mels CTV-film). - ( 
Dortmund '77. — 

D 3 
20.00 Hinter den 
20.45 Journal 3. -
21.15 Erziehung zt 
spannung der Ost 
22.00 Momente. -
mein Land (Film). -

TF 1 
12.15 Réponse a to 
première. — 13.00 
Regionaal prograr 
D'hier et d'aujourd't 
nis (Reportage) — 
beurde verhalen. -
lijk nieuws. — 19.44 
19h.45. - 20.00 f 
Zardoz (Film). - 2: 

A 2 
12.45 Nieuws. - 13 
le. — 13.35 Region 
13.50 Bonjour Paris 
mesmagazine. — 1 
(Film). - 16.30 
(Wielrennen). — 17 
— 17.55 Jeugdproc 
C'est la vie (Tips) 
fres et des lettres (S 
westelijk nieuws. 
(Show). - 20.00 
Palmares '79. - 21 
magazine. — 22.40 
peril (Les automo 
Nieuws. 
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Voor Vlaanderens t[ 

ZELFBEWUSTE VLAMINGEN NAU 
4. Willy Persyn 

Kandidaten 
1. Maurits Coppieters 

Nieuwerkerken-Waas (° 7 920). Senator, gewezer 
• voorzitter van de Nederlandse Kultuurraad. 

Zestig jaar lang hebben de 
Vlaanns-nationalisten 
hardnekkig gestreden voor 
de bevrijding van 
Vlaanderen. Sannen met 
de volksnationalisten van 
Europa vormen VJ\\ een 
alliantie, gericht op 
verstandhouding, 
samenwerking en 
wederzijdse ontwikkeling. 

2. Walter Luyten 
Berlaar(°1934). Leraar, plaatsvervangend volksvert. 
Samen met W 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 ieder 
kuituur, zelfs de kleinste. 
Een kans om vanuit 
Vlaanderen de weg 
daarnaar te wijzen. 

3. Vic Anciaux 
Brussel {° 1931). Volksvertegenwoordiger, ' 
gewezen staatssekretaris Ned Kuituur & Soc Zaken. 

w 

Alleen een Brussel waar de 
Vlamingen thuis zijn kan er 
aanspraak op maken, een 
Europese hoofdstad te zijn. 
Onze inbreng in Europa is 

onze originele Vlaamse kijk 
op de problemen van 
welvaart en welzijn en van 
oorlog en vrede. 

W\ngene (° 1923). Burgemeester, gewezen 
senator, landbouwer en boerenleider 

Het groene Europa moet 
gelijke kansen bieden aan 
de landbouwbedrijven en 
gericht zijn op de familiale 
landbouwonderneming. 
De landbouwer moet een 
rechtvaardig inkomen 
hebben, gekoppeld aan de 
koopkracht van de overige 
inkomensgroepen. 

5. Nelly Moes 
»- -ias-i- !y^ 

•^zr-~; 

De vrouwen van 
Vlaanderen en Europa 
beseffen, beter wellicht 
nog dan de mannen, welk 
een zee van ellende de 
Europese oorlogen in het 
verladen hebben 
meegebracht En hoeveel 
tranen er vandaag nog 
vloeien tïij volkeren en 
minderheden die verdrukt 
worden. 

6. RIkVandekerckhove 
Genk (°1932). Senator, gewezen Minister van 
Wetenschapsbeleid. 

Een Europees 
energiebeleid, gesteund 
op de verscheidenheid van 
energiebronnen, kan een 
nieuwe kans zijn voor 
Limburg en dus voor 
Vlaanderen. De steenkool 
heeft niet afgedaan ! Het 
wetenschappelijk 
onderzoek naar zachte of 
alternatieve energie is een 
Europese opdracht. 

7. Willy Kuijpers 
Herent{°1937). Volksvertegenwoordiger. 
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 voor de 
naar zelfbevestiging 
strevende Europese 
regio's. 

8. Erwin Prlen 
Brugge {° 1953). Advoh 
van de Volksunie-Jongt 

l 
t 

9. Jan Caudrc 
Aalst{° 1937). Volksver 
lichamelijke opvoeding. 
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10. Michel Car 
Zillebeke-leper (° 193^ 
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11 . LutUreel 
Sint Lambrechts-Woluw 
letterkundige, verruiming 
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Vlaming blijven in Europa 
Daarom moet 

-juist nu!-
Vlaanderens 

stem in Europa 
steric 

meeidinlcen! 

Maurits Coppieters, VU-liJstaanvoerder en 
Hugo Schiltz, partijvoorzitter en lijstduwer 

In hef furopo van morgen moet Vlamderen zip pfciofs hebben. Moeten wij Ewopeeër zijn, moor Wanting M/Ven. Het straks 
gekozen Europees parlement itd de basis zijn van de foeftomsfige Europese strukturen. Daarom is het nooézakeBik dat de 
Waamse gemeensdbap ofs dusdanig daar vertegenwoonBgd is. Daarom neemt de VU aan de verkiezingen deel. In het Europees 
parlement zal zij ronduit opkomen voor 'n federaal Europa, met daarin voor Vlaanderen 'n eigen, rechtmatige phats. 

Een federad Europa 
25 Jaar geleden kwam de VU als eerste op voor een federale herstruk-
turering van ons iand, aangepast aan zijn gemeenschappen. Europees 
staan we voor eenzelfde situatie. Wij willen 'n federaal Europa, opge
bouwd uit regio's beantwoordend aan de volksgemeenschappen en 
aan de ekonomische en historische werkelijkheid. Wat de VU in België 
kon, kan zij ook in Europa. 

Maurits Coppieters 

Vloming in Europo 

Een nieuw Europa 
In 't huidige Europa wordt veel gepraat, veel gewerkt. Maar de resulta
ten stellen teleur omdat de soevereine staten echte éénwording in de 
weg staan. Daarom ijvert de VU voor de afbouw van deze staten. Naar 
boven toe door de opbouw van één Europa. Naar beneden toe door 'n 
federale struktuur van autonome regio's binnen 'n groot-Europees ver
band. Dat nieuwe Europa zal levenskrachtig en demokratisch zijn. 

Een dubbelscholig Europa 
De VU is ronduit pro Europese éénwording. Omdat wij in groot-Euro
pees verband 'n aantal problemen groots kunnen aanpakken. Maar 
door haar federale optie is de VU eveneens voor een kleinschalige uit
bouw die dicht bij de gemeenschappen blijft en zo tenvolle tegemoet 
komt aan de specifieke vereisten van de regio's. Aldus kunnen de le
vensechte problemen (milieu b.v.) vanuit een dubbel perspektief effi
ciënt aangepakt worden. 

De VU wil in Europa geen «bevoorrechte» plaats voor Vlaanderen. Wél 
willen we onze eerlijke, eigen plaats waar we optimaal en Europees so
lidair onszelf kunnen zijn_ zoals alle Europese volkeren — ook de klei
nere — dat moeten kunnen. Historisch is Europa het vaderland van alle 
Europese volkeren. In dat Europa heeft Vlaanderen ooit een vooraan
staande rol gespeeld. In een federaal België binnen een federaal Euro
pa zal een autonoom Vlaanderen dat weer kunnen. Omdat we er de 
mensen, de ondernemmgslust, de werkkracht en de middelen toe heb
ben. 

De VU in Europa 
Als politieke partij kent de VU haar verantwoordelijkheid. Wij verschui
len ons niet achter Europees unitaire slogans, evenmin achter kunstma
tige Europese super-partijen. Wij doen hier wat hier moet, Europees wat 
de federale gedachte van ons eist. Dankzij de VU is België het eerste 
land waar de Europese verkiezingen georganizeerd worden met een af
zonderlijke lijst per volksgemeenschap. Daarom stellen vele Europese 
volkeren — waarmee wij inspirerende kontakten onderhouden — hun 
hoop op Vlaanderen. Daar ligt de Europese roeping van de VU. Als u 
op 10 juni voor ons kiest, zult u deze hoop werkelijkheid helpen maken. 
In het belang van Vlaanderen, van Europa en van zijn volkeren. 

Volksunie (V^ 
Vrije Europese Alliantie 
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Dit is een raamoffiche, maak er gebruik van! 



«De 19 van het Europa der 9» 

Sinds 1970 is dit land van verkiezing naar verkiezing gesuk
keld. Een zware dobber voor kleine partijen als de VU. En 
toch doet zij niet onder voor de anderen! Dank zij de harte-
steun van duizenden leden en supporters houdt de Volksunie 
stand en daar is zij fier op! 
Ook nu doet zijn beroep op dit Vlaams-nationale mensen-
schild tégen de oppermacht van de opgeblazen partijen-van
één-man en tégen de discriminatie waarvan zij het slacht
offer is. 
Zo ontvangt het FDF vanwege de Europese Gemeenschap 
1 miljoen fr. verkiezingssteun, de VU niets! 
Het VU-Eurofonds kan zoiets goedmaken. Vandaag brengen 
wij de derde lijst met stortingen. 
Laat ze aangroeien met milde bijdragen! 

J.W, Berchem 200 
A.D, Ronse 1000 
J.D.L, Korbeek-Lo 500 
R.F., Gent 250 
L.O., Oostende 400 
R.O., Schoten 250 
G.V.L, Bellegem 1000 
B-K.G, Maaseik 300 
M.A., Kortrijk 3000 
VU-Helchteren 500 
G.W., 
V.d.B 
V.d.B 
H.M., 
A.W. 

Duffel 1000 
.Brussel 1000 
.Brussel 1000 
Nieuwerkerken 5000 

, Laken-Mutsaard 2000 
Onbekend-Wommelgem 500 

Vorig totaal 121.250 
Totaal derde lijst 139.150 

VU-EUROFONDS 
Barrikadenplein 12 

1000 Brussel 
430-0691071-34 

In deze b rochure van de 
«Vlaams-nationale Stand
punten», u i tgegeven door het 
Vlaanns-Nationaal Studie
cen t rum vzw, behandel t W I J -
medewerke r Karel 
Janssegers de vo lkeren van 
het off ic iële Eurooa, 19 
ve rb rokke ld en samengepers t 
in 9 staten. Tien ervan zijn 
stellig met ve r tegenwoord igd 
in het rech ts t reeks te ver
k iezen Europees par lement : 
Basken, Bre toenen, We lsh 
men, Sarden, Fnoiiërs, 
Ladiners, Katalanen, Fnezen, 
Far O e r en Slovenen. 
Missch ien zal daarvan toe
vallig één in het n ieuwe 
par lement te rech tkomen, 
maar dan met als ver tegen
woord ige r van zijn w e g 
gemof fe ld volk. Missch ien 
kr i jgen ze in een Europees 
kader be tere levenskansen, 
op voo rwaarde evenwe l dat 
al de volksnat ionale 
beweg ingen en part i jen 
elkaar v inden op het ve ld of 
in het par lement. 

Inleidend stipt de auteur aan, wat 
nationalisten onder volk verstaan: 
door afkomst en gemeenschap
pelijke lotgevallen organisch ge
groeide mensengroepen, die wij 
volkeren noemen. Staatsnationa-
listen beschouwen de verschillen 
in mentaliteit, godsdienst, kuituur, 
als vervelende hinderpalen op de 
weg naar de Europese eenheid. 
Ze spreken van het «Europese 
volk» zoals ze van het Belgische, 
Britse of Franse volk spreken, al
leen voortgaande op het eko-

nomisch, politiek en militair poten
tieel. En toch IS het Europa van 
morgen het hechtst wanneer het 
een Europa van de volkeren zal 
zijn, zij alleen kunnen de hoekste
nen van een volks Europa zijn. 
Vandaar dat het Europa der Ne
gen vals IS, het gaat momenteel 
wel om het Europa der Negen
tien. Door de afwezigheid van de 
Europese volkeren betekent de 
samenstelling van het parlement 
op grond van staten en met van 
volkeren een slechte start. 
Achtereenvolgens ncht de auteur 
de schijnwerper op de Keltische 

Karel Jansegers 

De 19 
van het 
Europa 
der 9 
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(oudste) Europese volkeren nl. de 
Basken, de leren (meest bekende 
en ook de enige Keltische staat), 
de Schotten (die het dichtst bij de 
leren staan). Tot een andere Kelti
sche tak behoren de Welshmen 
(Wales), de Cornishmen, de Bre
toenen en de Manx. Het Cornish 
IS reeds uitgestorven evenals de 
taal van het eiland Man (tussen 
Wales en Ierland)'? 
Bretanje (schiereiland Armorika) 
bood lange tijd weerstand aan het 
Franse imperialisme en werd ten 
slotte ingelijfd. De twee miljoen 
Bretoenen worden thans ernstig 
met verfransing bedreigd, hoewel 
het Bretoens nog steeds gespro
ken wordt 
in het hoofdstuk «Erfgenamen 
van de Romeinen: de Romanen» 
behandelt de schrijver de Italia
nen, die pas in de vorige eeuw 
hun eenheid bewerkten. Verder 
zijn er de Corsikanen (Italiaans 
doch ingelijfd bij Frankrijk en 
thans strevend naar autonomie). 
Dan zijn er de Sarden (Sardinië) 
die door de Romeinen van hun 
taal werden beroofd, de Frioliers 
en de Ladiners, etnisch verwant 
met de Raeto-Romeinen in het 
Zwitserse kanton Graubunden. 
De Fnoliers (400.000) bewonen 
het gebied ten oosten en ten 
noordoosten van Venetië en zoe
ken steun bij Oostenrijk. De Ladi
ners (25.000) wonen naast en tus
sen de Zuid-Tirolers bij wie ze 
steun vinden. De Ladiners in Bel-
lun en Trente genieten geen be
scherming. 

Dan zijn er de Occitanen, naar 
schatting met zijn 10 miljoen, die 
thans een versneld ontwaken als 
volk beleven. 

De Katalanen — wier taal het 
dichtst bij het Occitaans staat — 
genieten een zwakke vorm van 
autonomie, wat met zo is voor de 
in Frankrijk wonende Katalanen, 
wier autonome rechten onbe
staande zijn. 

Een volgend hoofdstukje behan
delt «de zelfzekere Fransen» 
wier taal- en kultuurimperialisme 
niet nader moeten toegelicht wor
den, met vermelding van de min
derheden. Frans wordt echter 
ook gesproken in Val d'Aoste, 
Zwitserland en Wallonië. Een 
apart geval maken de Kanaalei
landen uit, verengelst en als enti
teit verbonden met de Britse 
kroon. 

Belangrijk in Europa zijn uiteraard 
de Duitsers, van wie de auteur 
oorsprong, verspreiding, eenma
king enz. ontleedt. Hij vraagt ook 
aandacht voor de Duitsspreken
de Elzassers, Luxemburgers, 
Oost-Belgen, Zuid-Tirolers, Slees-
wijk. Er waren ook Duitse minder
heden in Tsjechoslovakijke, er 
waren de Wolga-Duitsers enz. 
Dan komen aan de beurt: de Ne
derlanders, Friezen, Engelsen, de 
Far Oér (verre eilanden). Bij de 
Slavische minderheden zijn voor
al de in het grensgebied van 
Trieste levende Slovenen. Een 
kaart met aanduiding van de 19 
besluit dit interessant dubbelnum
mer van de reeks, waarin reeds 
verscheen «De identiteit van de 
VU» door H. Schiltz. In voorberei
ding: Energie, Nieuw onderwijs
beleid, Vlaanderen en de Ontwik
kelingslanden. 

Losse nrs. 30 tr. (dubbelnr. 50 fr.). Een 
abonnement (6 nrs.) kost 150 fr. Rek. 
430-0220881-03 van Vl.-Nat. Studie
centrum vzw te 1000 Brussel. 
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oekomst in Europa: 

iAR HET EUROPESE PARLEMENT 

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 
Tiislukken van deze 
eenwording. Daarorti wil zij 
laar eigen inbreng, opdat 
iet zou lukken ! 

12. Jef Valkeniers 
Schepdaal(°1932) Geneesheer. 
volksvertegenwoordiger 

13. HugoSchiltz 
Antwerpen{°1927). Volksvertegenwoordiger, 
voorzitter van de Volksunie. 

Door met hand en tand de 
eigenheid van Vlaams-
Brabant te verdedigen, 
bouwen wij onrechtstreeks 
ook aan Europa. De 
Europese eenwording is 
alleen maar mogelijk, als zij 
steunt op eerbied voor 
mekaars kuituur en 
grondgebied. Voor 
imperialisme mag in 
Europa geen plaats zijn. 

« 9 ^ ^ ^ 

In het verleden zijn de 
Vlamingen de sinjeurs van 
Europa geweest. Morgen 
kan dat opnieuw ! Door 
zijn ligging, zijn werkkracht 
en zijn ondernemingslust 
kan Vlaanderen een 
belangrijke Europese rol 
spelen. Als het, zonder 
zelfoverschatting maar in 
rustig zelfbewustzijn, dit 
wil. 

neen 
Dendelarrondissement 
DBseft men de waarde van 
'werk in eigen streek". 
Deze eis dient ook op 
Europees vlak te worden 
:loorgetrokken. Alleen op 
Europese schaal kan er 
'oor gezorgd, dat ook de 
•"lensen van kansarme 
tgio's werk in eigen streek 
'inden. 

oen 

tsvervangers 

Senator. 

)e kleine en middelgrote 
)edrijven hebben, ook in 
Europees verband, een 
jHvervangbare waarde. 
^et Europees t^eleid moet 
ian ook, méér dan in het 
erleden, gericht zijn op 
iet scheppen van gelijke 
ansen voor deze 
ledrijven. Europa is geen 
achtterrein voor 
lultinationals ! 

e {° 1933). Lerares, 
jskandidaat op de VU-lijst. 

i/ij willen een Europa met 
en hart. In het grote 
uropees vaderland willen 
•IJ, door federale strukturen, 
e kleinschaligheid 
erwezenlijken die de 
elfbeschikking van mensen 
n gemeenschappen 
i/aarborgt. Inditharte-
iuropa zullen we ons thuis 
oeien zoals in ons eigen dorp. 

1. JVandemeulebroucke 
Oostendei 19- • • ;-./.ozen 
volksvertege'\: :-'wijsdeskundige. 

Het Nederlands moet 
behouden blijven als één 
van de officiële talen van 
de Europese 
Gemeenschap. Een echt 
Europees kultuurbeleid 
moet alle volkskulturen 
aanmoedigen; het 
onderwijs en de 
permanente vorming moet 
het Europees bewustzijn 
bevorderen. 

2. Johan Sauwens 
Bilzen (° 7957). 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 bestrijding van 
grensoverschrijdende 
vervuiling. Het Europees 
beleid inzake vervoer en 
wegenaanleg moet • 
rekening houden met de 
mens. 

3. Paul Van Grembergen 
Ertvelde-Evergem (°1937). Leraar, 
volksvertegenwoordiger. 

Een eigen Europees tDeleid 
op kultureel, ekonomisch 
en sociaal vlak is slechts 
mogelijk door een federale 
herordening, waarvan de 
volksgemeenschappen en 
regio's de hoekstenen zijn. 
De politieke en 
ekonomische eenwording 
moeten in een federaal 
Europa hand in hand gaan. 

4. Anita Viaene 
Antwerpen (° 1949). Ambtenaar, 
genneenteraadslid. 

Bij voorrang moet Europa 
aandacht hebben voor het 
verschaffen van 
werkgelegenheid. 
Werknemers zijn geen 
productiegoederen die 
willekeurig verplaatsbaar 
zijn : de industrie moet zich 
.vestigen waar de nodige 
arbeidskracht voorhanden 
is. 

5. Germain De Rouclc 
Ronse (°1928). Senator, gewezen alg. sekretaris 
van het Vermeylenfonds. 

Het Europees beleid moet 
wezenlijk gericht zijn op de 
bevordering van de vrede, 
door een opbouwende kijk 
op het probleem van de 
onderontwikkeling, de 
internationale 
arbeidsverdeling en de 
wereldwijde 
samenwerking. 

6. Hector De Bruyne 
Antwerpen {°1917). Senator, gewezen Minister 
van Buitenlandse Handel. 

De federale opbouw van 
Europa is een wezenlijke 
bijdrage tot het probleem 
van een wereldomvattende 
ordening. Zoals de VU een 
kwarteeuw geleden de 
eerste en toen nog de 
enige was om het 
probleem van de federale 
opbouw in Betgiè te 
stellen, zo is zij vandaag de 
eerste en enige om dit ook 
op Europees vlak te doen. 

t • 
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MAURITS 
COPPIETERS 

NIEUWKERKEN-WAAS - .^Geens-
zins is het een gunstig moment om Eu
ropese verkiezingen te organizeren. 
Begrijpelijk zijn onze mensen — na 
overbodig opgefokte inlandse politie
ke krisissen — dat elektoraal gebeu
ren zat. Juist daarom beangstigt het 
mij dat weer diezelfde machtige koers
paarden de stembusbeurt van 10 juni 
willen aanwenden voor een dankbare 
fagade-politiek. Diegenen die zichzelf 
het diploma van staatsman schap po
gen aan te meten en om dat te berei
ken vooral "public-relations agency» 
hun doen en laten in publicitaire munt 
laten omzetten, liegen de kiezers die 
op 10 juni een stem voor Europa moe
ten uitbrengen wat voor Immers, bij 
zoveel Euro-debatten heb ik Leo Tinde-
mans en anderen horen verklaren dat 
"Het Echte Europa-Van-Morgen» nu 
eens meteen alle problemen van werk
loosheid zal oplossen- Het is mijn 
overtuiging dat die bliksemafleider de 
Vlaamse kiezer wel niet massaal zal 
verblinden». 

Senator Maurits Coppieters neemt 
geen brugpensioen; hij werd 59 jaar 
op 14 mei, maar zijn vitaliteit belet hem 
de politieke strijdbijl te begraven. Cop
pieters blijft de bezielende kracnz — 
met zijn witte kuif — van de volksnatio-
nale vrijheidsstrijd. Hijzelf heeft het 
met gevraagd lijsttrekker te zijn van de 
formatie «VU-Vrije Europese Allian
tie». 

De volksnationalisten in het Europa-
van-de-19 konden evenwel geen beter 
bezieler en onvermoeibaar trekpaard 
vinden. Want, Maunts Coppieters 
weet de demagogische ballonnetjes 
van opportunistische staatsnationalis-
tische merknamen te doorprikken. 

Van Severer) 

— Waarom ben je lijsttrekker van de 
VU bij deze eerste Europese verkiezin
gen, die uiteindelijk op maat van de tra
ditionele partijen gesneden zijn? 

Maurits Coppieters: «Ik werd vlak na 
de tweede wereldoorlog, in volle re
pressietijd, gegrepen door de federa
listische gedachte. Een spoorslag gaf 
mij hel Kongres van de Federalisten in 
Montreux. 

Paus Pius XII gaf de wereld die prach
tige boodschap mee van het leren «le
ven in kringen». 

Die keitjes die wij op het water gooien 
deinen onstuitbaar uit in brederwor-
dende kringen. Dat is de kracht van 
Vlaamsnationalisten. Wij leven niet al
leen in een straat, maar vooral in onze 
gemeenschap, in ons dorp, in onze 
wijk... 

De Europese gedachte wekte mij in de 
naoorlogse periode precies omdat in 
die richting een verlossend antwoord 
kon gegeven worden op de uitzichtlo
ze kortzichtige Belgicistische situatie 
waarin volksnationalisten op dat mo
ment werden gedreven. 

In plaats van vervolgd, verdacht te 
zijn... en te blijven, kunnen tal van Vla
mingen in Europees perspektief een 
eerbiedwaardig burgerschap laten 
gelden. Vlaamsnationalisten hebben 
met mij de verstikkende kracht van het 
staatsnationalistisch Belgié ervaren. 

Precies daarom wil ik vandaag onze 
betrachting een nieuw steuntje geven: 
de weg naar Europese ontvoogding 
betreden. Vrienden van mij weten dat 
ik reeds in het begin van de jaren vijftig 
spreekbeurten hield (onder meer in de 
Gentse universitaire aula, als slot van 
een ABN-week) voor de opbouw van 
het Europa der Volkeren. Ik verzwijg 
voor niemand dat Joris Van Severen 
reeds in '24 Europese pleidooien hield, 
waarvoor ik vandaag nog warmloop». 

Fagadepolitiek 

— Die stembusgang van 10 juni is 
evenwel door geen enkel Europees on
derdaan gewenst.? 

Maurits Coppieters: «Dat we op de 
tweede zondag van juni naar de Euro
pese stembus moeten is het gevolg 
van een verdrag tussen de «soeverei
ne nationale parlementen». 
Een Frans journalist schreef zopas on
verbloemd dat de Europese verkiezin
gen een «politieke farce» zijn. Zo ne-
gativistisch zou ik het niet willen 
afschilderen. Evenwel stel ik vast dat 
er door politieke vedetten aan Ameri
kaans «image-building» wordt gedaan. 
Momenteel wordt voor het EG-parle-
mentsgebouw een fagade opgetrok
ken waarachter men niets wil verande
ren; waarachter het immobilisme 
hoogtij kan vieren. 
Tijdens Euro-verkiezingsmeetings 
schermen traditionalisten met veel 
bliksemafleiders. Zonder schroom 
wordt beweerd dat in EG-verband 
overmorgen het tovermiddel kan ge
vonden worden om de werkloosheid 
op te lossen. 
Men liegt de mensen, de kiezers, 
gewoon voor dat het Europees parle
ment terzake bevoegd zou zijn». 

— Die «Vrije Europese Alliantie» van 
de Volksunie, is dat een waardevolle 
alternatieve Europese bouwsteen? 

Maurits Coppieters: «Wij zijn in dit 
land, en zeker in Vlaanderen, de enige 
partij die het Europa van de negen in 

vraag stelt Allereerst is het onze be
doeling om in dat opgefokt Europees 
parlement de stem van niet minder dan 
19 volkeren te laten horen. We willen 
onze nationaliteit (en die van zoveel 
andere naties) politieke vorm geven. 
Dat kan slechts gebeuren mits we in 
die nieuwe Europese konstellatie het 
getrouwe Amerikaanse etiket afwe
ken, meteen een volksnationale vrij-
heidsstem laten horen tegenover het 
Oostblok, en gedaan maken met de 
valse verhouding tegenover de derde 
wereld. De Europese eenmaking be
perken tot de 9 nationale lidstaten is 
voor mij een grote onzin. Precies daar
om IS de Vrije Europese Alliantie van 
de VU een prikkelend en uniek alterna
tief 
Voorzitter Tindemans van de zogehe
ten Europese Volkspartij beweert zich 
voor het kiezerspubliek aan te dienen 
met een internationaal programma. 
Zulks gebeurt op basis van zeer vage 
ekonomische, sociale en andere ge
meenplaatsen. Waartegen de Volks
unie duidelijk stelt dat zij met haar ei
gen partijprogramma aan deze Euro
pese verkiezingen deelneemt 
De «Vrije Alliantie» van volksnationa
listen (in essentie omschreven in ons 
reeds gepubliceerd charter) is vooral 
broodnodig — ik zeg dit eerlijk — om 
in het Europa van morgen de volksna
tionale graantjes te pikken waar dit 
mogelijk is. 

— Uw stem zal in dat Europees parle
ment evenwel weinig of niet weerklin
ken? 

Maurits Coppieters: «Toch wel! Wij 
hebben als volksnationalisten geen 
lessen in Europese integratie te ont
vangen. We zullen, vanaf de eerste zit
ting van dat fameuze demokratisch 
verkozen Europees parlement, de eer
sten zijn om te betogen dat deze in
stelling een konstituante moet worden: 
een grondwetgevende vergadering 
voor het federaal Europa. Desnoods 
zullen we met de geëigende wettelijke 
middelen alleen ijveren — met zoveel 
schippers aan de wal — om in het Eu
ropees parlement een (r)evolutie op 
gang te brengen waarbij de onweer
staanbare drang van elk volk naar zelf
bestuur met onze ultieme inzet de 
staatsnationalisten op zijn minst 
schaakmat zet 

Terloops: welke andere Vlaamse 
partij, dan de VU, schakelt van meet af 
aan de kummulatie van Europese en 
Brusselse Wetstraatmandaten uit. •? 

(hds] 
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MEI 

18.05 De vijf 
a jische potlood 

In de schaduw 
el mee. — 19 30 
u i s . - 2 0 . 1 0 M l -
| iebecca (D — 

/Igen. - 2215 

Politieke par-
Itjeskrant (f j . — 
de kippevrouw 

fedne'- 1940 
| 2 0 4 0 Dokter 
Ir t ret) . — 21.37 
i laatste trein 

18.59 Pommetje 
).25 Prettige va-
iws - 20.27 Ja-
21.20 Minivoet-

Hier en Nu. — 
Nineve (f.) — 

rSjen - 23.15 

;. - 17.30 Rimes 
3 Les Robinsons 
18.30 Zigzag. — 

uitzending. — 
- 19.30 Nieuws. 
Gtorale. — 20.05 
1 okkaziewagen. 
Jeux CTV-film). — 
)5 LOUIS GUIIIOUX 

derzoek in Wal-
ironne du diable 
icles - 22.15 

zijn werken 

15 Das war ich 
9t verleden). — 
sein. — 18 50 
Intermezzo bie-

k um halb 7. — 
:Dok.) - 2015 

20.45 Trick um 
^Ijeuws. — 21 15 
'4. - 2215 De 
3i - 22.45 Bitte 
- 23.30 Tages-
JiBlue (Film). -

10 Lassie (f.). -
leibe. - 19.20 
't (Dok J . - 2 0 0 0 
SCO '79. - 21 15 
- 22.00 Heute-
Farbe des Him-

).10 Jazzfestival 
)5 Nieuws. 

Schlagzeilen. — 
21.00 Nieuws. -
im Frieden Ent-
/Vest-Konfhkt. -

22.15 Dies ist 
- 23.55 Nieuws 

-«-

J I - 12.33 Midi-
Nieuws. - 13.35 
npia. — 13.50 
i«i. - 14.25 Ten-
'18.57 Echt ge-
19.20 Geweste-

Les inconnus de 
Jteuws. - 2035 
i15 Nieuws. 

20 Page spècia-
jal magazine. — 
(fJ. - 14.03 Da-
i.OO Fra Diavolo 
)auphiné libéré 
25 Fenétre sur... 
ramma. — 18 35 

1855 Des chif-
oel). - 1920 Ge-

19.45 Top club 
leuws. — 2035 
40 Aktualiteiten-
hefs d'ceuvre en 
Jiles). — 2310 

FR 3 
18.55 Scènes de la vie de Provence. 
— 19.10 Nieuws — 19 20 Geweste
lijk nieuws. — 1940 Regionaal pro
gramma — 19.55 Tintin (fJ. — 20.00 
Les jeux de 20 heures (Spel). — 20.30 
La chamade (Film). — 22.00 Nieuws. 

LUX. 
12.00 La bonne franquette — 17.00 
Tekenfilms. — 17.25 Cinq a sept 
agenda — 1730 Le francophonis-
sime (Spel). — 1800 Le coffre-fort 
(Spel). - 18.03 Filatelie. - 18.10 Ak-
tualiteiten. — 18 20 Ram-dames. — 
18.35 Le coffre-fort (Spel) - 19.00 
Nieuws - 19 30 Le coffre-fort (Spel). 
- 19 47 Nieuws - 20.00 M A S H (fJ. 
- 20.30 El Gringo (Western). -
22.15 Le parlement europeen des 
jeunes 

Maandag 

BRT 1 
18.00 Barbapapa (fJ - 18.05 Se
samstraat. — 18 30 Er was eens... 
(kinderdokJ. — 18.55 Muzieksien 
- 19.45 Nieuws - 20.10 Frank Si
natra en vrienden (show). — 21.05 
Spel zonder Grenzen. — 22.25 
Gastprogramma. — 22.55 Nieuws. 

BRT 2 
2010 Allemaat beestjes. — 20.40 
Picnic (film). 

NEP. 1 
10.00 Schooltelevisie. - 18.40 Po
litieke partijen — 18.50 De fabel
tjeskrant. — 18.55 Nieuws. — 
18.59 Het kleine huis - 19.50 Je
zus zegt: Ik ben de goede herder. 
- 20 25 Rennen, olifanti (dokJ -
20.55 Hoe zouden wij dan l e v e n ' 
(dok) - 2137 Nieuws - 21.55 
Den Haag vandaag. — 22.10 Dom
weg gelukkig in de Dapperstraat 
(dok.) - 23.05 Nieuws. 

NEP. 2 
18 55 Nieuws - 18.59 J J . d e Bom 
v / h de kindervriend. — 19.24 Om
budsman — 20.00 Nieuws. — 
20.27 De 7 van Blake (fJ. - 21,17 
Het huis dat Jack bouwde (fJ. — 
21.47 Hoe bestaat h e t ' (satire) — 
22.12 Vara visie. - 23.02 Politieke 
partijen — 23.17 Nieuws. 

RTB 1 
14 00 Schooltelevisie. - 17.30 1,2, 
3... Cinéma — 1800 Les Robin
sons du Pacifique (f.). — 18.30 Zig
zag - 18.45 TVF. - 19.15 Anten-
ne-soir. — 1930 Nieuws — 19.55 
Tribune electorale. — 20.05 La 
grande aventure de James One-
din (f.). - 20.55 Tekenfilm. - 21.05 
Jeux sans frontières. — 22.20 
Nieuws. 

RTB 2 
19.55 Seniorama. — 20.25 Gervai-
se (film) — 22.20 Arts-hebdo. 

P. 3 
1900Sesamstrasse — 19.30 Tele-
kolleg I - 20.00 Lander, Men-
schen, Abenteuer (dok). — 20.45 
Journal 3 - 21.00 Nieuws. -
21.15 Landesspiegel. — 22.00 Mo-
mente. — 22.15 Kunst mit Show-
Effekt — 23.00 Fragestunde — 
23.30 Keine Angst vor'm Fliegen 
(dokJ. — 0.00 Nieuws. 

ZPF 
18.00 Nieuws. — 1810 Kinder 
rund um die Welt. — 18.40 Die 
Drehscheibe. — 1920 Die schnell-
ste Maus von Mexiko (fJ. — 20.00 
Nieuws — 20.30 Lichter der 
Grossstadt (film). — 22.00 Heute-
Journal. — 22.20 Europese verkie
zingen. — 23.00 Apropos Film. —-
23.45 Das Musik-Portrat. — 0.40 
Nieuws. 

ARP 
1710 Nieuws. - - 17.15 Computer 
konnen nicht vergessen. — 18.00 
Max und Millie (f). - 18.50 
Nieuws. — 1900 Pinocchio (fJ. — 
1930 Die Welt ist voll Musik. -

— Picnic, psychologisch drama rond de figuur van een trekker die ergens in Kansas neerstrijkt 
en er de boel op stelten zet. Dinsdag 29 mei om 20 u. 40 op BRT2. 

19.45 Von der Eifel bis zum We-
serbergland (dokJ. — 20.15 Regio
naal magazine. — 20.45 Trick um 
4tel vor 8. — 21.00 Nieuws. — 
21.15 Kennen sie K i n o ' (tv-kwis) 
- 22.00 Report. - 22.45 Kaz & Co 
(f J. - 23.30 Tagesthemen. - 0.00 
Maghrebinische Geschichten 
(dok> — 1.00 Nieuws. 

TF 1 ~ 
12.15 Réponse a tout. — 12.33 
Midi-première. — 13.00 Nieuws. 
— 13.45 Le regard des femmes. — 
14.25 Tennis. - 18.57 Echt ge
beurde verhalen. — 19.12 Une mi
nute pour les femmes. — 19.20 
Gewesteli jk nieuws. — 19.44 Ver
kiezingsprogramma. — 20.00 
Nieuws — 20.40 La mme des In-
diens (tv-film). — 22.08 Mot a mot 
(dok.). - 23.10 Nieuws. 

A 2 ~ 
13.35 Regionaal magazine. — 
13.50 Bonjour Paris (f.). - 14 03 
Damesmagazine. - - 15.10 Les in-
corruptibles (f.). — 15.55 Décou-
vrir (repJ. — 1755 Jeugdprogram
ma. — 18.35 C'est la vie (tips). — 
18.55 Des chiffres et des lettres 
(spel). — 19.20 Gewesteli jk 
nieuws — 19.45 Verkiezingspro
gramma. — 20.00 Nieuws. — 20.40 
II était une fois Roland-Garros 
(sport). — 23.30 Nieuws. 

FR 3 
18.50 Scènes de la vie de provin
ce. - 1905 Nieuws. - 19.35 Re
gionaal programma. — 19.55 Tintin 
(f J. - 20.00 Les jeux de 20 heures 
(spel). — 20.30 La roulotte du plai-
sir (film) — 22.10 Nieuws. 

LUX. 
12.00 La bonne franquette. — 
17.00 Tekenfilms - 17.25 Cinq a 
sept agenda — 17.30 Ma sorciére 
bien-aimée (fJ. — 18.00 Le coffre-
fort (spel). — 18.03 Tuinieren — 
18.10 Aktuahteiten. — 18.20 Ram-
dames. — 18.35 Le coffre-fort 
(spel). — 19.47 Entre chiens et 
chats. — 19.55 Nieuws. — 20.00 La 
petite maison dans la prairie (fJ. — 
21 00 Le désordre (film). 

Dinsdag 

BRT 
14.30 De vrolijke echtscheiding 
(musical) — 1800 Barbapapa (f.). 
- 18 05 Disneyland (f) - 18.50 
Horizon - 1945 Nieuws - 20.10 
Duet ( f ) - 20 35 Henk in St-Mar-
tens-Latem — 21 30 Dallas (f). — 
2215 Nieuws - 22.30 Judo (re
portage) 

NEP. 1 
15.30 Nieuws. - 15.32 Het dak 
van de Alpen (natuurfilmpje). — 
16.20 Ren je rot. - 17 00 Little Vic 
(fJ. — 18.00 Nieuws. - 18.30 Se
samstraat. — 18.45 Paspoort. — 
18.55 Nieuws. - 18.59 Kuifje (fJ 
- 19.55 Columbo (f.). - 2137 
Nieuws. — 21.55 Nederland en de 
kernwapens (debat). — 22 55 
Avro's sportpanorama. — 23 20 
Nieuws. 

NEP. 2 
18.55 Nieuws. - 1859 De TROS-
top 50. - 20.00 Nieuws. - 20 27 
James Last live in de Royal Albert 
Hall. — 21.20 Anna Karenina (f.). — 
22 55 Aktua TV. - 23 50 Nieuws. 

RTB 
16.00 Jardinage. - 16.30 Interwal-
lonie — 17.30 La preuve par set 
— 18 35 Ludwig (verhaaltje) — 
18.40 Folllies. - 1910 Antenne-
soir — 19 30 Nieuws — 19 55 Tri
bune electorale — 20.05 Le jardin 
extraordinaire — 20.35 Monsieur 
le président directeur general 
(film) - 2200 Nieuws. - 22 15 De 
brie et de broc 

ARP 
1510 Nieuws — 1515 Sesam-
strasse — 15 45 Der juengste Tag 
(film) — 17 05 lm Krug zum grue-
nen Kranze — 1715 ARD-Ratge-
ber (geld). - 18 00 De Kerk en Eu
ropa — 18.30 Hier und Heute-un-
terwegs. — 19.00 Nieuws. — 1905 
Die Sportschau. — 19.57 Parteien 
zur Europ9-Wahl — 20.00 Regio
naal magazine. — 20.22 7th Ave
nue (fJ - 21.00 Nieuws. — 21.15 
Am laufenden Band. — 2245 
Nieuws. — 23.05 Buffalo Bill und 
die Indianer (western), —cel.05 
Nieuws 

ZPF 
13.30 Nachbarn in Europa. — 
1547 Kalle und das geheimnisvol-
le Karussell (jeugdfilm) — 1710 
Peanuts (f.). — 17.35 Mork vom 
Ork (fJ - 18.05 Nieuws - 18.10 
Landerspiegel — 19.00 Lou Grant 
(fJ. - 20.00 Nieuws. - 20.30 Di-
rekt - 21.15 Quo vad i s ' (film). -
22 45 Nieuws. - 22.50 Das aktuel-
le Sport-Studio. — 0005 Die Leute 
von der Shiloh Ranch (f). 

ne pratique — 1300 Nieuws. — 
13.35 Le monde de l'accordéon — 
13.48 Au plaisir du samedi. — 18.09 
Trente millions d'amis. — 1840 
Magazine auto moto I. — 19.10 Six 
minutes pour vous dèfendre. — 
1915 Les exploits d'Arsène (te
kenfilm). - 19.20 Gewesteli jk 
nieuws — 19.44 Les inconnus de 
1945. - 20.00 Nieuws - 20.35 
Numero un (show) — 21.37 Les 
héritiers (f J — 22 37 Tele-foot I. — 
2340 Nieuws 

A2 
12.00 Quoi de neuf - 12 15 Ceci
lia, mèdecin de campagne (f.). — 
12 45 Nieuws. — 13.35 Des ani-
maux et des hommes. — 14.25 Les 
jeux du stade — 1705 Salie des 
fétes. — 1755 Fenêtre sur... — 
1850 Des chiffres et des lettres 
(spel) - 19.20 Gewestelijk 
nieuws. — 19.45 Top Club. — 20.00 
Nieuws. — 2035 Histoire de 
voyous (f J — 22 05 Le meurtre de 
l'amiral Darlan. — 22 55 Figaro-ci, 
Figaro-la. — 23.20 Nieuws 

F3 
18 30 Jeugdprogramma — 1910 
Nieuws — 19 20 Regionaal 
nieuws — 19.55 Tintin (tekenfilm). 
— 2000 Les jeux de 20 heures 
(spel) — 20.30 Histoires insolites 
(f.) — 21.25 Festival de Cannes -
22.25 Nieuws - 22 45 Thalassa. 

LUX 
1200 La bonne franquette. — 
16 32 Super juke-box. — 18 00 La 
cloche tibétaine (f). — 1900 
Nieuws. — 19 30 Aventures des 
hommes — 19.55 Nieuwsover
zicht - 2000 Rush (f.) - 21.00 
Boulevards de Paris (film) 

Woensdag 

P3 
19 30 Bildungstribunal. - 20.00 
Markt - Wirtschaft - Sozial. — 
2015 Sport im Westen. — 2055 
Journal 3. — 21.00 Nieuws. — 
21 15 Fernsehspiel des Monats. — 
22.45 Vaslav Nijinsky - Portrat ei
nes Tanzers (portret) 

F1 
12.12 Regionaal magazine. — 
12.30 La vie en vert — 12 47 Jeu-

BRT 1 
16.30 Tip Top. - 18.15 Barbapapa 
(fJ. — 18.20 De Hardys en Nancy 
Drew (fJ. — 19.05 Israelitisch-
godsdienstige uitzending. — 1945 
Nieuws — 20.10 Happy days (f.). 
— 20.35 Sammy & Co (show). — 
2100 Kajak (korte film). - 21.10 
Nottingham Forest—Malmoe FF 
(voetbal). — 23.00 Nieuws. 

TI/-PROGR/^MMK9 

BRT 2 
2015 De computer op hol (dokJ. 
— 21.15 De vrede van Locarno 
(dok). 

NEP. 1 
15 30 Kocka, hef konijn met de ge
ruite oren (film) — 15 37 Ontdek
kingstocht door de natuur (dokJ 
— 15.55 De jacht op de diamanten 

(film). — 16.55 Mieuw en Mauw. — 
17 00 De film van Ome Willem. -
1800 Nieuws. — 18.40 Toeristi
sche tips. — 18 50 Fabeltjeskrant. 
— 18 55 Nieuws - 18 59 Van ge
west tot gewest — 19 30 Oogst in 
beeld — 19.50 Politieke partijen. 
— 2000 Panoramiek - 20.52 
Nieuws. - 21 10 Voetbal. - 23.05 
Den Haag vandaag — 23.25 
Nieuws 

NEP. 2 
18.55 Nieuws — 18.59 En ze kre
gen een dochter (f.) — 19.25 Ken
merk - 20 00 Nieuws — 20.27 
Socutera — 2032 Countdown 
(pop) - 21 05 Starsky & Hutch (fJ. 
— 21.53 Scheveningen '75 (show). 
— 22.38 Operation Pettycoat (fJ. 
— 22 55 Veronica's agenda — 
23.00 Politieke partijen. — 23.15 
Nieuws 

RTB 1 ~ 
17 00 Feu vert - 18 40 Emile ( f l 
— 1845 La pensee et les hom
mes — 1915 Antenne-soir — 
19.30 Nieuws. — 19.55 Tribune 
electorale. — 20 00 Contacts. — 
2010 L'enfant et la sociétè. — 
21 10 Voetbal - 2300 Nieuws 

RTB 2 
1955 Funny Lady (musical). 
22.05 Super 8. 

ARP 
17.10 Nieuws. - 1715 Willy 
Fritsch (portret) — 1800Aventeu-
er Heute — 18.50 Nieuws. — 
1900 7th Avenue - Strasse der 
Mode (f) - 19.30 Was gibt's 
n e u e s ' — 19.40 7the Avenue -
Strasse der Mode (f.) — 20.15 Re
gionaal magazine. — 2045 Hit um 
4tel vor 8 — 21 00 Nieuws. — 
21.15 Amor holt sich nasse Fusse 
(tv-film) — 22 35 Verkeerstips. — 
2240 Kultureel programma. — 
23 30 Tagesthemen. 

ZPF 
1800 Nieuws. - 1810 Die Folly-
fóot—Farm (fJ. — 1840 Die Dreh-
scheibe. — 19.20 Fruh ubt sich 
(show) — 20.00 Nieuws. - 20.30 
Bilanz - 21 10 Voetbal - 23.10 
Drei Engel fur Charlie (fJ - 23.55 
Angst vor Kindern - Angst vor 
sich se lbs t ' — 025 Auto's — 1.35 
Nieuws. 

P3 
20.00 Natuurlijke geneesmiddelen 
— 20.45 Journal 3 - 21.00 
Nieuws — 21.15 Mit twochs in.. — 
23.00 Verkeerstips - 23.05 Sabo-
teure (film). — 00.50 Nieuws. 

F1 
12.15 Répohse a tout. — 12.33 
Midi-première. — 1300 Nieuws. 
— 13.37 Les visiteurs du mercredi. 
— 17 20 Tennis (reportage). — 
18.57 Echt gebeurde verhalen. — 
1912 Une minute pour les fem
mes — 19.20 Gewesteli jk nieuws. 
— 2000 Nieuws. - 20.40 Doku-
mentair programma. — 21.10 Voet
bal. — 2300 Nieuws. 

A2 
12.45 Nieuws — 13 20 Page spé
ciale. — 13.35 Regionaal magazine 
- 13.50 Bonjour Paris. - 14.03 
Damesmagazine — 1510 Super 
Jaimie(f.). — 16.15 Jeugdprogram
ma. — 1835 C'est la vie (tips). — 
18.50 Des chiffres et des lettres 
(spel). - 19.20 Gewestelijk 
nieuws. — 19.45 Verkiezingspro
gramma — 20.00 Nieuws - 20.35 
Mi-fugue, mi-raison. — 21.55 L'en
fant et la guerre (dokJ. - 22.50 
Nieuws 

F3 
18 50 Scènes de la vie de provin
ce. - 19.05 Nieuws - 19.15 Ge
westelijk nieuws. — 19 35 Regio
naal programma. — 19.55 Tintin (fJ. 
— 20.00 Les jeux de 20 heures 
(spel). — 20.30 La dame dans l'auto 
avec des lunettes et un fusil (thril
ler). 

LUX. 
18.05 Nieuws uit de regio's. — 
18.20 Ram-dames - 1840 Systè-
me D (spel). — 19.00 Nieuws. — 
19.30 Le coffre-fort — 19.35 Passé 
et gagne (speO — 19.47 Entre 
chiens et chats. — 1955 Nieuws
overzicht. — 21 10 Voetbal. — 
23 00 Horoskoop. 
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Het Leuvens Sint-Joris retabel 
Het Sint-Joris-retabel (8 m breed 
met de vleugeldeuren bij 1,60 m 
hoog) werd einde 15e eeuw aan 
beeldsnijder Jan Borman besteld 
door de Leuvense Grote Gilde 
(St-Jonsgilde) voor haar altaar in 
de kapel O-L-Vrouw-van-Ginder-
Buiten 
Een retabel is de versierde op
bouw achter een altaar Als dus 
danig hebben retabels tegen 
woordig geen funktie meer 
sedert de priester met het aange
zicht naar het volk gekeerd cele
breert 
Het Sint-Joris-retabel wordt als 
één van de prachtigste kunst
stukken van de Zuidelijke Neder 
landen erkend 
In 1798 werd de kapel door de 
Fransen gesloten Het retabel 
kwam als stadseigendom terecht 
in de plaatselijke Akademie van 
Schone Kunsten 
In 1813 werd het kunststuk door 
de stad Leuven in bruikleen afge
staan aan het museum van Brus
sel (Leuven had toen nog geen 
museum) De afstand geschiedde 

onder de kontraktuele voorwaar 
de dat het kunststuk op eerste 
aanvraag moest teruggegeven 
worden 

Een strijd tussen 

kultureel 

centralisme en 

kulturele 

decentralisering 

Het kwam in 1848 terecht in het 
oudheidkundig (staats)museum 
en wordt thans bewaard in de 
Kon Musea voor Kunst en Ge 
schiedenis te Brussel 
In 1977 kwam er onder de auspi
ciën van het Leuvens stadsbe
stuur een werkgroepje tot stand 
ten einde de rechtsmiddelen te 

Met eigen wagen op reis? 
dan kan de VTB u best helpen' 
reiswijzer en toeristische dokumentatie inbegrepen 
een goed produkt tegen een lage prijs! 
ENKELE VOORBEELDEN 
(volledig pension en geldig m het hoogseizoen') 
Lüneburger Heide 8 dagen 3 690 fr 
Eifel 8 dagen 3 680 fr 
Zwarte Woud 8 dagen 4 990 fr 
Tirol 8 dagen 3 630 f r 
Bregenzerwald 8 dagen 3 680 fr 
Vraag onze «zomerbrosjure» met talrijke voorstel
len' — Voor uw AUTOREIS bevelen wij u natuurlijk 
EUROPECH aan' 
INLICHTINGEN EN INSCHRIJVINGEN: 

VLAAMSE 
TOERISTENBOND 

St.-Jakobsmarkt 45-47 
2000 Antwerpen - Tel. 031/34.34.34 
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Kantoren te Aalst, Bree, Brugge, Brussel, Genk, Gent, Has
selt, Herentals, Kortrijk, Leuven, Lier, Mechelen, Oostende, 
Roeselare, St.-Niklaas, Turnhout en Vilvoorde. 

onderzoeken om het retabel naar 
Leuven te doen overbrengen als 
rechtmatige stadseigendom Be
halve de schepen van Kuituur ma
ken van dit werkgroepje deel uit, 
twee politieke oudgedienden 
(staatsminister Vranckx die de 
verdienstelijke initiatiefnemer van 
de aktie is), oud-senator van Hae-
gendoren. minister Geens, de 
stadsadvokaat, een tweede juri
disch raadgever en de konserva-
tor van het Leuvens museum 
Hierop volgden een aantal voet
stappen bij de minister van Ne 
derlandse Kuituur en een uitvoeri
ge briefwisseling en uitwisseling 
van juridische notas Dit alles te
vergeefs 
Alle middelen van overreding uit 
geput zijnde ging de stad over tot 
de dagvaardiging van de stad 
Brussel en van de betrokken mi
nisters Het proces is ingeleid op 
7 mei jl bij de rechtbank van Eer
ste Aanleg te Leuven De stad eist 
de teruggave, een miljoen scha 
devergoeding per maand uitstel 
en de veroordeling van de stad 
Brussel tot de gerechtsonkosten 
Het IS in de geschiedenis niet de 
eerste maal dat Leuven en Brus
sel, in de middeleeuwen de beide 
hoofdsteden van het Hertogdom 
Brabant, de gerechtelijke degens 
en zelfs de degens kruisen Deze 
zaak heeft echter een ruimere 
draagwijdte dan een twist tussen 
de twee steden In de zalen of 
zelfs in de kelders van de Brus
selse staatsmusea bevinden zich 
wellicht nog andere kunstvoor
werpen die juridisch of moreel «in 
de provincie» horen Na 1830 
hebben de regeringen ook op dit 
gebied een centralistisch beleid 
gevoerd Wie het oude kunstbezit 
wilde bewonderen of bestuderen 
moest dat zoveel mogelijk in de 
hoofdstad komen doen Kulturele 
decentralizering moet betekenen 
dat alle kunstvoorwerpen zoveel 
mogelijk herplaatst worden waar 
ze het best tot hun recht komen 
nl op de plaatsen waarvoor ze 
vervaardigd werden en als dat 
niet kan in de onmiddellijke omge 
ving ervan indien daar georgani-
zeerde musea bestaan Zij moe
ten zodoende hun oorspronkeli j
ke bestemming in dienst van de 
volksopvoeding terug krijgen 
Leuven moet ongetwijfeld zijn 
proces winnen Zulks kan de re
geerders de gelegenheid bieden 
om aan de kulturele decentralize
ring en de kulturele ontvetting van 
Brussel meer dan lippendienst te 
bewijzen 

MvH 

Patti Smith 

Straatpoëten die je 

niet vergeet 
Toen eind '75 zowat gelijktijdig aan de 
Oost en Westkust van de Verenigde 
Staten namen als Tom Waits Bruce 
Spnngsteen en Patti Smith steeds 
meer in de kijker liepen en hun eerste 
elpees als zoete broodjes over de 
toonbank gingen is algauw duidelijk 
geworden dat men na Dylan nog niet 
was uitgepraat, en er nog heel wat 
dmgen onaangeroerd waren geble
ven Tom Waits is scherp, cinisch en 
dan weer poëtisch in zijn blues getin 
te liedjes van recht-uit-de-goot Bruce 
Spnngsteen, te gauw als de nieuwe 
profeet na Dylan geklasseerd heeft 
deze vergelijking van zich afgeschud 
en brengt zowel tekstueel als muzi 
kaal een zeer eigen klank, op vier el
pees die stuk voor stuk juweeltjes 
zijn, ingegroefd Patti Smith is een 
stiefkind van de Newyorkse «under 
ground» van John Cale en de Velvet 
Underground na '68 Ze dweept met 
Rimbaud, publiceerde zelf vrij sterke 
gedichten die ze aanhakend op de 
punktrend op pogo- en rockritme de 
biteert Maar ook de jongste genera 
tie heeft de belevenissen en gehei
men van de stad en zijn nachtleven 

\ # 

R DE LEESBRIL BEKEKEN 
Op 15 dezer, achter een rode vlag en op de tonen 
van een verstilde Internationale, vergezelde ik 
door de straten van Aalst L.P. Boon naar zijn 
laatste rustplaats. Een laatste blijk van hulde 
aan een man wiens literair oeuvre mij niet zo 
ligt, wiens leef- en denkwereld mij nogal 
vreemd zijn, doch wiens presence in de Neder
landse letteren onbetwistbaar groots is en be
stand tegen de tand des tijds. Het «gewone volk» 
van Aalst betuigde een massale hulde aan de 
schrijver die meer dan wie — en met welk ta
lent! — zijn aandacht had geschonken aan de 
verschoppelingen der aarde, aan het proleta
riaat dat hij met zoveel XIXde-eeuwse humani
taire gedrevenheid en met de bijtende kracht 
van zijn ironie en het vuur van zijn overtuiging, 
verbeten en schalks heeft verdedigd en uitgebe
eld. De machtigen der aarde hadden één voor 

één het lijk gegroet van de man die de mensen 
een geweten wilde schoppen. Hubert Lampo 
had hem getypeerd als een «tedere anarchist» 
— en dat was hij ook. In de voorbije dagen nam 
iedereen deze typering in de mond — en schreef 
ze toe aan Paul De Wispelaere. Maar Lode Cra-
eybeckx' Wij zullen Brussel niet loslaten is van 
Ger Schmook, en John Wilms' Parochie van 
miserie van Lode Baekelmans. Naast Hugo 
Claus (de ongekroonde opvolger) en de Tijd en 
Mens-ers waren heel wat katolieke vrienden 
achter de rode vaan komen aanmarsjeren. In 
de stad van priester Daens, achter de lijkwagen 
van een kreatieve enkeling, leek plots — voor 
wie behept is met het allernoodzakelijkst vleug
je romantiek — de droom van de grote ontmoe
ting gestalte te krijgen. 

Henri-Floris Jespers 

ontdekt Steve Forbert, bij voorbeeld, 
veriiet het boerenleven van de Missis
sippi en werd te New York op korte 
tijd volwaardig folkzanger Dylan in
dachtig maar tien jaar later 

Joe Ely, 

nieuwe ster 

Dylan's producer Bob Johnston, die 
ook Leonard Cohen en Simon & Gar-
funkel naar de hoogste toppen leidde 
heeft een nieuw talent ontdekt die het 
hoopt te maken als zijn voorgangers 
Joe Ely bewijst met zijn derde elpee 
«Down on the drag» (EMI MCA) uit 
het juiste hout gesneden te zijn Zijn 
zesdaagse toer door Engeland vonge 
week bracht hem spijtig genoeg niet 
over het Kanaal Maar alles lijkt erop 
dat hij volgend seizoen een nieuwe 
kans zal krijgen Met een stem die 
dicht bij Don McLean ligt en met de 
stevige zeskoppige begeleidings
groep swingt hij er country getint op 
los stijl waar hij veel aan verschuldigd 
is Het inleidende «Fools fall in love» is 
inmiddels op onze zenders grijsge-
draaid terwijl nummers als «Standing 
in a big hotel» van Butch Hancock en 
het zelf gepende «Crawdad train» lief
hebbers m de stijl zullen bekoren Op 
ommekant het bekende «In another 
world» eveneens van Hancock Het 
mooiste nummer «Maria» sluit het 
B-kantje af. en vertelt over een eenza 
me nieuwjaarsnacht op de beruchte 
Times Square te New York Maar Ely 
blijft een countryzanger We zijn met 
onverdeeld gelukkig met het laatste 
Patti Smith produkt <Wave» (op Aris
ta EMI Spart 1086) een produktie van 
gitarist Todd Rundgren Zoals op haar 
koncerten het laatste jaar is ze wat te 
onbeheerst zodat het geheel vrij vlak 
overkomt en de kracht van bij voor 
beeld «Horses» elpee definitief verle
den tijd lijkt Het nieuwe smglenum 
mer «Frederick» pikt dankbaar bij 
haar vonge hit «Because the night» 
(van Spnngsteen) aan Het sukses 
van dit nummer zal de elpee doen sla
gen of vallen Sergius 

SPECIALIST VOOR 
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EUROPESE VU-VERKIEZINGSMEETINGS 

Nationale VU-meeting 
Programma: 

Zondag 27 mei, 

UIA te Wilrijk 

om 15 u. 

• Toespraken door: 
VU-voorzitter Hugo Schiltz, 
VU-lijsttrekker Maurits Cop-
pieters en N. Waltmans, lid van 
de Nederlandse Tweede Ka
mer. 

• Boodschappen van Lut 
Ureel en Walter Luyten. 
• Aan het orgel Maurits Cop-
pieters. 

Een programma dat heelwat ani
matie belooft. VU-afdelingen — 
die dat nog niet deden — organi-
zeren vandaag en morgen de reis 
van hun afdeling naar Wilrijk! 

Vlaams-Brabant: 
Donderdag 31 mei, 20 u., 
Sociaal -kultureel Centrum te Wemmei 

West-Vlaanderen: 
Vrijdag 1 juni, 20 u., Kursaal 
te Oostende 

Oost-Vlaanderen: 
Dinsdag 5 juni, 20 u., Floraliënpaleis 
te Gent 

Kaderdag 

«Wat is FVV?» 
Programma: 10.00: Samen
komst. - 10.30-12.30: Inleiding 
«Wat is vormingswerk». Diskus-
sie. - 12.30-14.00: Middagpau
ze.' - 14.00-15.15: Inleiding 
«Doelstellingen en werking 
FW... - 15.15-15.45: Pauze. -
15.45-17.00: Diskussie omtrent 
vorige tema's. 
Datum: Zondag 27 mei 1979. 
Plaats: «Koninginnehof», Maria 
Hendrikapark te Oostende. 
Middagmaal: Men kan ter plaat
se het middagmaal gebruiken: 
Volwassenen 150fr. Kinderen 
100 fr. 
Voor inlichtingen of inschrijvin
gen gelieve te telefoneren naar 
mevr. De Coster, Epsomlaan 38, 
8400 Oostende, tel. 059-70.36.03. 

Euronieuws Brugge-Torhout 
Vrijdag 25 mei vanaf 20 u. in het Con
certgebouw, St.-Jakobsstr., Brugge, 
met info-stand, muzikale animatie en 
sprekers G. Van In, lokale kanidaat E. 
Priem, J. Vande Meulebroecke. Vrije 
ingang. Breng vrienden en bekenden 
mee. Die avond, na de meeting, fees
telijke heropening van het Vlaams 
Huis «Breydelhof», Suveestraat (Vis
markt) Brugge. 

Verkiezingspermanentie 
Met uitzondering van de dinsdag: ie
dere avond in «Breydelhof» tel. 
33.59.63, van 18 tot 21 u.; ter beschik
king: affiches, stickers, folders, aanbe
velingsbrieven. Gevraagd: mede
werkers, getuigen, canvassers! 

Uw kiesfonds: 
Bijdrage aan de verantwoordelijken of 
op nr. 477-1022101-83. 

Canvassing Priem 
VU-kaderleden en vooral VU-gekoze-
nen maken er eindelijk eens een ere-
punt van het «bericht aan de bevol
king» te helpen uitdragen. 
Op zaterdag 26 mei, samenkomst om 
14 u. 30 ter hoogte van de abdij 
Steenbrugge: 
Op zaterdag 26 mei, samenkomst om 
9 u. aan de Vismarkt te Brugge, 

"Wij in Brugge" 
Het juni-nr van «Wij in Brugge» staat 
in het tel<en van de Euro-verkiezin
gen. Er is redaktie-vergadering op 
maandag 28 mei a.s.; alle afdelingen uit 
het arr Brugge-Torhout-Kust kunnen 
konkrete informatie over hun inzet en 
kieswerking inleveren p/a Red. Wij in 
Brugge, Breydelhof, Suveestraat 2, 
8000 Brugge. 

West-Vlaanderen in het parlement 
in een vraag aan minister Chabert 
vestigde VU-kamerlid Emiel Van-
steenkiste de aandacht op de ge
leidelijke vermindering van het 
personeel in de NMBS-herstel-
lingsateliers te Oostende (Van 
220 tot 150 en thans tot 100 ar
beidsplaatsen). Het werk dat 
voorheen te Oostende verricht 
werd zou voortaan te Cuesmes 
(bij Mons) gedaan worden. Ter
loops herinnerde de vraagsteller 
aan de ontstentenis van een pro
vinciale NMBS-direktie in West-
Vlaanderen. 

In zijn antwoord verwees de mi
nister naar de nieuwe technieken 
in onderhoud en herstel, die in alle 
rijtuigateliers tot aanpassing van 

het personeelsbestand leidt. Te 
Oostende zijn de vaste instellin
gen reeds geruime tijd het onder
werp van een studie. Intussen 
werd het onderhoud van de dle-
selrangeerlokomotieven naar 
Brugge overgeheveld. Sinds 
1973 werd het aantal te onder
houden motorstellen van 73 op 
122 eenheden gebracht wat een 
kaderuitbreiding met 34 werk
plaatsen tot gevolg had. Rekening 
gehouden met de situering van 
Oostende ten opzichte van het in
ternationaal verkeer werd het to
taal effektief van internationale rij
tuigen van de NMBS aan Oost
ende toevertrouwd, sporadische 
tussenkomsten voor internationa

le wagons inbegrepen. Momen
teel is deze koncentratie in volle 
gang. De bouw van een modern 
onderhoudscentrum is ter studie. 
Wat de werking te Cuesmes be
treft betoogt de minister dat deze 
van geen invloed zou zijn op de 
aktiviteiten te Oostende: Cues
mes ondergaat dezelfde gevol
gen van de nieuwe veralgemeen
de onderhoudsnormen. 

VU-kamerlid Erhiel Vansteenkiste 
vroeg minister Chabert wat er 
zou gebeuren met de internatio
nale treinen die in Oostende ver
trekken, wanneer er zich een 
gelijkaardig ongeval zou voor
doen zoals op 3 maart jl. te Lande-

WEST-VU\ANDEREN 

MEI 

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

JUNI 
5 MENEN: «Europa in beeld» een boeiende uiteenzetting over Eu

ropa gebracht door Jaak Vandemeulebroecke. Begin om 20 u. in 
het ontmoetingscentrum 't Geland. Org. VU en FW. 

gem. Toen werden de treinen om
gelegd via Brugge - Torhout -
Lichtervelde - Deinze - Gent. Een 
dubbelspoor tussen Oostende en 
Torhout - Brugge zou hier een uit
weg bieden. Men kan het vervoer 
per bus bij treinongeval moeilijk 
als een service op internationale 
spoorwagen noemen! 

In zijn antwoord bleef de minister 
erg vaag. Hij betoogt dat de on
derbreking van de reisweg aan 
alle grensovergangen geldt. Bij 
elke onderbreking op het spoor 
doet de NMBS een maximale in
spanning om de spoorinfrastruk-
tuur zo vlug mogelijk te herstellen. 
Hij besluit met te stellen, dat het 
ontbreken van omleggingsmoge-
lijkheden nog geen reden is, om 
een lijn te heropenen. Zonder 
daarvan bewijzen te leveren ver
klaart de minister de lijn nr. 62 on
geschikt én voor lokaal én voor 
Internationaal verkeer. 

Een zonnige tuin het 
hele jaar door! 

HOBBY
SERRES 
• Zeer sterke, degelijke en 

waterdichte konstruktie. 
• Uitvoering in aluminium 

met kitloze beglazing. 

• Zeer eenvoudige montage 
en niet het minste onder
houd. 

• Vaste breedte van 2,80 m en 
variërend in lengte tot 
10,60 m. 

Vraag ons vrijblijvend folder en 
prijslijst!!! 

Serrebouw 
DEFORCHE pvba 
Gentseheerweg 120 

8700 IZEGEM 
TeL 051/30.37.01 (4 1.) : 
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FILMTHEATERS 1 Necii i t Vdii ElslaHdc ontslag? 
studUo 

§of ten ^mlioorn 

W e e k van 25 tot 31 mei 

TERVUREN 
Zondag 15 u KT 
Pink Panther Super Show 

Vrijdaq zaterdag 20 u 30 KNT 
Zondag 18 u 

It's alive again 
film van Larry Cohen 
met Frederic Forrest 

en Kathleen Lloyd 

Zondag, maandag, dinsdag 
woensdag en donderdag 
20 u 30 KNT 

Play it again Sam 
Film van Herbert Ross 

met Woody Allen 
en Diane Keaton 

TIENEN 
Vrijdag, zaterdag 20 u 30 KT 
Zondag 14u 30 en 19 u 30 
Maandag en dinsdag 20 u 30 

Jaws 
Film van S?even Spielberg 

met Roy Scheider, Robert Shaw 
en Richard Dreyfuss 

Vrijdag, zaterdag 23 u KNT 
Zondag 17 u en 22 u 
Woensdag, donderdag 20 u 30 

Foul play 
Film van Colin Higgens 

met Goldie Hawn en Chevy 
Chase 

LEUVEN 1 
1 9 u 3 0 KT 

Yellow Submarine 
film met The Beatles 

14 u KNT 
21 u Achtste week 

The Deer Hunter 
film van Cimino Michael 

met Robert de Niro 

17 u 30 24 u KNT 
Taxi driver 

film van Martin Scorsese 
met Robert de Niro 

LEUVEN 2 
18 u 15 KT 

You and me 
film van en met David Carradine 

met Barbara Hershey 
en Chipper Chadbourne 

20 u Derde week KT 
Een vrouw tussen 

hond en wolf 
film van Andre Delvaux 

met Marie Christine Barrault 
Animatiefilm 

Harpya 
film van Raoul Servais 

14 u en 22 u KT 
Le Cavaleur 

film van Philippe de Broca 
met Jean Rochefort Nicole 
Garcia en Annie Girardot 

16 u en 23 u 45 KNT 
Little big man 

film van Arthur Penn 
met Dustin Hoffman 
en Faye Dunaway 

KURSAAL TURNHOUT 

Vrijdag zaterdag 20 u 30 KT 
Zondag 15 u en 20 u 30 
Maandag dinsdag en woensdag 
20 u 30 

Doctor Zhivago 
Film van David Lean 

Met Geraldine Chaplin Julie 
Christie Omar Sharif 

en Rod Steiger 

De open brief die minister Van Elslande in antwoord op mijn artikel «Minister 
Van Elslande, de notarissen, enz_» m Alsemberg verspreidde, zal iedereen zich 
nog wel herinneren 
Misschien is het echter nodig het geheugen van de vergeetachtigen onder ons 
even op te frissen, het bewuste artikel handelde over de eenzijdige beslissing 
van minister Van Elslande om de notariswedden te verhogen, over de toevallige 
toekenning van een notariaat aan zoon Van Elslande en over het fenomeen dat 
elke aanvraag tot vestiging van een nieuwe apoteek in de deelgemeente Lot 
steeds weer afgeketst wordt 

Ik sta nog steeds achter de standpun 
ten die in dit artikel naar voren ge
bracht werden 
Het feit dat minister Van Elslande het 
nodig achtte mij een kleine gemeen 
temandataris op zulk een uitvoerige 
wijze van antwoord te dienen, doet 
bovendien vermoeden dat ik hier wel 
degelijk een gevoelige plek raakte 
Ik wil het hier echter vooral hebben 
over de aanval die de heer minister 
waagde op de slogan van de Volks
unie «Gedaan met geven en toege 
ven» 
Het IS waarschijnlijk niet overdreven 
te beweren dat de heer Van Elslande 
een geheugen als een zeef heeft (of 
wil hebben) Hij lijkt immers te verge 
ten dat hijzelf sinds 3 september 1960 
haast ononderbroken een portefeuille 
in de verscheidene regeringen heeft 
gehad 
— 3 /9 /60 in de regering G Eyskens 
was de heer Van Elslande staatsse 
kretaris 
— 25 /4 /61 in de regering T Lefeb-
vre was hij adjunkt minister van Natio
nale Opvoeding en Kuituur 
— 19/3/66 in de regering P Vanden 
boeynants was hij minister van Euro
pese Zaken en Nederlande Kuituur 
— 21 /1 /72 in de regering G Eys
kens was hij minister van Binnenland
se Zaken 
— 26/1 /73 in de regering Leburton 
was hij minister van Buitenlandse Za
ken 
— 25 /4 /74 in de regering Tinde-
mans was hij minister van Binnenland
se Zaken en Ontwikkelingshulp 
— 3 /5 /77 in de regering Tinde-
mans II was hij minister van Justitie 
— 20/10/78 in de regering Vanden-
boeynants was hij vice-eerste minis
ter en minister van Justitie 
In onze huidige regering Martens ten
slotte IS de heer Van Elslande op
nieuw minister van Justitie 

Portefeuille 
De heer Van Elslande zat dus als het 
ware steeds op de eerste rij, ofwel in 

Euro-info 28 mei 
te Molenstede 
De Euro informatieavond met Willy 
Kuijpers op maandag 28 mei e k te 
Molenstede zal doorgaan in de zaal 
«BIJ Fons» Turnhoutsebaan te Molen
stede en niet zoals in dit blad vorige 
week foutief vermeld in Berkenhof 

VU JO-Grimbergen 
naar Doel 
Op zaterdag 2 juni 1979, vanaf 11 u 
gaat een grote volksmanifestatie te 
Doel onder het motto «Doel-bewust 
stoppen I» 
Nieuw Grimbergen Luk Robberechts 
Meidoornlaan 11, te 1851 Humbeek, 
02-269 3360 

ZO€KeRC]C 
— br IS werk voor automatize-
nngspersoneel (programmeurs 
en analisten) uit het Vlaamse 
land Zich wenden J Endeken, 
Grotstr 18 te Peer (011 
73 5509) 

Offset te koop in zeer goede 
staat speciale voorwaarden 
voor VU-afdelingen Tel 0 3 1 / 
66 6050 (N128) 

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

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

de hoedanigheid van minister ofwel in 
die van staatssekretans toen de CVP 
herhaalde malen op Vlaams gebied 
kapituleerde 
Vermits hij praktisch telkens in de re 
geringsboot zat mag men de heer 
Van Elslande dus medeverantwoor
delijk stellen voor 

1 het invoeren van de faciliteiten voor 
Franstaligen in Rode Linkebeek, Dro-
genbos Wemmei Kraainem en W e 
zenbeek-Oppem, 
2 het verkwanselen van Komen en 
Moeskroen voor de Voer, 
3 het verkwanselen van de Vlaamse 
meerderheid in het parlement en het 
invoeren van de grendelwet, 
4 het wettig vastleggen van de pariteit 
op het vlak van de ministers, 
5 het verkwanselen van honderden 
Vlaamse hoge ambten in overheids
dienst door het invoeren van de pan 
teit op nationaal vlak in ruil voor een 
pariteit in het Brusselse, een pariteit 
die WIJ nooit kregen, 
6 het afschaffen van de Vlaamse 
randfederaties (de gordel van sma
ragd) rond Brussel in ruil voor het 
«mogen» fusioneren van enkele 
Vlaams-Brabantse gemeenten Het 
betreft hier o a de fusie van Alsem
berg, Beersel Dworp, Huizingen en 
Lot Zo werden de Vlaamse faciliteits-
gemeenten echter losgeweekt van 
het Vlaamse grondgebied en rijp ge
maakt voor een aanhechting bij Brus
sel 

W I J herinneren ons trouwens met dat 
de heer Van Elslande ooit geprotes
teerd heeft tegen het Egmontpakt Of 
r iskeerde hij dit liever met om zijn mi
nisterportefeuille in de regering Mar
tens met in gevaar te b r e n g e n ' 

BRABANT 
l4flL€nD€li 
MEI 

W I J vragen ons tevens af wat de heer 
Van Elslande in zijn hoedanigheid van 
minister van Binnenlandse Zaken (van 
21 /1 /72 tot 25 /1 /73 en van 25 /4 /74 
tot 2 /5 /77) in feite gedaan heeft om 
de taalwetten en de rechten van de 
Vlamingen te Brussel te doen naleven 
Hierinner u de zaak Nols 
Wat heeft de heer Van Elslande ge 
daan toen hij minister van Ontwikke 
lingshulp was (van 25 /4 /74 tot 
2 /5 /77) om de discriminerende posi 
tie van de Vlamingen op dit departe 
ment recht te t r e k k e n ' 
Wat deed de heer Van Elslande als 
parlementslid van onze bedreigde 
streek om de verdere verkwanseling 
van Vlaams-Brabant tegen te g a a n ' 

Grote meneer 
BIJ de jongste onderhandelingen be 
hoorde de heer minister opnieuw tot 
de CVP delegatie Wat deed hij voor 

Vlaams Brabant en wat tegen de on
gunstige financiële regeling van de 
dota t ies ' 
Hopelijk antwoordt de heer Van Els 
lande op al onze vragen in een vol
gende open brief 
Ten slotte nog dit de heer minister 
Van Elslande mag gerust m zijn open 
brief beweren dat ik «een kleine me 
neer» ben Ik kan daar alleen op ant
woorden dat ik ervoor bedank een 
«grote mijnheer» te zijn als dit bete
kent dat ik hiervoor mijn Vlaamse 
overtuiging moet verloochenen en zo 
mijn zelfrespekt moet verliezen 
Mag ik ten slotte vragen of de «grote 
mijnheer Van Elslande» nu zijn minis
terportefeuille in de weegschaal zal 
stellen om de belangen van onze 
streek, van Vlaams-Brabant, te verde
digen! Zal hij bij nieuwe Vlaamse toe
gevingen van de CVP ontslag nemen 
en zo de Volksunie-slogan «Gedaan 
met geven en toegeven», een slogan 
die hem blijkbaar zeer aan het hart ligt, 
tot de zijne m a k e n ' 

Willy De Saeger, 
gemeenteraadslid, 

voorzitter VU-partijraad 

26 VOSSEM 7e groot bal om 20 u 30 in zaal Edelweiss Vossem-
berg Orkest The Spacelights 

VU-Pepingen wijst 
breekwerf van de hand 
De VU-afdeling van Pepingen heeft 
zich op een bestuursvergadering be
zonnen over de voorgenomen plan
nen om in Pepingen een breekwerf op 
te richten De afdeling meent dat dit 
projekt, in het kader van de moderne 
recyclagetechnieken, voorbijge
streefd en verouderd is en wijst er op 
dat de inplanting gebeurd is in een na
tuurgebied op een paar honderd me 
ter van de dorpskern en het rusthuis 
Vanderstokken in plaats van op een 
daartoe bestemd industriegebied 

Wijst op de hinderlijke gevolgen zoals 
ongedierte, stank, verkeers en ge
luidshinder 

Merkt ook op dat de miljoenenwer-
ken door de gemeente Sint Pieters-
Leeuw uitgevoerd om het water van 
de Zuunbeek te zuiveren en tot drink 
water om te vormen volledig hun nut 
zullen verliezen en het bodemwater 
tot in de dorpskern en vooral voor de 
landbouw aangewend onbruikbaar 
zal worden Betwist de wetteli jkheid 
van de inplanting daar bij de voorlopi 
ge gewestplanning waar inspraak 
van de bevolking wettelijk voorzien 
en mogelijk was deze breekwerf met 
aangeduid stond Wijst deze ondemo 
kratische handelwijze dan ook met 
klem van de hand 

Aan de bevoegde instanties vraagt de 
afdeling de nodige stappen te doen 
om deze breekwerf dan ook definitief 
te schrappen en daarbij een aan 
vaardbare oplossing te zoeken voor 

het huisvuilprobleem in het Pajotten 
land en de Zennevallei 
(Deze mededeling werd gestuurd aan 
de Pepmgse gemeenteraadsleden de 
voorzitter van de interkommunale Ha-
viland (de bouwheer) en de leden van 
de Bestendige Deputatie van Bra 
bant) 

f 
Restaurant 
Feestzaal Café 

Ui tbat ing: 
Erna Van Dóoren 
Keierberg 25 

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
Maandag gesloten 

Diests 
burgemeester 
nu ook 
buikspreker 
In een druk gelezen weekblad wordt 
burgemeester Van de Kerkhof nu ook 
al een buikspreker genoemd De chi 
rurg heeft het dus al ver gebracht Het 
IS de journalist net als ons opgevallen 
dat de nieuwe burgervader nooit ant 
woordt op vragen van de gemeente 
raadsleden Als voorzitter van de ge 
meenteraad geeft hij op zijn minst de 
indruk er zomaar voor spek en bonen 
bi) te zitten In zijn plaats antwoordt 
steeds weer opnieuw schepen Colin 
Nu hebben wij heel wat krit ische be 
denkingen over Colin wiens blitzcar 
riere in de politiek zelfs met in de ei 
gen socialistische partij door iedereen 
in dank wordt afgenomen Maar toch 
menen wij dat de schepen in kwestie 
met zo onbeschoft is dat hij zomaar 
uit eigen bewering telkens het weder
woord van de voorzitter zou afnemen 
Dr Van de Kerkhof is weliswaar een 
kersverse burgemeester die wegens 
zijn zeer drukke doktersprakti jk wel 
licht de stadsproblemen met op de 
voet kon en kan volgen Wij kunnen 
zeker een beetje begrip opbrengen 
voor zijn houding wanneer hij door 
kritische vragen in de gemeenteraad 
in moeili jkheden wordt gebracht 
Maar de keuze van de woordvoerder 
in dit geval is zeker met om over naar 
huis te schri jven Schepen Colin kan 
dan misschien wel deskundig de 
schaar hanteren bij het knippen van 
lintjes en hij is ongetwijfeld steeds 
haantje de voorste wanneer het erop 
aankomt bij feesteli jkheden op de eer 
ste rij te staan Maar een ernstig en 
zinnig antwoord geven in een ge 
meenteraad kan hij helaas met 

Willy SOMERS 

Aspekten van 
de Japanse kunst 
te Diest 
In het stedelijk museum onder het 
stadhuis wordt sinds 5 mei een ten 
toonstelling gehouden, «Aspekten 
van de Japanse kunst» De Japanse 
kurtst, al te vaak beschouwd als ne-
venprodukt van de Chinese of Ko
reaanse kunst, bezit ongetwijfeld een 
eigen originaliteit, waarbij geweld en 
agressiviteit samengaan met kalmte 
en sereniteit In het geheel van de ten
toongestelde werken vindt men de 
Zen-geest terug als toonbeeld van 
eenvoud en zuiverheid 
De tentoonstelling duurt nog tot 1 juli 
en IS gratis toegankelijk elke dag van 
9 tot 12 u en van 14 tot 17 u s Zon
dags kan men er terecht tot 19 u In 
lichtingen en aanvragen voor geleide 
bezoeken kunnen bekomen worden 
via het telefoonnummer 013-3321 21 

OPENBAAR CENTRUM VOOR 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

VAN DE STAD AARSCHOT 

TWEE BETREKKINGEN VAN VROEDVROUW 
zijn te begeven bij het OCMW Aarschot, voor de O -L -
Vrouwmaterniteit te Aarschot 
De kandidaturen, vergezeld van de nodige bewijs
stukken, moeten bij aangetekend schrijven worden 
gericht aan de heer Willy LAEREMANS, Voorzitter 
van het OCMW, Begijnhof 21 te 3220 Aarschot en die
nen uiterlijk toe te komen op 30 juni 1979 
De laatstejaarsstudenten kunnen zich eveneens gel
dig kandidaat stellen voor vernoemde betrekkingen 
Bijkomende inlichtingen zijn te verkrijgen op het se-
kretar iaat van het OCMW 
Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 
de stad Aarschot 
BIJ bevel 
De dd sekretaris De Voorzitter 
Jos Van Haesendonck Willy Laeremans 
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Dolle Dinsdag, maar niet voor CVP 
Gemeenteraad St.-Truiden 
Op 17 april stak L. Gelders direkt het 
lont in het kruit naar aanleiding van 
een brandweeraffaire. De inrichters 
van een tentoonstelling met kostbaar 
materiaal hadden de bewaking ervan 
toevertrouwd aan de brandweer. 
Nogal logisch, want als de komman-
dant erbij betrokken is, mag je wel 
aannemen dat de opdracht in dienst
verband, dus officieel, wordt uitge
voerd. Vergeet het maar, want het 
geld voor deze prestatie zit in het 
koffertje (zwart of wit?) van de Ver
broedering van de Brandweer en 
niet op de rekening van de stads
boekhouding. Hoe de vork precies in 
de steel zit, weten we pas als de bur

gemeester een duidelijk en volledig 
antwoord zal hebben gegeven op de 
vijf door L Gelders gestelde vragen. 
Intussen, een goede raad: als je huis 
in de vlammen opgaat, laat het bran
den tot je juist weet of de opgeroe
pen brandweer in of buiten dienst
verband aanrukt. 

Urbaan komt... 

Neen, het is geen recensie op de 
voor 26 mei aangekondigde show, 
maar het vervolg van de vergadering. 
Na L. Gelders vroeg Urbaan Driljeux 
het woord per ordemotie en in één 
adem kwam het eruit: 
— het verwijt aan het adres van de 

CVP-meerderheid dat zij haar belofte 
niet naleeft om de raadsvergaderin
gen te houden op iedere derde 
maandag van de maand; 
— de bereidheid van de oppositie 
om een gewijzigde agenda met al
leen dringende punten af te werken. 
Kort en krachtig gezegd, maar te 
veel gevraagd. 
Een pijnlijk onthutste burgemeester 
staarde Driljeux aan, bijna smekend: 
«Urbaan, Urbaan, waarom verlaat ge 
mij?» Hij vroeg nog even of iemand 
van de oppositie wou blijven. Dat 
voorstel werd afgewezen. 
Vijftien minuutjes vergaderen voor 
vijftien mensen. Maar toch een echte 
goede Dolle Dinsdag, behalve voor 
de CVP. Maurice Verbouw 

LIMBURG 

MEI 

26 

27 

31 

BEVERLO : Jaarlijkse viswedstrijd, Oosthamsesteenweg 129 te 
Beverlo. Inschrijvingen aan de vijver vanaf 12 u. tot 13 u. 30. 

HALEN : 2e grote Halo-autozoektocht met 136 deelnemers. 
Afstand : ongeveer 35 km. Vertrek van 12 u. 30 tot 14 u. in zaal 
Paro, Parochiezaal, vlakbij het centrum van Halen. 

ST.-TRUIDEN: Algemene VU-ledenvergadering om 20 u. 30 in 
Club 27, Kazelstraat. Sprekers: senator R. Vandekerckhove 
over «Vlaming blijven in Europa» en provincieraadslid Johan 
Sauwens. 

Aanbevolen huizen 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 AALST 
Maurits GOSSYE 
Tel. 053-21.35.33 

Dr. Van De Roiitilei 51 
BORGBtHOUT 
Joost GOSSYE 
TeL 031-382928 

Maak ook eens kennis met de gezel
lige sfeer in 

Cafè-Restaurant 
SCHUTTERSHOF 

Dorpstraat 10 
2922 RAMSDONK 

Tel. 015-71.15.49 

IDEL - Tel. 011-53.43.49 

Gelegenheidsgrafiek : Huwelijk • Ge
boorte. Zelfklevende plakband en eti 
ketten. Houten drukletters - Rek In 
me-kalenders. 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie Van Laere - Marcella Naessens 
Lokaal Volksunie. 
Gontrode Heirweg 49, 9230 Melle 
Tel. 091-30.06.53 

Franssens Opt iek: 
Silhouette 
Marwi t z 
Rodenstock 
Herentalsebaan 340 
Deurne-Z - Tel. 21.08.96 
Kerkstraat 44 - Antwerpen 
Tel 35.65.75 

KEUKENS-SANHAn 
VBIWAnMMG 

VANOGRCIIUVS 
Assestoenweg SSLIERMAT 

TaL5t2.14.41 
Toonzaal afc dagen open 

van9-19u.2~ 

FEESIZALBi-SMjONS 
OE LANDSKNECHT 

Aannemer «on ale feesten 
Ook verhuring «an tafelgerief 

gclaMai m aai 3». 2»00 Anfwfpen 
TaL031-37.45J2 

DE OUDE KRING 

Café VU-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel. 031-5370.39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

lustrerie 
mare de vriese 

baron ruzettelaan 
assebroek - brugge 
tel. 050-35.74.04 

PVBAJ BORREMANS-COCK 
«KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel 054-41.25.89 

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

Slaads weltoiii in 
KREKELHOF 

drankhuis met sfeer 
Brussetbaan 11. Gooik 

TeL054-3a48.57 
Uw tweede ttiuis! 

MARC ADAMS 

Mechanische schrijnwerkerij 
Guchtstraat 105 

9310 LEDE 

Tel. 053-70.48.75 

MEUBELEN MOENS 

Markt 28 

TERNAT 
Tel. 582.10.55 

Specialist primitief — 
stijlmeubelen 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 
T H I E R B R A U H O F 

Tervuursevest LEUVEN 

Aangename sfeer 
Lekkere Duitse dranken 
Verzorgde keuken 

Demokrat ische prijzen 

MARC ADAMS 
Mechanische schrijnwerkerij 

Guchtstraat 105 

9310 LEDE 

Tel. 053-70.48.75. 
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JEF THIJS 

Alle verzekeringen 

Koning Leopoldlaan 1. 
3180 Westerlo. Tel. 014-54.48.07. 

FRITUUR-EETHUIS INGRID 
Olenseweg 41. Westerlo 
CVoortkapel), tel. 014-21.36.96 

Vraag prijzen voor uw feestmenu's. 
Specialiteiten. 
Alle dagen verse mosselen. 

Feestzalen 

HOFVANARAGON 

Aragonstraat 6, Lier 

Tel. 031- 8.15.68 

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-Strijtem 
Tel. 054-33.37.56 

MATRASSEN PLATTEAU 

Alle maten, alle soorten, ook medika-
le en anti-allergische matrassen 

Platteau-Lievens, Portugeesstraat 9, 

1780 Teralfene 
Tel. 053-66.74.56. 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02-734.06.43 
Na 18 u. 425.46.42 

, . . ^ ' > ' ' " " 
py.t 

SPECIALISATIE 

F. DE MEYER 

Huiveldestraat 2 

DENDERMONDE-
GREMBERGEN 
Tel. 052-21.53.62 

Tuinmachinene - Groene zones 

p.v.b.a. JEURCLOO 
V\/eierstraat 4 
3520 ZONHOVEN 
Tel. 011-81.31.16 

Stelt voor: KANTELDEUREN 
ROLLUIKEN 
ZONNETENTEN 
en nog veel meer_ 

Zaadhandel 

P V B A D E 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 tuinbouw. 
Tel. 091-62.51.42. 

DROOGKUIS - WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 MOL 
014-31.13.76 

ETN. BERT 
Assesteenweg 117. TERNAT 

Tel. 02-582.13.12 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47,1850 Grimbergen 

Tel. 02-268.14.02 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel. 015-71.12.40 

Verwarming - stoom - sanitair. 
Alle herstellingen. 

DRUKKERIJ-PAPIERHANDEL 
J.TRUYEN 

Stationsstraat 58 
2440 Geel 

Tel. 014-58.85.81 
Alle dag- en weekbladen. 

Een stukje ongerept 
natuurschoon 

Herberg 't STAMPKOT 
St.-Maria-Latem, ZWALM 
Boerenbrood - Hesp - Kaas 
Tel. 055-49.94.76 

Dinsd. gesloten. 
Vroeger uitbater Zwalmlandia. 

drukkeri j edwig van daele 

lindestraat 59,9280 overmere 

tel. 091-67.64.33 

Industriële brood- en banketbakkerij 
en roomijs 

Wilfried BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47, UITBERGEN 

Tel. 091-67.57.12 

RESTAURANT TUL 

Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 

Tel. 091-69.28.74 

Specialiteit ribstuk op hout 
Dinsdagavond en woensdag ge
sloten 

Brandstoffen VANDUEREN 

p.v.b.a. Harmoniestraat 6, BE

RINGEN - 011-43.37.07 Leveringen 

mazout — mogelijkheid gespreide 

betaling — onderhoud centrale ver

warmingsketel. 

Voeding De polder 
Polderstraat 12. 

8458 Oostduinkerke 

Specialiteit: dag. vers fruit 
en groenten 

Dubbele Valois-zegels aan alle le
den. 

L U K O S p.v.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 -
te rs - o f f e r t emappen . 

Fortslraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel. 031-49.35.07. 

LINDENHOVE 
Bellestraat 49 
1790 HEKELGEM 

Café, 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 

Keizerstraat 2, TernaL 
02-582.22.22. 

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

Tel. 031 /36 .45 .31 . 

O p e n van 10 to t 19 u. 30. Z o n d a g en maandag ges lo ten . 
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Waarschoot: 

«Zo willen wij wonen» van OOST-VLAANDEREN 

MEI 

20 

26 

25 

STEKENE : Heldenherdenking met openluchtmis door het Sint-
Martensfonds St-Niklaas/Dendermonde om 14 u. 30 op het ere-
park te Stekene. 
BRAKEL-MICHELBEKE : Jaarlijks feest voor leden en sympati-
zanten met als eregast Nelly Maes die zal spreken over de Euro
pese verkiezingen. Om 20 u. in zaal Vogelzang te Brakel-Michel-
beke. Gezellig samenzijn met studio Grindstone. Inschrijven: 
200 fr. bij A. Henau, Watermolenstraat 21, te Brakel, tel. 055-
42.39.76. 
KALKEN : Kamerlid P. Van Grembergen spreekt over de Euro
pese verkiezingen. Tijdens algemene ledenvergadenng in zaal 
De Pluim, Koffiestraat. Om 20 u. Nadien verslag van raadslid 
Braecke over werking van gemeentebestuur. 
BEVEREN: Gespreksavond met als spreker dr. Hellemans, 
vrouwenarts. Om 20 u. in de bovenzaal van de Centrumschool. 

.Organizatie: Vlaamse Vrouwenbeweging Nele. 
JUNI 

6 BEVEREN: Gespreksavond met diareeks over Antwerpen "door 
de heer Van Uffelen, stadsgids. Om 20 u. in de bovenzaal van de 
Centrumschool. Organizatie: Vlaamse Vrouwenbeweging Nele. 
BRAKEL: Euro-meeting om 20 u. in zaal Ceres. Spreker: Maurits 
Coppieters, li jsttrekker VU-lijst. 

ST.-GILLIS: VU-ledenfeest om 19u. 15 in Den IJzer, Kronen-
hoek. Inlichtingen bij M.P. Lootens C70.57.08). 

31 

8 

16 

C H A T E A U C A R A V A N 

Verkoop - Verhuur 
onderdelen - toebehoren - trekhaken 
Frans Beirenslaan 278 (Krijgsbaan) Borsbeek 

Tel. 031/21.98.15. Ook 's zondags open. 

a CARAVANCENTRA P V B A 

ANTWERPEN 
KflL^nDCÈ 
MEI 
31 HOOGSTRATEN: Amnestie-avond om 19 u. 30 in «De Meulen», 

hoek St.-Lenaartsebaan en L. De Koninckstraat. Optreden van 
het Dietse Zangkoor Recht en Trouw uit Antwerpen o.l.v. de 
heer Frank Van Hoof. Spreker: Andries Bogaert, voorzitter van 
de V.V.N.A. en direkteur van de Erasmusschool. Organizatie: 
Volksunie. 

VU-nleuws 
uit Ekeren 
Ledenvergadering 

Zal plaats hebben op vrijdag 1 juni e.k. 
in het lokaal «De Boterham», Velt-
wijcklaan 23 te Ekeren-Centrum. Aan
vang: 20 u. Alle belangstellenden zijn 
zeer hartelijk welkom. Onderwerp: 
De Europese Verkiezingen. In vervan
ging van mevrouw Nelly Maes zal 
Frans Kuijpers de gastspreker zijn. 

Nationale meeting 

De VU houdi haar nationale meeting 
op zondag 27 mei e.k. in de Aula van 
de U.I.A. te Wilrijk. Aanvang: 15 u. Ie
dereen hartelijk welkom! 

'Gemeente beleids
programma's 
gezocht 
Onze afdeling wil de volgende ge
meenteraadsverkiezingen degelijk 
en deskundig voorbereiden. Om die 
reden zouden wij het zeer op prijs 
stellen dat wij van enkele VU-afdelin-
gen hun verkiezingsprogramma van 
7 6 en/of andere beleidsprogram
ma's zouden ontvangen. Op die ma
nier zouden wij voor onze gemeente 
een eerlijk, haalbaar en vooral een 
Vlaams-nationalistisch programma 
kunnen ontwikkelen. 
Wij verwachten uw programmaCs) 
op het volgend adres: VU-sekretari-
aaf, Lucien Beyens, Groenstraat 23, 
3990 Meerhout. 

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

58 KERKSTRAAT 
TeL (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

Pensioenen in overheidsdienst en leger 
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200 fr. bij A. Henau, Watermolenstraat 21, te Brakel, tel. 055-
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KALKEN : Kamerlid P. Van Grembergen spreekt over de Euro
pese verkiezingen. Tijdens algemene ledenvergadering in zaal 
De Pluim, Koffiestraat. Om 20 u. Nadien verslag van raadslid 
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.Organizatie: Vlaamse Vrouwenbeweging Nele. 
JUNI 

6 BEVEREN: Gespreksavond met diareeks over Antwerpen "door 
de heer Van Uffelen, stadsgids. Om 20 u. in de bovenzaal van de 
Centrumschool. Organizatie: Vlaamse Vrouwenbeweging Nele. 
BRAKEL: Euro-meeting om 20 u. in zaal Ceres. Spreker: Maurits 
Coppieters, li jsttrekker VU-lijst. 

ST.-GILLIS: VU-ledenfeest om 19u. 15 in Den IJzer, Kronen-
hoek. Inlichtingen bij M.P. Lootens C70.57.08). 

31 

8 

16 

Op zondag 13 mei werd de brochure 
«Zo willen wij wonen» (auteur Fons 
Van Holderbeke) ten huize aangebo
den. 
Een twintigtal entoesiaste mede
werkers waren daarvoor bijeenge
komen aan café «Salamander» op 
het dorp. Daar werd nog even de 
wijkverdeling besproken en om half
tien was iedereen op weg. 
De ontvangst bij de bevolking was 
enorm goed: weigeringen waren ui
terst zeldzaam, bij sommigen lag de 
20 fr. reeds klaar, anderen kochten 
twee of meer eksemplaren voor af
wezige buren, kennissen, e.d. 

Kerk eerbiedigt 
Vlaamse streekaard 
niet 
In een open brief aan vikaris-ge-
neraal Schoenmaeckers te M e -
chelen, protesteert het aktieko-
mltee «Groot-Leeuw waar Vla
mingen thuis zijn» (St.-Pieters-
Leeuw) tegen de faciliteiten 
voor de franstaligen uit het Ne-
genmanneke bij de viering van 
de plechtige kommunie. Vorig 
jaar protesteerde het Davids-
fonds hiertegen (tevergeefs) bij 
het bisdom en bij de deken van 
St.-Stevens Negenmanneke. 
Deze tegemoetkomingen aan 
franstaligen kunnen door de 
Vlaamse gemeenschap niet lan
ger geduld worden. De franstali
gen wensen immers geen deel 
uit te maken van onze gemeen
schap. Z e gebruiken onze 
mooie Vlaamse gemeente 
slechts als slaapplaats en stu
ren hun kinderen naar franstali-
ge scholen in Brussel. Boven
dien is er sprake van een privé-
dienst in de kerk voor frankofo-
nen. Dat gaat voorbij aan het be
ginsel dat de plechtige kommu
nie in de gemeenschap gevierd 
word t Dit dient beschouwd als 
een aktieve medewerking van 
de geestelijkheid aan een rege
ling die elke wettelijke basis 
ontbeert Een langere voorberei
ding zou de franstalige kinderen 
en ouders toelaten de diensten 
in het Nederlands te volgen. 
Ook de faciliteiten aan franstali
gen bij huwelijk, doopsel en 
overlijden ergeren de Vlaamse 
gemeenschap. 

Katoliek onderwijs 
in CVP-dienst 
O p de beschuldiging van V U -
partijvoorzitter Schiltz, dat het 
katoliek onderwijs in zijn loka
len propaganda voor de C V P 
toelaat ook in het kader van de 
Europese verkiezingen, rea
geerde de leiding van dit onder
wijs met een (ongeloofwaardi
ge) minimalizering van het 
incident, ook daar waar de C V P -

Daarenboven werd de gehele aktie 
ondersteund door onze rondrijdende 
mikrowagen die tevens uitverkochte 
medewerkers van nieuwe brochures 
voorzag. 
Het was dan ook zo dat reeds voor 
11 uur de gehele voorraad was uit
verkocht. Vele verkopers hadden 
slechts de helft van hun wijk kunnen 
afwerken, vele straten werden hele
maal niet bezocht. Het sukses van de 
brochure was werkelijk overrompe
lend. Hopen nu maar dat lezing van 
de brochure tot bezinning leidt. 
In zijn brochure schrijft Fons: «In de 
zoete hoop dat vele Waarschotena-

lijsttrekker TIndemans in kato-
lieke scholen optreedt 
Als klap op de vuurpijl is er de 
verspreiding in het katoliek on
derwijs in de EG-landen van de 
film «Europa dat bent u». Bij de 
voorstelling had Mgr. Daeie-
mans, direkteur-generaal van 
het katoliek onderwijs eveneens 
een pasklare verduidelijking. Hij 
beweerde dat de film al maan
den klaar had moeten zijn en dat 
er dus geen verband bestaat 
tussen de EG-verkiezingen en 
de film. Nochtans kan men het 
verband niet loochenen, want er 
komt in de film een passus voor 
met Tindemans, Van Agt en an
dere katolieke prominenten, 
vermoedelijk allen gefilmd op 
een kongres van de Europese 
kristen-demokraten. Meteen 
komt de verklaring van Mgr. 
Daelemans als volstrekt onge-
loofbaar over. Voor als na mis
bruiken de C V P en de kerkeli jke 
al dan niet pedagogische instel
lingen de katolieke scholen voor 
onvervalste kiespropaganda. Z o 
was het in het verleden, zo is het 
nu binnen en buiten het EG-ver-
band. 

Bedrijfsmaten 
Mevrouw Puyiaert van de VEV-
studiedienst blijft onverdroten 
statistisch cijfermateriaal publi
ceren, waarmee zij als halftimer 
veel studiediensten van over
heidsinstellingen informatief de 
loef afsteekt 

In de marge van de jongste 
VEV-perskonferentie, omtrent 
het tweede vijfjarenplan, toonde 
Ludo Puyiaert aan de hand van 
uitgebreid cijfermateriaal duide
lijk aan dat een «gediversifieerd 
beleid voor Vlaanderen en Wal
lonië niet alleen zinvol is, maar 
zich ook al maar meer op
dringt». Hiertoe dient de over
heid de regionale planbureaus 
hard aan het werk te zetten. 
Terwijl de werkloosheid in W a l 
lonië en in het Vlaamse land 
gelijksoortige trekken vertoont 
blijkt uit statistieken dat de bei
de landsgedeelten op sociaal-
ekonomisch gebied toch twee 

deur tot deur 
ren zullen inzien dat wonen belangrij
ker is dan autoverkeer». Wij hopen 
dat dit ideaal, mede door onze aktie, 
werkeli jkheid mag worden. W.G. 

Euro-meeting 
te St.-Niklaas 
Op 1 juni heeft er in zaal Serwir te St.-
Niklaas een grote Euro-meeting 
plaats. Begin 20 u. met als sprekers 
Maurits Coppieters en Nelly Maes. 
Achteraf gezellig samenzijn. 

Gelukwensen 
te Kruibeke 
W e wensen onze trouwe leden Karel 
en Martha Daelman-De Ridder van 
harte geluk ter gelegenheid van hun 
25-jarig huwelijksjubileum. 
Proficiat Karel en Martha en nog veel 
gezonde jaren. 

Lede naar 
Frans-Vlaanderen 
Na het sukses van vorig jaar gaan wij 
CVU - VUJO-Lede en Vlaamse Klub 
Lede) nogmaals naar Frans-Vlaande
ren. Uiteraard volgen wij een andere 
reisroute. Datum: maandag 4 juni (2e 
Pinksterdag). Vertrek om 8 u. stipt aan 
De Ras, Hoogstraat, Lede. Terug 20 u. 
stipt. Prijs: 320 fr. (220 fr. voor kinde
ren tot 14 j.). Betalen bij inschrijving. 
Inschrijven bij de bestuursleden vóór 
31 mei. Reisleiding: Walter Luyten, 
Walter Vanderbeken en Hubert Mat-
thijs. 

uitermate verschil lende regio's, 
zijn. 
Allereerst presteert Vlaanderen 
globaal twee keer zoveel als 
Wal lonië (bruto geografisch 
produkt, omzet, export, enzo-
meer...), maar ook zijn de be-
drijfssektoren onmiskenbaar 
anders gestruktureerd. Z o ligt 
de uitvoer van de Vlaamse on
dernemingen merkelijk hoger 
dan in Wallonië. Bij de Belgi
sche Dienst voor Buitenlandse 
Handel wordt steevast 63 pro
cent van de dossiers ingediend 
door Vlaamse ondernemers. D e 
regering dient dus niet alleen te
gemoet te komen aan de VEV-
wens om de tweede vijfjaren-
planning au sérieux te nemen, 
maar er dient meteen ook drin
gend gestalte gegeven te wor
den aan de bouwstenen van het 
ekonomisch federalisme. Zo
niet dan blijft dit land ploeteren 
in de ekonomische krisis, bij ge
brek aan op bedrijfsmaat gesne
den patronen. 

Verfransing Voer 
De frankofonen plegen niet al
leen woordbreuk inzake de 
Voer, zij betogen niet alleen dat 
ze de baas zijn, aan wie het dus 
toegelaten is met stenen te 
gooien en auto's van Vlamingen 
te beschadigen, ze pogen thans 
de kerk in hun verfransingsof-
fensief in te schakelen. Z o dron
gen ze bij kannunik Lavigne, die 
de plechtige kommunikanten 
kwam vormen, op franstalige 
missen en op een eigen kerk 
aan. De geestelijkheid schijnt 
geneigd te zijn, om toe te geven 
waardoor dan de nederlandsta-
lige gelovigen in het gedrang 
dreigen te raken. Het zijn nu 
eenmaal niet allemaal pastoor 
Veltmans. M a a r integendeel na
volgers van de hogere klerus, 
die eeuwenlang heeft gepoogd 
gans Vlaanderen te verfransen, 
wat echter gelukkig mede ver
hinderd werd door de lagere, 
Vlaamsbewuste klerus «les pe-
tits vicaires». Vlaanderen mag 
de Voer niet loslaten, nu minder 
dan ooit! 

VU-kamerlid Jaak Gabriels vroeg de 
minister van Financiën of bij pensione-
I ing van overheidspersoneel op 60-ja-
rige leeftijd het niet genoten ziekte
verlof als dienstprestatie in aan
merking komt en of de niet genomen 
ziektedagen bij de gepresteerde jaren 
worden gevoegd. 
Hetzelfde kamerlid vroeg de minister 
van Financiën om uitleg over de pen
sioenregelingen bij het leger, meer 
bepaald over militairen van het varend 
personeel die op eigen verzoek wer
den gepensioneerd en op dit ogenblik 

75% van hun wedde genieten; idem 
voor militairen die om medische rede
nen werden gepensioneerd; wat met 
militairen die het leger wensen te ver
laten en resp. meer dan 75 en 90% 
genieten? Het kamerlid vroeg ook of 
deze regelingen ook toepasselijk zijn 
op de onderofficieren van het varend 
personeel (daarmee zal wel het «vlie
gend» personeel bedoeld zijn). Tot 
besluit vroeg de h. Gabriels zich af of 
het wetsontwerp in kwestie niet strij
dig is met het huidig statuut van het 
gebrevetteerd «varend» personeel. 

DIRK MARTENS 
NINOVE AALST 

P V B A 
Beverstraat 24-26 Lai ig* Zoiitstr. 30. 29-33. 36-38-
Tel. 054/331.05 , Tel. 053/2140 60 

* 

KINDERARTIKELEN . plooi- en wandelw.ngens - bed|es en wiegen -
stoelen en looprekken - schommels -kninerversieri i igen - wastofels 

en wnskussens - kinderkleding 

SPORTARTIKELEN . allerlei - t i irnkledii - ruiteruitrustingen - ping-
pongt.nfels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en i)sschaatsen -

kanipingartikelen - ti irngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus in merkartikelen autobanen -
elektr treinen der beste merken • atilos - go-carts - trakloren - pop
pen - poppenwagens en -wiegjes - b-relen - lessenaars - borden -
fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten inekanieken • school-

lassen - borden - tuinmeubelen - tuinschommels. 
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niet alledaags en verrukkelijk mooi 
die feestkleding van £ 

• • • 

m 

een huwelijksfeest... een gala... een cocktailparty... 
die dag wenst u bijzonder mooi en elegaint te zijn 
SKM presenteert u nu een unieke keus 
eksklusieve avond- en cocktailjurken, die 
elegantie en bevalligheid uitstralen, tegen echte 

avondjurk 

cockl̂ ailjurk 

feestblouses 

lange feestrokken 

smoking 

vanaf 2 . 9 9 5 F 

vanaf 2 . 1 9 5 F 

vanaf 6 9 5 F 

vanaf 1 . 4 9 5 F 

vanaf 4 . 9 5 0 F 

. ! * » ' 

SUCCES KLEDING MEYERS 
BOOMSESTEENWEG 35 A A O T S F L A A R 

OPEN 
ALLE WERKDAGEN 

VAN 9 TOT 20 U. 
ALLE ZATERDAGEN 

VAN 9 TOT 1» U. 
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Jan Van den Weghe ^ 

Roger Van Brabant 

ST.-TRUIDEN - Het l i te ra i re t i j d 
schr i f t Argus bes taa t nu ru im één 
jaar. Eers tdaags ve rsch i j n t num
mer 8, met een d o s s i e r ove r de in 
Rukke l ingen g e b o r e n Frans ta l ige 
sch r i j ve r C o n r a d Det rez . Er z i jn 
t i j dsch r i f t en genoeg , zeggen Jan 
Van den W e g h e en Roger Van 
Brabant , de twee bez ie le rs van 
het b lad , maar ze z i jn a l lemaal min 
of meer ve rzu i ld . Vandaa r het ver
langen naar een «ontzu i ld» t i j d 
schr i f t . B o v e n d i e n , v o e g e n ze er 
aan toe , w i l den we o o k da t er op 
pei l g e s c h r e v e n word t . He t v o l 
s taat n iet dat iedereen z i jn men ing 
zegt , het hangt er o o k van af hoe 
je het zegt. B o v e n d i e n b reng t het 
t i j dsch r i f t geen s c h e p p e n d w e r k 
van de e igen redak teuren . 
Daarmee z i t ten w e al m idden in 
het g e s p r e k da t ik op een w o e n s 
d a g n a m i d d a g had met Roger Van 
Braban t en Jan V a n den W e g h e . 
Be iden leraar in een r i j k s s c h o o l . 

— Argus komt zo maar niet uit de lucht 
gevallen. Jullie hadden nauwe banden 
met hel literaaa tijdschrift «Heibel», 
dat in andere handen is overgegaan. 
Jullie zijn uit de boot gevallen en zijn 
dan van wal gestoken met Argus. 
Jan Van den Weghe: Heibel is niet 
weggevallen. Er had een paleisrevolu
tie plaats. Heibel 1 werd in 1965 opge
richt door Robin Hannelore en Frans 
de Peuter Walter Van den Broeck is 
er later bijgekomen. Gedurende die 
periode werd de redaktie uitgebreid 
met Hubert Lampo, Herman Vos, Ar
mand Boni, Dries Janssen, Jos Borré, 
Luk Van Campenhout en mezelf. Het 
was vooral een Kempense aangele
genheid. 
— Toch ook pluralistisch, als je reke
ning houdt met de samenstelling van 
de redaktie? 
Jan Van den Weghe: Ja, maar niet be
wust pluralistisch. De helft van de re
daktie was vrijzinnig, de andere helft 
kerkelijk gebonden. Een jaar voor het 
opdoeken van Heibel, liet Hannelore 
het afweten. Walter Van den Broeck 
en Frans de Peuter lieten het schip zin
ken. Jos Borré en Dries Janssen kwa
men dan bij mij om Heibel 2 op te rich
ten. De vrouw van Walter Van den 
Broeck. Eliane De Winter deed de 
hele administratie. Er werd afgespro
ken dat ze dat nog één jaar zou doen. 
In 1976 werd Heibel 2 opgericht Ik 
vroeg aan Roger Van Brabant om ook 
in de redaktie te komen. In elk geval 
moest de naam van het oude tijdschrift 
bewaard blijven, anders zou de subsi
die van het ministerie verloren gaan. 
Op een ultieme vergadering bij mij aan 
huis kwam de mededeling van Jos 
Borré dat het gedaan was met Hei
bel 2 en dat de hele administratie aan 
Waker Van den Broeck overgemaakt 
werd. 

Roger Van Brabant: Borré beschouw
de het zo alsof hij Heibel in bruikleen 
had gekregen. Ze waren niet tijdig 
klaar gekomen met de oprichting van 
Heibel 3 en wij werden gewoon ge
bruikt om tijd te winnen. Achter onze 
rug richtte Walter Van den Broeck met 
Daniel Robberechts het nieuwe tijd
schrift op. 

— Als ik het goed begrijp was het toen 
ook uit met het pluralisme van Heibel, 
vermits het nieuwe blad een duidelijke 
strekking heeft? 
Roger Van Brabant: Het is «links», uit
gesproken "links». De subsidie bleef 
behouden. 
Jan Van den Weghe: Intussen was Ro
ger Van Brabant, samen met Guido 
Wulms begonnen met Appel. 
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De stichters: Jan Van den Weghe en Roger Van Brabant. 

Roger Van Brabant: De rechtstreekse 
aanleiding van de moeilijkheden in Ap
pel zijn gerezen naar aanleiding van 
een stuk van Jan Van den Weghe over 
Dostojewski. Ik had hem dat stuk ge
vraagd voor het Belang van Limburg, 
in opdracht van Capiau. Het moest een 
uitgebreid opstel zijn, aan de hand van 
de gedenkschriften van Dostojewski's 
vrouw die in Privé Domein bij Arbei
derspers verschenen waren. Het kriti
sche gedeelte werd niet in Het Belang 
gepubliceerd. Ik vroeg dat stuk voor 
Appel. 
Jan Van den Weghe: Wulms ging ak
koord, al had hij het stuk niet gelezen. 
Daarna schreef hij me een arrogante 
brief: ik moest op een tiental vragen 
antwoorden. Van Brabant wist van 
niets. Ik breng Roger op de hoogte en 
trek de hele boel terug. Ik was er mis
selijk van. Dat was de druppel die de 
beker deed overlopen. 
— Het is blijkbaar toch moeilijk om In 
Vlaanderen de verdraagzaamheid op 
een korrekte wijze te beoefenen! 

leen maar uit van machtsvorming, 
macht dan in al haar uitingen. Daarte
genover staat «links» dat op het stand
punt staat van de vrijheid. Er zijn «link
se» staatsvormen die onvrij zijn, het 
zogenaamde rood fascisme. 
— Is onverdraagzaamheid of verzui
ling geen typische uiting van provinci
alisme? Tijdschriften met een ruim 
Vlaams karakter als «Nieuw Vlaams 
Tijdschrift» of «Dietsche Warande en 
Belfort» hebben daar toch minder last 
mee. 
Roger Van Brabant: Het «Nieuw 
Vlaams Tijdschrift» is wel verzuild. Ver-
meylen en Teirlinck zouden niet meer 
achter het huidige tijdschrift staan. 
Men zegt nog al een keer dat Limburg 
tenachter staat op literair gebied, dat 
er geen talent zou zijn. Ik kan mij niet 
voorstellen dat alleen in Antwerpen of 
Oost-Vlaanderen literair talent gebo
ren wordt en in Limburg niet Er zijn 
ook vele filozofische spanningen. Lim
burg is niet meer homogeen katoliek. 
Argus wil niet provincialistisch zijn. 
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Roger Van Brabant: Het ging bij voor
beeld over volgende zin. Van de Weg
he had geschreven: «Het leven is ab
surd, maar je moet proberen er een zin 
aan te geven.» Wulms struikelde daar
over. Ik wilde in Appel een bewust plu
ralisme nastreven. Tenslotte als je 
maar met twee in een redaktie zit, is er 
geen bemiddelaar geen afleider 
— Hoe zie jij het pluralisme? Wat bete
kent dat voor jou? 
Roger Van Brabant: Een grote waaier 
van levensopvattingen moet kunnen 
aan bod komen. Daarmee is een grote 
dosis van vrijheid gemoeid. En dat 
streef ik zeer bewust na. Pluralisme is 
in feite «links», links is niet noodzake
lijk «rood». Je kan daar een heel essay 
over schrijven. 
Jan Van den Weghe: «Rechts» gaat al

maar zo ruim mogelijk. Vandaar ook 
onze wil om Nederland erbij te betrek
ken. 
— Kwade tongen in Nederland bewe
ren dat de Vlamingen altijd mede
werking zoeken bij minder belangrijke 
Nederlanders, dat ze niet kunnen kie
zen. Dat maakt het dan, zo beweren 
sommige Nederlanders, zo moeilijk om 
met die Vlaamse tijdschriften mee te 
werken, wat dan weer de verspreiding 
in Nederland bemoeilijkt. 
Jan Van den Weghe: Het gaat om een 
tijdschriftenproblematiek. In Neder
land is er geen wildgroei van literaire 
tijdschriften. Enkele tijdschriften heb
ben een uitgever achter zich staan. Er 
zijn minder financiële problemen. Van 
de eerste keer af kunnen ze hun 
medewerkers vergoeden. Nederland

se schrijvers krijgen dan nog bijko
mende vergoedingen van het ministe
rie. In Nederland is er een echte 
clanvorming rond de tijdschriften, bv. 
de Revisorgroep, de BULLETIN-, de 
Gidsgroep, enz. Dat brengt inteelt met 
zich mee. De mannetjes schrijven over 
elkaar tegen de wind in. Ze maken el
kaar belangrijk. Dat is de literaire ver
zuiling in Nederland. 
Roger Van Brabant: Konkreet gespro
ken, begint de Noordnederlandse 
medewerking vorm aan te nemen. We 
kregen gedichten binnen van Wim Gij-
sen, Hella Haasse zegde toe, Theun de 
Vries stuurde gedichten in, er ver
schijnt een essay over de poëzie van 
de Vries door de Groningse hoogle
raar Tans, er komen teksten van Cees 
Buddingh», Wim Hazeau e.a. Er is de 
rubriek «Buiten de grenzen», met Li-
sette Stembor In die samenwerking 
speelt de Moerdijk nog altijd een rol: 
er zijn Nederlanders en Hollanders. 
Dat klinkt misschien wel hoogmoedig, 
maar wij zeggen dat Nederland Argus 
nodig heeft. Er is in Nederland geen • 
pluralistisch tijdschrift. 
— En de taal, vormt die geen hinder
paal om met Nederland samen te wer
ken? De integratiegedachte brandt 
ook op een laag pitje, zowel in Neder
land als in Vlaanderen. 
Jan Van den Weghe: Ik sta op het 
standpunt van Martinus Nijhoff; neer
geschreven in de Vierkantige criticus: 
Nederland en Vlaanderen vullen el
kaar aan. De taal is een bindmiddet. 
Het geheel is gebaat met de aanvaar
ding van de verschillen in taal. Voor mij 
telt het funktionele: dat primeert op de 
taaizuiverheid. Zo ziet Claus het ook. 
Roger Van Brabant: Een Vlaming doet 
niet genoeg voor zijn taal. Hij blijft fou
ten maken, die al generaties lang be
streden worden. Hij blijft bij voorbeeld 
zeggen: «ik heb m'n boek niet bij», in 
plaats van «bij me», hij spreekt van 
«gevang». Een Vlaming is onvoldoen
de taalbewust Daarom is hij niet taai-
scheppend. Ook de literatuurkritiek 
hecht veel te weinig belang aan de taal 
van het literaire werk. We zitten met 
het type critici als Hardy. Demedts, die 
vooral naar de inhoud kijken en die 
minder aandacht hebben voor de wij
ze waarop die inhoud vorm krijgt in de 
taal. Ik betrap er me zelf op dat ik ook 
die fout bega. 

— Geen minderwaardigheidsgevoel 
tegenover Nederland? 
Roger Van Brabant: Waarom zou ik? 
Ik ben m'n leven lang met taal bezig. 
Leg rustig een tekst van me naast die 
van Ferron of zo: ik ben niet bang van 
de konfrontatie. 
Jan Van den Weghe: Nederlanders 
gedragen zich wel als een volk. Een 
Vlaming is een Belg, hij heeft onvol
doende nationaal gevoel, hij voelt zich 
geen Vlaming. Engelsen, Zweden, Fin
nen hebben dat wel. 
— Nooit problemen van censuur ge
had? 
Jan Van den Weghe: Als er een fascis
tische tekst ingestuurd zou worden 
met een duidelijk literair gehalte, wordt 
er niet gecensureerd. Als zo'n tekst 
zou ingestuurd worden, zou het vol
gens ons ondenkbaar zijn dat geen le
den van de redaktie onmiddellijk zou
den opstaan om in hetzelfde nummer 
schriftelijk te reageren tegen de bv. 
fascistische strekking van die bijdrage. 

Eugene Van Itterbeek 
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