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Ook na deze week... 
<f 

de wereld draait voort 

# Dit is de week geweest 
van het «entrevue d'Ensi-
val», van een koning die op 
zijn kop gebotst was toen hij 
in de greppel van een Waal
se autosnelweg een Waalse 
straatschender ontmoette. 
Dat dit Vlaanderen hoog zit, 
is gebleken uit de spontane 
reakties die ditmaal recht uit 
het hart ook van de volks
mens kwamen. En in een 
normale demokratie zou het 
hoofd van de minister van 
Binnenlandse Zaken niet 
eens geëist moeten worden: 
de portefeuille had op tafel 
moeten liggen, vierentwintig 
uur na de feiten. 

• Terwijl de tijd in het ko
ninkrijk nog maar eens stil
stond en de klok teruggezet 
werd op het Waalse uur. 

draait de wereld ongestoord 
verder. Volgende zaterdag 
betogen te Doel, te Greve-
lingen, en elders rond kern
centrales in de hele wereld 
de milieubewusten, degenen 
die geen vrede nemen met 
het gesloten energiedossier 
en met de politiek van het 
voldongen feit. In afwach
ting dat de dossiers open
gelegd worden in een ruim 
parlementair en publiek de
bat, dringt een bouwstop 
voor kerncentrales ook in 
ons land zich op. Daarom 
saat de VU positief tegen
over de betoging van zater
dag aanstaande. 

verkie-
aan de 

laatste loodjes toe. Met ker-

# De Europese 
zingscampagne is 

mistenten (zoals in Vlaande
ren), naakte boezems (zoals 
in West-Duitsland) en mon
sterkoren (zoals in Frank
rijk) trachten de grote Euro
pese superpartijen de on
verschill igheid van het pu
bliek te doorbreken. De VU 
hield verleden zondag een 
geslaagde Euro-bijeen
komst te Wilrijk. Er blijven 
ons nog een tiental dagen 
om, met alle energie van al 
onze kaderleden en propa
gandisten, zoveel mogelijk 
mensen te konfronteren met 
de kernvraag: hoe wordt Eu
ropa politiek gestruktu-
reerd, hoe zullen de volke
ren van Europa én intens 
kunnen samenwerken én 
hun eigenheid behouden? 
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Jon Van den Weghe 

Roger Van Brabant 

ST.-TRUIDEN - Het l i te ra i re t i j d 
sch r 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 doss ie r ove r de in 
Rukke l ingen gebo ren 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 . Het v o l 
s taat n iet da t 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 teu ren . 
Daa rmee z i t ten we al m idden in 
het g e s p r e k dat 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 Van 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 het 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 
Walter 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. 

'•w///////// vï/ 'm/j^wMU' &. r . 
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 met meer homogeen katollek. 
Argus wil niet provincialistisch zijn. 

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 taal bewust 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 

ARGUS. Redaktiesekretariaat: Roger Van Bra
bant, Hasseltsesteenweg 73. 3800 St.-Truiden, 
Abonnement 600 fr. (studenten 500 fr.). Rekening
nummer 335-0485916-89 (Bank Brussel-Lambert) 
of 001-0795615-97 (ASLK). 

1 

J MENSEN VAN BIJ ONS 

WIJ 14 24 MEI 1979 



Ulaams nationaal 
DONDERDAG 31-5-1979 - 16 FR. - 25e JAAR - NR. 22 

Ook na deze week... 

de wereld draait voort 

KERNCENTRALES: 

Doelbewust 
stoppen ! bh. 3 en 8 

M.'i*^ 

.̂  JMUgypiii 

:vi*«̂  

Bankier Aerts 
...en Vloomse centen 

Lees biz. 5 

fi><*i 
%i 

r^jK ,'? 

Boudewijn-

de-laatste? 
Lees bIz. 4 

• Dit is de week geweest 
van het «entrevue d'Ensi-
val», van een koning die op 
zijn kop gebotst was toen hij 
in de greppel van een Waal
se autosnelweg een Waalse 
straatschender ontmoette. 
Dat dit Vlaanderen hoog zit, 
is gebleken uit de spontane 
reakties die ditmaal recht uit 
het hart ook van de volks
mens kwamen. En in een 
normale demokratie zou het 
hoofd van de minister van 
Binnenlandse Zaken niet 
eens geëist moeten worden: 
de portefeuille had op tafel 
moeten liggen, vierentwintig 
uur na de feiten. 
9 Terwijl de tijd in het ko
ninkrijk nog maar eens stil
stond en de klok teruggezet 
werd op het Waalse uur, 

draait de wereld ongestoord 
verder. Volgende zaterdag 
betogen te Doel, te Greve-
lingen, en elders rond kern
centrales in de hele wereld 
de milieubewusten, degenen 
die geen vrede nemen met 
het gesloten energiedossier 
en met de politiek van het 
voldongen feit. In afwach
ting dat de dossiers open
gelegd worden in een ruim 
parlementair en publiek de
bat, dringt een bouwstop 
voor kerncentrales ook in 
ons land zich op. Daarom 
saat de VU positief tegen
over de betoging van zater
dag aanstaande. 

# De Europese verkie
zingscampagne is aan de 
laatste loodjes toe. Met ker-

mistenten (zoals in Vlaande
ren), naakte boezems (zoals 
in West-Duitsland) en mon
sterkoren (zoals in Frank
rijk) trachten de grote Euro
pese superpartijen de on
verschill igheid van het pu
bliek te doorbreken. De VU 
hield verleden zondag een 
geslaagde Euro-bijeen
komst te Wilrijk. Er blijven 
ons nog een tiental dagen 
om, met alle energie van al 
onze kaderieden en propa
gandisten, zoveel mogelijk 
mensen te konfronteren met 
de kernvraag: hoe wordt Eu
ropa polit iek gestruktu-
reerd, hoe zullen de volke
ren van Europa én intens 
kunnen samenwerken én 
hun eigenheid behouden? 
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BOKASSA 

Ik vond het fijn dat u in het weekblad 
« W I J » eens hard van leer trok tegen 
keizer Bokassa van het Centraal 
Afrikaans Keizerrijk Dat heeft bij mij 
enkele bedenkingen losgemaakt 
«Met de situatie in deze Centraal 
Afrikaanse staat is het nog maar 
eens duidelijk geworden hoe weinig 
stabiel dit kontinent is Iedereen zal 
nu toch eens moeten inzien dat de 
zwarten nog altijd met bekwaam zijn 
een land te besturen In al die Afri
kaanse landen zijn staatsgrepen, re
pressie en korruptie schering en in
slag Het IS overduidelijk dat de 
meeste Afrikaanse zwarte staats
hoofden onbevoegd zijn Al deze 
Afrikaanse landen zijn veel te vlug 
onafhankelijk geworden ondanks 
het feit dat iedereen wist dat de 
zwarten qua ontwikkeling nog ner
gens staan Daarmee bedoel ik dat 
een geleidelijke ontwikkeling de eni
ge oplossing was In al die landen 
werd daar nooit aan gedacht Een 
land heeft dat begrepen Zuid-Afrika 
Dat land heeft beseft dat een aparte 
ontwikkeling de enige Cspijtig ge
noeg) oplossing is voor dat pro 
bleem Iedereen beseft wel in West 
Europa dat de zwarten in Zuid-Afrika 
veel meer ontwmkeld zijn en er bo
vendien een betere levensstandaard 
hebben 

Nochtans horen we regelmatig op de 
BRT «Weer een neger doodgescho
ten in Zuid-Afrika» Welke de oor 
zaak IS zegt men er verwonderli jk 
genoeg niet bij Welke formulering 
zal men gebruiken bij de massale 
slachtpartijen in Oeganda, Zaïre An
gola, Mozambique en Nigeria Onze 
huidige regering (nou, ja) vond het 
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natuurlijk hoogstnodig een protest
motie goed te keuren tegen de dood 
van een zwarte Zuid-Afnkaan maar 
ze zwijgt als vermoord bij de hon
derdduizenden doden waaraan po 
tentaten als Neto, Mobutu, Amin 
Dada en vele Afrikaanse zwarte 
staatshoofden zich schuldig maken 
Of mogen de zwarten mekaar mis
schien u i tmoorden ' Op zijn zachts 
uitgedrukt is de houding van Simonet 
nogal dubieus op dat vlak Is het le
ven van een zwarte Zuid Afrikaan 
meer waard dan dat van een andere 
zwarte in A f r i ka ' 

Ook zijn de houdingen van bepaalde 
( l inkse') milieus nogal twijfelachtig 
Die protesteren wel tegen de repres 
sie in Zuid-Afnka maar vergeten er 
verwondelijk bij overal de repressie 
aan te klagen Zijn zij soms vergeten 
wat zich hier een goeie 35 jaar gele
den afspeelde ' In die optiek is de 
houding van de BSP erg twijfelachtig 
De socialistische kameraden 
schreeuwen om ter hardst voor am
nestie in Argentinië en Chili maar 
zwijgen als vermoord als het over 
amnestie in België gaat Ze zouden 
dan best het geheugen van Willy Ca-
lewaert eens opfnssen 
In die optiek zou ik hulde willen bren
gen aan de senatoren Jorissen en 
Coppieters die zich onthielden bij de 
protestmotie van de regering i v m 
de opknoping van een zwarte Zuid-
Afnkaan 

Het IS duidelijk dat wat dat betreft 
België best in zijn eigen boezem zou 
kijken 

F M , Kuurne 

ZANGFEEST 
Uiteraard staat het L L Lembeek 
(«WIJ» 24 579) vrij iets te hebben te
gen het volkslied van «blank Z A » 
zoals het mij «nog» altijd vrij staat (hoe 
lang nog ' ) er anders over te denken 
Het komt me voor dat dit nationaal 
lied juist zoals het Wilhelmus wel de
gelijk thuishoort op plechtigheden 
zoals het Zangfeest en de IJzerbede
vaart 
Dat men het met de door Z A gevoer
de politiek met eens is kan ik best be
grijpen Maar dit heeft dan zeker mets 
te maken met het betreffende volks
lied (trouwens het volkslied van gans 
Z A ) Of moeten wij dan ook het Wil
helmus laten vallen omdat «bepaalde» 
Nederlandse prominenten «bepaalde» 
al dan met «gerechtvaardigde» mis
stappen ( ' ) gedaan hebben ' En komt 
nog de dag dat de Vlaamse Leeuw 
ook taboe w o r d t ' 

F S , Antwerpen 

HUTSEPOT 

De Federatie voor Toerisme in Oost-
Vlaanderen organizeerde dit jaar de 
24e leergang voor de vorming van 
toeristische gidsen voor Oost Vlaan
deren 

Jongere deelnemers zijn met te spre 
ken over het taalgebruik van de h G 
Van Severen een van de lesgevers 
Ze durven met openlijk protesteren 
bij de provincie uit schrik voor de ge
volgen (op het eksamen) Dit alles 
kan gebeuren in het zevende jaar 
van de kulturele autonomie 
Niemand betwist de kennis van de h 

G V S HIJ IS een sprekende encycio 
pedie Maar in t Gents dan Of in t 
Frans In het Nederlands is hij onge 
nietbaar Of hij onvervangbaar is durf 
ik toch betwijfelen Anno 1979 moet 
een eind komen aan het geduld 
waarmee franskiljons gehandhaafd 
blijven op allerlei postjes Ze hebben 
ruimschoots de tijd gekregen om Ne
derlands korrekt te leren spreken en 
schrijven Duizenden Vlaamse arbei
ders en bedienden hebben vanwege 
hun a sociale werkgevers niet kun
nen rekenen op evenveel begrip 
Ik heb voorzien van een bandopne-
mer de laatste les van de h G V S bij
gewoond HIJ had nogal wat, met 
meer zo jonge, aanhang onder zijn 
gehoor 

't Es de loaste sprint, liet de h Van 
Severen zich ontvallen m de ont
vangsthal De rest van het gesprek 
met zijn vrienden was in 't Frans 
Er IS zeer veel te zeggen over de in 
houd van zijn les «Literaire en artis
tieke relikwieën in Oost-Vlaande-
ren» Dat hij de Vlaamse Beweging 
met in het hart draagt bleek overdui
delijk Voor degenen die oordelen 
dat ik overdrijf inzake zijn taaltje, 
volgt hierna een kleine bloemlezing 
de zuiderlijke provincies, satiristi 
sche spelen, en heel den hutsepot 
geidentifieerd the man of the street 
J F Willems van een beroerte gesle-
gen geworden, die cafe heettege «In 
de Pluim», ze kunnen mij dat met 
wijsgeraken, groenselboerkens, on 
der de blauwe zon, het leven is opge 
slagen als de TVA is gekomen, taxe 
de transmission, naar de garage met 
uw voiture, naast die theater, den ko 
ninglijken opera, er wierd alleen, de 
Franse troepen (voor toneelgezel
schappen) 

De pointe van de les kwam toen 
G V S , sprekend over zijn «voiture», 
uitweidde over «den TVA» Ontdek
kend dat die letters met staan voor 
BTW zocht hij naar een vertaling Hij 
nep triomfantelijk uit «de VTB» Al
gemene hilariteit bij de kandidaat-gid
sen 
Heren van de provincie, Vlaamse 
kursisten hebben recht op lesgevers 
die met alleen hun vak maar even
zeer Nederlands kennen Tot over 
maat van ramp (en daar heeft V S 
geen schuld aan) staat de syllabus 
bol van de tikfouten (Marjeleinstraat 
Hippolyte van Penne Camo Santé 
(voor Campo Santo), Stap Bruggers, 
enz) 
Het bandje met de oubollige en zieli
ge teksten en de syllabus houd ik ter 
beschikking van de twijfelaars en 
van het Archief en Museum voor het 
Vlaamse «Kultuurleven» 

A C , St-Amandsberg 

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 nationalisten het ging om contes-
tatairen met een hypertrofie van de 
rechtvaardigheidsklieren Die ettelijke 
tienduizenden zijn er vandaag met 

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 
We moeten ons dan ook de vraag 
stellen «Is de 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 standoun 
ten '» 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 met wil nog zo 
groot I S ' Indien wij de jonge mensen 
hef nieuwe waarmee ze bezig zijn met 
kunnen aanbieden dan hoeft de VU 
voor mij niet 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 meednjven 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 

HET SPROOKJE VAN 
DE SLECHTE RAADGEVERS 
Eens te meer worden in het incident 
Boudewijn-Happart ter verontschuldi
ging van de vorst zijn «slechte raadge 
vers» ingeroepen Zijn kabinetschef Pi-
ret gewezen prokureur des konings te 
Brussel en telg van Doornikse katolie-
ke konservatieven tevens een notoir 
wallingant — wordt als zondebok uit
gekozen mitsgaders nog enkele ande
re franstalige leden van het kabinet 
De meeste politici zijn er het nochtans 
over eens dat Boudewijn een der best 
ingelichte mensen van het koninknjk is 
Niet alleen omdat hii van nature uit 
weetgierig is maar ook omdat hij het 
— zeer terecht — als zijn plicht van 
staatshoofd beschouwt zo goed mo

gelijk geïnformeerd te zijn over alles 
wat reilt en zeilt onder en boven de 
taalgrens Hoe rijmt men dat tesaan 
met de kennelijke onwetendheid van 
de vorst over de machtsstrijd in de 
V o e r ' Nochtans weet zelfs de door
snee burger wat er omgaat in de Voer
streek waar «ingevoerde» Fouronnais 
een steeds baldadiger houding aanne
men tegen de Vlaamse Voerbewo
ners Blijkbaar weet alleen de koning 
van de Walen» van de prins geen 
kwaad Zeker niet van de gevoelighe
den van het Vlaamse volk dat nu toch 
stilaan zijn geduld verliest met arrogan
te Walen nog arroganter franstalige 
Brusselaars en een «onwetend staats
hoofd» De Vlamingen zijn er nog met 
aan toe de republiek te wensen Als 
echter de fouten (pire qu un crime'J 
voort opgestapeld worden dan zullen 
de thans nog abstrakte begrippen «af 
scheiding en republiek» konkreter vor
men aannemen 

R C Brugge 

ZANGFEEST 
In antwoord op de bnef van L L Lem
beek («WIJ» 24579) over het zingen 
van het Z-Afnkaans volkslied op het 
zangfeest De historische taaiverwant
schap met Zuid-AfriKa mogen wij met 
laten verloren gaan Blank Zuid-Afnka 
is een gedeelte van ons volk en wij zijn 
zeker met met te velen in deze wereld 
Moet het Wilhelmus misschien ook ge
schrapt w o r d e n ' Wij zijn toch geen 
Hollanders Wat die apartheid betreft 
dit zal ook wel het ideaal met zijn daar 
hebben wij niet over te oordelen Zo 
de regenng van mening is dat dit het 
enige middel is om zich als blanken te 
handhaven en met in zee geworpen te 
worden dan is dat hun eigen zaak daar 
hebben wij ons niet mee te bemoeien 
Dit IS geen racisme maar wel zelfver
dediging Het racisme vindt men aan 
de andere zijde De onafhankelijke ne-
gerstaten in Afrika zijn broeihaarden 
van racisme waar een blanke met vei
lig IS Overal potentaten die reusachti
ge fortuinen verzamelen op de rug van 
hun ongelukkige onderdanen wiens 
handen gekleurd zijn met het bloed 
van kinderen De lage lonen liggen heel 
wat hoger dan in de omliggende lan
den Het zijn de Engelse mijnbazen die 
deze lonen betalen en niet de regering 
De welvaart van de kleurlingen stijgt 
onverminderd en binnen afzienbare 
tijd zullen blank en zwart in Zuid-Afnka 
in vrede en welvaart naast elkaar le
ven 

A W Laken - Mutsaard 

Lees vervolg biz 10 

VLAAMSE 
TOERISTENBOND 
STELT VOOR 

Tiendaagse treinreizen met Vlaamse reisleiding. 
Eigen organizatie! 

FRANKRIJK 
Provence (Nfmes) vanaf 9 760 fr 
Azurenkust (Nizza) vanaf 10 350 fr 

ITALIË 
Dolomieten (Innichen) 
Comomeer (Tremezzo) 
Maggioremeer (Stresa) 

OOSTENRIJK 
Karinthië (Spittal) 
Salzburger Land (Saalbach) 
Tirol (St.-Anton en Serfaus) 
Wenen (9 dJ 

vanaf 11950 fr 
11 680 fr 
11800 fr 

vanaf 10 260 fr 
vanaf 9 120 f r 
vanaf 8 620 fr 

14 280 fr 

ZWITSERLAND 
Berner Oberland (Kandersteg en Meiringen) 

vanaf li 150 fr 
Graubunden (Davos) 11 200 f r 
Luganomeer (Lugano-Paradise) 11 430 fr 
Wallis (Grachen en Saas-Fee) vanaf 9 920 fr 

Verlenging met een of meer weken mogelijk. 

Voor a l l e i n l i ch t ingen en 
inschr i jv ingen : 

S L - J a k o b s m a r k t 45-47 
2000 A n t w e r p e n - TeL 031/34.34.34 

Vergunning 1185 kar. A en de VTB-VAB-kantoren te Aalst, 
Bree, Brugge, Brussel, Genk, Gent, Hasselt, Herentals, Kort
rijk, Leuven, Lier, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Ni-
klaas. Turnhout en Vilvoorde. 

WIJ % 
31 MEI 1979 



/^KTlWLITeiT 

De slang van Voeren 
In België is niets of niemand te gek om 
los te lopen. Het «entrevue d'Ensival» is 
daa r het absoluut overbodige nieuwe 
bewijs voor. Dat de koning een bendelei
der ontmoet in de goot langs een auto
snelweg, dat de eisen van die bendelei
der daags daarop ingewilligd worden 
door de vrijlating van zijn vijf volgelin-
gen-fietskettingzwaaiers, dat die bende
leider vervoerd wordt in de wagen van 
een rijkswachtverantwoordelijke, dat 
het onderhoud tot stand komt omdat de 
bendeleider gedreigd heeft met nog 
méér herr ie : het kan allemaal. Het zijn 
geen krampachtige bedenksels van een 
politieke science fiction-schrijver: het is 
— nog altijd — de Belgische werkelijk
heid anno 1979. Aan de vooravond van 
de heuglijke dag waarop ons koninkrijk 
zijn 150e verjaardag zal vieren. 
We schrijven dit enkele uren vooraleer 
in de Wetstraat geïnterpelleerd wordt, 
met als inzet het hoofd van de minister 
van Binnenlandse Zaken Georges 
Gramme. Deze man is sinds de Happart-
rel onaanvaardbaar voor de Vlamin
gen. Dat hij nog niet de laan werd uitge
stuurd, is na een dergelijke provokatie 
onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk? 
In een normaal land en een normale de-
mokratie inderdaad. Maar vorige week 
heeft Martens, weliswaar korzelig en 
woordkariger dan ooit, het incident af

gedekt en Gramme de portefeuille gela
ten. Want aan Waalse kant — en met 
name in de PSC — is al gedreigd dat het 
heengaan van Gramme meteen ook het 
verdwijnen van de regering zou beteke
nen. Zo wordt het onbegrijpelijke in Bel
gische vertaling meteen begrijpelijk: 
Martens en de regering zwichten voor 
de Waalse politieke chantage, zoals 
Gramme en de koning gezwicht zijn 
voor de Waalse terreurchantage. Dat 
Martens Gramme wel voor de wolven 
wil laten gooien als hij daarbij het mid
del vindt om zijn eigen hachje en dat van 
zijn regering te redden, is slechts bij
zaak. Hoofdzaak is, dat de Waalse chan
tage het spontane ontslag van Gramme 
heeft belet. 
Hoe ernstig de Happart-provokatie ook 
is, men kan ze niet losmaken uit de bre
dere politieke kontekst. De recente ge
schiedenis van België bestaat uit een 
steeds snellere opeenvolging van com
munauta i re spasmen, die ieder zinnig 
en toekomstgericht werk onmogelijk 
maken. Hoe beu men dat in Vlaanderen 
wordt, is de jongste dagen ui t de hevige 
reakties op de Happart-rel gebleken. 
Het wordt méér dan tijd dat wij ons defi
nitief losmaken uit de greep van de 
Waals-Brusselse chantage, dat wij eens 
en voor goed komaf maken met onze rol 
van gegijzelden. Wij moeten onszelf zijn, 

binnen onze eigen onaantastbare gren
zen, met de soevereiniteit van een auto
nomie, die de ganse Vlaamse gemeen
schap tot en met te Brussel omvat. 
Om een dergelijke definitieve regeling 
af te dwingen en te verwezenlijken moet 
iedereen in Vlaanderen, ook de Volks
unie, de volle verantwoordelijkheid ne
men. Het helpt niet verontwaardigd te 
zijn over de Voer-provokatie, als men 
niet bereid is om n a a r het har t van de 
zaak te gaan en thans vlug een einde te 
stellen aan het geklungel en geknoei. 
Het loopt fataal verkeerd met de staats
hervorming, zoals ze door de huidige re
gering wordt ondernomen. Deze opera
tie in het blinde, zonder enige waarborg 
voor Vlaanderen, die onomkeerbaar 
dreigt te worden als de Waalse chanta
ge heeft binnengehaald wat de Walen 
heugt terwijl wij in de kou blijven staan, 
moet ofwel onmogelijk gemaakt en af
gebroken worden ofwel radikaal omge
bogen in de richting van de Vlaamse ei
sen. 
Daarvoor zal alle Vlaamse energie en 
alle Vlaamse strijdvaardigheid nodig 
zijn. En alle waakzaamheid! Want ter
wijl wij gebiologeerd n a a r de ogen van 
de slang in Voeren kijken, maakt ze zich 
k laa r om ons een wurgende kronkel in 
de nek te leggen. 

tvo 

DOELBEWUST KERNSTOPPEN! 

Volksunie solidair met betoging! 
Sinds het ongeval in de kernreak-
tor te Harnsburg (VS) is de aan
dacht van de bevolking sterker 
dan ooit toegespitst op de proble
matiek van de kernenergie Zater
dag wordt er over heel de wereld 
betoogd tegen de 230 in werking 
zijnde kerncentrales Over een 
paar tientallen jaren zal dat het 
tienvoud zijn 

Voor België stelt het probleem 
zich in een uitzonderlijke dimensie 
Niet alleen paalt het aan het West-
duitse en Noordfranse kernpark 
daarenboven heeft ons land in 
verhouding tot oppervlakte en be
volking de dichtste koncentratie 
van kerncentrales 
Heel deze uitbouw van ons kern
park IS gebeurd zonder enige de-
mokratische kontrole en inspraak 
De beslissingen werden buiten het 
parlement genomen weliswaar op 
basis van een nijpend energiete
kort maar tevens van dubbelzinni
ge rapporten onjuiste prognoses 
en een nog steeds te verfijnen 
technologie Een algemene diskus-
sie over de uitbreiding van de nu
cleaire industrie werd steeds 
vermeden En tot een klaar ant
woord op de vele fundamentele 
vragen is men nooit gekomen 

Nog in 1974 verklaarde de Vereni
ging van Elektriciteitsbedrijven dat 
de aanbouw van kerncentrales 
met snel genoeg kan gaan Tegen 
1985 moet België over minstens 
tien centrales beschikken Van
daag vijf jaar later verklaart die
zelfde vereniging dat er tegen 
1985 teveel centrales in werking 
zullen zijn De vraag stelt zich dan 
ook of er ja dan neen een overka-
paciteit aan kernenergieproduktie 
in ons land voorhanden is 
Een andere vraag is of de Belgi
sche veiligheidsvoorschriften voor 
kerncentrales werkelijk sluitend 
zijn en nageleefd worden In ons 

land gelden immers nog steeds de 
voorschriften uit het Rasmussen-
rapport en volgens een deskundi
ge Amenkaanse kommissie vol
doet dit met meer 
Zolang op al deze vragen geen on
dubbelzinnig en duidelijk ant

woord is gegeven, kan er zich 
slechts een konklusie opdringen 
België is dringend toe aan een 
kernstop' 
Dat IS ook het besluit van de 
Volksunie In een persmededeling 
stelt het partijbestuur voor «de 

bouw van kerncentrales stop te 
zetten met inbegrip van de kern
centrales die in aanbouw zijn tot 
het parlement een sluitend geheel 
van maatregelen heeft uitgewerkt 
met betrekking tot de energie 
voorziening in het algemeen de 

Terwijl een frankofone fruitboer met hitsig karakter erin geslaagd is het koninklijk Hof en een minister van 
Binnenlandse Zaken in opspraak te brengen, evenals een parlementair halfrond kommunautair warm te la
ten aanlopen, wordt op een heel ander terrein een steekspel gevoerd met de welvaart van onze maat
schappij als inzet 
Een nieuwe spekulatiegolf in de petroleumsektor is opgedoken 
De zelfstandige verdelers worden door de multinationale reuzen in de verdomhoek geduwd Er wordt een 

kunstmatige olieschaarste geschapen 
Dat IS blijkbaar allemaal mogelijk zonder beteugelingen door de uitvoerende arm van de wetgever We mo
gen ons zo te zien aan een nieuwe inflatiekoorts verwachten Twee excellenties legden reeds geruststel
lende verklaringen af voorlopig geen autoloze zondagen of onverlichte autowegen, en zeker ook geen de
valuatie van de Belgische frank,. Onze toekomst is in handen van menige Sinter-Claes 

veiligheid van de huidige en toe
komstige exploitatiezetels en de 
wijze waarop het probleem van de 
radio-aktieve afvalstoffen wordt 
opgelost" 

De Volksunie dringt dan ook aan 
op de spoedige installatie van een 
parlementaire onderzoekskom-
missie Senator Maurits Coppie-
ters diende reeds een wetsvoor
stel in die zin in er mag geen ver
dere uitbreiding van het kernener
gieprogramma worden doorge
voerd zonder dat deze 
kommissie bijgestaan door een 
ploeg van deskundigen die onaf
hankelijk van belangengroepen 
optreden de totale uitsluiting van 
alle mogelijke ongelukken heeft 
onderzocht en terzake de nodige 
waarborgen heeft geformuleerd 

Onverwijld moet ondertussen al
dus de Volksunie verder gezocht 
worden naar een alternatieye 
energiepolitiek Een politiek waarin 
de Kempische steenkool in milieu-
gunstige omstandigheden wordt 
ingeschakeld voor kleinschalige 
elektrische centrales en chemi
sche industrie en waarin de in
spanningen voor research inzake 
zachte energiewinning worden 
opgedreven en beter gericht en 
gebundeld Tijdens zijn korte 
ambtsperiode heeft VU-mimster 
R Vandekerckhove deze strate
gie inzake energiepolitiek reeds 
uitgetekend en aangevat Van zijn 
opvolger moet verwacht worden 
dat hij de aangegeven koers ver-
derzet 

Het IS in deze geest dat de Volks
unie zich solidair verklaart met de 
betogers van 2 juni te Doel, Gre-
velingen en op andere plaatsen 
over heel de wereld Het is in deze 
geest dat zaterdag as heelwat 
VU-militanten zullen mee opstap
pen 
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de week van G ^ 

Tuur De Troyer 80 
Tuur De Troyer wordt tachtig. 
Volgende maandag zal dat op 
passende wijze worden ge
vierd. 
Tuur De Troyer behoort tot dat 
ras van Vlaamse onderwijzers, 
voor wie het beroep van 
schoolmeester een apostolaat 
is, ook op Vlaams gebied. Hij 
heeft jarenlang te Mere ge
staan, waar hij tussen de twee 
Wereldoorlogen zijn naam ver
bond aan menig Vlaams initia
tief in het dorp en de streek. De 
repressie spaarde hem niet. 
Het schoolmeestershuis — 
vlak bij de kerk te Mere — 
werd in brand gestoken. Het be
hoort tot de onbegrijpelijke din
gen uit die dagen dat de dorps
pastoor, die een zonderling was 
van een nogal gekke soort, tot 
de aanstokers van de brand en 
vernieling behoorde. 
Verhuisd naar de streek van 
Zottegem is Tuur De Troyer 
niet bij de Vlaamse pakken bli j
ven zitten. Hij was aktief ver
bonden aan de heropbloei van 
het Vlaams-nationalisme in het 
arrondissement Aalst. Zi jn 
grootste verdienste is echter 
wellicht het stichten van «Broe
derband», ,Broe-
derband» is een trouwe 
Vlaams-nationale organizatie. 

die daarenboven een morele en 
vaak ook materiële steun is 
voor vele getroffenen van de 
repressie. 
We wensen Tuur De Troyer nog 
vele jaren de voortzetting van 
dit werk en van de vele andere 
initiatieven die zijn onvermoei
bare steun genieten. 

Steun van 
Boudewijn? 
De terreur van de bende Hap
part in de Voerstreek heeft 
reeds zoveel ellende veroor
zaakt, dat een Vlaams steun-
fonds moet opgericht worden 
om de slachtoffers te helpen. 
Op 8 april werd Fons Madereel 
mishandeld: met beide benen 
gebroken is hij voor maanden 
werkonbekwaam. Op 20 mei 
werd het echtpaar Vroonen-
Daems uit Teuven mishandeld. 
Tijdens zijn onderhoud met de 
Vlaamse Voerenaars te Hasselt 
heeft de koning dat zelf kunnen 
vaststel len: mevrouw Vroonen 
vertoonde nog steeds ernstige 
kwetsuren in het gelaat. Daar
enboven werd de wagen van 
deze Vlaamse Voerenaars ver
nield. 
Elders in dit blad staat dan ook 
een oproep voor financiële 
steun. Misschien vindt het Hof 
daarin het middel om minstens 

materieel goed te maken wat 
het moreel verknoeid heeft? 

Happart: 
een miljoen 
De Waalse betoging van 11 
maart in de Voerstreek heeft 
aan de staat — dus aan de be
lastingbetaler — ongeveer één 
miljoen gekost. Er werden bij
voorbeeld 1.239 ri jkswachters 
ingezet, die praktisch 22.000 
werkuren presteerden. 
Dit blijkt uit een antwoord van 
minister Gramme op een parle
mentaire vraag van onze volks
vertegenwoordiger uit Bree, 
Jaak Gabriels. 

Bij dat miljoen komt natuurlijk 
nu ook — al is het maar een 
peulschilletje — de kosteloze 
verplaatsing met een rijks-
wachtwagen van Happart naar 
zijn autostrade-afspraak met 
de koning. 

Geen toeval 
We moesten vorige week, in 
verband met de vrije dag van 
donderdag, zo vroeg op de pers 
dat we slechts het begin van de 
Happart-rel konden brengen: 
de autostrade-ontmoeting tus
sen Boudewijn en de wallingan-

tische oproerkraaier. De rest 
van de geschiedenis konden 
wij niet brengen. 
Dat reeds op woensdag — de 
dag na de «historische» auto-
strade-ontmloeting — de vijf 
Waalse Voer-herrieschoppers 
die opgesloten zaten en die 
normaal vrijdag voor de raad
kamer moesten verschijnen, 
werden vrijgelaten zal wel geen 
toeval zijn. Dat heeft heel veel 
weg van schending van het 
grondwetteli jk beginsel van de 
scheiding der machten. 

Vlaamse 
sekretaresse 
De koning is blijkbaar opge
schrikt geworden door de reak-
ties in Vlaanderen. Hij is, eens 
te meer in zeven haasten, naar 
Hasselt getrokken om er vijf 
Vlaamse Voerenaars te ont
moeten. Daarmee is de oor
spronkeli jke flater verre van 
goedgemaakt: zonder de hevi
ge Vlaamse reaktie zou het ge
bleven zijn bij een ontmoeting 
tussen Boudewijn en Happart. 
Toppunt is, dat voor deze ont
moeting met Vlaamse Voere
naars de bemiddeling nodig is 
geweest van de Limburgse pro-
vinciegoeverneur en van een 
sekretaresse van Fabiola. Deze 

sekretaresse, zelf een Limburg
se en blijkbaar beter ingelicht 
dan de geijkte en hoogge
plaatste koninklijke raadge
vers, drong aan op een gebaar 
van goede wil ten opzichte van 
de Limburgers. 
Wat méér Vlaamse sekretares-
sen en wat minder Waalse kabi
netschefs zouden het Hof geen 
kwaad doen.. 

Ooggetuige formeel 
Jos Bouveroux, radioreporter 
bij de BRT, maakte vorige week 
zondag beroepshalve de zware 
incidenten in de Voerstreek 
mee. Hij stond vlak in de buurt 
toen rijkswacht-kapitein Van-
neste geraakt werd door een 
steen, die eigenlijk voor Wil ly 
Kuypers bestemd was. 

De BRT-reporter is formeel: hij 
heeft vastgesteld dat deze 
steen gegooid werd door Hap
part zelf. 
Is dat geen koninklijke onder
scheiding waard? 

Het lijstje 
Tien auto's, 6 autobussen en 2 
ri jkswachtcombi's zwaar be
schadigd. Tientallen autoban
den tweemaal vernield door 
kraaiepoten. Twaalfmaal in
gooien van ruiten bij partikulie-
ren en in Vlaamse instellingen. 
Drie brandstichtingen. Zesen
twintig personen aangerand en 
gekwetst, waaronder twee vri j 
ernstig en een zeer ernstig. 
Tweemaal een aanslag met een 
geweerschot op personen. On
telbare vernielingen van privé-
eigendommen: tuinbeplantin-
gen, kerkdeuren, huizen enz. 
Elektrische hoogspanningslei
ding gesaboteerd. Besmeurin
gen van ontelbare gevels. 
Dit is slechts een greepje uit de 
heldendaden van de bende 
Happart in de Voer gedurende 
de jongste maanden. In veel 
van die gevallen waren de da
ders gekend, doch werd niet in
gegrepen door gerecht of ri jks
wacht. 

De voornaamste aanstoker van 
dit alles vliegt niet de bak in, 
maar mag zich verheugen in ko
ninklijke belangstell ing! 

Boud e wf/n-c/e-/oof sf e ? 
Dat de koning een brave jongen zou zijn die het goed meent, doet eigenlijk mets terza
ke Het soort grondwettelijke monarchie waarin wij leven, laat hem geen mogelijkheid 
om dingen te doen of te laten buiten de politieke verantwoordelijkheid van de rege
ring Er IS echter geen enkele grondwettelijke regel die hem belet, ook af en toe eens 
zélf te denken Toen zijn omgeving en de minister van Binnenlandse Zaken hem het 
greppelrendez-vous te Ensival voorschotelden, had hij moeten weten dat daar een 
communautaire vlieg op de lamp zat Want indien wij sire mét betalen om zélf aan poli
tiek te aoen, dan betalen wij hem toch wel degelijk opdat hij goed genoeg geïnfor
meerd zou zijn om te weten, hoé hij mét aan politiek moet doen Om het met een oud 
citaat in de taal van 's konings kabinetschef te zegen sire, c 'est pire qu 'un crime, c 'est 
une faute 

Alhoewel wij hardgekookte republikeinen zijn, hebben wij eigenlijk kompassie met de 
wereldvreemde en mensenvreemde banneling achter de hoge muren van Laken Hoe 
ver deze mah van de werkelijkheid leeft werd bewezen, wellicht meer nog dan bij de 
Happart-rel door het feit dat hij de week voordien de vijf-zes welkomwoorden voor 
de zevenhonderd ten paleize uitgenodigde kinderen moest aflezen van een briefje 
Aan deze man is mets spontaan, alhoewel het met de grondwet is die hem dat belet 
Misschien speelt nog altijd het trauma Hij heeft de Dynastie gererd toen hij na de ab
dicatie van zijn doorluchtige vader, de veel te grote kroon op zijn nog wankel hoofd 
gezet kreeg Het trauma van een monarchie die bijna weggevaagd werd alhoewel op 
die memorabele twaalfde maart 1950 een meerderheid — en in Vlaanderen een 
meerderheid van bijna drie-vierden — ja had gestemd Het is toen een auooeltje op 
zn kant geweest En waarschijnlijk lijdt deze koning aan de handicap, dat hij het dub
beltje nu al zovele jaren netjes op z'n kant wil houden En, even waarschijnlijk is, dat hij 
zn hand beschermend houdt in de richting vanwaar de wind op het dubbeltje heeft 

geblazen en nog blaast Met andere woorden een in Wallonië geloosde wind doet La
ken krampachtig rechtvaren Zelfs als de wind geloosd wordt door een straatschen
der 
Wijzelf zijn — zoals we reeds zegden — republikein Om principiële redenen Dat 
men staatshoofd wordt op grond van erf baarheid en privilegie, is eigenlijk een aanflui
ting van de twintigste eeuw Maar zoals velen in dit land maken wij van ons republi
keins hart doorgaans een moordkuil Om de zes jaar een Vlaming en dan weer zes 
jaar een Waal of waarschijnlijk omgekeerd, is óók met dat Beter misschien nog een 
Saksen-Coburger dan monsieur Ie president André Cools Om maar iets te zeggen 
Maar dan zou de koning terdege moeten begrijpen, dat hij helemaal bij de genade 
leeft van het meest strikte en billijke communautair evenwicht Zoals hoger gezegd is 
het hem alleszins grondwettelijk met verboden, zélf af en toe daaraan eens te denken, 
vooral in noodgevallen Zoals Ensival er een was het noodgeval van Waalse chanta
ge 
Voor de rest laten de Saksen-Coburgers ons Siberisch koud Behalve de komng-van-
dienst zelf misschien, die wellicht een brave jongen is, doet de hele clan — van de va
der over de broer tot de oom met hun hele aanhang — zich vooral opmerken door 
schandaaltjes, onbenulligheden en een ab-so-lu-te vreemdheid tegenover het hele ko
ninkrijk zoals het reilt en zeilt 

dio Genes 
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vu op radio en TV 
Het Vlaams Pers, Radio en TV-
instjtuut verzorgt een VU-ver-
kiezingsstandpunt op radio en 
TV. 
— Radio: dinsdag 5 juni na 
«Aktueei» van 13 uur op BRT 1. 
— TV: dinsdag 5 juni om 
19u. 30 op BRT1 met Willy 
Kuijpers, Vic Anciaux, Lut 
Ureel, Rik Vandekerckhove en 
Maurits Coppieters. 

Jean-Marie Piret 
Een man die een grote verant
woordelijkheid draagt in de ko
ninklijke miskleun is de kabi
netschef van Boudewijn, Jean-
Marie Piret. 
Piret is een konservatieve kato-
liek van Doornikse komaf. Hij 
komt uit een familie van profes
soren en magistraten. Hijzelf 
komt uit de gerechtelijke krin
gen: reeds op 27-jarige leeftijd 
was hij substituut te Brussel. 
Zes jaar geleden werd hij hoofd 
van het parket te Brussel; hij is 
dat gebleven tot op het ogen
blik dat hij in koninklijke dienst 
trad. 
Hij maakte destijds naam en 
faam toen hij. verdoold in de 
overgangsgebieden tussen 
porno en kunst, de Japanse film 
«Het rijk der zinnen» gewoon-

- weg als porno klasseerde en uit 
circulatie trok. 
Van Vlaanderen en de mogelij
ke reakties in Vlaanderen heeft 
deze konservatieve Waal nog 
minder kaas gegeten. 
En eigenlijk zou men van de ko
ning verwachten, dat hijzelf af 
en toe eens een krant leest en 
dat hijzelf voldoende gemfor-
meerd zou zijn om kapitale 
blunders van zi)n omgeving te 
onderkennen. 
Of staat hij al even vreemd als 
Piret tegenover Vlaanderen? 

Euro-show 
Hulshout 
Geen enkel middel is de CVP te 
min om de Tindemans-campag-
ne aan te dikken: orchideeën 
voor plechtige kommunikanten, 
zogenaamde voorlichting in ka-
tolieke scholen, peperdure cir
cusspektakels en noem maar 
op. 

Volgend weekend is de ge
meente Hulshout aan de beurt 
met een zogenaamde Euro-
show: majorettes, ballonnen, 
gratis toegang voor de biertent, 
handelsfoor, tombola. Het hele 
kermiskraam uit de tijd dat de 
kiezer nog beschouwd werd als 
een ezel die men moest kopen. 
De verenigingen te Hulshout 
werden door de CVP-burge-
meester — tevens kandidaat 
op de CVP-EVP-lijst — onder 
«zachte druk» gezet om hun 
stuiver in de kas van dit verkie
zingsspektakel te storten. Dat 
is menig Hulshoutenaar dwars 
in de keel geschoten, getuige 
daarvan het antwoord van een 
plaatselijke sportvereniging: 
«Onze klub is strikt neutraal en 
is ontstemd over dergelijke uit
nodigingen, daar zij uitsluitend 
CVP-mandatarissen aan bod 
laten komen. Waarschijnijk 
waant u zich in een CVP-staat». 

Auteurs in 
het nieuws 
Gisteren woensdag is de ro
manschrijfster Jet Jorssen zes
tig jaar geworden. Ze debuteer
de destijds met een repressie
roman. Sindsdien is haar letter
kundig werk uitgegroeid tot 
een indrukwekkende reeks ti
tels, met als hoogtepunt wel
licht haar Antwerpse trilogie. 
De Letterkundige Prijs van de 
Vlaamse provincies wordt voor 
1979 toegekend aan Maaike 
Rosseels, voor haar gezamen
lijk oeuvre, en aan Valeer De-
pauw voor zijn roman «Op weg 
naar Monségur». 
Maaike Rosseels die haar 
hooggestemde idealen puurde 
uit haar jeugdengagement in de 
Vlaamse meisiesbeweging. Va
leer Depauw die Vindevogel 
vereeuwigde en de jongste ja
ren steeds weer over minder
heden in Europa schreef. Jet 
Jorssen met haar van volkse 
trouw doordesemd werk: we 
aarzelen niet om ze alle drie 
volksnationale schrijvers te 
noemen, in de ruime niet-poli-
tieke betekenis van het woord. 
Aan alle drie zijn we eerbiedige 
dank verschuldigd voor hun bij
drage aan ons kuituur- en gees
tesleven. 

Bankier Aerts 
houdt 
Vlaamse centen achter 
Minister Gaston Geens 
(CVP) van Financiën mag 
gerust zijn: bij de centrale 
direktie van de Algemene 
Spaar- en Lijfrentekas is de 
drang naar een federalizering 
van deze grootste financië
le instelling van ons land nog 
immer zoek. Het ziet er 
naar uit dat de unitaire 
spaarkas van Walthère 
Frère-Orban dan toch het jaar 
'85 haalt... 
Overigens had direkteur-
generaal Luk Aerts op zijn 
jaarlijkse perskonferentie, 
vorige dinsdag, wel enig 
«primeur-nieuws» voor de 
journalisten die beleefd het 
jaarverslag van de ASLK 
kwamen afhalen, en ook 
een koud hapje mochten 
meepikken. 

Eerste primeur. Zijne Koninklijke 
Hoogheid Prins Albert, Prins van 
Luik, en voorzitter van de Alge
mene Raad van de ASLK, wordt 
deze week passend en billijk ge
huldigd om zijn kwarteeuw man
daat. 
Tweede primeur. Het jaarverslag 
over de ASLK-verrichtingen in 
1978 heeft «een menselijk ge
laat»: de pagina-grote kleurenfo
to's geven een beeld van mensen 
in ASLK-dienst «die een op het 
eerste gezicht niet zo belangrijk, 
maar dan toch onmisbaar werk 
verrichten». (De eerste foto toont 
ZKH de Prins). 
Primeur nummer drie. De spaar
kas heeft een kommunautair on
aanvechtbaar werknemer in 
dienst genomen: een computer 
die op telefonisch verzoek van 
150 ASLK-agentschappen in de 
taal van de betrokken bediende 
terstond een gesproken bood
schap brengt over de situatie 
van de zichtrekening van de 
klant-voor-het-guichet... 

te het nu de raadgever-die-er-geen is. de kabinetschef J -M Piret van de koning, die verantwoordelijk is 
voor de Happarte raadgeving aan de koning, die Voer voor frankofone hetze gaf^ 
Of IS het de kabinetschef van minister van Binnenlandse Zaken, Gramme Of de minister zelf^ Of de RTT-
regie die premier Martens met zijn mobilofoon in diens staatsiewagen te weinig faciliteiten geeft "^ 
Om het even Het werd woensdagnamiddag in de Kamer weer heet De Waalse federalist verweet, bij de 
bespreking van de begroting voor Binnenlandse Zaken VU-kamerlid Kuijpers voor «Mouchard», 
verklikker 
Een repliek van Kuijpers en een reaktie van fraktieleider Vic Anciaux brachten de frankofone banken op 
temperatuur 
Kamervoorzitter Nothomb was er klaarblijkelijk op uit het begrotingsdebat te rekken tot na het 
sluitingsuur van de kranten, zodat het parlementair Voergevecht kon ingedijkt worden Inmiddels kreeg 
het parlement nog geen tijd voor het reeds lang aangekondigde broodnodige energiedebat 

Die sprekende computer (zo te 
horen van het vrouwelijk geslacht) 
baart onmiskenbaar opzien in het 
wereldje van de bankiers, dat wel 
Maar, vorig jaar had direktur Luk 
Aerts dan toch wel wat gewichti
ger nieuws om ekonomische jour
nalisten te lokken het ASLK-jaar-
verslag vermeldde voor het eerst 
een rubriek «Regionale spreiding 
van het sparen en het krediet» 

Op de toen summier vermeide on
juiste cijfers reageerde de Vlaam
se Bond van het ASLK-personeel 
(2500 leden) heftig Nu blijkt dat 
de kommunautaire ASLK-spaar-
kous onverminderd is blijven rot
ten Wat leert immers het recente 
jaarverslag'? 

Cijfers achtergehouden 
Op pagina 38 wordt een zeer be
knopte regionale indeling gegeven 
van het sparen van de gezinnen bij 
de ASLK 
Zo wordt vermeld voor het Vlaam
se gewest 53,8 ten honderd, voor 
het Waalse gewest 28,4 t h , en 
voor het Brusselse gewest 17,8 
t h Uit even restriktieve cijfers om
trent de kredietverlening blijkt al
vast dat Wallonië meer krijgt dan 
het spaart bij de ASLK 
Maar er is meer, véél meer 
In een poging om alvast vragen in 
die richting in te dijken stelde di-
rekteur-generaal Luk Aerts in zijn 
toelichting bij het jaarverslag «die 
gegevens dienen met omzichtig
heid te worden gehanteerd Een 
vergelijking van de twee percenta
gereeksen gaat met op» 
Wat steekt er achter die cijfers, 
gepubliceerd in een jaarverslag, 
maar die toch met mogen geïnter
preteerd worden"? 
Het zal wel toevallig zijn dat het 
Brussels gewest als eerste ver
meld wordt 

Het kan geen toeval zijn dat de sa
menstelling van het spaarvolume, 
genoterd in het «Brussels ge
west», vaag gehouden wordt Op 
onze vraag of de heer Aerts dan 
met beschikt over een cijfer (al 

was het een minimale schatting) 
omtrent de inbreng van de Vlaam
se pendelaars (die m Brussel bij 
een ASLK-kantoor binnenlopen) 
en van de Brusselse Vlamingen, 
antwoordde hij formeel dat zulks 
onmogelijk is, onder meer gezien 
het feit dat de mensen zoveel ver
huizen 
Heeft het nog nut dat de ASLK 
perskonferenties belegt als gewei
gerd wordt beschikbare gegevens 
vrij te geven"? 
Immers, de splitsing van spaar
boekjes in Nederlands en Frans 
werd algemeen doorgevoerd De 
betrokken diensten van de ASLK 
hebben een cijfer berekend (vorig 
jaar bekendgemaakt door de 
Vlaamse Bond) van 5 t.h Vlaams 
pendelsparen Samen met de 
spaarinlage van de Vlaamse ge
meenschap bij de ASLK ruim 
60 t h 
Het ligt klaarblijkelijk in de bedoe
ling van de spaarkasdirektie zulk 
cijfer alleszins uit officiële jaarver
slagen te weren Daaraan zijn im
mers politieke gevolgen verbon
den, én jobs 

Politieke paraplu 
Momenteel wordt bij de ALSK 
dag-op-dag gewerkt aan een drie
ledige geregionalizeerde struk-
tuur De tweeledige federalizering 
van deze openbare kredietinstel
ling wil men ten allen prijze vermij
den, in samenspraak met minister 
van Financien Geens 
Werd in het jaarverslag een verte
kend beeld opgehangen over de 
inbreng van de Vlaamse en Waal
se gemeenschappen in het spaar
volume van de spaarkas, cijfers 
over het personeelsbestand per 
taalrol werden hoegenaamd niet 
afgedrukt Op een vraag in die zin 
bleek dat de heer Aerts deze cij
fers zelfs met bij zich had 
Angstvallig wordt er inderdaad op 
gewaakt met in te spelen op de 
Vlaamse eis (vooral van de Vlaam
se personeelsbond) om het perso
neelskader aan te passen volgens 
het werkvolume dat de spaar- en 
kredietverrichtingen (gesplitst vol
gens Nederlands-Frans) met zich 
brengen Vandaar dat in het jong
ste ASLK-jaarverslag, met volhar
dende boosheid, de werkelijke 
Vlaamse spaarinlage onjuist en mi-
mmalizerend weergegeven wordt. 
Zowel de voogdijminister als de 
ASLK-direktie stellen alles in het 
werk om de Vlaamse eis tot her
ziening van de taalkaders, en tot 
uitvoenng van de «blauwdruk» van 
de Vlaamse personeelsbond in de 
prullemand te klasseren 
De politieke paraplu wordt open
gehouden door de regering-Mar-
tens In het regeerakkoord staat 
immers dat de openbare kredietin
stellingen voorzien worden van 
een gewestelijke geregionalizeer
de struktuur, of allesbehalve 
Vlaams geld in Vlaamse handen, 
en Vlaamse jobs volgens werkvo
lume 
De strijd die ingezet werd door de 
Vlaamse personeelsbond van de 
ASLK geeft de richting en de wij
ze aan waarop in de feiten het 
ekonomisch federalisme kan ge-
realizeerd worden Het blijft nu uit
kijken naar het effekt van de 
ASLK-stnjd op andere unitaire in
stellingen, zoals het Gemeentekre
diet van België, de Nationale Kas 
voor Beroepskrediet en de Natio
nale Maatschappij voor Krediet 
aan de Nijverheid (hds) 
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vu hield geslaagde Euro-bijeenkomst 

Coppieters 
aan het orgel 
Tot ledereens verrassing werden 
de aanwezigen op de Euro-bijeen-
komst verwelkomd door orgelmu
ziek BIJ nader toezien bleek de or
gelist niemand minder dan de 
lijsttrekker van de Volksunie, Mau-
nts Coppieters, te zijn 

De Volksunie stuurt niet alleen 
een echte volksnationalist naar Eu
ropa, maar tevens iemand die, al
dus voorzitter H Coveliers, op zijn 
«poot» kan spelen en met uit de 
toon zal vallen 

Dat laatste bleek ook bij het zin
gen van de «Vlaamse Leeuw» op 

het einde van de bijeenkomst 
Deze werd dit keer op de juiste 
toonhoogte en aan de goede snel
heid begeleid door de nieuwbak
ken orgelist' 

Frisse kijk 
Een stem van de basis, de stem 
van Lut Ureel Verruimingskandi
date op de Euro-lijst 
Haar zwakke troef, zo zegt ze zelf, 
IS haar politiek-amateunstisch op
treden Maar met haar boodschap 
heeft ZIJ op deze politieke meeting 
voor een vernieuwende inbreng 
gezorgd, precies omwille van haar 
fnsse kijk op de politieke groei en 
wildgroei in ons land en in Europa 

Bezielend 
Als tweede kandidaat — de stnjd-
plaats — op de Euro-lijst van de 
Volksunie, maar vooral omdat hij 
als met eén zijn toehoorders kan 
bezielen, werd aan Walter Luyten 
gevraagd een korte boodschap te 
brengen 
Met enige geestige kwinkslagen 
had hij dadelijk de aanwezigen op 
zijn hand Op de baren van zijn ge
kende welsprekendheid dobberde 
hij uiteraard voorbij de hem toege
stane tijd Maar met getreurd, eens 
temeer heeft hij ons een hart on
der de nem gestoken Allen waren 
WIJ bereid dadelijk pap en borstel 
ter hand te nemen om Antwerpen 
onder de «twaalven» te bedelven 

Faciliteiten 
Voor een muzikaal intermezzo te
midden van de woordenvloed 
zorgden twee Baskische vrienden 
van W Luyten, de gebroeders Mi-
chelena Na de Spaanse burger
oorlog van 1937 en de daarmede 
gepaard gaande teloorgang van 
het Baskische zelfbestuur weken 
hun ouders uit naar Antwerpen 
De twee zonen bleven evenwel 
trouw aan hun moedertaal en 
brachten op de meeting een sym-
patieke, Baskische groet 
Beide broers spreken vloeiend 
Nederlands wat gekruid met het 
onvermijdelijk Antwerps dialekt 
Hun diploma behaalden zij aan de 
Antwerpse universiteit 
Nog maar eens een bewijs dat fa
ciliteiten enkel en alleen voor taal-
imperialisten moeten in het leven 
geroepen worden 

Duidelijk en 
samenhangend 
Dit IS het oordeel van «Res Publi-
ca» een (neutraal) wetenschappe
lijk politiek tijdschrift het VU-pro-
gramma voor Europa is duidelijk 
en samenhangend Schrijft het 
blad het VU-programma is «waar
schijnlijk koherenter en met een 
duidelijker ideologische grondslag 
dan die van om het even welke 
partij voor de Europese verkiezin
gen >' 
En verder «De VU staat op een 
radikaal kompromisloos federaal 
standpunt-
De vaststelling van dit vakblad is 
belangrijk naast de vage Europe
se bla-bla van de zogenaamde su
perpartijen staat de Volksunie 
met een duidelijker en samenhan-
gender programma dan welke par
tij ook 

Bestseller 
Aan de ingang van de aula werd 
de nieuwe brochure De 19 van het 
Europa der 9 aan de aanwezigen 
voorgesteld en verkocht Dit han
dig boekje is het tweede in de 
reeks «Vlaams-Nationale Stand
punten» uitgegeven door het 
VNS (eerder verscheen reeds 
«De identiteit van de Volksunie» 
door H Schiltz) 

Karel Jansegers 

De 19 
van het 
Europa 
der 9 

Vlaams-Nationale Standpunten 
HKiKk diblMlnr ' \ iiui 1̂ 7'» 

In dit dubbelnummer behandelt 
••Wij»-medewerker Karel Janse
gers de 19 volkeren van het offi
ciële Europa verbrokkeld en sa
mengeperst in 9 staten 
Uiteraard kan deze uitgave nog 
steeds bekomen worden door 
storting van 50 fr op rekening 430-
0220881-03 van het Vlaams-Natio
naal Studiecentrum te 1000-Brus-
sel Een abonnement op zes ach
tereenvolgende nummers kost 
150fr 

Uit de toespraken 

Maurits Coppieters: 
«Uit geen enkele tekst blijkt dat het Eu
ropees parlement na 10 juni plots een 
demokratisch Europa waarborgt De 
reële wetgevende macht van de Minis
terraad gaat met zo maar over op het 
parlement zodat de indruk van een 
'formeel-demokratische fagade» moei
lijk weg te werken is» 
«Natuurlijk is het waar dat het Euro
pees parlement na 10 juni een open

baar en Delangrijk forum kan worden 
Maar zelfs aan deze hoop mogen wij 
ons maar vastklampen in zover de 
nieuw gekozen parlementariërs een re
volutie willen ontketenen-

«Als men bedenkt hoe weinig het hui
dig Europees parlement is opgescho
ten zal van de nieuw verkozenen een 
verbeten wil moeten blijken om een 

Hugo Schiltz en Hugo Coveliers 

echte volksvertegenwoordiging te wor
den De Europese ministers willen met 
verder dan enige harmomzatie van hun 
nationaal beleid Grote vraagstukken 
als inflatie werkloosheid en energiepoli-
tiek vallen met onder de bevoegdheid 
van het Europees parlement En om 
hierin verandering te brengen moeten 
de Europese verdragen worden gewij
zigd en komen we opnieuw terecht bij 
nationale regeringen en parlementen» 
"De rechtstreekse verkiezingen zullen 
uit demokratisch oogpunt dus weinig 
opleveren tenzij het rechtstreeks ver 
kozen parlement van zijn mandaat ge
bruik maakt om zich uit te roepen tot 
een Europese Constituante» 
«Dit betekent het besluit neemt een 
Europese grondwet op te stellen waar
in de grondslagen worden gelegd voor 
een verenigd federaal Europa Deze re
volutie houdt in dat de staatssoeverei
niteit definitief wordt doorbroken en 
dat een ware demokratische kontrole 
wordt verwezenlijkt» 
«Het Europees parlement moet zelf 
voor een schokeffekt zorgen door het 
Europese en eigen lot in eigen handen 
te nemen Zo niet zijn deze verkiezin
gen een gevaarlijke belofte en kiezen 
miljoenen Europeanen onbewust voor 
het verder zetten van een intergoever-
nementele samenwerking onder leiding 
van de Europese regeringsleiders Een 
gevaarlijk spelletje met de demokratie'» 

Hugo Schiltz: 
"De Volksunie heeft een taak te vervul
len in het proces van Europese een
wording» 

«De Volksunie zal in het Europese par
lement de pleitbezorger moeten zijn 
van het echte volksnationalisme Van 
de maatschappij-opvatting gebaseerd 
op de sociale dimensie van het individu 
wat zijn weerslag moet vinden op het 
vlak van de sociale en ekonomische po
litiek in de mate deze op Europees ni
veau tot stand komt Van de maat-
schappij-visie gebaseerd op de geeste
lijke vrijheid de verscheidenheid van 
enkelingen en groepen wat zijn weer
slag moet vinden op het vlak van de de-
mokratie de kulturele politiek en de vrij
waring van de rechten van mensen en 
groepen» 

"Zoals WIJ ook de pleitbezorgers zullen 
moeten zijn in het Europese parlement 
van het echte federalisme de 
struktuuropbouw in levenskringen de 
pleitbezorgers van volkeren en regio s 
vooral dan van diegenen die in het par
lement zullen ontbreken vaak omdat zij 
monddood gemaakt worden door on-
demokratische kiessystemen of jako-
bijnse staatskonstrukties» 

"Zoals WIJ in Vlaanderen steeds met 
overtuiging hebben gesteld dat de taak 
van de Volksunie meer omvat en ver
der reikt dan alleen maar het hervor
men van de grondwet zo reikt op Euro
pees vlak onze taak ook heel wat ver
der dan alleen maar te ijveren voor het 
opstellen van een Europese grondwet 
volgens federalistische struktuursche-
mas» 

"Zoals in Vlaanderen geldt voor ons 
ook op Europees vlak het motto dat wij 
nu reeds zoveel jaren in ons vaandel 
voeren «sociaal en federaal» 
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Welke kansen 
maakt de VU? 
Op grond van haar verkiezingsuit
slagen van 17 december heeft de 
Volksunie alvast één verkozene in 
het Europees Parlement. 

Ligt een tweede zetel binnen het 
bereik? Nogmaals op grond van 
17 december zou een winst van 
16.000 stemmen voldoende zijn 
om hem te halen. 

Vanwaar kunnen die 16.000 ko
men? Er zullen op 10 juni bijna een 
half miljoen kiezers méér zijn: er 
wordt thans gestemd vanaf 18 
jaar. Als de Volksunie daarop haar 
normaal percentage heeft, moet 
dit 40.000 tot 70.000 stemmen op
leveren. Vervolgens is het twijfel
achtig of de 75.000 kiezers van het 
Vlaams Blok hun vertrouwen op 
Claes overdragen. Normaal is hier 
een terugvloei te verwachten. 
Voor de tweede VU-zetel zal hard 
moeten gebokst en geteld wor
den. Maar dan zit hij er ook in! 

«Etisch reveil» 
Tindemans praat graag over ver
heven dingen zoals het etisch re
veil, de verdediging van de morele 
waarden en dergelijke. 

Indien hij gast was geweest op het 
Euro-kongres van zijn Westduitse 
bondgenotenpartij CDU, dan zou 
hij meteen ooggetuige geworden 
zijn van een voortreffelijk staaltje 
etisch reveil. 

De Westduitse kristen-demokra-
ten hebben hun kongres gestof
feerd met het optreden van een 
zogenaamde balletgroep uit Parijs. 
De dames van deze groep huppel
den, ten aanschouwe van de 
bloem der Bondsrepublikaanse 
kristen-demokratie, met naakte 
boezems over het toneel. De 
Westduitse tv maakte er een pittig 
beeldverslag van, zodat heel kij
kend Europa mee kon genieten 
van de naakte EVP-waarheid. 
Hoe noemde Miei Cools destijds 
deze vrome snoepers in een van 
zijn steengoede liedjes? Juist: de 
«boer Bavo's». 

Bomans over 
Coppieters 
De betreurde Noordnederlandse 
schrijver Godfried Bomans heeft 
in 1971 een aantal portretten van 
Vlamingen geschetst. 

Over Maurits Coppieters schreef 
hij: «Maurits Coppieters was voor 
mij een ontdekking van jeugdig en 
fris idealisme. Nergens in ons ge
sprek kon ik enige elektorale pose 
bespeuren»... «De meeste Vlaam
se prominenten zijn meesters in 
het vaag en ontwijkend beant
woorden van moeilijke vragen. 
Met Coppieters kon ik rustig tot 
de kern van de Vlaamse proble

matiek doordringen, zijn antwoor
den waren raak»... «Als onbedor
ven politicus kan ik Coppieters 
rustig een fenomeen noemen. Dit 
is dan ook de reden waarom ik, 
van al de prominenten waarmee ik 
heb gesproken, mij tot hem het 
meest aangetrokken voel in Vlaan
deren». 

Eregast 
Het Nederlandse tweede kamerlid 
Waltmans (PPR) yvas de buiten
landse gast op de VU-bijeen-
komst. Waltmans, medeonderte
kenaar van het volksnationaal 
Charter, is niet alleen een vriend 
van Vlaanderen maar kerit beter 
dan wie ook de Belgische proble
matiek. Samen met prof Guy Hér-
aud, eregast op het VÜ-Eurokon-
gres te Gent, kan Waltmans 
beschouwd als een van de vurig
ste verdedigers van het Europa 
der volkeren en de regio's. 

EVP: kernvraag 
zonder antwoord 
In de CVP-EVP-publikaties staat 
er naast veel reklame voor Tinde
mans, ook een samenvatting van 
het Europa-programma der kris-
ten-demokraten. Het loopt over 
van fraaie en vooral vage volzin
nen. 

Over één ding zwijgt het in alle 
toonaarden: het Europa der volke
ren. Voor de CVP hoeft dit blijk
baar niet. Ofwel interesseert het 
haar niet, ofwel is ze ertegen, of
wel mag ze er — onder druk van 
haar staatsgezinde Europese part
ners — niet over spreken. 

De vraag naar de wijze waarop de 
Europese volkeren zullen samen
werken zonder hun eigenheid prijs 
te geven is nochtans dé Europese 
kernvraag. De CVP-EVP geeft er 
— net als alle andere partijen be
halve de VU — geen antwoord op. 

Francité 
In zijn toespraak wees voorzitter 
H. Schiltz op het niet denkbeeldige 
gevaar dat wij als Vlamingen in Eu
ropa opnieuw zouden terechtko
men in de toestand die wij in Bel
gië gekend hebben. «Valt het niet 
te verwachten dat zeker zolang 
wij niet beschikken over een eigen 
Vlaamse staat de franstaligen en 
franskiljons in ons eigen land ge
sterkt door een aktieve en aktivis-
tische «francité» opnieuw in het of
fensief zullen gaan en een 
taalimpenalisme ontplooien, gedra
peerd in de Europese vlag?» 

Op het ogenblik dat deze woor
den in de aula weerklonken, werd 
in Parijs een komitee opgericht, 
dat zal ijveren voor de erkenning 
van het Frans als enige officiële 
Europese taal. Op grond van de 
traditie kan, aldus de voorzitter 
van dit komitee, enkel het Frans 
hiervoor in aanmerking komen, de 

taal van drie (?) soevereine staten 
in 
Europa. 
Aktieve waakzaamheid is dus ge
boden. Een reden temeer om radi-
kale Vlamingen naar Europa te 
sturen. «Wij hebben immers geen 
150 jaar lang gevochten om ons 
bestaan als volk te redden uit de 
klauwen van een frans-imperialisti-
sche bourgeoisie om nu opnieuw 
dezelfde last op ons volk te laden, 
maar dan in een Europees kader.» 

Eurofonds 
Tijdens de pauze vroeg voorzitter 
H. Coveliers een milde bijdrage 
voor het verkiezingsfonds van de 
Volksunie. In ruil kregen de aan
wezigen een mooie bloem aange
boden door de 19 Euro-kandida
ten. De omhaling had een prachtig 
resultaat: meer dan 30.000 fr. Dit 
bedrag werd gestort in het Euro
fonds (rek. 430-0691071-34). 

;V^ -^-:^>^:r.<^r 

Henk Waltmans Walter Luyten Lut Ureel 

Europa dubbelzinnig naar de stembus 
Met kermistenten (zoals in Vlaanderen), halfnaakte danseressen 
(zoals In West-Duitsland) of monsterachtige zangkoren (zoals In 
Frankrijk) Is het Europa der Negen op weg naar de stembus. In volle 
dubbelzinnigheid. Ondanks de ronkende slagzinnen die uitgestrooid 
worden over de 180 miljoen Europese stemgerechtigden. 
Van de bijna 200 partijen die zich aandienen om de 410 Europese par
lementsleden te laten kiezen, zijn er nauwelijks een paar die (zoals de 
VU in Vlaanderen) durven zeggen dat het Europees parlement weinig 
macht zal hebben, dat het geen regering kontroleert en geen wetten 
zal stemmen, kortom dat het een nogal magere bedoening dreigt te 
worden. 

Europa is zo zwak, dat het niet in 
staat is om voor deze verkiezin
gen één enkel systeem op te leg
gen. De kleine staten zijn iets be
voordeeld ten overstaan van de 
grote. Zo krijgt Luxemburg niet 

Maurits Coppieters: orgelist 

minder dan zes Euro-zetels. Voor 
één zetel zijn in West-Duitsland 
760.000 inwoners nodig, in Frank
rijk 672.000, in België 410.000, in 
Ierland 207.000 en in Luxemburg 
60.000. Tegen de «groten» kunnen 
de kleine staten echter nauwelijks 
optornen: Duitsland, Frankrijk, En
geland en Italië hebben ieder 81 
zetels. 

België is het enige land waar — 
dank zij de Volksunie — de kie
zers per volksgemeenschap ge
groepeerd zijn. De andere volke
ren en minderheden in Europa 
moeten optornen tegen «nationa
le» systemen. Frankrijk en West-
Duitsland kiezen absoluut unitair: 
de kiesomschrijving valt samen 
met de staatsgrenzen. Groot-Brit-
tannië is opgedeeld in 78 kiesdis-
trikten, Ierland in vier en Italië in 
vijf. Alleen in België en Luxemburg 
bestaat kiesplicht. De leeftijd om 
te kandideren verschilt: 18 in 
Duitsland en Denemarken, 21 in 
België, 23 in Frankrijk, terwijl men 
in Nederland en Italië zelfs 25 jaar 
oud moet zijn. 

Ook de verkiezingscampagne ver
loopt in de negen lönden op een 
verschillende wijze. 

Groot-Brittannië heeft op 3 mei na
tionale verkiezingen gehad, met 
een overwinning van de konserva-
tieven. Het land heeft vooral aan
dacht voor de gevolgen van deze 
machtswisseling. Europa komt 
daarbij in de verdrukking: slechts 
30 % zou zinnens zijn te stem
men. 

In West-Duitsland is er een bitse 
botsing tussen socialisten en kris-
tendemokraten die, sinds de ver
kiezing van de konservatieve 
CDU-er Carstens tot bondspresi
dent, nog heviger is geworden. De 
slogans van de EVP-CDU schij
nen nog te stammen uit de tijd van 
de koude oorlog: sociaal-demo-
kratie en kommunisme worden 
over één kam geschoren. De bin
nenlandse machtsstrijd ontneemt 
de campagne goeddeels een echt 
Europees karakter, maar schijnt 
aan te zetten tot een hoger deel
nemingspercentage. 

In Italië wordt het Euro-debat nog 
méér^overstemd door binnenland
se p*feblemen. Een week vóór de 
Euro-verkiezingen worden ir Italië 
vervroegde parlementsverkiezin
gen gehouden. De Euro-uitslag 
een week later zal daarvan ge
woon het bijprodukt zijn. 

In Frankrijk spelen de binnenland
se verhoudingen zo mogelijk een 
nog grotere rol. Nergens elders 
wordt de verkiezingscampagne zo 
hevig gevoerd. Er wordt dan ook 
een vrij hoog deelnemingspercen
tage verwacht. Vier grote blokken 
dingen er naar de gunst van de 
kiezers: de kommunisten, de soci

alisten, de ultra-Gaullisten van Chi
rac en de traditionelen rond Gis-
card. Uit opiniepeilingen blijkt dat 
deze vier mekaar sterk benade
ren. 

In Vlaanderen pakken de socialis
ten uit met de slogan, dat zij beho
ren tot de sterkste groep in Euro
pa. Verkiezingspronostieken 
bevestigen dat de socialisten te 
Straatsburg de grootste fraktie 
zullen vormen. Het zijn nochtans 
de konservatieve partijen — van 
gaullisten over EVP-ers naar 
Tory's — die te Straatsburg de 
dikste vinger in de pap zullen heb
ben. 

Overal in Europa behalve in België 
worden de federalistische en 
regionalistische krachten ge
plaatst tegenover staatsnationale 
verkiezingssystemen, die hen vrij
wel kansloos maken. Volksnatio
nalisten of regionalisten zullen ze
ker verkozen worden in 
Vlaanderen, Ierland en Wallonië, 
wellicht ook in Schotland. Voor de 
rest leeft een (soms beperkt) regi
onaal inzicht in een aantal kleinere 
partijen, zoals die van Servan-
Schreiber in Frankrijk of zoals 
sommige partijen van groene jon
gens, die echter vrijwel kansloos 
zijn. Links en rechts heeft nog de 
een of andere vertegenwoordiger 
van een minderheid een plaats ge
vonden op een traditionele lijst. 

Vooral op Vlaanderen en meer 
speciaal op de Volksunie zal ech
ter de verantwoordelijkheid liggen 
Dm Straatsburg uit de dubbelzin
nigheid te halen. 

Anto Vano 
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73 jaar ondemokratisch energiebeleid 
van Franse fio/dings 

Oktober '74. De Vereniging van Elektriciteitsbedrijven 
maakte aan de minister van Ekonomische Zaken een dos
sier over betreffende de bouw van kerncentrales in ons land. 
Daarin wordt, vlak na de oliekrisis van '73, met ekonomische 
argumenten gesteld dat tegen '85 Belgié moet kunnen be
schikken over ten minste 10 kerncentrales. 
Toenmalig minister Oleffe verklaarde daarop in de Kamer 
dat er in de komende jaren talrijke kerncentrales zullen moe
ten bijgebouwd worden: één per jaar vanaf 1980, en mis
schien zelfs één per zes maanden vanaf 1985.- Zonder parle
mentair energiedebat. 
Mei '79, vijf jaar later. Diezelfde Vereniging van Elektrici
teitsbedrijven schrijft in een vertrouwelijk rapport dat er te
gen '85 in ons land te veel kerncentrales in gebruik zullen 
zijn„. Nu kondigt minister van ekonomische zaken Willy 
Claes aan dat er uiteindelijk dan toch -spoedig' een parle
mentair energiedebat zal plaatsgrijpen. 

Doelbewust 
kernstoppen! 

Jarenlang hebben de elektriciteits
producenten de bevolking en de 
toppolitici ex-cathedra voorgehou
den dat er geen ontkennen is aan 
wildgroei van kerncentrales, willen 
WIJ onze ekonomische groei hand
haven en dus onze welvaart veilig 
stellen Het enige alternatief luid
de kaarsjes branden en de auto 
op stal laten 
Alternatieve energiebronnen kon
den geen geldige uitkonnst bieden 
voor onze veeleisende elektrici
teitsbehoeften, zo werd volgehou
den Tenzij de kernfusie wellicht 
(een onuitputtelijke én milieuvrien
delijke energiebron bij uitstek) 
maar de toepassing ervan werd 
slechts voor volgende eeuw aan
gekondigd 
Alle vormen van zachte energie 
van de «groene jongens» zijn in 
onze maatschappij ekonomisch 
met waardevol, zo heette het nog 

Debat waarover? 

Nu blijkt dat die elektriciteitsbednj-
ven, met de holdings «Electrobei» 
en «Traction etElectricite» als trek-
paarden, de gemeenschap en de 
politieke wereld wat voorgelogen 
hebben, en wellicht nog immer 
voor het lapje houden 
Want, terecht, stelde het VU-par-
|tijbestuur vorige maandag de 
vraag «of het juist is dat kernfusie-
procédés nog niet operationeel 
kunnen gemaakt worden» In 
plaats van te bakkeleien over een 
procent hogere of lagere groei
voet, of een miljard meer of min
der voor de verdere expansie van 
kernenergie, moet het energiede
bat dnngend uitmonden in de cen
trale vraag hoe zit dat nu met die 
wonderbare energiebron de kern
fusie •? 

Wie IS wetenschappelijk aan het 
boren, met welke middelen, én 
met welke remmingen"? 
Is het momenteel met zo dat een 
enorm invloedrijke lobby druk 
doende is de traditionele kerncen-
trale-apparatuur zo lang mogelijk 
te verkopen De tijd van zware in
vesteringen in deze kermndustne 
IS immers voorbij, nu moeten de 
centrales vooral veel winst op
brengen, met een verhoogde afzet 
van installaties 

Twee jaar geleden verklaarde di-
rekteur Perdieus van Ebes zonder 
schroom «bij ons brengen elektri
citeitsbedrijven op aan de ge
meenschap» Die zogeheten «op

brengst» werd dan wel op een an
dere manier dan met tariefverla-
gingen geinkasseerd 

Vr -it ' -d: 
Het IS wel grotesk dat in het parle
ment slechts mag gedebatteerd 
worden 13 (dertien) jaar nadat de 
pnnciepsbeslissing werd geno
men om met gemeenschapsgel
den een gigantisch kernenergie
park in dit kleine landje uit te bou
wen 
Die politieke, maar vooral indus-
tnele, beslissing viei op 14 decem
ber 1966, als een oudejaarsge-
schenk aan de gemeenschap 
Men heeft toen, met bekwame 
spoed zoals dat heet, een uitrus-
ttngs-programma tot 1983 voor de 
elektriciteitsbedrijven vastgelegd 
Al die tijd IS er vrijwel geen energie 
van wetenschapslui gestoken in 
ontwikkeling van de «zachte ener
gie» 
Het IS pas vorig jaar dat minister 
voor wetenschapsbeleid Rik Van-
dekerckhove het onderzoekspro
gramma voor energiespecialisten 
wat door elkaar schudde, en de al
ternatieve energie meer over-
heidsinjektie toebedeelde 
Amper een jaar later moeten we 
vaststellen dat de nieuwe be
windsman Lucien Outers, die on-
derzoekstrertd «geenszins»met 
bekwame spoed» wil aanwakke
ren 
Daar is een goede reden voor het 
topmanagement van de elektrici
teitsbedrijven in dit land is op en 
top francofoon Een communautai
re angel ook in het energiedebat, 
jawel I 
Het ekonomische magazine 
«Trends» wees er reeds eerder op 
dat «het gehele Belgische energie
beleid wortelt in een Vlaamsvijan-
dige voedingsbodem, waar PSC, 
FDF en RW welig gedijen Terwijl 
ook de nucleaire kontroleorgams-
men onder leiding van Franstali-
gen staan ^ 

Uranium-sjeiks 
Waarmee een bijkomende aandui
ding wordt geleverd voor het feit 
dat de nucleaire lobby over de 
hoofden van de gemeenschap, 
met geld van de gemeenschap, 
een miljarden-bednjf naar goed
dunken uitbouwt met de bijko
mende generatie-belastende be
dreigingen 
Dit laatste betreft uiteraard de 
(door het Harrisburg-incident met 
schokeffekt bewezen) vernieti

gende krachten van kernenergie, 
maar ook de kontraktueel opge
drongen schuldenlasten 

Nu stellen de Elektnciteitsbedrij-
ven immers zelf dat (ook al is het 
een uitgemaakte zaak dat het eko
nomische onzin IS nog verder te 
bouwen aan kerncentrales) de ge
maakte afspraken (voltooiing van 
het uitrustingsprogramma tot '83) 
door de politieke overheid dient 
nagekomen te worden 

En laat die vertegenwoordigers 
des volks dan maar debatteren 
over het energiebeleid 

De betogers van volgende zater
dag in Doel hebben dan ook alle 
redenen om een drastische kern-
stop (eens te meer) te eisen met 
alleen bijkomende centrales in de 
mappen van de elektriciteitspro
ducenten voorgoed opbergen, 
maar ook alle aan gang zijnde 
bouwwerken in kernparken (Doel 
3 en 4, Tihange 2 en 3) meteen stil
leggen 

Behoudens de overkapaciteit die 

zich aankondigt (en in feite nu 
reeds een feit is, want de elektrici
teitsbedrijven leven van dure tarie
ven en heel wat uitvoer) stellen 
zich bovendien trouwehs ook nog 
vragen over de rendabiliteit van 
kernenergie in de zeer nabije toe
komst Want de grondstof, «ura
nium», zal allicht nog sneller dan 
aardolie en alleszins veel spoedi
ger dan steenkool uitgeput raken 

De uraniumuitvoerende landen 
zijn schaars, uranium-sjeiks lopen 
in minderen getale rond dan olie-
sjeiks Wat dus betekent dat we 
de hoge spekulanten-prijs van 
kernenergie in de komende jaren 
duur zullen moeten betalen Ook 
hier zal geen «onderhandelen» bij 
te pas komen 

Bhjft deze laatste vaststelling over 
niemand betwist dat kernsplitsing 
slechts een overgangsvorm van 
energievoorziening kan zijn Een 
politiek energiedebat kan dan ook 
slechts zin hebben als de regering 
de verbintenis aangaat de ontwik
keling van alternatieve energie

bronnen «met bekwame spoed» te 
stimuleren En uiteindelijk al dat 
dure werk van de «Kommissie der 
Energiewijzen», is voor mets ge
weest In plaats van dergelijke we
tenschappelijke rapporten op te 
stellen, die met gespeend zijn van 
onwetenschappelijke pleidooien 
pro-kernenergie, zou het ekono
misch en maatschappelijk renda
beler zijn alle onderzoekskrachten 
toe te spitsen op de kernfusie 

Of zijn er dan toch remmende 
krachten aktief in de volksvreem-
de en alleszins Vlaamsonvnende-
lijke Societé Generale die er 
slechts op uit zijn in lengte van ja
ren stevige winstmarges te behou
den bij de exploitatie van de nucle
aire industne 

Het IS een feit dat eminente des
kundigen, zoals de Zweedse No-
belprijswinnaar-fysika Alfven, of
wel als schooljongens afgeschil
derd worden, ofwel het zwijgen 
opgelegd worden, zoals de West-
duitse kernfysicus Scheer 
(hds) 

Zakenlui-politici 
in eigen land stemt het tot na
denken dat niet weinig politieke 
bewindslui verregaande bindin
gen hebben met de elektrici
teitsholding of hun dochter
maatschappijen. Zoals profes
sor Jef Matton ze in zijn boek 
«Het rood van de Klauwen» 
netjes op een rijtje zette Van
den Boeynants (PSC), baron 
Fallon (PSC), de Vivario (fami
lie van P.W. Seghers - CVP), Si-
monet (PSB), J. Piers (CVP), 
Mark Eyskens (CVP), kamerlid 
Hambye (CVP), Ridder de Stex-
he (CVP), Jean Ray (PRWL), 
oud-minister Henrion (PSC), 
baron d'Alcantara (PSC, tevens 

gewezen kabinetschef van de 
koning), Snoy et d'Oppuers 
(PSC), A. Coppé (CVP), Jos De 
Saeger (oud-minister CVP), en 
zoveel andere politieke notabe
len™ 

Vervuiler betaalt? 
Het valt de jongste tijd op dat 
de bezorgdheid bij de politici 
omtrent de verwerking van ra-
dio-aktief kernafval omzeggens 
nihil is. Een direkteur van een 
elektriciteitsbedrijf kan in dit 
onverschillig klimaat zonder 
blamage verklaren: «Afval van 
kerncentrales is inderdaad ra-
dio-aktief. Toegegeven dat er 
nog een hele reeks problemen 
zijn.. 

ATAyAfiyAMi.tX',x\^,;;. 

Inderdaad, hoeveel radio-aktief 
afval Is er nu inmiddels reeds 
«geborgen» in bijvoorbeeld de 
Golf van Biskaje? 

Dat is de minste zorg van de 
kernindustrie, evenmin als de 
enorme al maar toenemende 
kostprijs van dit vuilniskarwei
tje. 

Want, de Belgische staat neemt 
de behandeling, opslag, en 
dumping van het radio-aktief 
afval voor 100 ten honderd 
voor haar rekening. 
«De vervuiler betaalt», stelt de 
EG-kommissie. Maar, direk-
teurs van kerncentrales blijken 
boven alle (EG-)wetten te mo
gen exploiteren. 

WIJ 8 31 MEI 1979 

xcmmt 



V( 
Vakantiegids 

T ttiuisblijvers 

•I 
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Zin om dit jaar je vakantie thuis 
door te brengen? ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS 
Dan kan dit boekje totaal nieuwe horizonten voor 
je openen. Want de charme zit toch in het feit dat je vrij bepaalt watje 
met je vakantiegeld doet: iets nuttigs, iets plezierigs... of iets van beide samen. 
Dit boekje heeft alléén maar zonnige kanten. Het brengt de auto met schuifdak waarvan je al een tijdje droomt 
plots binnen je bereik. Wellicht kan je ook dat salon in zeemzacht leder bestellen. Of dat stul^e grond midden 
het groen kopen. 
Dit boekje geeft je een zee van mogelijkheden. Want je krijgt niet alleen een fikse interest voor je geld. Je kan 
ook aanspraak maken op het goedkoopste krediettarief van de ASLK. 
Weetje wat? 
Neem je spaarboekje mee als je je vakantiecheque gaat innen. Je kan het geld dan meteen storten. 
Dat is veiliger. En makkelijker. 
Prettige vakantie. 

ASLK: al de diensten van een bank. Al de voordelen van de spaarkas. 
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((Omroepverkiezingen» in Nederland demoicratisch? 
(jeeveedee) Het toverwoord «demo-
kratizering» dat zowat tien jaar gele
den Nederland uil zijn voegen deed 
scheuren, laat bij het naderen van de 
jaren tachtig nog af en toe wat echo's 
horen. Deze konstatering is geen 
ezelstrap In de richting van het vooral 
jonge volk dat In de jaren '60 de aanval 
waagde op de vastgeroeste «struktu-
ren». Er zijn immers sindsdien op heel 
wat terreinen stappen gezet in de rich
ting van meer medezeggenschap. En 
ook is de kloof versmald tussen wat 
vanouds als «de top» bekend stond en 
wat in het jargon van de aktlegroepen 
«de basis» is gaan heten. Bescheiden 
stappen weliswaar, maar het lijkt uit
gesloten dat ze door achterwaartse 
bewegingen gevolgd zullen worden. 
Over de inhoud wan het woord «demo-
kratizering» dus zeker geen kwaad 
woord. Maar het gaat te ver om datzelf
de woord als kreet te gebruiken voor 
elke mogelijkheid die zich aandient om 
een zaak, welke dan ook, op een ander 
spoor te zetten. 

Het meest recente voorbeeld daarvan 
beleefde Nederland de afgelopen 
week ten aanzien van de radio en de 
televisie, samen gewoonlijk aangeduid 
als «de omroep». In Nederland ziet de 
omroep er heel anders uit dan in Bel
gië. Duitsland, Frankrijk, Engeland of 
welk ander land ook Niet dat de pro
gramma's die uitgezonden worden, zo
veel verschillen van die in de genoem
de landen, maar de organizatie achter 
datgene wat te beluisteren en te bekij
ken valt, onderscheidt zich wel dege
lijk van BRT, BBC, ORTF of andere li
chamen die voor de programma's 
verantwoordelijk zijn In^ Nederland 
zijn dat de «zendgemachtigden», acht 
verenigingen en stichtingen die samen 
een kleine vier miljoen «aanhangers» 
tellen, plus nog wat kleinere groeperin
gen die onder eigen naam hun zegje 
mogen doen en hun plaatjes mogen la
ten zien Dit alles dan nog eens over
koepeld door de NOS (Nederlandse 
Omroep Stichting) die tegelijk ook 
weer als «zendgemachtigde» ope
reert met onder andere het dagelijkse 
«Journaal» op de televjsie en nog een 
hele reeks kijk- en luisterprogramma's. 

W e t waarborgt 
verscheidenheid 
Een konstruktie die nog veel ingewik
kelder IS dan het voorgaande doet ver
moeden, maar waar we met dieper op 
in zullen gaan Wel dient gezegd dat 
die «zendgemachtigden» geacht wor
den elk een stroming, richting of hoe 
men het noemen wil, te vertegen
woordigen van de bevolking Dat moet 

(oppositie) die de volle steun kregen 
van de in de regering zetelende libera
len De Demokraten '66 en de kommu-
nisten sloten zich daarbij aan en zo 
ontstond er een grote meerderheid die 
onder de leus «De zendtijd moet de-
mokratisch verdeeld worden» de ka-
tolieke vrouwelijke minister Garde-
niers, verantwoordelijk voor het 
omroepwezen ging belagen 

Wordt macht in Hilversum bij verl<iezingen besledit"^ 

volgens de Omroepwet, en de grote 
vraag schijnt nu plotseling of onder die 
wet wel demokratisch gewerkt kan 
worden. Van de ene dag op de andere 
sprak heel Nederland ineens over 
«omroepverkiezingen» (een vroeger 
al gelanceerd idee overigens) die het 
grote redmiddel zouden moeten vor
men voor een radio- en televisie«be-
stel» dat aan slijtage lijdt, aan het ver
vlakken IS en — zo zeggen de pessi
misten — zijn tijd heeft overleefd. 

«Omroepverkiezingen» zouden de 
kans moeten bieden om ook op dit ter
rein de demol<ratizering te doen zege
vieren. Want wat is er simpeler dan het 
hele volk te laten kiezen voor ieders 
eigen favoriete omroep-organizatie"? 

Het idee werd in het parlement naar 
voren gebracht door de socialisten 

Kiezersgunst 
betekent vervlakking 

Kijk, dat idee van «omroepverkiezin
gen» IS nu zo'n geval waarin het woord 
«demokratizenng» volstrekt met past 
Op de eerste plaats is de omroep geen 
parlement dat het volk vertegen
woordigt Radio en televisie hebben 
geen macht, al oefenen ze wel invloed 
uit op het denken en de gedragingen 
van de luisteraars en kijkers (al is uit al
lerlei onderzoekingen die invloed vrij 
bescheiden gebleken) En op de twee
de plaats kan demokratizenng nooit 
betekenen dat de talrijke Nederlandse 
omroeporgamzaties na «omroepver
kiezingen» volstrekt afhankelijk wor
den van de gunst van de kiezers Dat 
zou immers inhouden dat die omroe
pen van alles zouden verzinnen om de 
kiezersgunst te winnen en te behou

den Ongetwijfeld zou dat neerkomen 
op nog meer vervlakking ten koste 
van de serieuze programma's die nu 
eenmaal veel minder «kiezers» zou
den trekken En ten derde biedt de de
mokratisch tot stand gekomen Om
roepwet (al valt daar wel wat aan te 
verbeteren) voldoende mogelijkheden 
om iedereen —• en dat geldt zeker 
voor minderheidsgroepen van allerlei 
soort — aan zijn trekken te laten ko
men 

Bescherming van 
minderheden 

«Omroepverkiezingen», hoe verleide
lijk het woord ook mag klinken, zou
den geen oplossing bieden voor de 
problemen waarmee de omroeporga
mzaties worstelen Problemen die eer
der samenhangen met allerlei techni
sche ontwikkelingen (kabeltelevisie, 
satellieten bij voorbeeld) dan met een 
situatie die met demokratisch zou zijn 
Natuurlijk is het Nederlandse omroep
bestel een erfenis uit de tijd van de ab
solute verzuiling Dat volstrekte is gro
tendeels voorbij, maar dat wil met 
zeggen dat de stromingen of richtin
gen verdwenen zijn De omroeporga
mzaties, zeker voor zover ze princi
pieel van aard zijn (KRO, NCRV. 
VARA, EO), hebben nog altijd tot taak 
zich te richten op die delen van het 
volk waarvoor ze zijn opgericht Het 
zijn die volksdelen die met hun lidmaat
schap die organizaties in stand hou
den. Zo wil het ook de Omroepwet, en 
zo lang die met veranderd is, zouden 
«omroepverkiezingen» alleen maar 
voeren tot de ondergang van een plu
riformiteit die in elk geval binnen het 
huidige systeem gewaarborgd is. 
Minister Gardemers heeft terecht de 
motie waarin op die verkiezingen werd 
aangedrongen, afgewezen Ze beseft 
heel goed dat m de populariteitsslag 
waarin die verkiezingen onvermijdelijk 
zouden ontaarden, de minderheden 
het zouden moeten afleggen tegen de 
amusementsaanbidders voor wie de 
TV met meer is dan een plezante huis-
bioskoop En het waarborgen van de 
rechten van minderheden is nu juist 
datgene wat echte demokratizenng in-
houdti 

a>\m^ 

VOOR EEN 
RADIKALE AANPAK 

Er IS geen belangstelling voor de Eu
ropese verkiezingen van zondag 10 
juni 1979 
De bevolking voelt instmktief aan dat 
het bureaukratisch Europa mijlenver 
afstaat van echte problemen, zoals 
werkloosheid, sociale zekerheid, 
kostprijs en voorziening van energie, 
verloedering van mens en omgeving 
De Vlaamse bevolking vindt tot nu toe 
in de kiesprogramma's geen ant
woord op de vragen en onzekerhe
den die het België anno 1979 kente
kenen 

De Volksunie kan deze uitdaging 
met onbeantwoord laten. Integendeel 
na de verkiezingen van 17 dec 1978 
heeft de Volksunie iets goed te ma
ken 
Tegenover het arrogante front van 
franstaligen tegenover de dubbelzin
nige staatshervorming, tegenover het 
hypotekeren van de toekomst van 
Vlaanderen op ekonomisch, sociaal, fi
nancieel en kultureei 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 mani' 
testeren 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. VIG 

KLEIN GRUT... 

In verband met een artikel ver
schenen in «Het Volk» van 16 mei wil 
ik enkele bedenkingen toevoegen 
als antwoord op «Rente van gemobi
liseerde» Hoe dubbelzinnig het alle
maal IS en hoe de politiek ermee ge
moeid IS Bijna vijfendertig jaar is men 
bezig met de misstap, van toen nog 
jonge mensen, te gebruiken voor po
litieke doeleinden vooral wanneer 
verkiezingen in het zicht zijn Bijna 
vijfendertig jaar later zijn er enkele 
groten die van geen vergeving willen 
weten 
Weten ze dan met meer dat de be
zetter hen strafte die de veiligheid 
van de bezetter in gevaar brachf 
Ook de soldaat van toen die zich on
doordacht liet vangen aan de propa
ganda, zowel van de bezetter als van 
eigen mensen Hij moet Nu nog 
steeds boeten, omdat hij maar klein is 
en van geen enkele zijde begnp 
mocht verwachten 
Persoonlijk werd ik als verbindings-

man van de stafcompagnie gekwetst 
tijdens een opdracht en kreeg 15 % 
invaliditeit Enkele tijd later werd mij 
door rijkswachters aan huis meege
deeld dat gezien de kleine graad van 
invaliditeit deze niet werd toegekend 
Wat zou men dan willen? Geen werk 
en geen brood voor ouders en kmde-
reni Zonder veel nadenken besluit 
men te gaan werken voor de bezet
ter (hij zou immers voor brood zor
gen) maar met de bedoeling geen 
wapens te dragen Chauffeur gaan 
spelen is toch niet zo moeilijk en de 
kerkportalen hingen vol met die affi
ches van het «Rode Gevaar komt 
van het Oosten, bescherm uw gezin 
en uwe haard» Was het zo met' 
Hoevelen hebben zich met laten van
gen ' Vergeving wordt in ons klein 
landje echter niet verwacht van grote 
mensen Hoe wil men dan zelf kun
nen vergeven? Mooi land' Men zal 
zeker amnestie verlenen als het te 
laat zal zijn? Woorden waren er 
steeds genoeg maar daden En poli
tieke beloften, opperbest voor gro
ten maar voor het kleine grut dat ze 
stikken (FO) 

AANBEVELING 

Ter gelegenheid van mijn opzoekin
gen in verband met een studie over 
een Vlaamse voorman uit de twinti
ger jaren kwam ik toevallig in kontakt 
met het archief van het BDAC te Ant
werpen 
Door de mensen van dit centrum 

werd ik zeer hartelijk ontvangen en 
aan heel wat informatie over de 
Vlaamse Beweging geholpen 
Ik meen dan ook het archief van het 
dr. Borms Dokumentatie en Aktie-

centrum (Kreeftstraat 24 te 2000 Ant
werpen) voor alle geïnteresseerden 
(en ik denk o a aan studenten) ten 
zeerste te mogen aanbevelen 

FS, Antwerpen 

Het Europees witboek 
is net 
verschenen! EUROPA 1979 

EUROPA 79 IS een boek dat 
uitgegeven werd op initiatief 
van Etienne Davignon, E E.G 
Commissaris voor industrie. 
Dit boek richt zich tot ieder
een die met Europa begaan is 

Iedereen dus, die zich 
afvraagt hoe het met de wer
king, de verwezenhjkingen 
en de strijd van Europa 
gesteld IS . En zijn toe- , 
komst zullen de verkie
zingen van lOjuni een 
keerpunt vormen 7 

EUROPA 79 geeft ant 
woord op deze vragen via een zeer volledig 
portret van het huidig Europa der Negen 

Een interessant boek, zonder overbodig technocratisch vakjargon 
Het IS verkrijgbaar in de meeste boekhandels of door het storten van 
200 BF op PR 000-2005502-27 van het Belgisch Staatsblad 

Formaat 29,5x21 cm" 
240 bladzijden Talrijke illustraties 
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Vlaanderen voor 42 miljard 

NMBS-geld bestolen 

WETSTRAAT 

Na de laattijdige besprel<ing van 
de begroting Verkeerswezen ge
hekeld te hebben — wat uiteinde
lijk de parlementaire demokratie 
niet ten goede komt — wijdde 
VU-kamerlid Joos Somers een 
groot gedeelte van zijn bespre
king aan de disknminatie in de ver
deling van de kredieten voor 
openbaar vervoer, ten nadele van 
Vlaanderen. Om tot gemeen
schappen te kornen, die zich zelf 
regeren en bedruipen, is een op
splitsing noodzakelijk. Daarom 
wordt het tijd dat de NMBS exploi
tatierekeningen per gewest maakt. 
De opsplitsing van Verkeerswe
zen in zijn geheel dringt zich even
eens op. De aanvulling met verte
genwoordigers in de beheerraden 
van de NMBS en NMBV is naast 
de kwestie. Veeleer dienen deze 
beheerraden en maatschappijen 
volgens de gemeenschappen te 
worden opgedeeld. 
Enkele cijfers: inzake stedelijk 
streekvervoer 1978 werden 3 mil
jard 744 miljoen besteed aan 
Vlaanderen, 3 miljard 721,5 miljoen 

P-flash 
# In een heftige tussenkomst 
stelde VU-fraktievoorzitter Vic 
Anciaux het arrogante gedrag 
van de frankofonen in de Voer 
maar ook in het parlement aan 
de kaak. Hij laakte ook de hou
ding van voorzitter Nothomb die 
sommige leden verplicht de 
tekst van hun vragen te wijzigen. 

# VU-kamerlid Jaak Gabriels 
oefende scherpe kritiek uit op de 
ontvangst van oproerkraaier 
Happart door de koning en de 
vrijlating van vijf frankofonen, 
blijkbaar als gevolg van een tus
senkomst op hoger vlak, niette
genstaande de vijf schuldig zijn 
aan baidadigheden, al dan niet 
met verwondingen tot gevolg. 

# De fouten die bij de werken 
aan de nieuwe zeesluis te Zee-
brugge begaan werden, zullen 
de gemeenschap 3 miljard en en
kele jaren vertraging kosten. 
Ook met de Rupeltunnel werden 
fouten begaan, die nog eens 2 
miljard kosten. Vergeleken met 
de omvang van de Londense 
stuw zal deze van Oosterweel 
gigantische afmetingen hebben. 
Dit projekt moet stellig nog eens 
nader bekeken worden. Dit zei 
VU-senator Bob Maes tijdens 
het debat over de begroting van 
Openbare Werken. Hij hekelde 
ook nog de toekenning van 8 mil
jard kompensatiekredieten aan 
Wallonië, waarvan er slechts 2 
werden opgevraagd! 
De senator zei: «Ofwel weten de 
Walen niet wat ze met dit geld 
moeten aanvangen, ofwel leg
gen ze een spaarpot aan.» In juni 
1977 beloofde de minister noch
tans de kredieten passend te zul
len aanwenden. Ook de verlich
ting van de wegen vond geen 
genade bij de interpellant, die 
stelde dat een te overvloedige 
verlichting met alleen energiever
spilling is maar ook de veiligheid 
niet dient, vermits een te helle 
verlichting aanzet tot roekeloos
heid. 

aan Wallonië en 4 miljard 947 mil
joen aan Brussel! Dit is 30 % voor 
de twee gewesten elk en 40 % 
voor Brussel. Inzake prioritaire in-
frastruktuurwerken geschiedt de 
besteding als volgt: VI. 370 miljoen, 
Wl. 128 miljoen en Br. 14 miljard 
606 miljoen! In procenten: 2,4 VI., 
0,8 Wl. en 96,7 Br.! Voor de verde
re elektrificenng van het spoornet 
krijgen Walen en Vlamingen elk 
evenveel nl. 12 miljard. De aan
koop van rollend materiaal ver
toont volgende cijfers: VI. 2 miljard 
417 miljoen, Wl. 3 miljard 15 mil
joen en BI. een te verwaarlozen 
aandeel. De investeringen voor 
gemeenschappelijk vervoer tonen 
een schabouwelijke wanverhou
ding: VI. 1 miljard 585 miljoen 
(16,5 %) , Wl. 2 miljard 439 miljoen 
(25,4 %) en Br. 5 miljard 585 mil
joen (58,1 %) . 
Inzake luchthavens is het nog 
erger gesteld met de besteding, 
vooral als men voor ogen houdt, 
dat Wallonië op gebied van lucht
verkeer weinig betekent tegen
over de Vlaamse luchthavens: VI. 

140 miljoen (29,9 %) , Wl. 328,8 mil
joen of eventjes 70,1 %! 
De betreffende totalen voor 1979, 
bij benadering omdat we niet over 
alle cijfers beschikken zijn zelfs bij 
onvolledigheid meer dan ongeloof
lijk: 8 miljard 259 miljoen voor VI., 9 
miljard 644 miljoen voor Wl. en 25 
miljard 136 miljoen voor Br. In pro
centen resp. 19.2%, 22 ,4% en 
58 ,4%! 

Indien we slechts 60 % zouden ei
sen als grootste gewest, dan wor
den we dit jaar voor 17 miljard be
stolen door Wallonië en Brussel! 
Vermits er nog talrijke gegevens 
ontbreken is dit bedrag nog ge
vleid. Op grond van de beschikba
re gegevens van de laatste drie 
jaar bedraagt het aan Vlaanderen 
onthouden krediet niet minder dan 
42 miljard! Joos Somers zei tot be
sluit dat de Vlaamsnationalisten 
dergelijke diefstal niet langer dul
den, temeer daar ook in Openbare 
Werken Vlaanderen duchtig be
stolen wordt, om van nog andere 
begrotingen maar te zwijgen. 

«Wer Jude 1st bestimme ich!» Deze uitspraak is afkomstig van Goering. 
Toen hem van SS-zijde verweten werd, dat hij sommige joden beschermde 
(vooral op aandringen van zijn vrouw) zei hij «dat hij alleen bepaalde wie 
jood was en wie niet». 

We dachten aan deze -gevleugelde woorden- toen we In het -Beknopt 
Verslag» van de Kamerzitting van 16 mei j l . de passus lazen, waarin minis
ter Vanden Boeynants het vuur aan de schenen werd gelegd door kamerle
den Devlles, Tanghe en Emiel Vansteenkiste (VU). Het ging om de voorge
nomen bevordering van een hoger legerofficier tot bevelhebber van een 
voor de helft uit nederlandstallge manschappen bestaande divisie. Het be
treft hier een eentalig Frans off icier! Minister Vanden Boeynants beweerde 
Inlichtingen te hebben ingewonnen over de taalkennis van de betrokkene, 
Inlichtingen die positief zouden uivallen. Hij zei dan letterl i jk: 'Ik zal de be
trokkene dan nog bij mij ontbieden om me ervan te vergewissen of hij in
derdaad vlot Nederlands spreekt!* 

Op de vraag van de h. Tanghe of enkele parlementsleden dit onderhoud 
mochten bijwonen zei de minister -Ik ben in staat om zelf na te gaan of hij 
vlot Nederlands spreekt' Over het wettel i jk voorzien taaiexamen deed de 
minister er het zwijgen aan toe. Staat de minister dan boven de wet? Deze 
bevordering is voor de Vlaamse gemeenschap slechts aanvaardbaar In
dien de officier slaagt voor een taaiexamen Nederlands. De mening van de 
minister — die wel Nederlands spreekt maar welk Nederlands niet zuiver 
op de graat Is — mag hier niet doorslaggevend zijn, zelfs indien de h. Van
den Boeynants een schitterend Nederlands zou spreken: dura lex sed lex. 

«VdB is nog eens een paar boodschappen gaan doen... 

• Tijdens het debat over het 
wetsontwerp inzake de Europe
se verkiezingen kwam het tot 
een korte maar vinnige woor
denwisseling tussen een nijdige 
Verroken en een even nijdige 
Frans Baert VU-kamerlid Jozef 
Valkeniers verwekte opschud
ding toen hij zei dat er tijdens de 
jongste verkiezingen een ge
meente was waar in een rusthuis 
200 bejaarden bij volmacht voor 
één en dezelfde partij stemden! 
Hij hekelde ook de schandalige 
slordigheid in het kiesarrondisse
ment Halle-Vilvoorde: door de 
fusie werd de verwarring nog 
groter en behoren sommige ge
meenten tot niet minder dan drie 
kieskantons! Daarom zal het ka
merlid zijn wetsvoorstel opnieuw 
indienen, waarbij de kieskring 
Brussel tot negentien gemeen
ten beperkt wordt. De tweetalige 
kiesbrieven zijn onwettig zodat 
de h. Valkeniers bij de Vaste 
Taaltoezichtkommissie klacht zal 
indienen. «Indien de meerderheid 
mijn amendement verwerpt zal 
er feitelijk een talentelling gehou
den worden. In dit geval eisen 
we dat dan ook in Nijvel voor 
twee lijsten kan gekozen wor
den.» 

• VU-senator Oswald Van Oo-
teghem vindt dat een minister, 
die aan sterke druk blootstaat — 
zoals minister van Openbare 
Werken Mathot — sterk in zijn 
schoenen moet staan. Dat bete
kent nochtans niet dat hij voor 2 
miljoen restaurantrekeningen 
moet indienen en 3.000 flessen 
wijn en sterke drank moet laten 
opdienen! 
De senator betreurde wat hij 
noemde de achterstelling van de 
haven van Gent tegenover Zee-
brugge en Antwerpen. Hij zei 
ook dat de minister de gevoelig
heden in Vlaanderen kent wat 
de onteigening van landbouw
gronden betreft en vond het 
schandalig dat een machtige hol
ding eerder en beter is ingelicht 
over de stormstuw dan het par
lement. 

• Toen VU-senator Rob Van-
dezande enkele tijd geleden een 
persmededeling verstrekte 
waarbij hij de ijver aankloeg van 
de minister van Nationale Op
voeding Ramaekers, die zonder 
dralen de leerkrachten van de 
Vlaamse scholen, gevestigd in 
Brussel-hoofdstad, de taalgrens 
en randgemeenten aan een 
proef over de grondige kennis 
van het Frans onderwierp, ant
woordde de minister prompt dat 
aan Franstalige zijde 147 leer
krachten reeds de kennis van 
het Nederlands hadden bewe
zen. 

Aan de grond genageld door 
zo'n indrukwekkend aantal twee-
taligen aan Franstalige zijde, stel
de senator Vandezande aan de 

Franstalige minister van Nationa
le Opvoeding een vraag over het 
aantal klastitulanssen die de 
grondige kennis van de tweede 
landstaal bewezen hebben in de 
voornoemde scholen. De minis
ter van Nationale Opvoeding en 
Franse Kuituur antwoordde dat 
de noodzakelijke gegevens nog 
niet verzameld zijn om op die 
vraag te antwoorden. Wat Ra
maekers zo maar kon zeggen, 
moet de Franstalige minister van 
Nationale Opvoeding nog onder
zoeken... 

• VU-senator Rob Vandezan
de vroeg de minister van Natio
nale Opvoeding en Nederlandse 
Kuituur waarom in het Koninklijk 
Museum voor Midden-Afrika te 
Tervuren alleen Franstalige fol
ders ter beschikking zijn. 
Hierop antwoordde de minister 
dat hij niet zo spoedig als voor
zien de Nederlandstalige en 
Franstalige informatiefolders ter 
beschikking kon stellen van het 
publiek en dat hij dan maar een 
klein aantal voorproeven van de 
Franstalige versie van de eigen
lijke folder ter beschikking van 
het publiek stelde omdat er geen 
Nederlandstalige ter beschikking 
was. Sindsdien zijn beide teks
ten gedrukt en zal hij er nu over 
waken dat de taalwet stipt wordt 
nageleefd. 

• In een vraag aan de eerste-
minister vestigde VU-kamerlid 
Emiel Van Steenkiste de aan
dacht van de premier op veront
rustende verklanngen en hou
dingen van de Waalse bewinds
lieden en verkozenen. Onder 
meer de Waalse dreiging, indien 
de regionalizering er niet spoe
dig komt, zelf een soort staten-
generaal te zullen bijeenroepen 
om een «eigen volksrepubliek» 
uit te roepen. De Vlaamse opinie 
is die chantage beu. Daarom 
wordt gevraagd waarom de re
gering dergelijke zaken onopge
merkt laat passeren, geen 
krachtdadige en ingrijpende 
maatregelen uitwerkt om aan 
deze afdreiging eens en voor
goed een einde te stellen. Hij 
noemde ook de uitsluiting van 
een gekozene te Nijvel uit de 
Waalse Kultuurraad een arbitrai
re daad. Het antwoord van pre
mier Martens was ontwijkend en 
verwees de vraagsteller naar de 
beleidsinstanties van de Kamer... 

• VU-senator Bob Maes had 
het in zijn tussenkomst tijdens 
het debat over de financiën-be-
groting, over de administratieve 
rompslomp en over de belasting
ontduiking (die niet met vitterijen 
tegen de kleine belastingplichti
ge moet bestreden worden). 
Ook de zg. «humanizering» van 
het optreden van de fiskus 
kwam even ter sprake. 
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Donderdag 
31 MEI I 

BRT 1 
1500 Ronde van Italië (Reporta 
ge) — 1800 Barbapapa — 18 05 
Rondomons — 18 30 Schaduwen 
(F) — 18 55 De geboorte van een 
tunnel (DokJ — 19 25 Leven on 
der vi/ater (DokJ — 1945 Nieuvi/s 
— 2010 De zoete inval (FJ — 
20 35 Partijvorming in Europa 
(DokJ — 21 35 De vervloekte ko 
ningen (FJ — 2315 Nieuws 

BRT 2 
2010 Sporttribune - 2040 Plaat
selijk Ijzelvorming (TV spel) — 
2210 Premiere 

NED 1 
10 30 Schooltelevisie - 13 00 
Nieuws — 1400 Schooltelevisie 
- 18 00 Nieuws - 1830 Politieke 
partijen — 1840 Kortweg — 
18 50 De fabeltjeskrant — 1855 
Nieuws — 18 59 Mister Kotter (F) 
— 1925 Het geheime leven van 
John Chapman (TV-film) — 2040 
Internationaal Country-festival 
(Reportage) — 21 37 Nieuws — 
21 55 Den Haag vandaag - 22 10 
Panoramiek-speciaal — 2305 
Nieuws 

NED. 2 
18 55 Nieuws — 1905 Avro's top-
pop - 2000 Nieuws — 2027 
Tekstpierement (Kabaret) — 
21 20 De stichting (FJ - 22 10 Te-
levizier magazine — 22 55 Avro's 
Sportpanorama — 23 20 Politieke 
partijen — 23 25 Nieuws 

RTB 1 
1800 Les Robinsons du Pacifique 
(F) - 18 30 Zigzag - 1845 
Kunstaktualiteiten — 1915 Ge
westelijke aktualiteiten — 1930 
Nieuws — 19 50 Tribune electora
le — 2000 Programmaoverzicht 
— 2010 Trams bus enz (Reporta 
ge) — 2030 Ames perdues (Film) 
— 2210 Nieuws 

ARD 
1710 Nieuws - 1715 Plotseling 
en onverwacht (Drie weduwen 
vertellen) — 1800 Met Lissy naar 
de Ruhr - 18 50 Nieuws - 1900 
Vorstoss in die Vergangenheit — 
1915 Mike Andros Reporter der 
Grossstadt — 2015 Regionaal 
magazine — 2045 Spiel um 4tel 
vor 8 (F) - 21 00 Nieuws - 21 15 
Aktualiteitenrubriek — 2200 Tor 
tur mit Torte (DokJ - 23 00 Bon
kers (Kolder) - 2330 Tagesthe-
men — 00 00 Vor Sonnenaufgang 
(TV-spel) - 01 50 Nieuws 

ZDF 
1800 Nieuws - 1810 Sindbad 
(F) - 1840 Die Drehscheibe -
19 20 Die Tony Randall-show (F) 
- 20 00 Nieuws - 2030 Artisten 
Cocktail 79 - 22 00 Heute Jour 
nal - 22 20 Kennzeichen D -
2305 Geschichte der Nacht (J\/-
film) - 00 05 Nieuws 

ARD 3 
20 00 Jugend (In Polen haben wir 
viel gelacht) — 20 45 Journal 3 — 
21 00 Nieuws - 21 15 Sugarland 
Express (Film) — 2300 Familien 
rat — 2330 Argentina 79 (Repor 
tage) 

TF 1 
1215 Reponse a tout (Spelpro 
gramma) — 12 33 Midi premiere 
- 13 00 Nieuws - 13 35 Regio
naal programma — 13 50 Tennis 
(Reportage) — 18 57 Echt gebeur 
de verhalen — 1912 Une minute 
pour les femmes — 19 20 Ge
westelijk nieuws — 1944 Verkie 
zingsprogramma —20 00 Nieuws 
— 20 35 La lumiere des justes (FJ 
— 2132 Lenjeu (Ekonomie) — 
22 38 Tennis (Reportage) - 2 3 1 0 
Cannes (Reportage) — 2355 
Nieuws 

A 2 ~ 
12 45 Nieuws - 13 20 Page Spe 
ciale — 13 35 Regionaal magazine 
- 13 50 Bonjour Paris (F J - 14 03 

Aujourdhui Paris (FJ - 1403 Au-
jourdhui madame — 1510 Les in-
corruptibles (FJ — 1600 L'invite 
du jeudi — 17 20 Fenêtre sur — 
17 50 Jeugdprogramma — 1830 
Ces t la vie (Tips) — 18 50 Des 
chiffres et des lettres (Spel) — 
19 20 Gewestelijk nieuws — 1945 
Verkiezingsprogramma — 2000 
Nieuws — 20 35 Le grand echi-
quier — 23 20 Nieuws 

FR. 3 
18 50 Scenes de la vie de Provin
ce - •'905 Nieuws - 1915 Ge 
westelijk nieuws — 19 35 Regio
naal programma — 1955 Tintin 
(FJ — 20 00 Les jeux de 20 heures 
(Spel) — 2030 La valse des 
truands (Film) 

LUX. ~ 
12 00 La bonne franquette — 
17 00 Tekenfilms - 17 25 Cinq a 
sept agenda — 1730 Heidi (FJ — 
1800Lecof f re- for t (Spel) - 1803 
Medische informatie — 1810 Ak 
tualiteiten — 18 20 Ram-dames — 
18 35 Le coffre-fort (Spel) - 19 00 
Nieuws — 19 30 Le coffre-fort 
(Spel) — 1947 Entre chiens et 
chats - 19 55 Nieuws - 2000 
L education sentimentale (FJ — 
21 00 Les deux gamines (Film) 

Vrijdag 

BRT 1 
1500 Ronde van Italië (reporta
ge) — 18 15 Klem, klem kleutertje 
— 18 30 Er was eens (kinder
dok ) - 18 55 Dit leuke land — 
1945 Nieuws — 2010 De lijkwa
gen slaat op hol (film) — 2150 
KRTC Kruispunt — 22 20 Nieuws 

BRT 2 
2010 Signalement (praatshow) — 
21 00 Ik Claudius (f) - 21 50 Dag 
aan dag 

NED 1 
1855 Nieuws — 1859 Lucy en Mr 
Mooney ( f) — 1925 Kwistig met 
muziek — 2040 The streets of 
San Francisco (fJ — 2135 
Nieuws — 21 55 Willem de Mero
de (portret) - 22 35 Poëzie hard 
op gezongen — 22 50 Praten met 
de minister-president — 2300 
Geld en gelukshow — 23 30 
Nieuws 

NED. 2 
18 55 Nieuws — 18 59 Er was 
eens (kinderdok) — 1927 De 
kerkuil en de ooievaar (dokJ — 
20 00 Nieuws - 2027 Sword of 
justice (fJ - 21 20 De Benny Hill-
show - 21 55 Brandpunt — 2230 
De varende Hollanders op de 
Amazone (dokJ — 2310 Politieke 
partijen — 23 25" Nieuws 

RTB 1 
14 00 Schooltelevisie - 1500 
Ronde van Italië — 1730 Pour les 
jeunes — 1800 Les Robinsons du 
Pacifique ( f) — 18 30 Zigzag -
18 45 Sept sur sept — 1915 An-
tenne-soir — 1930 Nieuws — 
19 55 Tribune electorale — 2005 
A suivre - 22 00 Nieuws — 22 15 
La comtesse aux pieds nus (film) 

RTB 2 
19 55 Special «W» comme Wallo
nië (folklore) - 22 03 Einde van 
de uitzending 

ARD 
1715 Nieuws — 17 20 Pasen op 
de Golan hoogte (reportage) — 
18 05 Alles klar''! - 18 50 Nieuws 
- 19 00 Pinocchio(f) - 19 30 Tip 
um halb 7 — 1940 De bedelaar en 
de proost — 2015 Regionaal ma 
gazme — 21 00 Nieuws — 21 15 
Badende Venus (revuefilm) — 

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 

2255 Plusminus — 2330 Tages-
themen — 0000 Die Sportschau 
— 0025 Der Chef (fJ - 1 10 
Nieuws 

ZDF 
1715 Energie (reportage) — 17 45 
Nieuws - 17 55 Pfiff - 1840 Die 
Drehscheibe — 1920 Westerns 
uit de oude doos — 2000 Nieuws 
— 20 30 Auslandsjournal - 21 15 
Aktenzeichen XY ungelost — 
2215 Die Pyramide (spel) - 2300 
Heute-Journal — 2320 Kultureel 
magazine — 005 Aktenzeichen 
XY ungelost — 015 Todlicher 
Salut (thriller) — 1 45 Nieuws 

D 3 
2000 Hobbythek — 2045 Journal 
3 - 21 00 Nieuws - 21 15 Zeit 
zeugen — 22 00 Momente — 
2215 Kunst mit Show effekt -
2300 Der Man der aus der Feme 
kam (f J — 23 55 Gott und die Welt 
— 025 Nieuws 

F1 
1300 Nieuws — 13 35 Regionaal 
programma — 14 25 Tennis (re
portage) — 1857 Echt gebeurde 
verhalen — 1912 Une minute 
pour les femmes — 19 20 Ge
westelijk nieuws — 1944 Les m-
connus de 1945 — 2000 Nieuws 
— 2035 Mon crime (toneeO — 
22 00 Selections - 2245 Nieuws 

A2 
12 45 Nieuws — 1320 Page spe 
ciale — 1335 Regionaal magazine 
— 1350 Bonjour Paris (fJ - 14 03 
Aujourd'hui madame — 1510 Be 
n jowsk i ( f ) - 1600 Delta - 17 25 
Fenêtre sur — 1755 Jeugdpro 
gramma — 18 35 Ces t la vie (tips) 
— 18 55 Des chiffres et des lettres 
(spel) — 19 20 Gewestelijk 
nieuws - 1945TopClub - 2 0 0 0 
Nieuws — 2035 Les folies Offen
bach ( f) — 21 35 Apostrophes — 
22 50 Nieuws — 22 57 Pnntemps 
precoce (film) 

F3 
1910 Nieuws — 1920 Geweste
lijk nieuws — 1940 Regionaal pro
gramma — 1955 Tintin ( f ) — 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 2030 Le nouveau vendredi — 
2130 Mon midi a moi Jean 
Broussolle (reportage) — 2225 
Nieuws 

LUX. 
1700 Tekenfilms - 1715 Cinq a 
sept week-end — 1750 Culinair 
magazine — 1805 Le coffre-fort 
(spel) — 1810 Paris si tu veux 
(magazine over Parijs) — 18 35 Le 
coffre fort (spel) — 1900 Nieuws 
- 19 30 Le coffre-fort (spel) -
1947 Entre chiens et chats — 
2000 Sergent Anderson (fJ -
2100 Trahison sur commande 
(spionagefilm) 

Zaterdag 

BRT 1 
1500 Wielrennen (Ronde van Ita
lië) - 1630TheGoldrush - 1800 
Barbapapa — 1805 Disneyland — 
1850 Morgen wordt het beter — 
19 45 Nieuws - 2010 Duet ( f ) — 
20 35 Session (show) - 21 20 Ter
loops - 2205 Dallas - 2250 
Nieuws 

NED. 1 
1530 Nieuws — 1532 Brombeer 
en Co ( f ) - 1540 Charlie Chaplin 
— 1555 Toverpotlood (tekenfilm) 
— 16 35 Peter Ramsey de dieren
dokter ( f ) - 1800 Nieuws -
18 40 Kortweg - 18 50 Fabeltjes
krant ( f ) - 1855 Nieuws - 1859 
Beestenboel ( f ) - 1908 K R O s 
wereldcircus — 2000 De Willem 
RUIS show — 21 35 Nieuws — 
21 55 Gunsmoke ( f ) - 2245 Paus 
in Polen (Reportage) - 2320 
Nieuws 

NED. 2 
1855 Nieuws - 2027 De Tros 
Top 50 - 2000 Nieuws - 2027 
Dernck ( f ) - 21 30 De Ted Knight 
show ( f ) — 21 55 Anna Karenina 
( f ) - 2245 Aktua TV - 2330 
Nieuws — 2335 Studio Sport-ex-
tra 

RTB 1 
14 30 Ca cest Mouscron (revue) 
- 16 30 Ronde van Italië - 1805 
Declic ( f ) - 18 30 Un regard 
s arrete (spel) — 19 00 Les myste-
res de la Chambre noire — 1915 
Gewestelijke aktualiteiten — 19 30 
Nieuws — 1955 Europese verkie
zingen — 20 25 Le jardin extraordi
naire — 2055 La vache et le pri-
sonnier (film) — 22 45 Bette Midler 
special (show) — 23 35 Nieuws en 
sportuitslagen 

ARD 
1510 Nieuws — 1515 Sesam-
strasse — 1545 Spiel ohne Gren
zen - 1715 ARD-Ratgeber -
18 00 Evangelischer Vesper-Got-
tesdienst — 1830 Hier und Heute 
Unterwegs — 1855 Intermezzo-ln-
formationen — 1900 Nieuws — 
19 05 Die Sportschau - 20 00 Hier 
und Heute - 2022 7th Avenue -
Strasse der Mode ( f ) - 21 00 
Nieuws — 21 15 Der Ruepp (tv-
spel) - 22 45 Nieuws - 23 05 Mil-
va (show) — 2350 Blutige Spur 
(film) - 1 25 Nieuws 

ZDF 
1547 Kalle Blomquist (Jeugdfilm) 
- 1710 Peanuts ( f ) - 1735 Mork 
vom Ork ( f ) — 1805 Nieuws — 
1810 Laenderspiegel - 19 00 Lou 

Grant ( f ) - 2000 Nieuws - 2030 
Willys Freund (jeugdfilm) — 21 15 
Musik ist Trumpf (koncert) — 
22 45 Nieuws - 22 50 Das Aktuel-
le Sportstudio — 005 Der Kom-
missar ( f ) — 1 05 Nieuws 

D 3 
19 30 Schule und Medien - 20 00 
Markt - Wirtschaft - Sozial - 2015 
Sport im Westen — 20 55 Journal 
3 - 21 00 Nieuws - 21 15 Grund-
ausbildung (dok) — 22 40 Jascha 
Heifetz (muziek) 

TF 1 
13 00 Nieuws — 13 35 Le monde 
de I accordeon — 13 48 Au plaisir 
du samedi — 1809 Trente million 
damis (dok) — 1840 Magazine 
Auto Moto I — 1910 Six minutes 
pour vous defendre — 1915 Les 
exploits ( f ) - 1920 Gewestelijk 
nieuws — 1946 Les inconnus de 
19 h 45 - 2000 Nieuws - 2035 
Numero Un (show) — 21 35 Les 
Hentiers ( f ) - 2233 Tele-foot -
23 35 Nieuws 

A 2 
12 45 Nieuws - 13 35 Des ani-
maux et des hommes — 1425 
Wattoo Wattoo (tekenfilm) — 
1430 Les jeux du stade - 1705 
Salie des fétes — 17 55 Dokumen-
taire — 1850 Des chiffres et des 
lettres (spel) — 1920 Gewestelijk 
nieuws - 19 45 Top Club - 2000 
Nieuws — 2035 Lhomme Sand
wich (TV film) - 2210 Sur la 
sellette — 23 00 Terminus les Etoi-
les (show) — 2340 Nieuws 

F 3 
18 30 Jeugdprogramma — 1910 
Nieuws — 1920 Gewestelijk 
nieuws — 1940 Regionaal pro 
gramma - 19 55 Tintin ( f ) - 20 00 
Les jeux de 20 heures (spel) — 
2030 Le roi malgre lui (opera) — 
22 00 Nieuws 

LUX. 
12 00 La bonne franquette (tot 
13 30) - 16 32 Super juke-box — 
1800 La cloche Tibetaine ( f ) — 
1900 Nieuws — 1930 Aventures 
des hommes — 1955 Nieuws — 
2000 Rush ( f ) - 21 00 Police sur 
la ville (film) 

BRT 1 
930 Doe mee - 1000 Zal ik es 
wat vragen dok te r ' — 11 00 Eu
charistieviering vanuit Marseille — 
1200 Protestantse eredienst voor 
Pinksteren — 1300 Nieuws voor 

— Tei l t h e m W i l l i e B o y is here , maatschapp i jk r i t i sche w e s t e r n waar in het p r o b l e e m van d e Indianen 
in d e Amer i kaanse maatschapp i j soc io log isch behande ld w o r d t 
Z a t e r d a g 2 jun i o m 23 u 50 o p D l 

gehoorgestoorden — 
samstraat — 15 25 De o 
grot (jeugdfilm) — 161 ' 
ne slaapster (uallet) — 
bapapa( f ) — 13 50 De 
ons omnngd (dok) 
Nieuws — 2000 Spoi 
- 20 30 Ontsndppingsrc 
21 20 Close jp Jane 
22 20 Nieuws 

NED. 1 
11 00 Pinksterviering 
Nieuws — 1 b 30 Teleai 
Pinksterfeest m de E 
17 45 Bencht van de wil 
- 1800 Nieuws - 18 
- 19 00 Nieuws - 1 £ 
en Adriaan (f) - 1935 
rivier van het goud (dok 
Onze ouwe (f) - 22 O 
rig - 22 30 Jack Jers( 
VIS — 22 55 Nieuws 

NED. 2 
1805 De avonturen v 
Colargol - 18 45 Natte 
- 19 00 Landbouw 
(dok) - 1925 Ball Ver 
vorst (dok) - 2030 H L 
Verbond - 2035 N 
2040 Nieuws - 2040 
dat ze zingt — 21 55 H« 
werelddeel (dok) — 22 
de dames en de onthul 
2310 Nieuws 

RTB 1 
11 00 Euchanstievierinc 
Faire le point (debat) 
Nieuws — 1305 Cor 
- 1400 Le comte i 
Cristo (film) - 153( 
(dok) - 1630Printem| 
ne (muziek) - 1745 
monde — 18 40 Le Fra 
sime - 1910 Tintin (f 
Het Brusselse leven 
Nieuws - 2000 V 
jouer"? - 21 30 Camer< 
2245 Nieuws 

ARD 
13 00 Sohn gegen Vat< 
14 30 Zwischenspiel 
Nieuws — 15 30 Peto 
chen und die W Iddiebe 
- 1640 Roriische E 
17 30 Made in Solinge 
Europaische Ndtonalpt 
je) - 19 25 Nieuws -
Rosenkavalier - 2 3 ' 
nicht meme Herren (fil 
Nieuws 

ZDF 
11 30 ZDF-Matinee -
Sonntagskonzert — 13 
- 1415 Chronik der \^ 
gen zur Zeit — 1440 
vor zwei millionen Jat" 
1510 Neues aus Uhie 
1540 Nieuws ^ 1 5 5 0 
lerinsel ( f ) - 1615 I 
(tekenfilm) - 1625Zir 
— 17 55 Uriaub nacl" 
1800 Nieuws 1802 
Reportage - 2000 
2010 Bonner Perspt 
2030 Personenbeschrf 
don Parks (pc-treO -
Grossen Sebastians ( 
2235 Nieuws - 22 4( 
in Frankreich (tv film) -
Vereen (show) — 01 

D 3 
1900 Pippi Largstrun 
19 30 Bellamys Pflanzei 
2000 Rockpalast — . 
im Westen - 2055 J 
2100 Nieuws - 21 
geesten en denionen 
22 00 Technologie fur 
Welt (reportage) — 2 
haltung Kolner Treff 

F 1 
13 00 Nieuws - 132( 
sketchen — 1415 L 
vous du dimanche — 1 
me de lAtlantide (f; 
Sport premiere — 18^ 
d h o m m e ( f ) - 1925 
des araignees (dok) 
Nieuws - 20 35 La ch 
niques bleues (wester 
Direction deorchestre 
23 99 Nieuws 

A 2 
12 57 Top Club dimanc 
Nieuws - 13 40 Top 
che - 14 30 Droles di 
— 1520 En savoir pk 
Petit theatre d Antenne 
Monsieur Cinema (kw 
Chocolat du dimanch 
1805 La legende d'A 
l'ours Benjamin (fJ — 
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stoorden. — 15.00 Se-
. — 15 25 De onderzeese 
dfilm) - 16.15 De scho-
ter (balleÜ. - 18.45 Bar-
) — 18.50 De wereld die 
ingd (dok,). - 19.45 
- 2 0 0 0 Sportweekend. 
)ntsnappingsroute Cf.). — 
se up Jane Fonda. — 

iksterviering. — 13.00 
- 15 30Teleac. - 17.00 
lest in de Bijlmer. — 
cht van de wilde ganzen. 
Mieuws. - 18.30 Teleac. 
Nieuws. — 19.05 Bassie 
n(f.) - 19.35 De Yukon, 
het goud Cdok). - 20.25 
Ke (f.) - 22.00 Kieskeu-
30 Jack Jersey zingt El-
.55 Nieuws. 

avonturen van beertje 
- 18.45 Natte His Cdok). 

Landbouw: wildgroei 
19.25 Bali Verbrandt een 
;,), — 20,30 Humanistisch 

— 20,35 Nieuws, — 
jws, — 20,40 Ze zeggen 
gt,.,— 21.55 Het machtige 
sICdok), - 22,45 De bei-
1 en de onthulling Cf,), — 
uws 

;haristieviering, — 12,00 
point (debat), - 13,00 
— 1305 Concertissimo, 

Le comte de Monte-
Im), - 15,30 Tanzania 
16,30 Printemps de Vien-
ïk), — 17,45 Cirque du 
- 18,40 Le Francophonis-
19.10 TintIn Cf), - 19,15 
iselse leven, — 19,30 
— 20,00 Voulez-vous 
21,30 Camera-sports, — 

uws 

in gegen Vater (film), — 
wischenspiel, — 15,00 
- 15 30 Peto, das Einhör-
die Wilddlebe Cjeugdfilm), 

Römische skizzen, — 
de in Siolingen, — 18,40 
;he Nationalparks CSpan-
25 Niejws, - 19,30 Der 
'alier - 23,45 Mit mir 
ne Herren (film), - 1,20 

F-Matinee. - 13,00 Das 
konzert, — 13,45 Freizeit, 
Dhronik der Woche - Fra-
Jeit, — 14,40 Es begann 
millionen Jahren Cf,). — 

ues aus Uhlenbusch — 
uws — 15.50 Die Propel-
•), — 16,15 Kinobesuch 
i), — 16,25 Zirkus, Zirkus, 

Uriaub nach Mass, — 
uws - 18,02 Die Sport-
e, - 20,00 Nieuws. — 
jnner Perspektiven, — 
sonenbeschreibung Gor-
s CportreO, - 21,00 Die 
Sebastians Cblijspel), — 
uws. — 22.40 Gefangen 
;ich Ctv-film). - 00.10 Ben 
show) —01.00 Nieuws. 

jpi Langstrumpf Cf.). — 
amys Pflanzen-Report. — 
ckpalast - 20.45 Sport 
in. - 20.55 Journal 3. -
Buws. — 21.15 Goden, 
en demonen Cdok). — 
chnologie für die Dritte 
)ortage). - 22.45 Unter-
(ölner Treff, 

luws, — 13.20 Humor en 
. — 14.15 Les rendez-
iimanche. — 15.35 L'hom-
l'Atlantide (f,), - 16.28 
jmière - 18.27 Ce diable 
Cf). - 19.25 La strategie 

gnées Cdok.). - 20.00 
- 20 35 La charge des tu-
eues (western). — 22.00 

de'orchestre Cdok.). — 
juws 

3 Club dimanche. — 13.15 
- 13.40 Top Club diman-
4 30 Dróles de dames Cf.), 
En savoir plus, - 16,20 

jtre d'Antenne 2, - 16,55 
' Cinéma Ckwis), — 17,35 

du dimanche Cspel), — 
légende d'Adams et de 

njamin Cf). — 18.55 Stade 

2. — 20.00 Nieuws. — 20.35 Meur-
tre au monastére Ctv-film). — 22.10 
Zig-zag. — 23.00 Nieuws. 

LUX. 
13.15 Hei elei, kuck elei. — 15.15 
Euro 9. — 16.30 Sur Govin et le . 
chevalier vert Cfilm). — 18.00 La 
preuve par neuf. — 18.30 Spekta
kelmagazine. — 19.00 Les sentiers 
de l'aventure. — 19.30 Nieuws. — 
19.33 Cinè-sélectlon. - 20.00 Vi-
vre libre Cf). — 21.00 Le plus sau-
vage déntre nous Cwestern). 

Maandag 

BRT 1 
15.00 Wielrennen (Ronde van Ita
lië). — 16.30 Galakoncert voor 
Europa. — 17.40 Doe mee. — 
18.40 Barbapapa. - 18.45 In de 
schaduw (Latem). — 19.05 De vijf 
(f.) - 19.30 Kijk uit! - 19.45 
Nieuws. - 20.10 Dubbel dobbel. 
- 20.50 Rebecca Cf.) - 21.40 Om-
mekaar. — 22.20 Nieuws. 

NEP. 1 
18.50 Fabeltjeskrant (f.) - 18.55 
Nieuws. — 18.59 Majorettentaptoe 
(reportage). - 20.00 Water weg? 
CdokJ - 20.30 Wim Sonneveld 
Cshow). - 21.35 Nieuws. - 21.55 
Op een mooie Pinksterdag Cfilm-
pje). — 22.45 In gesprek met de 
bisschop. — 23.20 Paus in Polen. 
- 23.50 Nieuws. 

NEP. 2 
18.30 Stemmen voor Europa, waar
om zou je eigenlijk? — 18.55 
Nieuws. — 18.59 Studio sport. — 
2000 Nieuws. - 20.17 Kerkepad 
'79 - 20.40 James Herriot ( f ) -
21.30 Sheriff zonder wapen Ctv-
film). — 23.05 Pinkstergroeten uit 
Jeruzalem. — 23.25 Nieuws. 

RTB 1 
1500 Wielrennen CRonde van Ita
lië). — 16.00 Le comte de Monte-
Cristo Cf.) — 17.25 Rimes et racon-
tines. — 17.55 Les Robinsons du 
Pacifique (f.) - 18.20 Zigzag. -
18.35 Sri Lanka Cdok) - 19,05 
Lundi sport, — 19,20 Europese ver
kiezingen, — 19,30 Nieuws. — 
19 55 Jundisch advies Cadoptie), — 
20.00 Europese verkiezingen. — 
21.05 Les sentiers du monde. — 
22.20 Nieuws. - 22.35 Itinéraires 
Cdok.) 

RTB 2 
19.55 Seniorama. — 20.35 La cou-
ronne du diable (f.) 

ARP 
11.45 Das feuerrote Spielmobil. — 
1215 Rockpalast. - 13.00 Der in
ternationale Frühschoppen, — 
13 45 Franz Schubert, - 14,45 Re
gionaal weekoverzicht — 15,45 
Eine Hauptrolle für Rosmaryna 
Cjeugdfilm), — 17,15 Herrgottsapo-
theke Creportage), — 18.00 Toms 
Abenteuer Cfilm), — 19,15 Hummel-
Hummel nach Noten, - 20,00 Die 
Sportschau, — 21,00 Nieuws, — 
21 15 Tatort Cf,) - 22,55 Nieuws, 

- 23 05 Maria Schell Cportret), — 
00 20 Literair magazine, — 01 05 
Nieuws, 

ZPF 
12,30 Der Traum (balleü, - 13,25 
«Bei uns brennt es,,,» (reportage), 
- 14,00 Die Propellerinsel ( f ) -
14,25 Ihr Auftntt (reportage), -
14,55 Fest im Sattel Cfilm), - 16,10 
Nieuws, — 16,15 Finian's Rainbow 
(musical) — 18,30 Herbert von Ka-
rajan und die Wiener Philharmoni-
ker, - 20,00 Nieuws - 20,15 Was 
faellt ihnen zu pfingsten ein? — 
20,30 Cleopatra Cfilm). - 21,55 
Nieuws, - 22,00 Cleopatra Cfilnn), 
- 23,35 Der Idiot im Hintergrund 
Cfilm), - 0,20 Nieuws 

P 3 
20,55 Journal 3, - 21,00 Nieuws, 
- 21,15 Erziehung zum Frieden, — 
22.00 Momente. - 22.15 Der 
Mann aus dem süden Cfilm). 

TFJ 
13.00 Nieuws - 14.25 Tennis. -
18.57 Echt gebeurde verhalen — 
19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.44 
Les inconnus de 19 h 45. — 20.00 
Nieuws. — 20.35 Nous ne vieilli-

— H o e ik de o o r l o g w o n , sat i r isch ant i -oor logspamf le t waar in waanz inn ige ko lde r en makaber 
l ogs joe rnaa l f ragmenten elkaar a fwisse len. 
D insdag 5 juni o m 21 u. o p BRT. 

oor -

rons pas ensemble (film), — 22,00 
Une belle vie CJacques Monod), — 
22,30 Nieuws, 

A 2 
13,35 Nemrut dag CdokJ - 13,50 
Bonjour Paris (f J — 14,03 Dames
magazine, — 15.05 L'lndien Cfilm), 
— 16,45 Dokumentaire, — 17,25 
Fenétre sur,,, — 17,55 Jongeren
programma, — 18,35 C'est la vie, 
— 18.55 Des chiffres et des lettres 
Cspel), - 19,20 Les Ainous Cdok) 
— 19,45 Top club (show), - 20.00 
Nieuws. — 20.35 Le. charme de Ca
role Laure (show). — 21.40 Ques
tion de temps, — 22,40 Bande a 
part, — 23.10 Nieuws. 

FR 3 
18.55 Scènes de la vie de province 
Cf.) - 19.10 Nieuws. - 1920 Les 
animaux et leur survie, — 19,45 Le 
Pare National de la Vanoise, — 
19,55 Tekenfilm, - 20,00 Les jeux 
de 20 heures Cspel), — 20,30 Un 
autre homme, autre chance Cfilm), 
— 22,00 Nieuws, 

LUX 
12,00 La bonne franquette, — 
17.00 Tekenfilms. - 17.25 Cinq a 
sept agenda. — 17.30 Le franco-
phonissime (spel), — 18,00 Le cof-
fre-fort (spel), — 18,03 Filatelie, -
18.10 Aktualiteiten, - 18,20 Ram-
dames, — 18,35 Le coffre-fort 
(spel), - 19,00 Nieuws, - 19,30 
Le coftre-fort (spel), — 19.47 Entre 
chiens et chats. — 19.55 Nieuws. 
— 20 00 L'étrange monsieur Duval-
lier (f.) — 21.00 L'aventure c'est 
l'aventure (film). 

Dinsdag 

BRT 1 
15,00 Wielrennen, (Ronde van Ita
lië), - 18,45 Barbapapa Cf), -
18,50 Toestand '79, - 19,30 Politie
ke Tribune (VU), — 19,45 Nieuws, 
- 20,10 Het huis aan de St,-Alde-
gondiskaai (TV-film), - 21,30 Le
ven op aarde Cdok), — 22.20 Tenu-
to. - 23.10 Nieuws. 

BRT 2 
20.10 Dirk van Haverskerke Cf.). -
20.35 Dieren in het zonnetje 
Cdook.). - 21,00 Hoe ik de oorlog 
won Cfilm), 

NEP. 1 
1850 Fabeltjeskrant Cf), - 18,55 
Nieuws, — 18,59 De klub uit de 
achtertuin Cf), — 19,10 EO kinder
krant — 19,35 Geld halen uit de 
oceaan (dok), — 20.00 Kom heilige 
Geest, daal neder. — 20.55 Hoe 
zouden wij dan leven? (dok,), — 
''1,24 Ten slotte, — 21.35 Nieuws, 

— 21,55 Den Haag vandaag, — 
22,10 Oost-Groningen (dok), -
23,15 Nieuws 

NEP. 2 
18,55 Nieuws, - 18,59 J,J, De Bom 
v /h De Kindervriend, - 19 25 Ko
ning klant — 20,00 Nieuws, — 
20,27 De 7 van Blake (f) , (Blake's 
seven), — 21,20 Het huis dat Jack 
bouwde ( f ) , — 21,50 Met voorbe
dachten rade (tv-film), — 22,25 
Vara Visie, — 23,20 Nieuws, 

RTB 1 
15,00 Ronde van Italië - 17.25 1,2, 
3... Cinema, — 17,55 Les Robin
sons du Pacifique (f) , — 18,35 Zig
zag, — 18,40 Francis aux Paradis 
Perdus (dok), — 19,05 Gewestelij
ke aktualiteiten, — 19,20 Eurof>ese 
verkiezingen, — 19,30 Nieuws, — 
19,55 Europese verkiezingen. — 
21,05 La grande aventure de Ja
mes Onedin (f) , — 21,55 Nieuws, 
— 22,10 Histoire de la marine 
(dok), 

RTB 2 
19,55 Histoire de la musique popu
laire, — 20,45 Le jeune homme vert 
(tv-film), — 22,05 Einde van de uit
zending. 

ARP 
9,05 Schooltelevisie, - 17,10 
Nieuws, — 1715 Bulgarien zwi-
schen ost und west Creportage), — 
18,00 Die kleine dampfklok, -
18,05 Universum Cdok), - 18,20 
Geheimtip fuer Tommy, — 18.50 
Nieuws. — 19.00 Pinocchio Cf.) — 
19.30 Sendung echo - Der Inter
mezzo brief kasten. — 19.40 Poli-
zeiinspektion I Cf.) — 20.15 Regio
naal magazine — 20.45 Trick um 
4tel vor 8. - 21.00 Nieuws — 
21.15 Was bin ich? - 22.00 Aktua-
liteitenrubriek. — 22.45 Detektiv 
Rockford: Anruf geneugt Cf.), — 
23,30 Tagesthemen, - 0,05 Magh-
rebinische geschichten Cdok,), — 
1,05 Nieuws, 

ZPF 
18.00 Nieuws. - 18.10 Der skiave 
CalviSius Cf). - 18.40 Die dreh-
scheibe. — 19.20 Die schnellste 
maus von Mexiko (f). — 20.00 
Nieuws. — 20.30 Beiss die Zaehne 
Zusammen (blijspel). — 22.00 Heu-
te-journal. — 22.30 Gevaar voor 
kinderen op straat (reportage). — 
23.00 Valdez kommt (western). — 
0.25 Steckbrief. — 0.40 Nieuws. 

P 3 
20.00 Arm und Reich in Bogota 
(dok). - 20.45 Journal 3 - 21.00 
Nieuws. — 21.15 Schauplatz. — 
22.00 Momente. - 22.15 Ich und 
mem Bruder Cf.). — 22,45 Monitor 
im Kreuzfeuer — 2330 Keine 
angst vo rm fliegen Cdok) 

18,57 Echt gebeurde verhalen, — 
19,12 Une minute pour les femmes 
— 19,20 Gewestelijk nieuws, — 
19.44 Les inconnus de 19 h 45, — 
20,00 Nieuws, - 20,35 Autour du 
Chapiteau (variété), — 21,40 Mon 
quartier c'est ma vie Creportage), 
- 22,40 Tennis, - 23,10 Nieuws, 

A 2 
12.45 Nieuws, — 13,20 Page spéci
ale, — 13,35 Regionaal magazine. 
— 13.50 Bonjour Paris Cf). - 14.03 
Damesmagazine. — 15.05 Les in-
corruptibles. — 15.55 Découvnr. 
- 17.25 Fenétre sur... — 17.55 
Jongerenprogramma. — 18.35 
C'est la vie (tips). — 18.55 Des chif-
fres et des lettres (spel). — 19.20 
Gewestelijk nieuws. — 19.45 Top 
club. - 20,00 Nieuws, - 20,40 Le 
dernier choix du Marechal Ney 
Cdok), - 23.30 Nieuws, 

FR 3 
18.50 Scènes de la vie de province 
(O. - 19.05 Nieuws. - 19.15 Ge
westelijk nieuws. — 19.35 Regio
naal programma. — 19.55 Les 
aventures de Tintin (f) , — 20,00 
Les jeux de 20 heures (spel). — 
20.30 Un dimanche a New York 
(film). - 22.00 Nieuws. 

LUX 

TF 1 

12.00 La bonne franquette. — 
17.00 Cinq a sept jeunes. — 17.30 
Ma sorciére bien-aimée (f.). — 
18.00 Le coffre-fort (spel). - 18.03 
Cinq a sept service. — 18.10 
Nieuws. — 18.20 Damesmagazine. 
- 18.35 Le coffre-fort (spel). -
19.00 Nieuws - 19.30 Le coffre-
fort (spel). — 19 47 Entre chiens et 
chats. - 19.55 Nieuws. - 20.00 La 
petite maison dans la prairie (f.), — 
21 00 Le jeune Cassidy (film), — 
22,45 Les potins de la Comète, 

Woensdag 
[ 
BRT 1 
15,00 Wielrennen (Ronde van Ita
lië), - 16,30 Tip-top - 18,15 Er 
was eens (dok,), — 18,40 Barbapa
pa (f) , - 18,45 De Hardy's en 
Nancy Drew ( f ) — 19,30 Politieke 
tribune, — 19,45 Nieuws — 20,15 
Happy Days (f) , - 20,40 35 jaar la
ter D-Dag, 

BRT 2 
20 10 Hoogtepunten uit de kunst 
van de 20e eeuw, — 21,05 Ze 
noemden hem «King» (film). 

NEP. 1 

13,00 Nieuws, 13,50 Tennis, — 
15,30 Nieuws, — 15.32 Avro's kin
derfestival, — 18,00 Nieuws, — 

18,40 Toeristische tips, - 18,50 Fa
beltjeskrant. — 18,55 Nieuws, — 
18.59 Van gewest tot gewest — 
19,50 Politieke partijen, - 20,00 
Europakwis, — 21,37 Nieuws, — 
21,55 Den Haag vandaag, — 22,10 
Het Europaforum (debat), — 23,05 
Nieuws, 

NEP. 2 
16,55 Nieuws, — 18,59 En ze kre
gen een dochter (f) , — 19.25 Ken
merk. - 20.00 Nieuws. - 20.27 
Socutera. — 20.32 Countdown 
(pop). — 21.00 The long white trail 
(film). - 21.30 Fantasy Island (fJ. 
- 22.11 De junioren (dokJ. — 
22.40 Operation Petticoat ( f j , — 
22,55 Veronica's agenda, — 23,00 
Nieuws, 

RTB 1 
Wielrennen (Ronde van Italië), — 
16,55 Feu vert, - 18,30 Emilie (fJ, 
— 18,35 Katoliek-godsdienstige 
uitzending, — 19,10 Antenne-soir, 
— 19,20 Europese verkiezingen, 
- 19,30 Nieuws, - 19,55 Ver-
keerstip, — 20,00 Europese verkie
zingen, — 21,05 Un miei amer (tv-
spel), - 22,25 Nieuws, - 22.40 
Super 8, 

RTB 2 
19,55 Teleretro (dok,), - 21,30 
L'Amour du metier (f) . 

ARP 
17,00 Nieuws, — 17,15 Engelse 
Galopp-derby. — 18,00 Ach, du 
dickes Ei - film, — 18,50 Nieuws, — 
19,00 7Th Avenue, strasse der 
mode (f), - 19,30 Hit um halb 7, -
20,15 Regionaal magazine, — 20,45 
Hit um 4tel vor 8, — 21,00 Nieuws, 
— 21 15 Die wunderliche Ge-
schichte der Lady B, (tv-spel), — 
22 10 Die Misvergnügten (toneel), 
- 23,00 Wechselspiel, - 23,30 Ta
gesthemen, 

ZPF 
17,15 Trickbonbona — 18,00 
Nieuws — 18,10 Die Follyfoot-
Farm (f) . - 18,40 Die Drehschei-
be, - 19,20 Sing mit Heino, -
20,00 Nieuws - 20,30 Erwachen-
des Land Cf), - 21,15 ZDF-Maga-
zin. — 22,00 Heute-Journal, -
22,20 Van der Valk Cf), - 23,05 
Sieh mal an, — 23,10 Treffpunkt 
Ü-Wagen 4 Creportage), - 23,40 
Stationschef Fallmerayer Ctv-film), 
— 1,05 Nieuws, 

ARP 3 
20,00 Tier-Report (dok), - 20.45 
Journal 3. - 21.00 Nieuws. -
21.15 Mittwochs in,„ - 23,05 Film-
tip, — 23,10 Ministerium der Angst 
(spionagefilm), — 0,35 Nieuws, 

F1 
13,00 Nieuws - 13,37 Les visi
teurs du mercredi, — 17,20 Tennis, 
— 19,12 Une minute pour les fem
mes, — 19,20 Gewestelijk nieuws, 
— 19,44 Les inconnus de 19 h 45, 
— 20,03 Nieuws, - 20,35 Romeo 
et Baucis Ctv-spel), - 22,08 A la 
poursuite des étoiles Cdok), — 
23,10 Tennis, - 23,30 Nieuws 

A2 
12,45 Nieuws, - 13,20 Page spé
ciale, — 13 35 Regionaal magazine, 
- 13,50 Bonjour Paris Cf), - 14,03 
Damesmagazine, — 15,10 Tennis 
Creportage) — 17,20 Jongerenpro
gramma — 18,35 C'ést la vie Ctips). 
— 18,55 Des chiff res et des lettres 
Cspel), - 19,20 Gewestelijk 
nieuws — 19,40 Verkiezingspro
gramma. — 20,00 Nieuws, - 20,35 
Mi-Fugue, Mi-Raison, - 20,20 Co-
lombie Cdok) — 23,15 Nieuws, 

FR. 3 
18,50 Scènes de la vie de province 
Cf), - 19.05 Nieuws. - 19.15 Ge
westelijk nieuws. — 19.35 Regio
naal programma. — 19.55 Tintin Cf). 
- 2000 Les jeux de 20 heures 
Cspel). — 2030 Bravados (wes
tern). — 22.10 Nieuws. 

LUX. 
1200 La bonne Franquette. — 
16.30 L'école buissonniére. — 
18.00 Le coffre-fort (spel). - 18.0S 
Nieuws uit de regio's. — 18,20 
Ram-Dames, — 18,35 Le coffre-
fort (spel), — 19,00 Nieuws, — 
19,30 Le coffre-fort (spel), - 19,47 
Entre chiens et chats, — 19,55 
Nieuws, - 20,00 Hit-parade, -
21,00 La furie du désir (film). 
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Argentijns voetbal sterker II verwacht 
Mei IS de voetbalmaand bij 
uitstek In de vaderlandse 
kompetities vallen de 
beslissingen Liverpool en 
Beveren landskampioen 
Ajax zo goed als zeker 
Nederlands beste en m 
West-Duitsland drijft Kevin 
Keegan de Hamburger S V 
naar nieuwe glorie 
De Europese 
bekertoernooien zijn aan de 
ontknoping toe De 
gelijkschakeling, lees 
middelmatigheid, is troef 
maar daar storen C F 
Barcelona en Bor 
Monchengladbach zich 
vooralsnog met aan En dat 
zal ook Nottingham Forest 
we] met doen Want die 
winnen toch de Europacup I 
tegen Maimo n i e f Of kan 
dat anders' ' 
Maar daarmee is het zaakje 
dit jaar nog niet rond Want 
uitgelezen m deze periode 
maakt Argentinië voor het 
eerst als regerend 
wereldkampioen zijn 
opwachting m Europa Vier 
interlands staan op het 
programma tegen 
Nederland, Italië, Ierland en 
Schotland 

• Robert Van de Walle heeft 
het uitstekend gedaan op de Eu
ropese judokampioenschap-
pen HIJ won een zilveren en een 
bronzen plak Robert van West-
vlaamse origine eindigde twee 
de bi) de halfzwaren In de open 
kampioenschappen diende hij 
twee tegenstanders te laten 
voorgaan Van de Walle ver
zorgde evenwel de publiciteit 
voor een sporttak die in dit land 
weinig te weinig eigenli|k aan
dacht geniet 

• De Belgische atletieksport 
maakte in het voorbi je weekend 
een erg goede beurt In Luik ver
beterde Patrick Desruelles het 
nationaal rekord polsstoksprin-
gen Hij veerde 5 35 meter hoog 
Daarmee mag hij tot de -bete
re» Europeanen worden gere
kend We nemen geen risico 
wanneer we stellen dat Patrick 
dit rekord in de loop van het sei
zoen nog scherper zal gaan 
stellen 
Ook de Franstalige Brusselaar 

kortweg 

Jacques Borlee trad zij het 
voor de niet ingewijden eerder 
onverwacht sterk op de voor
grond 454 over de 400 meter 
Geen Europeaan deed dit sei
zoen vooralsnog beter Borlee 
IS 21 en grote belofte Hij zou 
erg ambitieus kerngezond en 
hoogbegaafd zijn Mogeli jk kan 
Fons Brydenbach zich optrek
ken aan de komst van een ster
ke rivaal Of gaat de Limburgse 
universitair nu helemaal de 
duisternis i n ' 

# Vorig weekend werd een 
punt gezet achter de voetbal
kompetit ie in de hogere klas
sen De respektieveli jke kam
pioenen heten Beveren-Waas 
Cercle Brugge (tweede klasse) 
Racing Jet en Hoeselt (derde 
klasse) Seraing Racing Door
nik Stade Leuven en FC Han-
nuit (vierde klasse) 

Het kleine Hoeselt (de klub zou 
amper een tribune bezitten) 
dringt door naar de nationale 
liga Voetbal is avontuur zou 
men in Engeland zeggen En ver
der mag gewezen worden op de 
heropbloei van de voetbalsport 
in het Doornikse Het zal overi
gens jaren geleden zijn dat nog 
eens drie Waalse klubs kam
pioen werden in vierde klasse 
het werd t i jd want van de 34 
ligaklubs zijn er amper vijf uit 
Wallonië afkomstig 

# In de wielersport zijn we aan 
de eerste grote ronde toe In de 
Giro schijnt de str i jd om de 

eindzege zich toe te spitsen op 
een duel Sarroni-Knudsen Mo-
ser vertrok wel sterk maar dien
de bij de eerste zware ti jdrit zijn 
meesterschap in te ruilen Bep-
pe Sarroni draagt nu de hoop 
van de t i fosi Roger De Vlae-
minck mikt nog uitsluitend op 
ritoverwinningen en Johan De 
Muynck mag nog enkel hopen 
zijn konditie pHigsziOS te kun
nen opvijzelen met het oog op 
de Ronde van Frankrijk 

In de Dauphine Libere ri jdt Ber
nard Hinault alles omver wat 
overeind staat Hij regeert op
permachtig en zal als uitgespro
ken favoriet aan de start van de 
Tour verschijnen 

Op plaatselijk vlak werd Eddy 
Van Hoof nationaal kampioen 
bij de amateurs Hij is twint ig en 
won dit seizoen al vier koersen 
Van Hoof uit Hulshout afkom
stig was geen favoriet Maar hij 
won desondanks met gezag 

9 Luc Van Loon van Het Be
lang van Limburg ging een 
avondje praten met Rik Van 
Looy W I J citeren -Wat vind /ij 
persoonlijk van de Belgische 
sportjournalistiek'''— Dat ze 
persoonlijkheid mist De sport
beoefenaars worden teveel 
naar de mond gepraat Onaan
vaardbare ekskuses en uit
vluchten van de verliezers wor
den vaak klasseloos weergege
ven zonder dat daartegenover 
de kritische visie van de ver
slaggever wordt geplaatst Ook 
de grote inrichters ontsnappen 
te gemakkelijk aan verdiende 
kritiek Hoe dat allemaal te ver
klaren IS weet ik niet direkt 
maar de vaststelling dat onze 
sportwereld zo licht geraakt en 
kleinzerig is zal daar wel niet 
vreemd aan zijn -
Duideli jker kon(den) Rik (en 
Luc) het met zeggen De Belgi
sche sportjournalist iek is een 
vicieuze cirkel Waarin iedereen 
iedereen ontziet Behalve de 
waarheid 

Twee van de vier wedstrijden lig
gen al achter de rug Tegen het 
sterk gemotiveerde Nederland 
werd in Bern 0—0 gelijk gespeeld 
De Argentijnen wonnen de her 
kansing van de wereldbekerfinale 
met de strafschoppen Vier dagen 
nadien hielden de wereldkampioe
nen het niet minder zegednftige 
Itahe in Rome op 2 —2-gelijk 
Belangnjk evenwel was dat de Ar
gentijnen in beide matchen een 
brede voet in het spelbeeld hiel
den ZIJ voetbalden aanzienlijk be 
ter dan algemeen werd verwacht 
Europa was van oordeel dat Ar 
gentinie vong jaar ten onrechte 
wereldkampioen werd Het had als 
organizerend land mateloos ge 
profiteerd van door de Fifa opge 

Real Madrid en AC Milaan deden 
er het grootste voordeel bij Ar
gentinië was ook vooral rijk in de 
breedte Het beschikte over de 
omvangrijkste spelerskernen Dat 
het met altijd resultaten behaalde 
die overeenstemden met zijn mo
gelijkheden kan op uiteenlopende 
wijzen worden verklaard Wij hou
den het bij een voor de hand lig
gende reden jarenlang gold het 
Argentijnse voetbal als het hard
ste en meest defensieve van Zuid-
Amenka Hard en defensief is te
genstrijdig met de natuurlijke aan
leg van Zuidamenkanen 

In dit verband verwijzen wij o a 
naar de memorabele Engeland — 
Argentinië bij de wereldkampioen
schappen in 1966 Brutaliteiten en 
uitsluitingen bezorgden het Argen
tijnse voetbal een mentale hypo-
teek waarvan het zich slechts vo
rig jaar heeft kunnen bevrijden 
Mede door de omstandigheden 

Dat wel Maar het ziet er nu geluk
kig naar uit dat de bevrijding defini
tief IS 

Cesar Menott i 

Voetbalgeschiedschrijvers zullen 
de naam van Cesar Menotti wel
licht onverbrekelijk verbinden aan 
deze periode van Argentijnse we
deropstanding Terecht of ten on 
rechte De lezer weet dat wij de 
gewoonte hebben de inbreng van 
trainers zeker met te overschat
ten Ook deze van Menotti met 
Zeker met nu blijkt dat de sfinks-
achtige bondscoach zich rijkelijker 
wenst te laten betalen dan de ab
solute vedetten onder zijn spelers 
Cesar verdient zoiets van een 
slordige zij het wel geïndexeerde 
dneeneenhalf miljoen per jaar plus 
het dubbele jawel van de spelers-
premies Meer hoeft eigenlijk met 
gezegd 

En wat zet Cesar daartegenover"? 
Onder meer een verklanng als 
deze «In 1982 wordt het moeilijk 
Vorige keer werden we wereld 
kampioen vanuit nul Nu moeten 
we de titel verdedigen Dat boe
zemt me geen angst in We heb
ben er de spelers voor We heb
ben ook een goede organizatie Er 

' •^y'^ ^< /•• ^^^ ï- y%'^^ i^^^'^^j' 

zette «omstandigheden» Gaande 
van met onbevooroordeelde arbi 
trage tot orgamzatorische ondoor
zichtigheden die allen in het voor 
deel van de thuisploeg speelden 

Het stond vast dat Argentinië na 
afloop van de wereldkampioen
schappen bij de eerste de beste 
gelegenheid de volle lading van 
zijn Europese tegenstanders zou 
meekrijgen Die berekening blijkt 
fout Argentinië is duidelijk sterker 
dan vermoed En voor wie door
denkt kan dit eigenlijk geen ver
rassing zijn Want de voetballers 
van dat land werden toch altijd on 
der de meest getalenteerden van 
de toch al hoogbegaafde Zuid 
amenkaanse voetballers gere 
kend Ondanks zij voor 1978 nooit 
wereldkampioen werden golden 
ZIJ als de bekwaamste tegenspe 
Iers van de vooral door Pele onge 
naakbare Brazilianen Argentinië 
was ook altijd een voorraadschuur 
voor njke Zuideuropese topklubs 

IS zelfvertrouwen en we bezitten 
overtuiging Maar opnieuw heb
ben we de hulp van iedereen no
dig omdat ik ervan overtuigd ben 
dat de wereldbeker niet alleen 
veroverd is door de spelers maar 
ook dankzij objektieve joernalis-
ten officials en anderen die ons 
terzijde stonden» 
Z o n verklanng schijnt ons duide
lijk genoeg Lulkoek van begin tot 
einde Wie zon onzin durft uit te 
slaan mag naast Raymond Goe-
thals op de bank gaan zitten Of 
toch met Want het blijft een feit 
dat Menotti zijn spelers opnieuw 
in hun eigen mogelijkheden heeft 
doen geloven Daar liggen zijn ver
diensten Niet verder en met min
der ver HIJ heeft het Argentijnse 
voetbal zijn eigen geaardheid te
ruggegeven Dat IS een verdien
ste Al wordt ze naar ons gevoelen 
veel te hoog geprijsd Maar wat 
wordt in het hedendaagse voetbal 
nog op zijn juiste waarde geprijsd 
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CANNES 7 9 : 
C A N N E S - Het jaarlijkse 
filmfeest bij uitstek, het Fes
tival International du Film te 
Cannes, is weer voorbij. De 
22e editie was voor elke 
deelnemer (of hij nu behoor
de tot de 2.000 journalisten, 
35.000 producenten, ver
huurders, regisseurs, ak-
teurs of aktrices of filmtech
nici, of tot de niet te 
schatten film- en andere toe
risten) weer een bijzonder 
frustrerende maar tevens 
onvermijdelijke filmgebeur-
tenis. Tijdens deze zonover
goten filmmaraton werden 
400 tot 600 films op de kij
kers losgelaten, van 8 uur 's 
morgens tot 2 uur 's nachts, 
zowel in de klassieke bio
skopen, als in de daartoe 
speciaal uitgeruste video
zaaltjes. Maar het belang 
van Cannes ligt momenteel 
niet alleen in het vertonen 
en het te koop aanbieden 
van reeds afgewerkte films. 

Cannes dringt zich steeds 
meer op als een produktie-
centrum. Filmprofessionals 
ontmoeten elkaar hier om 
afspraken (vooral financieel 
in de vorm van voorschot
ten op de recette) te maken 
omtrent de films die pas 
over een jaartje (of over vijf 
jaar, als je het extreme geval 
Superman aanhaalt) in de 
bios zullen komen. Dage
lijks lees je hier in de diver
se filmkranten («Le film fran
cais», «Le Cinema de Fran
ce» en het Engelstalige 
«Screen International») de 
meest optimistische (en 
soms zeer voorbarige) ge
luiden over de nieuwste su-
perprodukties. Vorig jaar 
werd ene Farrah Fawcett-
Majors (wel bekend van een 
Amerikaanse tv-reeks) let
terlijk opgefokt door publi
citeit en kritiekloze pers tot 
het akteerwonder van de 
eeuw. Ondertussen is het 
nog altijd wachten geblazen 
op haar eerste prestaties 
(Sunburn is momenteel in 
post-production, wat bete
kent dat de film nog tech
nisch moet worden afge
werkt, terwijl haar nieuw ve
hikel Strictly Business, met 
Roger Moore reeds wordt 
aangekondigd.) Cannes 

brengt zichzelf als het ware 
in een voortdurende eufori
sche toestand die achteraf 
veel sneller afkoelt en ver
dwijnt dan de meeste ge
schreven of verfilmde ver
slagen van aangestoken 
journalisten of TV-camera-
lui. Ik herinner me nog Pre
mière-Magazine, twee of 
drie jaar geleden, dat toen 
een doorlopende hommage 
was aan Anthony Simmons 
sympatieke maar totaal on
belangrijke Black Joy (zelfs 
«commercieel» onbelang
rijk, want die film werd ook 

Omdat de public relations-
kerels van die film op de 
Cannese Croisette dat jaar 
een opgemerkte parade 
hielden? Wie bescheiden of 
minder publicitaire moge
lijkheden heeft in Cannes, 
dreigt inderdaad verstikt te 
worden door golven van 
wijdkeelse en arrogante ba
naliteit. 

De kompetitie 
Uiteraard kan ik hier niet alle films 
bespreken die «in kompetitie» lie
pen (ik zag ze trouwens niet alle
maal: de nevenmanifestaties als 
«semaine de la critique», «perspec
tives du cinema frangais», «un cer
tain regard» enz. liepen terzelfder-
tijd) maar achteraf bleek ik intuïtief 
toch een zeer gelukkige keuze te 
hebben gemaakt: alle door de «In
ternationale Jury» (onder het 
voorzitterschap van Frangoise Sa-
gan) bekroonde films heb ik ge
zien. Beginnen we met hét film
evenement van Cannes 1979: de 
wereldpremière van Francis Ford 
Coppola's Apocalypse Now. Vijf 
jaar heeft Coppola aan dit, wat hij 
zelf noemt «kunstwerk» gewerkt, 
het heft zijn persoonlijke fortuin 
(verzameld met The Godfather I & 
II) totaal opgeslorpt en de in Can
nes vertoonde versie was eigenlijk 
nog een werkkopie (zo was er nog 
geen begin- en eindgeneriek en 
ook de klank en muziek waren nog 
niet definitief, alsook bestond de 
mogelijkheid dat Coppola het zeer 
filozofische, hoogdravende en an-
ticommerciële slot nog zou wijzi
gen. Dit in alle opzichten zeer le
vendige stuk film gaat niet «over» 
Vietnam: het is Vietnam, beweert 
Coppola Apocalypse Now vangt 
aan als een zeer spectaculaire 
oorlogsfilm, maar evolueert naar 
een filozofisch traktaat over 
«goed» en «kwaad». Gebaseerd 
op de novelle van Joseph Conrad 
(«Hearts of Darkness») komt Apo
calypse Now ondanks bevreem
dend spectaculaire en hallucinante 
toestanden toch nog als een zeer 
literaire film over De vernietiging 
van een Vietnamees dorp door de 
VS-luchtmacht op de tonen van 
Wagner is nu al een brok onge
naakbare filmgeschiedenis, maar 
door de sterk persoonlijke kijk van 
Coppola (die zelf grif toegeeft dat 
niet hij de film gemaakt heeft, maar 
dat de film «zichzelf» heeft ge
vormd en ontwikkeld) zal de kijker 
totaal perplex de zaal verlaten. Bin
nen het Hollywoodsysteem heeft 
Coppola met Apocalypse Now 
waarschijnlijk de meest subversie
ve en on-Amerikaanse film ge
maakt: er zijn geen «goeden» 
meer, enkel maar «slechten», maar 
voor die slechten wordt geen 
greintje sympatie opgebracht. Wie 
ooit Werner Herzogs Aguirre, der 
Zorn Gottes zag, kan die ervaring 
als voedingsbodem nemen voor 
een eerste benadering en inter
pretatie van Coppola's film: een 
nooit eindigende tocht doorheen 
de fysische en morele waanzin 
van een oorlog. 

De andere «gouden palm» die 
Cannes dit jaar voortbracht in de 
sektie langspeelfilms ging naar 
Volker Schlöndorffs Die Blech-
trommel, naar de gelijknamige ro
man van Günther Grass. Even
eens een zeer ongewone en hallu
cinante filrfTdTe zich hoofdzakelijk 
afspeelt tijdens de Tweede We
reldoorlog, in Dantzig-Gdansk. De 
waanzin van de oorlog wordt hier 
bekeken door de ogen van een 
kind dat op driejarige leeftijd be
sluit niet meer te willen opgroeien. 

Dit striemend pamflet tegen de 
huichelmentaliteit van de volwas
senen is een bijzonder intrigerend, 
filmisch verrassend en visueel 
spektakel met een surrealistische 
geladenheid. 
Schlöndorff weet de roman van 
Grass gedurende 2/3 van zijn film 
in een originele en gedurfde cine
matografische taal om te zetten. 
Het hoofdpersonage is een cy
nisch kommentator van de nazi-
ideologie en de daaruit voortsprui
tende drama's. Naarmate de kleine 

trommelaar (fascinerend vertolkt 
door David Bennent, zelf 13 jaar 
oud maar met het uitzicht van een 
lilliputter) ouder wordt en ook 
amoureuze stappen gaat zetten, 
verliest de film \/eel van zijn ideolo-
gisch-politiekQ zeggingskracht. 
Van onverwacht criticus van de 
historische gebeurtenissen in 
Duitsland tussen de jaren dertig 
en veertig evolueert Oscar naar 
een ongelukkige puber en die stap 
is moeilijk te verteren omdat 
Schlöndorff verder blijft filmen in 
zijn onwerkelijke en oorspronkelij
ke filmstijl (om. parodieert hij de 
Duitse expressionisten heerlijk). 
Toch blijft Die Blechtrommel een 
zeer ongewoon, zij het wat oog
verblindend, werk dat — zoals 
Apocalypse Now — geen voor
gaande heeft in de filmgeschiede
nis. Maar voldragen meesterwer
ken, in de zuiverste betekenis van 
het woord, zullen beide Goude 
Palm-winnaars nooit worden ge
noemd. 

Beste vrouwen 
Het enige perfekte werk, naar 
vorm en inhoud, was m.i. Terrence 
Malicks Days of Heaven (Prijs 
voor de Beste Regie). Malick heeft 
drie jaar aan zijn film gewerkt om 
de perfektie te kunnen benaderen. 
Met Nestor Almendros als came
raman, schildert hij ons de Ameri
kaanse country-site voor als het 
Aards Paradijs, dat evenwel lang
zamerhand door de pioniers zal 
worden verknoeid: het rite van de 
natuur, het groeien, opschieten en 
oogsten van het graan wordt tel
kens visueel en auditief verbroken 
door de machines. De mensen 
daarentegen buiten elkaar uit: de 
farmer onderbetaalt zijn blanke ar
beiders; de arbeiders (in de vorm 
>an een koppel dat zich uitgeeft 
als broer en zus) dingen enkel 
naar de macht van de farmer om 
diens systeem verder te zetten. 
Malicks pessimisme wordt enkel 
gemilderd door de eerlijk-naïeve 
kommentaar van het jongere zus
je van het vrouwelijke hoofdper
sonage. Maar ook zij zal eens ou
der worden. Deze filmisch oor
spronkelijke transpositie van het 
bijbelse «Aards Paradijs»-verhaal 
epateert en overbluft helemaal 
niet zoals de beide «gouden pal
men». De jury was dit jaar blijkbaar 
samengesteld uit mensen die film 
in eerste instantie als een erg emo
tioneel geladen medium beschou
wen en subtiliteit minder wisten te 
appreciëren. Vandaar ook dat de 
prijs voor de beste vrouwelijke 
vertolking naar Sally Field (in Mar
tin Ritts mooi en ontroerend vrou-

Gouden Palmen 1979 

Gouden palm en Cannes '79: Apocalypse Now van Francis Ford Coppo
la. De waanzin van de oorlog staat letterlijk af te lezen op het gelaat van 
Martin Sheen. Maar ook de andere palm, Volker Schlöndorffs Die Blech
trommel (naar Günther Grass) is een anti-oorlogsfilm: ook de gelaatsuit
drukking van de kleine trommelaar (David Bennent) spreekt boekdelen. 
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komende toeristen en minder 
«spontaan» aanwezige gauwdie
ven klitten samen rond de publici-
teitsgevoelige personages. De 
plaats van aktie ligt meestal rond 
het mondaine Carlton-Hotel. Ook 
's avonds is de filmglltter tastbaar 
tijdens de traditionele gala-voor-
wenportret Norma Rae, waarin de 
ontvoogdingsstnjd van de katoen
werkers en katoenwerksters uit 
Alabama efficient wordt gete
kend) die voluit rondborstig en 
recht-voor-de-raap akteert. Wat 
met gezegd kan worden van het 
eveneens verdienstelijke maar inti-
mistische spel van Marie-Christine 
Barrault in Delvaux' Vrouw tussen 
hond en wolf: in beide films klikt 
het akteertalent van de aktrices 
perfekt met de inhoud. Wat an
ders dan subjektieve maatstaven 
worden dan aangewend om Field 
«beter» dan Barrault te vinden. 
Hetzelfde geldt voor de bekroning 
van Jack Lemmons klassiek dege
lijke prestatie als kerncentrale-in-
genieur in het inhoudelijk krachti
ge The China Syndrome van 
James Bridges en het «afwijzen» 
van Klaus Kinski's inkarnatie van 
Wojzeck in de gelijknamige prach
tig gemaakte maar ijzige prent van 
Werner Herzog. 
The China Syndrome is een vak
kundig gemaakte en vooral zeer 
spannende film over het in de 
doofpot stoppen van futiele «on
gelukjes» in een kerncentrale. Da
delijk voeg ik eraan toe dat deze 
prent lang gemaakt was vóór de 
Harrisburg-realiteit en, o ironie van 
het lot, op dat ogenblik in Harris-
burg liep. Binnen het stramien van 
een stereotiepe Hollywoodfilm is 
The Chine Syndrome een gedurf
de film die de onverantwoordelijk
heid en zelfs de misdadigheid van 
de bij de bouw van een kerncen
trale betrokken overheidsinstan
ties ontrafelt, analyzeert en aan de 
kaak stelt. Een film die bv. in de 
«buurt» van Ravelines (Ravelin-
gen) ook met verkeerd zal worden 
begrepen. 
De Franse selektie was dit jaar 
met bepaald denderend. La dróles-
se van Jacques Doillon kreeg de 
— blijkbaar voor de gelegenheid 
gecreëerde — prijs voor de «jon
ge film», kwestie van het orgamze-
rende land niet helemaal in de kou 
te laten staan La drólesse is het 
anekdotische en soms zeer fijnge
voelige verslag van de relatie van 
een 17-jarige, door zijn gezinsle
den verwaarloosde, boerenjongen 
met een 12-jarig meisje. Het tekort 
aan echte liefde en vriendschap 
willen zij via een soort van idyllisch 
«huis dos», buiten de door hen 
omringende en vijandige gemeen
schap, kompenseren. Doillon mijdt 
elke vorm van sensatie door dit 
banale fait divers te vatten in waar
dige observatiecinema die het 
vreemde universum van beide 
naar ouderliefde snakkende 
mensjes teder aftast. 

Donkere toekomst? 
Wie alles in Cannes wil meema
ken, krijgt vermoedelijk na een 
dag reeds een zenuwinzinking of 
laat dadelijk het hoofd uitwaaien 
aan het overdrukke strand. Ook 
de orgamzatoren weten het hoofd 
met steeds koel te houden- films 
die vóór het geplande tijdstip be
ginnen (of soms veel te laat), slor
dige projektie, veel te luide klank 
én films programmeren die nog 
met echt af zijn en daardoor in 
werkkopie lopen (o.a. ook nog Bo 
Widerbergs La Victoria). Toch 
blijft Cannes het belangrijkste in
ternationale forum voor alle as-
pekten van de hedendaagse cine
ma. Zelfs de allergrootsten weten 
wat Cannes waard is: blitzbezoe-
ken van Polanski en Jerry Lewis 
met daarbijhorende keiharde 
perskonferenties, worden afge
wisseld met Cannes-invallen van 
met-filmgoden als bv. Mick Jagger 
of Bjorn Borg. Persfotografen, au-
togramjagers, toevallig langs-

stellingen van de films in kompeti
ties: vlinders en soms zeer gro
tesk uitgedoste dames draven dan 
langs de Croisette naar dat grote 
filmoog. Elke avond staat weer 
een massa fans geduldig de komst 
van de stars af te wachten. Bij val
avond zien de trappen van het fes-
tivalgebouw er als een troep wrie
melende glimwormen (de flashes 
van de fotografen) uit als je het ta
fereel van op afstand bekijkt. 
Echt hysterisch gaat het er niet 
meer toe, maar toch voel je dan 
nog heel goed dat film inderdaad 
een droomwerkelijkheid kan zijn. 
De professionals in Cannes heb
ben uiteraard een minder romanti
sche kijk op dat dagelijkse glitter-
gebeuren. Film is en blijft een 
commerciële zaak. Exploitant-dis
tributeur Jos fiastelli, wel bekend 
van de «studio»-zalen ziet de toe
stand vanuit het zonnige Cannes 
enigszins donker tegemoet. Mo
menteel marcheren enkel nog de 
door de publiciteit zwaar bena
drukte produkties, en ook dat «inti
midatie—proces op de toeschou
wers biedt nog geen garantie: Hair 

flopt in Breussel ondanks de enor
me pre-publiciteit en de reputatie 
van het toneelstuk. Over de in 
Cannes aangeboden zg. Art Hou
se-films durft hij helemaal geen 
oordeel meer te vellen, het verle
den heeft hem geleerd dat de 
prachtigste film voor een handvol 
mensen loopt, terwijl de meest pri
maire prenten het steeds beter 
gaan doen. Jos Rastelli vreest uit
eindelijk steeds meer toegevingen 
aan de smaak van het grote pu
bliek te zullen moeten doen. 
Of er inderdaad «something rot
ten» is in Cannes wat het toekom
stige filmbizzbedrijf betreft, valt 
momenteel nog moeilijk uit te ma
ken. Eén ding staat vast dat de 
échte filmauteurs steeds persoon
lijker films maken (met de enorme 
financiële risico's vandien) waar 
een term «voor het grote publiek» 
in de traditionele betekenis nog 
moeilijk op kan gekleefd worden. 
De beide bekroonde films. Apo
calypse Nowen Die Blechtrommel, 
zijn treffende voorbeelden van 
deze trend. 

Ronnie PEDE 

Verdere Amerikaanse triomf bij de akteursprestaties: beste mannelijke 
rol ging naar Jack Lemmon in The China Syndrome en de beste vrouwe
lijke rol werd Sally Field in Martin Ritts Norma Rae. Beide films dienen 
zich aan als emotioneel geladen sociale films, eerst genoemde is gericht 
tegen de kerncentrales-maffia en de tweede is een gevoelig vrouwen
portret dat tevens de sociale strijd in de zuidelijke Amerikaanse staten 
analyzeert. 

Harpya van Servais vreet ook Palm op 

België ging toch weer met een «gouden palm» aan de haal: f^aoul Servais torende hoog boven 

de overige kortfilms in kompetitie Na Operatie X-70 is dit reeds de tweede palm voor Servais 

Als België (en vooral dan 
Vlaanderen) enige bekend
heid als filmproducerend land 
in het buitenland geniet dan is 
dat dank zij «harde» kernen 
van dokumentaire filmers in 
Antwerpen (Fugitive Cine
ma) en animatiefilmers die 
gestudeerd hebben aan de 
Gentse Akademie onder de 
leiding van Oostendenaar 
Raoul Servais. Na drie jaar 
lang te hebben gewerkt aan 
een nieuwe animatiefilm van 
korte duur, Harpya, zal Ser
vais door de internationale er
kenning te Cannes (hij ont
ving er de «grand prix») meer 
dan ooit gemotiveerd zijn om 
deze kortfilm tot een lange 
animatiefilm uit te werken. 
Harpya is een kort en puntig 
horrorverhaal. Een Gente
naar loopt naar een toevallig 
in de nacht opgevangen 
kreet toe en ziet hoe iemand 
«iets» in een fontein poogt te 
verdnnken. Hij slaat de over
valler in de prak en stelt vast 
dat het belaagde voorwerp 
een vreemdsoortig en vooral 
groot dier is, dat menselijke 
trekken vertoont. Hij neemt 
het beest mee naar huis, 
maar vooraleer hij precies be
seft wat er gebeurt, neemt 
dat dier bezit van alle voedsel 
(o a. een papegaai Oscar ge
naamd) en is de vredelieven
de redder eigenlijk het slacht

offer van zijn offervaardig
heid. Radeloos en vooral uit
gehongerd wil de man de har
pij om het leven brengen, 
maar het dier slaakt weer die 
meelijwekkende kreet... Ser
vais heeft met Harpya een 
prachtig en persoonlijk saluut 
gebracht aan de griezellitera
tor Jean Ray-John Flanders. 
De kombinatie van levende fi
guren met getekende beel
den, de keuze van sombere, 
grauwe kleuren, het opstellen 
van een desolaat en kil decor, 
de mechanische animatie en 
de schrille geluiden, al deze 
filmtechnische middelen heb
ben geleid tot de kreatie van 
een origineel en hallucinant-
bevreemdend universum dat 
precies in zo'n nauwkeurig 
getimede kortfilm trefzeker 
en efficiënt op de griezelgra-
ge kijker kan inwerken. O'er 
verdere informatie: Harpya 
loopt in een aantaal biosko
pen als voorprogramma op 
Een vrouw tussen hond en 
wolf.) 

Delvaux' film toch 
nog goed voor rel 
André Delvaux' film Een 
vrouw tussen hond en wolf 
werd hier gewoon «goed» 
ontvangen: geen overdreven 
entoesiasme, wel de bevesti
ging van een autentiek talent. 
Een prent op internationaal 

niveau die ook in het buiten
land zal te zien zijn: in Parijs 
ging Delvaux' film van start in 
zes zalen, drie ervan draaien 
een origineel Nederlandstali
ge kopie. Wel verschilt de «in
ternationale» kopie (de film is 
ook verkocht aan de VSA, 
BRD, Italië, Spanje, Zwitser
land en Oostenrijk) van de 
onginele versie: op het laat
ste ogenblik werden de scè
nes rond de stervende Raf 
Reymen ter wille van de lang
dradigheid (dixit Pierre 
Drouot) volledig weggeknipt. 
Minder fraai knipwerk pleeg
de ene Guy Braucourt die in 
de dagelijkse filminfokrant 
«Le Film Frangais» André Del
vaux volgende woorden in de 
mond legde: «De kloof tus
sen de twee Belgische taal
gemeenschappen werd tij
dens WO II door de Duitse 
bezetting en de daaropvol
gende kollaboratie nog ver
groot: de overgrote meerder
heid van het Vlaamse volk 
kollaboreerde terwijl de 
Franstaligen en de Walen na
tuurlijk in het verzet gingen». 
Niemand kon zich voorstellen 
dat Delvaux zoiets ooit tij
dens een interview zou ge
zegd hebben. Uiteindelijk 
bleek dat Braucourt maan
den geleden Delvaux te Brus
sel had opgezocht, met hem 
een vluchtig gesprek had en 

zonder bandopnemer of 
schriftelijke notities achteraf 
een «interview» had geën
sceneerd. Wenkbrauwenge-
frons bij de Vlaamse journa
listen, woede bij Delvaux. Tij
dens de gebruikelijke pers-
konferentie werd een en an
der rechtgezet, verontschul
digde Braucourt zich op glad-
Franse manier en was Del
vaux duidelijk verheugd een 
telegram met gelukwensen 
van minister De Backer te 
kunnen voorlezen. Tijdens de 
perskonferentie kwam Del
vaux nog een paar keer 
krachtig tussenbeide om bui
tenlandse journalisten duide
lijk te maken dat zijn film zich 
in Antwerpen afspeelde en 
niet de strijd tussen Vlaniin-
gen en Walen als tema had, 
maar integendeel wel het be
wustwordingsproces in beeld 
bracht van een vrouw die 
noch in de kollaboratie, noch 
in het opportunisme van de 
bevrijder een gezonde toe
komstvisie zag zitten. 
Toen twee dagen later ook 
een schriftelijke rechtzetting 
in «Le Film Francais» werd 
gepubliceerd, kon je eigenlijk 
vaststellen hoe snel een be
langrijk incident door de 
maalstroom van Cannes' ge
beurtenissen wordt wegge
werkt. 

Harpya 
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in de Uolkainle 

Kust voert Coppietersaktie 
tijdens Pinksterweekeinde 

• • • • 
, • • « « • • • « • 

Het begin vrijdag 1 juni al met een gro
te provinciale meeting in het casino-
kursaal te Oostende waar om 20 u. 30 
de Euro-meeting begint 
Daar wordt het woord gevoerd door 
Vic Anciaux, Jaak Vandemeulebrou-
cke en VU-lijsttrekker Maurits Coppie-
ters. Als kandidaten van de provincie 
West-Vlaanderen worden voorge
steld. 

Zaterdag 2 juni is er samenkomst aan 
het VU-sekretariaat, Nieuwpoort-
sestwg 356 te Oostende om 8 u. 15 om 

op de markt te Brugge aan aktie te 
doen. 
Zondag 3 juni om 8 u. 30 samenkomst 
aan het VU-sekretariaat van Oostende' 
en vandaar naar het stadhuis van Mid-
delkerke, vervolgens naar Oostduin-
kerke om rond 11 u. 30 de aktie te be
ginnen aan de Zomerkapel. In de na
middag om 14 u. 30 opnieuw te Oost
ende. 
Maandag 4 juni vervolg van de kust-
aktie gedeelte-Oostkust, verzamelen 
om 9 u. 15 aan het Oostende VU-se
kretariaat. 

Samen met de VU-lijsttrekker en zijn 
opvolger Jaak Vandemeulebroucke 
worden langsheen de Vlaamse kust 
pamfletten uitgedeeld. 

Op deze belangrijke aanwezigheid aan 
de (hopelijk zonnige) kust dienen zo
veel mogelijk mensen aanwezig te zijn. 
Kuststreek-militanten zijn aanwezig, 
vakantiegangers, de strandzetel even 
beu, zijn eveneens welkom! 

Laat de Vlaamse kust tijdens dit pink
sterweekeinde niet volledig in CVP-
handen. 

••• 

• ; • • • 

Volksunie 

VU-EUROFONDS 

F. B., Wilrijk 2,000 
A. D. S., Wakken 1.000 
VU-Zelzate 1.000 
vu-De Pinte 1.000 
J. G., Maasmechelen 500 
Omhaling VU-nneetIng Wilrijk 31.110 
M. P., Meise 1.000 

Vorig totaal 139.150 
Totaal vierde lijst 176.760 

Barrikadenplein 12 
1000 Brussel 

430-0691071-34 

••• ••• 

• • • 

akademisch 
ziekenhuis 

Het Akademisch Ziekenhuis van de Universitaire 
Instelling Antwerpen werft aan (voor Indiensttreding 
in 1979 en voor de werf reserve): 

1. BEDIENDEN 
1.1. Secretariaat (Medisch dossier- Aankoop - Personeel); 
1.2. Patiëntopname (Financieel administratieve dienst); 
1.3. Assistenten medisch technische diensten (Consultaties 
en Radiologie). 
- studieniveau: H.S.O. 
- kennis van dactylografie noodzakelijk. 

2. ARBEIDER 
GROENZORG 

- studieniveau: L.O.; 
- ervaring noodzakelijk. 

3. KINESI
THERAPEUTEN 

- studieniveau: A1-kinesitherapie; 
- ervaring noodzakelijk. 

4. ARBEIDER-
VERBRANDINGS
OVEN 

- studieniveau: A3-mechanica. 

5. TECHNICUS 
5.1. Operatiekwartier; 
5.2. Hemodialyse. 
- studieniveau: A2-H,S.T.0. 

Algemene aanwervingsvoorwaarden: 
D Belg zijn; 
D Voldoen aan de dienstplichtwetten; 
D Houder(stet) zijn van een bewijs van goed gedrag 

en zeden; 
D De vereiste lichamelijke geschiktheid bezitten; 
D In het öfizL' zijn van het diploma, zoals vermeld staat 

onder" studieniveau"; 
D Bereid zijn om eventueel te werken tijdens uren die 

afwijken van een normaal uurrooster; 
n Alle betrekkingen zijn vakant voor zowel mannelijke als 

vrouwelijke kandidaten. 

Kandidatuurstelling: 
Gebeurt uitsluitend op de daartoe bestemde sollicitatie
formulieren, welke - evenals een afschrift van het vereiste 
diploma - aangetekend dienen overgemaakt te worden 
aan het AKADEMISCH ZIEKENHUIS ANTWERPEN, tav. 
dhr. H.VANDEVELDE , Wilrijkstraat 10,2520 EDEGEM, 
vóór 16 juni 1979. 

Kandidaten welke een beroep wensen te doen op een 
vroeger ingediend sollicitatieformulier dienen: 
- dit schriftelijk mee te delen met vermelding van het 
nummer en de betrekking waarvoor men wenst te 
kandideren. 
- Een afschrift van het diploma bij het schrijven te voegen 
teneinde de ontvankelijkheid van de kandidatuur te kunnen 
vaststellen. 
- Dit schrijven aangetekend over te maken aan het hoger-
vernoemd adres vóór 16 juni 1979 

Sollicitatieformulieren kan men bekomen op de 
PERSONEELSDIENST van het AKADEMISCH ZIEKEN
HUIS ANTWERPEN, telefoonnummer: 031/2911.11, 
binnenpost 1181 of 1263. 
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VU-Ukkel beleeft Pailieterdag 
te Nijlen-Bevei 

Zowat een jaar geleden werden de 
eerste kontakten tussen de Volks
unie-afdelingen van Ukkel en Nij len 
gelegd Toen zei Gaby Vandromme 
voorzitter te Ukkel dat hef alti jd wer
ken vanuit een marginale situatie 
soms ontmoedigt En dus werd met 
bl i jdschap «Peter Pallieter Nijlen» 

begroet Die gevoelens waren overi
gens en meteen wederzi jds 
Het IS nu wel duideli jk dat toen de ba 
SIS voor een bli jvende vriendschap 
en samenwerking gelegd werd De 
verbroedering en verzustering gaat 
met andere woorden met sti jgend en-
toesiasme voort Dat werd op don 

Film het feest van 
De Ukkelse dames geven hier de nodige instrukties bij de lepelkoers De 
beste stuurlui stonden met aan wal' 
Bij het koordtrekken moest het Nijlense (vrouwen) trek team het afleg 

gen tegen de Ukkels «kollegas» Gaby Vandromme leidt de operaties 

Onder de begeleidende tonen van de «jazz band Kempenland» (voor de 

gelegenheid opgericht) werd af en toe ook entoesiast gezongen 

Jazz band Kempenland in alle glorie En we zouden geen VU zijn als wij 

bij deze en andere gelegenheden niet aan de publiciteit van onze Euro

pese Vlaming Walter Luyten zouden denken 

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

58 KERKSTRAAT 
Tel (031)35 98 28 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

derdag 24 mei nogmaals bewezen 
toen Ukkel met een volle bus de VU 
van Nijlen Kessel en Bevel kwam op
zoeken 
Het werd ondanks het bijwijlen erg 
w/isselvallig weer een bijzonder ge 
slaagde dag Vooreerst was er het be 
zoek aan Nijlens diamantschool waar 
in teorie en in praktijk getoond werd 
hoe in de Kempische gemeente dia 
mant bewerkt wordt tot de mooiste 
sieraden En in lokaal Kempenland 
werd meteen de eerste dorst gelest 
s Middags ging het per bus naar Be
vel deelgemeente van Nijlen waar 
provincieraadslid Lode Van Dessel zijn 
buitenverblijf ter beschikking van de 
Ukkelse gasten stelde Natuurlijk was 
ook een flinke afvaardiging van de 
plaatselijke Volksunie aanwezig 
Na de stemmige en eenvoudige eu 
chanstievienng in open lucht werd er 
gegeten en kon met het namiddagpro 
gramma gestart worden Frans Van 
Dessel leidde een hele reeks van ple 
zierige volksspelen voor groot en klein 
Toen dat alles op gelijkspel uitmondde 
werd besloten dat de Brusselse gas 
ten de tjeker verdiend hadden zij 
speelden immers op «vreemd» terrein i 
Een regenbui kwam wel even het spel 
verstoren maar toch kon omstreeks 
zes uur onder een milde zon weer ge 
tafeld worden Voor die gelegenheid 
had Lode Van Dessel de kokmuts op 
gezet Geholpen door broer Frans en 
andere bereidwillige zielen oogstte hij 
het nodige kulinaire sukses 
Toen na het eten er toch weer regen 
kwam werd besbten in lokaal Kem 
penland verder te verbroederen Daar 
kwam Walter Luyten het gezelschap 
vervoegen Tientallen Vlaamse liede 
ren werden gezongen terwijl verder 
enkele gekruide moppen en natuurlijk 
het nodige bier de vienng versierden 
De stemming steeg ten top zodat in de 
late avond met wat spijt omdat het 
weer eens voorbij was maar met heel 
veel vriendschap afscheid werd geno 
men Niet voor lang daar zijn we zeker 
vani 

Walter Caethoven 

OCMW-Kontich 
Volgende betrekkingen zijn 
vakant 
— Een sociaal verpleger/ 

verpleegster of maat
schappelijk assistente. 

— Twee schoonmaaksters/ 
schoonmakers (20 uren 
per week) 
Er worden wervingsreser
ves aangelegd 
Kandidaturen moeten bij 
ter post aangetekend 
schrijven ingediend wor 
den voor 22 juni 1979 en 
gericht worden aan 
OCMW Kontich Gemeen
teplein 2 2550 Kontich 
De aanwervingsvoor-
waarden kunnen aange 
vraagd worden op het se 
kretariaat (tel 031/ 
57 6271) 

(Adv 302) 

UzirbedevaMt 

ANTWERPEN 
L< 

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 

JUNI 
5 HOOGSTRATEN spreekbeurt ingericht door Volksunie-Noor 

derkempen «Vlaming blijven in Europa» door kamerlid Willy Kuij 
pers en Walter Luyten Om 20 uur in De Meulen St Lenaartse
baan 2 

8 TONGERLO-WESTERLO St Maartensfonds Om 20 u 30 in de 
Kapellekenshoef te Tongerio folklore en heem vertelavond door 
Fons Van Opstal 

16 BOOISCHOT Guldensporendansfeest om 20 u 30 in de maga 
zijnen van Karel Heylen Aarschotsebaan 62 Orkest «The Pirots» 

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 031/2198 15 Ook s zondags open 

& CARAVANCENTRA P V B A 

Sociaal nieuws uit Schelle 
De VU afdeling Schelle deelt mede dat 
in onze gemeente een afdeling van 
VLAMAT IS geboren (Vlaamse Mutua 
liteit Antwerpen Turnhout) Deze is 
reeds in werking sinds 1 januan 1979 
Om alles op punt te stellen is er wel 
enige tijd voorbijgegaan 
Voor alle inlichtingen inschnjvingen en 
uitbetalingen komt men terecht elke 
maandag en vrijdag van 18 tot 20 uur 
op het adres Peperstraat 33 te 2621 
Schelle (tel 873807) 

A V V S (Algemeen Verbond van 
Vlaamse Syndikaten) Open elke 
maandag en vnjdag van 18 tot 20 uur 
Peperstraat 33 te 2621 Schelle (tel 
87 3807) 

Ombudsman (Dienstbetoon) Alle in 
lichtingen zijn voor de hele bevolking 
gratis te verkrijgen Behandelen van 

alle problemen Open elke maandag 
en vrijdag van 18 tot 20 uur Peper 
straat 33 te 2621 Schelle (tel 87 38 07) 

VU-nieuws 
uit Ekeren 

ZO€K€RC]€ 
— hr IS werk voor automatize 
ringspersoneel (programmeurs 
en analisten) uit het Vlaamse 
land Zich wenden J Endeken 
Grotstr 18 te Peer (011 
73 55 09) 

Offset te koop in zeer goede 
staat speciale voorwaarden 
voor VU afdelingen Tel 0 3 1 / 
66 60 50 (NI 28) 

— Jong echtpaar zoekt onmiddel 
lijk woning te huren bij voorkeur 
met wat tuin Te Izegem Emelgem 
of Kachtem desnoods ook te 
Rumbeke of Ingelmunster 
Voor verdere inlichtingen ge
meenteraadslid Enk Vandewalle 
H Dunantstraat 11 8700 Izegem 
tel 051 302670 N 129 

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 

VU-nieuws 
Antwerpen 
Dienstbetoon Elke maandag van 16 
tot 19 u door volksvertegenwoordi 
ger A De Beul op het VU sekretari 
aat Wetstr 12 Antw Tel 3684 65 
Europese verkiezingen Draag eens 
te meer uw steentje bij K B 404 
3036801 74 van VU Antw stad met 
vermelding propaganda 

OPLEIDING TOT VERPLEEGKUNDE 
OPENBAAR CENTRUM VOOR 

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ANTWERPEN 
HOGER INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE 

Afdeling Paramedisch Hoger Onderwijs van het kor
te type met volledig leerplan 
Afdeling Aanvullend Secundair Beroepsonderwijs 
Inschrijvingen voor het schooljaar 1979-1980: van 
25 6 1979 tot en met 13 7 1979 (behalve op 11 7 1979) elke 
werkdag van de week uitgenomen op zaterdag tus
sen 8 u en 15 u in de lokalen van het Hoger Instituut 
voor Verpleegkunde Algemeen Ziekenhuis Stuiven-
berg Lange Beeldekensstraat 267 2000 Antwerpen 
Aanmeldingen op andere dan de aangeduide tijdstip 
pen worden met m aanmerking genomen 
De kandidaten dienen zich persoonlijk aan te bieden 
Nadere inlichtingen inzake de selektieproef die zal 
plaatshebben op 187 1979 kunnen bekomen worden 
bij de inschrijving 

(Adv 300) 
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FILMTHEATERS! Bloemen en subsidies in Nieuw Diest 
studio 

VAN 1 TOT 7 JUNI 1979 

TERVUREN 
Zaterdag 20 u 30 

Zondag maandag 15 u K T 

Battlestar Galactica 

Film met Lorne Greene 
Vrijdag zondag 20 u 30 
Maandag 18 u K N T 

The man who fell to earth 

Film met David Bowie 

Zondag 18 u 
Maandag dinsdag woensdag 
donderdag 20 u 30 K N T 

Mrjn Vriend 
of Het verborgen leven 

van Jules Depraeter 

Film van Fons Rademakers met 
Peter Faber 

TIENEN 
Zondag maandag 15 u K T 

Romeo en Julia 

Olyvia Hussey 

Vrijdag zaterdag 20 u 30 
Zondag 17 u 30 en 22 u 
Maandag 19 u 30 K N T 

Mijn Vriend 
of Het verborgen leven 

van Jules Depraeter 

Film van Fons Rademakers met 
Peter Faber 

Vrijdag zaterdag 23 u 
Zondag 20 u 
Maandag 17 u 30 en 22 u 
Dinsdag woensdag donderdag 
20 u 30 K N T 

Emmanuelle 

Film van Just Jaeckin met Sylvia 
Kristel 

LEUVEN 1 
17 u 30 K T 

Tweede week 

Le Cavaleur 

Film van Philippe de Broca met 
Jean Rochefort Danielle Dar 
rieux en Annie Girardot 

19 u 30 K N T 

Play it again Sam 

Film van Herbert Ross met 
Woody Allen en Diane Keaton 

21 u 

Film 

KNT 
Negende week 

The deer Hunter 
van Michael Comino 

Robert de Niro 
met 

15 u 30 
24 u 

KT 

Agatha 

Met Dustin Hoffman en Vanessa 
Redgrave 

LEUVEN 2 
14 u K N T 
19 u 30 Tweede week 

Little big M a n 

Film van Arthur Penn met Faye 
Dunaway en Dustin Hoffman 

22^ ] K T 
Zesde week 

Een vrouw 
tussen hond en wolf 

Film van Andre Delvaux met Ma 
ne-Christine Barrault 

BIJFILMPJE 

Harpya 
Van Raoul Servais 

17 u K N T 
24 u Tweede week 

Taxi Driver 

Film van Martin Scorsese met 
Robert de Niro en Jodie Foster 

KURSAAL TURNHOUT 

Zondag maandag 15 u K T 

Pete's Dragon 
Film van Walt Disney 

Iemand vroeg ons onlangs of we nu nooit eens een goed woord konden zeggen 
over het Diestse schepenkollege Welnu na lang zoeken hebben we het dan ein 
delijk gevonden Met genoegen mogen we kennis nemen van het feit dat de 
stadsingangen met bloemenperkjes zullen worden versierd We hebben alle re 
denen om eraan te twijfelen of het initiatief uit het brein van de heren schepenen 
zelf IS ontsproten Maar in reder geval is het reeds een hele gebeurtenis dat men 
op het stadhuis voor eenmaal dan toch eens rekening hield met een advies 
Nadat ze uitgepraat waren over de belangrijke bloemenproblemen bogen de 
Diestse schepenen zich over de subsidieverdeiing aan de verenigingen Wat 
hier dan uit de bus is gekomen tart iedere verbeelding Blijkbaar werden hier de 
adviezen ter zake opzij gelegd 

De hele waslijst in dit blad publiceren 
zou ons te ver leiden Men zou haast 
gaan wenen met een verdeling die ie 
dere objektieve grond mist en waarbij 
men duidelijk merkt dat men toch 
maar niemand pijn wil doen Wij kun 
nen ons best indenken dat een aantal 
verenigingen totaal ontmoedigd wa 
ren toen ze hun aalmoes onder ogen 
kregen Neem nu de Mickeyclub in 
Molenstede Deze vereniging kan be 
schikken over zowat een 150 vnjwilli 
gers die zich met een berg idealisme 
365 dagen per jaar inzetten voor de 
bevolking Met tentoonstellingen be 
jaarden en jeugdfeesten sportmani 
festaties koncerlen enz mag de 

Mickeyclub zich terecht de meest ak 
tieve vereniging in nieuw Diest noe 
men Zij ontvangt welgeteld 5 000 (vijf 
duizend) franken De Rode jeugd 
daarentegen krijgt ISOOOfr evenals 
een basketbalploegje met de naam 
van een champignonbedrijf uit de 
streek Enkele wieler en voetbalklub 
les opgericht in het kader van een of 
andere cafe ontvangen lOOOOfr Ei 
genaardig daarbij dan weer dat de be 
dragen voor hetzelfde soort klubjes 
verschilt van deelgemeente tot deel 
gemeente Jeugdverenigingen als 
Chiro enz moeten tevreden zijn met 
4 900fr terwijl er dan tientallen klub 
jes waarvan de naam of ons onbe 

HERMAN TEIRLINCK MONUMENT ONTHULD TE BEERSEL - In aan
wezigheid van minister Galle en andere prominenten onder wie senator 
Bob Maes en de VU raadsleden W Desaeger E Germis L Thibaut en H 
Deville werd te Beersel de gedenkzuil ter ere van Herman Teirlinck ont
huld Het IS een 4 70 m hoge zuil in wit Carara marmer Hij rust op een 
voetstuk van 60 op 60 cm en heeft een diameter van 30 cm Deze zuil 
werd uitgevoerd door de Beerselse kunstenares Hilde Vansumere 
Voorheen onthulde de heer Valvekens van het Davidsfonds de ge
denkplaat aan de voorgevel van het gemeentehuis Deze plaat bevat de 
gedenkwaardige tekst ondertekend door H Teirlinck en St Streuveis 
«Laat iedere Belg vrij uitgaan door het land en zich vestigen waar hij wil 
HIJ verlieze echter nooit uit het oog dat hij een onschendbaar taalgebied 
IS binnengetreden waar hij hoe dan ook geen voorrechten voor eigen 
taal heeft te doen gelden» Veiligheidshalve werd deze plaat vastgelijmd 
om eeuwen te trotseren en om elke Beerselenaar op zijn plichten te wij
zen 

BRABANT 

MEI 

31 GRIMBERGEN Gemeenteraad om 19 uur met o a interpellatie 
over Tram Bus G door de Volksunie 

JUNI 
1 KAPELLE-OP DEN-BOS Euro info meeting om 20 uur in zaal De 

Toekomst Schuttershofstraat Sprekers Walter Luyten en Hugo 
Schiltz Organizatie VUJO 

kend was of waarvan we weten dat 
hun aktiviteiten zich beperken tot een 
wekeli jks onderonsje tussen pot en 
pint met drie man een paardekop een 
paar honderdduizend franken onder 
elkaar mogen verdelen Hier schom 
melen de bedragen tussen de 3 250 
en de 1 000 fr 

We hebben mets tegen het verlenen 
van subsidies Het is waar dat in zo 
wat iedere gemeente soms zwaar ge 
debatteerd wordt over de verdeling 
ervan Maar op zijn minst kan men 
toch stellen dat voor wat wat hoort en 
dat wie iets knjgt ook iets konkreet 
moet doen voor de gemeenschap 

Vandaag is het zover gekomen dat ie 
dereen wel een verenigingetje kan 
oprichten Als men dat dan nog doet in 
het kader van een politieke partij die 
dan best nog in de meerderheid zit 
dan IS subsidie beslist gewaarborgd 
Een naam op papier hebben is al vol 
doende 

Naar wij vernemen heeft het sche 
penkollege zich nu wel voorgenomen 
om een puntenstelsel in te voeren 
vanaf 1980/81 Maar pas vanaf 1982 
zou een aktiviteitenverslag worden 
opgevraagd Als men echter bedenkt 
dai " ^^etzel'dP aar e e " ve 'woede 
slag zal geleverd worden bij gelegen 
leid van de gemeenteraadsverkiezin 
gen dan heeft men alle redenen om 
eraan te twijfelen of het schepenkolle 
ge de moed zaï opbrengen om haar 
voornemen van vandaag dan ook nog 
uit te voeren 

Intussen kan de wantoestand rustig 
verder gaan en blijft de kwantiteit de 
kwaliteit verdringen 

Echt waar wat kan het ons schelen 
dat er met vijf f rui tkwekers een libera 
le vereniging van frui tkwekers wordt 
opgericht wij hebben evenmin niets 
tegen de klub van zwart wit vrouwen 
en zijn zeker niet kwaad om het be 
staan van supportersklubjes van wel 
ke voetbal basket of volleyploeg 
dan ook We z jn van de een of ande 
re zelfs lid Maar of deze mensen ge 
diend zijn met enkele bankbriefjes 
durven wij op zijn minst betwiifelen 

Door de subsidies op een wraakroe 
pende wijze te versnipperen krijgen 
de meesten iets en niets Inmiddels 
(en dat is erg) staan zij die het ganse 
jaar door bijna het onmogelijke doen 
om uit eigen kas te putten en voortdu 
rend op de bres staan om het de be 

pvba DE ROOVER-
VANWESEMAEL 

Uitrustmgsmateneel & ma
chines voor openbare be
sturen en aannemers van 
bouw- en v^^egeniswerken 
Dijlestraat 13,2850 Keerber^ 
gen, tel. 015-51.45.40. 
Magazijn: Leuvensesteen
weg 75, 3090 Kampenhout, 
tel. 016-60.34.73. [Adv 183) 

VU-kanton Asse 
opnieuw bijeen 

De eerstvolgende kantonnale ver 
gadenng heeft plaats op dinsdag 5 juni 
1979 om 20 uur in het VU-lokaal van de 
afdeling Mollem «Onder de Toren» 
naast de kerk van Mollem 
Agenda verslag vorige vergadering 
Europese verkiezingen festiviteiten en 
waarheen met de kantonnale werking 
na de vakantieperiode 

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

eternit 
Bouwspecialiteiten 

MARLIERl 1700 ASSE 
Tel. 452.66.37 Thuisbestelling 
02/452.76.67 Toonzalen 

volking zo aangenaam mogelijk te ma 
ken in de kou 

Eens te meer heeft het schepenkolle 
ge van Diest zich gewoonweg bela 
chelijk gem?akt een stad als Diest on 
waardig Hf»t heeft zich als de 
kTmpioen van de improvizatie op het 
hoogste schavotje gezet Mocht ik 
voorz tter zijn van bij voorbeeld de 
Mickeyclub dan schonk ik de beledi 
gende som van SOOOfr terug als 
hoofdprijs voor deze trieste titel 

Willy SOMERS 

knack 
Olie genoeg 
Petroleum-tekort'' En straks 
geen stookolie meer voor de 
huisbrand "> Komt de be-
voorradmg in het gedrang en 
gaan we binnenkort goud 
geven voor een liter benzi
ne "̂  Georganizeerde pa
niek, schri)ft Knack we heb
ben nu méér petroleum in 
voorraad dan vorig jaar De 
venwarnng en de onrust wor
den .n de hanrj geslagen 
door de oliereuzen die on
dermeer de kleine verdelers 
willen nekken Ook de chaos 
op d» Rotterdamse markt 
schijnt kunstmatig in stand te 
worden gefiouden Een 
analyse van de toestand 
met keiharde ci)fers deze 
week in Knack 

knack 
De Pantser-affaire 
De bikkelharde konfrontatie 
VDB-Knack van vonge 
week heeft alvast ais eerste 
resultaat dat het ministerie 
van Buitenlandse Zaken de 
heropening vraagt van het 
dossier van de grote militaire 
aankopen De zaak wordt 
verder gevolgd in Knack 
Onderwijs te duur ? 
De scholen staken weer als 
groeiend verzet tegen de 
hervormingsmaatregelen 
van onderwijsminister Ra-
maekers Die maatregelen 
waren een uitvloeisel van de 
anti-knsiswet en er op ge
richt bezuinigingen door te 
voeren Maar nu blijkt dat er 
helemaal niks wordt be
spaard, als je kosten en ba
ten bij elkaar telt zoals 
Knack deze week 

knack 
Spel van en met 
diplomaten 
De buitenlandse politiek van 
België is met altijd even 
doorzichtig Weinig burgers 
begnjpen bijvoorbeeld de 
goede zin van het over- en 
weerschuiven van diploma
ten op het politieke schaak
bord Zelden zijn tegelijk zo
veel belangrijke ambassa
deurs verplaatst als juist nu 
Knack maakt het lijstje op en 
verklaart het hoe en waar
om En gaat dan verder onze 
buitenlandse handel en wan
del na hoe is onze houding 
tegenover het proces van de 
Belgische huurlingen in Ki
gali op 15 juni ' Hoe staat 
het met onze Zaïre-politiek 
met de Belgische omkade
ring van het Zaïrese leger, 
met de hulpverlening "> 

knadi 
nu te koop 35 fr. 
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DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel 054/33105 

P V B A 
AALST 

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

KINDERARTIKELEN plooi- en wandelwngens bedjes en wiegen 
stoelen en looprekken - schoniniels - kanierversienngen - «wastafels 

en waskussens kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei - ti irnkledi] ruiterii itri istingen - ping-
pongtatels - badkleding en alle toebelioorten - rol en ijsschaatsen -

kanipingartikelen turngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus in merkartikelen autobanen -
elektr treinen der beste merken - autoï - go-carts - traktoren - pop
pen - poppenwagens en -wiegies - b-relen - lesbenaars - borden -
fietsjes - alle gezelschapsspelen alle soorten mekanieken - school

tassen - borden - tuinmeubelen tuinschommels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

Gemeenteraadszitting (7 mei) St.-Truiden 

«Het vuur smeult nog» 
Een resoluut in de aanval trekkende 
burgemeester, want hij wou prof L 
Gelders zijn vijf duidelijke antwoorden 
bezorgen op het brandweergedoe Czie 
vorige «WIJ») een geprikkelde, spinnij-
dige volksvertegenwoordiger, een 
blaffende Koninckx en een trieste Rup-
pol sloegen een veel te hoge ironische 
of sarkastische toon aan Het brand-
Cweer)punt stond met op de agenda 
De burgenneester mocht het wel aan
snijden maar toen F Vreven wou in
pikken was het njet Demokratie «a la 
russe» Punten twee en drie handelden 
over uitbreiden en nog eens uitbreiden 
van industriezones, alsof St-Truiden 
een nieuw Ruhrgebied moet worden 
Terecht noemde Urbaan Driljeux — 
weer op zijn best — het een dwaze 
prestigezaak, waarvan de briljante re
sultaten — op de Monroe, de Ridge 
Tool (toen alles nog goed en gemakke
lijk ging) en de Volvo na — angstvallig 
door het gemeentebestuur worden 
doodgezwegen Een paar vraagjes 
maar hoeveel arbeiders meer bij de 
stadsmelkboer (schepen Lammens), 
sinds hij zijn bedrijfje optrok op de 
goedkope industr iegrond' — Hoeveel 
werkkrachten meer op de wapenhan
delszaak' — Wat belooft de meubel
zaak? 

Arm Brustem, lief dorpje van het jaar, 
zo uitstekend vertegenwoordigd, maar 
helaas "niet verdedigd door de plots 
spraakloos geworden R Bels en J Ko
ninckx Onze laatste vogeltjes broeien 
er hun laatste nestje en fluiten het laat
ste liedje Ja, je mag nu al je zakdoek 
nemen. Miei Ruppol Een mooie «fin de 
carrière, niet» De landbouwers van het 
mooie Haspengouw zijn U echt dank
baar Ook u zwijgzame T Roggen en 
spraakloze senator M Smeers 

W a t met ons stadhuis? 

Ons oud stadhuis het monument bij 
uitstek van de monumentenstad en nu 
nog troetelkind van schepen Heeren 
(arm kind) wordt van onder tot boven, 
van rechts naar links, van binnen en 
buiten geauskulteerd door een be
voegde ontwerper Een miljoenenzaak 
voor de gemeenschap en voor de ont
werper die almachtig zal mogen optre
den Maar wat een troost, want de 
kleinkinderen van onze kleinkinderen 

LIMBURG 

worden ooit fiere en gelukkige bur
gers 

Rollend materiaal 

We waren haast vergeten te melden 
dat ons stadje over een paar maanden 
een leuke tweedehands traktor met 
cirkelmaaier rijker wordt Het inwijden 
van het wrak gebeurt op Karnaval 
1980 Wie heeft ooit beweerd dat 
schepen Lammens geen ideeën had"? 
Proficiat, Jeani 

M. Verbouw 

15 jaar 

Volksunie Peer 
In het kader van haar 15-jarig be
staan organizeert de VU-Peer een 

11-JULI-TORNOOI 

voor voetbalploegen uit VU-afde-
lingen, zowel in Limburg als in 
gans Vlaanderen 
Dit op zaterdag 7 juli a.s. in Peer. 
We verwachten hiervoor talrijke 
inschrijvingen van onze vrienden 
uit de afdelingen, met in het minst 
omwille van het sprekend resul
taat van de VU-Peer bij de jongste 
verkiezingen 

Inschrijvingen worden zo spoedig 
mogelijk verwacht op het VU-se-
kretariaat. Grotstraat 18 te 3570 
Peer Tel 011-73 5509 (Jaak Inde
keu) 
Praktische schikkingen worden 

' later bekendgemaakt: een aange
name dag voor iedereen, met sup
porters, wordt gegarandeerd' 

OCMW-Hasselt 
zoekt 
Aanleg van een werfreserve van full
time klinisch laboranten A1 voor het 
OCMW-Hassel t Werfreserve geldig 
tot uiterlijk 30/6 /1981 Voor verdere 
inlichtingen Louis Ravmakers, 
OCMW-hd Hasselt, tel 011/22.1956 

MEI 

31 ST-TRUIDEN. Algemene VU-ledenvergadenng om 20 u 30 in 
Club 27 Kazelstraat Sprekers senator R Vandekerckhovt, 
over «Vlaming blijven in Europa» en provincieraadslid Johar 
Sauwens 

JUNI 

8 BILZEN VU-bal - J Sauwens om 20 uur in zaal De Ster 

15 HOESELT. Werkknng Limburg - St-Maartensfonds om 20 uur in 
het cafe ABC, Tongersesteenweg Laatste ledenvergadering 
voor de vakantie 

VTB herdenkt Guido 
Gezelle te 
Denderleeuw 
Op 26 juli 1877 reisde Guido Gezelle 
van Kortnjk naar Brussel maar had in 
het spoorwegstation te Denderleeuw 
een oponthoud van een goed half uur 
In die korte tijdspanne heeft hij een 
van zijn treffendste gedichten «O 
Dichtergeest» geschreven en hij no
teerde er onder plaats en datum 
De Vlaamse Toeristenbond heeft, in 
samenwerking met de NMBS en de 
stationschef, in de toegangshal van dat 
station een mooie gedenkplaat laten 
aanbrengen met dat gedicht Geen rei
ziger betreedt of verlaat het station 
zonder voorbij die plaat te stappen 
Ze wordt onthuld op zaterdag 16 juni 
om 15 u 
Onmiddellijk daarna feestzitting in het 
Kultureel (Ilentrum van Denderleeuw, 
met feestrede door letterkundige Ber
nard Kemp, lid van de Vlaamse Akade-
mie Toespraken door de burgemees
ter en door de algemene voorzitter van 
de VTB 

OOST-VLAANDEREN 

31 BEVEREN Gespreksavond met als spreker dr Hellemans 
vrouwenarts Om 20 u in de bovenzaal van de Centrumschool 
Organizatie Vlaamse Vrouwenbeweging Nele 

JUNI 

4 LEDE- Uitstap naar Frans-Vlaanderen onder leiding van Walter 
Luyten Vertrek om 8 uur, Dorpplaats te Lede Inschrijven bij Hu-
bert Matthijs, tel 053-777040 

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 

8 BRAKEL. Euro-meeting om 20 u in zaal Ceres Spreker Maurits 
Coppieters, lijsttrekker VU-lijst 

16 ST-GILLIS: VU-ledenfeest om 19 u 15 in Den IJzer, Kronen-
hoek Inlichtingen bij M P Lootens (70 57 08) 

• \ ) 

lepel & vork 
Maak ook eens kennis met de gezel
lige sfeer in 

Café-restaurant 
S C H U T T E R S H O F 

Dorpstraat 10 
2922 RAMSDONK 
Tel 015-71 1549 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgerief 

Schilderstraat 33, 2000 Antwerpen 
Tel 031 3745 72 

DE O U D E K R I N G 

Cafe vu-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

F R I T U U R - E E T H U I S 
I N G R I D 

Olenseweg 41, Westerio 
(Voortkapel), tel 014-213696 

Vraag prijzen voor uw feestmenus 
Specialiteiten 
Alle dagen verse mosselen 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 AALST 
Maunts GOSSYE 
Tel 053-21 3533 

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

DORTMUNDER 
THIER BRAUHOF 
Tervuursevest LEUVEN 

Aangename sfeer 
Lekke Duitse dranken 
Verzorgde keuken 

Demokratische prijzen 

Feestzalen 

H O F V A N A R A G O N 

Aragonstraat 6. Lier 
Tel 031- 8.15.68 

Een stukje ongerept 
natuurschoon 

Herberg 't S T A M P K O T 
St-Maria-Latem, ZWALM 

Boerenbrood - Hesp - Kaas 
Tel 055-4994 76 

Dinsd gesloten 
Vroegere uitbater Zwalmlandia 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

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

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN! 

Verzorgde keuken, 
demokratische prijzen, 
uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel 031/818841 

Industriële brood- en banketbakkerij 
en roomijs 

W i l f r i e d B L A N C Q U A E R T 

Grote Kouter 47, UITBERGEN 
Tel 091-67 5712 

DEN KLAUWAERT 
CAFE-LOKAAL VAN VOLKSUNIE 
DASSTRAAT 23, WOMMELGEM 

OPEN ZATERDAG VANAF 19 U 
ZONDAG VANAF 10 U 

Voeding De Polder 

Polderstraat 12, 
8458 Oostduinkerke 

Specialiteit dg vers fruit 
en groenten 

Dubbele Valois-zegels aan alle leden 

>)! 

LINDENHOVE 
Bellestraat 49 

1970 HEKELGEM 

Cafe, restaurant speeltuin, terras 
Woensdag en donderdag gesloten 
Maandag, dinsdag, vrijoag vanaf 15 u 
Zaterdag en zondag vanaf 's mid 
dags Tel 053-668740 

R E S T A U R A N T T U L 

G r o t e S t e e n w e g 71 
9260 O o r d e g e m 
Tel. 091-69.28.74 

Specialist nbstuk op hout 
Dinsdagavond en woensdag geslo
ten 

Steeds welkom in 

KREKELHOF 
dranktiuis met sfeer 

Brusselbaan 11, Gooik 
Tel 054-3348 57 

Uw tweede thuis' 
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VU-lzegem: 
een waaier van aktie! 

I 

De VU-afdeling van de gefusioneer
de gemeente Izegem-Emelgem-Kach-
tem zou je een bijenkorf kunnen noe
men Het gonst er mderdaad van de 
aktiviteiten en initiatieven Geen te
kort aan werkkracht en entoesiasme 
Onderstaand overzicht bewijst het 
«'t Leeuwke» 

Het IS zo ver 
De bloeiende VU-afdeling van Izegem-
Emelgem-Kachtem heeft haar eigen le
denblad De start is bescheiden maar 
degelijk En vi/elke naam kon beter pas
sen dan die van «t Leeuw/ke» waar 
Winny Smalle een passend vignet bij 
tekende 
Palmer Dermaut die flink duwde en 
werkte om het initiatief op gang te 
brengen is verantwoordelijk uitgever 
Afdelingsvoorzitter Joris Verbeke 
schreef het verwelkomend woord 
vooraf Belangnjk is ook dat alle leden 
en abonnees hierin een aktiviteitenka-
lender aantreffen De lezer krijgt ver
der enkele pittige > gemeenteRAAD-
sels» te verwerken en een kort stuk 
over de Europese opdracht van de 
VU Bravo voor het initiatiefi 

- W I J te I z e g e m - E m e l g e m -
Kach te tn» 

Het tweede nummer van ons VU-pe 
riodiek «Wij te Izegem-Emelgem-Kach-
tem» IS van de pers Het wordt dezer 
dagen in 9 500 huizen gratis verspreid 
Deze aflevenng staat vooral in het te
ken van de Europese verkiezingen In 
een indringend interview licht VU-lijst-
aanvoerder Maurits Coppieters het 
VU-standpunt toe Lut Ureel verrui
mingskandidate op de VU-lijst legt een 
kort getuigenis af over haar engage
ment Onder de titel «Europraatjes» 
zijn een aantal Euro-uitspraken bijeen
gebracht van bekende personaliteiten 
nl Hendrik Brugmans Denis de Rou-
gemont J K Galbraith F Erens Hugo 
Schiltz en Maurits Coppieters 
Lokale toestanden worden evenwel 
niet vergeten 
Geert Bourgeois VU-fraktievoorzitter 

in de Izegemse gemeenteraad geeft 
beschouwingen bij de biegroting voor 
1979 onder de titel «Wat doen ze met 
ons geld'» Enk Vandewalle pleit voor 
een ernstig onderzoek naar de moge 
lijkheid om in Izegem het systeem van 
toegankelijke leidingkokers toe te pas
sen Kachtem komt ook aan de beurt 
met Jacques Deroose en de bouwpoli 
tiek Er is ook nog de rubriek ••Glim- en 
grimlachjes» waarin weleens met 
scherp wordt geschoten op nationale 
en lokale toestanden 
Tony Nollet die in de stedelijke kultuur-
raad zit en ook in het groenkomitee 
brengt een gedegen en goed informa
tief stuk over afvalverwerking Hij pleit 
ervoor dat vanuit IVIO (Interkommuna-
le vereniging voor Vuilverwijdenng en -
verwerking voor Izegem en Omme
land) aan de sensibilizering voor de 
krmgloopgedachte gewerkt wordt 

E u r o p a - a v o n d 

Alle goede dingen bestaan uit drie 
Daarom heeft de afdeling een Europa
avond georganizeerd met Jaak Vande-
meulebroucke 1 e opvolger op de VU-
hjst Willy Persyn 4e kandidaat en Er-
win Priem 8e kandidaat Jaak Vande-
meulebroucke zal zijn uiteenzetting 
stofferen met een diaprojektie Willy 
Persyn zal wijzen op de raakpunten in 
de belangen van konsument en land
bouwer En de 26-jarige Erwin Priem 
uit Brugge zal het VUJO-standpunt in 
verband met Europa vertolken 
Aandacht deze avond heeft plaats op 
woensdag 6 juni om 20 u m de boven 
zaal van het Vlaams Huis Een bijeen
komst om met te missen 

D e v e r k i e z i n g s c a m p a g n e 

Die draait nu op volle toeren bij de VU 
Onze afdeling heeft prachtige nieuwe 
verkiezingsborden resultaat van hard 
werk technisch vernuft en een grote 
mildheid Nee we zullen geen namen 
noemen maar toch eens onze diepe 
dankbaarheid uitspreken Alle nieuwe 
grote borden zijn momenteel ge
plaatst Er blijven nog enkele kleine 

Vlaams goud te Lauwe! 
Z a t e r d a g II 26 mei v ie rden het ech tpaar A n d r e Roe ls t rae te -Mane t je Sannoy, G r o t e Mo lens t raa t 7 te Lauwe , 
hun g o u d e n huwel i j ks jub i leum 
Mar ie t je is e e n heel akt ief bes tuurs l id in ons F V V is a fgevaard igde van d e V U in d e be jaa rden raad van M e n e n 
e n ze t z ich o o k ten vol le in v o o r d e V laamse G e p e n s i o n e e r d e n B o n d Z e is o o k e e n e c h t e p ropagand is te v o o r 
d e V o l k s u n i e ' 

O p d e f o t o A n d r e en Mar ie t je omr ingd d o o r k inderen en k le ink inderen e n enke le m e n s e n van he t s tadsbes 
tuur t i jdens de p lech t ige on t vangs t o p het gemeen tehu i s te L a u w e Bij de ve le g e l u k w e n s e n d ie het ech tpaa r 
r eeds in on t vangs t m o c h t n e m e n h o u d t de redakt ie van «WIJ» eraan ook deze van haar en Vo lksun ie-nat ionaa l 
te v o e g e n ! 

borden over die ideaal zijn om te wor
den geplaatst in een voortuintje zon
der gazon of aanplanting te beschadi
gen 
Steeds meer mensen hangen een VU-
verkiezingsaffiche voor hun raam 
Waarom u ook met beste lezeres of le
zer"? Het schept sfeer en het brengt 
heel wat mensen wat dichter bij de V U 
Zowel voor een klein bord als voor 
een affiche volstaat het een seintje te 
geven aan Gaston Pynket Vlaams 
Huis (tel 303663) of aan Enk Vande
walle Ctel 302670) of een ander be 
stuurslid in uw buurt 
Izegem blijft met bij de pakken zitten 
Doe mee' 

Tien jaar 
Vlaams Huis 
te Izegem 
Het IS nauweli jks te geloven hoe snel 
de t i jd gaat Het is precies 10 jaar dat 
in Izegem het Vlaams Huis bestaat en 
dat Gaston en Kris Pynket-Vandevij-
vere het VU-lokaal uitbaten 

Met het Vlaams Huis is een stuk Ize-
gems VU-leven nauw verbonden 
Maar die geschiedenis wordt later 
weleens geschreven Momenteel ver
dienen Gaston en Kris een dikke 
pluim omdat ze het nu al tien jaar vol
houden En menig Izegems Vlaams-
nationalist zal er pnjs op stellen een 
of enkele aktiviteiten van deze vie
ring te willen meemaken 
Wat staat er op het p rog ramma ' 
Vnjdag 1 juni, om 20 u koffiekaar-
t ing, zaterdag 2 juni, om 13 u 30 wan
delzoektocht, zondag 3 juni, om 14 u 
f ietsrally, maandag 4 juni, om 
1 3 u 3 0 toenst ische autospeurtocht 
Voor alle verdere inlichtingen loopt 
men best eens het Vlaams Huis bin
nen of telefoneert men naar nr 
30 36 63 

Nieuws uit 
Blankenberge 
Z i t d a g 
Volksvertegenwoordiger P Leys zal 
zitdag houden op dinsdag 5 juni van 20 
tot 21 uur in het spijshuis Bearnaise 
de Smet de Naeyerlaan 86 Elkeen is 
welkom 

N a t u u r w a n d e l i n g 

De Vlaamse Kulturele Kring richt op 
zondag 8 juli een natuurwandeling in 
door de Assebroekse Meersen naar 
Oedelemberg Terug door de Lo-wei 
den Deze wandeling is een aansluiting 
aan de laatst gehouden voordracht 
over de kruiden Verzameling op de 
parking van het goederenstation te 
Brugge of om 9 u 30 op het plein voor 
de O L-Vr-kerk te Ver-Assebroek 
Knapzak medebrengen Voor onze 
mensen vertrek met eigen wagen aan 
het stadhuis alhier om 8 u 45 Men kan 
zich laten inschrijven bij gemeente
raadslid Jef Fryns Gen Lemanstraat 
12 elke namiddag van 14 tot 18 uur en 
zulks tot dinsdag 5 juli 

Wel en wee 
te Middelkerke 
G o u d e n b r u i l o f t 

Aza en Engel D haene Helsmoortel vie
ren hun gouden bruiloft Na een heel 
leven gestreden te hebben voor de 
Vlaamse zaak en zeer bedrijvig ge
weest te zijn als een tweede Gram
mens te Middelkerke waardoor hij nog 
steeds beroofd is van zijn politieke 
rechten voor enige tijd heeft Engel 

lustrerie 
mare de vriese 

baron ruzettelaan 
assebroek - brugge 
tel. 050-35.74.04 

toch nog dit feest kunnen vieren na 
een lichte inzinking Aan Aza bieden 
WIJ ook onze beste groeten aan voor 
het harde leven dat zij gekend heeft in 
de eerste na oorlogse jaren Aan de 
hele familie onze beste wensen 

O v e r l i j d e n s 

— Onze goede vriend Guido Ryckx, 
nog geen 47 jaar werd kort geleden 
ten grave gedragen Als belastingsbe
ambte stond hij iedereen ten dienst en 
was hl) steeds een goede raadgever 
— Deze week werd nog een jong lid 
ten grave gedragen nog geen 49 jaar 
Dolf Minne gekend restauranthouder, 
is na een slepende ziekte overleden 

Aan beide families bieden wij onze inni
ge deelneming aan 

galerij 
• «De Vrienden van Caryatide> — 
die eert i jds een galenj hadden op het 
Brusselse Vnjheidsplein — nodigen 
uit op de tentoonstel l ing «Akwarellen 
van Magda Kint», in de foyer van de 
KVS te Brussel Tot 15 juni 1979 Van 
woensdag tot zaterdag telkens van 
19 u af Zondags van 14 tot 17 u 

• In het Kultureel Centrum te 
Strombeek-Bever-Grimbergen heeft 
tot 24 juni een tentoonstel l ing plaats 
van hedendaagse tekeningen dage
li jks van 10 u af maandags gesloten 
De opening heeft plaats op donder
dag 7 juni met als inleider de h Leo 
Schevenhels 

9 Akwarellen en gouaches worden 
tentoongesteld in het Kultureel Cen
trum, Oude Kerk Plaats te Vichte tot 
17 juni Opening op 1 juni om 20 u 
met inleiding door Marcel Ducha-
teau, konservator van het Paleis der 
Natiën te Brussel Maandag, woens
dag en zaterdag van 14 tot 19 u zon
dag van 10 tot 12 en van 14 tot 19 u 

WEST-VLAANDEREN 
IflUHDCR 

JUNI 
5 MENEN Europa m beeld» een boeiende uiteenzetting over Eu 

ropa gebracht door Jaak Vandemeulebroecke Begin om 20 u in 
het ontmoetingscentrum t Geland Org VU en F W 

12 ROESELARE VU leden en -sympatizantenfeest om 19 u 30 in 
zaal Mandelhove Westlaan 417 Avondfeest met koud buffet 
300 fr 
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Bloemenmarkt wordt 
Vlaams te Koksijde 
Onder een mooie zomerzon en met grote belangstelling had onze jaarlijkse 
bloemenmarkt plaats Het Koksijdse muziekkorps opende de markt met het 
spelen van «de Vlaamse Leeuw-, de hymne van de Vlaamse Kultuurgemeen-
schap, en daarna -de BrabanQonne> 
Waar is de ti|d dat het spelen van de Vlaamse Leeuw als een fascistische daad 
werd bestempeld Stilaan begint de overheid toch een beetje«zelfrespekt te 
krijgen 
Ook de affiches waren eentalig Nederlands en zelfs zou het wenselijk zijn de 
drietaligheid te beperken tot het hoogstnodige o a de feestkalender (juli-au-
gustus) en dan nog met het Nederlands m groter lettertype 
Met een schrijven van de Vaste Kommissie voor Taaltoezicht werd het ge
meentebestuur hierop reeds attent gemaakt 

CVP-k inderbetoging 

De CVP v\(ilde een kinderbetoging in-
nchten tot het bekomen van een fiets
pad en verkeerslichten in de Hout 
saegerlaan (nu zeer drukke verkeers 
weg) Het «Jaar van het Kind» v\/ordt 
hier door de CVP uitgebuit maar is het 
hier w/erkelijk pedagogisch verant 
vjoord onze kinderen zo maar op te 
r u i en ' En is dat ook door elke «ma en 
pa» gewens t ' Bestaan er geen andere 
middelen om een fietspad te beko 
m e n ' Of wordt CVP Koksijde met ge
hoord bij haar CVP-ministers en CVP 
voorzitter Tindemans' Worden we 
ook met regelmatig door de CVP wijs 
gemaakt «dat mensen (ook kinderen) 
belangnjk z i j n ' Zien we nu niet dat de 
nieuwe afrit (een wens van CVP-Kok-
sijde) van de autosnelweg wordt aan
gelegd langs de KinderlaanC) te Oost 
duinkerke (Koksijde) alwaar 

gevestigd zijn 2 grote campings 2 kin
derhomes 1 familietehuis Ware het 
met beter geweest de nu bestaande 
afrit te Nieuwpoort te modernizeren en 
het verkeer naar Koksijde en De Pan 
ne te leiden langs de bestaande Ko 
n ingsweg ' 

Autoral ly zo spor t i e f ' 

De autorally «North Sea Trophy» (een 
Nederlandse benaming kon men met 
vinden) verwekte weer heel wat wre 
vel bij de omwonenden langsheen het 
parkoers Ze raasden aan honderd 
kilometer per uur doorheen onze ge
meente niettegenstaande de wettelij 
ke snelheidsbeperking van 60 km Ook 
het gebruikelijke lawaai ontbrak er met 
Als er een haantje te luia kraait wordt 
al vlug het politiereglement bovenge 
haald en opvallend bij deze rally was 
dat met eens voorafgaand een politie 
reglement werd opgemaakt door ons 
PVV BSP bestuur In alle geval de rally 
maakte een goede beurt bij onze be
woners 

«Dol le Dinsdag» wordt 
nu «Dolle Maandag» 

Met de jongste gemeenteraadszitting 
was er weer wat show te zien Alhoe 
wel de publieke belangstelling flink ge 
daald is blijft er toch wat te beleven 
Onze PVV BSP meerderheid beslist 
zo maar alles «holder de bolder» te la
ten verlopen er ontstond een hoog-
oplaaiende ruzie tussen PVV-burge 

meester en een oppositielid Als strui
kelblok was weer het veel omstreden 
O C M W met als finale het verlaten van 
de zitting door de PVV burgemeester 
Hierna ontstond er nog een woorden
wisseling tussen een BSP- en CVP-
raadslid waarbij het BSP-raadslid op 
merkte dat hij gezien hij met meer tot 
de lijst Nieuwe Toekomst behoorde 
zijn mandaat zou moeten overdragen 
aan Mare Gunst (BSP) die eveneens 
op de lijst Nieuwe Toekomst stond 
Deze opmerking doet ons ook de 
vraag stellen waarom Wybo (verkozen 
als VU) en nu «overgelopen» naar de 
BSP ook met zou moeten vervangen 
worden door een ander VU lid die op 
de lijst Ter Duinen s t o n d ' Immers de 
kiezer die zijn vertrouwen stelde in 
Wybo werd hier ten zeerste bedro 
gen 

De gemeente 
Reningelst 
definitief 
van de kaart? 
In het arrondissement leper is de nieu 
we telefoongids met zeer gemengde 
gevoelens ontvangen Dorpen als Re 
ningelst Hollebeke Zuidschote Pol 
linkhove en vele andere zijn er gewoon 
uit geschrapt Wie m de vonge uitgave 
nog in Proven woonde woont nu in 
Popennge De vonge editie zal met 
zorg bewaard worden om er nog aan 
uit te kunnen De telefoondiensten krij
gen een grote nieuwe opdracht inlich
tingen geven 
A Z A de Aktiegroep Zinvol Adres 
tracht iedereen tegen deze en andere 
praktijken wakker te schudden 
A Z A gaf een eenvoudig foldertje uit 
over dit probleem en pakt uit met een 
systematische werking om de over 
heid te overtuigen van klare eenvoudi 
ge adressen Een briefje naar A Z A 
(Oude Belsestraat 1 8961 Westouter) 
met antwoordzegel en er wordt een 
foldertje toegezonden over deze aktie 

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

OOK NAAR MAAT 

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

Tel 031-3135^ 

Kijkdorp te Beervelde: 

énig in ons land 
In de Bloemenstreek rond Gent 
meer bepaald in het begonia 
dorp Beervelde Lochristi, heeft 
op 18 mei een unieke manifesta
tie plaatsgehad 
Dertien gespecializeerde Belgi 
scha firmas uit de systeembouw 
hebben namelijk het initiatief ge 
nomen — een primeur in België 
— samen een Kijkdorp te bou 
wen met dertien modelvillas 
Dit dorp heeft als doel de wonin
gen in hun natuurlijke omgeving 
aan het publiek voor te stellen 
Het specifieke is dat de deelne 
mende f i rmas elkaar willen aan 
V uilen en gezamenlijk de waarde 
van hun produkten willen naar 
voor brengen veeleer dan el
kaar te bekonkurreren 
De bouwmarkt wordt heden ten 
dage stormenderhand ingeno 
men door systeembouw Ook in 
de woningenbouw opteert de 
huidige bouv\ heer voor de eigen
tijdse systeembouw 

Het sukses van de systeembouw 
heeft de systeembouwers er toe 
aangezet niet alleen promotie te 
doen elk voor zijn produkt maar 
om in een gemeenschappelijk 
kijkdorp promotie te maken voor 
de systeembouw in het alge 
meen 
De bedoeling is jaarlijks een der 
gelijke aktie te houden 
Alle firmas die aan de gestelde 
\ oorwaarden voldoen (erken 
ning en technische goedkeuring) 
kunnen hieraan deelnemen 

Lijst dee lnemers 
Mdtexi Meulebeke Dewaeie 
Vichte Systeembouw Maes St 
Niklaas Elbeko, Zele Danilith 
Hevlen Terhagen Prefawood 
Harelbeke Kijk en Bouw Menen 
Alfa Systeembouw Dendermon 
de Durabrik Waregem Deco 
plan Kortrijk Eurobouw Oostro 
zebeke en Hedendaagse Wonin
gen, Dendermonde 

EURO-VERKIEZINGSMEETINGS 
Vlaams-Brabant: 
Donderdag 31 mei, 2U u., Sociaal-kultureel Centrum te Wemmei 

West-Vlaanderen: Vrijdag l juni, 20 u., Kursaal te Oostende 
Oost-Vlaanderen: 
Dinsdag 5 juni, 20 u., Floraliënpaleis te Gent 

Aanbevolen huizen 
Franssens Optiek: 

Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 
Herentalsebaan 340 
Deurne-Z - Tel 210856 
Kerkstraat 44 - Antwerpen 
Tel 35 6575 

KEUKENS SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

Tel 58214 41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9 19 u Zondag geslotpn 

JEF THIJS 

Alle verzekeringen 

Koning Leopoldlaan 1 
3180 Wester io Tel 014 544807 

MARC ADAMS 

Mechanische schrijnwerkenj 

Guchtstraat 105 
9310 LEDE 

Tel 053 7048 75 

KLEDING LENDERS 

Sint Damiaanstraat 41 
W O M M E L G E M 
Tel 031-53 7039 

Dames- heren en kinderkleding 

Dames en heren in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 
en VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van het vak 
ADOLF CLAES EN Z O N E N 

KerkwegS 1760 Roosdaal-Strijtem 
Tel 054-3337 56 

MATRASSEN PLATTEAU 

Alle maten alle soorten ook medika 
Ie en anti allergische matrassen 

Platteau Lievens Portugeesstraat 9 

1780 Teralfene 
Tel 053-6674 56 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 734 0643 
N a 1 8 u 4254642 

SPECIALISATIE 

F DE MEYER 

Huiveldestraat 2 

DENDERMONDE-
GREMBERGEN 
Tel 052 2153 62 

Tuinmachinerie Groene zones 

Zaadhandel 
PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDE WINDEKE 
Alles voor land- en tuinbouw 
Tel 091-625142 

DROOGKUIS WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDU ST-PIETER 

Kollegestraat 33 2400 MOL 
014 31 1376 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015 711240 

Verwarming stoom san-tair 
Alle herstell ingen 

DRUKKERIJ PAPIERHANDEL 
J TRUYEN 

Stationsstraat 58 
2440 Geel 

Tel 014-5885 81 
Alle dag en weekbladen 

P V B A J BORREMANS COCK 
« K I N D E R E N 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel 054 41 25 89 

W I J bouwen voor u sleutel op de 
deur (Adv 24) 

MEUBELEN MOENS 
Markt 28 

TERNAT 
Tel 582 10 55 

Specialist primitief — 
stijlmeubelen en modern 

Brands to f fen V A N D U E R E N 

p v b a Harmoniestraat 6 BE 

RINGEN - 011-4337 07 Leveringen 

mazout — mogeli jkheid gespreide 

betaling — onderhoud centrale ver 

warmingsketel 

pv.b.a. JEURCLOO 
Weierstraat 4 
3520 ZONHOVEN 
Tel 011-8131 16 

Stelt voor KANTELDEUREN 
ROLLUIKEN 
ZONNETENTEN 
en nog veel meer 

ETN BERT 
Assesteenweg 117 TERNAT 

Tel 02 5821312 

VERDELER VOLKSWAGEN AUDI 

VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen 

Tel 02 268 14 02 

drukkerij edwig van daele 

lindestraat 59 9280 overmere 

tel 091 67 64 33 

IDEL - Tel. 011-53.43.49 

Gelegenheidsgrafiek ; Huwelijk - Ge
boorte. Zelfklevende plakband en eti
ketten. Houten drukletters - flekla-
mft'kalenders. 

q i r \ STUDIO 
-'-*^ DANN 
02-428.69.84 
— Industr ië le fo tograf ie 
— M o d e / a r c h i t e k t u u r 
— H u w e l i j k s r e p o r t a g e s 
Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

L U K O S p.vba 
Ringmappen - dokumenthou-
der - pochetten - snelhech-
ters - offertemappen 

Fortstraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel 031-49 3507 

MARC ADAMS 

Mechanische schrijnwerkenj 

Guchtstraat 105 

9310 LEDE 

..... 1 
De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN. Keizerstraat 2, Ternat 
Tel. 031/36.45.31. 02-582.22.22. 

Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten. 
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Maria Poriau (98 jaar): 
GENT — Ze staat niet vermeld in 
de encyclopedie van de Vlaamse 
Beweging. Maar ze heeft als geen 
ander «Den Vlaemschen strijd» mee 
beleefd, mee gestreden. Maria Pori
au (vader was steenbakker in Gave
re) heeft vanaf haar zestiende toen 
ze naar de biblioteek mocht, sinds 
1896 dus, het voetspoor gedrukt 
van zoveel -Vlaamse voormannen» 
die ook «opkwamen voor de gewo
ne man»: Rosa De Guchtenaere, 
professor Daels, Hippoliet Meert, 
advokaat Van Dieren.. 

Ze wordt emotioneel als ze spreekt 
over 'die Vlaamse Staat, die er nog 
maar steeds niet is, nu zij een 
stembrief in de bus lirijgt om 
Vlaamse politici naar het Europees 
parlement te sturen. 

Wij hebben er nu lang genoeg 
voor gestreden, zucht mevrouw Po
riau, om te leven in een zelfstandig 
Vlaanderen. Ik zal bij deze verplich
te Europese verkiezingen niet uit 
ontgoocheling blanco stemmen. Ik 
zal mijn stem geven aan een écht 
federalist; hét doet me pijn dat er 
nog zoveel politiekers zijn die wel 
Vlaams spreken maar niet echt voor 
het Vlaams belang werken, zoals 
Tindemans, die gewoon goeie Bel
gen willen blijven met macht.' 

Het is haar geenszins aan te zien: Maria 
Poriau wordt binnen korte tijd 100 jaar: 
journalisten en letterkundigen hebben 
nog immer een goede klant aan haar; 
ze blijft haar dagelijkse portie lektuur 
verorberen. 

Even kennismaken. Aanbellen in de Ka-
rel Lodewijk Dierickxstraat te Gent. De 
sleutel wordt door een venster gesto
ken. Want, die benen van haar willen zo 
best niet meer mee op de trappen. En, 
de dokters geven haar 100 jaar op een 
briefje, als Maria er maar voor zorgt dat 
ze niet valt. Achteraan is er de kleine 
leefkamer, vanwaar Maria Poriau de 
Vlaamse beweging en het wereldge
beuren blijft volgen. In een hoek de TV, 
met aanduiding van de diverse kanalen. 
Een kleine kookboek, en vooral veel 
plaats voor kranten en tijdschriften, 
voor een boekenrek dat een ereplaats 
inneemt. 

Van «autodidakt» gesproken. Maria, de 
oudste van 11 kinderen, is «slechts een 
korte tijd naar school geweest». 
Maar zij las z e e graag: een goede trek 
van haar vader. Als zij groter werd (op 
haar zestien) mocht ze zelf naar de bi
blioteek gaan. Conscience was de eer
ste best-seller bij haar; nogal wiedes in 
die tijd. Maria evolueerde evenwel niet 
alleen mee met de Vlaamse literatuur; 
ze trok haar horizont nog wijder open: 
Ward Ruyslinck, Hubert Lampo, Daph
ne du Maurier, Johan Daisne, Pearl 
Buck, Edgar Allen Poe en noem maar 
op... mogen haar nog immer bij hun le-
zersschare tellen. Maria Poriau bezocht 
in haar vrije tijd ook nog poëzie-avon-
den. Nu kan dat jammer genoeg niet 
meer. 

Haar beste middeltje om bij een onbe
kend bezoeker nog immer verbazing te 
wekken is het kwistig gebruik van En
gelse stopwoorden en slagzinnen... 
Zij heeft enorm veel Engelse literatuur 
verslonden. 

Tegen de wil van thuis in leerde zij tij
dens de eerste wereldoorlog op korte 
tijd behoorlijk wat Engels om met de 
soldaten te kunnen omgaan... 
En, zegt Maria: 'Toen heb ik den dom
merik uitgehangen. Ik was eerst zin
nens ook nog Duits te leren, maar met 
die oorlog heb ik het niet meer willen 

doen. Dat was dom van me. Nu heb ik 
Duitse boeken in Engelse vertaling 
moeten lezen. Maar ja, wat wilt ge, va
der heeft nog achteraf miserie gekend 
met de repressie. En ze hebben ons 
getoond dat in zijn dossier alleen ver
meld stond: Vlaamsgezind. Duitsge
zind?'... 
— De ' Vlaamsgezindheid', zoals dat 
heet, zat al vóór 1880 in de familie? 

Maria Poriau: «Zeker niet als militan
ten. Ikzelf ben wel enorm entoesiast ge
worden toen ik de werking van Rosa 
De Guchtenaere zag. Zij ijverde voor 
een orde van geheelontfiouders. Toch 
hebben ze haar in de gevangenis gezet 
omdat ze teveel Vlaamsgezind zou ge
weest zijn. Nadien hebben we met en
kele vrienden een «De Guchtenaere-
kring» gesticht. Dat was géén echte 
Vlaamse beweging, maar we moesten 
er in die tijd toch veel goede moed voor 
hebben. En dan hebben we jarenlang 
alsmaar verder gestreden. W e hebben 
met allerhande akties geijverd voor een 
Vlaamse Hogeschool in Gent. 
Vooral die eerste IJzerbedevaarten, 
dat moet ik u toch vertellen: dat was de 
tijd toen er nog geen ruiten in de trei
nen gezet werden. We stonden in de 
tocht, van Gent tot Diksmuide. In de IJ-
zervlakte stonden we, geschaard rond 
één groot kruis, met modder «tot over 
onze knoesels» te luisteren naar een 
toespraak van professor Daels, wat 
ons deugd deed om nadien in het Gent-

Foto: 
Maria Poriau, met haar 15 jaar jongere broer. Benjamin die 82 is... (foto R. Van der 
SijpO 

se verder te ijveren voor vervlaamsing. 
Want hier hebben we nogal wat moe
ten vechten hoor, tegen al die franskil
jons, al die katoenbarons. René De-
clercq had groot gelijk toen hij schreef: 
«Gent, stad van ciment». 

— Je hebt allicht in al die jaren heel 
wat meegemaakt; heel wat gezien? 
Maria Poriau: «Och, ik kan dat allemaal 
niet meer vertellen. Het lot van al die 
jongens die om hun Vlaamse overtui
ging geleden hebben... 
Als gewone volksvrouw heb ik met hen 
meegewerkt om het politiek sukses 
van «al die grote namen» na te streven. 
Dat heeft ons veel verdriet bezorgd. 
En ook enkele korte momenten van 
triomf, die bijblijven. 
Ik herinner mij nog zeer goed die prach
tige inhuldiging van Adiel De 
Beuckelaere in Ninove. 

En ook die door de rijkswacht verhin
derde begrafenis van Hippoliet Meert. 

Deze aktivist stierf in Nederland. Er 
werd eerst geen toelating gegeven om 
hem in Gent te begraven. Daarvan 
kwamen dan reilen aan de Brugse 
poort. Wijzelf hielden een rouwhulde in 
ons stamlokaal «Uilenspiegel», waar 
trouwens heel wat historische verhalen 
geschreven zijn. De rouwstoet trok dan 
naar het stadscentrum. Aan de Sint-Lie-
vensbrug hield de rijkswacht de lijkwa
gen tegen. Toen is er hard gevochten 
met de rijkswacht te paard om toch 
over de brug te geraken. Och, we heb
ben in die tijd zoveel harde dingen mee
gemaakt. Het waren ook wel eens aan
gename momenten, vooral met de 
studenten in de «Uilenspiegel». 
We komen van ver, jonge vriend. Ik heb 

een fantastische herinnering aan een 
grote meeting met advokaat Van Die
ren in Brugge. Toen heb ik ontdekt dat 
er in die mooie Vlaamse stad nog zo 
heel veel franskiljons woonden. In Gent 
was ik dat gewoon, maar Brugge...! 
— Geen spijt dat de politieke strijd 
voor U nu voorbij is? 
Maria Poriau: «Ha ja da's zeker. Nu kan 
ik niet meer rondlopen met plakbriefjes 
«Geen Vlaams, geen centen». Vroeger, 
voor de oorlog, kwamen we nergens 
zonder een politieke boodschap achter 
te laten. Wat ons biezonder veel deugd 
gedaan heeft was de verkiezing van 
Dokter Borms, die in de gevangenis zat, 
tot volksvertegenwoordiger. 
Maar, denk niet dat ik in mijn vrije tijd al
leen maar aan politiek deed. Ik heb veel 
tijd gestoken in het leren vgn Engels. 
Om Engelse boeken te kunnen lezen. 
Wij waren ook getrouwe bezoekers 
van liederavonden en poëzie-avonden, 
we trokken op met Oscar De Gruyter 
en Jef Goossenaerts; maar achteraf 
werd dan telkens natuurlijk weer veel 
over de Vlaamse strijd gesproken. 
Wat mij soms wel eens pijn doet is niet 
dat al die dingen voor mij voorbij zijn, 
niaar wel dat we in al die jaren nog te 
weinig Vlaamse macht verworven heb
ben. Nu weer trappelen de Vlamingen 
ter plaatse. Die Egmontperiode, en dan 
vorig jaar de verkiezingstegenslag van 
de Volksunie, dat heeft me veel triesti
ge dagen bezorgd. 

Hoe is zulks mogelijk na onze jarenlan
ge strijd? Als de Vlaamsnationalisten 
na volgehouden oppositiewerk einde
lijk in de regering komen en mee kun
nen beslissen in Brussel dan barst er uit 
zoveel andere politieke kringen in 
Vlaanderen zo'n grote kritiek uit op die 
flaminganten die de Vlaamse staat 
trachten te bouwen. 
Daar was bij verschillende kringen veel 
oneerlijkheid mee gemoeid; hoe zeg
gen ze dat weer... opportunisme. 
Enfin, we zullen nu zien wat ze er zon
der de Volksunie van maken. Ze kun
nen weer gaan betogen.» 

Je gaat op 10 juni stemmen voor 
Europa... 
Maria Poriau: «Met niet veel entoesias-
me, gelijk iedereen zeker! Het is wel 

80 jaar 

Vlaamse 

beweging... 
mogelijk dat langs dat Europees parle
ment kleine volkeren aan politieke zelf
standigheid geraken. Misschien kan het 
ook Vlaanderen wat vooruit helpen. 
Maar onze strijd zal nog lang duren zo
lang er Vlaamse politiekers zijn die wél 
Vlaams spreken maar alleen kleine be
langen en niet het algemeen Vlaams 
belang, het belang van het Vlaamse 
volk, verdedigen. De Walen zijn alle
maal wallinganten. Bij ons zijn er nog te
veel lauwe Vlamingen en verdedigers 
van het unitair bestel.» 

MENSEN VAN BIJ ONS 

WIJ t 4 31 MEI 1979 


