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Een teken van hoop 
DE EUROPESE TAAK VAN DE VOLKSUNIE 

Vlaming blijven in Europa. Door Europa dichter 
naar onze Nederlandse dimensie groeien. En in 
Straatsburg de kiem teggen voor een Europees va
derland dicht bij de mensen: Het Europa der volke
ren en regio's. Zo geeft de Volksunie vandaag 
reeds een teken van hoop aan allen die, in het klei

ne Europa der Negen en in het grote Europa daarin 
en daarrond, dezelfde droom koesteren — vooral 
de verdrukten, de machtelozen, de minderheden, 
degenen die eenvoudigweg Europeeër willen zijn 
en zichzelf willen blijven. 

Doel 
bewust 
stoppen! 

Vijftien- tot twintigduizend mensen tijdens een verlengd vakantie-
weekend doelbewust op de dijken aan de Schelde: een niet over het 
hoofd te zien protest tegen de wijze waarop het dossier kernenergie 
nog steeds een gesloten boek is gebleven. (Zie biz. 7). 

...En verder deze week: 
• O n d e r w i j s . Het schoolpakt van 1958 
heeft nooit de ware schoolvrede gebracht Op een 
perskonferentie heeft de Volksunie haar bezorgd
heid geuit over de onrust en de beroering in de on-
derwijsv/ereld. Een nieuwe schooloorlog is niet 
denkbeeldig! Maar de echte onderwijsproblemen 
komen niet aan bod in de schoolpaktkommissie, 
waar de traditionele partijen over vetorecht be
schikken. (Lees bIz. 7). 

• W e t s t r a a t . Een leerzaam kamerdebat 
over de Voerstreek, waar CVP en FDF en PS sa
menspanden om het hoofd van Gramme te redden 
en waar de parlementaire woordenschat verrijkt 
werd met enkele beeldende franstalige scheld
woorden. (Lees bIz. 11). 

• B r u s s e l . Het FOF-wanbeheer in de Brus
selse agglomeratie heeft een put van honderden 
miljoenen voor gevolg. De lonen en wedden van 
het agglomeratiepersoneel konden niet eens uit
betaald worden. Geen nood: de regering schuift de 
rekening vriendelijk door vooral naar Vlaanderen. 
(Lees bIz. 6). 

• DiO Genes . Eigenlijk is België op zichzelf 
reeds een mini-Europa. Neem nou de Voerstreek. 
Een verlichte Latijnse geest heeft deze zes dorpen 
ooit -notre Alsace-Lorraine- genoemd. En hoe 
vangen onze super-Europeanen dit mini-Europees 
probleem eigenlijk op? (Lees bIz. 4). 
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MENS WORDEN? 
De laatste tijd werd door het onderwij
zend personeel verschillende keren 
gestaakt Ook ik vraag me af hoe het 
verder moet 

De lesuren zullen verminderd worden 
Op het eerste zicht lijkt dat wel een 
aanlokkelijk voorstel, maar wanneer 
we oezelfde stof moeten slikken in een 
kortere tijd, dan verwerpen we dat ge
woon 

Geschiedenis zou wegvallen Waar 
moeten we dan de historische achter
grond die we toch moeten hebben ha
l e n ' 
Een beetje kuituur is er toch nodig' 

Aardrijkskunde, ook al een vak dat 
noodzakelijk is' 

Men spreekt altijd over humaniora, 
«humanitas», «mens worden» Maar als 
Ramaekers zo doorgaat kunnen we 
niet anders dan oppervlakkige mensen 
worden, die wel 4 talen spreken, maar 
vraag ons a u b met wat er in 1302 ge
beurde, waar Azie ligt of wie Napoleon 
en Rubens waren, want dan zie je het 
meest verbaasde, niet-begnjpend ge
zicht dat je ooit zagi 

V D, Hooglede 

EG-VOORRECHTEN 
De door een Amerikaans journalist 
verstrekte gegevens die U in «WIJ» 
van 17 mei (biz 5) overneemt zijn 
kwaadwillige leugens en werden door 
een betrokken woordvoerder totaal 
ontzenuwd 
— Als WIJ de vermelde minimumwed-
de van een EG-bediende, zegge 
58 000 f r netto per maand, met losweg 
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25 000 fr verminderen, dan zitten wij 
zo ongeveer in de buurt van de werke
lijkheid 
— De Vlaamse noch Waalse gastar
beider in Brussel geniet van enige 
standplaatsvergoeding Alleen werk
nemers van vreemde nationaliteit ge
nieten ervan 
— Belastingvrij is hij evenmin Ook hij 
moet een ongeveer gelijkwaardige be
lasting betalen, die hem van zijn loon 
wordt afgehouden door zijn werkge
ver, in casu de EG Op nationaal vlak 
wordt dan natuurlijk geen tweede maal 
belasting afgedragen 
— In het zelfbedieningsrestaurant van 
de EG betalen al de «begenadigden» 
heel wat meer voor een eetmaal en 
drank dan in deze van ministeries en 
parastatalen en in de ganse EG-instel-
iingen is er niet een taksvrije winkel 
— De EG-ambtenaar is zeer streng 
gebonden aan zwijgplicht en grote dis-
kretie in verband met mogelijke spio
nage o a en IS diensvolgens eigenlijk 
een weerloos slachtoffer in handen 
van afgunstige en/of venijnige kronie-
kers die dat weten en er schromelijk 
misbruik van maken Bij opsomming 
van alle buitensporige of vermeende 
en soms denkbeeldige voordelen ver
geet men altijd doelbewust te vermel
den, dat de EG-ambtenaar met geniet 
van enige vakantie-uitkering, geen der
tiende of veertiende maandwedde 
krijgt uitbetaald en nog steeds, mm of 
meer genoegzaam zijn 40 uurtjes ach-
teroverdrukt 

Naam en adres 
op de redaktie bekend 

ENSIVAL BEWEES 
GROTE DIENST 

Grondwettelijk staat de persoon van 
de koning buiten het dispuut, laten wij 
dat eerbiedigen De Rijkswacht van 
Verviers, Jean Mane Piret, de 
kabinetschef van de koning, «des ko-
nings trouwe dienaar» minister Gram-
me,hebben — en daar ik ben ik per
soonlijk van overtuigd — te goeder 
trouw gehandeld laat Happart, om 
meer heibel te voorkomen en hem nog 
belangrijker te maken, ergens een 
schrijfsel aan de koning afgeven in de 
beemden van het Land van Herve, laat 
hem zichzelf important voelen voor 
een sekonde of twee en klasseer hem 
dan, desnoods vertikaal' 

Alleen heeft heel deze gedachtengang 
geen rekening gehouden met een prin-
ciep dat WIJ Vlamingen reeds van Ja
cob van Maerlant hebben geleerd 
«Wat walsch IS, valsch is'» Happart en 
de RTB hebben de koning en de hh Pi
ret en Gramme een paar ezelsoren op
gezet die moeilijk te verbergen zijn 
door het gesloten «gentlemen's agree
ment» ivm de publiciteit van de episo
de niet te eerbiedigen 
Moeten we daar nu onmiddellijk voor 
gaan koppen snellen'' 
De Voer is, sinds deze week onom
keerbaar Vlaams gebied en dit indicent 
heeft voor de vastlegging van de zui
dergrens van onze Staat meer gedaan 
dan alle gewauwel van onze druk-
kingsgroepen sinds de eerste mars op 
Brussel 

In politicis moet men vermijden men
sen te vernederen Piret de woestijn 
insturen lucht de atmosfeer van Laken 
met op Gramme afschieten als een 
zieke ezel kan alleen een regeringskri-
sis veroorzaken, en wie heeft daar nu. 

op dit ogenblik, baat bi j ' ' Het feit dat 
dhr Martens finaliter met anders kon 
dan verklaren dat de Voer Vlaams is 
en blijft en dat de orde zal gehand
haafd worden onder de hoede van de 
goeverneur van Limburg, heeft heel 
wat meer indruk gemaakt op de Walen 
en de franselaars dan het, permitteer 
mij, het geloei van enkele VU-mensen 
in de Kamer Ensival is een nederlaag 
voor een bepaalde soort imperialisti
sche Walen die, gelukkig, een minder
heid zijn 

Hugo Schiltz heeft gelijk wij zijn de 
sinjeurs van Europa en de meest Euro
pese van alle nog met onafhankelijke 
naties in Europa, maar laten wij ons 
dan ook als sinjeurs gedragen 
Als WIJ met de hoofsheid die onze natie 
kenmerkte in de tijd van Prins Willem 
aan de koning laten weten dat wij in de 
koninklijke omgeving veel en zeer véél 
te weinig Vlaamse namen vinden en 
dat WIJ, de zestig procent van zijn volk 
die de eer van zijn vader en zijn situatie 
hebben verdedigd, daar vóór 21 juli 
1980 een grondige en desnods drasti
sche wijziging in willen dan zal dat 
meer indruk maken dan het pamfletje 
dat Diognes van «WIJ» wijdt aan de 
«brave jongen van Laken» De koning 
IS geen onnozelaar, en hij hoeft niet 
vernederd te worden hij heeft duide
lijk begrepen waarom het ging Hap
part en de RTB hebben hém bij de bok 
gezet, en dat vergeet hij met de Co-
burgers hebben een lange memoriei 
Als de «sinjeurs van Vlaanderen» nu 
aan de Koning en, vooral, aan Laken 
willen laten verstaan dat ze «fidèles au 
Roy, jusques a la besace» zijn op kon-
ditie maar dan, hoofs, voor éen keer 
hard nijpen met een fluwelen hand

schoentje aan, en dan duidelijk laten 
verstaan dat er grenzen zijn, geografi
sche ten zuiden van Voeren, en psy
chologische W P , Kortenberg 

STAR NAAR DE AFGROND 
De Bond der Vlamingen van Oost-Bel-
gie 
— betreurt de recente toegevende 
houding van de kerkelijke overheid te
genover de franskiljonse verraders 
van de Voerstreek, 
— onderlijnt met klem dat tn de Voer
dorpen slechts 6 % echte Franstaligen 
te vinden zijn en dat de 43 % inwoners 
die zich frankofoon heten in feite Ne-
derlandstaligen zijn die hun moedertaal 
verraden en zelfs haten, 
— herinnert aan de vroeger gekregen 
raad van pastoor Veltmans, pater 
Meeus (H Hartapostel) en pater Stra-
cke «Hou de Voerstreek Vlaams en 
ze zal kristen blijven», 
— brengt de geschiedenis van Aubel 
in herinnering, waar de Nederlandsta-
lighe.d verloren ging toen in 1920 de 
Kerk door de knieën zakte en alle 
kerkdiensten verf ranste, 
— denkt terug aan onze bnefwisseling 
met kanunnik Lavigne, toen wij tegen 
de kerk-verfransing in Remersdaal van 
jezuïet Indekeu protesteerden de 
Kerk zou nooit toegeven aan verfran-
sers, 
— beseft dat de Kerk in de Voerstreek 
voor een uiterst moeilijke toestand 
wordt geplaatst door de schuld van de 
politiekers 
— eist van de minister van Nationale 
Opvoeding Ramaekers een maande
lijkse en strenge inspektie van het leer
vak Nederlands in de Franse school 
van de Voerstreek, 
— vraagt de kerkelijke overheid een 
Nederlandstalige katechese in ge
noemde school ter hand te nemen 
De Kerk mag in de Voerstreek de stap 
naar de afgrond met zetten 

De Bond der Vlamingen 
van Oost-Belgie 

PLECHTIGE 
KOMMUNIKANTEN 

In 1970 waren er in de parochie St -
Lambrechts-Woluwe 100 Vlaamse kin
deren die hun plechtige kommunie de
den, in de Franstalige afdeling waren er 
toen 50 
In 1972 werd daar een nieuwe pastoor
deken, met duidelijke Franstalige sym-
patieen, aangesteld 
In 1976 was het aantal plechtige kom-
mumkanten in de Vlaamse afdeling 
herleid tot 12 Toen ik de pastoor-de
ken vroeg of hij met vreesde dat er op 
den duur geen meer zouden zijn, ant
woordde hij «Hoe minder hoe lieveri 
Dan heb ik zoveel minder werk, maar 
mij zullen ze als pastoor-deken toch 
moeten doorbetalen'» 
In 1977 waren er nog slechts acht 
Vlaamse kommunikanten In 1978 nog 

amper drie Vandaag in 1979 geen en
kele meeri 
Een andere becijfering leert ons dat 
waar er in 1970 in totaal 150 kinderen 
hun plechtige kommunie deden er nu 
nog 130 zijn, daar waar de plaatselijke 
bevolking sinds 1970 verdubbeld is.. 

P.VC, 
St-Pieters-Woluwe 

AUDIËNTIE 
AANVRAGEN 
Mogen wij in navolging van Happart, 
alle Vlamingen die onrecht hebben ge
leden gedurende het 150-jarig bestaan 
van het koninkrijk België, aanraden 
een audiëntie aan te vragen bij Boude-
wi jn ' ' 
Misschien wordt dan een klem beetje 
van dat onrecht ongedaan g e m a a k f 
Of denkt u van m e f 

R D R , Rupelmonde 

VOOR EN TEGEN 

Ik ben er werkelijk van onder de in
druk van wat ik allemaal lezen kon (of 
met lezen kon) in de «Wii»-katern 
over Europa Ik vind het jammer dat 
men bij het publiceren van het verkie
zingsprogramma geen rekening heeft 
gehouden met de opmerkingen die 
zijn gemaakt op de Europese dag in 
Gent 
Ik heb vooral kritiek op het sociaal-
ekonomisch vlak aangezien ik in die 
sektie zat. 
Neem nu nr 23: de gelijkmaking van 
de BTW-tarieven Dit punt werd door 
prof Desaeyere van de hand gewe
zen omdat dit tegen onze federalisti
sche gedachten indruist 
Verder nr 26 Hierin wordt blijkbaar 
vrijuit gepleit voor eea vnje markteko-
nomie, dit ondanks het protest hierop 
tijdens de sektie 
Er werd tevens opgemerkt dat het so-
ciaal-ekonomisch programma van de 
Volksunie een afgietsel was van CVP-
stellingen Daartegenover vroeg men 
een mens-gerichte ekonomie 

Nr. 29 Europa dient, binnen het kader 
van de NAVO, zijn eigen dimensie op 
te bouwen in afwachting van de af
braak der machtsblokken. Is er in 
Vlaanderen met genoeg konkreet te 
doen Neem nu enkel de wapenhan
del in Zeebrugge Trouwens is «zijn 
eigen dimensie op te bouwen» met 
wat vaag. Graag zou ik hiervoor meer 
duidelijkheid willen 

Toch positieve punten- nr 14 valt in 
mijn smaak Vooral wat de Derde We
reld betreft Geen enkel volk mag een 
ander uitbuiten, dus wij ook niet. 
Milieu- en energiebeleid zijn toch 
maar kort gehouden Goeie ideeën 
zitten er in maar volgens mij te vaag 
om mij echt aan te spreken. 
Voor de rest, goede moed en veel 
hoop 

J .H, Kraainem 

SIEMENS 
Solied en betrouwbaar Ja - ren - lang. 
Op een Siemens wasmachine 
kunt U rekenen, ze laat U niet 
in de steek. Ze biedt U boven
dien ook tal van extra's : 
- Spaarprogramma's 
- Thermo-droogzwieren 
- Kreukvrij droogzvî ieren 
- Vrije temperatuurkeuze. 

WIJ t 7 JUNI 1979 
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Vlaming blijven in Europa 
Er zijn aan deze eerste kampanje voor de 
rechtstreekse Europese verkiezingen een 
aantal frustrerende dingen. Zo is het met 
de dag duidelijker geworden dat de kamp
anje praktisch overal bij de Negen, «en 
niet het minst in ons eigen land», mis
bruikt wordt voor zeer beperkte nationale 
partijdoeleinden. Achter de vedettenkul-
tus zoals hij ook — en misschien wel vooral 
- in Vlaanderen wordt opgevoerd, schuilt 
de keiharde poker voor de macht in eigen 
land en eigen partij. 

Ook de inzet van deze verkiezingen is op 
de keper beschouwd frustrerend. Het Eu
ropees parlement had in het verleden en 
zal ook na 10 juni slechts een zeer beperkte 
raadgevende macht hebben. Het kontro-
leert geen regering, het stemt geen echte 
begrotingen goed, het maakt geen wetten. 
In wezen is het slechts een EEG-assemblée, 
zonder de bevoegdheden die een échte 
volksvertegenwoordiging kenmerken. Op
dat het ooit een parlement in de ware zin 
van het woord zou zijn, moet het Verdrag 
gewijzigd woren. Dat is een zaak van de 
lidstaten. En bij deze lidstaten zijn er al
vast enkele - en niet van de kleinste — die 
liefst zo weinig mogelijk bevoegdheden 
naar Europa zien gaan. 

Ook is het woord Europa een toverformule 
geworden die men prevelt om de eigen on
macht, het onvermogen of de onbekwaam
heid weg te goochelen. De dingen die men 
zélf niet aankan of aandurft — een slui
tend energiebeleid, de strijd tegen de infla
tie of de werkloosheid — worden zedig aan 
«Europa» doorgegeven: morgen scheert 
men gratis. 
De jammerklacht over de onverschillig
heid van het groot publiek is dan ook, ze
ker in de mond van de woordvoerders der 
Europese superpartijen, totaal misplaatst. 
De mensen voelen het met de ellebogen 
aan, en voor zover ze de materie kennen 
zien ze het met eigen ogen, dat de Europese 
woordkramerij eigenlijk maar dient om 
een partijpolitieke strijd voor macht en in
vloed en voordelen te kamoefleren. 
En toch hebben wij, als volksnationalisten, 
van meet af aan positief gestaan tegen
over de Europese gedachte. En toch nemen 
we, met al onze energie en geestdrift, deel 
aan deze verkiezingen. Méér zelfs: wij vin
den dat onze redenen om deel te nemen 
aan deze verkiezingen geldiger zijn dan 
die van welke Europese superpartij ook. 
Wij willen namelijk naar Straatsburg om 
er de kiem te leggen van onze revolutio
naire volksnationale idee, die Europa van 

de grond af aan moet wijzigen en herop
bouwen. Wij willen een federaal Europa, 
een Europa van de volksgemeenschappen 
en regio's. 
Dit is inderdaad een revolutionaire idee. 
Zoals het een kwarteeuw geleden een revo
lutionaire idee was om in België de zelf-
standigheidsgedachte en het federalisme 
te prediken. Op binnenlands vlak - en al
thans op het terrein van de geestelijke bot
sing - heeft de Volksunie deze strijd reeds 
gewonnen: dat België diepgaand federaal 
moet hervormd worden, durft vandaag 
niemand meer luidop betwisten. Wat de 
Volksunie in België kon, kan ze ook in Eu
ropa: de gangmaker zijn van de federale 
idee, die vroeg of laat gestalte moet krij
gen in nieuwe Europese strukturen. 
En hoe dan ook biedt het Europees parle
ment na 10 juni daartoe de kans: voor het 
eerst zal er een Europees podium zijn van
waar deze idee kan uitgedragen worden 
naar een Europees elektoraat. Het bewust
zijn van de volkeren en de regio's groeit zo 
snel, dat het de dwangbuis van de EEG-as-
seml3lée zal trachten te doorscheuren. 
We doen aan deze verkiezingen mee om
dat we het debat niet willen laten verval
sen en de inzet niet willen laten verdoeze
len. We staan in het brandpunt van de 
strijd. Want eigenlijk gaat het enerzijds 
tussen ons en aan de andere kant al de an
deren. Wij zijn de enigen die met een vas
tomlijnd, duidelijk en klaar beeld van de 
toekomstige Europese politieke strukturen 
aan deze verkiezingen deelnemen. 
Vlaming blijven in Europa. Door Europa 
dichter naar onze Nederlandse dimensie 
groeien. En in Straatsburg de kiem leggen 
voor een Europees vaderland dicht bij de 
mensen: het Europa der volkeren en 
regio's. 
Zo geven wij vandaag reeds een teken van 
hoop aan allen die, in het kleine Europa 
der Negen en in het grote Europa daarin 
en daarrond, dezelfde droom koesteren -
vooral de verdrukten, de machtelozen, de 
minderheden, degenen die eenvoudigweg 
Europeeër willen zijn en zichzelf willen 
blijven. 
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Otto von Habsburg 
Wat een allegaartje de CVP-
EVP van Tindemans eigenlijk Is, 
blijkt uit het feit dat een van de 
meest bekende EVP-kandida-
ten in Duitsland niemand min
der is dat Otto von Habsburg, 
troonpretendent van de Oos
tenrijkse kroon 
Otto, die als Habsburger eigen
lijk de Oostenrijkse nationali
teit moet hebben, werd enkele 
maanden geleden in zeven 
haasten tot Duitser genaturali-
zeerd om mee te kunnen doen 
aan de Europese verkiezingen. 
Hij staat bekend als een aarts-
reaktionair. 
Hij heeft ook speciale banden 
met ons land, en waarlijk niet 
alleen omwat wij in een bepaal
de periode van onze geschie

denis ook nog eens «Oostenrij
kers» geweest zijn. Z'n broer, 
Karl von Habsburg, woont te 
St.-Pieters-Woluwe: hij is ge
trouwd met een de Ligne. On
der de schuilnaam Charles de 
Bar is hij aktief m vooraan
staande zakenkringen en finan
ciële middens. Hij zit in heel wat 
beheerraden en behoort tot de 
top van de Société Générale. 
Dat de adellijke internationale 
van het groot-kapitaal zich van 
de EVP-CVP bedient, zegt over 
deze partij méér dan genoeg. 

Misbruik van 
de scholen 
De VU van het arrondissement 
Mechelen heeft een onderzoek 
ingesteld naar de wijze en de 

mate, waarin de CVP-EVP mis
bruik heeft gemaakt van het fo
rum van het vri j onderwijs in 
minstens een tiental scholen 
van dit arrondissement. 

Op een perskonferentle gaven 
kamerlid Joos Somers, senator 
Wim Jorissen en Europa-kandi
daat Walter Luyten hun bevin
dingen over dit onderzoek. 

Het blijkt dat de goede trouw 
van een aantal scholen flagrant 
werd misbruikt. Verschillende 
direkties zegden, niet beseft te 
hebben dat ze zouden inge
schakeld worden in de CVP-
EVP-verkiezingsmachine. An
dere direkties reageerden niet 
op het onderzoek of verwezen 
laatdunkend naar het stand
punt van de Guimardstraat. 
Daar het gevorderde school

jaar met meer toeliet nog een 
ruime campagne van tegen-
voorl ichting te organizeren, 
heeft de Mechelse VU op grote 
schaal aan een aantal 
onderwijsinstell ingen een 
voorl ichtingstekst verspreid. 

Absoluut 
dieptepunt 
Het geschenk van Tindemans 
aan de bezoekers van zijn EVP-
CVP-kermistent is een vulgaire 
bierpul in gegoten glas («made 
in Germany»), met zijn foto en 
naam erop. 
Daarmee is dan het absoluut 
dieptepunt van smakeloosheid 
en sti j l loosheid in een verkie
zingscampagne bereikt. 
Men moet ver teruggaan in de 

Voeren in Europa 

politieke geschiedenis om iets 
even platvloers terug te vinden. 
De liberale suikerbarons van 
Tienen waren er aan het einde 
van vorige eeuw en begin van 
deze eeuw voor bekend, dat ze 
hun arbeiders lieten vollopen 
met genever om hen blauw te 
doen stemmen. 

Het Tindemans-motto is van 
hetzelfde gehalte: laat ze maar 
zuipen, als ze maar stemmen 
voor mij... 

Van Tindemans tot Strauss, van 
Vlaanderen tot Beieren: het Eu
ropa van de bierpotten! 

De VU en 
Duits Oost-België 
De heer Walter Kunnen, die een 
onderkomen heeft gevonden 
op de VVP-lijst van Lode Claes, 
blinkt nogal fel uit door aanval
len op de andere partijen, op 
wier lijsten hij nochtans graag 
zou geprijkt hebben. 

In een verkiezingscampagne 
moet men daaraan niet zwaar 
tillen. We zouden de heer Kun
nen dan ook ongemoeid laten, 
ware het niet dat hij de waar
heid geweld aandoet Zo heeft 
hij beweerd dat VU-kandidaat 
Luyten de Duitstalige Oostbel
gen in de steek zou gelaten 
hebben. 

Dat is echter niet de mening 
van de betrokkenen zelf Lo-
renz Paasch, fraktieleider van 
de PDB (Partij der Duitstalige 
Belgen) in de Raad van de Duit
se Kultuurgemeenschap, rea
geerde schrifteli jk. «Met verba
zing lazen we de aanval van de 
heer Kunnen op Walter Luyten. 
Sinds jaren hebben wij de 
nauwste kontakten met deze 
Vlaams-nationalist. 

Steeds heeft hij voor onze 
streek in de bres gestaan. Voor 
ons zou het dan ook van zeer 
grote betekenis zijn dat een 
man als hij zou gekozen wor
den.» 
Dat is een ander geluid dan dat 
van de heer Kunnen! 

Want eigenlijk is België op zichzelf reeds een soort mini-Europa De problemen waar
mee ons koninkrijk worstelt zijn op ruimere schaal terug te vinden in heel Europa En 
dus kan je de Europese superpartijen en hun oplossingen voor Europa meten aan de 
oplossingen die ze hier. in ons bloedeigen land, aan onze mini-Europese problemen 
geven Je zou het zo kunnen stellen dat wanneer je iemand ziet die het tuintje rond 
zijn huis grondig onder het onkruid laat komen, je deze knoeier bezwaarlijk de zorg 
over een bedrijf van tweehonderdvijftig dagwand kunt toevertrouwen 
Ons koninkrijk zoals het reilt en zeilt is het politiek produkt van de verlichte geesten uit 
de Europese superpartijen De langste tijd van zijn geschiedenis is het beheerd en ge
regeerd geworden door de toen nog unitair georganizeerde traditionelen Vandaag 
zijn ze weliswaar gescheiden op het nationale, maar terug verenigd op het Europese 
vlak de CVP-ers en de PSC-ers, de PS-ers en de BSP-ers Onder ronkende Europe
se namen dienen ze zich aan als de wonderdoktoors voor de grote Europese proble
men En kijk maar eens naar hun tuintje 

Neem nou bijvoorbeeld de Voerstreek Een verlichte, inheemse en Latijnse geest 
heeft het ooit gehad over «les Fourons» als «notre Alsace-Lorraine» In pocketformaat 
uiteraard En hoe vangen de super-Europeanen het botsinkgetje tussen de Latijnse en 
de Germaanse geest op in deze, onze Elzas-Lorreinen"^ 
Ze laten de koning opdraven om ergens aan de rand van een Waalse autostrade, een 
korte halte te maken Neen, met om zoals gij of ik tegen een boom zijn koninklijk ge
voeg te doen Maar om er een straatschender te ontmoeten, een amateur-terrorist 
een zwaaier met de fietsketting en de Franse tricolore 

De man die dat organizeert heet Gramme, minister van Binnenlandse Zaken, EVP-er 
net als Tindemans en Martens en Verroken, drukker van beroep, afkomstig van een 
boogscheut verder dan de Voerdorpen en dus minstens dubbel gehouden om te we
ten wat er omgaat in notre Alsace-Lorraine Hij ontbloot met alleen de Kroon, maar 
ook zijn achterwerk dat hij misprijzend aan Vlaanderen toont 

Zo'n man zou, na zo'n miskleun, óf vanzelf het fantsoen moeten heben om te gaan of 
door zijn eerste-mimster en EVP-partijbroeder de laan uitgestuurd worden 
Maar ziet ziet alles wordt zedig bedekt De Kroon en het achterwerk van Gramme 
De Nothomb's, de Martens'en, de Tindemans'en — die in normale dagelijkse doen 
mekaars bloed kunnen drinken — verenigen zich EVP-broederlijk om de klungelaar in 
ambt en waardigheid te behouden 

Je zal ze maar naar Europa sturen, je zal ze maar loslaten op de echte Alsace-Lorrai
ne of op het Baskisch kruitvat of op de grote misre en het onderhuidse ongenoegen 
van het Bretoense platteland Je zal ze de dingen op de grote Europese boerderij 
maar laten beredderen zoals ze dat in hun Belgisch tuintje doen stijf van het onkruid, 
grauw van de bladluizen 
Of dacht je, dat ze Straatsburg en Luxemburg anders zullen aanpakken dan Brussel'' 

dio Genes 
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Aan de staart 
Zowel wat betreft algemene po
litieke belangstelling als be
langstelling voor Europa blij
ken de Belgische kiezers een 
droevig Europees rekord te 
slaan: dat van de geringste be
trokkenheid. Minder dan één 
vierde van de vrouwen in Bel
gië en zelfs minder dan één ze
vende van de mannen in ons 
land hebben het gevoel, dat ze 
iets kunnen bijdragen tot maat
schappijverandering en dat Eu
ropa daar een rol zou kunnen in 
spelen. Zes vrouwen op tien in 
België praten nooit over poli
tiek; het gemiddelde voor Euro
pa der Negen is vier op tien. 
We vragen ons af of dit trieste 
rekord niet het gevolg is van de 
kiesplicht. Men moét nu een
maal gaan stemmen, op straf 
van boete, ook als men geen 
greintje belangstelling heeft. 
De frustratie en het gevoel van 
niet-betrokkenheid kunnen er 
alleen maar groter door wor
den. 
Wie daar garen bij spinnen, zijn 
figuren als Tindemans. De on
verschillige mannen of de zes 
vrouwen op tien die hier te lan
de nooit over politiek praten, 
houden het in het kieshokje 
dan maar bij een gekende Bar-
numnaam of bij het geruststel
lende beeld van Vader._ 

CVP-EVP en 
onderwijs 
De klachten over het misbruik 
dat de CVP-EVP maakt van het 
onderwijs tijdens deze verkie
zingscampagne nemen over-
hands toe 
Te Kortrijk werden de studen
ten en leerkrachten van het 
Kortrijks Hoger Handels- en 
Taleninstituut verplicht om in 
de stadsschouwburg toespra
ken te beluisteren van twee 
CVP-EVP-kandidaten, namelijk 
Beack en Kympers. Tijdens en 
na de meeting werd CVP-mate-
riaal uitgedeeld. De huur van 
deze zaal werd betaald door de 
school. Deze verkiezingsmee
ting had plaats tijdens de les
uren, met kontrole op de aan
wezigheid van de studenten. 
Waarschijnlijk «omdat mensen 
belangrijk zijn». 

De Europese taal 
Franpois Seydoux de Clauson-
ne, een Frans nobiljon (alhoe
wel de Franse revolutie alle ti
tels heet afgeschaft te heb
ben-) en gewezen diplomaat, 
heeft een vereniging opgericht 
voor de erkenning van het 
Frans als enige officiële taal 
van de Europese Gemeen
schap. 
Hij beroept zich daarvoor op 
het feit, dat het Frans de taal is 
van drie soevereine staten in 
Ejuropa. We vragen ons af, waar 
Franpois Seydoux Enzovoorts 
dat vandaan haalt. Want naast 
Frankrijk zijn er nog wel Frans-
taligen in België en Zwitser
land. Zij vormen er echter een 
minderheid. En zelfs Luxem
burg, waar heel wat Frans op 
z'n Teutoons geradbraakt 
wordt, houdt het officieel bij het 
Moezelfranks dialekt dat «Let-
zeburgs> heet. 

Niet in 
«De Standaard» 
Enkele weken geleden publi
ceerde «De Standaard» een 
Vrije Tribune van PVV-lijsttrek-
ker Willy Declerck over het li
berale Europrogramma. VU-
lijstaanvoerder Maurits Cop-
pieters meende, dat in de krant 
voor staatkundige, maatschap
pelijke en ekonomische belan
gen ook het volksnationale 
standpunt zou kunnen aan bod 
komen. Hij bezorgde derhalve 
eveneens een stuk aan de 
«Standaard>-redaktie. 

Toen de tekst veertien dagen 
later nog steeds niet versche
nen was, deed Coppieters even 
navraag bij «De Standaard». 

Het heette toen plotseling, dat 
er in de periode van de verkie
zingscampagne geen stukken 
van kandidaten werden opge-
nomen.-

Kurieus, maar zo is dat in de 
AVV-VVK-krant! 

Boerenbond 
en politiek 
De Boerenbond heeft een drin
gend beroep gedaan op alle 
partijen en kandidaten in Bel
gië, opdat ze de Belgische land
en tuinbouw zouden steunen bij 
de thans heersende moeilijkhe
den op Europees vlak. 

Dit beroep op alle partijen en 
kandidaten is een beetje goed
koop en doet zwaar aan een 
verkiezingsstunt denken. 

Want voor de rest wil de Boe
renbond met geen enkele partij 
behalve de CVP wat te maken 
hebben. Hij is dan ook behoor
lijk vertegenwoordigd op de 
CVP-EVP-lijst, waar zelfs het 
achterdeurtje van de plaatsver
vangers straks mee zal dienen 
om Boerenbonders naar 
Straatsburg te loodsen. 

V. ^ f^rU'-A^-iv/'y^'-^i-^^y^^^'yy^^ 

De Europa-
Vlaanderen 

• II 

D e verkiezingscampagne 
loopt ook in Vlaanderen op 
haar einde. Een vrij mat
te verkiezingscampagne, te
midden van een groten
deels onverschillig of 
onkundig publiek. Maar 
aangezien in België de kies
plicht bestaat, speelt de 
onverschilligheid van het 
publiek nauwelijks een 
rol. Of toch: ze bevordert de 
kansen van de traditio
nele partijen. Want precies 
het minst geïnteresseer
de en minst deskundige 
deel van het publiek 
vlucht graag naar het van 
ouds bekende, naar de 
veiligheid van de grote 
groep en de bescher
ming van de vaderfiguur. 
Tindemans zal voor deze 
kiesplicht wel een kaarsje 
branden! 

De opiniepeilers twijfelen 
nauwelijks aan de 
uitslag. Algemeen wordt 
voorspeld dat de C V P 
zes of zeven zetels zal ha
len, de BSP drie, de P W 
twee en de V U twee of één. 
Het spanningselement zit 
hem hoofdzakelijk in de ze
tel die V U en C V P me
kaar nog betwisten. 

Voor Vlaanderen betekenen deze 
eerste rechtstreekse Europa-ver
kiezingen een dubbele premiere 
Het IS een Europese première ui
teraard Maar daarenboven wordt 

in ons land voor het eerst gestemd 
in twee kieskolleges, die samen
vallen met de twee grote gemeen
schappen de Vlaamse en de 
Franse Het is de historische ver
dienste van de VU, die dit tijdens 
haar regenngsdeelneming heeft 
afgedwongen Daarenboven is de 
wetgeving, weeral onder VU-druk, 
zo sluitend dat ieder bedrog met 
een lijst van bijvoorbeeld «FDF-
Vlamingen» uitgesloten was, ze is 
er dan ook met gekomen 
De CVP-EVP heeft tijdens deze 
verkiezingscampagne getracht 
zich in Vlaanderen aan te dienen 
als dé grote Europese partij Haar 
lijst, die over het geheel gezien 
nogal zwak is, werd samengesteld 
uitsluitend in funktie van Tinde
mans Sterke kandidaten, die de 
kopman eventueel wat voorkeur
stemmen zouden afsnoepen, wer
den zorgvuldig geweerd 
De CVP-campagne moet het 
vooral hebben van show rond de 
kopman Europa wordt verlaagd 
tot een spektakel in een kermis-
tent, die heel Vlaanderen rond-
zeult Het publiek wordt aange
trokken met gratis drank. Will Tura 
en kadootjes, eenmaal in de tent 
krijgt het Tindemans op de koop 
toe geserveerd 
Ergerlijk is vooral het misbruik dat 
gemaakt werd van het vrij onder
wijs dat zich — echter met zonder 
individuele en plaatselijke protes
ten — in de campagne het inscha
kelen 
De socialisten pakten eveneens 
met hun partijvoorzitter als kop
man uit Er zijn heel wat verwach
tingen gebouwd op het chansma 
van Van Miert. Eigenlijk steekt 

Maunts Coppieters, aanvoerder van de VU-lijst voor Europa Een man die het vertrouwen heeft van 
elke Vlaams-nationalist en federalist Iemand die weet waarover het gaat in Straatsburg Senator Cop
pieters trekt een lijst aan die rijkelijk gestoffeerd is met overtuigde nationalisten mannen en vrouwen 
die Vlaming willen blijven in Europa' 

daar een flink stuk boerenbedrog 
in, want Van Miert is helemaal met 
van zins om langer dan eventjes in 
Straatsburg te gaan zetelen. 
Op de Van Miert-affiche pnjken 
de schaduw-foto's van Willy 
Brandt en Joop den Uyl De BSP 
legt er trouwens de nadruk op, te 
behoren tot de sterkste groep in 
Europa De socialisten worden 
straks na 10 juni waarschijnlijk nu
meriek de sterkste Europese frak-
tie Maar daarmee is met alles ge
zegd Verzwegen wordt, dat deze 
fraktie, wellicht nog meer dan die 
van de EVP, krom zal lopen van de 
tegenstellingen De Britse Labour-
party heeft met eens willen mee
werken aan het opstellen van het 
Europees socialistisch program
ma Mitterand voert met zijn PS in 
Frankrijk een regelrechte staats-
nationalistische en anti-Europese 
campagne Zo wil hij met, dat het 
Europees parlement meer be
voegdheden zou knjgen 
Wily Declercq heeft het zich, als 
PVV-kopman, wel zéér gemakke
lijk gemaakt hij haalde gewoon
weg de vertrouwde verkiezings-
slogan van 17 december van de 
zolder Met «minder lasten, meer 
werk», belooft de PVV, dat er na 
10 juni gratis zal geschoren wor
den 

De kommunisten in Vlaanderen 
voeren een vrij geestige, gevatte 
campagne Of het hun zal baten, is 
een andere zaak Zij zitten ver-
stnkt in de tegenstellingen van de 
Europese kommunisten Er is met 
eens een gemeenschappelijk 
kommumstisch programma of een 
Europese lijstvorming uit de bus 
gekomen Voor internationalisten 
IS dat alleszins méér dan merk
waardig De KP's in het Europa 
der Negen voeren trouwens ieder 
voor zich een campagne, die in te
genstelling staat met die van de 
zusterpartijen elders Zo tracht 
Marchais in Frankrijk zelfs de gaul
listen te kloppen in anti-Europea-
nisme en chauvinistisch Frans 
staatsnationalisme 
De kleine partijen zullen er in 
Vlaanderen, ondanks de aversie 
van een deel van het publiek tegen 
de politiek, met aan te pas komen 
De VVP van Lode Claes herhaalt, 
ditmaal zonder de steun van Dii-
lens VNP, haar kansloos mollen-
werk tegen de VU Amada en Ral 
zijn er traditioneel bij, terwijl Aga-
lev een met onsympatieke nieuw
komer IS uit het milieu van een 
deel der «Groene Jongens» Deze 
kleine partijen beklagen er zich 
over — en met ten onrechte — 
dat ZIJ in Brussel hetzelfde num
mer hebben als de Franstalige klei
ne partijen Zo deelt bijvoorbeeld 
Amada zijn 15 met de Franstalige 
Groene Jongens 
Zonder Brusselse of communau
taire rel kan in dit land trouwens 
met meer In Vlaams-Brabant ver
spreidt Binnenlandse Zaken (het 
departement van Gramme ) heel 
wat officieel voorschnftenmate-
naal tweetalig, met het Frans voor
aan i Ook dat dreigt Europees te 
worden I 
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VU-programma 
op cassette 
Opnieuw werd het VU-verlcie-
zingsprogramma (Europa) op 
cassette ingelezen voor men
sen met leesmoeiiljkheden. De 
cassette werd gratis ter be
schikking gesteld en is nog 
steeds verkrijgbaar bij Vlaam
se Biblloteek van de Braille-
Liga, Gustaaf Schildknecht-
straat 28 te 1020 Brussel (02-
428.20.45). 
Langs deze weg graag een 
dankwoord aan de initiatiefne
mers! 

Kumulrekord? 
In Frankrijk wordt Chirac vrij 
vaak aangevallen, omdat hij 
een onbehoorli jk aantal funk-
ties en mandaten kumuleert: 
burgemeester van Parijs, volks
vertegenwoordiger, straks lid 
van het Europees parlement, 
partijvoorzitter. 
Naast TIndemans Is Chirac ei
genlijk nog een bescheiden 
man. Want onze kumulrekord-
houder is niet alleen burge

meester, parlementslid zowel 
nationaal als Europees plus 
partijvoorzitter. Hij is daaren
boven ook nog prof aan de Leu
vense universiteit. 
_ Al merken zijn studenten daar 
de jongste weken weinig van. 

Opkomst voor 
Europa 
Uit opiniepeilingen blijkt, dat de 
deelneming aan de Europese 
verkiezingen in de landen zon
der stemplicht aan de lage kant 
zal liggen. Voor Frankrijk, 
West-Duitsland en Groot-Brit-
tannië lopen de voorspell ingen 
uiteen van één derde tot twee 
derden, nooit hoger. In België is 
er kiespl icht Maar moest ze 
niet bestaan? 
Men kan dit gebrek aan geest
drift en belangstelling natuur
lijk aan het kiezerskorps ver
wijten. 

Maar moet de vraag niet ge
steld, in hoeverre ook en vooral 
de Europese superpartijen er
voor verantwoordeli jk zijn? 
De kiezers voelen met hun elle

bogen aan, dat veel hoogdra
vende Europese verklaringen 
gewoonweg vals klinken. Ten 
eerste omdat nauwelijks ie
mand durft zeggen, hoe mach
teloos het toekomstige Euro
pees parlement eigenlijk zal 
zijn. En vervolgens omdat, on
der Europees mom, in feite 
nationale veten worden uitge
vochten en nationale verkiezin
gen worden gehouden. 
Wat is er bij voorbeeld «Euro
pees» aan het gevecht tussen 
socialisten en kristen-demo-
kraten in West-Duitsland? Of 
aan de opvattingen van een 
Mitterand in Frankrijk? 

Brussel failliet 
Het regent incidenten in het 
Belgisch parlement. Tijdens de 
openbare zittingen van Kamer 
en Senaat zorgden de gebeur
tenissen in de Voerstreek en 
het onderwijs voor de nodige 
opschudding. Maar ook in de 
kommissies wordt er nu met 
scherp geschoten. 
Zo ondermeer in de Kamer
kommissie voor financiën, waar 

de lening van 900 miljoen aan 
de Brusselse agglomeratie ter 
sprake kwam. Tot een stem
ming is het niet gekomen. Een 
verwerping hing immers in de 
lucht, zodat de Franstaligen 
braafjes de vergadering verlie
ten. 

Het probleem blijft evenwel 
dringend. De lonen en wedden 
van de 2.400 personeelsleden 
van de Brusselse agglomera-
tieraad kunnen enkel nog uitbe
taald worden via een tussen
komst van de regering. Want 
dat heeft Brussel dan toch ge
meen met New York: het is 
eveneens fail l iet! 

Er is evenwel een politiek as-
pekt aan verbonden. Jarenlang 
heeft het FDF deze Raad uitge
bouwd tot een instrument, dat 
gebruikt wordt in de uitbouw 
van een frankofoon machtsap
paraat ten dienste van Brussel. 
Daarbij aarzelen de leiders van 
deze maneuvers niet de onmo
gelijkheid nog langer de ver
schuldigde wedden uit te beta
len als middel tot afdreiging te 
misbruiken. 

...Brussels 
wanbeheer 
Premier Martens sprak van 
wanbeheer. Terecht! In dit blad 
hebben we daar al ettelijke 
voorbeelden van gegeven. 
Een reden te meer om de reke
ningen van de Raad eens gron
dig te Onderzoeken. Het gaat 
immers om het geld van de be
lastingbetaler, dat momenteel 
bij wijze van voorschot in een 
bodemloze kas wordt gestort. 
Slechts een voorbode van de 
miljardenstroom, die nodig is 
om de Brusselse gemeenten en 
de Raad uit de rode cijfers te 
helpen. 
Maar het gaat vooral om het 
geld van de Vlaamse belasting
betaler, die per slot van reke
ning zijn eigen vernedering en 
achterstelling in Brussel zal 
moeten betalen. 
Een oplossing van deze finan
ciële moeili jkheden kan slechts 
ter sprake komen wanneer 
klaarheid geschapen wordt 
over het statuut van Brussel, en 
vooral over het statuut van de 
Vlaamse Brusselaar. 

Saterdag 
Woensdag is het reeds lang 
aangekondigde eerste nummer 
verschenen van het nieuwe sa
tirische weekblad Sater. 
Schrijft Lieven Paemen: -Waar
om een Vlaams satirisch week
blad? Omdat er te veel onse
rieuze mensen zich au sérieux 
nemen, omdat er te veel men
sen zich opblazen en een te dik 
vel hebben om zelf te spatten. 
Vandaar dat Sater regelmatig 
een prik zal geven.» In het eer
ste nummer worden met twee 
foto's de echtelijke (pagina 1) 
en buitenechtelijke verhoudin
gen (pagina 8) van koning Bou-
dewijn getoond. 
Voor het overige valt er bij Sa
ter niet meteen zoveel echt 
nieuws en echt amusant nieuws 
te rapen Alle begin is ongetwij
feld moeilijk, ook voor een Sa
ter. 
Een zekere allure zit er wel in. 
Afwachten of woensdag voort
aan een amusante en leerrijke 
Saterdag zal worden. 

EUROPANUMMER 
NIEUW VLAANDEREN 

Met volgende bijdragen geen Belgen in het parle
ment' Een federaal of konfederaal Europa (H Brug-
mans). Het nationaliteitenvraagstuk in West-Europa 

De Euro-verkiezmgen hoop en wanhoop der volke
ren (Guy Héraud) Bestaan er nationale kuituren' ' (D 
De Rougemont) De Europese verkiezingen als 
Vlaams-nationale opdracht (W Luyten) Brussel, Eu
ropese hoofdstad"? (Yvo J.D Peeters) De houding van 
de Europese ekologisten (J Smeyers) 

Een abonnement kost 150 fr. te storten op rek. 414-
7047901-14 van De Nederlanden A. Coolsstraat 33, 
Antwerpen. 

Wie nu abonneert kan één van de 105 prachtige prij
zen winhen (o.a. encyclopedie van de Vlaamse bewe
ging!). 

(Adv. 303) 
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ZE ZEGGEN DAT HET U NIET INTERESSEERT 
;>?>'' j Europa en de Europese Verkiezingen ' Dat interesseert geen mens Zeggen de 

' ^* opiniepeilers Reden genoeg voor Knack-magazine om — tegendraads als al
tijd — deze week uit te pakken met een 

EXTRA 
EUROPA-BIJLAGE 
(16 BIz kleur) 
In één handig katern vindt u alle gegevens bij elkaar om met kennis van zaken 
de komende kiesvernchtingen én resultaten te volgen De kiezers in alle landen 
worden aan u voorgesteld en de partijen , het parlement zoals het totnogtoe 
funktioneerde en zoals het er nu komt uit te zien Plus een overzicht van de 
diverse instellingen die de Europese gedachte in de praktijk moeten omzetten 
Er IS ook een portret van de ,,Eurokraten" wie zijn die Europese ambtenaren 
en hoeveel verdienen ze gemiddeld ' Tenslotte een overzicht van de laatste 
resultaten in de respektieve nationale-verkiezingen en een vooruitzicht van hoe 
radio en televisie in Eurovisie-verband de Europese verkiezingen zullen ver
slaan 

^M Oeze week In ^M 

knack 
nu te koop 35 fr. 

omdat Knack-lezers 
beter (willen) weten 
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Vlaamse premier 
voor amnestie? 
De zogeheten eerste Vlaamse 
premier van Vlaanderen, Rika 
De Backer, is aangemeld om 
het kongres van de VOSSEN 
"namens Vlaanderen toe te 
spreken». 
Mevrouw de minister zou er 
evenwel goed aan doen twee 
uur vóór de aanvang van de of
ficiële akademische jubeizit-
tmg de VOS-kongreswerk-
zaamheden bij te wonen. 
Vooraleer zij haar m-twaalf-
punt-getypte-kongrestoe-
spraak aanvat, dient zij immers 
te weten dat de Vlaamse Oud-
strijders de regermgsverkla-
ring van premier Martens ver
oordelen- «omwille van de ver
werpelijke drieledige gewest
vorming die de huidige regeer-
ploeg voorlopig maar 
onomkeerbaar wil realizeren, 
wat in strijd is met het funda
mentele programma van de 
Vlaamse Beweging.-
Behoudens nog tal van andere 
communautaire voetangels, lig
gen de VOSSEN overhoop met 
Rika De Backer inzake hun 
«morele en staatkundige belan
gen". 
De VOSSEN betreuren Immers 
dat in het regeerakkoord met 
geen woord wordt gerept over 
de sinds ettelijke jaren door de 
Vlaamse gemeenschap geëiste 
amnestie voor politieke delin-
kwenten. Voorts stelt het Ver
bond van de Vlaamse Oud-
strijders met verontwaardiging 
vast dat, in tegenstrijd met het 
vorige regeringsakkoord, mo
menteel evenmin nog sprake is 
van het wegwerken van de so
ciale gevolgen van de repres
sie en epuratie.. Tenzij natuur
lijk de Vossen dit weekend hun 
verzoek ingewilligd zien dat de 
eerste zgn. Vlaamse premier 
een verzoek zou indienen bij 
haar partijgenoot en minister 
van justitie, Renaat Van Elslan-
de, om het werk van voormalig 
minister Rik Vandekerckhove 
met bekwame spoed voort te 
zetten„? 

Hallo? Happart 
Van kamerlid Willy Kuijpers is 
geweten dat hij dag en nacht op 
de politieke bres staat. Het 
wordt hem nu wel wat te veel 
ook nog elk etmaal 48 tele
foontjes te krijgen van Fransta
lige Happart-millitanten die, 
sinds 21 mei, duidelijk bedoeld 
zijn om de familie Kuijpers te 
tergen. Het is niet geweten of 
Happart eenzelfde intens tele
fonisch dag-en-nacht kontakt 
heeft met koning Boudewijn. 

Explosief leven 
Schellebelle heeft net niet de 
internationale pers gehaald. 
Gelukkig maar. Bij de ontplof
fing van een tank viel «slechts» 
één dode Deskundige waarne
mers menen evenwel dat het 
gebeuren een ramp van for
maat had kunnen worden. 
Waarbij dan toch weer een aan
tal biezonder ernstige vragen 
rijzen. 
Na de ontploffing van een tank 
stroomden nieuwsgierigen on
gehinderd massaal toe, en aan
vankelijk was er geen politie te 
bemerken om de paar honderd 
mensen op veilige afstand te 
houden. Indien op dat moment 
een tweede ontploffing was ge
volgd — wal als bij wonder niet 
gebeurde — dan zou Schelle
belle meteen een rampgebied 
geworden zijn... 
Duidelijk is — eens te meer — 
gebleken dat omzeggens ner
gens in dit land een deskundig 
rampenplan is uitgewerkt. 
Menige gemeente leeft noch

tans dag op dag op een bus
kruitvat De ervaring van Schel
lebelle roept hallucinante beel
den op over wat er overmorgen 
in Zeebrugge kan geschieden 
De inplanting van een aardgas
terminal voor LNG-schepen is 
zeker niet zonder explosief ge
vaar. En toch heeft de regering 
behoudens miljarden-investe
ringen geen andere beslissin
gen genomen voor de veilig
heid van de bevolking. De onaf
hankelijke energiebevoorra
ding — zegt men — heeft voor
rang op de veilige toekomst 
van de omwonenden. 

Ontgoochelend 
De Brusselse Nederlandse Kul-
tuurkommissie publiceerde 
deze week ontgoochelende cij
fers over het Nederlandstalig 
onderwijs in de hoofdstad. 
Ongeveer 7.000 leerlingen uit 
homogeen Nederlandstalige 
gezinnen lopen school in 
Franstalige kleuterklassen en 
lagere scholen van de Brussel
se agglomeratie. En 20.000 kin
deren van taalgemengde gezin
nen volgen les in Franstalige 
scholen, slechts 3.200 in Neder
landstalige. 

Meer dan de helft van de 
Vlaamse gezinnen zendt hun 
kinderen naar Franstalige in
stellingen, ontgoochelend! De 
NOC heeft reeds aangekon
digd een tweetalige publici-
teitskampagne te voeren. 
Het enige afdoende genees
middel is een gestruktureerde 
Vlaamse aanwezigheid te Brus
sel. Maar over de uitbouw van 
de autonomie van de Vlaamse 
gemeenschap te Brussel, tot op 
gemeentelijk niveau, vinden we 
in de plannen tot staatshervor
ming niets terug. Ondertussen 
krijgen we wel een voorlopige 
regeling voorgeschoteld die 
dreigt definitief te worden, zon
der dat de Brusselse Vlaming 
ook maar één enkele waarborg 
heeft. 

Terug I I de kwaliteit 

plaats van 
de kwantiteit 
In de senaat werd deze 
w^eek uitvoerig van 
gedachten gewisseld 
over het onderwijs. Daarbij 
kwam het tot een 
botsing tussen de C V P -
fraktie en minister 
Ramaekers. Deze laatste 
kreeg het dermate op de 
heupen van al dat C V P -
gestook dat hij bitsig 
terugbeet en deze partij 
verweet aan te sturen op 
een nieuwe schooloorlog. 
Het schoolpakt van 1958 
heeft inderdaad nooit een 
ware schoolvrede 
gebracht. Enkel een 
wapenbestand. 
Op een perskonferentie 
heeft het partijbestuur 
van de Volksunie dan ook 
zijn bezorgdheid geuit 
over de onrust en de 
beroering die momenteel 
in de onderwijswereld 
heerst. Een nieuwe 
schooloorlog is niet 
denkbeeldig. 

Het zou al te eenvoudig zijn de hui
dige malaise af te schilderen als 
het gevolg van de budgettaire 
noodtoestand Het moet voor een

ieder duidelijk Zijn dat de echte on-
derwijsaangelegenheden nauwe
lijks aan bod komen in de nationale 
schoolpaktkommissie Partijpolitie
ke belangen primeren er op de 
rechtmatige verzuchtingen van 
ouders en leerkrachten 

Het waarborgfonds voor school
gebouwen, het personeelsstatuut 
voor het gesubsidieerd onderwijs, 
de oprichting van een nationale 
dienst voor het leerlingenvervoer, 
de installatie van de hoge raad van 
het pluralistisch onderwijs al 
deze vraagstukken zijn tot pion
nen geworden op het politiek 
schaakbord van B S P en C V P 
En omdat het tere punt van ideolo
gische tegenstellingen zo diep ge
worteld IS, blijft het voor de 
traditionele partijen een wellustig 
geliefkoosd speelveld Daarom 
ook worden al deze belangnjke 
aangelegenheden geglobalizeerd 
en, tot overmaat van ramp, uitge
speeld als achillespees tegenover 
de andere hete hangijzers binnen 
de regenng 

In de praktijk is deze globalizenng 
trouwens onuitvoerbaar, zeker 
wanneer alles moet behandeld blij
ven in een unitaire, nationale 
schoolpaktkommissie De onder
wijstoestanden zijn inzake struk-
tuur en ideologie totaal anders in 
het Franstalige als in het Neder
landstalige landsgedeelte 

DOEL: Waar ziin de anderen? 

' Waar blijven de andere partijen met hun ondubbelzinnig standpunt inzake kernenergie ?» Zo merkte alom
tegenwoordig showleider Johan Anthierens vorige zaterdag schamper op tijdens het «Grote Doelbewuste 
Kernstop Gebeuren» 
De aanwezigheid van Volksuniejongeren en VU-mandatanssen is bij deze manifestatie immers niet onopge
merkt gebleven 
In krantenverslagen werd wel terloops gemeld dat «opmerkelijk weinig politici» aan de anti-kernenergiemani-
festatie deelnamen Evenwel werd met vermeld dat senator Maurits Coppieters, de kamerleden Andre De Beul 
en Willy Kuipers, en gewezen kamerlid Nelly Maes mee opstapten 
Of er in Doel 11 000, 15 000 of 20 000 betogers op een boogscheut afstand van de kerncentrales samentroep-
ten IS van weinig belang Een teken aan de wand voor de verantwoordelijke ministers moet wél zijn dat de op
komst hoe dan ook de verwachtingen van de organizatoren ver overtrof en dat een ontzagwekkend brede 
waaier van jongerengroepenngen betoogde voor een Doelbewuste kernstop 
Nu reeds blijkt evenwel het internationaal georganizeerde protest tegen de uitbouw van kernparken weinig 
politieke echo te krijgen De traditionele partijen hebben het veel te druk met de Euro-verkiezingskoorts, en na 
10 juni zal er allicht evenmin tijd vrijgemaakt worden voor een ernstig energiedebat, want dan zullen de voor
keurstemmen geteld worden, en misbruikt als staatkundig argument Inmiddels wordt de kunstmatig aarige-
schroefde energieschaarste door multinationale ondernemingen misbruikt om miljardenprojekten aan de 
nationale regeringen op te dringen Nog niet zo lang geleden werd door de EG-kommissie toegegeven dat voor 
het Europa van de Negen vooralsnog een gezamenlijk samenhangend energiebeleid onmogelijk blijkt te zijn 
Niet te verwonderen als we zien dat alleen de volksnationalisten een ondubbelzinnig en milieuvriendelijk pro
gramma hebben, de andere partijen hoeden er zich voor programmakontrakten met petroleummaatschap-
pijen en investeringsafspraken met kernindustnelen te herzien 

De toekomst 

van ons 

onderwijs 

Federalizering! 

De enige manier om uit de impas
se te geraken is dan ook resoluut 
opteren voor het federalizeren 
van de schoolvraagstukken langs 
een gefederalizeerde Vlaamse 
schoolpaktkommissie Evenwel 
met voldoende garanties voor de 
verdedigers van de neutrale on
derwijsvorm 
Op deze manier zou de minister 
van Nationale Opvoeding met lan
ger de minister zijn van de ideolo
gie en van een schoolnet, maar 
eindelijk minister worden van alle 
onderwijsvormen en van alle 
schoolnetten 
Voor de Volksunie is de federali-
zenng van de schoolpaktkommis
sie een wezenlijk onderdeel van 
de federalizenng van het hele on
derwijsbeleid, inbegrepen alle de
partementen met onderwijsbe
voegdheid 

Dramatisch 

In de Kultuurraad diende senator 
M Coppieters, samen met PVV'er 
Bascour, een ontwerp van resolu
tie in, waarbij aan de minister van 
Nationale Opvoeding gevraagd 
wordt een ernstig evaluatierap
port in te dienen over de vernieu
wing van het secundair onderwijs 
Tegelijk wordt hij verzocht einde
lijk rust te brengen in het rijkson-
derwijs, opdat de neutrale school 
met langer in gevaar zou gebracht 
worden 
Want inderdaad, de praktische en 
sprongsgewijze uitvoenng van de 
onderwijsvernieuwing die zich se
dert 1971 heeft ingezet, neemt 
dramatische vormen aan Vele ou
ders trekken hun kinderen weg uit 
het rijksonderwijs, aldus senator 
Coppieters, en de ideologische 
kloof tussen het rijksonderwijs 
met zijn V S O en het vrij onder
wijs met het klassieke onderwijs
model wordt almaar groter 
De Volksunie acht de schoolvrede 
dan ook ten zeerste in gevaar De 
enige mogelijkheid om deze vrede 
te herstellen, konform de letter en 
de geest van de schoolpaktwet, is 
een bewuste groei naar een uni-
formizenng van de onderwijsvor
men in één enkel type 
Dit moet gebeuren via een breed 
overleg, met binnen het cenakel 
van de schoolpaktkommissie, 
maar gevoerd door vertegen
woordigers van ouders en leer
krachten uit alle schoolnetten 

Kwaliteit 

Het enige, echte uitgangspunt om 
een bestendig, eigentijds 
kwaliteitsonderwijs te brengen is 
volgens de Volksunie het pedago
gische uitgangspunt! Welnu, dit 
pedagogische uitgangspunt mag 
met eens aan bod komen in de 
schoolpaktkommissie, waar de 
traditionele partijen nog steeds 
over een veto-recht beschikken 
om hun politieke en ideologische 
machtskonstrukties veilig te stel
len 
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BRUSSEL — Niemand heeft het de «Vossen» nagedaan. 
Om de materiële miserie van veel Vlaamse oud-strijders 
scherp aan te klagen hebben de Vossen, gesteund door an
dere oud-strijdersverenigingen, op donderdag 29 juli 1920 
een indrukwekkende betoging gehouden in de «neutrale 
zone» van de Wetstraat, én onverwacht het parlement be
stormd en overrompeld. Dit politiek offensief kwam hard 
aan bij de wetgever. Bevreesd voor have en goed werd in
derhaast aan de ingang van het parlementsgebouw een 
smeedijzeren hekken opgetrokken; een ijzeren gordijn dat, 
mét de patrouillerende paleiswacht, tot op vandaag het poli
tiek cenakel in alle sereniteit het wetgevend werk moet kun
nen laten voorzetten. De ophefmakende veldslag van '20 
heeft de Vossen evenwel weinig goede vruchten opgele
verd. Want de politieke weerbots was hevig. Het VOS-ver-
bond geraakte in '28 op sterven na dood; de organizatori-
sche averij — gevolg van politieke steekspelen — was aan
zienlijk. Door de aktie toe te spitsen op het anti-militarisme 
konden de scherven in het VOS-huis tot nog toe tot een be
hoorlijk minimum beperkt blijven, en werd meteen ook de 
stevige hoeksteen aangebracht voor een vernieuwde en 
verjongde werking. 

Op het lustrumkongres, volgende zaterdag in Antwerpen, 
wil de zestigjarige VOS zich ondubbelzinnig als Vlaamse 
vredesbeweging manifesteren, met de hoop dat jonge Vla
mingen zich zullen aandienen om hun vredesfakkel over te 
nemen. 

IJzeren gordijn,,,. 
Zelden hebben de Vlaamse 
oud-strijders een gunstige 
wind in hun strijdvaandel ge
voeld. Een aantal rotsen in de 
branding, zoals Hendrik Bor-
ginon, zijn er keer op keer 
evenwel in geslaagd aanzien
lijke (organizatorische) tegen
wind op te vangen. De Vossen 
bleven immers niet gespaard 
van pijnlijke keukenruzies. 
Zulks was als het ware onver
mijdelijk: de jarenlange uit
zichtloze strijd van Vlaamse 
oud-strijders om hun meest 
wezenlijke rechten erkend te 
zien in het Belgisch staats
bestel bracht velen tot diepe 
ontgoocheling over de ge
brekkige Vlaamse politieke 
macht; over het onmachtige 
VOS-optreden. 

Uitzichtloos? 
Het is niet met vreugde ge
weest dat menige keer zowel 
de benaming van het stri/d-
blad als van de VOS-bewe-
ging zélf gewijzigd moesten 
worden. Dat waren geen 
hoogdagen; maar een verlo
ren veldslag was nooit van 
aard om de Vossen definitief 
uit het politiek strijdveld te 
verdring'en. 
Getuige daarvan is ontegen
sprekelijk de nieuwe VOS-
start die dit weekend gegeven 
wordt. Dit keer wordt onder 
meer het VOS-tijdschrift een 
nieuw kleedje aangemeten 
dat getuigt van een fris-jonge 

kijk op de toekomst, en dat 
geen kleerscheuren vertoont. 
Behoudens evenwel dit on
vermijdelijk treurig franje dat 
wordt aangevreten door de 
tands-des-tijds: de getuigen-
van-het-eerste-uur gaan heen 
zonder een bevredigend re
sultaat te merken van hun ja
renlange idealistische strijd. 
Wereldvrede («Nooit meer 
oorlog») blijft een ongrijpbaar 
ideaal. Maar ook het tweede 
luik in het VOS-charter, zelf
bestuur voor Vlaanderen, is 
nog lang niet aan reallzatie 
toe. 
Aan hechte vriendschapsban
den hebben de Vossen zich 
overeind kunnen houden. Dat 
was broodnodig, want tot op 
vandaag werd menig oud-
strijder getroffen door mate
riële en morele hatelijkheden. 
Het IS dan ook vanzelfspre
kend dat VOS, aanstaande za
terdag, vanop het jubileum-
kongres gifpijlen zal afvuren 
naar de Brusselse Wetstraat: 
nadat tijdens de vorige rege
ring dan uiteindelijk toch 
werk werd gemaakt van het 
'Wegwerken van de sociale 
gevolgen van repressie en 
epuratie' — door toedoen 
van de VU-delegatie in de re
geringsraad —, worden de 
Vlaamse oud-strijders door 
de huidige regeringsploeg 
van Wilfried Martens alweer 
de uitzichtloze woestijn inge
stuurd- (hds) 

Vlaamse oud-
offensief op 

Het ontstaan van het Ver
bond van Vlaamse Oud-strij
ders (VOS) staat in nauw 
verband met de eind 1916 ont
stane Frontbeweging. In 
oktober 1916 werden door Dr. 
Jozef Verduyn aan het front 
de statuten opgesteld voor een 
gemeentelijk georganizeer-
de Heldenhulde-stichting. Het 
doel van deze Stichting zou 
zijn de vriendschapsbanden on
der de soldaten te hand
haven, de belangen en rechten 
der leden te verdedigen en 
gesterkt door het offer der 
Vlaamse helden voor de 
Vlaamse Beweging aktief te 
zijn. 

In maart 1917 schreef Hendrik 
Borginon in een brief aan 
Alfons van de Perre over de 
plannen tot oprichting van 
een oud-strijdersbond met re
gionale organizatie en ge
schoeid op de leest van de 
studentenbeweging. Het 
doel ervan was volgens Bor
ginon: verdediging van de 
belangen der leden en van 
Vlaanderen. Deze vereni
ging kon, aldus Borginon in zijn 
brief, goed geleid, een uit
gelezen, onweerstaanbaar wa
pen worden. 

Eind 1917 was de Stichting een 
voldongen feit en de sta
tuten werden naar de verschil
lende afdelingsleiders van 
de Frontbeweging doorgesmok-
keld. 

In augustus 1919 startte het 
VOS officieel onder voor
zitterschap van J. Verduyn. 

In het eerste numnner van het 
weekblad VOS, Tolk van den 
Vlaamschen Oudstrijdersbond, 
werden de statuten van een Natio
naal Oud-strijders Verbond gepu
bliceerd, waarvan het VOS de 
Vlaamse afdeling zou worden en 
Avenir et Union de Waalse afde
ling 
Ondertussen was ook reeds een 
FNC-NSB (Federation Nationale 
des Combattants - Nationale Strij
ders Bond) opgencht Verduyn 
stelde in het eerste nunnmer van 
het weekblad VOS duidelijk dat 
de VOS mets met deze vereniging 
te maken had en dat het onjuist 
was dat het ministene van Oorlog 
alleen deze vereniging zou erken
nen Pogingen tot versmelting van 
beide verenigingen mislukten Met 
het oog op de komende verkiezin
gen werd in dit eerste nummer 
ook duidelijk gesteld dat het Ver
bond politiek neutraal zou zijn 

Smeedijzeren 
hekken 

inmiddels had Verduyn een sa
menwerkende vennootschap op
gericht waarvan de leden een be
perkt recht op inschrijving kregen 
Ook het ledenblad breidde hij ver
der uit en Filip de Pillecyn, die als 
redakteur werd aangeworven, zou 
jarenlang aan het blad meewer
ken 
Nu waren ook over het hele 
Vlaamse land honderden VOS-
bonden opgencht De aandacht 
ging de eerste jaren vooral naar 
de stoffelijke belangen van de 
oud-strijders Toch nam het VOS-
blad begin 1920 scherp stelling te
gen het Frans-Belgisch militair ak
koord Midden 1920 waren al 
95 000 leden geboekt Voor 15 au
gustus werd een grote VOS-beto-
ging te Brussel gepland om de 
stoffelijke eisen kracht bij te zet
ten 

Onmiddellijk werden alle VOS-
bonden gemobiliseerd en op don
derdag 29 juli werd tijdens een 
massabetoging, waaraan ook de 
andere oud-strijdersverenigingen 
deelnamen, de neutrale zone be
treden en hgt parlement bestormd 
en overrompeld 
Verduyn werd, samen met een 20-
tal andere oud-strijders, gearres
teerd Enkele maanden na deze 
bestorming werd voor de ingang 
van het parlementsgebouw een 
smeedijzeren hek geplaatst, wat 

voor de karikatunst van het VOS-
blad maandenlang een bron van 
inspiratie was 
Het VOS was begin 1920 ook een 
der eerste Vlaamse organizaties 
die zich voor amnestie ten gunste 
der veroordeelde aktivisten inzet
te 
In juli 1921 vatte Verduyn, ge
sterkt door het sukses van zijn 
VOS-weekblad, het plan op een al
gemeen informatieweekblad op te 
richten onder de naam Algemeen 
Weekblad In dit opzet slaagde hij 
in maart 1922 In apnl 1922 rees in 
sommige gouwen trouwens arg
waan ten opzichte van Verduyns 
persambities en op verzoek van A 
Schoeters en Joris Lannoo werd 
duidelijk gesteld dat de administra
tie van beide weekbladen geschei
den moest blijven Daartoe werd 
in september 1924 op verzoek van 
Verduyn zelfs een onderzoeks-
kommissie benoemd 
In die tijd voerde het VOS ook een 
aktie voor de vernederlandsing 
van de Gentse universiteit en 
werd Verduyn lid van de Hoge
schoolkommissie In oktober 1923 
sprak het VOS zich uit voor de 
boycot van de Nolf-barak 
Over de Vlaamse aktie was in de 
loop van 1922 al een scherpe pole
miek ontstaan met de Westvlaam-
se frontpartij, die VOS van lauw
heid beschuldigde In datzelfde 
jaar werd de vrijgesproken Adiel 
Debeuckelaere als propagandalei
der aangeworven en werd, onder 
impuls van voorzitter Schoeters 
een Bond van Vlaamsche Oudsol-
daten (BVOS), waarin de oud-sol-
daten verenigd werden, opgencht 
Onder impuls van Juliaan Platteau 
en Gaston Rombaut begon het 
VOS ook een grote kulturele akti-
viteit te ontwikkelen en werden 
tainjke toneelbonden en boeke
rijen opgericht. 

Adiel Debeuckelaere, medestichter 
van VOS 
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Herhaaldeli|k hebben de 
VOSSEN, gesteund door 
Vlaamse studenten betoogd 
tegen het Frans-Belgisch 
militair akkoord Dat 
«bloedakkoord» bracht de 
antimilitaristen m de Vlaamse 
Beweging tot mekaar 

Twee vergrijsde KV»'->/l\ mn "t f tji-^h ••i-i'iii •• ,oi(ji'"iU- waterdag het VOS-
vaandel te kunnen overhandigen aan de jongeren die hopen nooit oud strijder te 

moeten worden Hendrik Borginon en Amedee Verbruggen 

Strijders in hardnelcicig 
politiële strijdveld 

Magere jaren 

In de loop van 1924 kwam het tot 
een breuk tussen Dr Verduyn en 
het VOS niet alleen vanwege het 
eigenmachtig beheer door Ver
duyn maar ook in verband met de 
politieke richting die het VOS zou 
gaan Verduyn liet zijn rechten gel
den en het VOS zag zich verplicht 
een nieuw weekblad uit te geven 
onder een andere naam De 
Vlaamsche Oudstnjder Deze ru
zie had een spijtige splitsing in de 
VOS-rijen tot gevolg en zou een 
knsis inluiden die jaren zou aansle
pen In datzelfde jaar hadden 
nochtans een aantal geslaagde 
VOS-betogingen plaats o m te 
Lier waar de rijkswacht ruw op
trad Intussen was in de Antwerp
se gouw onder de bezielende lei
ding van de onderwijzer Armand 

DE VOS'SEN 
VERLIEZEN 
HUN 
STREKEN NIET 

Karel De Fe/ter VOS sekretaris Pj-
dens de hete jaren 1932 44 

Suis een sterke anti-militaristische 
campagne ingezet Suis legde in
ternationale kontakten en stichtte 
met sukses verscheidene interna
tionale pacifistische organizaties 

Begin 1926 nam het VOS onder 
impuls van Hendrik Borgman 
openlijk stelling tegen het opko 
mend fascisme en op 18 april 1926 
organizeerde het VOS-Brussel 
een antifascistische meeting waar 
Eugeen Verpoorten Albenc Des-
warte en Staf de Clercq het 
woord voerden In dit jaar werden 

ook voor het eerst VOS-vrouwen-
bonden en VOS-jeugdbonden ge
sticht 

Nu en dan werd in het blad nog 
gepolemiseerd met Verduyn 

Daarbij werd de Frontpartij met 
veel sympatie bejegend De mees
te hoofdbestuursleden waren 
trouwens Vlaams-nationalisten 

In 1926 werd het VOS-bestuurslid 
Joseph van Cnekinge voor het 
Antwerpse gerecht gedaagd, om
dat hij in het kader van de pacifisti
sche aktie Suis tot dienstweige
ring zou hebben aangespoord 

Van toen af zou Suis zeer voor
zichtig zijn hoewel de talrijke 
dienstweigeraars die in de volgen
de jaren voor het gerecht werden 
gedaagd met sympatie bejegend 
werden zou het VOS nooit uit
drukkelijk tot dienstweigenng aan
zetten Suis nam als Vlaams leider 
van War Résisters International 
echter deel aan internationale 
dienstweigeringskongressen On
der invloed van dit pacifisme van 
Suis weigerde het VOS aan de 
Vlaamsche Legerkommissie van 
Jef Rombouts mee te werken en 
inkasseerde daarvoor heel wat kri
tiek 

In de afdelingen was alles inmid
dels heel magertjes geworden 
Frans van Cauwelaert konstateer-
de op een meeting te Gent in au

gustus 1928 dat het VOS dood
gebloed was Begin 1929 begon 
het VOS zich geleidelijk te herstel
len Naar aanleiding van de wets
ontwerpen op de dienst-rente 
werden in maart en juni betogin
gen georganizeerd te Brussel 
waar weer wel 20 000 man aanwe
zig waren De viering van het tien
jarig bestaan werd echter nog ver
scheidene keren uitgesteld 

In 1929 werd ook een Vlaamse In-
valiedenbond (VIS) opgericht 
waarvan de kunstenaar Constant 
Hodister voorzitter werd 

Nieuw vaandel 
Tijdens het landelijk kongres in 
apnl 1930 werd medegedeeld dat 
het VOS van 163 gemeentebon
den in maart 1928 opnieuw op 500 
bonden gekomen was In het ka
der van de anti-militaristische aktie 
werden prachtige affiches ver
spreid en Suis reisde met het pop-
penteater-Pax Vlaanderen rond 
Deze heropbloei was voor een 
groot deel te danken aan het dy
namisme van de bondssekretaris 
Karel de Feyter Toen de VOS-sen 
gevraagd werd hun dekoraties 
naar Diksmuide te zenden om er 

. en reusachtig Vloek den Oorlog 
mee samen te stellen ontving men 
er duizenden eretekens Ook de 
26 toneelbonden van VOS gingen 
een nieuwe bloei tegemoet 

Eind 1930 publiceerde de uitgewe
ken Duitse sociaal-demokraat 
Krashutski in het bondsblad een 
reeks bijdragen waann het natio-
naal-socialisme scherp werd ver
oordeeld Intussen werd het VOS-
aanplakbiljet «Ontploft» in ver
scheidene provincies verboden 

Eind 1930 hervatte het VOS ook 
de strijd tegen het Frans-Belgisch 
militair «bloedakkoord» 

In de nieuwe statuten van apnl 
1931 werd de a-politieke houding 
van het VOS principieel bevestigd 

VOS-bestuurder Jacobs bevestig
de dat het anti-militansme het eer
ste aktiepunt van het VOS bleef 
«Liever een ongemilitanzeerd Bel
gië dan een gemilitanzeerd Vlaan
deren» In maart 1931 verboden 
verscheidene gouwbesturen hun 
leden deel uit te maken van de 
Vlaamsche Wacht of van Verdina-
so Naar aanleiding van de ontwa
peningsbesprekingen organizeer
de het VOS een volkspetitionne-
ment voor ontwapening dat on
danks de afzijdigheid der dagbla
den meer dan 100000 handte
keningen verzamelde In juni 1931 
slaagde Borginon erin het VOS 
pnncipieel voor zelfbestuur te win
nen 

Na de relatief kalme jaren 1933-
1935 ging het VOS een nieuwe 
bloei tegemoet naar aanleiding 
van de stnjd voor een zelfstandige 
buitenlandse politiek en voor de 
opheffing van het Frans-Belgisch 

De huidige voorzitter Herman Vande 
zande 

militair akkoord Het VOS ver
spreidde hierover een aantal zeer 
gedokumenteerde brochures en 
organizeerde over het hele Vlaam
se land betogingen en meetings 
tegen het militair akkoord 

In de volgende jaren zou het VOS 
nauwlettend toezien op de Belgi
sche buitenlandse politiek In mei 
1940 werd de Vossen opgelegd 
de Duitse agressor moedig te be-
stnjden Toen de strijd te ongelijk 
bleek en Leopold kapituleerde 
werd diens realisme geprezen 

T.jdens de oorlog is de leiding van 
het VOS in de kollaboratie terech
tgekomen Karel de Feyter werd 
daarvoor na de oorlog terechtge
steld 

Reeds op 14 juni 1945 zijn een 
aantal van repressie verschoond 
gebleven Vossen, onder wie Ed
ward Clottens J Rombouts en 
Leonard van Mierio overgaan tot 
de opnchting van een Nieuw Ver
bond der Vlaamse Oud-strijders 
(NVVOS) dat ondanks het snel 
verdwijnen der oud-stnjders van 
de Eerste Wereldoorlog opnieuw 
een dynamische anti-mihtaristi-
sche en vooral Vlaamsgezinde ak
tie aan de dag legt door zijn aktie-
ve deelneming aan Vlaamse mani
festaties zoals IJzerbedevaarten 
en Vlaams-nationale zangfeesten 
zijn stelling voor amnestie en door 
de behartiging van de belangen 
van zijn leden veelal in oppositie 
tegen de patriottische Nationale 
Strijders Bond (NSB) die het 
VOS het recht op vertegenwoor
diging in de nationale organen be
twistte en vaak wist te ontzeggen 

Na het smartelijk verlies van alge
meen sekretaris Maunts Lauwers 
in 1978 en van algemeen voorzit
ter Leonard van MierIo in 1979 
zetten algemeen voorzitter Her
man Vandezande en algemeen se
kretaris Guido Provoost het Vos-
senwerk met vernieuwde ijver 
voort Het zedelijk programma van 
de legendarische Vossengenera 
tie 14-18 «Zelfbestuur en Nooit 
meer Oorlog» is immers verre van 
gerealizeerd Nu de oud-strijders 
stilaan verdwijnen en nieuwe ge
neraties Vlamingen die hopen 
nooit oud-stnjder te moeten wor
den het vaandel moeten overne
men wil VOS zich als Vlaamse 
vredesbeweging affirmeren 
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UNQAD V, een katastrofe ? 
M A N I L L A — Alhoewel som
migen, waaronder invloedrij
ke onderhandelaars van de 
diverse groepen, zich pessi
mistisch uitlaten over de re
sultaten van de vijfde Unctad 
in Manilla, is het echter wel 
duidelijk dat men niet van een 
laatste katastrofe kan spre
ken 
Het staat echter anderzijds 
wel vast dat deze Unctad 5 op 
één dag van het einde (dag 
waarop wij Manilla verlieten) 
nog niet tot tastbare resulta
ten is gekomen, hoezeer de 
Filippijnse president Markos 
er ook op hoopte. Inderdaad, 
de naam Manil la-Unctad 5 
binden aan iets als «Nairobi-
grondstoffenfonds» was 
blijkbaar zijn doel en ook wel
licht (?) de droom van zijn 
echtgenote Imelda. 

Misschien ligt de reden van deze 
gedeeltelijke of misschien zelfs 
gehele (wie weet) mislukking in 
externe faktoren, een feit is dat 
deze Unctad werkelijke interne 

problemen heeft opgeroepen die, 
vooraf misschien wel onderkend, 
zich uiteindelijk duidelijker hebben 
afgelijnd 
De afrekening van de verschillen
de groepen en hun onderscheide
ne taktieken is veel klaarder naar 
vor tn getreden als vroeger, al zijn 
er, en terecht, in de groepen zelf 
en over de samenstelling van deze 
groepen vele vragen gerezen 
De Groep der 77, van ontwikke
lingslanden, die intussen ver bo
ven de honderd is uitgegroeid, is 
zo heterogeen samengesteld dat 
de vraag moet gesteld of ze allen 
nog wel dezelfde beginselen kun
nen verdedigen Niettegenstaande 
landen als Joegoslavië, de OPEC-
landen de Aziatische en Zuidame-
rikaanse landen hier ook deel van 
uitmaken moeten de woordvoer
ders ook de belangen behartigen 
van de armste landen ter wereld 
Grondige meningsverschillen tus
sen henzelf, zoals over energie, 
grondstoffenbeleid onderlinge 
hulp enz, vinden zelf binnen deze 
groep geen oplossing 

Terwijl de D-landen van het 
Oosters blok slechts enkele ma
len aan de tand gevoeld werden 

en hun dubbelzinnige politiek zon
der merkbare tegenstand konden 
voortzetten en China, zonder ver
pinken zich ermee vergenoegde 
af en toe een aanval te doen op de 
Russen, waren het de landen van 
de groep D, de zogenaamde gein-
dustnalizeerden, die met de groep 
van de 77 oplossingen moesten 
zoeken 

Ook bij deze B'ers lagen en liggen 
de tendensen soms zeer ver uit 
mekaar en trekt ieder aan zijn ei
gen touw 

Kenschetsend hierbij zijn de rollen 
gespeeld door Australië, dat op 
zeker ogenblik een zelfstandige 
koers bleek te zullen gaan varen, 
en van de VSA en West-Duits
land, die in generlei mate van hun 
standpunten wensten af te wijken, 
terwijl Engeland zich steeds maar 
beriep op de toestand van het land 
na de voorbije verkiezingen om 
niet tot een beslissing te moeten 
worden gedwongen 

En wat deed België in dat geheel'? 
Minister Eyskens heeft getracht 
op zijn bekende wijze, een nieuw 
element te brengen in de onder
handelingen door de koppeling 

voor te stellen van de ontwikke
lingshulp aan de groei van het 
BNP Alhoewel het een gewaar
deerde innovatie is en ook zo door 
de meesten werd begrepen is het 
voorstel echter weggedeemsterd 
in de overvloed van resoluties die 
op het ogenblik van de ministeriele 
verklaring, reeds ter tafel lagen Er 
ontbrak wellicht ook een beetje de 
punch zoals die bijvoorbeeld wel 
aanwezig was bij het in 1976 door 
de toenmalige Nederlandse minis

ter Pronk verkondigde standpunt 
Onze vertegenwoordigers aan 
wie hulde dient gebracht voor hun 
deskundige dagelijkse inzet, had
den het hard om ons klein land aan 
bod te laten komen, eerst in de 
EEG en daarna in de groep B 
Zeker IS het nu al dat Unctad 5, al
hoewel geen katastrofe ook geen 
sukses zal zijn, al zal in de laatste 
dagen alles op alles gezet worden 
om toch iets te bereiken 

Senator Carlo Van Eisen 

Paus in Polen 
Het bezoek van paus Johan
nes Paulus II aan zijn Poolse 
vaderland groeit uit tot een 
ware triomftocht Het ge
beurt toch maar zelden dat 
bijna 2 miljoen mensen aan
wezig zijn op een of andere 
manifestatie Dergelijke beto
gingen zijn een uiting van 
macht en bij deze overweldi
gende belangstelling rijst on
middellijk de vraag, is Polen 
wel een kommunistisch land"? 
Men IS inderdaad in een door 
de kommunistische partij be
stuurd land maar of Polen nu 
een land van kommunisten is, 
heeft de Poolse massa met 
een radikaal neen beant
woord We weten allemaal 
dat de Oosteuropese volks-
demokratieen slechts bij de 
genade van de Russische 
tanks bestaan Maar met ver
loop van tijd en gezien er in 
die volksdemokratieen 

steeds minder onrust heerste 
en er schijnbaar geen grote 
oppositie ontstond (met uit-
zondenng dan van Tsjecho-
slovakije waar het trauma 
van de Praagse lente nog 
steeds als een spook rond
waart) werd aangenomen dat 
de regimes zich steeds stevi
ger in de macht nestelden En 
dat o m de Kerk stilaan maar 
zeker de slijtage-oorlog, die 
de kommunistische regerin
gen tegen de katolieke kerk 
voerden, aan het verliezen 
was Het bezoek van de paus 
aan zijn geboorteland en de 
weerklank ervan bij de Pool
se massa wijzigt grondig de 
toestand, die was ontstaan na 
de vervolging van de kerk, na 
het modus vivendi dat de 
machthebbers in Warschau 
moesten aanvaarden (ook 
omdat ze de hulp van de ge
zaghebbende pnmaat van 
Polen kardinaal Wyszinski 
vaak goed kunnen gebruiken 
al was het maar om stakende 
mijnwerkers weer aan het 
werk te zetten) en na de kon
takten van het Vatikaan met 

de katolieke kerk achter het 
IJzeren Gordijn die door 
Paulus VI werden gestimu
leerd Dit alles wees er op dat 
de katoheke kerk er in Polen 
uiteindelijk met zo slecht 
voorstond als gevreesd De 
klap op de vuurpijl is nu dit 
pauselijk bezoek, dat op een 

kabinetten van Giereck en 
van de regenng Dat ook 
Moskou de wenkbrauwen 
fronst hoeft evenmin sterk 
onderstreept te worden De 
thans glasheldere waarheid is 
dat primo Polen in de eerste 
plaats met een overweldigen
de meerderheid zijn katolici-

teit behalve de Sovjetunie en 
Bulgarije van de volksdemo
kratieen Polen Tsjechoslova-
kije Hongarije en Roemenie, 
dit laatste is reeds jaren dissi
dent Kan het Ópperkom-
mando van het Warschau-
pakt nog rekenen op de 
trouw van deze landen in ge-

Een uitdaging lioe dm ooic 
invasie van de kerk en haar 
bedienaars neerkomt, ge
volgd als ze worden door mil
joenen gelovigen waaronder 
de jeugd zeer sterk is verte
genwoordigd 
Er hoeft weinig fantazie te 
zijn om zich de gemoeds
toestand van de Poolse kom
munistische leiders voor te 
stellen Er zullen heel wat 
vloeken en kernachtige uit
drukkingen gevallen zijn in de 

teit belijdt en demonstreert 
Dat IS nu eenmaal het gevolg 
van de jongste pauskeuze. 
Polen kon het zich als een ge
matigd lid van het Pakt van 
Warschau met veroorloven 
dit bezoek te beletten in een 
land waar de overgrote meer
derheid katoliek is Wie daar
aan twijfelde weet nu be
scheid 
Meteen is er twijfel gerezen 
over de werkelijke kombativi-

val van nood"? Men kan er nu 
zeker van zijn, dat wanneer 
het «Oostblok» d w z Rus
land zou beslissen tot de aan
val over te gaan deze aanval 
hoofdzakelijk door Russische 
troepen zou gevoerd wor
den omdat de legers van 
voornoemde landen met 
meer betrouwbaar zijn Ver
geten we toch met dat ook 
Hongarije een bij uitstek ka-
toliek land is, waar de pause

lijke diplomatie zelfs een kar
dinaal Mindzenty offerde om 
tot een akkoord met de Hon
gaarse regenng te komen, die 
niet liever vroeg om door dit 
akkoord uit de impasse te ge
raken Is het Volksleger van 
de DDR betrouwbaar? Hier 
gaat het met om katolieken, 
maar om protestanten, die 
echter bijlange met de stoot
kracht van het katoliek blok 
bezitten Belangrijk is hier dat 
de DDR evenmin 100 ten 100 
betrouwbaar is ingevolge de 
drang in beide Duitslanden 
naar hereniging Dit vuur 
smeult onder de asse en er is 
weinig nodig om het aan te 
wakkeren 
De reis van Johannes Paulus 
II wiens verschijning a h w 
een magische invloed op de 
menigten uitoefent is voor 
het Oostelijk Blok een zware 
uitdaging wellicht de zwaar
ste sinds de Praagse lente 
sinds het Hongaarse drama, 
sinds de arbeidersopstand in 
Oost-Berlijn Stalin vroeg 
eens aan Churchill — het 
was Jalta waar de Grote Dne 
over het lot van miljoenen 
zouden beschikten, zonder 
veel inzicht trouwens 
"Hoeveel divisies heeft de 
paus •?» 
Het was een boutade maar 
niettemin een uiting van min
achting bij de Sovjet-heerser 
tegenover Rome Men mag 
zich vandaag de vraag stel
len of Stalin nu nog eens 
naar het aantal divisies van 
de paus zou vragen 
Indien deze paus een provo-
kateur is — en dat is hij, zelfs 
ongewild — dan is hij dat 
voor de Kerk en het Westen 
nochtans te midden van een 
geestelijke knsis waar voor-
en tegenstanders van Vatica-
num II tegenover mekaar 
staan Zijn verblijf in het hol 
van de leeuw bewijst echter 
de levenskracht van de Kerk 
en uiteindelijk ook van het 
Westen 
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AKimuiei 

Naar een scheldpartij 
over de staatshervorming? 

Het debat over de incidenten in de 
Voerstreek en het «entrevue d'En-
sival» heeft een rumoerig verloop 
gekend en is uiteindelijk verzand 
in een scheldpartij 
Het provocerend optreden van de 
toekomstige voorzitter van de 
PRL, J Gol en het anti-Vlaams 
taaltje van RW er Gendebien lie
ten reeds weinig goeds voorspel
len Een zinnige dialoog werd to
taal onmogelijk wanneer FDFer 
Risopoulos de Vlamingen uitmaak
te als nazis en verraders en zijn 
kollega W Kuijpers uitschold voor 
schoft 
Daarmee werd het debat tot een 
onwaardig schouwspel waar alle 
beginselen alle beloften alle fat
soen overboord gegooid werden 
Wat de tempel van de dialoog zou 
moeten zijn ontaardde tot een 
heksenketel van jewelste met 
krenkende beledigingen en agres
sieve tot vulgaire aantijgingen 
O ja men kan zoals de CVP op de 
vlucht slaan voor deze hetze van 
de Franstaligen En daarna met 
«de dood in het hart» hun diktaten 
uitvoeren I 
Aan de hand van een stevig gedo-
kumenteerd feitendossier zorgde 
kamerlid W Kuijpers na een 
schorsing voor een korte herop-
flakkenng door een striemende in
terpellatie Terecht eiste hij het 
ontslag van minister Gramme «In 
gelijk welk ander demokratisch 
land was dit reeds gebeurd vanuit 
de interne etische druk van de re
geringsploeg» 
In gelijk welk ander land maar 
niet in België i De regenng heeft 
trouwens Sten handig spelletje ge
speeld De Voer-interpellaties wer-

P-flash 
o , Ironie 

• De eerste woelige diskussie 
over de Voerstreek dateert 
reeds van 1839 Aanleiding daar
toe was de uitvoering van het 
Verdrag der XXIV Artikelen Hier
door werd het Overmaasgebied 
verdeeld tussen België en Neder
land zodat Maastricht en Lim-
burg-over-de-Maas definitief Ne
derlands grondgebied werden 
Het kamerdebat kende toen een 
zeer rumoerig verloop De rege
nng had alle moeite om overeind 
te blijven Twee van de vijf minis
ters namen ontslag, nl Ernst uit 
Aubel en d'Huart 
Tijdens de zitting van 14 maart 
1839 overleed volksvertegen
woordiger Bekaert-Baeckelandt 
na een patetische oproep tot aan
vaarding van het Verdrag 
Het Verdrag zou nipt goedge
keurd worden door de Kamer 
Een zekere Gendebien verliet 
toen woedend de zaal en zegde 
vaarwel aan de politiek En o iro
nie een zekere J B Nothomb zou 
de ministerzetel van Ernst over
nemen 

Op niveau 

• Het standpunt van de CVP 
werd door volksvertegenwoordi
ger Rutten vertolkt Voor het 
ovenge is deze partij afzijdig ge
bleven bij het kamerdebat omdat 
aldus fraktievoorzitter Blanck-
aert «het niveau ervan beneden 

den aan de begroting van Binnen
landse Zaken gekoppeld Dinsdag 
jl werd dus en over de begroting 
en over de houding van minister 
Gramme gestemd Een motie van 
wantrouwen werd netjes ver
meden zodat de meerderheids
partijen hun standpunt konden 
verdoezelen 

Er IS evenwel meeri De regering 
inclusief eersteminister Martens, 
heeft het incident met de mantel 
van de ministeriele solidanteit pro-
pertjes gedekt De PSC dreigde 
immers dat het heengaan van 
Gramme gelijk zou staan met de 
val van de regenng Kortom eens 
te meer zwichtten de regenng en 
de Vlaamse meerderheidspartijen 
voor een Waalse politieke chanta
ge 

Het enige positieve uit het hele 
Voer-debat is de vaststelling dat 
de tussenkomst van voorzitter H 
Schiltz op alle Vlaamse banken 
goedkeurend werd onthaald «Een 
grens is een grens Daar moet 
men van afblijven Mobilizeer geen 
dorpelingen om korrekties af te 
dwingen Gebruik geen troebele 
passies om er een nationaliteiten-
konflikt van te maken Zolang men 
dat niet aanvaardt, stuurt men op 
een krachtproef aan De Vlamin
gen vrezen deze krachtproef 
niet» 

Ietwat beteuterd moest Gende
bien bij het eind van het debat 
vaststellen dat hij er langs Waalse 
zijde alleen voorstond «De Vlaam
se standpunten werden hier op
nieuw bevestigd Ik heb echter van 
Waalse zijde met gehoord wat met 

het niveau van zip partij lag» 
Na een dergelijke uitspraak ziet 
men iemand als H De Croo van 
ongeduld over en weer schuiven 
op zijn pluchen zetel uitstarend 
naar een geschikte repliekgele-
genheid Die liet met lang op zich 
wachten, en het was meteen 
raak 

«Ik zal trachten op niveau te blij
ven zoals de heer Blanckaert 
wenst Men kan ook op niveau 
blijven door te vliegen als een bal
lon' Dat was het niveau van de 
heer Blanckaert die hier, op per-
fekte wijze de arrogantie van de 
CVP heeft belichaamd» 

Mouchard (1) 

• Naar aanleiding van het televi
sienieuws op de RTBF stelt ka
merlid Gol de vraag sinds wan
neer ztjn kollega VV Kuijpers aan 
het hoofd van een njkswachtpe-
loton staat 

«Ik zag immers aldus de heer Gol 
hoe U, mijnheer Kuijpers, aan het 
hoofd van een rijkswachtpeloton 
met de vinger bepaalde betogers 
aanwees waarschijnlijk om hen 
over te leveren aan de beteuge
ling vanwege de rijkswacht» 
( ) Andere beelden kwamen ons 
voor de geest bij het zien van de 
heer Kuijpers en wij dachten aan 
de «verklikkers» die wij in bepaal
de periodes gekend hebben Zijn 
houding was onwaardig voor een 
parlementslid » 

de Voer dient te gebeuren Houdt 
u dat in petto voor een volgende 
kiescampagne'^» Zijn eis om in het 
kader van de staatshervorming 
grenskorrekties in de Voerstreek 
door te voeren' werd door nie
mand bijgevallen 
De hele sfeer rond deze diskussie 
C) moet tot nadenken stemmen 
Deze week wordt in het parlement 
een aanvang gemaakt met de be
spreking van de staatshervorming 
Een staatshervorming die voor 
Vlaanderen geen waarborgen 
biedt en die daarenboven ten ge
volge van Waalse chantage onom
keerbaar dreigt te worden 
Maandenlang heeft men ge 
schreeuwd dat het parlement de 
knelpunten van het communautair 
dossier moet doorhakken Het zal 
daartoe de kans krijgen Het Voer
debat heeft evenwel geleerd dat 
een zinnige woordenwisseling in 
dit halfrond met eens mogelijk is 

WETSTRAAT 

IVIouchard (2) 

• Deze insinuaties en verdacht
makingen werden fraktievoorzit
ter V Anciaux al te gortig Te 
meer daar het hier om een per
soonlijke belediging ging 
De heer Anciaux «Mijnheer de 
voorzitter kan ik de vertaling krij
gen van het woord «mouchard»'^ 
De heer Voorzitter «Ik wil aanne
men dat de heer Gol met het door 
hem gebruikte woord verder is 
gegaan dan hij bedoelde en ver
zoek hem het in te trekken» 
De heer Gol dn het Frans) «Ge
volg gevend aan het verzoek van 
de voorzitter en om » (protest 
van de heren Anciaux en Kuij
pers) 

De heer Voorzitter «De heer 
Kuijpers krijgt straks het woord 
als hij dat wenst» 
De heer Anciaux «Trekt de heer 

„Voyou" en „Mouchard" 
"w-a? - ^ * * ï ^ ^ ' ï * ^ ^ ' « ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ 

De jongste week hebben we ons opnieuw een keer op de openbare tr i
bune van de Kamer gewaagd Het was geleden sedert de woelige debatten 
rond de grondwetsherziening m 1970 En het leek ons alsof de t i jd hier te 
midden van al de pluche en het klatergoud was blijven stil le staan 

Wie het «Beknopt Verslag- van woensdag 30 mei inkijkt zal ons begrij
pen De persoonli jke beledigingen aan het adres van de Volksunie-parle-
mentairen zijn er kwa vindingri jkheid niet op vooruit gegaan -SA mar-
schiert» -vulgaire demagogen» -verraders» -zwarten», «expulsez» _her-
innenngen, dachten we Wazig zien we ook nog hoe M Babyion een vuist
slag inkasseerde van minister Major, hoe toenmalig vice-eerste minister 
A Cools in gevechtshouding ging staan 

Opnieuw aanhoren we hoe W Kuijpers uitgescholden wordt voor 
-voyou» en -mouchard» Opgekropte woede haat_ met het gebruikehike 
verbaal geweld a la Jos Van Eynde Zelfs verwijzingen naar Nazi-Duitsland 
en de kollaboratie doen hef nog als argument Zegge en schri jve 30 mei 
1979 

En opnieuw krijgen we die onweerstaanbare neiging een niet mis te ver
stane krachtterm te midden van deze Hoge Vergadermg te gooien Het 
strenge oog van de bode zou ons met weerhouden Wel de kalme repliek 
van Willy Kuijpers 'Mijn vader heeft driemaal zijn betrekking verloren 
omdat hl) Vlaming was Hij verzette zich tijdens de bezetting tegen de ver
volging van de joden en na de oorlog stond hij weer aan de zijde van de 
verdrukten' 

Een ogenblik stilte, verbazing_ Een ogenblik slechts, de brug is definitief 
opgeblazen 

Onze krachtterm hebben we bewaard tot buiten, en zo hard mogelijk uit
geschreeuwd tegen die vergri jsde leeuw van -L'union fait la force» ( J A ) 

Gol zijn uitdrukking in of niet"^» 
De heer Voorzitter «Ik stel voor 
da de heer Gol zijn uitdrukking in
trekt Als de heer Kuijpers wil, 
kan hij na de tussenkomst van de 
heer Gol het woord krijgen voor 
een persoonlijk feit» 
De heer Gol dn het Frans) «Mijn
heer de Voorzitter ingaand op 
uw verzoek en uit eerbied voor 
de parlementaire traditie ben ik 
bereid het woord dat ik ten aan
zien van de heer Kuijpers heb ge
bruikt in te trekken als het dan 
toch als beledigend beschouwd 
wordt Maar gelet op de manier 
waarop hij de jongste tijd de ge
moederen tracht op te hitsen, 
mag ik welzeggen dat het mij met 
tot eer strekt naast hem in het 
Parlement zitting te hebben »(Ap
plaus bij PRL FDF, RW - Protest 
bij de Volksunie) 

Nepkroeg (1) 

• Haatdragend was vooral de 
tussenkomst van nieuwbakken 
FDF-kamerlid Risopoulos Zijn 
scheldpartij stond bol van verwij
zingen naar het VNV de oorlog 
en het verzet Dit alles gekruid 
met een reeks beledigingen 
waarvan H Camps schrijft dat ze 
zelfs een Antwerps dokker met 
de ogen zouden doen knipperen 
Het parlemeritair halfrond werd 
neergehaald tot een ware nep
kroeg Op dergelijk ogenblik kan 
demokratie met anders dan luid
ruchtig zijn 
De heer Anciaux (tegen de heer 
Risopoulos) «U zult met verder 
spreken zolang wij hier zitten» 
(Kabaal) 
De heer Voorzitter «U hebt het 
woord mijnheer Risopoulos» 
De heer Risopoulos dn het 
Frans) «Neen ik heb het met» 
De heer Voorzitter «U hebt het 
Niemand in dit halfrond is ermee 
gediend dat de debatten aansle
pen Ik vraag U bijgevolg dat U de 
heer Risopoulos rustig verder laat 
spreken Zo niet, zal ik mij ver
plicht zien de vergadering te 
schorsen» (Woordenwisseling -
Heftige onderbrekingen bij de 
Volksunie) «Mijnheer Anciaux 
laat U de heer Risopoulos verder 
spreken I» 

Nepkroeg (2) 

• De heer Anciaux «Wij nemen 
de beledigingen van een overlo
per n/ef "(Langdurige onderbre
kingen op diverse banken) 
(De heer Risopoulos probeert 
zijn betoog verder te zetten Hij 
wordt door de Volksunie over
stemd) 
De heer Risopoulos dn het 
Frans) « Wij zullen wel zien of een 
parlementslid ertoe gedwongen 
wordt het spreekgestoelte te ver
laten als hij aan het woord is On
der de oorlog heb ik met toegege
ven » (Woordenwisseling) 
De heer Voorzitter «Laat U de 
heer Risopoulos voortsprekeni» 
(Neeni Neen' bij de Volksunie) 
De heer Risopoulos dn het 
Frans) «Als U dat met aanstaat 
kunt U de vergaderzaal verlaten » 
(Rumoer) 
De heer Kuijpers «Hij heeft ons 
volk beledigd» 
De heer A Cools (tot de Volks
unie) «Buiteni» 
De heer Voorzitter «De verga-
deing wordt vijf minuten ge
schorst » 

7 JUNI 1979 WIJ I I 
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TV-PROGR/^MMK9 

Donderdag 
7 JUNI ] 

BRT 1 
1845 Barbapapa (f.) - 18.50 
Rondomons. — 1915 Puebla 
(dok.). — 19.27 Politieke tnbune. — 
19.45 Nieuws. — 20.10 De zoete in
val (f.). - 20.35 Panorama. -
21.25 De vervloekte koningen (D. 
- 23.10 Nieuws. 

BRT 2 
20.10 Sterren en hun hobby's 
(dok.) — 20.35 Plaatselijk ijzelvor-
ming (tv-spel) — 21.55 Première. 

NED 1 
1850 Fabeltjeskrant ( f ) - 18.55 
Nieuws - 18.59 Popeye. - 19.05 
Bureau Lauenstadt (dok.). — 19.55 
Geflopt (muziekdok.). - 20.45 
Werk (dok.). - 21.35 Nieuws. -
21.55 Europese verkiezingen 

NED 2 
18.55 Nieuws - 19.05 Kizzy ( f ) . 
— 20 00 Nieuws. - 20.27 Charles 
Aznavour a l'Olympia (show). — 
21.30 Televizier magazine. - 22.05 
De stichting ( f ) . - 22.55 AVRO's 
sportpanorama — 23.25 Nieuws. 

RTB 1 
17.25 1, 2, 3.. cinéma — 17.55 Les 
Robinsons du Pacifique (f.). — 
18.20 Zigzag. - 18.35 Antenne-
soir. — 19.20 Europ>ese verkiezin
gen. - 19.30 Nieuws. - 20.00 Eu
ropese verkiezingen. — 21.05 Le 
fantóme de Cat Dancing (wes
tern). - 22.50 Nieuws. - 23.05 Le 
carrousel aux images. 

ARD 
1710 Nieuws. — 17.15 Wenn erst 
Mal die Kinder da sind. - 18.00 
Ruf mich an (talkshow) — 18.25 
Fauna Iberica (dokJ. — 18.50 
Nieuws. — 19.00 Herman van 
Veen (show). — 19.15 Heroïne
smokkel. — 20.15 Regionaal maga
zine. — 2045 Spiel um 4tel vor 8. 
- 21 00 Nieuws. - 21.15 Aktuali-
teitenmagazine. — 22.00 Zwei 
Mann um einen Herd (tv-spel). — 
22.45 Café Hollander (revue). -
23.30 Tagesthemen. — 0.00 Arturo 
Benedetti Michelangeli, klavier. — 
0.50 Nieuws. 

ZDF 
18 00 Nieuws. - 18.10 Sindbad (f J. 
- 18.40 Die Drehscheibe. - 19.20 
Die Tony Randall-show (O. — 
20.00 Nieuws. — 20.30 Michael 
Schanze: eine Welt vol Musik 
(show). — 21.30 Notizen aus der 
Provinz. - 22.00 Heute^Joumal. — 
22.20 Die Bonner Runde. - 23.20 
Notenkonferenz (tv-film). — 0.15 
Nieuws. 

D 3 
20.00 Goldener Sonntag (fJ. — 
20.45 Journal 3. - 21.00 Nieuws. 
— 21.15 Die Frau am Strand (film). 
- 22.20 Galene. - 22.50 Die Stim-
fne des Volkes (dokJ - 0.00 
Nieuws. 

F 1 
13.00 Nieuws. — 13.35 Regionaal 
programma. — 13.50 Tennis (re
portage). — 1857 Echt gebeurde 
verhalen — 19.20 Gewestelijk 
nieuws. — 1944 Les inconnus de 
19 h 45. - 20.00 Nieuws. - 20.35 
La lumière des justes (f J. — 21.40 
Levénement. 22.45 Tennis. — 
23.15 Ciné-première. - 23.40 
Nieuws. 

A 2 
12 45 Nieuws - 13.20 Page spé
ciale — 13 35 Regionaal magazine. 
- 13.50 Bonjour Pans ( f ) . - 14.03 
Damesmagazine — 15.05 Les in-
corruptibles (f J — 16.00 L'invité du 
jeudi. — 17.20 Fenétre sur... — 
1835 C'est la vie (tips). - 18.55 
Des chiffres et des lettres (spel). 
— 1920 Gewestelijk nieuws. — 
19 40 Verkiezingsprogramma — 
20.00 Nieuws - 20.30 Un flic 
(film) - 22 10 Courte échelle pour 
grand écran — 2255 Nieuws 

F 3 
18.50 Scènes de la vie de province 
( f j - 19.05 Nieuws - 19.15 Ge
westelijk nieuws. — 19.35 Regio

naal programma. — 19.55 Tintin ( f ) . 
- 20 00 Nieuws. - 20.30 Maigret 
et l'affaire St.-Fiacre (film) - 2210 
Nieuws 

LUX 
12.00 La bonne franquette — 
17.00Tekenfilms. - 17.30 Heidi ( f) . 
- 18.00 Le coffre-fort (spel). -
1803 Medische tips. — 18.10 Ak-
tualiteiten. — 18.20 Ram-dames. — 
18.35 Le coffre-fort (spel). - 19.00 
Nieuws. — 19.30 Le coffre-fort 
(spel) — 19.47 Entre chiens et 
chats. — 19.55 Nieuws. — 20.00 
L'éducition sentimentale (f.). — 
2100 Mademoiselle Josette ma 
femme (film) 

Vrijdag 
8 JUNI 

BRT 1 
18.40 Barbapapa ( f ) - 18.45 Klein, 
klem kleutertje — 19 00 Kerken en 
Europa (dok.) — 19.25 Politieke tri
bune. - 19.45 Nieuws. - 20.10 De 
haastige man (film). — 21 40 Goud 
(dok) - 22.30 Nieuws. 

BRT 2 
2010 Tussen wal en schip (f.) — 
21 00 Ik, Claudius (f.) - 21.50 Zo-
meragenda. 

NED. 1 
18.50 Fabeltjeskrant. - 18.59 Wie 
van de drie (kwis). - 19.35 WKRP 
(f.) - 20.00 50 jaar jeugdherber
gen in Nederland (dok.) — 21.35 
Nieuws — 21.55 Dolly Parton on 
tour. (Country & western). — 22.45 
De geld- en gelukshow. — 23.15 
Nieuws. 

NED. 2 
1855 Nieuws. - 18.59 Er was 
eens... (dok.) — 19.27 Natuur in ei
gen land (dokJ - 20.00 Nieuws. — 
20.17 Sword of justice (f.) - 21.20 
De Benny Hill Show. - 21.55 
Brandpunt — 22.30 Paus in Polen. 
— 23.00 Nieuws. 

RTB 1 
17.25 1,2, 3... cinéma. — 17.55 Les 
Robinsons du Pacifique (fJ — 
18.20 Zigzag. — 18.35 Sept sur 
sept. — 19.05 Antenne-soir. — 
19.30 Nieuws. — 19.55 Europese 
verkiezingen. — 21.05 A suivre. — 
2205 Nieuws. — 2220 Du bout 
des lèvres (film). 

RTB 2 
17.25 Overname RTB-1 - 19.55 
Les yeux bleus (f J — 20.45 Antiek 
(dokO 

TF 1 

ARD 
9.05 Schooltelevisie. — 17.15 
Nieuws. - 17.20 IQ 120 (reporta
ge). - 18.05 Musikbox - 18.50 
Nieuws. - 19.00 Pinocchio (fJ — 
19.30 Tip um halb 7. - 19.40 Die 
Zukunft der Ahnen - wir — 21.00 
Nieuws. - 21.15 Solo (film). -
22.45 Was wurde aus dem «Roten 
Kietz»? — 23.30 Tagesthemen. — 
00.00 Das Ende der Beherrschung 
(tv-film). — 1 55 Nieuws. 

ZDF 
1720 Serie, over energiewinning. 
— 1745 Nieuws. - 17.55 Schuier-
Express — 18.40 Die Drehscheibe. 
— 19 20 Western von Gestern. — 
2000 Nieuws - 20.30 Ausland-
journal — 21.15 Derrick (f.) — 
2215 Steckbrief - 23.00 Heute-
Journal. — 23.20 Kultureel magazi
ne. — 2350 Sport am Freitag. — 
0.20 Spion für Deutschland (film) 
— 1.55 Nieuws. 

ARD 3 
20 45 Journal 3 - 21 00 Nieuws. 
- 21 25 Deutscher Alltag. - 22.00 
Momente. — 22.15 Poesie Heute. 
— 2300 Der Mann, der aus der 
Ferne kam ( f ) - 23.55 Gott und 
die Welt — 025 Nieuws 

PRECISIA 
kleuren-tv 

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

INLICHTINGEN PRECISIA TV BRUGGE 
I TEL 0 5 0 318071 

1300 Nieuws. - 13.35 Regionaal 
programma. — 13.50 Tennis (re
portage). —• 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 
A vos souhaits (toneel). — 22.40 
Tennis (reportage). — 23.15 
Nieuws. 

A 2 
12 45 Nieuws. — 13.20 Page spé
ciale — 13.35 Regionaal magazine. 
- 13.50 Bonjour Paris (f.) - 14.03 
Damesmagazine — 15.05 Benjov-
ski (f.) - 16.00 Delta - 17.25 Fe
nétre sur — 17.55 Jongerenpro
gramma — 18.35 C'est la vie (tips). 
— 18 55 Des chiffres et des lettres 
(spel). - 1920 Gewestelijk 
nieuws. — 19.40 Verkiezingspro
gramma. — 20.00 Nieuws. - 20.35 
Les folies Offenbach (f.) - 21.35 
Apostrophes. — 22.45 Nieuws. — 
22 57 Printemps tardif (film). 

FR. 3 
18 50 Scènes de la vie de province 
(f.) - 1905 Nieuws. - 19.15 Ge
westelijk nieuws. — 19.35 Regio
naal programma. — 19.55 Tintin (f.) 
- 20 00 Les jeux de 20 heures. — 
20.30 La guerre des avions civiles 
(dossier) - 22.00 L'Arbre et le pe
tit Gargon (tv-spel) - 23.00 
Nieuws. 

LUX. 
12.00 La bonne franquette. — 
17 00 Tekenfilms - 17.15 Cinq a 
sept week-end. — 18.05 Le coffre-
fort (spel). - 18.35 Le coffre-fort 
(spel). — 19.30 Le coffre-fort 
(spel) — 19.47 Entre chiens et 
chats - 19.55 Nieuws. - 20.00 
Sergent Anderson (f J - 21.00 Le 
capitaine Nemo et la ville sous-
manne (film). 

BRT 1 
18.00 Barbapapa (fJ. - 18.05 Het 
laatste nijlpaard (jeugdfilm). — 
18.50 Boeket - 19.45 Nieuws. -
20.10 Duet (fJ. - 20.35 Eurogala 
uit Londen. — 22.05 De blauwe rid
der (tv-film) — 2340 Nieuws. 

NED. 1 
15.30 Nieuws. — 15.32 Papotin. — 
16.00 Jerry als assepoester (film). 
— 17.30 Tennis. — 18.00 Nieuws. 
- 18.40 Kortweg. - 18.50 Fabel
tjeskrant — 18.55 Nieuws. — 
1859 Popeye. — 19.05 Bejaarden-
zangconcours. — 20.05 Twee voor 
twaalf (kwis). — 20.47 De Jordaan 

(kabaret). — 21.37 Nieuws. — 
21 55 To be or not to be (film). — 
23 35 Nieuws 

NED. 2 
18.55 Nieuws. — 18.59 De Tros top 
50 - 20.00 Nieuws. - 20.27 Onze 
ouwe (f.). - 21.30 De Ted Knight 
show. (show). — 21.55 Anna Kare-
nina (f). - 22.45 Aktua TV. -
2340 Nieuws. 

RTB 1 . 
15.35 Jardinage. — 16.05 Interwal-
lonie — 16.35 Cartes postales de 
Gaume (portret). — 18.05 Declic. 
— 18.30 Un regard s'arréte (f.). — 
18.55 Ludwig. - 19.00 Les mysté-
res de la chambre noire. — 19.15 
Antenne-soir. — 19.30 Nieuws. — 
1955 Le jardin extraordinaire 
(dok.). — 20.30 Le congiérge (vau
deville) — 22.00 Cinéscope. — 
23.00 Nieuws. 

ARD 
14 40 Programma-overzicht. —• 
15.10 Nieuws. — 15.15 Sesam-
strasse — 15.45 Die jungen Krie-
ger der Nunundaga (jeugdfilm) — 
16.55 The King's Singers (folk). — 
1715 ARD-Ratgeber - 18.00 
Blickfeld. — 18.30 Hier und heute 
unterwegs — 18.55 Intermezzo-ln-
formationen. — 19.00 Nieuws. — 
19.05 Die Sportschau - 20.00 Re
gionaal magazine. — 20.22 7th 
Avenue - Strasse der Mode ( f ) . — 
21.00 Nieuws. - 21.15 Auf los 
geht's los. — 22.45 Nieuws. — 
23.05 Jeremiah Johnson (film). — 
00.50 Nieuws. 

ZDF 
15.45 Nieuws. — 15.47 Meisterde-
tektiv Kalle Blomquist (film). — 
17.10 Peanuts (f.). - 17.35 Mork 
vom Ork (SF-f.). - 18.05 Nieuws. 
- 18.10 Laenderspiegel. - 19.00 
Lou Grant ( f ) . - 20.00 Nieuws. — 
20.30 Direkt — 21.15 Eine Dame 
verschwindet (f J. — 22.45 Nieuws. 
- 22.50 Das aktuelle Sport-Studio. 
- 00.05 Die Leute von der Shiloh 
Ranch (fl — 1.15 Nieuws. 

D 3 
19.30 Schulsachen. - 20.00 Markt 
- Wirtschaft - Sozial. — 20.15 Sport 
im Westen. — 20.55 Journal 3. — 
21.00 Nieuws. — 21.15 Jugendge-
richtshof (dokJ. — 23.30 Segovia 
at los Olivos (portreO. 

TF 1 
13.00 Nieuws. - 13.35 Le monde 
de l'accordéon. — 13.45 Autoren
nen. — 14.20 Au plaisir du samedi. 
— 18.09 Trente millions d'amis. — 
18.40 Magazine auto moto I. — 
19.10 Six minutes pour vous défen-
dre. — 19.15 Les exploits «D'Arsé-
ne». — 19.20 Gewestelijk nieuws. 
— 19.44 Les inconnus de 19.45. — 
20.00 Nieuws. - 20.30 Des magi-
ciens (show). — 21 37 Les héritiers 

( f ) . - 22.35 Télé-Foot I. - 23.35 
Nieuws. 

A 2 
12.00 Nieuws. — 12.15 L'aventu-
rier. - 12.45 Nieuws. - 13.35 Des 
animaux et des hommes (dok). — 
14 25 Wattoo Wattoo (tekenfilm). 
— 14 30 Les jeux du stade. — 
17.05 Salie des fétes - 18.50 Des 
chiffres et des lettres. — 19.20 Ge
westelijk nieuws. — 19.45 Top 
Club (show). - 20.00 Nieuws. -
20.35 Les enquêtes du commissai-
re Maigret (f) . - 22.10 Sur la sel-
lette. - 23.00 Koncert. - 23.30 
Nieuws. 

F 3 
19.10 Nieuws. - 19.20 Gewestelijk 
nieuws. — 19.40 Regionaal pro
gramma. — 1955 Tintin (f.) -
20.00 Les jeux de 20 heures. — 
20.30 Pnntemps a Vienna - 21.30 
Histoires sans paroles (tv-film). — 
22 30 Nieuws - 22.50 Cavalcade. 

LUX. 
12.00 La bonne franquette. — 
16.32 Super juke-box. - 18.00 
Mon ami le fantóme. — 19.00 
Nieuws — 19.30 Aventures des 
hommes. — 19.55 Nieuws. — 
20.00 Rush ( f ) . - 21.00 Piége a 
San Francisco (thnller). 

Zondag 

BRT 1 
15.30 Sesamstraat - 15.55 De 
jouwe, de mijne en de onze (film). 
— 18.15 Nieuws voor gehoorge
stoorden. — 18.45 Barbapapa — 
18.50 De wilde opera (dok). — 
19 45 Nieuws — 20 00 Sportweek
end. — 20.30 Ontsnappingsroute 
( f ) . — 21.25 Dick Cavett-show. — 
22.00 De Europese verkiezingen. 

NED. 1 
11.00 Omroepparochie. — 13.00 
Nieuws. - 15.30 Teleac. - 17.00 
Dovendienst — 17.50 Bericht vaTi 
de wilde ganzen. — 19.00 Nieuws. 
— 19.05 Cantate domino. — 19.40 
Het vuilnis van Kaïro (dokJ. — 
20.10 Een keus op leven en dood 
(tv-spel). - 21.35 Pollini speelt Mo
zart - 22.05 Nieuvire. 

NED. 2 ~ 
18.05 Studio Sport 1. - 18.30 De 
avonturen van beertje Ck)largol. — 
18.45 Natte his (dokJ. - 19.00 
Waar hoor ik thuis? - 19.25 Stu
dio Sport 2. - 20.30 Humanistisch 
verbond. — 20.35 Nieuws. — 20.40 
All in the family (f) . - 21.05 Het 
machtige werelddeel (dokJ. — 

— Z , pol i t ieke fllnn waar in van leer g e t r o k k e n w o r d t t egen ko r rup t i e van het gerechte l i j k apparaat in 
naam van een schi jnhei l ige opva t t i ng van pol i t ieke en socia le o rde . 
D i n s d a g 12 juni o m 20 u. 40 o p A2 . 

22.00 Hollands spoor. — 
Nieuws. — 22.35 Europese 
zingen. 

RTB 

11.00 Eucharistieviering. — 
Concertissimo. — 14.25 C< 
— 14.40 Operation lady N 
(film). - 16.00 Sn Lanka (d 
16.25 A celebration for Eun 
18.40 Le francophonissir 
19.10 Tintin (f.). - 19.15 Ai 
soir. — 19.30, Nieuws. — 
Jean Vallée (portret). — 20 
mera sports. — 22.05 Eu 
verkiezingen. — 2210 Los 
les, les années trente'(f.). -
Nieuws. 

ARD 

10.55 Frei geboren (fJ. -
Kinderprogramma — 12.1 
'79. — 13.00 Der interni 
Fruhschoppen — 13.45 I 
— 14.15 Deutscher Jazz-F 
Afrika. — 14.45 Regionaal 
overzicht — 15.55 Ein Plab 
Sonne - 16.00 Mem Onkt 
dor (f.). - 1625 Buffalo 
weisse Indianer (film). — 
Washington hinter verschic 
Turen (f.). - 1840 Verks 
— 18.45 Schiene, Strasse, 
bebalken - 1930 Nieu 
19 45 Die Sportschatb - 2( 
uber uns. - 2020 Weltspi 
21.00 Nieuws. - 21 20 Bio 
hof (Talkshow). - 22.00 Ei 

ZDF 
11.30ZDF-Matinee - 13.1 
in Wenen 1979 (koncert). 
Freizeit — 14.45 Chronik i 
che. Fragen zur Zeit — 1 
begann vor zwei millionen 
— 15.10 Neues aus Uhli 
(Kinderprogramma). — 
Nieuws. — 1600 Reizen f 
— 16.15 Wie brotloaist di 
— 17.00 Ihr Musikwunsch. 
Nieuws. - 18.02 DiffSpor 
tage — 19.00 Tagebuch 
Rauchende Colts (fX -
Nieuws. — 20.30 l.eben of 
de (film) - 22.00 Eurtjpes 
zingen. - 23.30 Thraier (f J 
Europese verkiez'ngen. 
Nieuws. 

ARD 3 
19.00 Das (Seheii 
Moenchs (f.) - 19.30 I 
Pflanzen-Rep>ort (dokJ. • 
Rockpalast (show) — 20.' 
im Westen. — 20 55 Jour 
21.00 Nieuws. - 2120 Bic 
hof. — 0.00 Tips fuer les 

LUX. 
15.15 Euro 9 - 1630Ave 
Ronde (film) - IBOSLho 
f er ( f ) . - 19.00 Les aentie 
venture. — 1930 Nialuws 
Cours aprés-moi qi|B je 
(film). - 21.30 Onèséle< 
2200 Ce soir du 10 juin 

TF 1 
900 Autorennen (lie M 
915 Godsdienstige? uitze 
— 11.00 Euchan^eviei 
12 02 La sequence du sp 
- 12.30 Nieuws uit de t 
- 13.00 Nieuws - 13.31 
première. — 15.30 Tiercé. 
Tennis. — 19.25 Les anii 
monde. — 2000 Nieuws. 
Fantomas se déchaine ( 
2200 Europese ve.'kiezim 

A 2 
13.15 Nieuws. - 13.40 E 
-^ 14.30 Dróles de dame 
1520 Cirque du mande 
Le petit theatre d'antenr 
neel) — 16.55 Monsieur 
(filmkwis). — 17 35 Europ 
kiezingen. — 18 05 La lége 
dams et de l'ours Bènjam 
18.55 Stade 2 - 20.00 Ni 
20.35 Spécial Michel Sa 
22.00 Europese verkiezing 

FR. 3 
17.35 Un comédien lit un a 
18.30 Linvité de FR. 3 (Fr 
pin) — 19.45 Spécial Donr 
20.00 Europese verkiezii 
20.30 L'homme en fuite < 
— 22.00 Nieuws. 
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Js spoor. — 22.30 
i.35 Europese verkie-

istieviering. — 13.05 
o. — 14.25 Calimero. 
sration lady Mariene 
O Sn Lanka (dok). -
)ration for Europe. — 
ancophonissime — 
'.). — 19.15 Antenne-
0.Nieuws. - 20.00 
portret).— 20.50 Ca-

— 22.05 Europese 
— 2210 Los Ange-

s trente'tfJ. - 23.00 

ïboren (fJ. - 11.45 
mma - 12.15 Pop 
D Der internationale 
n. — 13,45 Nieuws, 
jtscher Jazz-Rock in 
1.45 Regionaal week-
15.55EinPlatzander 
.00 Mein Onkel Theo-
6.25 Buffalo Bill, der 
ner (film). - 17.55 
iinter verschlossenen 
• 1840 Verkeerstips 
iene, Strasse, Scfiwe-
• 1930.,Nieuws. — 
Drtschatfc- 20.15 Wir 
20.20 Wehspiegel. -
i. - 21 20 B IOS Bahn-
(v) — 22.00 Eurowafil. 

latinee - 13.15 Lente 
79(koncert). - 13.45 
4.45 Chronik der Wo-
zur Zeit - 14.40 Es 
zwei millionen Jahren. 
sues aus Uhlenbusch 
amma) — 15.40 
16.00 Reizen per fiets, 
s brotlosJst die Kunst 
yiusikwunsch. — 18.00 
8.02 Diff-Sport-Repor-
ICTageboch. - 19.15 
Colts (.fl - 20.00 

'0.30 l.eben ohne Gna-
22.00 Eutopese verkie-
J.30 Thrier Cf J. - 0.30 
erkiezingen. — 1.30 

as (Seheimnis-des 
J - 19.30 Bellamys 
3ort (dok.), - 20.00 
show) - 20.45 Sport 
- 20 55 Journal 3. — 
s. - 2120Bio'sBaf in-
Tips fuer leser. 

— 16 30 Ayenture en 
. — 18 OO Uiomme de 
.00 Les sentiers de l'a-
9.30 Nieuws. — 20.00 
>-moi q je je tatrappe 
.30 Cin&sélection. — 
ir du 10 juin. 

nnen (lie Mans). — 
ienstige = uitzendingen 
Eucharistieviering. — 
Huence du spectateur 
juws uit de tv-wereld. 
iuws - 1330 Sports 
15.30 Tiercé. - 15.35 
9.25 Les animaux du 
O 00 Nieuws. — 20.35 
e décfiaine (film) — 
ese verkiezingen. 

<s. — 13.40 Euro-gala 
Dies de dames (f). — 
; du morxie. — 1620 
atre d'antenne 2 (to-
.55 Monsieur Cinéma 
- 17.35 Europese ver-

18.05 La légende d'A-
l'ours Benjamin ( f ) . — 
2 - 20.00 Nieuws -
al Michel Sardou. — 
ese verkiezingen. 

nédien lit un auteur. — 
i de FR. 3 (Fred Cho-
) Spécial Dom-Tom. — 
lese verkiezingen. — 
me en fuite (TV-film). 

Maandag 

BRT 1 
13.00 Europese verkiezingen. — 
18.40 Barbapapa. - 18.45 Het ste
delijk museum van Leuven (dok.) 
— 19.05 De vijf ( f) . - 19.30 Kijk 
uit! - 19.45 Nieuws. - 20.15 Ses
sion — 21.05 Rebecca (f.). — 
21.55 Vivaldikoncert. - 22.40 
Nieuws. 

BRT 2 
20.15 Europese verkiezingen, (le-
der zijn waarheid). 

NEP. 1 
18.50 Fabeltjeskrant. — 18.55 
Nieuws. - 18.59 Popeye. - 19.05 
't Spant erom — 20.00 Voorwaarts 
en niet vergeten (dok). — 20.40 
Europese verkiezingen. — 21.37 
Nieuws — 21.55 Teater Thuis. — 
23.00 Nieuws. 23.05 Euro-verkie-
zingen (uitslagen). 

NEP. 2 
18.55 Nieuws. — 18.59 De wonder
baarlijke avonturen van professor 
vreemdeling. — 19.25 Prettige va
kantie. - 20.00 Nieuws. 20.27 Ja
mes Herriot (f.) 21.20 Showroom. 
— 22 20 Hier en nu. - 23.00 Ker-
kepad 79. - 23.25 Nieuws. 

RTB 1 
12.30 Europese verkiezingen. 17.25 
Rimes et racontines. — 18.00 Les 
Robinsons du Pacifique (f.). — 
18.30 Zigzag. — 18.45 La pensee 
socialiste. — 19.15 Lundi-sports. — 
19.30 Nieuws. — 19.55 Europese 
verkiezingen (dok j . — 21.15 Les 
sentiers du monde. — 22.15 Welke 
architektuur voor welke maat
schappij. — 22.35 De Brie et de 
Broc. 

RTB 2 
17.25 Overname RTB 1 (tot 18.00). 
— 19.55 Histoire de la musique po
pulaire. — 20.40 Le jeune homme 
vert (f J. — 22.15 Einde van de uit
zending^ 

ARP 1 
17.10 Nieuws. - 17.15 Schaukel-
stuhl. — 18.00 Logo-Montags-Ma-
gazin. - 18.50 Nieuws. — 19.00 
Das Intermezzo bietet an. — 19.30 
Tnck urn halb 7. - 19.40 Der 7 
Kontinent. — 20.15 Regionaal ma
gazine. — 20.45 Trick um 4tel vor 8. 
— 21.00 Nieuws. — 21.15 Theodor 
Chindter (fJ. - 22.15 Europawahl. 
— 22 45 Top ten New York (show). 
— 23.30 Tagesthemen. - 00.00 
Diese Liebe muss man toten (film). 
— 1.35 Nieuws. 

ZPF 
18.00 Nieuws. — 18.10 Ich wünsch' 
mir einen Freund. — 18.40 Die 
Drehscheibe. - 19.20 Achtung, 
Kunstdiebe! (fJ. - 20.00 Nieuws. 
— 20.30 Hitparade. - 21.15 Euro
pa hat gewahlt. - 22.00 Heute-
Journal. - 2220 Wer hat Angst 
vor Virginia Woolf? (film). - 00.25 
Nieuws. 

P. 3 
20.00 Hinter der Schlagzeilen. — 
20.45 Journal 3. - 21.00 Nieuws. 
— 21.15 Erziehung zum Fneden. — 
22.00 Momente. - 22.15 Die Welt 
im Krieg (dok.) - 2300 Der Koe-
nig von Yvetot (film). - 23.40 
Nieuws. j 

TF 1 
13.00 Nieuws. - 14.00 D'Hier et 
d'aujourd'hui — 17.58 TF Quatre. 
18.29 Un, rue Sesame. - 18.57 
Echt gebeurde verhalen. — 1912 
Une minute pour les femmes — 
19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.44 
Les inconnus de 19.45 — 2000 
Nieuws. — 20.30 Europese verkie
zingen. — 21 30 Un cave (film) — 
23.00 Claude Brasseur. (Portret). 
— 2330 Nieuws. 

A. 2 
12.45 Nieuws. 13.20 Page spéciale. 
13.35 regionaal magazine — 13.50 
Bonjour Paris ( f ) . - 1403 Au-
jourd'hui madame. — 1505 Bonnie 
Scotland (film) — 16 23 Découvrir 
— 1725 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 — 1945 Top 
Club (show) - 2000 Nieuws -

- - J e r e m i a h J o h n s o n , t r a p p e r s e p o s e n h is tor ische analyse van het W i l de W e s t e n nnet z i jn or ig inele 
Ind ianenku l tuur e n he t v\/anbegrip d o o r d e b lanke «beschaver» aan de dag ge legd. 
Z a t e r d a g 9 jun i onn 23 u. 05 o p A R D . 

20.35 Paroles et musique — 21.40 
Question de temps. — 22.40 Zig 
Zag. - 23.10 Nieuws. 

FR. 3 
19.10 Nieuws. — 19.20 Gewestelijk 
nieuws. — 19.40 Regionaal pro
gramma. — 19.55 TintIn (fJ. — 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Ne nous fachons pas. (po-
litiefilm). — 22.00 Nieuws. 

LUX. 
12.00 La bonne franquette. 17.00 
Tekenfilms. — 17.25 Cinq a sept 
agenda. — 17.30 Le franchopho-
nissime (spel). — 18.00 Le coffre-
fort (spel). 18.03 Cinq a sept servi
ce. — 18.10 Ram-dames. 18.35 Le 
coffre-fort (spel). 19.00 Nieuws. — 
19.30 Le coffre-fort (spel). 19.47 
Entre chiens et chata — 19.55 
Nieuws. — 20.00 L'Etrange mon
sieur Duvalier (fJ. — 21.00 Les 
Boucaniers (film). 

Dinsdag 

BRT1 
1845 Oscar, het konijn. — 19.55 
De rode duivels (dokJ. — 19.05 
Gastprogramma (Het Willems
fonds). - 19.45 Nieuws. - 20.10 
Dolle dinsdag — 20.55 Leven op 
aarde (dok.). — 21.45 Casino pro-
menadekoncert. — 22.15 Aktie 
kringloop. — 22.45 Nieuws. 

BRT 2 

20.10 Dirk van Haveskerke (f). — 
20.35 Dieren in het zonnetje (dokJ. 
— 21.00 Rooskleurige dromen 
(film). 

NEP. 1 
18.50 Fabeltjeskrant. — 18.55 
Nieuws — 18.59 Gnzzly Adams 
(f) - 19.50 EO Familiedag 79. -
20.00 Temidden van de bavianen 
(dok). - 20.25 De wind blaast 
waarheen hij wil. — 2045 Het Bill 
Gaither-trio. — 20.55 Hoe zouden 
wij dan leven? (dok). - 21 37 
Nieuws — 21 55 Den Haag van
daag. - 2210 Holland festival. -
23.05 Nieuws. 

NEP. 2 

18.55 Nieuws - 18.59 J.J. De Bom 
V / h . de kindervriend — 19.25 Om
budsman — 20.00 Nieuws. — 
2027 De 7 van Blake (s.f-f). -
21.20 Het huis dat Jack bouwde (f) 
- 21 50 De Vitusdans (tv-film) — 
22.20 Vara-Visie. - 23.15 Nieuws 

RTB1 

17.25 1, 2, 3... Cinéma - 1755 
L'age en fleur (f). — 18.25 Zigzag. 

— 18.40 Francis aux paradis per
dus (dok.). — 19.10 Bons baisers 
de Bruxelles (spel). — 19.15 Anten-^ 
ne-soir. — 19.30 Nieuws. — 19.5 La" 
grande aventure de James Onedin 
(f). - 20.45 De herder uit de Ce-
vennen (dok.). — 21.40 Nieuws. — 
21.55 Histoire de la marine (dok). 

RTB 2 

19.55 Seniorama. - 20.40 Mam-
'zelle Nitouche (film). - 22.15 Bo
men (dokJ. 

ARP 

17.10 Nieuws. — 17.15 Die Wiener 
Hofburg. — 18.00 Logo-Special. — 
18.25 Die Kruegelsteiner und die 
Raeuber (f). — 1650 Nieuws. — 
19.00 Pinocchio (O. — 19.30 Mane
ge frei. — 19.40 PolizeiinsF>ektion I 
(f). — 20.15 Regionaal magazine. 
— 20.45 Trick um 4tel vor 8. — 
21.00 Nieuws. — 21. 15 Rendez
vous in Warschau (show). — 22.00 
Report. - 22.45 KAZ & Co. (f). -
23.30 Tagesthemen. - 00.00 Barry 
Manilow-Show. — 00.50 Nieuws. 

ZPF 

18.00 Nieuws. - 18.10 Der Skiave 
Calvisius (f). - 18.40 Die Dreh-
scheibe. — 19.20 Die schnellste 
Maus von Mexiko (film). — 20.00 
Nieuws. — 20.30 Miss Marple: vier 
Frauen und ein Mord (film). — 
22.00 Heute-Journal. - 22.20 
Schwarze Kluft und Knobelbecher 
(reportage). — 23.00 ...Sonst wuer-
de das Kino sterben (reportage). 
— 23.45 Muziek van Chopin. — 
00.20 Nieuws. 

P 3 

19.00 Sesamstrasse (O. - 19.30 
Telekolleg I (meetkunde) — 20.00 
Das Hollenloch der Schopfung (re
portage). — 20.45 Journal 3 — 
21.00 Nieuws. - 21.15 Landes-
spiegel. — 22.00 Momente. — 
22.15 Micro-Macro. - 23.00 Immer 
arger mit... — 23 30 Keine Angst 
vor'm Fliegen (dok). — 0.00 
Nieuws 

TF1 

13.00 Nieuws. — 13.45 Le regard 
des femmes. — 18.00 TF quatre. — 
18.29 Un, rue Sesame - 18.57 
Echt gebeurde verhalen — 19.12 
Une minute pour les femmes — 
'19.20 Gewestelijk nieuws — 19.44 
Les inconnus de 19 u 45 — 20.00 
Nieuws. — 20.35 Les aventures de 
David Balfour (D. - 22.08 Mon 
quartier c'est ma vie. — 23.00 
Nieuws 

A2 

12.45 Nieuws. — 13.20 Page spé
ciale. — 13.50 Bonjour Paris (f). — 
15.10 Les Incorruptibles (O. — 
1555 Découvrir. — 17.25 Fenétre 
sCir... — 17.55 Jongerenprogram
ma. — 18.35 C'est la vie (tips). — 
18.55 Des chiffres et des lettres 
(spel). - 19.20 Gewestelijke 
nieuws. — 19.45 Top club (show). 
- 20.00 Nieuws. - 2040 Z (film). 
— 2330 Nieuws. 

F3 

18.30 Jeugdprogramma. — 18.55 
Tribune libre. — 19.10 Nieuws. — 
1920 Gewestelijk nieuws. — 19.40 
Regionaal programma. — 19.55 
Tintin (f). - 20.00 Les jeux de 20 
heures (spel). - 20.30 Le fils du 
desert (western). — 22.10 Nieuws. 

LUX. 

12.00 La bonne franquette. — 
17.00 Tekefilms. — 17.25 Cinq a 
sept agenda. — 17.30 Ma soncere 
bien-aimée (f). — 18.00 Le coffre-
fort (spel). - 18.03 Cinq a sept 
service. — 18.10 Nieuws. — 18.20 
Damesmagazine. — 18.35 Le cof
fre-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 chas-
se tragique (film). 

Woensdag 

BRT1 
16.30 Tip-top — 18.15 Er was 
eens... (dok). — 18.40 Barbapapa. 
— 18.45 De Hardy's en Nancy 
Drew (O. — 19.30 Fillopat en Pata-
fil. - 19.45 Nieuws. - 20.15 
Happy Days (f). - 20.40 Sammy & 
Co (show). — 21.05 Spel zonder 
grenzen. — 22.25 Puur kuituur. — 
22.55 Nieuws (tot 23.10). 

BRT 2 
20.15 De toverfluit (opera). 

NEP 1 
1000 Schooltelevisie. - 15.30 On
der het teken van de gen (dok). — 
15.50 Koperwinning in Panama 
(dok) - 16.15 De dieren uit het 
groene woud (dok). — 16.37 Little 
Vic (f) - 18.00 Nieuws - 18.45 
Toeristische tips. — 18.50 De fa
beltjeskrant. — 18.55 Nieuws. — 
18.59 Van gewest tot gewest — 
19.50 Politiek partijen. - 20.00 In 
natura — 20.50 Vivaldi in Venetié. 

- 21.37 Nieuws. - 21.55 Den 
Haag vandaag. — 22.10 Panora-
miek. — 22.55 Nieuws. 

NEP 2 
18.55 Nieuws — 19.59 En ze kre
gen een dochter. — 19.25 Ken
merk - 20.00 Nieuws. — 2027 
Socutera — 20.32 Ckiuntdown. — 
21.05 Starsky & Hutch (f) - 21.55 
Weerzien met Indonesië. — 22.30 
Operation Petticoat (O. - 2255 
Veronica's agenda. — 23.05 
Nieuws. 

RTB1 
1700 Feu vert - 18.35 Emilie (O. 
— 18.40 La pensee et les hommes. 
— 19.10 Bons baisers de Bruxelles 
(speO — 19.15 Antenne-soir. — 
19.30 Nieuws. - 20.00 Romance 
(f). - 2055 Tekenfilm - 21.05 
Jeux sans frontieres. — 22 20 
Nieuws. 

RTB 2 
19.55 Teleretro (jeugd). - 21.30 
L'amour du metier (f) 

ARP 
17.10 Nieuws. — 17.15 De witkop-
zeearend (dok). — 18.00 Der Zir-
kusdieb (film). - 18.30 Wie das 
Geheimnis des Karpfenteiches ge-
lüftet wurde. — 18.50 Nieuws. — 
19.00 7th Avenue - Strasse der 
Mode (f). - 19.30 Hit um halb 7. -
1940 7th Avenue - Strasse der 
Mode. — 20.15 Hier und Heute. — 
2045 Hit um 4tel vor 8 - 21.00 
Nieuws. — 21.15 Phantasten. — 
2245 Prenatale geneeskunde. — 
23.30 Tagesthemen. 

ZPF 
18.00 Nieuws. - 18.10 Flambards 
(f). — 18.40 Die Drehscheibe. -
19.00 18. Deutscher Evangelischer 
Kirchentag. — 20.00 Nieuws. — 
20.30 Der Sport-Spiegel. - 21.15 
Bilanz — 2200 Heute-Joumal. — 
22.20 Drie Engel für Chariie (f). -
23.05 Das geht sie an. — 23.10 Ein 
Besuch zu Hause (reportage). — 
23.40 Das Manner Quartett — 
1.15 Nieuws. 

P 3 
20.45 Journal 3. - 21.00 Nieuws. 
— 21.15 Mittwochs in.. — 23.00 
Der 7 Sinn (verkeerstips). — 23.05 
Umleiting (film). — 0.10 Nieuws 

F1 
13.00 Nieuws. - 1327 Les visi
teurs du Mercredi — 17.55 Sur 
deux roues. — 18.29 Un, rue sesa
me. — 18.57 — Echt gebeurde ver
halen — 19.12 Une minute pour les 
femmes. — 19.20 Gewestelijk 
nieuws. — 19.44 Les inconnus de 
19 u. 15. — 19.53 Trekking lotto. — 
2003 Nieuws. - 20.35 L'Accident 
(tv-film). — 22.08 Mon quartier 
c'est ma vie. — 23.35 Nieuws. 

A2 
12.45 Nieuws. - 13.20 Page spé
ciale. — 13.35 Regionaal magazine. 
- 13.50 Bonjour Paris (f). - 15.05 
.Super Jaimie (f). — 16.10 Jonge
renprogramma. — 18.35 C'est la 
vie (tips). — 18.55 Des chiffres et 
des lettres (spel). — 19.20 Gewes
telijk nieuws. — 1945 Top club 
(show). - 20.00 Nieuws. - 20.35 
Mi-figue, mi-raison. — 21.55 Voir 
(reportage). — 2250 nieuws. 

FR 3 
18.00 Travail manuel. - 1910 
Nieuws. — 19.20 Gewestelijk 
nieuws — 19.40 Regionaal pro
gramma. — 19.55 Tintin (f). — 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 20.30 La muse et la madone (tv-
film). - 22.00 Nieuws. 

LUX 
1200 La bonne franquette. — 
1630 L'ecole buissonnière. — 
18.0OLe coffre-fort (spel). - 18.20 
Ram-dames. — 18.35 Le coffre-fort 
(spel) - 18.40 Le ludion (spel). — 
19.00 Nieuws. - 19.30 Le coffre-
fort (spel) - 19.35 Le Ludion. — 
19.47 Entre chiens et chats — 
19.55 Nieuws - 20.00 Hitparade. 
- 21.00 Eglantine (film). 
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De val van de magiër 

Raymond Goethals is 
van zijn voetstuk gevallen. 
De voor drie jaar met 
tromgeroffel ingehaalde 
medicijnman van het 
Belgisch voetbal werd door 
Anderlechtpreses 
Constant Vanden Stock 
vriendelijk «afgevoerd». 
Officieel heet het dat de 
klub de trainer niets te 
verwijten heeft. Integendeel. 
Raymond Goethals vulde 
de klubkas. Hij voerde een 
zuinig beleid. Hij 
behaalde desondanks grote 
internationale triomfen: 
twee Supercups, één 
Europacup en... één Bel
gische beker. Enkel het 
kampioenschap ontglipte 
de man. Daarin struikelde 
hij twee keer over Club 
Brugge en één keer over 
Beveren. 
Maar ook daarvoor heeft 
Raymond Goethals een 
verklaring. En precies in al 
die verklaringen schuilt 
het vergif. Het Anderlecht-
bestuur heeft zijn 
scheidende trainer maar één 
verwijt te maken: zijn 
ongehoorde loslippigheid 
tegenover de pers. Niet 
C.F. Barcelona heeft 
Anderlecht uit de beker 
gewipt. Wel Raymond 
Goethals. Want door zijn 
agressief taalgebruik 
tegenover de perslui van 
Catalonié werd het vijandig 
klimaat geschapen 
waarin Anderlecht in de 
terugmatch zo roemloos 
ten onder ging. Dat vooral, 
en uiteraard het aan zo'n 
uitschakeling vastzittende 
miljoenenverlies, wordt 
de briesende magiër nu 
kwalijk genomen. Zeven 
maand na de feiten. De 
verjaring was nog niet 
ingetreden. 

deré verkiest die van de under
dog die van de bij voorbaat ge
klopte Ook toen hij de enige ver
antwoordelijke werd voor de 
nationale ploeg maneuvreerde hij 
zich telkens gepast in die uitverko
ren positie België had wel nooit 
een kans Het blijft zijn verdienste 
de nationale ploeg naar de wereld
kampioenschappen in Mexico ge
leid te hebben Al te gemakkelijk 
vergeet men er echter aan toe te 
voegen dat dit land in die iijd over 
een ongewone lichting klassevoet
ballers beschikte die allen tot volle 
rijpheid waren gekomen Piot, De-
walque, Van Moer, Dockx, Van 
Himst, Polleunis en Ruis Om maar 
de besten te noemen 
Goethals werd in zijn grote perio
de vereenzelvigd met de sukses-
sen van de nationale ploeg Zijn re
putatie was allesomvattend Ook 

- al omdat hij de perslui zo gevat te
gemoet kwam zijn geladen verkla
ringen na een wedstrijd vulden de 
krantekolommen Goethals was al
tijd goed voor ronkende titels De 
onwaarschijnlijke groet van Goet-

S]^rtbmniimmi 

Onwaarschijnlijk 

Raymond Goethals is altijd een 
controversiële figuur geweest 
Door zijn geëmotioneerd optre
den naast het veld en in de kleed
kamer weekte hij al vroeg de pas
sies los Het door hem getramde 
Sint-Truiden was destijds geen 
zee te hoog Een door ongewone 
vechtlust — om het zacht uit te 
drukken — geschraagd taktisch 
koncept (de verfoeilijke en spelbe-
dervende buitenspelval) liet hem 
toe onverhoopte resultaten te be
halen Ook al omdat zijn ploeg kon 
voetballen vanuit de positie die 
Raymond Goethals boven alle an-

hals' faam berustte ook op een 
paar kenmerkende eigenschap
pen van de man hij sprak een taal 
die alleen door vertrouwelingen 
begrepen werd, hij verwierf het 
vertrouwen van de meest gerouti
neerde spelers van zijn ploeg om
dat hij hen, ongeacht de leeftijd, in 
alle omstandigheden het vertrou
wen schonk, hij geloofde onvoor
waardelijk in taktische koncepten, 
eerder dan in de som aan 
individuele begaafdheden Die tak
tische «maitrise» heeft ongetwij
feld naar zijn trainerschap bij An
derlecht geleid Het stond buiten 
twijfel dat hij met klub alles zou 
winnen wat er te winnen was 

Pijnlijk-
De berekening bleek fout Bij An
derlecht kon Raymond het spor
tief nooit waar maken Integen
deel Zijn kruideniersmentaliteit 
strookte met met de roeping van 
een internationale topklub Ray
mond wilde almaar behouden In-
zonder die nul op het scorebord 
Met 0 — 0 beginnen En die score 
vasthouden Desnoods tot het ein
de Dit heeft tot de gekste situaties 
geleid Anderlecht verloor er zijn 
stijl en zijn reputatie bij Inzender in 
de nationale kompetitie De onver
biddelijke heersers van destijds 
onderscheidden zich in mets meer 
van hun tegenstanders Thuis aan
vallend Uiteraard Zoniet zouden 
de supporters de trainer levend 
gevild hebben Achter die onwan
kelbare houding voor eigen volk 
— de ndikule slippers tegen klubs 
als Beringen en La Louviere vorig 
seizoen en RWDM en Winterslag 
dit seizoen ten spijt — heeft Ray
mond zich steeds verscholen 
Voor de onwaarschijnlijke verrich
tingen buitenshuis vond hij altijd 
wel een door de sportjournalisten 
gretig geslikte verklanng de te
genstander die gemotiveerd was. 
de eigen spelers die verwend wa
ren de vijandige houding van het 
publiek de mentale overdruk die 
op zijn ploeg woog Nooit sprak 
Raymond over het gebrek aan 
durf en vertrouwen die een recht
streeks gevolg was van zijn eigen 
bangenge opstelling Want Ray
mond beeft wanneer hij «moet» 
winnen En Anderlecht moet in 
België eigenlijk altijd winnen Met 
die idee heeft Goethals nooit kun
nen leven Dat was hem te veel 
Het werd hem ook fataal De 
afbouw van zijn reputatie verliep 
pijnlijk Hij verloor alle krediet bij 
zijn spelers Er werd gewoon met 
de man gelachen Lippens, de 
hulptrainer, straalde meer gezag 
uit dan de grote taktische meester 
Ook al omdat Raymond in de 
moeilijkste tijden zijn toevlucht 
nam tot schijnmaneuvers Wie fla-
terde vloog uit de ploeg Zo losten 

Munaron en De Bree mekaar dit 
seizoen geregeld af Ook Benny 
Nielsen toch de eerste de beste 
met, zal wel geen lofzang aanhef
fen voor de scheidende trainer 
Raymond zocht in zijn laatste sei
zoen zowaar naar «slachtoffers» 
Gelukkig voor Goethals bleven 
een paar professionele scribenten 
hem onvoorwaardelijk trouw Zo 
Jan Pulinx van Het Laatste Nieuws 
wiens gehechtheid aan Goethals 
bijna ontroenng wekte Raymonds 
eerlijkheid, — en die durven ook 
WIJ buiten twijfel stellen — open
hartigheid en bekwaamheid zou
den hem zowaar fataal geworden 
zi jn 

Daar waar de voor de hand liggen
de verklaring toch zo eenvoudig 
kon geformuleerd worden onder 
Goethals een wedstrijd spelen is 
een lust, onder Goethals een 
maand voetballen wordt een pro
bleem, onder Goethals een sei
zoen afmaken een kompleet on
mogelijke opdracht 
Want wie een seizoen lang dage
lijks moet leven met njkelijk betaal
de voetballers dient over een do
sis psychologisch doorzicht te be
schikken Mensenkennis is daar
toe onvoorwaardelijk Gemoeds
rust en evenwicht eveneens Wie 

deze troeven kan uitspelen zal 
vanzelf gezag en respekt afdwin
gen Mogelijk verwacht Ander
lecht dit van Urbain Braems De 
Zottegemnaar neemt in de Belgi
sche trainerswereld een heel apar
te plaats in Hij zorgt ervoor jaar in 
jaar uit gegeerd te blijven bij vele 
klubbesturen Er wordt rond de 
man altijd touwtje getrokken Cer-
cle Brugge, Antwerp, Anderlecht, 
Beveren Lokeren en nu weer 
Anderlecht Urbain tekent in prin-
ciep altijd maar voor een jaar Zo
dat hij jaarlijks weer in het trans-
fernieuws komt Hij verzorgt zijn 
publiciteit HIJ lijmt de pers met 
groot gemak Hij geeft iedereen 
gelijk HIJ houdt iedereen te vriend 
HIJ IS wellicht de enige trainer die 
nog nooit echt «buitenvloog» Het 
vormt het beste bewijs voor zijn 
psychologische aanpak Het ge
heim ervan bewaart hij zorgvuldig 
voor zichzelf Desondanks kunnen 
WIJ Anderlecht moeilijk volgen bij 
deze nieuwste aanwerving Want 
voor vier jaar werd Braems' kon-
trakt met verlengd omdat men 
hem een gebrek aan gezag ver
weet Ook vond men dat hij te wei
nig verantwoordelijkheden op
nam Is daar dan nu verandering in 
gekomen 7 Of gelooft men dat 
Braems de ploeg opnieuw zijn 
vranke spelstijl van weleer zal be
zorgen Onvervaard de aanval Uit 
en thuis De eventuele nederlagen 
neemt men erbij Zoals in de tijd 
van Pierre Simbaldi Toen verloor 
Anderlecht ook wel eens tegen 
een La Louviere Maar einde sei
zoen lag het meestal punten voor 
op de onmiddellijke konkurrentie 
Daarin ligt hem precies het ver
schil 

£? ^ 

kortweg 
# Beppe Saronni is op weg 
naar de eindzege in de Ronde 
van Italië De grote tegenspeler 
van Francesco Moser konlro-
leert het gebeuren met opval
lend gemak Het wordt well icht 
zijn grote doorbraak naar de 
top De Italiaanse wielersport 
beleeft met het bovengenoem
de duo overigens een herop-
bloei waarop het circa vi j fen
twint ig jaar heeft zitten wach
ten Want tussen het duo Coppi-
Bartali en de tandem Moser-Sa-
ronni was er eigenlijk enkel Feli
ce Gimondi Ook een hele grote 
Maar Gimondi's ongewoon ta
lent werd overschaduwd door 

het absolute gezag van kanni
baal Merckx De Belgische wie
lerfan puurt uit het Giroverloop 
overigens maar weinig vreugde 
De opgave van De Vlaeminck 
— de derde in successie in de 
Italiaanse ronde — en het in ge
breke bli jven van een zich op de 
Tour voorbereidende Johan De 
Muynck il lustreren hoezeer 
voor dit wielerland na de vette 
well icht de magere jaren zijn 
aangebroken Het ontluikend ta
lent van Daniel Wil lems ten 
spijt 

9 De finale om de Europacup I 
tussen Nott ingham en Maimo 
geleek op een vriendschappeli j 
ke wedstr i jd tussen een IJs-
landse en Finse middenmoot-
ploeg MaImo speelde eigenli jk 
niet mee Verdedigde zich 
braafjes en was blij slechts met 
1—0 te verliezen Een mens 
vraagt zich af hoe «zoiets- in de 
finale geraakt De middelmatig
heid 'S overigens troef m het 
Europese voetbal Nadat Barce
lona en Dusseldorf mekaar uit 
het veld «gehakt» hadden hoop
ten de voetbaltechniekers nog 
enkel op die Europacup I Tot 
hun scha en schande At bij al 
was Rode Ster Belgrado nog de 
aantrekkeli jkste Europacupfina-
list En die aantrekkelijk voet
ballende ploeg verloor natuur
lijk 

9 Wanneer er in dit land wei
nig of niet gevoetbald wordt en 
er wordt ook geen grote wieler
wedstr i jd verreden, dan krijgt 
«Sportweekend- een bangelijk 
uitzicht Het IS maar al te waar 
helaas er gebeurt ontzettend 
weinig tussen Aarlen en Knok-
ke Neem nu het met veel tam
tam aangekondigde millennium-
volleybaltornooi van Brussel 
De Chinezen en Roemenen, ze 
zouden er zeker zijn Je begri jpt 
het al in extremis zegden zij af 
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Niet altiid gemakkeliik de belangrijkste kostuumverkoper van het land 

te zijn en te blijven... 
^•"•^ X 

offert zijn winsten üff 
en start vandaag met de grootste 

KOSTUUMVERKOOP 
tegen echte 

FABRIEKSPRIJZEN!! 

SKM presenteert u nu 5000 allernieuwste 
herenkostuums in 72 verschillende maten. 
Dat vindt u alleen bij SKM ! ! ! 

Nooit was er een 
beter moment om uw 
nieuw kostuum 
te kiezen bij 

UK 
meesterkleermaker 
van hoog niveau 
en... 
door zijn 
aanzienlijke omzet 
de belangrijkste 
kostuumverkoper 
in België. 
Daar kunt u nu 
van profiteren ! 

LUXE KOSTUUMS 

Honderden stuks van Trevira/wol 
of zuiver scheerwol. 

Waarde : 4.995 F en 5.250 F 

Nu tegen Meyers Fabrieksprijs : 

3.250 F - 3.750 F 
of 3.995 F 

KOSTUUMS „BUITEN-MATEN" 
Bijzonder grote keuze kostuums 
in „extra" maten voor zwaarlijvige 
of lange personen. 
Klassieke modestoffen in de 
allerbeste kwaliteit. 

Waarde : 7.250 F 

Nu vanaf Meyers Fabrieksprijs 

3.995 F 

MEESTERKLEERMAKER 
KOSTUUMS 
Meer dan duizend stuks tweedelige 
of driedelige kostuums in de 
prachtigste modestoffen en in de 
allernieuwste modellen. 

Waarde : 5.995 F - 6.250 F - 6.750 F 

Nu tegen Meyers Fabrieksprijs : 

4.995 F of 5.250 F 

LUXE KOSTUUMS 
VAN ENGELSE STOFFEN 
Duizend kostuums van de allerbeste 
luxe kwaliteit met een meester
kleermaker afwerking. 
Echt originele Engelse stoffen. 

Waarde : 7.250 F - 7.995 F 

Nu tegen Meyers Fabrieksprijs 

5.750 F 

SUCCES KLEDING MEYERS 
BOOMSESTEENWEG 35 A A P T S E L A A R 

OPEN 
ALLE WERKDAGEN 

VAN 9 TOT 20 U. 
ALLE ZATERDAGEN 

VAN 9 TOT 18 U. 
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Platenfirma's op verzameltoer 
Zoals elk jaar wordt ook deze 
maand mei overspoeld met zowel 
verzamelelpees, «Best of «-series 
en heruitgaven van bekende wer
ken Uit de laatste reeks even de 
aandacht voor 20 liedjes van Bram 
en Freek ofte Neerlands Hoop, die 
zowat elk jaar met een geslaagde 
show en toer door Noord- en 
Zuid-Nederland groot sukses 
oogstten Ludiek noemen ze zich 
bovenaan de hoes Stars of the se
venties, en voor hen zijn de zeven
tiger jaren ongetwijfeld geslaagd 
te noemen Deze plaat geeft 
slechts twee facetten weer, en 
wel uit het pnlle begin Kant 1 en 2 
komen uit op plaat als Neerlands 
Hoop in Bange dagen, terwijl drie 
en vier uit hun In Panama-show is 
gehaald Liedjes die je telkens in 
hun kontekst moet zien en als luis-
terplaat in die zin opvatten Met 
hoogtepunten als Tien kleine nik-
kertjes, nummers 1 tot 5 uit show 

In de galerij van de ASLK-
hoofdzetel te Brussel is 
er tot 24 juni e.k. een 
interessante 
tentoonstelling rond een 
groep kunstenaars die 
de laatste jaren terecht 
"herontdekt' worden als 
de -animisten". 
In de periode van de 
dertiger en veertiger jaren 
was er ten onzent een 
groep kunstenaars los van 
elkaar in eenzelfde sfeer 
aan het werken, 
geïnspireerd vanuit de 
onderstroom van de woelige 
tijdsgeest doch zonder 
doelbewust als «school» te 
willen doorgaan. 

Paul Haesaerts, kunstcriticus én 
kunstenaar, heeft vanaf 1942 deze 
«tendens» onderkend en is nader
hand als spreekbuis van de groep 
opgetreden Hij heeft er een zeer 
verhelderend boekje over ge
schreven, «Terug naar het mense
lijke - het Animisme» 

•Zoals de fraaie kataloog in de inlei
ding omschrijft «Het animisme is 
geen groep, geen school, geen' 
klub Eigenlijk is het een soort ap
pèl aan de ziel, een tendentie naar 
het verstand, een inkhnatie naar 
het hart toe De beweging verenig
de een aantal schilders en beeld
houwers die een terugkeer naar 
een soort van innige oprechtheid 
beoogden, waarin de eerbied voor 
de vakbekwaamheid, de gerust
stellende zekerheid van de rede 
en een gevoel voor tederheid ten 
opzichte van mensen en dingen, 
een plaats vonden» 
In het voorwerp zien de animisten 
evenwicht, eenheid, stijl die hen 
door hun schepper, de ambachts
man, gegeven zijn De natuur komt 
hun met voor als een chaos, een 
verwoeste materie of een ont
wricht organisme Zij ontdekken 
erin ordenende krachten en har
monische verhoudingen 

eén, en vooral Ëteye in de tweede 
show (EMI-IBC). 

Eveneens een aanrader, voor lief
hebbers van akoestische Angel
saksische folkloremuziek dan, is 
de dubbelplaat van finger-picking-
en slide-gitaar- specialist Stephan 
Grossman De man met sikke-
baardje en brilletje die een drietal 
jaar terug voor Tienerklanken tel
kens een kwartiertje gitaarles ver
zorgde — weet je nog"? L/ve opge
nomen in 72 te Stockholm, 
Londen, Edinburg en Los Angeles 
tijdens zijn wellicht meest sukses-
volle rondreis uit zijn loopbaan, 
toen de kleinkunst en folk gouden 
dagen kende Met meestal zelfge
schreven werk, bewerkingen van 
traditionals tussendoor, talentvol 
en vaardig als weinigen in ragtime 
en akoestische bluesklanken, door 
zijn publiek ten volle gesmaakt 
(IBC-TRA 264) 

Poëtisch realisme 
van het «gemoed» 

Wat bij het doorlopen van deze 
goed gestoffeerde tentoonstelling 
opvalt, IS het feit dat al deze kun
stenaars hun «stiel» kenden Ze 
konden stuk voor stuk in gedemp
te kleurentinten borstelen, zonder 
effektjagerij Hun schilderen is in 
wezen sociaal, in deze zin dat ze 

Beach Boys 

surfin-hits 
Een kleine maand terug hadden 
we het over de nieuwe «L A » Light 
Album van de Beach Boys Wan
neer je echter naar hun vroeger 
werk luistert is het weer meer dan 
overduidelijk dat ze (spijtig ge
noeg) van hun oorspronkelijke en 
meest gewaardeerde stijl en klank 
zijn afgeweken Nummers als 
Good vibrations. Fun fun fun en 
andere California girls kan je op de 
vele verzamel- en andere platen 
terugvinden De heruitgave van 
hun allereerste schijf is een goed 
idee geweest (daar die toen bijna 
met te vinden was) en de jeugd-
van-toen singeltjes kocht Elpees 
waren meestal niet meer dan de 
verzameling van een paar hitsin
gels plus wat minderwaardig werk 
Deze plaat kan je best beschou
wen als een dokument, waaruit je 

bewust wilden dat de anderen 
zonder veel blabla of cerebrale uit
leg in hun werk een rustig herken
ningsmoment zouden terugvin
den 
Als je tussen de doeken van een 
War Van Overstraeten, Fernand 
Wery, Albert Dasnoy, Jozef Vinck, 
Marcel Strobbaerts, Jacques 
Maes, Louis Van Lint, Paul Haes
aerts, Jan Cobbaert, Henn Victor 

snel de groei ontwaart, vanuit de 
«doe-wap»-koortjes uit de vijftiger 
jaren zoals in nummertje «Chug-a-
iug», naar de typische beat van de 
Westkust, die met het singeltje 
Surfin safan en ommekantje 409 
haar aanloop kreeg Interessant is 
de pittige uitvoering van het kin
derliedje Ten little Indians Op om-
mekant lijkt Surfin het nummertje 
dat bedoeld was als opvolger van 
de eerste hit, maar het net met 
deed 

Summertime blues van Ed
die Cochran wordt in typische 
beat-stijl met klassieke vokaaltjes 
benaderd Als Amenka's tegen
hangers van de Beatles pikten zij 
mee wat Brits én suksesvol was, 
en de gitaarklank van de Shadows 
en Hank B Marvin leek het beste 
ingredient In voorlaatste Moon 
dawg en afrondend The Shift zijn 
de gitaarsolo's eerste geslaagde 
pogingen, en deze zullen dan later 

Wolvens e a 6e forse, vitale en te
gelijk zinnelijk zachte vrouwen van 
beeldhouwer Georges Grard ziet 
staan of de meer broze skulpturen 
van Charles Leplae od Antoine 
Vriens, dan word je nog immer 
aangesproken door de levende 
verinnerlijking van de «gewone 
werkelijkheid» van een gelaat, een 
landschap, een dorpsplein gewo
ne dingen die deze kunstenaars 

naast de vokale meerstemmigheid 
van de Beach Boys dé herkenba
re tekens zijn van de prille West-
coast-stijl (MFP-4M026) 

Heruitgaven 
Om af te ronden brengt United Ar
tists een reeks van vier dubbelel
pees met originele versies uit de 
60'er en 50'er jaren Voor het hit-
singelwerk lijkt volume 3 (nr 
55053-SP241) de beste keuze 
met de Teddy Bears, Ernie K-Doe, 
Bobby Vee en ondermeer nog Del 
Shannon, die allen nog even mee-
proefden van de grote rockjaren 
Kings of rock volume 1 geeft een 
goed overzicht van de laatste 
50'er jaren met Eddie Cochran, 
Fats Domino, Buddy Knox, Johnny 
Burnette en zelfs de Crickets 
Voor Presley, Bill Haley en Buddy 
Holly gaai de liefhebber best terug 
op de respektieve heruitgaven 

Sergius 

tot een tijdloze dimensie wilden 
optillen 
Het door hun uitverkoren gebied 
IS wellicht dat van het portret Daar 
IS er rechtstreeks kontakt van ziel 
tot ziel Daar kan de aandacht zich 
toespitsen op een welbepaalde 
aanwezigheid, die tastbaar en toch 
onpeilbaar is Daar is er een afge
bakend veld voor psychologische 
benadenng, is er iemand om in zijn 
totale wezenheid en in zijn vele ei-
gen-aardigheden lief te hebben» 
(Animisme komt van het Latijnse 
woord «anima» dat «ziel» bete
kent) 
De tentoonstelling die in de ASLK-
galerij thans georganizeerd is, kan 
men na zoveel jaren beschouwen 
als een eerste officiële erkenning 
van het «animisme» als eigen ten
dens, die in feite wortelt in de tradi
tie van het pikturale Vlaamse ge
nie 

(g.v.d.p.) 

GALERIJ ASLK, Kreupelenstraat 12, 
1000 Brussel (naast Martelarenplein), 
open alle dagen van 10 tot 18 u., ook 
op zon- en feestdagen Toegang vrij. 
Kataloog, 200 fr TOT 24 JUNI '79 

Tegelijkertijd wordt er tot 24 juni e k 
in de Passage 44 een tentoonstelling 
gehouden -De Brabantse fauvisten-, 
, georganizeerd door het Gemeente
krediet van België 

Vlaams gezin 
gezocht 
Willy Kuijpers zoekt een gezin 
om gedurende de grote vakantie 
Nederlands te leren aan de doch
ter ( ± 10 jaar) van Hairudin Isla-
may, Edward Benneslaan 111 te 
1080St-Jans-MolenbeekCtel 02-
4666121) 
Door omstandigheden werden 
deze ingeweken Sjipitaarse kin
deren in het Frans opgevoed 
Hairudin kreeg kontakt met de 
Vlamingen en besefte dat zijn 
kinderen Nederlands moesten le
ren, omdat Vlamingen geen Bel
gen zijn, zoals Sjipitaren geen Al
banezen 
Willy Kuijpers, Swertmolenstraat 
23 3020 Herent, tel 016-229642 

Albert Van Dyck boerejongen met pint 

Animisme, de lierkenbare sfeer 
van een gevoelig realisme 
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/ / Brusselse cronycken^^ in woord en beeld 

De literatuur over het duizendjari
ge Brussel groeit met de dag van 
luxueus uitgegeven werken tot 
marginale beschouwingen 
De geschiedenis van de hoofd
stad door een feestneus bekeken 
mocht echter nog niet begroet 
worden Niet voor lang 
Door «Impact-Sodimp» en «De Da
geraad» werden onlangs de geïl
lustreerde Brusselse cronycken 
uitgegeven Zoals dat in goede 
Brusselse traditie hoort in twee ta
len — en nog beter — in twee 
aparte boekdelen 
De Franstalige uitgave werd ge
schreven door Michel Georis — 
van wie de idee kwam de Neder
landse uitgave door de Antwerpse 
schrijver-drukker-uitgever Walter 
Soethoudt 
De (onvertaalbare) tekeningen 
i i jn van Jean-Louis Lejeune een 
kartoenist die zich echter op ook 
de paden van de tekenfilm en de 
strips begeeft Met het nodige 
sukses want haast alle tijdschnf-
ten zowel van boven als onder de 
taalgrens publiceren regelmatig 
werk van hem 
Michel Georis (mi-ardennais et mi-
liegeois) is een free-lance journa
list die regelmatig publiceert in de 
uitgaven «Impact» «L'Eventail» en 
«Pan» HIJ schreef eerder over de 
Fransschrijvende (Vlaamse) 
schrijfster Frangoise Mallet-Jons 
(de dochter van oud-minister Li-
lar), schreef «Liege aoüt 1914», 

«La bataille des Ardennes» en een 
werk over de Habsburgers 
Walter Soethoudt is een Antwer
penaar «die Bruserniet loslaat» di-
rekteur van zijn eigen uitgevenj 
die de meest uiteenlopende wer
ken op de markt bracht en blijk
baar het evenwicht gevonden 
heeft tussen literaire kwaliteit en 
niet over de kop gaan 
De Franstalige uitgave van de 
Brusselse kroniek kreeg de trtel 
Bruxelles Sabel mee terwijl de 
Vlaamse uitgave Brussel de sjan-
zende stad genoemd werd 
Soethoudt s tekst is geen loutere 
vertaling van die van Georis wat 
naar wij achter de koelissen bij de 
uitgevers vernamen enige Frans
talige wrevel veroorzaakte Voor 
ons natuurlijk met gelaten Het ver-
talertje spelen heeft reeds lang ge
noeg geduurd Hoed af dus voor 
Walter Soethoudt 
Een voorbeeldje"? 
Georis schrijft (biz 46) Placee 
malgre elle (Brussel dus) au cen
tre des querelles linguistiques ne 
pouvant legalement s'etendre au-
dela de ses limites actuelles Bru
xelles ne se veut ni wallonne ni fla-
mande maïs bruxelloise et beige» 
Soethoudt schrijft (bIz 46) «Brus
sel IS een tweetalige stad en zou 
zich aldus dienen te gedragen 
maar dat gebeurt vaak niet vooral 
met de jongste tijd Men is er in
derdaad op uit het leven van de 
Vlaming zuur te maken Hij laat 

zich echter nref müWènd&f Wie 
als Nederlandssprekende Brussel 
bezoekt of er werkt steunt de 
Vlaamse Brusselaar in zijn strijd 
door er steeds en overal een be
schaafd Nederlands te spreken 
want de Brusselse winkelier heeft 
ook de Vlaamse centen broodno-
digi» 

Wat nog eens bewijst dat je ge
schiedenis op meer dan een wijze 
kunt schrijven zelfs al zit je op de 
sjanzende (zwanzende) toer 
Het album besluit met een ganze-
spel (waarin je zo vaak op je don
der knjgt terugmoet moet zitten 
en beurtenlang moet toekijken dat 
je haast nooit uitraakt als je nog 

met definitief uitgesloten bent' 
Toch IS dit fraai uitgegeven kijk- en 
leesboek een mooie hennnering 
aan de millenniumfeesten die in de 
hoofdstad woeden (mvl) 

— Brussel de sjanzende stad Brusselse 
cronycken Tekst Walter Soethoudt teke
ningen J L Leieune 

Sukses voor Vlaamse poëzie 
in Polen 
De tweede Kulturele Missie die 
promotor Chris Ferket van 24 tot 
28 mei naar Polen organizeerde 
(de eerste ging in het najaar 1977 
naar Portugal) is in haar geheel ge
zien een opmerkelijk sukses ge
worden Vooral de literaire kant 
mag uiterst geslaagd genoemd 
worden Tien dichters lazen in het 
Instituut voor Neerlandistiek aan 
de universiteit van Warschau hun 
gedichten in het Nederlands voor 
en kenden stuk voor stuk vrij veel 
bijval Ook werd er een bloemle
zing van Vlaamse gedichten uitge
geven (nr 15 van de Getuigenis-
reeks van de kultuurgemeen-
schap Open Kring) die een greti
ge aftrek vond Na de literaire 
avond werden er uiterst vruchtba 
re kontakten gelegd met Poolse 
schrijvers en de leerlingen van het 
hogergenoemd Instituut (die overi
gens van een verrassend goede 
kennis van onze taal getuigden) 

Uit deze kontakten zullen vrijwel 
zeker een aantal vertalingen van 
Vlaamse poëzie voortspruiten Al
leen dit aspekt al duidt op een ba 
tig saldo van de Kulturele Missie 

Jammer genoeg was de plasti 
sche kant van de Missie een eer
der pijnlijke zaak Allereerst al naar 
inhoud Omdat het ministerie van 
Kuituur weinig daadwerkelijke 
steun verleende had men het no 
dig geoordeeld ook beroep te 
doen op het ministerie van Buiten
landse Zaken dat wel tot financiële 
steun bereid bleek op voorwaar
de dat het geen specifiek Vlaamse 
maar een Belgische tentoonstel
ling werd Met alle gevolgen van-

dien een tentoonstelling fantas-
tiek die geen greintje koherentie 
bezat en geen enkel hoogtepunt 
kende dat de summiere middel
maat ontsteeg Daarenboven wa
ren de Brusselse en Waalse gas
ten (met als grofste verschijnsel 
«Pourquoi Pas''» — medewerker 
Jacques Collard) zo arrogant dat 
ZIJ zich niet eens als gasten kon
den gedragen en overal het laken 
naar zich wilden trekken Gelukkig 
heeft organizator Chris Ferket ter 
plaatse de juiste vaststellingen ge
maakt en ons verzekerd dat de 

volgende kulturele missie (naar 
Spanje of Israel) een uitsluitend 
Vlaamse zaak wordt met voor de 
plastische kunst een gedegen se-
lektiekomitee Wij hopen dit van 
harte want deze kulturele missies 
zijn te sympatiek en hebben te 
veel ronduit positieve kanten om 
ze niet volledig tot een sukses te 
maken Dat is met alleen een vin
gerwijzing voor de organizatoren 
maar ook voor ons ministerie van 
Kuituur waarvan de eerder weige
rachtige houding even onlogisch 
als onbegrijpelijk is 

Peruwelz» vervoegt Henri Knap 
zich bij deze kleine schare suspen
se auteurs Hij is trouwens met 
aan zijn proefstuk want hij publi
ceerde reeds een 20-tal boeken 
w o «Wereld in Wereld» en «Ap
pels in het gras» Deze in 1911 ge
boren Amsterdammer werd in 

Een triller zonder lijk 
Met W J Van de Wetenng Root-
hard Jan Eekhoudt Corsan e a 
beschikt Nederland over enkele 
talentvolle suspense-auteurs Met 
zijn derde roman «De weg naar 

Vlaamse literaire avond in de stemmige leeszaal van het Instituut voor Neerlandistiek van de Universiteit van 
Warschau van links naar rechts Zofia Klimaszewska (die de supervisie van de Vlaams-Poolse vertalingen 
waarnam) Jan Vercammen Nic van Bruggen Chris Ferket en Remy De Cnodder 

1946 algemeen redaktiechef bij 
«Het Parool» waar hij in 1947 als 
eerste in Nederland startte met 
een dagelijks column 
Met «De weg naar Peruwelz» le
vert Knap een roman naar Engels 
recept begin midden en einde 
suspense psychologische achter
grond en terugkijken (flash-back) 
De inhoud even samenvatten de 
50-jange industneel Gerard Wal-
raaven terug uit het ziekenhuis 
ontdekt dat zijn vrouw spoorloos 
IS HIJ gaat te rade bij zijn vnend 
Derk Moleman een gepensio
neerd kommissaris van politie die 
hem ertoe aanzet zelf op speur
tocht te gaan Deze tocht leidt 
hem naar Maastroch waar zijn 
vrouw tijdens de oorlog school 
blijkt te hebben gelopen Maar hij 
moet verder ondanks zijn hart-
stoornissen en de slechte gang 
van zaken in zijn bedrijf (feitelijk ei
gendom van zijn vrouw) Hoe het 
verder verloopt verraden wij met 
Het raadsel klaart geleidelijk op na 
verrassende wendingen valse 
sporen en dies meer Het boek is 
m I een beetje te lang getrokken 
De punch zou gewonnen hebben 
met een schrapping van 15 % 
Niettemin het boek laat u met los 
het intngeert in hoge mate zodat 
men enkele onwaarschijnlijkheden 
op de koop toe neemt (sw) 
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in de Volksurie 

^ ^ 

Onze kandidaten voor Straatsburg 

Volksunie ® 
Vriie EuroDese Alliantie ^ ^ ^ ^ 

Effektieven 
1 . M. Copp ie te rs N ieuwkerken 
2. W. Luyten Berlaar 
3. V. Anc iaux Brussel 
4. W . Persyn W ingene 
5. N, M a e s St.-Niklaas 
6. R. V a n d e k e r c k h o v e Genk 
7. W. Kui jpers Herent 
8. E. Pr iem Brugge 
9. J. Caud ron Aalst 

10. M. Capoen Zi l lebeke 
11 . L Ureel Brussel 
12. J. Valkeniers Schepdaal 
13. H. Schi l tz A n t w e r p e n 

Plaatsvervangers 
1. J . Vandemeu leb roecke Oos tende 
2. J . Sauwens Bilzen 
3. P. Van Grembergen Ertvelde 
4. A. V iaene A n t w e r p e n 
5. G. D e Rouck Ronse 
6. H. D e Bruyne A n t w e r p e n 

„Steungroep Voeren" zoekt 

centen en Vlaamse plaatslager 
Met verbijstering heeft Vlaande
ren vernomen hoe Fons Madereel 
uit Ekeren op 8 april te Voeren aan 
beide benen zwaar gekwetst 
werd. Op 20 mei oversloeg dezelf
de knokploeg van Happart het 
echtpaar Vroonen-Daems uit Teu-
ven en vernielde hun wagen. 
Dit zijn twee ergerlijke feiten uit 
een hele reeks gepleegd in de 
jongste twee jaar Een materiële 
solidariteit met de slachtoffers is 
daarom ook noodzakelijk. 

De vijf ondertekenaars van deze 
oproep willen langs juridische weg 
de schade terugvorderen ten aan
zien van de gemeente Voeren en 
de Happart-groep. Daarom werd 
bij de prokureur klacht ingediend. 
De uitgekeerde sommen worden 
dan teruggestort aan de Voerak-
tie. De vijf ondergetekenden hou
den toezicht op de timing en de 
uitkering van de bedragen die 
volledig worden uitgekeerd, aan 
materiële schadeloosstelling. 

Hoe geldig stemmen? 
• Ofwel het stemvakje rood ma

ken bovenaan lijst nr 12. Dit is 
een kopstem. 

• Ofwel het stemvakje rood ma
ken achter de naam van één 
kandidaat op lijst nr 12. Dit is 
een voorkeurstem. 

• Ofwel het stemvakje rood ma
ken achter één effektieve kan
didaat én achter één kandi
daat-opvolger op lijst nr. 12. Dit 

is een voorkeurstem én voor 
een effektieve kandidaat én 
voor een kandidaat-opvolger. 
Alle andere wijzen van stem
men maken uw stem ongeldig. 

Stemmen bij volmacht is niet 
toegelaten. Voor wie ziek is of 
zich moeilijk naar het stembu
reau kan verplaatsen wil de 
plaatselijke VU-afdeling wel 
een handje toesteken. 

Vlaamse plaat
slager gezocht! 

Het steunkomitee Voeren zoekt, 
waar ook in Vlaanderen, een plaat
slager die tegen «kostende prijs» 
de beschadigde wagen van het 
echtpaar Vroonen-Daens wil her
stellen. Geïnteresseerden nemen 
kontakt op met Willy Kuypers, ka
merlid, die zal bemiddelen en zorgt 
voor de verplaatsing van de wa
gen. 

Wie in Vlaanderen helpt daadwer
kelijk deze misdadig behandelde 
Vlaamse Voer-mensen? 
Deze oproep wordt gesteund 
door; 
— Lic. Jef Laridon uit De Panne 
(West-Vlaanderen). 
— Prof. Jef Maton uit Deurie 
(Oost-Vlaanderen). 
— Lic. Lionel Vandenberghe uit 
Zoersel (Antwerpen). 
— Adv. Johan Sauwens uit Bilzen 
(Limburg). 
— Kamerlid Willy Kuijpers uit He
rent (Brabant). 

Wie heel de operatie financieel wil 
steunen kan dat op rekening 979-
3407966-70 van Willy Kuijpers, 
Swertmolenstraat 23 te Herent 
met vermelding «Steungroep». 

VU-EUROFONDS 

VU-Moorslede 1.000 
B.H., Tervuren 500 
M.A., Jette 5.000 
V.J., Oudergem 500 
V.H., Menen 100 
R.R., Antwerpen 1.000 
VU-Booischot 5.000 
VA., Knokke-Heist . . : 500 
D., Knokke-Heist 500 
L.J., Kortrijk 100 
LA., Kortrijk 200 
B.M., Evergem 200 
M.A., Ternat 4.000 
T.J., Vilvoorde 1.000 
M.-M.B., St.-Lievens-Esse 500 
VU-Zomergem 4.000 
vu-Hoboken 1.000 
S., Antwerpen 300 
LU., Antwerpen 1.000 
NA., Kortenberg 1.000 
D.R-R., Ronse 1.000 
P.O., Borgerhout 1.000 
D.Z.H., Assebroek 250 
S.F., Antwerpen 200 

Vorig resultaat 176.760 
Totaal vijfde lijst 206.610 

Barrikadenplein 12 
1000 Brussel 

430-0691071-34 
1 -
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20 jaar Volksunie te Nijlen 
In 1959 werd, nauwelijks enkele jaren 
na de stichting van de Volksunie in 
Vlaanderen, te Nijlen gestart met een 
plaatselijke afdeling. In 1979, twint ig 
jaar later, kan met dankbaarheid en 
trots teruggekeken worden op en ri j
ke oogst. Want de stri jdvaardige in
zet van de stichters heeft, ondanks 
de schrale resultaten van de beginja
ren, geleid tot een der grootste VU-
afdelingen van Vlaanderen. 

1959 De Belgische staat was erin ge
lukt de man van de straat voor te lie
gen dat Vlaams synoniem van Duits en 
verraad wos Ondertussen is w^el dui
delijk bevi/ezen dat de meedogenloze 
repressie een brutale klopjacht w a s ' 
om voor altijd een eind te maken aan 
de Vlaamse bevi^egmg In die moeilijke 
jaren werd de Volksunie te Nijlen ge
sticht onder impuls van V /̂im Jorissen 
en Ludo Sels Het eerste bestuur Her
man Cools, Lode Van Dessel, Frans 
Van Dessel, Mit Van Looy, Alfons 
Buyens, Arthur Van Gaever, Jos Ren
ders, Alfons Vleminckx, Bom Veke-
mans, Andre Slosse en,Jos Matheus 
Interessant detail de wieg van de Nij-
lense Volksunie stond duidelijk op de 
Broechemsesteenweg De eerste kon-
taktvergadering ging immers door in 
café De Valk, terwijl de eerste be-
stuursvergadenng «Bij Fientje» te gast 
wasi 

30 leden 

Na een jaar telde men 30 leden Geen 
overdonderend resultaat Maar met 
W4llem de Zwijger dachten de pioniers 
dat er geen hoop nodig is om met iets 
te beginnen en geen resultaten om 
toch vol te houden Toch was de start 
beslist gegeven De Vlaamse bewe
ging kende naast de zware nederlaag 
van Hertoginnedal in de jaren zeshg 
een bezielende heropflakkering Het, 
was de tijd van echt geslaagde beto
gingen te Brussel en _ in de Voer De 

tijd ook van de amnestiemars te Ant
werpen 

Het jaar 1965 geeft ons twee belangrij
ke cijfers te Nijlen het 100-ste lid werd 
gevierd en Lode Van Dessel behaalde 
toen 468 stemmen op de provincie-
raadslijst 

I 1 

Feestprogramma 
zaterdag 16 juni 
10 uur: Eucharistieviering in de 
St-Wil l ibrorduskerk, opgeluis
terd door fanfare Kempenland 
o.l.v. Gui Andries. 
11 u. 30: Ontvangst en receptie 
in lokaal Kempenland van alle 
genodigden met gelegenheids
toespraak van senator Wim Jo
rissen. 
14 u. 30- Plechtige akademische 
zitt ing in de salons van Nilania, 
Kesselsesteenweg 38. 
Historiek van de Volksunie-Nij-
len en van Kempenland. 
Hulde aan de eerste pioniers 
Feestredenaars: Hugo Schiltz, 
algemeen voorzitter en plaats
vervangend volksvertegen
woordiger Walter Luyten. 
16 uur: Feestelijke optocht door 
Nij len met de fanfare en drum
band. 

20 uur: Groot ledenfeest in zaal 
Nilania. Feestdis en gezellig sa
menzijn (inschri jven noodzake
lijk). 

G r o e i 

BIJ de verkiezingen van 1968 haalde 
Lode 1206 voorkeurstemmen, een re-
kord in het arrondissement Met die 
stijging groeide ook het ledenaantal In 

OPLEIDING TOT VERPLEEGKUNDE 
OPENBAAR CENTRUM V O O R 

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN AN T WE R P E N 
HOGER INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE 

Afdel ing P a r a m e d i s c h H o g e r Onderwi j s v a n h e t kor
te type m e t vol ledig l ee rp lan . 
Afdel ing A a n v u l l e n d S e c u n d a i r Beroepsonderwi js . 
Inschrijvingen voor het schooljaar 1979-1980: v a n 
25 6 1979 tot e n m e t 13.7.1979 (behalve op 11.7.1979) e lke 
w e r k d a g v a n d e week, u i t g e n o m e n op za t e rdag , tus
sen 8 u e n 15 u. in d e loka len v a n h e t H o g e r Ins t i tuu t 
voor V e r p l e e g k u n d e , A l g e m e e n Z iekenhu i s Stuiven-
berg , Lange B e e l d e k e n s s t r a a t 267, 2000 Antwerpen . 
A a n m e l d i n g e n op a n d e r e d a n d e a a n g e d u i d e tijdstip
p e n w o r d e n niet in a a n m e r k i n g g e n o m e n . 
De k a n d i d a t e n d i e n e n zich persoonlijk a a n te b ieden . 
N a d e r e in l i ch t ingen i n z a k e d e selektieproef, die zal 
p l a a t s h e b b e n o p 18.7.1979, k u n n e n b e k o m e n w o r d e n 
bij d e inschri jving. 

(Adv. 300) 

Nieuws voor de instellingen 
en werken 
voor maatschappelijke 
dienstverlening 
In de loop v a n he t j a a r 1980 zal een n ieuwe u i tgave 
v a n he t boek «Sociaal An twerpen» versch i jnen He 
bet ref t e e n r e p e r t o r i u m v a n o p e n b a r e en pr ivé in
s te l l ingen e n w e r k e n voor m a a t s c h a p p e l i j k e dienst
ver len ing , gezondhe idszo rg , minder -va l iden , be jaar 
denzorg , gez ins- en jeugdzorg , o p v a n g c e n t r a , a r b e i d 
en sociale voorzorg, hu isves t ing , veiligheid, volkso-
ple idmg, sociaa l toer i sme, r e k r e a t i e e n ku i tuur , v a n 
he t a r r o n d i s s e m e n t An twerpen . 
De ve ren ig ingen , ins te l l ingen of d i ens t en die e e n 
w e r k i n g h e b b e n die k a d e r t in v o o r n o e m d e opsom
m i n g e n n o g m e t a a n g e s c h r e v e n werden , w o r d e n 
vriendel i jk verzocht k o n t a k t op te n e m e n me t de 
d iens t voor A l g e m e n e Z a k e n v a n he t O C M W Antwer
pen, Lange G a s t h u i s s t r a a t 33, 2000 Antwerpen . (Tel. 
031/32.98.35 b i n n e n p o s t 106 en 107). 

(Adv. 304) 

1970 trok de VU met 250 leden naar 
de gemeenteraadsverkiezingen Die 
verkiezingen werden een revelatie 
Walter Caethoven, Louis Kegelaers, 
Achiel Van Tendeloo en Lode Van 
Dessel waren de vier verkozenen die 
de Volksunie in een klap boekte 

L o d e b u r g e m e e s t e r 

Lode Van Dessel zou meteen Nijlens 
volkse en gevierde burgemeester wor
den Met groot entoesiasme werd de 
afdeling verder uitgebouwd, bestuur 
en mandatarissen zetten zich ten voille 
in voor een degelijk, Vlaams en voor
uitstrevend gemeentebeleid Ondanks 
de zware tegenkanting van de BSP, 
CVP en de groep Vernimmen, boekte 
de Volksunie overtuigende resultaten 

De f u s l e c o m p u t e r 

1976 Weer zijn er verkiezingen Het 
overgroot sukses van de Nijlense VU 
had de fusiecomputer van de CVP 
doen besluiten dat Bevel en Kessel er 
moesten bijgevoegd worden Niet ten 
onrechte zonder de fusie had de 
Volksunie te Nijlen de absolute meer
derheid behaald Beter kan wel niet 
aangetoond worden welke rijke oogst 
de onverdroten inzet van de pioniers 
uit 1959 gebracht heeft Maar, en dat 
moet héél duidelijk gezegd worden, 
ook in Bevel en Kessel kende de VU 
een biezonder groot sukses met deze 
verkiezingen De huidige (gebarsten) 
bestuursmeerderheid is immers een 
meerderheid van dne (CVP, BSP en 
Gemeentebelangen) tegen één 
(Volksunie) En daar moet zeker geen 
tekeningetje bij gemaakt worden! 

Naar de V laamse staat ! 

1978 Na Egmont en een georganizeer-
de anti-VU-campagne in de kleurkran-
ten tellen we voor Lode Van Dessel 
4649, jawel 4649 voorkeurstemmen 
De Nijlense Volksunie heeft 750 leden 
1979 wordt voor ons het jaar van 
dankbaar terugkijken en vernieuwde 
inzet Federalisme is sedert lang geen 
vies woord meer nu iedere partij zich 
Vlaams noemt Toch is de strijd met ge
streden Grote waakzaamheid is gebo
den opdat Vlaanderen gewoon zijn 
recht zou verknjgen zelfbestuur 
Daarom is een sterke, eendrachtige 
Volksunie meer dan ooit noodzakelijk 
Samen met de vnenden van Kessel en 
Bevel zetten wij ons dus verder in voor 
de grote en kleine dingen in deze ge
meente, schone bouwsteen van de 
Vlaamse Staat Samen ook zetten we 
ons in voor een Vlaanderen in het Eu
ropa der volkeren, opdat het een goe
de, veilige thuis zou zijn voor onze kin
deren 

Koen 

Gemeente Ekeren 
Bij he t g e m e e n t e b e s t u u r v a n 
Eke ren word t e e n werf reser 
ve a a n g e l e g d v a n BIBLIO-
TEEKASSISTENT e n BIBLI-
OTEEKBEDIENDE. 
In l icht ingen e n voo rwaa r 
d e n te b e k o m e n op de ge
meen te sec re t a r i e , Veltwyck-
l a a n 27, Ekeren . 
A a n v r a g e n m e t de nod ige 
bewi jss tukken te r i ch ten a a n 
de h e e r b u r g e m e e s t e r d e r 
g e m e e n t e Eke ren uiterlijk 
op 10 juli 1979. 

(Adv. 305) 

Mechelen naar 
Diksmuide 
Traditioneel worden dit jaar weer «au
tocars» ingelegd vanuit Mechelen naar 
de IJzerbedevaart op 1 juli e k 
Het vertrek is voorzien om 7 u (stipt) 
aan de London Taveerne (Vijfhoek) 
waar vanaf heden de inschrijvingen 
kunnen gebeuren 
De prijs heen en terug (alles inbegre
pen) bedraagt 220 fr per persoon Te
rug rond 20 u 
Op de terugreis zijn twee korte haltes 
voorzien, nl te Brugge en Gent In 
Diksmuide zal iedereen ruimschoots 
de tijd hebben na de bedevaart nog 
iets te eten of te dnnken voor de terug
reis naar Mechelen 

ANTWERPEN 
KflL€nD€fö 
JUNI 

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. 031/21.98 15 Ook 's zondags open. 

& CARAVANCENTRA P V B A 

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

58 KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

HET LEVENDE 
WATER 

Eeuwen geleden spraken 
de Romeinen reeds van de 
buitengewone gezond-
heidseigenschappen van 
«Tönissteiner Sprudel». 
Bij de bron vindt men 
oude inschriften als «fons 
sanitatis, effectu mirabi-
lis» (gezondheidsbron, 
wonderbaar in hajir helen
de werking). 
Mijnheer Beylemans, on-
derpostontvanger van 
Roosbeek, is de oude Ro
meinen heel erg dank
baar. Daarom een leuk ver
haal, dat zelfs Asterix wat 
gunstiger tegen de Romei
nen zou s temmen. 
Een achttal jaar geteden, 
zat Mijnheer Beylemans 
aardig geplaagd met nier
stenen. Wie ooit een nier-
krisis kreeg, zal in het hj-
den en de pijn van de post-
ontvanger kunnen inko
men. 
Gelukkig hoorde de held 
van dit verhaal ergens pra
ten over Sprudel Tönisstei
ner, naar samenstelling en 
smaak een v/aarachtig 
wonderwater. 
Naar Duitsland geschre
ven, waar de wonderbron-
nen zich bevinden, kwam 
snel een antwoord met het 
adres van de alleenverde
ler voor Benelux, Abts, 
Tiensesteenweg 128, Kor-
beek-Lo. Tel. 016/46.63.11. 
Pijn maakt echter skep-
tisch en onze onderpost-
ontvanger kocht één enkel 
flesje bij Vader Abts, en 
liet de inhoud van dat fles
je grondig analyseren. En 

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

Tönissteiner Sprudel 
speciaal aanbevolen is bij 
de bestrijding van : 
1. ziekte der urine-afvoer-

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

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

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

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

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

(advertentie) 
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CE.M.O.V. AALST 
Het belangrijkste centrum in Vlaanderen voor de bij
scholing en de vervolmaking van installateurs cen
trale verwarming, richt nog vóór de vakantieperiode 
een 
60-uren-kursus in voor BRANDERTECHNIEK 

gesubsidieerd, gekontroleerd en erkend door het mi
nisterie van Middenstand en het Instituut voor Voort
durende Vorming. 
Onmiddellijk na de kursus gaat het eksamen door tot 
het bekomen van het wettelijk attest van het ministe
rie van Volksgezondheid. 

Data en uren. — Donderdagen; 14, 21, 8 juni '79, 5 juli 
'79; zaterdagen: 16,23, 30 juni '79; 7 juli '79; telkens van 
8U. 30 tot 17 U. 15. 
Eksamen. — 7 juli 1979. 
Deelnemingsbijdrage. — 3.500 fr. (handboek «De olie
brander» inbegrepen, 750 fr., uitgave N.I.HA., Gent). 
Eksamenbijdrage. — 750 fr. 
Inschrijvingen. — Maximum 15 toehoorders worden 
toegelaten. Telefonisch: 053-70.40.60 CE.M.O.V., direk-
teur K. De Troyer; 02-230.31.45, NACEBO-Brussel, de 
heer R. Ost. 
Vervolmakmgsprogramma's september-december 
1979 worden later gepubliceerd. 

(Adv.) 

VU-Gent-Muide 
vierde feest 
De VU-afdeling van de Gentse haven-
buurt heeft haar jaarlijks ledenfeest 
gehouden, met een aangepast «sjiek» 
diner Voor ons was het inderdaad «te
rug naar de bron», maar dan met «pe-
toaters mee pelle en den druugen hoa-
rink» We kregen op de open ruimte 
van het parochiaal centrum van Sint-
Theresia-Muide meer dan honderdvijf-
tig mensen samen, wat behoorlijk kan 
genoemd worden, gezien de moeilijke 
buurt waann we ons politiek werk ver
richten Het regende met, maar een 
koude wind trad wel als spelbreker op 
De aanwezige kinderen kregen een 
reuze-spelnamiddag onder leiding van 
Roger Meessens, aan hem en Rudy 
Buysschaert hebben we twee nieuwe 
en flinke medewerkers Simonne de 
Fleurquin zorgde weer voor de tombo
la en de andere bestuursleden waren 
onvermoeibaar in de weer, waarvoor 
hartelijk dank Het wijkblad vaart er wel 
bij, we heten ons (letterlijk) in de buurt 
horen, en we beleefden een gezellige 
namiddag We willen hier ook Jan de 
Vogeleer in de bloemetjes zetten, die 
voor de zoveelste keer voor de muzi
kale omlijsting zorgde 

Sint-Niklaas naar 

VOS-kongres 
Dit jubelkongres staat volledig in het 
teken van een dankbare hulde aan alle 
oud-strijders, oorlogsweduwen, en alle 
Vlamingen die streden en leden voor 
de ontvoogding van het Vlaamse volk 

Er werd gezorgd voor gratis vervoer 
met bussen vanuit 

Temse: 12u. 15 café «De Reisduif» 
(hoek Pastoor Boelstraaü vooraf in
schrijven bij Albert Van Britsom, Gast-
huisstr 128 of bij Staf Van Halewijck, 
Doornstraat 66 

St.-Niklaas: 12 u 15 «Stad Nantes» op 
de Markt Vooraf inschrijven bij Petrus 
Vermeulen, Zamanstraat 45 of bij Ar
thur Van Den Berghe, Kazernestraat 
of bij Joris De Backer, Heimolenstraat 
148 

Severer): 13 u 15 café «4 Emers» op 
de Markt Vooraf inschnjven bij Jos 
Braem, Bosdamlaan 3, Beveren, of Fiel 
Bosman, De Brownstraat 28, Beveren 
of Gentil Van Dam, Kruibekesteenweg 
112, Beveren of Theo Apers, School
straat 45, Kieldrecht of Karel Vlegels, 
Tragel 79, Kieldrecht of Hubert De 
Roeck, Stuurstraat 81, Haasdonk 

Rond 18 u, vertrek naar het kasteel 
Cortewalle voor een vrijblijvend eten
tje (ledeeen is vnj zijn boterham mee 
te brengen) waarna een gezellige ver
broedering 

DIRK MARTENS 
NINÜVE 

Beverstraat 24-26 
Tel 054/33105" 

P V B A 
AALST 

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

KINDERARTIKELEN plooi- en wandelwagens - bedjes en wieyen -
stoelen en looprekken - schommels - kamerversieringeii • wastafels 

en waskiissens - kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei - turnkledij - ri i i teri i i tr i istingen - ping-
pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en ijsschaatsen -

kampingartikelen - ti irngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus in merkartikelen autobanen -
elekir tremen der beste merken - au to j go-carts - trakteren - pop
pen - poppenwagens en -wiegjes - b.reien • lessenaars - borden -
fietsjes - alle gezelschapsspelen'- alle soorten niekameken - school

tassen - borden - tuinmeubelen - tumschommels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

!M tap i j ten p.v.b.a. 

Kasteelstraat-16 (zijstraat Dendermondse Steenweg) 
9120 DESTELBERGEN (Ie verdieping, boven weverij) 
tel. 091/28.44.71 - 28.58.97. 

PROMOTIEVERKOOP 
OOSTERSE TAPIJTEN 

verder alle merken van tapijten (modern en klassiek) 
en vast tapijt. 

OPEN: alle dagen van 8 u. 30 tot 12 u. en van 13 u. 30 
tot 18 u. Zaterdag van 10 tot 12 u. en van 14 tot 18 u. 
Zondag van 14 tot 18 u Gesloten op maan- en feestda
gen. (Adv. 307) 

OOST-VLAANDEREN 
KflLCnDCR 
8 

16 

BRAKEL: Euro-meeting om 20 u. in zaal Ceres. Spreker: Maurits 
Coppieters, l i jsttrekker VU-lijst. 
ST.-GILLIS: VU-ledenfeest om 19u. 15 in Den IJzer, Kronen-
hoek. Inlichtingen bij M P . Lootens (70 5708). 

15 SINT-GILLIS kursus DE GEMEENTEBEGROTING door het PKI 
en de plaatselijke VU-afdelmg. om 19 u 45 in «'t Moleken» info Lucie 
De Munck, Lage Kerkwegel 28, tel 705787 

16 SINT-GILLIS het 2e LEDENFEESTJE van de VU-afdeling om 
19 u 15 in zaal «Den IJzer», Kronenhoek te St-Gillis, info Lucie De 
Munck, Lage Kerkwegel 28, tel 7057 87 

OPENBAAR CENTRUM VOOR 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN AALST 
De Raad van het Openbaar Centrum voor Maat
schappelijk Welzijn van de stad Aalst, heeft bij het 
verplegend en verzorgend personeel een betrekking 
opengesteld van verpleegassistente en betrekkingen 
van gegradueerde en gebrevetteerde verpleegster. 
De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende 
brief worden gestuurd aan de voorzitter van het 
O.C.M.W., Gasthuisstraat 40, 9300 AALST, en dienen 
met de bewijsstukken uiterlijk op vrijdag 22 juni 1979 
ter bestemming te zijn. 
Overeenkomstig de bepalingen van titel V van de wet 
tot ekonomische heroriëntering van 04.08.1978, ge
naamd anti-krisiswet, zijn de opengestelde betekkin-
gen toegankelijk voor mannen en vrouwen tenzij het 
uitdrukkelijk anders is voorzien. 
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrij
gen op de personeelsdienst (tel. 053/21.23.93 - binnen-
pOSt 104). (Adv. 309) 

/,f^##|fT 

V\cm 
2 KOSTUUMS KOPEN VOOR 

^\S^^ DE PRIJS VAN 1 

KEUS TUSSEN 5000 KOSTUUMS 
MET 3 MAAND GARANTIE 

Damesmantels, kleedjes, vesten, daim ol leder, broeken 

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

Voor leder trouwpaar een prettige verrassing. 

Deze zaak is alle dagen open: 9 tot 12 uur en 13 to tnT f f l 
Vriidag's tot 20 uur Zondag 9 tot 12 uur. 

Donderdag sluitingsdag. 

SWM 
DENDERMONDSESTEENWEG 276 
V AALST TEL. 053-217973 
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Hoe Opwijkse CVP 
in eigen vuil viel 
In het najaar van 1978 hielden de VU 
jongeren in Opwijk een aktie tegen 
sluikstorting Uit verschillende hoeken 
van de gemeente werd groot vuil op
gehaald en verzameld op de hoek van 
Broekstraat en Ringlaan 
Een artikel verscheen in «Opwijk 
Leeft» waar de VUJO beklemtoonde 
dat hun aktie bedoeld was om ieder
een wat meer milieubewust te maken 
In verband met de aktie werd een brief 
ten huize van de burgemeester afge
geven Tot daar in t kort de feiten 
Nu wou het toeval dat de burgemees
ter in het buitenland vertoefde en 
schepen Maria Robijns dienstdoende 
was 
Dit vond de meerderheid voldoende 

VUJO won proces 

om die jongeren nu eens te leren wat 
mag en wat niet mag 
Een artikel van burgemeester en sche
penen verscheen in «Opwijk Leeft» en 
in het Parochieblad 0) waar de VUJO 
verweten werd voor de aktie geen toe
lating te hebben gevraagd en zich toe
gang te hebben verschaft tot Spech-
teshof alwaar de werklieden het vuil 
«verdoken» hadden 
Ondertussen werd door de dienst
doende burgemeester (Robijns) klacht 
ingediend bij de plaatselijke politie 
Het proces verbaal werd opgesteld en 
de VUJO beboet Het zou de gemeen
te nochtans meer gekost hebben het 
vuil op te halen zoals de VUJO het ge
daan had nu lag alles netjes op een 
hoop 

Door een VU-gemeenteraadslid werd 
een interpellatie gehouden en achteraf 
werd door de drie gemeenteraadsle
den schriftelijk gevraagd de VUJO 
hun «schuld» kwijt te schelden Burge
meester en schepenen repliceerden 
met een kategori&ch «njet» ze waren 
van oordeel dat de «grote schuld» af
doend bewezen was aangezien pri
mo de politieke bedoeling van VUJO 
duidelijk aanwezig was en secundo 
men geen precedent wilde scheppen 
(dit waarschijnlijk met het voorbeeld 
van de Rode Brigades voor ogen) 
In simpele woorden gezegd de CVP 
verdraagzaam zoals altijd vond het al 
te gortig dat de politieke bedoeling van 
iemand anders kwam dan van henzelf 
Hun monopolie was weer eens in ge
vaar Wat een lef van VUJOi Het was 
nodig die jongens eens mores te leren 
met politie en co erbij Het parochie
blad werd eveneens gebruikt om het 
antwoord van de CVP te laten ver
schijnen leugenachtig dan nog Dit ge
beurde «per vergissing» zei men ach
teraf 

VU-schepenen 
nemen ontslag uit 
Koning Boudewijn-
stichting 
De VU schepenen Laurent De Backer 
CKultuur en Ruimtelijke Ordening Ter 
nat) en Maurits Van Liedekerke (Kul 
tuur en Informatie Liedekerke) hebben 
in een brief aan de h Sacre arrondis-
sementskommissaris van Halle Vil 
voorde meegedeeld dat zij ontslag ne
men uit de Koning Boudewijnstichting 
Hun bnef luidt als volgt 
"Ten zeerste getroffen door de on
vriendelijke houding vanwege het 
staatshoofd in het Voerstreek konflikt 
wensen we niet langer meer deel uit te 
maken van de stuurgroep Bellebeek 
w ^rkzaam in de schoot van de Koning 
Boudewijnstichting 
Nu het duidelijk geworden is dat de ko 
ninklijke omgeving de autostrade-au
diëntie hielp mogelijk maken wensen 
we ons met langer meer vereenzelvigd 
te zien met de stichting en haar verant 
woordelijken 

De verbondenheid met de beledigde 
volksgenoten uit de Voerstreek 
dwingt ons dit standpunt in te nemen» 
Deze ontslagneming heeft bij de Stich 
ting reeds de nodige verwarnng te-
weeggebacht Men vreest er namelijk 
dat nog heel wat mandatanssen en or 
ganizaties hetzelfde zullen doen Voor 
ons niet gelaten! 

Mogen we nu voorstellen dat de CVP 
opzettelijk of «per vergissing» in het 
parochieblad bekend maakt dat de 
VUJO het proces op 7 maart II voor 
de politierechtbank gewonnen heeft 
en van alle schuld is vr i jgesproken' Ja
wel die snotneuzen van VUJO heb
ben een proces tegen die grote men
sen van de Opwijkse CVP gewonnen i 
Wat moeten hun lange tenen daar pijn 
van doeni 

Eens eerlijk gevraagd nu onder ons 
wat heeft er jullie burgemeester en 
schepenen bezield om zo tegen die 
VU-jongeren te keer te g a a n ' Waren 
ze gevaarlijk is de orde verstoord ge
w e e s t ' vielen er slachtoffers ' 
Nu heeft iedereen weer eens uw 
mooiste kant gezien met daarbij een 
boemerangeffekt door U zelf veroor
zaakt 

Uw voorbeeld is met stichtend want 
weet je jonge mensen «geloven» 
soms nog in iets met of zonder politie
ke gedachte 

Leer ze met te vroeg politiek aan zoals 
jullie ze bedrijven en waar alle midde 
len goed zijn 

Hun aktie was echt bedoeld om Op
wijk properder te maken wat kan je" 
daar nu tegen hebben ' 
Ondertussen hebben ze geleerd dat 
zelfs Opwijkse CVPers (de top nog 
wel) in hun politieke verwaandheid ook 
de deur op eigen neus kunnen krijgen i 

VU-Opwi|k 

Tweede oproeping 

OCMW 
van Hekelgem 

Te begeven 
— m vast verband vier vol

tijdse of acht halftijdse be
trekkingen van gezins- of 
bejaarden-
helper(ster); 

— in vast verband een vol
tijdse betrekking van 
nachtwaker(waakster). 

De aanvragen vergezeld van 
de nodige dokumenten, die
nen gericht per aangeteken
de zending, aan de heer F 
Van Den Branden, voorzitter 
van het OCMW 
Oud-Gemeentehuis, Cen
trum 26, 1705 Hekelgem (Es-
sene), voor 23 juni 1979 
Inlichtingen te bekomen op 
het sekretariaat, Oud-Ge-
meentehuis, Essene, 's voor-
middags van 9 tot 12 u, behal
ve de zaterdag Tel 02-
5821032 

Namens het OCMW 
De sekretans, . . . D e voorzitter, 
C De Ridder F Van Den Branden 

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 711549 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgerief 

Schilderstraat 33 2000 Antwerpen 
Tel 031 374572 

DE OUDE KRING 

Cafe VU lokaal 

Dorpsplein Heusden-Limburg 

FRITUUR-EETHUIS 
INGRID 

Olenseweg 41, Westerio 
(Voortkapel) tel 014 213696 

Vraag prijzen voor uw feestmenus 
Specialiteiten 
Alle dagen verse mosselen 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 AALST 
Maurits GOSSYE 
Tel 053-213533 

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

DORTMUNDER 
THIER BRAUHOF 
Tervuursevest LEUVEN 

Aangename sfeer 
Lekke Duitse dranken 
Verzorgde keuken 
Demokratische prijzen 

Fees tza len 

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

Aragonstraat 6, Lier 
Tel 031- 81568 

Éen stukje ongerept 
natuurschoon 

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

Boerenbrood Hesp Kaas 
Tel 055 499476 

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 031/81 8841 

Industriële brood en banketbakkerij 
en roomi|S 

Wilfr ied B L A N C Q U A E R T 

Grote Kouter 47 UITBERGEN 
Tel 091 675712 

DEN KLAUWAERT 
CAFE-LOKAAL VAN VOLKSUNIE 
DASSTRAAT 23, WOMMELGEM 

OPEN ZATERDAG VANAF 19 U 
ZONDAG VANAF 10 U 

§of Un C*rnl|oi>ttt 

t Restaurant 
Feestzaal Café 

Uitbating: 
Erna Van Dóoren 
Keierberg 25 

1700 Asse TeL 02/452.95.15 
Maandag gesloten 

LINDENHOVE 
Bellestraat 49 

1970 HEKELGEM 

Cafe restaurant, speeltuin terras 
Woensdag en donderdag gesloten 
Maandag dinsdag vrijdag 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 teenweg 71 
9260 Oordegem 
Tel 091-69.28 74 

Specialist ribstuk op hout 
Dinsdagavond en woensdag geslo 
ten 

Steeds welkom in 

KREKELHOF 
drankhuis met sfeer 

Brusselbaan 11 Gooik 
Tel 054 334857 

Uw tweede thuis' 

NU VOOR UW GROEPSREIZEN! 
Waar men gaat langs Vlaamse wegen, komt men „Thier Brau Hoven" tegen 
LEUVEN Tervuurse Vest 60 Tel 016-228672 » 
en Oude Markt Tel 016-226869 
BRUSSEL Nieuwbrugstr 28 Tel 02-21874 89 
HULSTE (Kortrijk) Brugse Baan 1 Tel 056-711536 
KESSENICH Venlostwg Maaseik-Grens Tel 011-564667 
KONTICH (Antwerpen) Kon Astridlaan 85 Tel 031-573032 
TORHOUT (Lichterv) Stwg Torh-Lichterv Tel 051-722822 
DRONGEN autoweg Brussel-Oostende Tel 091-267432 
MOERKERKE baan Maldegem-Knokke Tel 050-500296 
BERINGEN Markt Tel 011-43205 
OOSTENDE (Oude Luchth) Middelkerke Tel 059-302086 
ST TRUIDEN Spaanse Brugstr Tel 011-673630 
MOORSEL TERVUREN Louis Tram Tel 02-7673507 
ZUUN Louis Lummens Tel 02 37634 35 
BALEN Markt 
In al deze Thier Brau Hoven kunt u het NATUURBIER 
DORTMUNDER THIER en HET LEVENDE WATER TONIS-
STEINER SPRUDEL proeven 
Ook steeds elke dag klaar om u te dienen 

GOED EN GOEDKOOP IS ONZE KENSPREUK. 

Onze keukenspecialiteiten (dienst en BTW inbegrepen) 
Alle dagen dagschotel - zon- en feestdagen f eestmenu' 
Spek met eieren uit grootma's tijd 80 fr 
Ajuinsoep met kaas 45 fr 
Ossestaartsoep 45 fr 
Kip aan t spit sla aardappelen 150 f̂̂  
Krachtvleesschotel 130 f r 
Hongaarse goelas] 80 fr 
Pannekoeken 35 fr 
Mosselen I60fr 
Eisbein, zuurkool, puree (nog beter dan in Duitsland) 200 fr 
Boerenbrood met trappistenkaas boerenleverpastei Frank-
furterworst 45 fr, met gekookte hesp 50fr., met Ardense 
hesp 70 fr, met gebakken eieren 45 fr 
Voor grote en kleine groepen hebben wij onze gekende 
«BRABANTSE KOFFIETAFEL» (brood, melk, koffie, suiker, 
boter, varkensgebraad, pate (eigen maak), eieren, konfituur, 
kaas, appelmoes ) Alles naar hartelust 120 fr 
Bestel op voorhand per brief of telefoon, dan staat alles 
kant en klaar als u binnenkomt 

7 JUNI 1979 
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FILMTHEATERS 

studio 
WEEK V A N 8 TOT 14 J U N I 

TERVUREN 
Zondag 15 u K T 

Hooper 
Met Burt Reynolds 

Vrijdag, zaterdag 20 u 30 Zon
dag 18 u KNT 

Nosferatu 
Phantom der Nacht 

Film van Werner Herzog 
Wiet Bruno Ganz, Klaus Kinski, 
Isabelle Adjani 

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

KNT 
Eyes of Laura M a r s 

Met Faye Dunaway, Tonny Lee 
Jones 

TIENEN 
Zondag 15 u KT 

Nanou, het junglekind 

Vrijdag zaterdag 20 u 30 Zon
dag 19 u Donderdag 20 u 30 

KNT 
Konvooi 

Film van Sam Peckinpah, met 
Kris Kristofferson. Ah McGraw 

Vrijdag, zaterdag 23 u Zondag 
17 u KNT 

Trek niet aan 
mijn panty 

Van Michel Lemoin 

Zondag 21 u 30 Maandag, dins
dag, woensdag 20 u 30 KNT 

Nosferatu 
Phantom der Nacht 

Met Klaus Kinski, Bruno Ganz, 
Isabelle Adjani 

LEUVEN 1 
16 u, 19 30 

Kentucky 
Fried M o v i e 

KNT 

21 u, tiende week KNT 
The deer hunter 

Film van Michel Cimino 
Film met Rotjert de Niro 

14 u. KT 17 u 30, 24 u 
The end 

Film van en met Burt Reynolds 

LEUVEN 2 
1 4 u , 2 0 u KNT 
Tweede week 

Play it again Sam 
Film met Woody Allen en Diane 
Keaton 

15 u 45, 21 u 45 KNT 
Last tango in Paris 

Met Marlon Brando, Maria 
Schneider 

18 u, 24 u KT 
M y name is nobody 

Film van Tonio Valeri, met Teren
ce Hill Henry Fonda 

KURSAAL TURNHOUT 

P R O G R A M M A 
K U R S A A L T U R N H O U T 

V A N 8 TOT 13 J U N I 1979 

Zondag 15 u KT 
Twee jeugdfilms in èén program
ma 

Pinocchio in de ruimte 
Charl ie Brown 

Vnjdag 20 u Zaterdag 20 u 
Zondag 18 u KT 
Clint Eastwood in een film van Ja
mes Fargo 
Zacht, hard en knettergek 

(Every wich way but loose) 
Met Sondra Locke, Geoffrey Le
wis Beverly D'Angelo en Ruth 
Gordon 

Vnjdag 22 u Zaterdag 22 u 
KNT 

Zondag, maandag, dinsdag, 
woensdag 20 u 30 

Melody in love 
Een pikante liefdesgeschiedenis 
op de paradijselijke Mauntius-ei-
landen 

Wensen 
te Jette 
Paul Hendrickx, bestuurslid van VU-
Jette, trad in het huwelijk met juffrouw 
Lutgarde Van Herck, dochter van ons 
OCMW-lid 
De afdeling biedt beiden de beste ge
lukwensen aan 

Actualités 
Forestoises» 
overtreedt taalwet 
VU-senator Van Ooteghem signaleer
de de minister van Binnenlandse Za
ken de permanente taalwetovertre
ding door het gemeentebestuur van 
Vorst bij de uitgave van het maande
lijks informatieblad van de gemeente 
"Actualités Forestoises» het bestaat 
uit 7 biz Franse en 1 biz Nederlandse 
tekst De minister gaf volmondig deze 
wetsovertreding toe en herinnerde 
zelfs aan een gelijkaardige vraag tot 
een van zijn voorgangers door dezelf
de VU-mandataris De minister heeft 
de vice-goeverneur van Brabant op
dracht gegeven, om die toestand recht 
te zetten 
Voor zover natuurlijk het gemeente
bestuur met zijn laarzen veegt aan de 
officiële aanmaning Ook dat zijn ze in 
het Brusselse gewoon 

LIMBURG 

Vredesfietseling 
naar Diksmuide 

Zoals vorig jaar organizeert VUJO 
(gewest Vilvoorde) ook dit jaar een 
fietseling naar de IJzerbedevaart 
Vertrek op vrijdag 29 juni om 16 u op 
het Kerkplein te Grimbergen-centrum 
Overnachting te Melle 
Zaterdag via Gent naar Diksmuide Be
zinning op de IJzervlakte Gezelligheid 
's avonds Overnachting in tenten 
Zondag IJzerbedevaart Terugkeer 
omstreeks 15 u (met fiets wie nog 
energie genoeg heeft, of met bus 
(100 f r ) en fiets op vrachtwagen ) 
Wat meebrengen fiets + slaapzak en 
luchtmatras + avondmaal voor 
vrijdagavond + goed humeur 
Prijs 200 fr voor verzekering, 2 over
nachtingen, maaltijden zaterdag en 
ontbijt zondag, kenteken 
Wie tijdig inschrijft ontvangt enkele da
gen voor het vertrek uitgebreide prak-
tika . 

Inlichtingen en inschrijvingen bij (graag 
voor 15 juni) Luk Robberechts, Mei-
doornlaan 11, 1851 Humbeek, 02-
26933 60, Stephane Rummens, Bei-
gemsesteenweg 146, 1850 Grimber
gen, 02-26931 60 
(bezemwagen en Vlaams Kruis volgen 
de karavaan ) 

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

15 HOESELT: Werkkring Limburg - St-Maartensfonds om 20 uur in 
het café ABC, Tongersesteenweg Laatste ledenvergadering 
voor de vakantie 

In memoriam 

Flor Wulms 
Deze Maaseikenaar (°30.12.1912) 
werd, na middelbare studies te 
Carlsbourg, letterkundig regent 
in Gent en achtereenvolgens le
raar in het Rijksonderwijs in Ron-
se en in Eisden. 
Lid van het A V K S en, later, van 
het V N V , werd hij schepen van 
Onderwi js in het mijndorp Eis
den. Na de oorlog werd deze ta
lentrijke en bezielende man ver
oordeeld tot twintig jaar dwang
arbeid (later omgezet in vijftien 
jaar buitengewone hechtenis) en 
100.000 fr. schadevergoeding. In 
1950 kwam hij vrij en bouwde — 
noodgedwongen — een nieuw 
bestaan op in de handelswereld 
(Bree en Sint-Truiden). In 1969 
keerde hij terug tot zijn oude 
«liefde»: het onderwijs. Hij sticht
te in Hasselt een privé-school 
doch moest al spoedig de taak 
van direkteur uit handen geven 
omwille van gezondheidsrede
nen. Hij verdeelde zijn vrije tijd 
tussen kunstonderwijs en poli
tiek. 

Inderdaad: hij betoonde altijd in
teresse voor de kunst (en 
schreef in 1961 het openlucht
spel «De Jager Gods», opge
voerd te Wiemesmeer ) en zou 
zich, ééns hij zijn rechten terug 
had, daadwerkeli jk inzetten in de 
V U . Hij bleef koppig trouw aan 
zijn Vlaams-nationale ideeën, 
ook al griefde het hem dat zo 
weinig werd ondernomen voor 
het bekomen van amnestie, en 
dat er veel opportunisme was in 
de politieke wereld. 
Na zijn opruststell ing in decem
ber 1977 schreef hij zijn politiek 
testament; «Wij in België» (nog 
te verkrijgen bij mevrouw 
Wulms, na storting van 250 fr. op 
rek. KB 455-7131941-64 met ver
melding «WIJ»). Het getuigt van 
radikalisme. 

Deze man was iemand uit één 
stuk die leefde zoals hij meende 
te moeten leven, onverzettel i jk 
en nooit versagend, trouw aan 
Vlaanderen en aan zijn princie-
pen. Deze «woordkunstenaar-
overleed te Hasselt op 8 mei 
1979. In zijn schri j fkamer ligt het 
manuskript «Een eeuw eeuwig
heid» (over de 16e eeuw), onder 
de blik van Erasmus die hij zeer 
bewonderde. Flor Wulms heeft 
met trots geleden, want zwaar 
werd hij gestraft om zijn idealen. 
M a a r het zal niet «um sonst» ge
weest zijn. 

(q.w.) 

OPENBAAR CENTRUM VOOR 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

VAN DE STAD AARSCHOT 

TWEE BETREKKINGEN VAN VROEDVROUW 
zijn te begeven bij het OCMW Aarschot, voor de O.-L.-
Vrouwmaterniteit te Aarschot. 
De kandidaturen, vergezeld van de nodige bev^ijs-
stukken, moeten bij aangetekend schrijven worden 
gericht aan de heer Willy LAEREMANS, Voorzitter 
van het OCMW, Begijnhof 21 te 3220 Aarschot en die
nen uiterlijk toe te komen op 30 juni 1979. 
De laatstejaarsstudenten kunnen zich eveneens gel
dig kandidaat stellen voor vernoemde betrekkingen. 
Bijkomende inlichtingen zijn te verkrijgen op het se-
kretar iaat van het OCMW 
Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 
de stad Aarschot: 
Bij bevel 
De dd. sekretaris De Voorzitter 
Jos Van Haesendonck Willy Laeremans 

l AHv 9QQ1 

Jubileumkongres 
60 jaar VOS 

Het jaar l i jks s tatuta i r k o n g r e s nnet daarb i j aans lu i tend d e jube l -
zi t t ing heef t p laats o p za te rdag 9 juni , onn 14 u in zaal EIcker lyc, 
Frankr i jk le i 85-89 te A n t w e r p e n 

P R O G R A M M A 
11 45 uur on tvangs t ten s tadhu ize van een afvaard ig ing van 
het kong res d o o r de A n t w e r p s e s tadsmagis t raa t 
14 00 uur s tatuta i r k o n g r e s 
• We l konns twoo rd d o o r kong resvoo rz i t t e r d e h H. W a g e -

mans 
• Financieel vers lag ove r het d ienst jaar 1978 vers lag van de 

komnnissar issen van toez ich t 1978, begro t ing 1979 
• B e k n o p t ove rz i ch t van d e s to f fe l i j ke be langen d o o r de h 

K o e n Baer t 
9 Ve rs lag van de g o u w w e r k i n g 
• Kongresbes lu i t en en d e Vlaannse L e e u w 
1 6 0 0 uur akademische jubelz i t t ing 60 jaar V O S Voorz i t te r 
s c h a p de h Hernnan W a g e m a n s 

9 W e l k o m s t w o o r d d o o r a lgemeen voorz i t te r de h H V a n d e -
zande 

• O p t r e d e n van het koo r A l m a M u s i c a o I v d e h P H e r m a n s 
• Toespraak namens V laande ren d o o r m e v r o u w Rika D e 

Backer , minister van d e Nede r l andse G e m e e n s c h a p 
• S a m e n z a n g o l v Peter H e r m a n s , o m aanleren van het 

V O S s e n h e d 
• Rede n a m e n s V O S d o o r dr G. P r o v o o s t , a lgemeen sek r 

• Huld ig ing oud-s t r i jders en w e d u w e n 1914-1918 me t b o o d 
s c h a p van d e gehu ld igdeh. 

• Nat ionale l iederen 
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FVV hield 
drie kaderdagen in mei 
Zich het spreekwoordeh|k geworden vers van Herman Gorter indachtig, 
trachtte de Federatie van Vlaamse Vrouv^engroepen gedurende de voorbi je 
maand mei inderdaad een nieuw geluid te laten horen 
Dit gebeurde dan op drie kaderdagen een «zaterdagnamiddagontmoeting» op 
5 mei te St-Niklaas, een zondag 13 mei te Liedekerke (voor de provincie 
Vlaams-Brabant) en een zondag 27 mei te Oostende (voor de provincie West-
Vlaanderen) Voor het eerst kwamen we op deze wijze samen te St-Niklaas 
(voor het arrondissement) Tot hiertoe waren onze bezinningsdagen provin
ciaal georganizeerd, maar het getuigt van gestegen werkkracht als je het naar 
de streek toe kan op touw zetten Het was ook de eerste maal dat we voor Bra
bant een ganse dag konden samenkomen en voor wat West-Vlaanderen be
treft we vlogen uit het veilige Roeselaarse nest en kregen voor het eerst bui
ten de gemeente van Annie Pottie de Westvlaamse dames van alle windstre
ken samen 

Een evaluatie over de inhoud geven is 
met zo gemakkelijk Johan Beke direk-
teur van het vormingsinstituut Lode 
wijk Dosfel legde te Liedekerke en 
Oostende de struktuur van het Vlaam
se kultuurv/ezen uit ledere keer werd 
hartstochtelijk over de gemeentelijke 
kultuurraad gediskussieerd We kwa
men tot de vaststelling dat volgehou
den informatie hier hartstikke noodza
kelijk IS We stelden ook vast hoe hard 
de strijd is die we op kultuurvlak moe
ten leveren In vele gemeentelijke kul-
tuurraden is de FVV de enige Vlaams-
nationale aanwezige vereniging 

Dialoog met mannen 
Huguette De Bleecker heeft elke keer 
de grondprinciepen van de FVV (be
vrijding van de vrouw bevrijding van 
het volk) geformuleerd en duidelijk ge
steld elke keer werd ook over taktiek, 
ledenwerving, kontakt met het publiek 
organizatie van aktiviteiten gesproken 
Steeds weer werd de verhouding tot 
de andere kulturele organizaties be
sproken en hoe samen te werken 
met de mannen (die dikwijls in de par
tijpolitiek «zitten») Tot een dialoog met 
de mannen is het maar gekomen in 
Oostende en de vooruitstrevende af
deling Izegem had daar twee mannelij
ke bestuursleden op de FVV-kader-
dag afgevaardigd Te Liedekerke hoor
den we de lof zingen over de heren 
van het Hageland De uitgebrachte kri
tiek op enige onverschilligheid e d van 
de "mannenkant» zullen we in dit ver
slag tussen de lijnen laten vallen 
Steeds weer kwam een grote be
zorgdheid tot uiting over de toekomst 
van het Vlaams-nationalisme Er was 
bezorgdheid over de bewustwording 
van het Vlaamse volk over de toe
komst van onze organizatie en over de 

werking ook van het partijpolitieke ap
paraat dat als een onmisbaar instru
ment in de ontvoogdingsstnjd werd er
varen 

Inzet danken! 
Vermits Nelly Maes te St-Niklaas dn 
het hotel Park en Laan) de Waasland-
se FVV-ontmoeting bijwoonde klonk 
ook daar iets over de Europese verkie
zingen Meteen was de rol van de 
vrouwen in het politieke bestel gesteld 
Wat de aanwezigheid van mandatans-
sen op de respektievelijke kaderdagen 
betreft buiten de vrouwelijke aanwe
zigheid (te Oostende mevrouw Loo-
tens schepen van kuituur te Koekela-
re mevrouw Favoreel gemeente
raadslid te Menen Annie Pottie ge
meenteraadslid te Roeselare en pro
vincieraadslid voor West Vlaanderen) 
waren weinig mannen aanwezig Al
leen te Liedekerke begroette ons Staf 
Kiesekoms bij het begin van onze akti-
viteit Laten we hier danken de dames 
van Sint-Niklaas (en vooral Annemie 
van Hoeylandü de dames van Liede
kerke (Emilienne Vergote Marleen 
Erauw Annie Lagring Annemie Cob-
baerü de dames van Oostende (met 
mevrouw De Coster en mevrouw Van 
Synghel en hun medewerksters) die 
zo puik voor een goed materieel ver
loop der dingen zorgden Wie meer 
over FVV wil weten kan terecht voor 
dokumentatie en inlichtingen op het 
sekretariaat, Bennesteeg 2 te Gent 
tel 091-233883 elke dag tussen 9 en 
16 u We geven binnenkort een nieuw 
vademecum uit met aangepaste 
adressen en een uitgebreide evaluatie 
van de voorbije kaderdagen met prak
tische wenken inzake de gemeentelij
ke kultuurraad het kontakt met het 
brede publiek en het organizeren van 
vormende aktiviteiten 
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J o h a n Beke en Hugue t te D e B leecker e rgens op hun F V V - r o n d e van 
V laande ren 
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Aanbevolen huizen 
Franssens O p t i e k : 

S i lhouet te 
M a r w i t z 
R o d e n s t o c k 
Herentalsebaan 340 
Deurne-Z. - Tel 2108.96 
Kerkstraat 44 - Antwerpen 
Tel 35 65.75 

IO%vr.V.U.Ieilen 
KOSTUUMb V b b l O N b BROEKEN PARDESbUE 

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDINGVERMEESCH 
Steenhouwersvest 52, Antwerpen 

Tel 031-3135.83 

KEUKENS SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

Tel 5821441 
Toonzaal alle dagen open 

van 9 19 u Zondag gesloten 

IDEL - Tel. 011-5343.49 

Gelegenheidsgrafiek : Huwelijk - Ge
boorte. Zelfklevende plakband en eti
ketten. Houten drukletters - flekla-
me-katenders. 

MARC ADAMS 

Mechanische schrijnwerkerij 
Guchlstraat 105 

9310 LEDE 

Tel 053-7048 75 

Zaadhandel 

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

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

Stelt voor KANTELDEUREN 
ROLLUIKEN 
ZONNETENTEN 
en nog veel meer 

DROOGKUIS - WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER 

Kollegestraat 33. 2400 MOL 
014-31 1376 

ETN BERT 
Assesteenweg 117 TERNAT 

Tel 02 5821312 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel 031-537039 

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 ZONEN 

Kerkv^egS 1760 Roosdaai-Strijtem 
Tel 054-33 37 56 

MATRASSEN PLATTEAU 

Alle maten alle soorten ook medika 
Ie en anti allergische matrassen 

Platteau-Lievens Portugeesstraat 9 

1780 Teralfene 
Tel 053 66 74 56 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015 711240 

Verwarming stoom san'tair 
Alle herstellingen 

DRUKKERIJ PAPIERHANDEL 
J TRUYEN 

Stationsstraat 58 
2440 Geel 

Tel 014-588581 
Alle dag en weekbladen 

VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen 

Tel 02-268 1402 

Handelaars. 
...zelfstandigen (enz.) 
voor uw publicitaire bood
schap in «WIJ» neem kon
takt met 
Karel SEVERS (onze publi-
citeitsman) 
02/219.49.30... 

PVBAJ BORREMANS COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel 054 4125 89 

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

MEUBELEN MOENS 

Markt 28 

TERNAT 
Tel 582 10 55 

A n t w e r p s e v r o u w e n rond de tafel o p hun prov inc ia le F V V - d a g 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratonum 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 734 06 43 
Na18u 425 4642 

Specialist primitief — 
stijlmeubelen en modern 

lustrerie 
mare de vriese 

baron ruzettelaan 

assebroek - brugge 

tel. 050-35.74.04 

STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 
— Industnele fotografie 
— Mode/archi tektuur 
— Huweli jksreportages 
Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

L U K O S p v b a 

R ingmappen - d o k u m e n t h o u -
de r - p o c h e t t e n - sne lhech -
te rs - o f f e r t emappen 

Fortstraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel 031-49 3507 

MARC ADAMS 
Mechanisctie sctininwerkerij 

Guchtstraat 105 

9310 LEDE 

Tel 053-7048 75 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

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

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

Tel. 031 /36 .45 .31 . 

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

Junior Guido Provoost; 

GENT-BRUSSEL - Het heeft 
Koning Boudewijn der Belgen niet 
behaagd eerstaanwezend lid te 
worden van het Erekomitee voor de 
Jubelviering van 60 jaar VOS-
werking in Vlaanderen. De huidige 
Vorst heeft feestelijk voor deze 
eer bedankt; niet omdat het Konink
lijk Paleis het overdruk had met 
officiële audiënties met frankofonen 
van de Voerstreek, maar wél 
omdat het Hof van Laken van oor
del is dat de «Vlaamse Oud-
strijdersvereniging» niet erkend is 
als nationale strijdersvereniging. 
Hoffelijk gesproken kon Boudewijn-
de-Eerste moeilijk anders «laten 
geworden» aan het VOS-bestuur. 
Want de ministers die de Kroon 
heten te dekken hebben zelf in hun 
jongste regeerverklaring het 
wegwerken van de sociale gevolgen 
van repressie en epuratie- ge
zapig weggewerkt, nadat dit dossier 
door toedoen van de Volksunie
excellenties twee jaar lang wél op 
de regeringsraad ter sprake 
werd gebracht- Geen nood ge
klaagd: een door de koning beë
digd Vlaamse eerste minister heeft 
stellig beloofd volgende zater
dag De Vossen een strijdersriem 
onder het militantenhart te du
wen-

Onder impuls van dokter Jozef Ver-
duyn, en vooral met de politieke inspi
ratie van advokaat Hendrik Borginon, 
werd in augustus 1919 het Verbond 
van Vlaamse Oud-stri jders officieel 
opgericht. 
In het eerste nummer van het week
blad VOS, tolk van «den Vlaemschen 
Oud-stri jdersbond», werden de statu
ten afgedrukt van het Nationaal Oud-

, strijders Verbond, waarvan de VOS 
een Vlaamse afdeling zou worden, 
met als communautaire evenknie de 
Waalse «Avenir et Union». 
Dergelijke federalistische opmars 
werd de oud-strijders niet gegund. 
Precies datgene wat Jean-Marie Piret, 
miskend raadgever-des-Konings, 
hardnekkig kan blijven gebruiken als 
argument om de Vlaamse Oud-stri j-

de Vlaamse oud-stri jders daarmee 
gediend? 
— Herman Vandezande: «Och, we zijn 
ai biij dat tiet zo ver is gel<omen: een of
ficiële regeringsboodschiap, enzo-
meer..." 

— Guido Provoost: De Vlaamse oud-
strijders fiebben uiteraard terecfit 
naast de politieke programmapunten 
steeds onverminderd hun materiële ei
sen kracht bijgezet We zip geen ker
stekinderen om nu reeds te weten dat 
mevrouw Rika De Backer op het ge
bied van de sociale zorg voor Vossen 
geen ernstige toezeggingen zal (kun
nen) doen. Het zou ophefmakend 
nieuws zijn mochten wij ons hierom
trent vergissen.» 
— Herman Vandezande: Inmiddels 
werden de Vossen nog niet zolang ge
leden officieel misbruikt om als voed-
volk "het kommunistisch beest tegen te 
houden». 

Vlaamse oud-strijders die niet ont
goocheld zijn over de na-oorlogse 
gang-van-zaken zijn zeldzaam. 
De Vlaamse oud-stri jders van beide 
wereldoorlogen blijken trouwens soli
dair een miskende generatie in ons 
Belgisch (al dan niet gedecentrali-
zeerd, gekulturalizeerd, of gepersoni
fieerd) bestel te blijven. 
Verstoken van elementaire politieke 
rechten, leefrente, en sociale uitkerin
gen-
De pensioenkassen noteren niet on
graag in hun statistieken dat de gene
ratie van de tachtigers om de twaalf 

Guido Provoost: Dat morele program
ma van de VOSSEN geniet groeiende 
interesse bij de jongeren die in andere 
bewegingen aan dezelfde politieke weg 
timmeren. De eerste gewetensbe
zwaarden moeten evenwel in de VOS-
rangen gezocht worden; dienstweige
raar Suis heeft veruit als eerste in 
Vlaanderen ondervonden wat het bete
kent gewapende dienst te weigeren. 
Het kan de Vossen slechts verheugen 
dat een groeiend aantal jonge mensen 
op eenzelfde konsekwente maar niet 
ongemakkelijke manier uiting wil geven 
aan hun vredesideaal 
Vandaar dat wij goede aanknopings
punten zien om tussen Vlaamse oud-
strijders en jongerenbewegingen tot 
een gesprek en samenwerking te ko
men.» 

— Uw meest belangrijke programma
punten staan evenwel verder dan ooit 
van een eerste realizatie verwi jderd: 
Vlaamse regimenten, zelfbestuur-
Herman Vandezande: Dat is precies 
de reden waarom VOS een opening 
zoekt naar de jongere generatie. Wij 
kunnen het niet meer op onze krachten 
nemen om de afbouw van het militair 
apparaat, van de landsverdediging, te 
verwezenlijken. Jarenlang stonden wij 
alleen als Vlaamse pluralistische vre
desbeweging. Nu zijn we verheugd dat 
jongeren dit pacifisme metterdaad na
streven. Voor ons was het een goede 
gelegenheid, tevens een noodzaak, om 
het proces van onze jarenlange strijd te 
maken. Wij willen geenszins breken 
met het verleden, maar nu blijkt het wel 

VOS is geen 

vergri/scfe vredesbeweging 

ders op hun jubileumkongres de last 
van hoffelijk bezoek te onthouden. In 
de loopgrachten aan het IJzerfront 
werden de voorvechters nochtans 
door toenmalig Koning Albert heel 
wat voorkomender bejegend. 

Historicus Guido Provoost: Met onze 
Vlaamse oud-strijders wordt ook nu 
nog van overheidswege de draak ge
stoken. Onze VOS-beweging wordt of
ficieel behandeld als een politiek-margi-
nale groepering. Allicht ligt onze ondub
belzinnige pacifistische en vooral anti-
militaristische opstelling aan de basis 
van deze onvriendelijke verhoudin
gen.» 

— De kollaboratie, mét de terecht
stelling van sekretaris Karel De Fey-
ter heeft VOS in officiële Belgicisti-
sche kringen voor goed veroordeeld 
tot een marginale rol in het polit iek 
bestel-
— Guido Provoost: "Hoewel de VOS-
beweging zich steeds officieel ondub
belzinnig politiek-onpartijdig heeft op
gesteld, heeft tiet trauma van de kolla
boratie de VOS-beweging ontegen
sprekelijk schadelijke gevolgen opgele
verd. Vooral in de eerste jaren na de 
tweede wereldoorlog. 
De Vlaamse oud-strijders-families heb
ben in die jaren zoveel drama's moeten 
beleven. Precies op het moment dat 
onze mensen, zoals Laureys, hun vin
gers verbrandden in Finland en elders, 
ontvluchtten andere oorlogshelden het 
peloton-van-de-dood met wijds ge
opende politieke afweer-paraplu's...» 
— De VOS mag zich vandaag verheu
gen in politieke steun van enkele par
lementsleden, twee ministers-van
state, én een toespraak van de eerste 
zogenaamde Vlaamse premier. Zijn 

maanden zowat 200 Vlaamse stri jders 
minder te l t -
— Een politiek miskende generatie 
heeft overlast om haar idealen te la
ten overleven; om zelf te herademen-
— Herman Vandezande: Ons VOS-
tijdschrift neemt elk jaar zowat twee
honderd tot driehonderd overlijdensbe
richten op. 
Elk heengaan van een VOS-militant, 
verdient een kompensatie door de on
baatzuchtige inzet van evenzoveel jon
gere Vlamingen. 
De VOS heeft een goede voedingsbo
dem, aangezien in Vlaanderen de 
dienstweigering, of alleszins het antimi-
litaristisch ideaal, de dienstplichtige jon
geren blijvend prikkelt.» • 
— Het Verbond van Vlaamse Oud-
stri jders beoogt nieuw en vooral jong 
antimilitaristisch bloed, maar in aktu-
ele vraagstukken van defensie wordt 
zelden of nooit een duidelijk stand
punt ingenomen? 
— Guido Provoost: Inderdaad heeft 
VOS al te lang een vergeeld oud-strlj-
dersimago behouden. De jongste tijd is 
in Vlaamse oud-strijdersrangen even
wel inmiddels voldoende het proces 
gemaakt van de meest efficiënte 
Vlaams-pacifistische beweging. We le
ven evenwel nog met het onvermijdelij
ke trauma dat de naoorlogse kollabora
tie heeft veroorzaakt in onze rangen. 

De VOS blijft dus nog onvermoeibaar 
de stoffeli jke belangen van de Vlaam
se oud-stri jders behartigen als «eer
biedwaardig programmapunt», maar 
de jongste tijd wordt er vernieuwde 
grote aandacht geschonken aan het 
«geestelijk erfgoed van de Frontbe
weging»: zelfsbestuur, en «nooit meer 
oorlog». 

aangewezen om ons imago van oud-
strijder bij de jonge Vlamingen wat fris
ser te maken.» 

Guido Provoost: Het is niet de eerste 
keer dat VOS nieuwe klemtonen legt 
Achteraf beschouwd valt het te betreu
ren dat VOS belangrijke groepen 
Vlaamse oud-strijders niet in één orga-
nizatie verenigde Nu zou het al even
zeer verkeerd zijn mochten de jonge
ren en de Vossen naast mekaar wer
ken om de afbouw van het militair appa
raat te betrachten. 

Herman Vandezande: We hebben ons 
voorgenomen VOS beter bij de nieuwe 
generaties te laten kennen. Naar de 
jongeren toe gebeurt dat momenteel 
onder meer met soldatenbneven. Ook 
de plaatselijke VOS-afdelingen pogen 
wij in die zin te motiveren. 
We zullen ook nog meer vormings
bijeenkomsten inrichten. Het moment is 
voorbij dat wij ons kruit verschieten 
voor een nationale erkenning als oud-
strijdersorganizatie. Met de krachten 
die we ontwikkeld hebben willen we zo 
mogelijk nog meer dan vroeger de vre
desbeweging in Vlaanderen vaart ge
ven.» (hds) 
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