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ONMOGELIJK 

FRANS PRATEN 

Akkoord met uw opmerking over de 
Gentenaar Beyers die als Franstalige 
Vlaming de wereld bewijst dat Vlaan
deren tweetalig is (dat is het in feite 
ook) en dat de slimmen Frans praten 

Maar Beyers alleen is nog geen 
doorslaand bewijs Alle Vlaamse ver-
kozenen met op kop de heer Schiltz 
doen hun best om de wereld te bewij
zen hoe goed en mooi ze Frans kun
nen praten Wat is er dan eigenlijk aan 
de h a n d ' 

Voor de kleine Vlaamse mensen die 
vooruit willen wordt hier dagelijks het 
bewijs geleverd door eigen Vlaamse 
leiders dat men er zonder Frans niet 
geraakt in België Geen wonder dat 
Vlaanderen slaapt i Het wordt in slaap 
gewiegd 

A C Gent 

DOEL NOG 
NIET BEREIKT 

Naar aanleiding van uw artikel in ver
band met de Priester Daens-herden-
king ben ik zo vnj er u op te wijzen dat 
ik het heel bedroevend vind dat die 
hele reeks jongeren (genoemd in uw 
artikel) met bij name genoemd is 
Een klem onbeduidend feit maar wij 
het Vlaams Nationaal Jeugdverbond 
hebben zo al genoeg te kampen met 
het negeren van ons bestaan door 
pers en zelfs door andere «Vlamin
gen» dat WIJ daardoor steeds ge
schokt zijn 

Onze interesse voor de Priester 
Daens-herdenking is er altijd geweest 
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(onze blauwvoetvendel-schaar noemt 
«Priester Daens») wij willen met dat 
onze jongeren de grote Vlaamse voor
mannen vergeten 
Maar wij zien ook met lede ogen aan 
de trend in onze Vlaamse beweging 
die van aktieve Vlaamse strijd een 
soort louter kulturele aangelegenheid 
(met veel salonpolitiek) tracht te ma 
ken W I J Vlamingen mogen met verge
ten dat ons doel lang nog met bereikt 
isi 
En daarom blijven wij doorgaan met 
het Vlaams Nationaal Jeugdverbond 
jongeren te vormen door ons spel 
Jongeren die weten dat ze met zomaar 
een «Belg» zijn die weten dat ze dat 
met kunnen blijven 
En ook daarom hebben we hulp nodig i 

D V d S , Aalst 

ALTERNATIEF 
Naar onze mening lijkt het stemmen
verlies van de V U op 10 juni eerder 
een gevolg te zijn van het momenteel 
onduidelijk profiel van de VU dan van 
bv het Tindemans-effekt of de Eg-
mont-story 

We menen dan ook dat de enige ma
nier om uit deze impasse te komen erin 
bestaat het profiel van de VU heel 
scherp te stellen en als duidelijk alter
natief voor wat andere partijen afschil
deren 

Indien het huidig partijbestuur hieraan 
met kan voldoen dan eisen we een ra-
dikale verjonging van onze partijtop 

VU-afd Vossem 

ARM VLAANDEREN 
Met een zekere ontsteltenis en een 
diep medelijden voor de V U heb ik het 
ontslag van onze geliefde voorzitter 
Hugo Schiltz vernomen 
Om zo maar ineens een man opzij te 
laten zetten die de twee laatste jaren 
alles heeft gedaan om ons Vlamingen 
de weg te wijzen waar wij naartoe 
moeten gaan' Een man die gezag en 
eerbied heeft afgedwongen bij duizen
den onder ons door zijn vaste wil en 
durf neen zoiets kan er bij mij met in 
Ik zal ook maar besluiten met de woor 
den van Schiltz geboren als Vlaams-
nationalist wil ik sterven als nationalist 
En moge God de verdere toekomst 
van de V U beschermen 

D K A Oostende 

WIJZERS NIET TERUG 

Indien in «Wij» nog plaats is voor lezers 
van de derde leeftijd die vooral in te
genspoed de partij trouw blijven zou ik 
dringend willen zeggen «Wie niet 
trouw kan zijn moet bij ons met staan i» 
Ik lees in de pers dat zekere eens 
vooraanstaande VU-mandatanssen 
zich nu als kleine mensen tegen voor 
zitter Schiltz opstellen Zij willen terug 
in de rust en de onverantwoordelijk
heid der steriele oppositie Als Schiltz 
verdwijnt zullen naast veel jongeren 
ook zeer veel ouderen zich zeker 
duchtig tegen versleten en voorbije 
opvattingen van de konservatieve he
ren afzetten 

Indien de wijzers teruggedraaid wor 
den zullen zeer velen moedeloos toe
kijken 

A v D Gent 

NIET VERSAGEN 

Moeten wij tot pessimisme verval len ' 
Duizendmaal neeni Door de Vlaamse 
Beweging loopt een rode draad van 
bloed tranen en teleurstellingen De 
ware nationalist versaagt met Partijlei
ders of mandatarissen die het kunnen 
opbrengen naar een staatspartij over 
te lopen zijn nooit nationalist geweest 
Het zijn arrivistische beroepspolitie-
kers En die is men beter kwijt i 

Van bepaalde zijde wordt thans de slo
gan «terug naar de bron» gelanceerd 
d w z in behoorlijk Nederlands geef 
de ezelsstamp aan voorzitter Schiltz 
aan Nelly Maes en De Beul en zelfs 
aan Coppieters daarna gaan wij aan 
tafel zitten en over eenheid praten 
Dat men ophoude met persoonlijke 
aanvallen op Vlaams-nationalisten met 
andere maatschappelijke ideeën i Hier
bij zijn alleen de tegenstanders gebaat 
en wordt afbreuk gedaan aan de V I -
nat politieke macht De enige die telt 
alle grote kultuurverenigingen en fond
sen ten spijt 

Of maken deze aanvallen deel uit van 
het grote afbraakoffensief met ge
heimzinnige kapitaalkrachtige mach 
ten op de achtergrond ' Mogelijk is het 
alleszins 
In hou en trou' 

E S D - A , Borgerhout 

TERMINAAL? 

Reeds geruimte tijd brengen de politie
ke journalisten de evolutie(s) in de V U 
dikwijls onder lezersogen Enkele da
gen geleden weer met het geval Pee-
ters Zopas met de verkiezingen waar
door de partijraad van de V U zijn ei
gen onbenulligheid de vriie teugel liet 

BIJ het ontslag van P Peeters werd de 
vraag nog eens gesteld of de V U ter
minaal was De V U is met noodzakelijk 
terminaal evenmin als de Vlaamse Be
weging dat IS Een bepaalde V U is ter
minaal een bepaald type van Vlaamse 
beweging is achterhaald Jammer 
gneoeg juist dat type dat door ex-par-
tijbestuurslid Peeters en sommige 
nieuwe partijbestuursleden gehuldigd 
wordt Daarmee wordt de V U een 
marginale partij naar de toekomst de 
sociale realiteit en het konkrete leven 
toe 

De utopie zal er verder in verschralen 
tot enkele skeletachtige nationalisti 
sche impulsen Wij kunnen enkel de 
mensen danken die er 25 jaar goed 
werk van gemaakt hebben de vele mi
litanten een Van der Eist een Schiltz 
en even terzijde gaan staan buiten de 
partijpolitiek even verpozend zien wat 
groeit wat de moeite waard is Hoe in 
het spel van ambities en ideologieën 
een politiek volwassen gemeenschap 
groeit En buiten de partijen om een 
steentje daartoe bijdragen 

De partijraad van de V U heeft al enke
le jaren veel stukken gemaakt van wat 
ons gegeven was Vertrekken doet 
nochtans nog altijd pijn Terugkomen 
kan nog altijd Dan zal er toch wat an
ders dan een halve paleisrevolutie 
moeten gebeuren Wanneer het kol-
lektief ontslag van de part i j raad' 

M O D St-Katelijne-Waver 

Het IS mij als jong positief-denkend 
Vlaams-nationalist sinds het ontslag 
van Hugo Schiltz als voorzitter onmo
gelijk de partij nog langer te volgen in 
de weg die terug moet leiden naar de 
«bron» doch tevens naar een steriel 
negativisme en een klaagmuurpolitiek 
In de oprechte hoop in een nabije of 
verre toekomst terug uw rangen te 
kunnen vervoegen 

C W Berchem 

WIE IS 
VERANTWOORDELIJK? 

Donderdag 24 mei II om 10 u s och
tends valt Abdeslam A met zware 
maagpijnen neer aan de Bruul te Me-
chelen De dienst 900 voert hem naar 
het OCMW-hospitaal en de stadspoli
tie stelt proces-verbaal op 
Buiten bewustzijn wordt hem in de kli
niek «iets» ingespoten en eenmaal te
rug te been wordt hij naar huis ge
stuurd Daar geraakt hij echter niet bin
nen omdat hij s morgens de deur had 
toegetrokken met de sleutel aan de 
binnenkant 

Op zijn zwerftocht door de stad nog 
steeds met de stekende pijnen in een 
volledig verlamde maagstreek komt hij 
een vnend tegen die hem terug naar 
het OCMW-hospitaal brengt De dok 
ter van dienst wil hem wel onderzoe 
ken maar als Abdeslam de onder-
zoekskamer wil binnengaan blijkt de 
deur gesloten 
Het O C M W telefoneert naar de politie 
om die twee Marokkanen te komen 
weghalen Beiden worden meegeno
men Terwijl de ene zowat dadelijk 
wordt vrijgelaten duwt men de half-be
wusteloze Abdeslam met geweld in 
een cel en neemt hem zijn papieren en 
geld af Zekere tijd later sleurt een 
agent hem met de haren de cel weer 
uit en dreigt «hem wel te zullen vinden 
als hij zich vandaag nog in een kliniek 
zou aanbieden» 

Weer op straat geraakt hij tot bij zijn 
buurvrouw waar hij voor de zoveelste 
maal die dag flauwvalt Haar inderhaast 
bijgeroepen huisdokter stelt dadelijk 
een ernstige maagscheuring vast die 
om de man zijn leven te redden 
dezelfde dag nog moet geopereerd 
worden «Enkele uren later was fataal 
geweest» zgcjt de chirurg later Abdes
lam stribbelt heftig tegen als men hem 
naar de Sint-Jozefkliniek wil brengen 
uit angst voor wat de politie hem kort 
tevoren gezegd had 
Abdeslam A heeft een werkvergun
ning A en werkt reeds verschillende ja
ren volledig legaal in België 

Onze vraag blijft waar wiens verant
woordelijkheid ligt en wie welk onder
zoek moet instellen naar dergelijke in
breuken op de meest elementaire 
mensenrechten 

Centrum Gastarbeid V Z W 

Mechelen 

HELLING NAAR LINKS 

Het ontslag van de heer Peeters dat ik 
zo juist langs de radio verneem vind ik 
juist 
Wanneer de Volksunie nieuwe men
sen aan het partijbestuur zet zal ik mij 
er weer voor inspannen met mijn mo
gelijkheden 
Van de helling naar links van de partij 
walg ik En dat is nu juist de achteruit
gang van de VU 
BIJ ervanng weet ik dat wij Vlaams-na
tionalisten nooit van links iets te ver
wachten hebben 
Nooit heb ik een linkse tot het Vlaams-
nationalisme kunnen brengen Maar 
wel van rechtsgezinden overtuigde na
tionalisten gemaakt 
Ik werk vanuit de overtuiging omdat ik 
geen rotpoliticus ben En wanneer 
Schiltz zijn Vlaanderen hef heeft dan 
treedt hij af 

D G Aarschot 

Wi) ontvangen graag brieven van 
onze lezers als ze ondertekend zijn 
Naamloze brieven gaan de scheur 
mand in evenals scheld en smaad 
brieven De andere publiceren wi| 
naargelang er plaats beschikbaar is 
Wi| behouden ons dan ook het recht 
voor brieven m te korten en pers 
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen 
De opinie vertolkt in een lezersbrief 
IS niet noodzakelijk de onze 

Dë redaktie 

CENTRUMPARTIJ 

Met verbijstenng nam ik kennis van 
het nieuwe partijbestuur Worden het 
leiders zonder l eden ' 
Gaat het hier om de vernietiging van 
de Vlaamse beweg ing ' Onze ver 
deeldheid is onze schande Het her
denken van de politieke Vlaamse be
weging in een centrumpartij is mijns in
ziens de enige uitweg 

Een volksjongen 

D S G St Amands 

m DEZE WEEK IN m knads^ 
>^?^a!nden«artens 

Verder deze week in knack 
MAGAZINE 

Operatie doorbraak 
acht BSP-ers proberen hef nog maar eens een „doorbraak 
naar de kristenen toe 

Is er nog olie ? 
hoe minister Claes onze olievoorraad op peil wil houden 

Bootvluchtelingen 
suggestie voor westerse landen die krokodilletranen schreien 
over het lot van de tienduizenden in zee gedreven vluchtelin
gen neem ze op 

In de Kultuurkrant o/m 
Revolutie rond Reinaerl / Middelheim beelden uil Skandina-
vie / Poëzie van Nic van Bruggen, Eddy van Vliet, Gees Bud-
dingh en Herman de Coninck 

knack nu te koop: 35 fr. 
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Uit de diepte I I omh< I I I 

Waarom het ontkennen? De verwar
ring, de twijfels en de ontmoediging zijn 
groot in de Vlaamse rangen. 
Sinds jaren wordt de Volksunie ge
schokt door een aan ta l feiten en ontwik
kelingen, die de partij tot in h a a r diep
ste vezels hebben beroerd. Nadat de 
Volksunie in de zestiger jaren gezorgd 
had voor een totale ommezwaai en een 
radikal iser ing van de politieke stand
punten in Vlaanderen, stapelden in de 
zeventiger jaren de ontgoochelingen en 
tegenstellingen zich op. De eenzame 
strijd van de Volksunie tegen de fatale 
grondwetsherziening van 1971 werd 
door de kiezers niet gewaardeerd: de 
verkiezingen van 1971 kenden nog een 
lichte algemene vooruitgang, met stag
natie en reeds terugloop in enkele ar
rondissementen. In 1974 tekende zich 
een duidelijke terugloop af. 

De poging om op de valreep de Vlaams-
nationale politieke macht in te schake
len in de s taatshervorming en het beleid 
mislukte. Onder meer door de onder
schatting, vanwege de Volkunie, van de 
reële bekommernissen en frustraties in 
Vlaanderen. De verbeten strijd rond Eg-
mont, die niet zozeer een strijd was over 
het te bereiken doel dan wel over de weg 
e r n a a r en de prijs ervoor, leidde tot een 
voortschrijdende verdeeldheid binnen 
het Vlaamse kamp. Overtuigde federa
listen, gesplitst volgens de scheidings
lijn van het gemeenschapspakt, stonden 
plots onbegrijpend en zelfs vijandig te
genover mekaar . Oudere tegenstellin
gen en schijntegenstellingen maakten 
de verwarr ing nog groter. 
Deze periode van jarenlange moeilijk
heden viel daarenboven samen met het 
tijdperk dat de Volksunie, na een kwart

eeuw van ononderbroken strijd en inzet, 
dringend a a n vernieuwing en verjon
ging toe was. De rangen van hen die de 
partij trouw bleven sloten zich in de te
genspoed en stonden minder dan vroe
ger open voor de normale osmose met 
wat werkelijk leeft in de Vlaamse ge
meenschap. 
De gebeurtenissen die thans de partij 
schokken, zijn dan ook het onvermijde
lijk slot van een periode. 
In de eerste plaats dient hulde en dank 
te worden betuigd aan de voorzitter, die 
zijn taak met grenzeloze toewijding 
heeft vervuld. De meningsverschillen 
tussen hem en het nieuwverkozen par
tijbestuur, die van taktische en strategi
sche en niet van programmatische of 
ideolgische aa rd zijn, mogen en zullen 
niet beletten dat de partij verder kan re
kenen op de loyale inzet en de ervar ing 
van Hugo Schiltz. Een afstandelijker be
nader ing dan reeds vandaag voor ie
dereen mogelijk is, zal de tragische 
grootheid en de grote tragiek van deze 
voorzitter in de moeilijkste jaren van de 
partij steeds duidelijker doen uitschij
nen. 

Inmiddels moeten de rangen definitief 
gesloten worden. Dit is niet alleen de 
wens en de opdracht van het nieuwe 
partijbestuur, m a a r ook van de schei
dende voorzitter. De vertrouwensbreuk 
in en rond de partij moet worden ge
dempt. De partij moet, ook aan de top, de 
belichaming zijn van de onbaatzuchige 
inzet die steeds een kenmerk is geweest 
van de Vlaamse Beweging en die onver
minderd leeft aan de basis. 

Vernieuwing en verjonging: de partij 
moet open s taan voor de gedachten en 

bekommernissen die leven bij de jonge 
generaties in Vlaanderen. 
Het par t i jprogramma moet onvermin
derd in zijn Vlaams-nationale en sociale 
dimensie gehandhaafd worden, zoals 
het gegroeid is uit de reeks grote partij-
kongressen. Het moet beleefd en uitge
dragen worden met een radikalisme dat 
niet verbaal is, m a a r gericht op het we
zenlijke. De Volksunie moet verder ijve
ren voor een open, demokratische en 
verdraagzame maatschappij. Ongebon
den en wars van alle belangengroepen 
moet de partij oog blijven hebben voor 
de kanslozen in de maatschappij, voor 
de groepen die niet de kracht van hun 
aanta l of de macht hebben om zichzelf 
te verdedigen. De juiste plaats van de 
arbeid en de rechtmatige beloning er
van moeten een permanente zorg zijn. 
Slechts partijen die met grote waarach
tigheid de beginselen van hun program
ma beleven en uitdragen, kunnen een 
antwoord vinden op de stijgende onver
schilligheid en de afkeer van de burgers 
voor het politiek bedrijf. De Volksunie 
moet een propere en ongebonden poli
tiek voeren, gericht op het algemeen be
lang. Voorrechten en privileges moeten 
ha rd aangepakt worden, in een geest 
van non-konformisme en ongebonden
heid tegenover de gevestigde machten. 
Vrees om op zere tenen te trappen, zoals 
bij voorbeeld inzake de bestrijding van 
de milieuverloedering, mag niet be
staan. 
En boven alles en door alles heen: 
Vlaanderen eerst! 
Met dit radikaal beleefd en uitgedragen 
programma, gegroeid uit de onverval
ste bodem van het Vlaams-nationalis-
me, moet en zal de Volksunie terug n a a r 
omhoog. tvo 

Haalt België 1984? 
(P. De Belder) - Het verder 
voortbestaan van België 
wordt meer en meer In 
vraag gesteld. Dat Is wel de 
voornaamste konklusie na 
de tweede zitting van de 
Staten-Generaal van de bij 
het Egmontkomitee 
aangesloten verenigingen, 
afgelopen zaterdag te 
Brussel. 

Zo'n 350 bekende en minder 
bekende Vlamingen vulden 
er de Beursschouwburg en 
bezorgden een hartelijk 
onthaal aan Guido Sweron. 
Namens de Vlaamse 
Voerenaars pleitte die voor 
werk in eigen streek — een 
klein Vlaams bedrijfje in 
Moel ingen zou al veel 
helpen — en voor een 
versnelde uitbouw van de 
toeristische infrastruktuur. 

Eerder had prof Verhulst, die 
deze zitting voorzat, een uitgesto
ken hand gericht naar wat hij 
noemde de verslagen Egmonters 
En gepleit voor samenwerking om 
het plan-VDB te kelderen. Een sa
menwerking die wellicht verge
makkelijkt zou worden door het 
Overlegcentrum van Vlaamse 
Verenigingen nieuw leven in te 
blazen Zodat bijvoorbeeld het 
Vermeylenfonds terug kan mee
spelen.. 
Nadat Michiel Vandekerckhove 
vervolgens de Vlaamse toppolitici 

bezworen had voortaan met meer 
met een minderheidscomplexs 
rond de onderhandelingstafel te 
gaan zitten, zetten Jaak Van 
Waeg, Paul Daels en Yvette Butz-
ler de voorstellen uiteen van het 
Egmontkomitee i v.m de staats
hervorming. Zoals in het verleden 
werd er gepleit voor een konse-
kwent doorgetrokken federalisme 
met twee De lijst van de aan de 
deelstaten toekomende bevoegd
heden werd evenwel sterk ver
ruimd En wat Brussel betreft wer
den volstrekt autonome Vlaamse 
instellingen geëist 
Paul Daels stipte bovendien aan 
dat er geen enkele reden is tot de
faitisme- de uitslagen van de jong
ste verkiezingen in Brussel, Voe
ren en Komen bewijzen volgens 
hem dat het mogelijk is — mits vol
harding en radikalisme — het ver
loren veld terug te winnen 
Uit deze strijdbare bijeenkomst 
bleek evenwel vooral dat het se
paratistische denken in een 
stroomversnelling is geraakt. Het 
geroep om een eigen republiek 
was bijna nooit uit de lucht en zo
wel Paul Daels als Clem De Ridder 
stelden duidelijk dat, wat het Eg
montkomitee betreft, het voortbe
staan van de Belgische staat defi
nitief heeft afgedaan als imperatief 
gegeven Eerstgenoemde herhaal
de trouwens de leuze die ons 
kersvers partijbestuurslid Jaak 
Vandemeulebroucke enkele jaren 
geleden lanceerde op een IJzer
bedevaart «In en met België als 
het kan, zonder België als het 
moet!» 

Kinderen 

Met duizenden zijn ze 
deze dagen de school-
poorten uitgerend de 
grote vakantie tegemoet. 
Voor hen vragen we: 
twee maanden zomerzon 
(en een klein beetje re
gen om de bloemen te la
ten leven), veel veilige 
speelpleinen en auto
chauffeurs die wat meer 
nadenken. 

Nadenken: dat wensen 
we ook de politici als ze 
nog eens over schoolpo-
litiek praten opdat ons 
onderwijs wat meer 
school» wordt en wat 
minder «politiek»-
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de week van Gej 

Winstgevend 
leerlingen
vervoer 
Minstens zeven personen zul
len voor^de rechtbank van Ton
geren moeten verschijnen in 
een zaak van bedrog met leer
lingenvervoer. Het zou om een 
bedrag van 16 miljoen gaan. 
Dagelijks werd door de exploi
tant van het leerlingenvervoer 
1390 km. aangerekend, 444 km. 
meer dan er in werkeli jkheid af
gelegd werden. CVP-kamerlid 
Rutten sloot als burgemeester 
van Dilsen het kontrakt af en 
zal zich moeten verantwoorden. 
Twee van de tien dagritten wer

den bovendien door bussen 
van Dilbeek gereden maar wer
den niettemin aan de Staat aan
gerekend. 
Een zaak die biezonder antipa-
tiek overkomt als men weet dat 
alle betrokkenen een meer dan 
behoorli jk inkomen hebben en 
ten tweede dat deze fraude op 
vervoer van schoolkinderen 
gebeurt. 

Ergerlijke 
traagheid 
De traagheid waarmee het on
derzoek van vervui ld leiding
water in West- en Oostvlaamse 
'gemeenten en in enkele Hene
gouwse plaatsen verloopt be

gint velen te ergeren, des te 
meer daar dr. Hombrouckx, 
hoofd van de kunstnierafdeling 
van een kliniek te Ronse van 
mening is dat de besmetting er
ger is dan de 
watervoorzienings
maatschappij wil toegeven. 

Ook is er kritiek op het feit, dat 
de watermaatschappij vier da
gen wachtte vooraleer een ge-
specializeerd labo uit Brussel 
onder de arm te nemen. Verbaal 
hebben het ministerie van 
Volksgezondheid en de water
leverancier vlug gereageerd, 
maar de praktische reaktie 
bli jkt veel trager te zijn. De ge
neesheer voornoemd zei dat de 

watermaatschappij er zich te 
gemakkeli jk van af maakt door 
onvolledige informatie aan het 
publiek. 

Te trage reaktie en onjuiste in
formatie: is het zo dat overheid 
en een openbare dienst tegen 
een belangrijke vervuil ing op
treden? Na de zaak van de 
kernreaktor te Hoei (en nu ook 
te Doel) en het Testaankoop
verslag over de onbetrouw
baarheid van de medische la
bo's werd de bevolking veel te 
laat over de waterverontreini
ging verwitt igd. Is het soms zo 
dat we nu ook op «zuivering» in 
Volksgezondheid moeten aan
dringen? 

Vlaming gevraagd 
Deze week werd door het kabi
net van de minister van het 
Brussels Gewest, de heer L 
Defosset, via het persagent
schap Belga een mededeling 
verspreid, waaruit we u echt 
enige citaten moeten brengen. 
«... De aan zijn dagorde inge
schreven punten aanklam
pend.-» 

«... Het Comité voorschreef een 
volledige balans op te maken...» 
«... Er bestaat natuurlijk tussen-
verband tussen de economi
sche verwikkelingen-» 

«... Het comité was overigens 
oplettend naar het funktioneren 
van het subregionaal tewerk
stell ingscomité, zijn onmiddel
lijke schok in de regio betref
fend-» 

Een ware bloemlezing. Mis
schien prettig om te lezen, maar 
alles bij mekaar vernederend 
voor de vele duizenden Vlaam
se Brusselaars. Blijkbaar zit er 
op het kabinet van minister De
fosset niet één Vlaming, zelfs 
geen tolk. Een voorafbeelding 
van de hele FDF-administratie, 
het toekomstig Brussels ge
west. 

Verantwoorde
lijkheid 
De verantwoordeli jkheid van 
de minister van Bmnenlandse 
Zaken Gramme voor de her
haalde incidenten in de Voer
streek en vooral voor de orga-
nizatie van de ontvangst door 
het staatshoofd van bendelei
der Happart, werd in het parle
ment duideli jk naar voren ge
bracht. Én door leden van de 
meerderheid, én door leden van 
de oppositie. 

Met allerlei proceduretruukjes 
hebben de regeringsparti jen 
belet dat het parlement zich 
snel over het vertrouwen van 
de minister zou uitspreken. 
Daarenboven werd een resolu-
t ievoorstel van de Volksunie, 
dat inhield dat de Kamer het 
ontslag vraagt van de minister, 
in de kommissie verworpen. 
CVP en BSP stemden tegen. 
De P W onthield zich. 

Schilti en de duivel 
Afgezien van de korte aan- en inlooppenode onder professor Couvreur heeft de 
Volksunie zich in het kwarteeuw van haar geschiedenis slechts twee voorzitters 
gegund 

Deze stabiliteit in de leiding is op zichzelf merkwaardig Ze verraadt een wezenlijke 
karaktertrek van een partij die. alleen op zichzelf aangewezen, een sterke groeps
geest ontwikkelt Ze verraadt ook de Vlaams-nationale neiging om aan de rol van 
de voorman een belang te hechten, dat voorzitters in andere partijen doorgaans 
niet hebben De Vlaams-nationale voorzitter wordt beschouwd als de belichaming 
van de idee Op hem projekteren zich de verlangens, de eisen en de verwachtin
gen van een volk dat zich eindeloos onderweg voelt door de woestijn en dat zijn 
Mozes nodig heeft 

Zolang de voorman aan die projektie beantwoordt of schijnt te beantwoorden, valt 
hem méér eer en genegenheid te beurt dan welke andere partijvoorzitter ook De 
staande ovatie, minutenlang, na een presidentiele toespraak op het kongres van 
een Vlaams-nationale partij behoort sinds generaties tot de traditie 
Wanneer de voorman echter met meer beantwoordt aan de absolute projektie, 
dan wordt hij ook totaler verguisd dan welke andere partijvoorzitter ook 
De zekerste manier voor hem om blijvend te kunnen rekenen op de verering van 
de Vlaams-nationalisten, geslacht na geslacht, is tijdig te sterven 
Het zijn echter niet alleen deze traditionele karaktertrekken van het Vlaams-natio-
nalisme die een kwarteeuw lang gezorgd hebben voor stabiliteit in de leiding van 
het Vlaams-nationalisme 

Frans Van der Eist en Hugo Schiltz zijn mensen van een gestalte, die hoog uitto
rent boven het formaat van hun generatie Wie met hen omgegaan en gewerkt 
heeft zal nijdloos of desnoods met tegenzin, hun intellektuele superioriteit erken
nen De gewone militant heeft dat altijd aangevoeld Hij besefte, geleid te worden 
door een man die moeiteloos, met een andere politieke keuze, de hoogste toppen 
zou scheren Hij achtte het een waarborg dat precies zon man, met de grote mo
gelijkheden elders, de voorkeur gaf aan de strijd in een Vlaams-nationale partij 

Het IS Van der Eist geweest die, met een feilloos politiek instinkt, de partij de weg 
toonde van kleine repressiegemeenschap naar een volwaardig alternatief 
Hoe groot ook het verschil tussen mens en mens, hoe pijnlijk ook de opvolging van 
de een naar de andere is verlopen tussen Van der Eist en Hugo Schiltz is er de lo
gische lijn van dezelfde basisgedachten omtrent de rol van de Vlaams-nationale 
partij Het stellen van bereikbare objektieven, het met vluchten in verbale vaagheid, 
het rationeel gebruik van de Vlaams-nationale macht om de objektieven te berei
ken 

Leo Delwaide, die destijds de jonge Schiltz te Antwerpen aan het werk zag, heeft 
zijde gesponnen bij de gedachte dat hij een opvolger ontdekt had voor het sche-
penambt van de Haven voor een Sinjoor in deze Hanzestad het hoogste ambt De 
grenzeloze ambitie van Schiltz lag echter elders 
Ze lag in dezelfde lijn als de grenzeloze ambitie van Van der Eist beslissend er toe 
bij te dragen om het Vlaamse volk een eigen staat te geven De Vlaamse Bewe
ging te voeren naar haar staatkundig eindpunt, dat meteen het vertrekpunt zou zijn 
voor haar opdracht in een autonome Vlaamse maatschappij 
Men heeft met Schiltz altijd geweten, wat voor vlees men in de kuip had Op tien
tallen kongressen en vergaderingen slingerde hij zijn oorlogskreet over de hoof
den van zijn toehoorders federalisme, desnoods met de duivel' 

en zouden we nu met even wachten op het afstandelijker oordeel van de ge
schiedschrijvers"^ Tenware dat de feiten al vroeger een oordeel wettigen Want 
Schiltz was behept met de vrees dat, als hij er met bij was om het federalisme te 
verwezenlijken, de duivel het alleen zou doen 

dio Genes 
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Stad Brussel 
schaft Vlaamse 
biblioteken af 
Tijdens de Brusselse gemeen
teraad van maandag l.l. is de 
ware aard van de Franstaligen 
nog eens duidelijk naar boven 
gekomen maar ook van de... 
CVP, die daarmee in de be-
stuursmeerderheid zit. 

Een van de agendapunten be
oogde het vol ledig inkapselen 
van de stedelijke biblioteken 
binnen de uitsluitend Franstali
ge kulturele koepel. 

Tot nu toe w/aren de Brusselse 
biblioteken tweetalig samen
gesteld met het nodige tweeta
lige personeel. Het goedge
keurde voorstel heeft tot ge
volg dat de stad Brussel, die zo 
graag met haar officiële tweeta
ligheid pronkt, alleen nog een-
talig-Franse biblioteken heeft. 
Raadslid Vic Anciaux eiste de 
intrekking van het voorstel en 
het opmaken van een plan dat 
moet voorzien in de oprichting 
van afzonderli jke Franstalige 
en Nederlandstalige stadsbibl i-
oteken. 

De meerderheid van de Brus
selse gemeenteraad weigerde 
dit voorstel en stemde dus 
voor de afschaffing, ook de 
CVP die opnieuw aantoont hoe 
men Brusselse Vlamingen in de 
rug schiet! 

Progressieve 
frontvorming... 
Zeven Vlaamse socialisten 
hebben tien jaar na de oproep 
van Collard tot progressieve 
frontvorming een nieuwe op
roep gedaan. Het verschil tus
sen beide is dat Collard zich 
van organizatie tot organizatie 
richtte, terwij l de Zeven zich tot 
de basis richten. Het manifest 
pleit voor een loskoppeling van 
politiek en geloof. De jongste 
ti jd is de vermenging van beide 
vooral door de CVP duideli jk 
aan het licht getreden. Het ma
nifest pleit voor zelfbeheer. Er 
moet naar polarizatie gestreefd 
worden, er is geen bezwaar te-
geneen tweeparti jenstelsel 
(een streven dat in ons land 
eerder utopisch voorkomt). De 
Zeven pleiten ook voor levens
beschouweli jke verdraagzaam
heid in Vlaanderen. 

In de herfst zullen de reakties 
onderzocht worden en voorge
legd aan de BSP. De besluitvor
ming moet desgevallend een 
statutenwijziging in de BSP tot 
gevolg hebben. 

...Tweede uitgave 
Of deze oproep veel weerklank 
zal hebben blijft een open 
vraag. Vooral het sukses van 
het ACV in de syndikale verkie
zingen en de herhaalde nadruk 
op het kristeli jk karakter van 
CVP en aanverwante organiza-
ties zijn niet van aard om dit 
manifest ingang te doen vinden 
bij de kristeli jke georganizeer-
de arbeiders. Bovendien moet 
men zich ook afvragen, of het 
bij de eigen mensen sukses zal 
hebben. Collards oproep zelf 
bleef zonder gevolg bij de 
Vlaamse en Waalse socialisten. 
Men verstond bovendien onder 
progressieve frontvorming fei
telijk de opslorping van de kris-
ten-demokraten door de BSP. 
Toen bleek dat deze haring niet 
braadde was Collard's oproep 
nog slechts een voorwerp van 
teoretische diskussies. 

van funkties, werden steeds 
vaker gehuld in de wijde 
mantel van ideologische be
kommernissen. Bij voorkeur 
werd hierbij gebruik ge
maakt van verbaal radikalis-
tisch opbod of van een gro
tendeels artificieel opgefok
te rechts-links tegenstelling. 
Hierbij werden herhaaldelijk 
fundamentele beginselen 
van het parti jprogramma 
met de voeten getreden. 
Dit alles dreigde de partij 
lam te slaag in een periode 
waarin zij eigenlijk meer dan 
ooit zou moeten kunnen op
treden als een volwassen, 
doelbewuste en operatione
le polit ieke eenheid. 
Ik heb de voorbi je maanden 
het parti jbestuur hiervoor 
bij herhaling gewaarschuwd. 
Ik heb gepleit voor verjon
ging en vernieuwing aan de 
top. Ik heb gewaarschuwd 
voor de blinde vlucht naar 
een verbaal radikalisme en 

met de historische opdracht 
van de Vlaams-nationale 
partij dat ik, in geweten, niet 
langer de persoonli jke beli
chaming van dit bestuur kan 
blijven. 
Ik wens, zoals in het verle
den, ook nu tegenover de 
Vlaamse gemeenschap eer
lijk en korrekt te blijven in 
mijn politiek optreden. Ik 
kan niet de voorzitter blijven 
van een partij die dreigt zich 
te laten terugdringen in de 
rol van een tijdelijke zweep-
partij. 
Ik dank al diegenen in de 
partij die ook in de moeilijk
ste uren, ook doorheen on
dergeschikte meningsver
schillen, hardnekkig mee-
gestreden hebben om van 
de VU een eigentijdse, toe
komstgerichte volksnatio-
nale partij te maken. Die sa
men met mij hebben willen 
doorbreken naar een nieuwe 
faze in het Vlaams radikalis-

Hugo 

„Waarom ik ontslag neem tl 
In een mededeling heeft 
voorzitter Hugo Schiltz zijn 
ontslag, dat zal ingaan mid
den september, gemotiveerd 
als volgt: 

Elektorale tegenslagen heb
ben in de partij middelpunt- ' 
vliedende krachten losge
maakt. Deze evolutie werd 
met een zekere wellust aan
gewakkerd door persorga
nen, groepen of partijt jes, 
die eigenlijk aansturen op 
de ontmanteling van de eni
ge Vlaams-nationale organi
zatie die in staat is aan 
echte, daadwerkeli jke poli
tiek te doen. 
Zi j vonden helaas gehoor bij 
mensen die door hun erva

ring in de Vlaamse bewe
ging beter zouden moeten 
weten. 

Dit heeft geleid tot een 
reeks feiten waardoor het 
vertrouwen in de partij ver
der aangetast dreigt te wor
den. 

Parlementsleden en parti j
verantwoordeli jken legden 
verklaringen af die onver
enigbaar waren met de 
basisloyauteit en met de mi-
nimumdiscipline zonder de
welke een partij zoals de VU 
niet operationeel kan bli j
ven. 

Persoonlijke ontgoochelin
gen, verlies van mandaten of 
het falen in de uitoefening 

er op gewezen dat de keuze 
van de nieuwe 
parti jbestuursleden in dit 
opzicht meer dan ooit van 
levensbelang zou zijn voor 
de partij. 

Ook de arrondissementele 
voorzitters heb ik in volle 
openhartigheid ingelicht. 
Verleden zaterdag heb ik 
moeten vaststellen dat aan 
dweepzucht, gebrek aan loy-
auteit en eerlijke samenwer
king meermaals de voorkeur 
werd gegeven boven ernst, 
polit ieke deskundigheid en 
toekomstgericht volksnatio-
nalisme. 
Ik acht dit dermate in str i jd 
met de basisbeginselen en 

me. De faze van de zelfbe
wuste, volwassen opbouw 
van een autonome, ver
draagzame Vlaamse staat in 
federaal verband, waarin so
ciale verantwoordeli jkheid 
en rechtvaardigheid de ba
sis zou vormen van de maat
schappij-ordening. 
Dit is en blijft de essentiële 
opdracht van de VU. Daar
aan blijf ik mij wijden, in de 
partij. Daarover zal men zich 
naar ik hoop in de partij 
thans grondig bezinnen. 

Daarenboven heeft Hugo 
Schiltz publiek de mening ge
opperd, dat het wenselijk zou 
zijn een intern kongres bijeen 
• te roepen, alvorens een nieu
we voorzitter te kiezen. 

Schiltz' ontslag 
Bij de vele perskommentaren 
over het ontslag van Hugo 
Schiltz als voorzitter zijn er 
slechts een paar die boren naar 
de dieperliggende oorzaken en 
de permanente spanningen in hef 
Vlaams-nationalisme. Eén van 
die dieper borende kommentaren 
verscheen in «De Financieel-
Ekonomische Tijd». We brengen 
het hierbij integraal. 

«Het ontslag van VU-voorzitter 
Schiltz kan ontleed worden vanuit 
de vraag of het Vlaams nationalis
me dat ijvert voor het zelfbeschik
kingsrecht van de Vlaamse ge
meenschap, ook zijn politieke uit
drukking moet vinden in een partij
formatie. 

Het vooroorlogs nationalisme was 
steeds vertegenwoordigd in het 
parlement: in 1919 waren er vijl 
Vlaams-nationale kamerleden, in 
1921 4, in 1925 6, in 1929 11, in 
1932 8, in 1936 16 en in 1939 17. 
Het Vlaams nationalisme door
stond de vuurproef van de wetge
vende verkiezingen en heeft bijge
volg steeds geopteerd voor de-
mokratische metodes. Ook na 

1945 kwam dit nationalisme poli
tiek opnieuw overeind in een kli
maat van harde Belgische repres
sie als gevolg van de oorlog en 
groeide geleideijk uit via de Volks
unie, tot een zeer bruikbaar instru
ment in het kader van de machts
verhoudingen in dit land. 

Toen men het er in brede kringen 
over eens was dat het taalflamin-
gantisme en de taalwetten alleen 
geen voldoende waarborgen bo
den om Vlaanderen zijn juiste en 
aan zijn demografie aangepaste 
'plaats te geven in het Belgisch 
verband, werd geleidelijk overge
schakeld naar de idee van de insti
tutionele hervorming van de cen
trale staat 

Belgié zou zich herstruktureren op 
grond van de gemeenschappen 
en de gewesten.Het lag voor de 
hand dat in die gewijzigde kon
tekst ook de politieke expressie 
van het nationalisme een andere 
opdracht kreeg. De vraag rees of 
een nationalistische partij ook niet 
moest vertegenwoordigd zijn in 
de organen en raden waar de 
grondwettelijke herziening van de 

staat op het getouw werd geno
men. 
In april 1974 werd een erste po
ging gedaan via de Steenokker-

zeel-gesprekken om tot een glo
baal akkoord te komen met de an
dere politieke formaties, maar zij 
vond geen doorgang. Nadien 
kwam mei 1977 met het Egmont-
pakt en de intrede van de VU in 
een regering. Het feit dat de VU 
als partij na 1971 in haar opmars 
gestabilizeerd werd, om niet te ze
gen achteruitging, zou de pro
bleemstelling van het al dan niet 
deelnemen aan de machtsuitoefe
ning niet mogen vertroebelen, 
maar toch speelt de faktor van de 
aanhang die gemeten wordt met 
algemene verkiezingen een rol 
Het verlies is het rantsoen van de 
verglijding van een zweep- tot een 
beleidspartij. 

Maar kan men, gesteld dat men 
opteert voor de demokratische 
metode van algemene verkiezin
gen met het gevolg dat men als 
partij aanwezig is in de twee ka
mers, een bestendig-oppositionele 
kuur handhaven ? Behoort het niet 
tot het normale politieke spel dat 

men ook wil aanwezig zijn in de re
gering die het land wil hervormen 
bij zover dat de uitvoering van de 
hervorming tevens behoort tot de 
opdracht van Vlaarps-nationale 
politici? Schiltz heeft terecht die 
laatste optie kunnen doordrukken. 
Dat hij en zijn partij gestruikeld zijn 
over het Brussels syndroom in het 
Egmontpakt bij tal van vroegere 
kiezers doet mets af aan de juist
heid van zijn standpunt 
Wat vandaag aan het geschieden 
IS is een heruitgave van de jaren 
her gevoerde disputen onder nati
onalisten over minimalistische en 
maximalistischeprogramma's. Van 
de nationalistische leider Herman 
Vos uit de jaren dertig, die uitge-
kreten werd voor een minimalist 
bij het indienen van zijn federaal 
wetsvoorstel tot omvorming van 
België, tot Hugo Schiltz is er nog 
niet veel veranderd... 
De uiteindelijke vraag luidt dan: 
wat IS een nationalisme dat zich 
slechts zou keren naar de eigen 
nationale bronnen zonder een vol
waardig programma op sociaal-
ekonomisch gebied in een tijd 
waar alle problemen haast kom-
munautaire uitlopers hebben?» 
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Jef Maton: 

„Un clerc qui 

n'a pas trahis # / 

Ik behoor tot de oude garde van de eeuwige re
bellen, de eeuwig onrustigen die met een droom 
;n het hart lopen en die pogen — met de kracht 
van hun kennis en hun deskundigheid, met de 
scherpte van hun geest en hun tong — deze 
droom gestalte te geven op de kleine plek van de 
aarde die Vlaanderen heet 
Ik was nog een kind naar het einde van de twee
de wereldoorlog toe We hebben als repressie
kinderen de golf van anti-Vlaamse terreur op ons 
aan voelen komen en het geweld van de repres
sie om ons heen zien spoken de vaders in de ge
vangenis, de moeders zonder inkomen Wij heb
ben voor vele gevangenispoorten gestaan Wij 
hebben honger geleden en kou, wij hebben sla
gen gekregen, we voelden ons levend verbannen 
uit de gemeenschap van ons eigen volk 
Toen en daar hebben wij, als kinderen, leren lief
hebben het volk dat ons sloeg Wij hepen met het 
hoofd omhoog, het vers nazeggend van Fredenk 
van Eeden «Mijn God, zie ik ben sterk en breken 
zal ik met» 

Geduwd in de marge van de gemeenschap heb
ben WIJ geleerd deze gemeenschap afstandelijk 
te bekijken Onze waardeschaal bij de beoorde
ling van mensen werd geijkt op bepaalde funda
menteel menselijke eigenschappen, die in het 
Vlaams-nationalisme altijd hebben vooraan ge
staan En ik bloos met als ik de namen noem van 
deze deugden, die als vlaggen waren van onze 
jeugd de trouw, de eerlijkheid, de waarachtig
heid, de waarheidsliefde, de gerechtigheiddrang, 
de liefde voor de kleinen en de verstotenen 
Wat WIJ wilden voor onszelf, wilden wij ook voor 
Vlaanderen een ander Vlaanderen zowel so-
ciaal-ekonomisch als kultureel, een nieuw Vlaan
deren waarvan wij als nationalisten de gist en de 
desem zouden zijn door hetgeen wij intellectueel 
en moreel uitstralen 

Men kan deze woorden opzijschuiven als de ver
sleten woorden van een generatie, die men mee-
wang afmaakt met de dooddoener van romantici 
Dit zou onjuist zijn De aantrekkingskracht ervan 
werkt generatie na generatie Geen enkele bewe
ging heeft in het verleden zoveel grote en schone 
mensen fijngeslepen en voortgebracht als de 
onze 

• 17.8.33 te Dentergem, in een gezin van elf. 
Lid Dietse Blauwvoetvendels. 
Ekonomist, dr. Ek. Wet. aan de RUG 
Vanaf 1957 assistent bij Vlerick. Studies in 
de VS. 
Docent en nadien hoogleraar aan de RUG 
Missie's in Argentinië, de Philippijnen, Malei
sië, Rwanda en Boeroendi. 
Sinds 1958 aktief in de Volksunie, c m . als 
mede-opsteller van het sociaal-ekonomisch 
programma, als referent bij verschil lende VU-
kongressen en als beheerder Dosfellnstituut. 

En iedere generatie staat opnieuw voor de funda
mentele keuze Als hoogstudent stelde de keuze 
zich voor ons tussen 1954 en 1958 Sommigen 
onder ons, zoals Wilfried Martens, kozen voor 
werking binnen de CVP Wij kozen voor de natio
nalisten, die op dat ogenblik een Kamerzetel had
den Dat was een vnjwillige levenskeuze met als 
taak en inzet om, op het vlak van de ideeën, 
steeds opnieuw de grenzen van een onmogelijke 
droom naar de werkelijkheid toe te trekken, het 
onhaalbare haalbaar te maken, het ondoorzichte-
lijke doorzichtig, de blauwlijnen van Vlaanderens 
huis steeds scherper en juister te trekken Maar 
altijd onrustig en ontevreden blijvend, steeds op
nieuw voorop te lopen en te spieden naar wat 
achter de kim ligt van de volgende heuvels 

Ik ben de overtuiging toegedaan dat een nieuwe, 
samenhangende ploeg in het partijbestuur moest 
aantreden, die in groep zal timmeren aan de 
weeropbouw van de Vlaams-nationale slag
kracht Een groep die, met respect voor de ver
scheidenheid in zijn rangen, een bevrijdend ant
woord zal vinden met enkel voor de communau
taire problemen, maar tevens voor de algemeen-
maatschappelijke en etische problemen die onze 
achterban bekommeren 

Wat de staatshervorming betreft wens ik verder 
te werken aan de uittekening van een konfede
raal model, waarbij de hoofdbeshssingen inzake 
openbare investenngen bij de Vlamingen komen 
te liggen, waarbij de nodige ekonomische instel
lingen en instrumenten naar de deelstaten moe
ten overgeheveld worden en waarbij Vlaanderen 
zijn weg kan gaan op het vlak van de industriële 
politiek en het sociaal overleg 

Wat het sociaal-ekonomische betreft, zal mijn 
eerste zorg blijven uitgaan naar de minderbedeel
den die onvoldoende in aantal zijn of onvoldoen
de kracht hebben om hun noden tot bij de besluit
vormers te brengen 

Dit IS de lijn die ik steeds getrokken heb en ver
der wil trekken Ik ben er fier op te zijn «un clerc 
qui n'a pas trahi» Dit wil ik gestand blijven, metter
daad en metterschrift, als ondervoorzitter van de 
Volksunie 

Partijraadsbureau 
De partijraad van verleden za
terdag had als hoofdpunt aan 
de agenda de verkiezing van 
een nieuwe algemene partijse-
kretaris, van twee ondervoor
zitters en van zes 
parti jbestuursleden waaronder 
maximaal twee parlementsle
den. 
Vooraf werden enkele minder 
belangrijke punten afgehan
deld- de koóptatie van de uitge
treden parlementsleden en de 
vernieuwing van het parti jbu
reau. Voor het bureau werden 
herbevestigd mevrouw De 
Bleecker (Gent), Men Van Dijck 
(Brussel) en Staf Kiesekoms 
(Liedekerke). Nieuw verkozen 
werd volksvertegenwoordiger 
Wil ly De Saeyere (Hasselt). 

Hugo Schiltz 
Vóór de verkiezing van het 
nieuw parti jbestuur en nadat le
zing werd gegeven van de inge
diende kandidaturen, werd het 
woord gevoerd door voorzitter 
Schiltz. Hij waarschuwde voor 
de middelpuntvliedende krach
ten die de partij kunnen splijten. 
Hij zegde, zich er bewust van te 
zijn dat hij de partij geen over
winning bij verkiezingen had te 
bieden, doch dat hij er in slaag
de de Volksunie uit het polit iek 
isolement te halen wat haar 
funktionaliteit verhoogde. Hij 
vroeg de stopzetting van de 

ideologische diskussies en 
wees op de pogingen van bui-
tenuit om de partij op te split
sen in zgn. «echte» en «niet-
echte» nationalisten. Hij vroeg 
de partijraad, In deze periode 
van tegenspoed met wankel
moedig te zijn en goede parti j-
bestuursleden aan te duiden: 
mensen met inzicht in de poli
tiek, loyaal en werkzaam, niet 
behept met de idee om het el-
gen mandaat of het eigen be
lang te verdedigen, maar inte
gendeel bereid om onbaatzuch
tig de partij te dienen. 

Kandidaturen en 
tussenkomsten 

Willy De Saeger, Jaak Gabnels 
en Jef Maton verduideli jkten de 
redenen die hun er toe aanzet
ten om hun kandidatuur te stel
len, respektieveli jk voor de 
funktie van algemeen sekreta-
ris en voor de beide ondervoor-
zi lterschappen. (De essentie 
van deze motiveringen wordt 
op deze bladzijden uitvoerig 
gebracht). 
De raad hoorde nog soms 
hooggestemde en ontroerende 
en steeds opbouwende tussen
komsten van dr. Peeters (Ham-
me), Maurits Coppieters en 
Paul Van Grembergen 
Na een korte schorsing werd 
dan overgegaan tot de verkie
zingen voor het nieuw partij
bestuur. 

Willy 

De Saeger: 

Het gerinkel van de pers aan 

zijn deur, het beantwoorden 

van venijnige vragen, het lo

pen temidden van de politie

ke schijnwerpers... Het is hem 

als man uit de bas i s allemaal 

nog vreemd. 

Afkomstig uit een arbeiders

gezin van Denderwindeke, 

woont Wil ly De Saeger mo

menteel in het Vlaams-Bra-

bantse Alsemberg, bezuiden 

Brussel. Sedert 1965 is hij lid 

van de Volksunie, en gestadig 

doorkruiste hij als militant 

al le partijgeledingen. 

Te Alsemberg s t i ch t te hi j een 

afdeling, werd voorzitter en 

even later lid van het arron

dissementeel bestuur van 

Halle-Vilvoorde. A l d u s k w a m 

hi j in de pa r t i j raad terecht, 

waar hij in maart 1978 verko

zen werd tot voorzitter en za

terdag j l . tot a lgemeen sekre-

taris. 

O n d e r t u s s e n ze te lde hi j een 

drietal ja ren , tot 1977, in de 

Brabantse p rov inc ie raad . 

Nog s t eeds is hij gemeen te 

raadslid van de fusiegemeen

te Groot-Beersel . 

— Hoe komt iemand uit de basis 
er toe om, na stap voor stap alle 
organen van de parti jmilitant 
doorlopen te hebben, te kandide-
ren voor de belangrijke funktie 
van algemeen sekretaris? 

Willy De Saeger: Het is allemaal 
nogal plotseling gekomen Op aan
raden van mijn vnenden en na 
lang wikken en wegen heb ik deze 
stap gewaagd 
Sinds jaren loop ik inderdaad als 
militant alle partijorganen en -ver
gaderingen plat Wat mij daarbij 
steeds opvalt, is de onbaatzuch
tige, haast edelmoedige inzet van 
de vele militanten en kaderleden 
Het gerommel aan de top van de 
partij, tijdens de laatste jaren, ver
baasde mij dan ook Beschamend, 
vooral voor de mensen die zich 
dag in dag uit inzetten voor de 
Volksunie 

Ik had mij dan ook voorgenomen 
als vertegenwoordiger van de ba
sis bovenaan eens te gaan kijken 
Daarenboven ben ik van oordeel 
dat de taak van algemeen sekreta
ris zo omvangrijk is en zo lastig, 
dat ze best kan uitgeoefend wor
den door iemand die ongebonden 
in de partij staat Door iemand die 
geen parlementair mandaat uitoe-
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Algemeen sekretaris 
Voor de funktie van algemeen 
sekretaris werden drie kandi
daturen ingediend: Wil ly De 
Saeger, Mon Van Dijck en Luc 
Van Steenkiste. 
Bij een eerste stemronde haal
den De Saeger 58, Van Steen
kiste 45 en Van Dijck 6 stem
men, bij één blanco. 
Bij de tweede ronde werd Wil ly 
De Saeger, nog alleen in koers, 
gekozen met 85 stemmen, bij 23 
ongeldige of blancos. 

Ondervoorzitters 
Ondanks het feit dat er slechts 
twee kandidaten waren voor de 
twee funkties van ondervoor
zitter, schri jven de statuten de 
geheime ztemming voor. Ga
briels behaalde 103 en Maton 
78 stemmen, bij 4 b lancos en 1 
ongeldige. 

Partijbestuursleden 
Uit het geheel van zestien kan
didaturen werden bij de eerste 
stemronde verkozen: Jaak Van-
demeulebroecke (69 stemmen), 
Rik Vande Kerckhove (64), Wal
ter Luyten (62) en Luc Van 
Steenkiste (58). leder van deze 
kandidaten haalde meer dan de 
vereiste 50 °/o der stemmen. 
Bij de tweede stemronde wer
den uit negen resterende kandi
daten verkozen: Jef Valcke-
niers (45) en Frans Kuypers 
(42). 
In de eerste stemronde of in de 

eerste en tweede werden nog 
volgende stemmen uitge
bracht: Jo Belmans (27 en 8), 
Rom De Craen (44 en 20), Ger
main De Roucke (48 en 19), An
dre Geens (27 en 11), Nelly 
Maes (48 en 36), Wim Meyers 
(6), Mark Stals (10), Mon Van 
Dijck (7), Kris Van Esbroeck (30 
en 12), Toon Van Synghel (20 en 
7). 

Ontslag voorzitter 
Na de verkiezingen verklaarde 
voorzitter Hugo Schiitz dat hij 
zich niet meer kon beschouwen 
als de belichaming van dit par
ti jbestuur, dat hij dientengevol
ge ontslag neemt als voorzitter 
en de lopende zaken waar
neemt tot half september. 

Het nieuwe 
partijbestuur 
Algemeen voorzitter: H. Schiitz 
Ondervoorzi t ters: J. Gabriels 

en J. Matton 
Algemeen sekretaris: W. De 

Saeger 
Stichter-voorzitter: F. Van der 

Eist 
Stichter-sekretaris: W. Joris-

sen 
Afgev. van de kamerfraktie: V. 

Anciaux en F. Baert 
Afgev. van de senaatsfraktie: R. 

Vandezande en R. Maes 
Afgev. van de parti jraad: 

F. Kuijpers, L Vansteenkiste, 
J. Valkeniers, W. Luyten, 
J. Vandemeulebroucke en 
R. Vandekerckhove 

„Mijn funktie 

als de sleutel 

tot verzoening II 
fent en aldus voldoende tijd kan, 
uittrekken. 
— Men hoort nogal dikwij ls be
weren dat doorheen al dat ge
rommel aan de top de breukli jn 
tussen links en rechts loopt. 
Wil ly De Saeger: Links en rechts 
zijn eigenlijk niet meer dan holle 
begrippen, vage slogans. Allebei al 
evenzeer uit den boze. 

De Volksunie is een volkspartij. En 
het volk, dat is iedereen. De Volk
sunie wil geen groepsbelangen 
verdedigen of de beschermheer 
zijn van één enkele klasse. Inte
gendeel, de Volksunie komt op 
voor een maatschappelijke opvat
ting, waarin sociale rechtvaardig
heid en verdraagzaamheid cen
traal staan. 

— Weet de Volksunie wel hoe 
het Vlaanderen van morgen er 
moet uitzien? Of houdt de Volks
unie op te bestaan, eens een au
tonoom Vlaanderen gereali-
zeerd? 
Wil ly De Saeger: Aan de grond
slag van de Volksunie ligt het 
volksnationalisme. Dit houdt onder 
meer de zorg in dat de Vlaamse 
gemeenschap zo snel mogelijk au
tonoom moet kunnen leven. Zelf
bestuur dus. 
Maar de horizonten van het volks
nationalisme zijn heel wat ruimer 
Onder druk van de omstandighe
den heeft de partij zich de laatste 

jaren voornamelijk met de staats
hervorming bezig gehouden. Het 
andere luik is wat teloor gegaan. 
Nochtans heeft de Volksunie ter
zake duidelijk programma's. Kijk 
maar naar de ophefmakende kon-
gressen over arbeid, leefmilieu, 
herverdeling van de inkomens.. 
Het moet voor eenieder duidelijk 
zijn dat het niet voldoende is te 
ijveren voor een autonoom Vlaan
deren. Dit autonoom Vlaanderen 
moet daarenboven beter en 
mooiere zijn dan het België van 
vandaag. 

— U heeft ongetwijfeld als kers
verse algemene sekretaris reeds 
een idee van uw eerste opdracht 
binnen de partij? 

Wil ly De Saeger: Dat is duidelijk: 
rust brengen binnen de partij en 
de rangen opnieuw nauw aan me
kaar sluiten. Mijn funktie zie ik zo
wat als de sleutel tot verzoening. 
Elkeen moet zijn verantwoordelijk
heid opnemen. De verdeeldheid 
heeft meer dan lang genoeg ge
duurd. De samenstelling van hét 
nieuwe partijbestuur lijkt mij vol
doende garanties daartoe te bie
den. 

Op het politiek schaakbord in 
Vlaanderen is er plaats voor een 
radikaal Vlaamse, non-konformis-
tische en ongebonden partij Dat is 
en kan alleen de Volksunie zijn 

Jaak Gabriels: 

Een vooruitstrevend 

volksnationalisme 

Mijn kandidatuur als ondervoorzitter is helemaal 
niet het gevolg van enige pretentie of zelfover
schatting. En eigenlijk heb ik elders meer dan 
werk genoeg. In het licht van een aantal feiten 
meen ik echter, mij niet aan verantwoordelijkheid 
te mogen onttrekken. De Volksunie is de jongste 
jaren stelselmatig achteruit gegaan. De malaise 
die brutaal aan het licht is getreden met Egmont, 
vrat de partij klaarblijkelijk al langer dan sinds 
1977 aan op haar flanken, die vroeger zo aantrek
kelijk overkwamen. 

Non-konformisme en radikalisme zijn begrippen, 
waar ik een groot belang aan hecht. Het volstaat 
echter niet, deze woorden te hanteren; er zijn 
thans ook daden vereist. 

Van vorming ben ik historicus. Dat laat mij toe, 
voldoende te relativeren ook wat mezelf betreft. 
Daarom ben ik een voorstander van ploegwerk. 
Als individu is iedereen beperkt in zijn mogelijk
heden. Ik hoop dan ook dat het vernieuwde partij
bestuur zal samenwerken in een hecht verband: 
verstandhouding, echte ploeggeest kunnen méér 
kompenseren dan welk individueel taFent men 
ook in zich mogen hebben. En het effekt zal posi
tief zijn: een kollektief beVade beslissing draagt 
verder dan een individuele spitsvondigheid en 
brengt bovendien méér mensen op gang. Geen 
personenkultus dus, wel een gezamenlijke inzet 
ten dienste van ons volk. 

Er zijn mensen in de partij, en méér nog daarbui
ten, die het prettig vinden om etiketten te kleven. 
Er zijn er die links gaan staan, of die er gezet wor
den; er zijn er die rechts gaan staan, of die er ge
zet worden. Het is mijn overtuiging dat deze te
genstelling veelal overtrokken wordt en dat de 
etikettenkleverij doorgaans neerkomt op roddel.-
Hoe dan ook is het mijn mening dat wie het 
hoofddoel van ons volksnationaal streven ruilen 
voor een extreme opstelling, onze zaak een 
slechte dienst bewijzen. Onze taak is: Vlaande
ren en de Vlamingen in alle opzichten autonoom 
te maken. 

Als volksnationalisten dienen we de handen in 
mekaar te slaan en alles op het hoofddoel te rich-

• 22.9.1943 te Bree, in een leraarsgezin. 
KSA-leider, uiteindelijk gouwleider Hernieu-
wers Limburg. 
Geschiedenis, lic. Wijsbegeert en Letteren 
(afd. Mod. Gesch.) aan de K U L 
Voorzitter Vereniging Vlaamse Leerkrachten 
Limburg. 
Provincieraadslid en VU-fraktieleider in 1974. 
Sinds 1976 burgemeester van Bree. 
Sinds 1977 volksvertegenwoordiger met, ook 
in 1978, een rekord aantal voorkeurstemmen 
(bijna 14.000). 

ten. «Voor godweet welk Vlaanderen», zal men 
misschien opmerken. Het is mijn overtuiging dat 
ook morgen, ons volksnationalisme virulent ge
noeg moet zijn om, zonder modegrillen achterna 
te hollen, vooruitstrevend te blijven. 
Meer dan ooit is de tijd gekomen om, over eigen 
meningsverschillen en alle verwikkelingen heen, 
alle krachten te verenigen en te richten op het 
hoofddoel. Niets mag ons daarvan afhouden en 
zeker geen persoonlijke berekeningen. 
En dan dient onze stem opnieuw radikaal te zijn. 
Vergeten we de afspraakjes die ons wellicht te 
veel aan anderen bonden, ons vaak monddood 
maakten en ons alleszins niet geloofwaardig de
den overkomen. 

Een van de eerste taken voor het nieuwe Partij
bestuur IS het overbruggen van de kloof tussen 
de Vlaams-nationale kiezers die ons trouw ble
ven en zij die ons verlaten hebben. Ook moet het 
radikalisme, dat mijn generatie naar de Volksunie 
bracht, opnieuw tevens op andere belangrijke 
terreinen gekonkretizeerd worden. Belangrijk 
daarbij is, dat het vertaald wordt naar de jonge
ren toe. En dit op diverse terreinen, zo o.m. op dat 
van het milieubewustzijn dat toch ook een essen
tieel streven is van de partij. Ook hier moet kom-
promisloos gebouwd worden aan een schoon 
Vlaanderen, wars van alle belangengroepen. 
En daarvoor zullen we meer dan eens op zere te
nen moeten trappen. 

Als we dat kunnen, kunnen we meteen een nieu
we start nemen. Gelet op de moeilijke toestand 
kan geen enkele mens van goede wil gemist wor
den. 
Het nieuw Partijbestuur moet dan ook de hand 
houden aan en niet afwijken van ons zo rijk en 
aantrekkelijk programma. Geen nadruk op ne
venverschijnselen echter; het hoofddoel is nog 
lang niet bereikt, 
We moeten ons radikaal en hernieuwend zetten 
aan de zo noodzakelijke hervitalizering van onze 
partij, van hoog tot laag, van de afdelingen tot aan 
de top. Alleen zo worden wij opnieuw aantrekke
lijk genoeg om, na een reeks van nederlagen, te
rug de weg naar om hoog op te gaan. 
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Overwegingen bij 
de 14-miljoenste Nederlander 

( jeeveedee) Een onbekende 
boreling heeft er onlangs 
voor gezorgd dat Nederland 
14 miljoen inwoners telt. O n 
bekend omdat het bereiken 
van deze bevolkingsmijlpaal 
slechts geregistreerd kon 
worden door de computers 
van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek, een overheids
instelling die getalsmatig al
lerlei zaken precies bijhoudt, 
maar zich voor namen, ge
wicht of haarkleur van men
sen minder interesseert. W e 
weten dus niet eens of die 14-
miljoenste een meisje of een 
jongen is. 

Toch is de konstatering dat er 
opnieuw een miljoen aan het Ne
derlandse inwonertal is toege
voegd, van méér dan statistisch 
belang. Want al heeft het veel lan
ger geduurd om dit miljoen te be
reiken dan de tijd die nodig was 
om van 10 op 11 miljoen, van 11 
op 12, en van 12 op 13 miljoen te 
komen, het feit is dat er nog 
steeds van een groei sprake is, zal 
op een of andere manier de over
heid toch moeten bezighouden. 

Toen in 1963 ( toch maar zes
tien jaar geleden!) de 12-miljoen-
ste Nederlander arriveerde, zei de 
toenmalige minister van Volksge
zondheid: «Gelukkig het land dat 
wordt verwarmd door kinderstem
men». In haar gebrekkige beeld
spraak gaat die leuze zeker nog 
wel op, maar een regering moet 
natuurlijk verder kijken dan naar 
spartelende babies en vrolijke 
kleuters. 

Dat hebben de verantwoordelij
ken in Den Haag dan ook gedaan. 
In de jaren zeventig, terwijl — 
overigens zonder regeringsingrij-
pen — het geboortecijfer sterk te

rugliep (maar tegelijk het aantal 
ouderen fel toenam), werden stu
dies verricht naar de wenselijk
heid om op de natuurlijke bevol
kingsgroei een greep te krijgen. 
Dit met het oog op het toekomstig 
welzijn van de bevolking. Een 
overheidswerkgroep kwam reeds 
in 1973 tot de konklusie dat een 
voortgezette bevolkingsgroei 
voor het land op den duur meer 
nadelen dan voordelen zou heb
ben. Vier jaar later adviseerde de 
werkgroep dat het 't beste zou zijn 
wanneer de vruchtbaarheid van 
de Nederlandse vrouwen tussen 
de 15 en 30 procent lager zou ko
men te liggen dan nodig is om hel 
sterftecijfer bij te houden. Het bes
te zou volgens de werkgroep zijn 
wanneer de bevolking zo onge
veer konstant bleef. 

Nu thans de 14-miljoenste ge
boren is, blijkt de regenng het in
derdaad met deze adviezen eens 
te zijn. Minister Ginjaar van Volks
gezondheid liet de Kamervoorzit
ter namelijk weten dat ook de re
gering vóór het beëindigen van de 
natuurlijke bevolkingsgroei is. De 
vraag is dan natuurlijk wel hoé de 
overheid daaraan zal kunnen mee
werken. Zeker niet door geboorte
beperkende maatregelen van ho
gerhand. In zijn brief erkent de mi
nister terecht dat de beslissing 
over aantal en spreiding van kin
deren uitsluitend bij de ouders ligt, 
die daarbij hun eigen vrijheid en 
verantwoordelijkheid hebben. De 
medewerking van de regering zal 
dus alleen maar kunnen bestaan in 
het wijzen op verantwoordelijkhe
den, en dan liefst op niet te pater
nalistische wijze. 

Het merkwaardige is nu dat men 
gedwongen wordt eerder de niet-
Nederlandse inwoners van het 
land op die verantwoordelijkheid 
te attenderen. Immers, de afgelo
pen acht jaren lag het geboortecij

fer bij de niet-Nederlandse ingeze
tenen (immigranten, gastarbei
ders, enz.) gevoelig hoger dan het 
cijfer voor de inwoners met de 
Nederlandse nationaliteit. Geme
ten per duizend inwoners is het 
geboortecijfer bij de in Nederland 
wonende vreemdelingen zelfs 
meer dan het dubbele van dat der 
eigen bevolking. In absolute getal
len zijn er jaarlijks natuurlijk veel 
meer borelingen van Nederlandse 
nationaliteit dan van niet-Neder
landse. Maar het zegt toch wel iets 
dat in 1971 ruim zesduizend 
vreemde kinderen in Nederland 
werden geboren, en in 1977 al bij
na tienduizend. We noteren deze 
getallen niet omdat er een gevaar 
in zou schuilen. Maar er dient wel 
op gewezen dat het ook de me
ning van de regering is dat het in
wijken van buitenlanders geen 
noemenswaardige invloed zou 
mogen hebben op de bevolkings
ontwikkeling in het land. 

Geven we na deze wenken 
voor de toekomst nog enkele inte
ressante cijfers rond Nederlands 
onbekende veertienmiljoenste. Zo 
moesten degenen die in de jaren 
twintig op school zaten, nog leren 
dat Nederland 7 1 / 2 miljoen inwo
ners telde, in de jaren dertig was 
dat 8 1 /2 miljoen. Volgens de jong
ste telling bedraagt het aantal kin
deren van nul tot vier jaar negen
honderdduizend en zijn er omtrent 
125 duizend mensen van boven 
de 85 jaar! De bevolkingspyrami-
de geeft aan dat de groep 10-14-
jarigen het grootste van alle is (on
geveer 1 1/4 miljoen). Op elke 
vierkante kilometer wonen 411 
mensen, maar dat is natuurlijk een 
gemiddelde. En om een stapje te
rug in de geschiedenis te doen: 
ten tijde van Napoleon woonden 
er in het laagste van de Lage Lan
den 2 miljoen mensen. Het duurde 
vijftig jaar eer de driemiljoenste 
werd geboren! 

Meester pokerspeler 
Toen vice-president Sadat Nasser 
als staats- en regeringshoofd op
volgde was bijna iedereen het roe
rend eens, dat hij slechts een 
overgangsfiguur zou zijn en dat de 
ware opvolger van de Rais een 
man «van groter formaat» zou zijn 
(en diende te zijn). In werkelijkheid 
verliep alles anders en werd «de 
voorlopige» de «permanente». Sa-
dat schakelde zeer vlug mogelijke 
konkurrenten uit en aarzelde zelfs 
niet, intieme medewerkers en 
vrienden van Nasser uit te schake
len (zoals de toenmalige hoofdre-
dakteur van het invloedrijkste dag
blad van Egypte «Al Ahram»). 
Vandaag blijkt zich het zelfde sce-
nano af te spelen, maar deze keer 
met de hele Arabische wereld als 
arena. Drie maanden na de start 
van een vredesverdrag met Israël, 
staat de Arabische wereld weer te 
kijk, lijdend aan haar ongeneeslijke 
ziekte, de verdeeldheid. Dat zulks 
in Sadats kaart speelt, spreekt 
vanzelf. 
Eens te meer heeft Syrië gepoogd 
met een buurstaat éen geheel te 
vormen. Deze keer met Irak, na ja
renlang met dit land overhoop te 
hebben gelegen. Dit herinnert ons 
aan het kortstondig bestaan (on
der Nasser) van de zgn. Verenig
de Arabische Republiek, met 
name Egypte en Syrië. Het experi
ment leefde met lang en het was 
met de gebruikelijke scheldpar

tijen in de radio dat de twee «broe
dervolken» elk huns weegs gin
gen. Sinds de krisis in Libanon 
heeft Damascus wel begeerlijke 
blikken op Beiroet geworpen. Het 
Syrische ingrijpen onder het mom 
van vredesmacht werd echter niet 
bekroond met een aanhechting, 
hoezeer sommigen in Damascus 
daar ook van dromen. 

We mogen aannemen dat de fusie 
Irak-Syrië nog niet voor morgen is, 
alle ronkende verklanngen ten 
spijt. Meteen is de tweedracht 
weer volledig, want terwijl Synë 
en Libië, samen met de Palestij-
nen, vuur spuwen naar Sadat, hou
den Jordanië en Saoedi-Arabië 
zich op de vlakte. Vooral de Saoe-
di's hebben slechts lippendienst 
bewezen aan de «boycot» van 
Egypte (vergeten we het met, de 
grootste en machtigste Arabische 
staat). Bij de eerste gelegenheid 
die zich zal voordoen wipt Saoedi-
Arabië weer op de Egyptische 
trein. 

Ook Iran speelt een rol in dit 
moors geruzie Aanvankelijk juich
ten de Arabieren om de val van de 
sjah, waarvan ze o.m. verwachtten 
dat de nieuwe Islamitische repu
bliek de rol van waakhond, die de 
sjah als geopoliticus wou spelen, 
zou opgeven. Enkele maanden la
ter blijkt dit een illuzie te zijn. Voor
al de Iraans-lraakse betrekkingen 

zijn opnieuw deze van kat en hond 
en Oom durft het zelfs aan, de 
Arabische staten lauwe moslems 
te noemen, zodat Iran zich ver
plicht zal voelen, de strenge toe
passing van de koran in deze lau
we staten te bewerken, waarop de 
betrokkenen luidkeels protesteren 
en Teheran verwijten, opnieuw po-
litie-agent in het Nabije Oosten te 
willen spelen. De minderheden 
(Koerden, Turkmenen en sjiieti-
sche Arabieren, spelen daarin 
toch een rol). 
Het hoeft niet onderstreept dat 
zulks Sadats positie aanzienlijk 
versterkt. De Egyptische presi
dent smaakte met alleen de vol
doening dat het Egyptische volk 
bijna 100 ten 100 achter hem staat, 
nu kan hij de verdeeldheid bij zijn 
Arabische tegenstanders ten volle 
tegen hen uitspelen. Wie Sadat 
enigszins kent, zal dus met ver
wonderd zijn wanneer hij zijn te
genstanders tegen mekaar zal uit
spelen. Zijn versterkte inwendige 
en uitwendige positie laat hem te
vens toe, tegenover Israël — waar 
Begins gezag daalt — een harde 
positie in te nemen, ten einde Tel 
Aviv te dwingen tot een toegeeflij
ker houding inzake Trans-jordanië. 
De hele evolutie in het Nabije Oos
ten lijkt wel op een pokerspel, met 
Sadat als een van de grootmees
ters van dit overigens niet van ge
varen ontbloot spel. 
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WETSTRAAT 
Brussel: 
een onontwarbare knoop? 
Donderdag jl. stond de Wetstraat 
letterlijk en figuurlijk eens te meer 
bol van «Brussel», 
's Ochtends zaten we met onze 
wagen klem temidden van toete
rende vuilkarren, brandweerwa
gens, kombi's van de politie... Meer 
dan twee uur lang legden zij het 
stadsverkeer in een onontwarba
re knoop. 
In de loop van de namiddag werd 
in de Kamer meer dan twee uur 
lang gedebatteerd over het finan
cieel tekort van de Brusselse ag
glomeratie. Dit tekort zal tegen het 
jaareinde meer dan twee miljard 
bedragen. Aan een uitbetaling van 
het personeel en van de sociale 
bijdragen komt men met meer toe. 
Een al even onontwarbare knoop. 
Nog wat strakker aangetrokken 
door de verklaring van de burge
meesters van Schaarbeek en Sint-
Joost-ten-Node dat ook zij op het 
einde van de maand geen wedden 
en lonen kunnen uitbetalen. Beide 
gemeenten zijn blut. 
Als verontschuldiging wees Nols 
op de meer dan benaderde rode 
cijfers van 17 Brusselse gemeen
ten en op de vele «nationale» ver
plichtingen van de hoofdstad ten 
dienste van de hele gemeenschap. 
De nationale schatkist moet dan 
ook ter hulp komen. 
Terecht merkte fraktievoorzitter 
V. Anciaux tijdens het debat op 
dat deze Franstalige heren wel de 
autonomie opeisen inzake beslis
singsrecht, maar geen financiële 
verantwoordelijkheid wensen te 
dragen 

P-flash 
• Zoals steeds met een grondi
ge dossierkennis kwam VU-ka-
merlid Jozef Valkeniers tussen
beide in het begrotingsdebat 
Volksgezondheid. Hij bepleitte 
o.a. een vermindering van het 
aantal bedden in het ziekenhuis
wezen. Er heerst thans zieken-
huisvrede doch spreker waar
schuwde voor nieuwe spanning 
wanneer op een eis van de KUL 
(een nieuwe machtszuil in W.
Brussel) zou worden ingegaan. 
Er worden ook te veel deltaskan-
ners in gebruik genomen in Brus
sel en in Wallonië. De h. Valke
niers verwierp de bewering van 
minister Ramaekers als zouden 
de artsen de numerus clausus ei
sen. Hij pleitte voor een daling 
van de farmaceutische prijzen. 
Het kamerlid had het nog over 
de kwaliteitskontrole van de la
boratoria, de centra voor gees-
teshygiëne, de studiedagen te 
Namen over de ziekenhuiswe
tenschappen (waar zijn stand
punt werd bijgetreden), de «pa
tiëntenoorlog» in de Brusselse 
ziekenhuizen, e.d.m. Hij besloot 
met zijn tevredenheid te uiten 
over de inspanning ter bestrij
ding van de alkohol- en drugpla-
gen Wat de watervoorziening 
betreft moeten de Vlaamse ge
meenten afhangen van een 
Vlaamse interkommunale en met 
meer van een zgn. tweetalige 
Brusselse maatschappij, waar ze 
niets te zeggen hebben. 

Donderdag werd in de Kamer het 
licht op groen gezet om ten be
hoeve van de agglomeratie een 
noodoperatie van 900 miljoen uit 
te voeren, gedragen door de be
groting van het Brussels gewest. 
Een pleister op een houten been, 
dat de akuutheid van het pro
bleem slechts enkele weken uit
stelt. Ondertussen wordt aan de 
nog op te richten Brusselse ge
westraad als startpremie een fa-
meuse budgettaire kater meege
geven. Van een globaal sanerings
plan IS er geen sprake. De franko-
fone beheerders, sinds acht jaar 
op ondemokratische wijze aan de 
macht, kunnen de luxe van hun 
wanbeheer ongehinderd verder 
zetten Zonder enige politieke 
kontrolei 
Tijdens het debat heeft enkel de 
Volksunie in hoofde van haar frak
tievoorzitter het hart van deze on

ontwarbare knoop bloot gelegd: 
het Brussels gewest is niet leef
baar. Brussel is geen aparte ge
meenschap en zal het nooit wor
den. 
De leuze «Bruxellois, maitre chez 
toi» is je reinste demagogie Ze 
gaat met alleen in tegen de feite
lijkheid van de hoofdstad. Vroeg 
of laat zal ze zich als een boeme
rang tegen de Brusselaars zelf ke
ren. 
Begrijpen de frankofonen dan met 
dat Brussel een onleefbaar ge
west op krukken is, dat enkel kan 
bestaan met de hulp van de 
Vlaamse gemeenschap? Zien zij 
dan niet in dat het in hun belang is 
op goede voet te staan met Vlaan
deren? Dat de Brusselaars het 
recht opeisen hun territoriale aan
gelegenheden zelf te beredderen, 
okee. Maar een eigen gewest, dat 
is nonsens. 

Onvoltooide 
simfonie 

Eigenlijk stemt het ons helemaal niet droef dat ernaar gestreefd 
wordt om op 13 juli de parlementaire boeken dicht te klappen. Men 
kan niet meer aan de Indruk ontkomen dat kamer, senaat en kultuur-
raad er voor spek en bonen bij zitten. 

De goedkeuring van de vele, reeds fl ink gekonsumeerde begrotin
gen is tot een lachedlng geworden. 
Belangri jke domeinen van de machtsuitoefening zijn versast naar 
drukkingsgroepen allerhande. Slechts nu en dan worden ze bij wijze 
van anekdote bij een begrotingsdebat opgerakeld. De regering zelf 
neemt met de dag meer hooi op de vork, en rekent op haar volgza
me meerderheid om op het gepaste ogenblik, indien de heren aan
wezig zijn, bl indelings op de ja-toets te drukken. 
Agendapunten die om een open en fundamenteel gesprek smeken, 
worden herleid tot individuele nummertjes, liefst zonder het num
mertje van zijn buurman te aanhoren. 

De kamerleden V. Anciaux en J. Valkeniers hebben het debat over 
de volksgezondheid tot een enig hoog niveau weten op te tillen. 
Maar daar stonden zij dan ook alleen. 
J. Valkeniers slaagde er zelfs heel even in een gesprek op gang te 
brengen over het ziekenhuisbeleid. Meer bepaald naar aanleiding 
van de aangekondigde bouw van het Thaborgbergziekenhuls te Di l -
beek. Voortreffel i jk gedokumenteerd met ci j fers en feiten wees hij 
op de nutteloosheid van het projekt in het kader van de 
verzorgingsbehoeften. 

De liberaal De Grève trad zijn zienswijze bij. in tegenstell ing met de 
CVP'er Diegenant. Een interessante uitwisseling van ideeën onder 
streekgenoten... 
Maar dan is er nog steeds een staatssekretaris D. Coens, die het 
gesprek abrupt afbrak met de dooddoener: de regering moet zich 
nog beraden, nog een studie maken; het heeft dus geen zin erover 
te debatteren. 
De zoveelste onvoltooide symfonie. 

• VU-kamerlid Jaak Gabnëls 
vestigde via een spoedvraag aan 
minister Gramme diens aan
dacht op de Europese verkie
zingsincidenten in de Voer
streek Deze werden uitgelokt 
door leden van de Action Fou-
ronnaise (Happart). Het blijkt dat 
de OCMW-voorzitter van Voe
ren de verantwoordelijke uitge
ver is van een vlugschrift, waarin 
de Voerenaars opgeroepen 
werden, de verkiezingen te sa
boteren. De vraag luidde, wat de 
minister denkt te doen om de 
veiligheid en de rechten van de 
burgers te vrijwaren. De minister 
paste in zijn antwoord het para
plusysteem toe en verwees naar 
de plaatselijke instanties. In se 
gaf hij de interpellant echter ge
lijk. 

• Van de herwaardering van 
het ambt van postontvanger 
komt er tiiets in huis, aldus VU-
kamerlid Joos Somers tijdens 
het debat over de PTT-begroting 
1979. De kadermensen zijn ook 
niet te spreken over de afschaf
fing van de 30 minuten kompen-
satie voor zwaar werk: de schat
kist bespaarde 1 miljard maar 
gaf mets in de plaats. Hij had het 
nog over een betere commercia-
lizering; de postoverval te 
Schaarbeek; de lange vertragin
gen te Brussel en te Gent; de te
werkstelling bij de RTT waar 
slechts 42 % Vlaamse perso
neelsleden zijn en Vlaanderen 
slechts 46 % van de aansluitin
gen met sociaal tarief geniet. Een 
boekhoudkundige splitsing 
dnngt zich op. Het kamerlid stel
de ook nog vragen i.v.m. de tele
foonaansluitingen einde 1979 
per gemeenschap. De huidige 
gang van zaken is in een federa
listisch perspektief onaanvaard
baar. Hij wees op de achterstel
ling van Vlaanderen en maakte 
zich tot slot tot tolk van het onbe
hagen bij het publiek over de 
sukkelgang van de automatize-
ring van postcheck. 

• VU-kamerlid De Seu/betreur
de tijdens het debat over de Kul-
tuurbegroting 1979 het ontbre
ken van dekreten voor de land-
schapszorg en het roerend kul-
tureel erfgoed. Ook werd het KB 
betreffende de subsidiëring van 
de monumentenzorg nog steeds 
met ter bekrachtiging aan de 
Raad voorgelegd. De h. De Beul 
kondigde aan, desnoods zelf een 
voorstel te zullen indienen. Ver
der had hij het over de opleiding 
voor renovatie en restauratie; de 
noodzakelijkheid tot het uitvaar
digen van de besluiten in het bi-
blioteekdekreet; over centrale 
openbare biblioteken, subsidies 
aan het toneel. Het besteden van 
extra-toelagen uit de gemeen
schappelijke kas aan het Frans
talig Ballet van de 20ste eeuw 
noemde hij niet korrekt waarna 
hij over de malaise in de filmwe
reld handelde. Tot slot drong de 
h. De Beul aan op een sterke 
Vlaamse inbreng in Europalia 
1980. 

• In het debat dat volgde op 
verscheidene interpellaties over 
de energieproblemen beperkte 
VU-kamerlid Desaeyere zich tot 
de lawaaihinder, een verschijnsel 
waaraan te weinig aandacht 
wordt besteed. Op de reglemen
tering zijn er veel te veel uitzon
deringen. 

• VU-senator De Rouck drong 
aan op een spoedige uitbetaling 
van de subsidies aan de Vor
mingsinstituten. Zo werd bvb. de 
subsidie voor de weddenlast 
1978, sektor jeugdhuizen (20 mil
joen) nog niet uitbetaald. Hij 
achtte het verheugend dat de 
subsidiëring van de beeldende 
kunsten werd verhoogd doch 
keurde de fiskale maatregelen 
ten opzichte van de Vlaamse 
kunstenaars af. Ook de kredie
ten voor de industnële archeolo
gie moeten verhoogd worden. 
De h De Rouck verklaarde zich 
voorstander van een gedecen-
tralizeerde uitbouw van een in
dustrieel-archeologisch mu
seum. Er dient ook gewaar
schuwd tegen een ondoordach
te slopingspolitiek, waardoor 
waardevolle gebouwen zouden 
teloor gaan. Hij pleitte ook nog 
voor een voorafgaande studie 
en voor een ruime aanpak in 
Vlaanderen waarbij het én tot 
een verhoogde studie én tot een 
verhoogde werkgelegenheid 
kan komen. 

• VU-senator Jorissen handel
de vooreerst over het kijk- en 
luistergeld dat onjuist verdeeld 
wordt. Vlaanderen telt 2 miljoen 
400.000 radiotoestellen en 1 mil
joen 650.000 TV-toestellen. Wal
lonië heeft er 1 miljoen 300.000 
en 920.000 TV's. Brussel 290.000 
TV's en 416.000 radio's. Er zijn 
dus 59 t.h. radio- en TV-toestel
len in Vlaanderen en 41 t.h. voor 
Wallonië. De Vlamingen betalen 
4 miljard 470 miljoen tegen 3 mil
jard 100 miljoen door Frans- en 
Duitstaligen. Op een globaal 
geïnd bedrag van 7,5 miljard en 
na aftrek van 800 miljoen voor 
het rijk wordt de rest 6 miljard 
700 miljoen gelijk verdeeld nl. 3,4 
miljard per zender. Normaal zou
den de Vlamingen één miljard 
meer moeten ontvangen. Vol
gens de direkteur-generaal van 
de BRT zou in Vlaanderen 5 mil
jard 135 miljoen geïnd zijn, zodat 
Vlaanderen recht zou hebben 
op bijna 2 miljard meer! Wat ge
beurt er met de 800 miljoen? 
Wat de muziekuitzendingen be
treft stelde de senator vast dat 
de uitgezonden buitenlandse 
muziek vaak van geringe kwali
teit is en dat de thans geldende 
12 t.h. regel eigen muziek onvol
doende is. 

Na over het gebrek aan objek-
tiviteit in de tv- en radiobericht
geving te hebben gehandeld 
drong hij aan op een dynami
scher en doortastender beleid in 
monumentenzorg. In haar ant
woord zei minister De Backer 
met deze opmerkingen rekening 
te zullen houden. In een verdere 
faze van de gemeenschapsvor
ming zal de verdeling van de ont
vangsten aan een nieuw onder
zoek onderworpen worden. 

• VU-senator Van Ooteghem 
drong er bij de minister op aan, 
te verhinderen dat de oevers 
van de waterlopen in privé-bezit 
zouden overgaan. Hij herinnerde 
verder aan zijn vragen betreffen
de de Raad van Beheer van de 
Gentse opera en aan de benoe
ming van een Nederlandsonkun-
dige direkteur aan deze instel
ling. Tijdens het debat over de 
subsidiëring van de bestendige 
symfonieorkesten klaagde de 
senator over het ontbreken van 
enig beleid ter zake. 
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Het weekeinde dat achtei 
ons ligt is van grote 
betekenis in de strijd voor 
een beter en 
menswaardiger leefmilieu. 
Wi j hebben getracht op 
deze twee bladzijden een 
aantal ons inziens 
belangrijke feiten die 
duizenden mensen in 
Vlaanderen intens 
bezighouden naast mekaar 
te zetten. 
Gans het weekeinde trok 
een eerder geheimzinnige 
vervuiling van het 
drinkwater de aandacht, 
in de streek van Zulte en 
Wielsbeke werd door 
landbouwers massaal 
betoogd tegen plannen om 
hun landbouwgrond voor 
industrie af te snoepen, 
aan de Westkust werden 
aanhoudingen verricht 
op twee plaatsen in 
Vlaams-Brabant werd 
betoogd om natuurbehoud, 
te Gent werd het eerste 
Vlaams politiek kongres 
voor een natuurlijke 
levenswijze gehouden 
Tevens brengen wij een 
uitgebreide bijdrage waarin 
10 natuur- en 
milieuschendingen in de 
groene provincie Limburg 
op een rij worden gezet. 

10 • I 
I II op 

Limburgs bronsgroen eikenhout 
De Bond Beter Leefmilieu-Vlaanderen en de Natuurbescher-
mingsaktie Limburg (NAL) stelden een dossier samen met 10 
natuur- en milieuschendingen in het bronsgroen eikenhout van 
Limburg. 
N A L somde een indrukwekkende serie van overtredingen op 
die gepleegd werden op landschappen die ofwel door het ge
westplan of bij K.B. beschermd zijn. 
Overtredingen die oogluikend werden toegestaan en waarvan 
de uitgesproken vonissen nooit werden uitgevoerd. Daarbij 
werden sommige burgemeesters met de vinger aangewezen 
maar ook het gekonkel aangeklaagd tussen gemeente en 
staatssekretariaat voor Ruimtelijke Ordening om de vonnis
sen niet te moeten uitvoeren... 

\n de vallei van de Abeek op 
grondgebied Meeuwen-Peer-Bo-
cholt worden 190 illegale vijvers 
aangelegd, al dan met voorzien 
van weekendverblijven 
In Zutendaal worden een 800 
weekendverblijven illegaal ge
bouwd 
In Bocholt, aan de grens met Ne
derland, ligt het 189 ha groot na
tuurgebied «Smeetshof» Dit laag-
veengebied van grote biologische 
waarde is beschermde) door het 
gewestplan Neerpelt-Bree Zulks 
belet een Diepenbeeks industrieel 
met om massaal te ontbossen, te 
draineren, niveauwijzigingen uit te 
voeren enz Nu zijn reeds meer 
dan 24 ha onwettig ontbost 
Sancties legt de eigenaar gewoon 
naast zich neer Erge^ hij deinst er 
met voor terug in te njden op de 
gemeentelijke politie met zijn bull
dozer, een ambtenaar van stede
bouw en twee veldwachters zon
der meer op te sluiten binnen de 
eveneens onwettig opgetrokken 
koncentratiekampafsluiting en met 
hagel te schieten op leden van de 
milieuwerkgroep «Isis» 
«De Luysen» is een 80 ha groot 
natuurgebied in Bree Tot voor 
een tiental jaar was het een zeer 
belangrijke schakel in het reser
vaat «De Broeken» In 1965 kocht 

een privé-persoon 13 ha moeras 
in de Luysen Sindsdien volgt de 
ene schending de andere op In 
1974 begint de eigenaar met de 
bouw van een ontspanningszaal, 
woonhuis en toiletten Aanvragen 
hiertoe werden in 1972 en '73 ver
worpen door Stedebouw en de 
Bestendige Deputatie In '77 wordt 
de eigenaar door de korrektionele 
rechtbank van Tongeren veroor
deeld tot het herstel van het ge
bied in zijn oorspronkelijke toe
stand Onlangs werd dit vonnis 
door het hof van beroep te Ant
werpen bekrachtigd. 
Uit het ganse juridische steekspel 
aangaande De Luysen kan men 
besluiten «dat we in ons land eens 
ernstig moeten onderzoeken of 
het met hoogtijd is om te komen 
tot een overkoepelend ministene 
van Milieu, zoals in Engeland, 
waarvan alle diverse instanties af
hangen 

Eksel 
Een gans ander soort van inbreuk 
doet zich voor in Eksel Het betreft 
de vestiging van een milieubelas
tend galvamzatiebednjf nabij een 
woonkern Dit bedrijf is een hin
derlijke inrichting van eerste kate-
gorie Het 25 jaar geleden illegaal 
opgencht bedrijf is een echt pro

bleem gaan vormen naarmate het 
in een dichte woonzone kwam te 
liggen In 1973 kreeg het bedrijf 
toch nog een exploitatievergun
ning van de Bestendige Deputatie 
Deze blunder kon met goedge
maakt worden door de exploitatie
voorwaarden, die het massaal ont
snappen van giftige zoutzuur- en 
zinkdampen en de infiltratie van de 
zoutzuur- en ammomumchlonde-
baden in de grondlagen verboden 
Vermits deze voorwaarden met 
werden nageleefd legde de werk
groep «Isis» klacht neer, doch de 
inspektiebezoeken van de betrok
ken overheid wezen uit dat het be
drijf weldra aan al de voorwaarden 
zou voldoenCO In 1978 is dit vol
gens de werkgroep nog steeds 
met zo en eigen onderzoekingen 
wijzen uit, dat de opgelegde nor
men met zouden nageleefd wor
den en dat de nabijgelegen bos
sen door vergiftiging van de 
grondlagen zouden afsterven. 

Genk 
"De Maten» van Genk gekend na
tuurreservaat sinds 1958 Op een 
4 ha groot stuk van de Maten wer
den in 1966-'67 wederrechterlijk 
stallingen gebouwd voor de 
kweek van kalkoenen en ganzen 
Later schakelde de eigenaar over 
op runderteelt en gebruikte hij de 
op het gebied gelegen mijnwer-
kerswomng als «tweede verblijf» 
In '75 worden «De Maten», inbe
grepen de eigendom van de han
delaar, bij K B gerangschikt Hoe
wel hij hiervan op de hoogte was 
gebracht bouwt hij in '77 zonder 
vergunning een bergloods Daar-
en boven laat hij weten dat hij ook 
een eigen woonhuis in het gebied 
zal bouwen I Laksheid van de ge
meentelijke en stedebouwkundige 
overheid, gebrek aan politieke 
moed en verantwoordelijkheid zijn 

volgens NAL flagrant bij de ge
beurtenissen in de Maten 

Schulensbroek 

Voor de aanleg van de A2 (Lum-
men-Leuven) had men enorme 
hoeveelheden zand nodig, die 
men heeft gevonden in het Schu
lensbroek bij Lummen (Demerval-
lei) Niettegenstaande op het ont-
werp-gewestplan slechts 62 ha 
voor ontginning voorzien waren, 
werden nu reeds méér dan 100 ha 
uitgebaggerd, waarvan 6 ha door 
een privé-firma voor eigen reke
ning (en dat in een zone voor alge

mene nutsvoorzieningen, voegt 
NAL er aan toe). 
Na de ontginning wil het ministene 
van Landbouw een wachtbekken 
maken voor stockage van het 
water bij wateroverlast, om over
stromingen van de Demer te ver
mijden Het resultaat van dit 
wachtbekken wordt in vraag ge
steld door NAL omdat er volgens 
de groep met méér water in het 
broek zal gestockeerd kunnen 
worden dan in het verleden én 
omdat zo'n 200 ha vruchtbare 
landbouwgronden definitief zullen 
verdwijnen 

ongewenst! 
LONDERZEEL - Ze waren 
zondag l.l. met zo'n goede 
1500 om zingend, bellend en 
toeterend vanop fietsen, wa
gens, traktoren en ander 
tuig hun ongenoegen te ui
ten over de voorziene aan
leg van de expressweg A29. 
Alles wat het arrondisse
ment Brussel aan politici te 
bieden heeft was aanwezig 
op de betoging want de A29 
Is door niemand gewenst, 
ook de VU-kamerleden An-
ciaux en Valkeniers waren 
aanwezig en deze laatste 
sprak niet mis te verstane 
woorden. 

Want wanneer noord-west-
Brabant zich tegen deze ex-

press-weg verzet dan weet 
het goed waarom. Niet min
der dan 20 ha landbouw
grond per lopende km zullen 
onder beton verdwijnen 
wanneer de betwiste verbin
ding tussen de rijksweg 
Brussel-Boom-Antwerpen 
langs Lebbeke-Buggenhout 
en Dendermonde tot stand 
zou komen. 
Misschien formuleerde de 
spreker van de Landelijke 
Gilde nog het best de kreet 
van de honderden betogers: 
"Wij willen geen vierkante 
meter groen, noch land
bouwgrond meer laten ver
spillen aan een litteken van 
beton door ons landschap 
of ons werkterrein!» 
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Paardenkwekeri j 
te Lanaken 

Domein Melchior (60 ha) was een 
deel van het Pietersembos Na 
een protsenge villawijk werden er 
door een paardenfokker gebou
wen opgencht bossen vernietigd 
en omgevormd tot graasweiden 
Dit alles niettegenstaande voor
ontwerp en ontwerp-gewestplan 
het gebied als groene zone aan 
duiden 

Prestigieuze plannen om i s m het 
gemeentebestuur van Lanaken 
hier Europas grootste springpar-
koers voor paarden uit te bouwen 
hebben geleid tot het advies van 
het gemeentebestuur om de bij 
het domein Zangersheide aanslui
tende zone als rekreatiezone in te 
tekenen Het staatssekretariaat 
voor Ruimtelijke Ordening ant
woordt zelfs met op het signaleren 
van nieuwe inbreuken ondanks 
de stellige belofte die het volgens 
NAL gedaan heeft om «stappen» 
te zullen ondernemen bij nieuwe 
overtredingen 

Jekerdal of Kevie 
te Tongeren 

Dit natuurgebied tussen Tongeren 
en Mal Cong 300 ha) beschikt over 
een grote njkdom aan flora en fau
na Het IS een van de rijkste vogel-
gebieden van Zuid-Limburg (gem 
64 soorten broedvogels) 

Op het gebied wegen volgende 
bedreigingen aldus NAL 

• inplanting van een zuivenngs-
installatie (alternatieve inplantin
gen werden voorgesteld) 

• asfaltweg naar dit zuiverings
station vlak naast de Jeker 

• expressweg als oostelijke om
leiding van Tongeren 

Alle hoop IS gencht op de spoed
procedure voor de klassering die 
eind 1978 door de Koninklijke 
Kommissie voor Monumenten en 
Landschappen werd ingezet hoe
wel de burgemeester-senator met 
alle mogelijke middelen zou willen 
doorvoeren 

Bosbeekval lei 
(NO-Limburg) 

Het ecologisch belang van dit zui
ver bekenstelsel (Bosbeek Zan
derbeek Kleine Beek Zwarte wa
ter Witbeek) is reeds lang be
kend Daarenboven is deze beek 
ook als kultuurhistorisch patrimo 
mum belangrijk (groot aantal wa
termolens) 

De bedreigingen zijn velerlei 

• verontreiniging door illegaal 
sluikstort en afvalwater van diver
se kleine bedrijven 

• vele illegale weekendverblij
ven en visvijvers 

• verstonng van het biologisch 
evenwicht en van het estetisch ka
rakter door o m drainage en in 
zaaien van gras 

• rechttrekking van de beek om 
«wateroverlast te voorkomen» 
hoewel de laatste 100 jaar de Bos
beek nergens overstroomd is al
dus NAL 

De konklusie die uit dergelijke 
indrukwekkende lijst te trekken 
IS ligt voor de hand Het is met 
voldoende over mooie plannen 
en goed uitgewerkte teksten te 
beschikken om een land ruimte
lijk te ordenen Het is zaak dat de 
verantwoordelijken de moed op
brengen er echt rekening mee te 
houden, hun beleid er op af te 
stemmen en een lange-termijn-
visie te ontwikkelen Slechts on
der die voorwaarden is er reële 
verbetering te verwachten 

Tjeu Mil 

Eerste Vlaams politiek kongres voor een notuurlijke levenswijze: 

„Wij bereiden een nieuw tijdperk voor tl 

G E N T — Wat aangekondigd was als «het eerste Vlaams poli
tiek kongres voor een natuurlijke levenswijze» is eerder een 
mager en weinig entoesiast beestje gebleken Z o 'n kleine vijf
tig deelnemers, meestal jongelui, waren komen opdagen Spre
kers op deze studiedag waren Boudewijn De Graeve, een van 
de animatoren van «De Natuurlijke Weg», Mare DebrulleiAga-
lev), de h De Smedt van een energofielengroep en kamerlid 
Jan Caudron (VU) 
Het zou onzinnig zijn zich dood te staren op het kleine aantal 
aanwezigen, de doelstell ingen die de beweging voorstaat en 
verspreidt zijn ernstig genoeg en van die aard dat zij zowel in 
binnen- als m buitenland aanhangers vinden 
De mensen van «De Natuurlijke Weg» willen de dingen weer 
bij hun ware naam noemen Het woord krisis bv is met de ho
peloze situatie maar betekent voor hen keuze Volgens «De 
Natuurlijke Weg» is nu de tijd gekomen om die keuze te maken 
Dat IS dan «de stap uit de vicieuze cirkel W a a r o m ' 

'Steeds meer mensen worden 
zich ervan bewust dat ze het ein
de van een tijdperk beleven Niet
tegenstaande haar nooit gekend 
ontwikkelingspeil kan de weten
schap niet beletten dat de levens
duur opnieuw achteruitgaat en dat 
beschavingsziekten zoals kanker 
hartinfarkt en psychische stoor 
nissen toenemen 
De politici staan machteloos te
genover de voortschrijdende 
werkloosheid de kriminaliteit en 
de sociaal-ekonomische desinte
gratie 
Arbeidsvreugde wordt een zeld 
zaam begrip en het voedingspa
troon IS gedegenereerd Waarden 
die eeuwenlang de maatschappij 
domineerden brokkelen in ver
sneld tempo af» 

Onze overgangsti jd 

«Voor wie een visie op lange ter

mijn heeft verworven zijn deze 
vaststellingen de noodzakelijke 
symptomen van een veranderen
de tijd 

Elk op hun beurt hebben de hip-
pie-beweging mei 68 en de ecolo 
gische kontestatie bijgedragen tot 
de inleiding die de huidige over 
gang naar een natuurlijker levens 
wijze mogelijk maakt Deze over
gangstijd waarvan de massale 
werkloosheidsuitbreiding het be
langrijkste maatschappelijk ken
merk IS bijtekent een uitdaging 
om ons voor te bereiden op de 
nieuwe tijd 

Behalve een koordinatie van alle 
krachten die naar een natuurlijker 
levenswijze streven is persoonlij
ke vorming de beste garantie om 
zich in harmonie te brengen met 
de universele evolutie waarvan wij 
de getuigen zijn Hierdoor komt de 

weg vrij voor een politieke impakt 
en een integratie van de nieuwe 
denkbeelden in de samenleving» 

De tusenkomsten van de drie 
sprekers situeerden zich elk op 
een ander vlak Mare Dubrulle ver
tolkte algemene beschouwingen 
over onze manier van leven en het 
tot stand komen van Agaiev als 
beweging en partij De h De 
Smedt behandelde de praktische 
mogelijkheden van de zachte 
energie en liet dat ook in een dia
reeks bekijken 

Jan Caudron greep als politicus 
voorbeelden uit de dagelijkse 
praktijk en verhaalde hoe hij zijn 
mandaat ten dienste kan stellen 
van een betere levenswijze 

Jan Caudron lichtte tevens zijn 
parlementaire vraag toe i v m een 
mogelijke inknmping van de les
uren lichamelijke opvoeding en 
besloot zijn tussenkomst met en
kele geestige bemerkingen over 
«de natuurlijke weg» 

In de namiddag kwamen een aan
tal buitenlandse sprekers aan het 
woord en kregen de aanwezigen 
een lijstje voorgeschoteld waaruit 
de krachtlijnen zouden moeten 
blijken voor de verdere aktie 

Uit de antwoorden en de diskus-
Sies puurden de organizatoren vijf 
aktiepunten 

1 Alle akties voor een verbetenng 
van onze manier van leven dienen 
bij het individu te beginnen 

2 Dematerializatie van ons leven 
dringt zich op door meer en meer 

Yerkavelaar achter de tralies I 

De aanhouding en opsluiting van burgemeester Versteele (CVP) van De Panne heeft begrijpelijker wijze 
grote opschudding veroorzaakt in de Westhoek waar de gewezen senator en stafhouder van de balie te 
Veurne over een zeer stevige populariteit beschikte 
Aanvankelijk was Verstele tegen een verkaveling van het prachtige duinenlandschap bezuiden en ten oosten 
van De Panne Toen hij echter burgemeester werd verbrandde hij wat hij aanbeden had en werd hij 
voorstander van verkaveling Het heette toen dat de burgemeester van standpunt was veranderd «omdat hij 
de belangen van de gemeente moest veilig stellen» We weten thans dat de beweegreden van deze totale 
ommezwaai een heel andere reden had «onwettige belangenneming» wat met drie maanden tot twee jaar kan 
bestraft worden Enkele dagen na zijn aanhouding kwam er een tweede beschuldiging omkoperij, die 
strafrechterlijk nog zwaarder strafbaar is 
Meteen is de ware ondergrond van de ruilverkavelingen gekend Zal men de verkaveling nu stopzetten"^ Of 
alleszins de nog ongerepte duinen deze keer efficient beschermen"^ En wanneer zal men een doeltreffende 
wet tegen de grondspekulatie stemmen"^ 
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een geestelijke levenswijze aan te 
nemen 

3 Om on^e knsis te kunnen begrij
pen en op te lossen moet ze in de 
ruimte gezien worden De knsis is 
en ekonomisch en ecologisch en 
biologisch en psychologisch en 
spintueel De knsis is evenmin be
grensd Het IS een globaal pro
bleem Er IS alleen een oplossing 
mogelijk vanuit een totaalvisie Die 
bestaat enn zoveel mogelijk ver 
banden te ontdekken rationeel en 
intuïtief "tussen alle verschijnselen 

4 De klassieke geneeskunde 
dient zich te verzoenen met de al
ternatieve geneeskunde Genees
kunde dient meer en meer preven 
tief te worden toegepast Er dient 
een beweging op gang gebracht 
voor een ommekeer in de eetge
woonten dit moet uitmonden in de 
natuurvoeding 

5 Omdat steeds meer en meer 
mensen m die nchting denken 
moeten de krachten gebundeld 
worden 

Mogelijkheden 
Om al deze punten te kunnen ver
wezenlijken werden konkrete ak
tiepunten uitgedacht 
— aktie Vlaamse natuurgastrono-
mie een bezigheid die reeds suk-
sesvol IS maar nog wordt uitge 
breid naar scholen en restaurants 
— publikatie van een «energie
spaarboekje» waann ledereen-die-
dat-wil zijn gespaarde energie kan 
noteren en in centen omrekenen 
Het boekje zal ook tips bevatten, 
— alternatieve werkgelegenheid 
voor mensen die van hun hobby 
hun beroep willen maken en weer 
arbeidsvreugde willen kennen 
— de krachten dienen gebundeld 
lokaal regionaal internationaal (de 
beweging erkent geen staatsgren
zen enkel de natuurlijke begren 
zingen) Daartoe wordt een inter 
nationale koordinatieraad opge
ncht die de leden een internatio
naal paspoort bezorgt zodat het 
planetaire aspekt van de bewe
ging wordt beklemtoond «Spiritu
ele ecologische en sociale aspek-
ten zijn met meer beperkt tot de 
landsgrenzen » 

«New age» 
Tot daar enkele flitsen uit dit eer
ste kongres voor een natuurlijke 
levenswijze Voor de kongressis-
ten een vertrouwde wereld met 
een eigen arsenaal woorden en 
begrippen Voor de nieuwsgieri
ge teerpoot een ietwat bevreem
dende introduktie En toch een 
kans om een gat te zien m de 
steeds aangroeiende donkerte 
die de welvaartmaatschapppij 
omhult 

Over de hele wereld zijn talloze 
organizaties bezig een nieuw 
tijdperk voor te bereiden Ze zoe
ken elk op hun manier een weg 
naar gezondheid, geestelijke ont
plooiing, arbeidsvreugde en ge
luk Ze streven naar een milieu-
zuivere wereld, met een ekono-
mie naar mensenmaat die de kui
tuur van elk volk eerbiedigt Ook 
ons land telt tientallen grote en 
kleine verenigingen en enkelin
gen die dezelfde New-Age-
ideeen propageren door publika-
ties, vormingswerk beurzen en 
nog veel meer aktiviteiten 
Wie kennis wil maken met «De 
Natuurlijke Weg» en alles wat 
deze beweging aan mogelijkhe
den te bieden heeft richt zich tot 
Jef Wolak, Leopoldlaan 26 te 
8420 De Haan (059-23 36 88) 
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Donderdag 
28 JUNI 1 

BRT 1 
1620 Ronde van Franknjk — 
1845 Barbapapa - 1850 
Rondomons — 1917 Standpun
ten - 1945 Nieuws - 2010 
Mork en Mindy Cf) - 2045 Pano
rama — 21 35 De vervloekte ko
ningen ( f ) — 2310 Nieuws 

BRT 2 
2015 Sterren en hun hobby s 
(dok) — 20 35 Een man wil vooruit 
( f j - 21 30 Premiere 

NED. 1 
1850 De fabeltjeskrant - 1855 
Nieuws - 1859Popeye - 1906 
Wow (dok) — 1955 Bureau Lau-
enstadt ( f ) — 20 45 Konsumenten-
rubriek - 21 37 Nieuws — 21 55 
Den Haag vandaag — 2210 Drie 
koreografen en een ballet — 23 05 
Nieuws 

NED. 2 
1620 Ronde van Frankrijk — 
1855 Nieuws - 1859 De Astro-
nautjes — 1905 Mork en Mindy 
( f ) - 2000 Nieuws - 2027 Zin
gen en spelevaren — 21 40 De 
Stichting ( f ) — 22 30 Televizier ma
gazine — 2310 Avro s sportpano-
rama — 2340 Nieuws 

RTB 1 
16 20 Tour de France - 17 40 1,2, 
3 cinema — 1755 Lage en fleur 
( f ) - 1825 Zigzag - 1840 Festi
vals, expositions — 1910 Bons 
baisers de Bruxelles (spel) — 
1915 Antenne-soir — 1930 
Nieuws — 20 00 Autant savoir (re
portage) — 20 20 Le Flic Ricanant 
(film voor volwassenen) — 2210 
Nieuws — 22 25 Le carrousel aux 
images 

ARD 
16 55 Nieuws - 17 00 Ein Platz fur 
Kinder (dok) - 1745 De Zwabi-
sche bergweiden (reportage) — 
1835 Ronde van Frankrijk — 
1850 Nieuws — 1900 Stars sin-
gen und erzahlen — 1915 Mike 
Andros - Reporter der Groszstadt 
( f ) — 2015 Hier und heute -
2045 Spiel um 4tel vor 8 - 21 00 
Nieuws — 21 15 Pro und contra 
— 22 00 Auch ich versteh die feme 
Kunst — 2230 Tagesthemen — 

00 00 Cyrano von Bergerac ( f ) — 
1 50 Nieuws 

ZDF 
18 00 Nieuws ( f ) - 1810 Sindbad 
( f ) - 1830 Nieuws - 1840 Die 
Drehscheibe — 1920 Die Tony 
Randall-show — 2000 Nieuws — 
2030 Dalh-dalli (spel) - 22 20 
Kennzeichen D — 2305 Wahn-
sinn das ganze Leben — 0035 
Nieuws 

FR. 3 

D3 
1930 Telekolleg I fysika - 2000 
Brasilien die Mehinacu — 2045 
Journal 3 — 21 00 Nieuws -
21 00 Einer gibt nich auf (western) 
- 2225 Die Chnsten Cf) - 2325 
Budd Boetticher (portreü 

TF 1 
1233 Midi premiere - 1300 
Nieuws — 13 35 Regionaal pro
gramma — 13 50 Gezondheidsma-
gazine — 1800 Konsumentenma-
gazine — 1829 Un rue Sesame 
— 1857 Echt gebeurde verhalen 
— 1912 Damesmagazine — 19 20 
Gewestelijk nieuws — 1944 For
mations des partis politiques — 
2000 Nieuws - 2035 Letrange 
monsieur Duvallier ( f ) — 2235 
Cine premiere — 2305 Nieuws 

A2 
1245 Nieuws — 13 20 Magazine 
— 1335 Regionaal magazine — 
1350 Bonjour Paris ( f ) - 14 03 
Damesmagazine — 1500 Les In-
corruptibles ( f ) — 1555Decouvnr 
— 17 25 Fenêtre sur (reportage) 
— 1755 Jeugdprogramma — 
1835 Des chiffres et des lettres 
(spel) — 19 20 Gewestelijk nieuws 
— 19 45 Top club (show) - 20 00 
Nieuws — 2040 Le Fantome du 
vol 401 (tv-film) — 23 30 Nieuws 

1910 Nieuws - 19 20 Gewestelijk 
nieuws — 1940 Regionaal pro
gramma — 1955 Tintin ( f ) — 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 20 30 Carthage en flammes (film 
voor volwassenen) — 22 25 
Nieuws 

LUX. 
12 00 La bonne franquette — 
1700 Tekenfilms - 1725 Cinq a 
sept agenda — 17 30 Heidi — 
1800 Spelprogramma — 1803 
Medische informatie — 1810 Ak-
tualiteiten — 1820 Damesmagazi
ne — 1840 Le Ludion (spel) — 
1900 Nieuws — 1935 Le Ludion 
— 1945 Ronde van Frankrijk — 
1955 Dierenmagazine — 1957 
Nieuws — 2000 L amour du me
tier ( f ) — 21 00 Agence matnmo-
niale (film) 

Vrijdag 
29 JUNI 

BRT 1 

1510 Ronde van Franknjk — 
1845 Barbapapa - 1850 Klem, 
klem kleutertje — 1905 Morgen 
wordt het beter — 19 45 Nieuws 
— 2015 Een romantische Engelse 
CFilm voor volwassenen) — 22 05 
Poetry International CReportage) 
- 2255 Nieuws 

BRT 2 
20 15 Signalement (R Ceulemans) 
- 21 05 Ik Claudius (F) - 21 55 
Zomeragenda 

NED. 1 
1850 De fabeltjeskrant - 1855 
Nieuws — 1859 Zo vader zo 
zoon — 1925Gudrun deorcavan 
Harderwijk (Dok) - 2015 Lucy 
en mr Mooney (F) - 2040 150 
jaar K M K (Dok) - 2135 
Nieuws - 21 55 Albert de Klerk, 
organist — 2235 Avondsluiting 
langs Kerkepad — 2245 Praten 
met de minister-president — 23 00 
Nieuws 

NED. 2 
1510 Ronde van Frankrijk — 
18 00 Nieuws — 1830 Ronde van 
Frankrijk — 1855 Nieuws — 
18 59 Cijfers en letters - 19 25 De 
Barry Hughes show — 2000 
Nieuws — 2027 Heinz Ruehmann 
taxi (TV-film) - 21 15 Sylvia 
(Show) - 2200 Brandpunt -
2235 Tocht door de middeleeu
wen (Dok) — 2330 Nieuws 

RTB 1 
1510 Tour de France - 1 7 2 5 1 2 
3 Cinema — 17 55 L age en fleur 
(TV-spel) - 1825Zigzag - 1840 
Sept sur sept — 1910 Bons bai
sers de Bruxelles (Spel) — 1915 
Antenne-soir — 1930 Nieuws — 
1950 La chute des aigles (F) — 
20 45 Le temps des incertitudes — 
21 50 Nieuws — 2205 Les Fouge-
res bleues (Film voor rijpere 
jeugd) 

RTB 2 
1955 Fa eest facile a chanter — 
2000 Le temps des cerises 
(Show) 

ARD 1 

1700 Nieuws — 17 05 De ver-
keersbeurs van Hamburg (Repor
tage) - 1750 Alles k la r ' (Repor 
tage) — 1835 Ronde van Frank
rijk - 1850 Nieuws — 19 00 
Fremder woher kommst d u ' — 
19 30 Tip um halb 7 - 19 40 Frem
der woher kommst d u ' — 2015 
Hier und heute — 21 00 Nieuws 
— 21 15 Aus dem Leben einer 

PRECISIA 
kleuren-tv 

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

INLICHTINGEN PRECISIA TV BRUGGE 
TEL OSO 31 SO 71 

— Een r o m a n t i s c h e Enge lse , ve r f i j nd int imist isch d r a m a waar in werke l i j khe id en f ikt ie parallel l open 
Film v o o r v o l w a s s e n e n V n j d a g 29 juni o m 20 u 15 o p BRT 1 

Aerztin (Film) - 2300 Plusminus 
- 2330 Tagesthemen - 0000 
Die Sportschau — 00 25 Der chef 
(F) - 01 10 Nieuws 

ZDF 
1800 Nieuws - 1810 De Salo
monseilanden (Dok) — 1920 
Westerns uit de oude doos — 
2000 Nieuws - 2030 Ausland-
journal — 21 15 Dernck (F) — 
2215 Fragen sie Frau Erika — 
23 00 Heute-journal - 2320 As-
pekte — 00 05 Arsen und Spitzen-
ha-Eubchen (Film) — 01 55 
Nieuws 

D 3 
2025 Das geheimnis der weissen 
Masken (F) - 2055 Journal 3 -
21 00 Nieuws - 21 15 Alex Moel-
ler — 22 00 Reggae in a Babylon 
CReportage) — 2250 III nach neun 
(Live-programma) 

TF 1 

1233 Midi premiere — 1300 
Nieuws — 1335 Regionaal pro
gramma — 1520 Ronde van 
Frankrijk — 17 10 Face au Tour — 
18 00 Konsumentenmagazine — 
1829 Un rue Sesame - 1857 
Echt gebeurde verhalen — 1912 
Dameskroniek — 19 20 Geweste
lijk nieuws — 1944 Les inconnus 
de 1945 (Spel) - 2000 Nieuws 
— 2035 Sous un ocean d'arbres 
(Reportage) - 21 40 Nefertiti et le 
reve dAkhanaton (TV-film) — 
2310 Nieuws 

A 2 

1245 Nieuws - 1325 Tekenfilm 
- 1355 Tang (F) - 1405 Da
mesmagazine — 1500 Benjowski 
(F) — 1600 Anane Muouchkine 
- 1725 Fenetre sur - 17 55 
Jongerenprogramma — 18 45 
C'est la vie (Tips) — 1855 Des 
chiffres et des lettres (Spel) — 
19 20 Gewestelijk nieuws — 19 45 
Topclub (Show) — 2000 Nieuws 
- 2035 Le jeune homme vert (F) 
- 21 35 Apostrophes - 2250 
Nieuws — 2257 Le Bourreau 
(Film voor volwassenen) 

FR 3 

1910 Nieuws - 19 20 Gewestelijk 
nieuws — 1940 Regionaal pro
gramma — 19 55 Tintin (F) — 
2000 Les jeux de 20 heures 
(Spel) — 2030 Le nouveau ven-
dredi — 21 30 La mer les regrets 
et lespoir (Debat) — 22 25 
Nieuws 

LUX. 

1200 La bonne franquette — 
17 00 Tekenfilms - 1715 Cinq a 
sept week-end — 17 50 Culinair 
magazine — 1805 Spelprogram 
ma - 1810 Mash (F) - 18 40 Le 
ludion (Spel) - 1900 Nieuws — 
19 35 Le Ludion (Spel) - 19 45 
Ronde van Frankrijk — 19 55 Die 
renmagzine — 19 57 Nieuws — 
2000 Sergent Anderson (F) -
21 00 L odyssee du sous-mann 
Nerka (Film voor tieners) 

Zaterdag 
30 JUNI I 

BRT 1 
1540 Ronde van Franknjk — 
1800 Barbapapa ( f ) - 1805 
Squaw TscHapajew (jeugdfilm) — 
1945 Nieuws - 2010 Duet -
2035 Henk in Mol - 21 30 Ter
loops - 2215 Dallas ( f ) - 2300 
Nieuws 

NED. 1 
1530 De Hellstroem kroniek (film 
voor tieners) — 17 00 Little Vic ( f ) 
— 18 00 Nieuws - 18 50 De fabel
tjeskrant — 1855 Nieuws — 
1859 Beestenboel ( f ) - 1910 
The Flintstones ( f ) - 19 35 KRO's 
Wereldcircus — 2015 Oud-Lim-
burgs schuttersfeest — 20 25 Klei
ne Willem RUIS show — 21 05 San-
ford en zoon ( f ) — 21 37 Nieuws 
— 21 55 Session — 2245 Nieuws 
— 2250 Ronde van Frankrijk 

NED. 2 
1340 Ronde van Frankrijk — 
1800 Nieuws — 1830 Ronde van 
Frankrijk — 1855 Nieuws — 
1859 Bassie en Adriaan ( f ) — 
19 20 Geef r de ruimte ( f ) - 20 00 
Nieuws - 2027 Te land ter zee 
en in de lucht (waaghalzerij) — 
21 20 Tatort ( f ) - 2245 Aktua TV 
— 2340 Nieuws 

RTB 1 
15 40 Tour de France - 18 05 De-
clic ( f ) — 18 30 Le regard s arrete 
( f ) - 1855 Ludwig - 1900 Les 
mysteres de la chambre noire — 
1915 Antenne-soir - 1930 
Nieuws — 19 55 Le jardin extraor
dinaire — 20 25 Comme sur des 
roulettes (film) — 21 55 Sills and 
Burnett at the met (show) — 22 50 
Nieuws 

ARD 
1510 Nieuws — 1515 Sesam-
strasse — 15 45 Spie! ohne Gren 
zen - 1715 ARD Ratgeber -
1800 Die Erben des heiligen 
Stanislaus (reportage) — 18 30 
Regionaal nieuws — 1900 
Nieuws — 1905 Die Sportschau 
— 2022 Fremder woher kommst 
du? ( f ) - 21 00 Nieuws - 21 15 
Cincinnati Kid (film voor volwasse
nen) - 2255 Nieuws - 2315 
Fast wie im nchtigen Leben — 
00 00 Der Flieger (volksklucht) — 
01 30 Nieuws 

ZDF 
1545 Nieuws — 1547 Ferien auf 
Saltkrokan (film) - 17 10 Peanuts 
( f ) - 17 3 5 M o r k v o m O r k ( f ) -
18 05 Nieuws — 1810 Landerspie-
gel — 1900 Lou Grant ( f ) — 
20 00 Nieuws - 20 30 Papas Frau 
und ich (film) — 21 15 Bonjour Ca-
trin (show) — 22 45 Nieuws — 
22 50 Das aktuelle Sport-Studio -
0005 Die Todesranch Cfilm voor 
tieners) — 01 35 Nieuws 

D 3 
17 30 Telekolleg I - 2000 Rock 
Follies Cf) - 2050 Journal 3 -

21 00 Nieuws — 21 15 Bonkers 
(show) — 21 40 Orlando Furioso 
(opera) 

FJ 
1212 Regionale magazines — 
12 30 Cuisine legere - 12 47 De-
venir - 13 00 Nieuws - 13 30 La 
bonne conduite — 13 48 Au plaisir 
du samedi — 18 08 Magazine over 
dieren (dok) — 1840 Magazine 
auto moto I — 1910 Six minutes 
pour vous defendre — 1920 Ge
westelijk nieuws — 1944 Ronde 
van Frankrijk — 2000 Nieuws — 
2035 Numero un (show) - 21 38 
Chapeau melon et bottes de cuir 
( f ) — 2230 Speciale sports — 
23 30 Nieuws 

A 2 
1215 Ronde van Franknjk — 
12 30 Samedi et demi - 1245 
Nieuws — 13 00 Samedi et demi 
— 13 35 Dierenmagazme — 14 25 
Wattoo Wattoo ( f ) - 14 30 Les 
jeux du stade — 1755 Salie des 
fetes — 18 50 Des chiffres et des 
lettres (spel) — 19 20 Gewestelijk 
nieuws — 1945 Top club (show) 
— 20 00 Nieuws — 20 35 Le jeune 
homme vert ( f ) — 21 35 Alain De-
caux raconte — 22 35 Figaro-ci Fi-
garo-la — 2305 Nieuws 

FR. 3 

1830 Jeugdprogramma — 1910 
Nieuws — 19 20 Gewestelijk 
nieuws — 1940 Regionaal pro
gramma — 1955 Nettoyage de 
printemps (tekenfilm) — 20 00 Les 
jeux de 20 heures (spel) - 20 30 
Le dernier melodrame (tv-film) — 
2200 Nieuws 

NED 2 

LUX. 
1200 La bonne franquette — 
1632 Super juke-box - 1800 
Mon ami le fantóme ( f ) — 1900 
Nieuws — 19 30 Tekenfilm — 
1945 Ronde van Frankrijk — 
19 55 Nieuws - 2 0 00 Rush ( f ) -
21 00 Revolver et gants de velours 
(tv-film) 

BRT 1 

1000 Euchanstievienng vanuit Po-
peringe — 11 00 Konfrontatie (de
bat) — 1600 Ronde van Franknjk 
— 1710 Er was eens De katedra-
lenbouwers (dok) — 17 35 Puff de 
magische draak (tekenfilm) — 
1815 Nieuws voor gehoorgestoor
den - 1845 Barbapapa - 1850 
De leeuwen uit de Serengeti (dok) 
— 1945 Nieuws — 1945 Sport
weekend — 20 30 Ontsnappings
route (f) — 21 25 Folk aan zee 
(kleinkunst) - 2205 Nieuws 

NED 1 
19 00 Nieuws — 19 05 Mister Kot
ter (f) — 19 30 Walt Disney pre-
zenteert — 2015 Demis Roussos 
een fenomeen — 20 45 De eenza
me hardloper (TV-film) — 21 55 
Kieskeung (Verbruik) — 2225 
Nieuws 

1730 Atletiek - 1800 
1805 Ronde van Fi 
1830 De avonturen \ 
Colargol Cf) - 1 8 4 5 
Cdok) - 19 00 Waar hi 
Cdok) - 1925 Studi 
20 30 Humanistisch v 
2035 Nieuws - 20 4( 
thon s flying circus — 
schrijvers en het lot ( 
21 55 All in the family 
Het machtige wereldde 
23 10 Nieuws 

RTB 
14 25 Le vandale (Film 
jeugd) — 16 00 Tour d 
1710 Marie-Paule Bellt 
1755 Un cirque dans 
18 40 Le francophoi 
1910Tintm (f) - 191 
selse leven — 1930 
2010 La bonne planq 
— 2250 Nieuws 

ARD 
10 55 Frei geboren (f) 
derprogramma — 12 
last — 1300 Der ir 
fruhschoppen — 134E 
1415 Zwischenspiel -
gionaal weekoverzich 
Ein Platz an der Sonr 
Hoe men al slapende v 
dient (f) - 1610 ARD 
- 18 00 Washington 
schlossenen Turen — 
den blues (dok) — 15 
— 19 33 DieSportsch 
W i ruben uns - 20 2C 
se aktuahteit - 21 00 
21 15 Tatort (f) - 22^ 
nalpolizei rat — 2250 
23 15 1917-Jahr der F 
(dok) - 23 40 Nieuws 
wereld - 0025 Nieu 

ZDF 
11 30 ZDF-matinee -
Sonntagskonzert — 1 
- 1415 Chronik der 
gen zur Zeit — 1440 
uberleben — T510 
voor kinderen — 15 4( 
1550 Belvedere raun 
voor kinderen) — 1 7 1 
wunsch — I B ' S N i e u 
Die sport-reportage 
gebuch - 20 00 Nieu 
Bonner perspektlven 
sonenbeschreibung (( 

— 21 00 Kiss me Kati 
njpere jeugd) — 22 4! 
23 00 Spielwiese 
Schwarz ist schon 
Nieuws 

D 3 
2000 Maximilian Pfei 
dertoneel) - 2055 J 
21 00 Nieuws - 2 1 15 
film) - 2200Projekt i 
films) 

FR 1 
1300 Nieuws - 13 2 
serieux — 1415 Les 
du dimanche — 153 
1610 Ronde van F 
1628 Sports premiei 
Face au tour — 17 25 
- 1740 3 H 10 
(Western voor njperi 
1915 Les animaux de; 
rocheuses (dokj — 
van Frankrijk — 20 0( 
20 35 L homme orct 
voor tieners) — 22 OC 
2310 Nieuws 

A 2 
11 00 Spel - 11 03 [ 
fête - 1205 Kiosqu 
ziek) — 12 45 Nieuws 
manche en fete — 14 
dames (f) - 1510 C 
fête — 15 20 La fête a 
tes — 1620 Docume 
on (dok) - 1650 L 
fête — 17 35 Les beai 
de bois dore (f) — I I 
— 2000 Nieuws — 
(f) - 21 40 Dimanch 
2240 Nieuws - 23C 
tane (reportage) 

FR 3 
16 30 Prelude a l'apr 
Bartok) - 17 35 II n 
Paris - 18 30 Linviti 
19 45 Dom-Tom — 2 
de parade du jazz 
grandes villes du moi 
— 21 25 Nieuws — 
films van David W Gr 
Cine regards — 22 3( 
detective (Politiefilm) 
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stjek - 18 00 Nieuws — 
3nde van Frankrijk — 
' avonturen van Beertje 
(f) - 1845 Natte His 
19 00 Waar hoor ik thu is ' 

1925 Studio sport — 
jmanistisch verbond — 
•uws - 2040 Monty Py-
ing circus — 21 20 Twee 
3 en het lot (portret) — 
in the family (O - 21 20 
itige werelddeel Cdok) — 

vandale CFilm voor rijpere 
16 00 Tour de France — 

rie-Paule Belle (show) — 
cirque dans la ville — 

3 francophonissime — 
tin (f) - 1915 Het Brus-
en - 1930 Nieuws — 
bonne planque (toneel) 
Nieuws 

I geboren (f) — 11 45 Kin-
amma — 1215 Rockpa-
1300 Der internationale 
ppen — 13 45 Nieuws — 
Mschenspiel — 1445 Rfe-
«eekoverzicht — 15 35 
an der Sonne — 1540 
al slapende veel geld ver-
— 1610 ARD-sport extra 
Washington - Hinter ver-
rien Turen — 18 45 Lon-
s (dok) - 19 30 Nieuws 
Die Sportschau — 2015 
luns - 2020 Buitenland-
iteit - 21 00 Nieuws — 
o r t ( f ) - 2245 Die Knmi-
rat - 2250 Nieuws — 
7 - Jahr der Revolutionen 
23 40 Nieuws van de film-
- 0025 Nieuws 

)F-matinee - 1300 Das 
skonzert — 13 45 Freizeit 
Chronik der Woche Fra-
Jeit — 1440 Denken und 
n — 1510 Programma 
leren — 1540 Nieuws — 
>lvedere raumt auf (Film 
leren) — 1715 Ihr Musik-
- 18 ' 5 Nieuws - 1817 
t-reportage — 19 15 Ta-
- 20 00 Nieuws - 2010 
lerspektiven — 20 30 Per-
schreibung (Guy G.lbert) 
Kiss me Kate (Film voor 
ugd) — 22 45 Nieuws — 
Spielwiese - 23 50 

ist schon — 0035 

aximilian Pfeiferling (Kin-
•I) - 2055 Journal 3 -
'UWS - 21 15 Loriot I (TV 
22 00 Projektionen (Korte 

Buws — 13 20 Ces t pas 
— 1415 Les rendez-vous 
iche — 1530 Tiercé — 
onde van Frankrijk — 
sorts premiere — 1710 
tour — 1725 Autorennen 
D 3 H 10 pour Yuma 
1 voor njpere jeugd) — 
3 animaux des Montagnes 
is (dokj - 1945 Ronde 
ikrijk - 2000 Nieuws — 
homme orchestre (Film 
lers) - 2200Koncer t -

iel — 11 03 Dimanche en 
1205 Kiosque (lichte mu-
1245 Nieuws - 1315D i 
en fete — 1415 Dróles de 
f) — 1510 Dimanche en 
520 La féte a Aigues-mor-
6 20 Document de crea-ti-
) — 1650 Dimanche en 
7 35 Les beaux messieurs 

dore(f) - 1855 Stade 2 
Nieuws — 2035 Hunter 

I 40 Dimanche en fete — 
euws - 23 00 Veillee Gi-
portaqe)i 

elude a l'apres-midi (Bela 
— 1735 II n y a pas qua 
18 30 L'invite de Fr 3 -

Dm-Tom — 20 00 La gran 
de du jazz - 2030 Les 
villes du monde (Peking) 

5 Nieuws — 21 40 Korte 
1 David W Griffith - 2 2 0 0 
jards - 22 30 Mark Dixon 
e (Politiefilm) 

LUX 
175 Tekenfilms — 1730 La ruee 
vers lor (Film) - 1900 Docteur 
Simon Locke (f) — 19 30 Nieuws 
— 19 33 La bonne franquette en 
vacances — 1945 Ronde van 
Frankrijk - 20 00 Vivre libre (f) -
21 00 Les rapaces du llleme Reich 
(Film voor volwassenen) — 2235 
Horoskoop 

Maandag 

BRT 1 
1610 Ronde van Franknjk — 
18 45 Barbapapa (f) - 18 50 Ran-
gis vangst — 1905 De vijf (f) — 
19 30 Kijk uit - 19 45 Nieuws — 
2015 Olivia met Abba (show) — 
21 05 Een ruiter reed voorbij (f) — 
21 55 De landverhuizer (reporta
ge) - 2240 Nieuws 

NEP. 1 
1850 De fabeltjeskrant - 1855 
Nieuws — 1859 Een beestenboel 
(f) - 19 10 Wereldconcours Kerk-
rade 1978 — 20 05 De man met de 
groene vingers (dok) — 2035 
Voor een bnefkaart op de eerste 
rang - 21 35 Nieuws — 21 55 
Gunsmoke (f) - 2245 Geta
toeëerde tranen (reportage) — 
2345 Nieuws 

NEP. 2 
1830 Ronde van Franknjk — 
18 55 Nieuws — 18 59 De wonder
baarlijke avonturen van professor 
Vreemdeling (f) - 19 25 Onkel 
Braesig (volksvertellingen) — 
2000 Nieuws - 2027 James Her-
riot (O — 21 20 Lucy en mr Moo-
ney (f) — 21 45 Hier en nu — 
2215 Kerkepad 79 - 22 35 Han 
de Vnes speelt Vivaldi — 2255 
Socutera — 23 10 Nieuws 

RTB 1 
1610 Tour de France — 1740 Ri
mes et racontines ^ 1810 L age 
en fleur (f) — 18 40 Propos et con
fidences de Raymond Rouleau — 
1910 Bons baisers de Bruxelles 
(spel) — 1915 Lundi-sports — 
1930 Nieuws - 2000 Les sen
tiers du monde — 2200 Nieuws 
— 2215 Special follies 

RTB 2 
2010 Le chevalier a la Rose (Der 
Rosenkavalier opera) 

ARP 
1710 Nieuws - 1715 Hilfe aus 
dem Schaukelstuhl - 1800 Die 
Schatzinsel (tekenfilm) — 1845 
Der Verkehrswuerfel — 1850 
Nieuws — 1900 Das Intermezzo 
bietet an — 19 25 Eine Amenkani-
sche Familie (f) — 2015 Regionaal 
magazine — 20 45 Tip um 4tel vor 
8 - 21 00 Nieuws - 21 15 Theo-
dor Chindler (f) - 2215 Marsch in 
den Uriaub (dok) - 23 00 Me-
dienklinik - 23 30 Nieuws -
0000 In Fessein von Shangnla 
(film) — 1 55 Nieuws 

ZPF 
18 00 Nieuws - 1810 Lassie (f) 
- 18 35 Die Drehscheibe - 19 20 
Achtung Kunstdiebei (f) - 2000 
Nieuws — 2030 Disneyland — 
21 15 10 Jahre nach der Ersten 
Mondlandung (dok) - 2200 Heu-
te-Journal - 22 20 Andreas 
Voest TV-film - 2350 Festival 
Selection Frankfurt 78 (jazz) — 
040 Nieuws 

P3 
2025 Das Geheimnis der Weisen 
Masken (f) — 20 55 Journal 3 -
21 00 Nieuws — 21 15 Japan greift 
ein (dok) - 22 00 Alles um Anita 
Film voor rijpere jeugd — 2330 
Reuma Reportage over deze ziek
te 

FJ 
1215 Reponse a tout (spel) — 
12 33 Midi premiere - 13 00 
Nieuws — 13 35 Regionaal pro 
gramma — 1350 D'hier et dau-
jourdhui — 1800 Konsumenten-

magazine — 1827 Pour chaque 
enfant — 1834 Llle aux enfants 
— 1857 Anne jour apres jour — 
1912 Une minute pour les femmes 
— 1920 Gewestelijk nieuws — 
1944 Ronde van Frankrijk — 
2000 Nieuws - 2030 Le secret 
du rapport Quiller Film - 22 00 
Questionnaire ^ 2300 Nieuws 

A2 
12 45 Nieuws - 13 35 Tang (f) -
1403 Damesmagazine — 1505 
Super Jaimie (f) - 1600 Ronde 
van Franknjk — 1800 Jongeren
programma — 1830 Ces t la vie 
(tips) — 18 55 Des chiffres et des 
lettres (spel) - 19 20 Gewestelijk 
nieuws — 19 45 Les trois cameras 
— 2000 Nieuws — 2035 Et si 
nous n'allions pas au cinema ce 
soir"? (show) — 21 40 Question de 
temps — 2240 Jazz musique — 
2330 Nieuws 

F3 
1910 Nieuws — 19 20 Gewestelijk 
nieuws — 1940 Regionaal pro
gramma — 1955 Tintin (f) — 
2000 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 2030 Lage ingrat (Film voor rij
pere jeugd) — 21 55 Nieuws 

LUX. 
1200 La bonne franquette en va
cances - 19 00 Nieuws — 19 30 
La bonne franquette en vacances 
— 1945 Ronde van Frankrijk — 
20 00 Les peupliers de la Pretantai-
ne (f) - 21 00 On mappelle Sali-
go Western voor volwassenen — 
22 30 Horoskoop 

NEP. 2 

Dinsdag 

BRT 1 
1600 Ronde van Frankrijk — 
18 45 Oscar het konijn (f ( - 1855 
Toestand 79 — 1945 Nieuws — 
2010 Jonger dan je denkt - 21 00 
Leven op aarde (dok) — 21 50 Te 
nuto 79 — 2225 Nieuws 

BRT 2 
2010 Dirk Van Haveskerke ( f ) — 
20 35 Dieren in het zonnetje (dok) 
— 21 00 In kluis (film voor volwas
senen) 

NEP. 1 
1850 De fabeltjeskrant — 1855 
Nieuws — 1859 EO-zomerkrant 
— 19 35 Oeganda vrij nu wij (dok) 
— 2045 De EO-familiedag zit er 
weer op — 2055 Hoe zouden wij 
dan l even ' (dok) — 21 37 Nieuws 
— 21 55 Het dossier Kennedy — 
2312 Nieuws 

1830 Ronde van Franknjk — 
18 55 Nieuws, — 18 59 Vara s pop
karavaan — 2000 Nieuws — 
2027 De 7 van Blake ( f ) - 21 20 
Vara visie — 2200 Teater thuis 
(toneel) — 2255 Nieuws 

RTB 1 
1600 Tour de France - 17401 2 
3 cinema — 1810 Lage en fleur 
( f ) — 1840 Francis aux paradis 
perdus ( f ) — 1910 Bons baisers 
de Bruxelles — 1915 Antenne-
soir - 19 30 Nieuws - 19 55 La 
grande aventure de James Onedin 
( f ) - 2045 Jan Coucke en Pieter 
Goethals (dok) - 2150 Nieuws 
— 2205 Histoire de la marine ( f ) 

RTB 2 
1955 Fa ces t facile a chanter — 
2010 Histoire de la musique popu
laire — 21 00 Un ete a Vallon -
2230 Einde van de uitzending 

ARP 
1710 Nieuws — 1715 Athene en 
A t t i ka (dok ) - 1800 Q + Q ( f ) 
- 1850 Nieuws - 19 00 Strich-
weise heiter ( f ) — 1915 Drei im 
Morgenland — 1940 Polizeiin 
spektion 1 — 2045 Toen Keulen 
nog Romeins was — 2100 
Nieuws — 21 15 Zwischenmahl-
zeit (show) — 2200 Monitor — 
22 45 Detektiv Rockford Anruf ge-
nugt ( f ) - 0000 Eine kleine 
Nachtmusik — 0045 Nieuws 

ZPF 
1800 Nieuws - 1810 Der Skiave 
Calvisius(f) - 19 20 Dl schnellste 
Maus von Mexico ( f ) — 2000 
Nieuws — 20 30 Zitronenjette 
(volkstoneel) - 22 00 Heute Jour
nal — 22 20 Der harte Job im lan
gen Eugen (reportage) — 23 00 In 
der Mitte des Sommers in Mesu
ren — 0030 Nieuws 

•P 3 

2000 Ein Junge aus Bahia (dok) 
- 2045 Journal 3 - 21 00 
Nieuws — 21 15 Wiedersehen mit 
der Holsherstrasse (dok) — 22 00 
Poldark — 2245 Monitor im 
Kreuzfeuer - 23 30 ABC der Lie-
be (musical) 

F 1 

1300 Nieuws — 1345 Le regard 
des femmes — 1610 Ronde van 
Frankrijk — 1710 Face au Tour — 
17 58 Konsumentenmagazine — 
18 27 Pour chaque enfant - 18 34 
Llle aux enfants — 18 57 Anne 
jour apres jour ( f ) — 1912 Une 
minute pour les femmes — 1920 
Gewestelijk nieuws — 1944 Ron
de van Franknik — 20 00 Nieuws 

— 2035 Les aventures de David 
Balfour ( f ) - 22 08 De Europese 
ruimtevaart — 23 00 Nieuws 

F 2 
12 45 Nieuws - 1335 Tang ( f ) -
1403 Aujourdhui madame — 
1500 Super Jaimie ( f ) - 1600 
Retrospective du Tour de France 
cycliste — 1800 Jongerenpro
gramma — 18 30 C est la vie (tips) 
— 18 55 Des chiffres et des lettres 
(spel) - 1920 Gewestelijk 
nieuws — 19 45 Les trois cameras 
— 2000 Nieuws - 2040 Les va
cances de monsieur Hulot (film 
voor kinderen) — 2330 Nieuws 

F 3 
1910 Nieuws - 19 20 Gewestelijk 
nieuws — 1940 Regionaal pro
gramma — 1955 Tintin ( f ) — 
2000 Les jeux de 20 heures — 
20 30 Le mercenaire (film voor 
nipere leuqd) — 2210 Nieuws 

LUX 

1200 La bonne franquette en va
cances — 18 50 Tekenfilms — 
1900 Nieuws - 1930 La bonne 
franquette en vacances — 1945 
Ronde van Frankrijk — 2000 La 
petite maison dans la praine ( f ) — 
21 00 Le gaffeur (film voor volwas
senen) 

Woensdag 

BRT 1 
1600 Ronde van Frankrijk — 
1715 Tip-top — 1815 De reizen 
van Marco Polo (dok) — 1840 
Barbapapa — 1845 P/ojekt Ufo 
( f ) - 1945 Nieuws - 2015 
Happy Days ( f ) - 20 40 Uit de we
reld van Guy de Maupassant (TV 
spel) — 2245 Nieuws 

BRT 2 
15 00 Tenniskampioenschappen te 
Wimbledon — 2015 Hoogtepun
ten uit de kunst van de XXe eeuw 
(dok) - 21 05 Palaver (film voor 
volwassenen) 

NEP. 1 

15 30 Kocka het konijn met de ge
ruite oren ( f ) - 1537 
Ontdekkingstocht door de natuur 
(dok) — 1555 De strijd om het 
bosven (jeugfilm) — 1650 Mieuw 
en Mauw — 1655 De film van 
Ome Willem - 1800 Nieuws — 
1850 De fabeltjeskrant — 1855 
Nieuws — 1859 Van gewest tot 
gewest — 19 45 Toeristische tips 

— In k lu is , b e v r e e m d e n d kommun ika t i ed rama waar in een d o o f s t o m m e ru inewach te r ve rgee f s in kon -
tak t p r o b e e r t te k o m e n me t zi jn o m g e v i n g Film zonde r d ia logen maar met zeer express ieve muziek 
D insdag 3 juli o m 21 u op BRT 1 

— 1955 Vlinders (reportage) — 
21 37 Nieuws - 21 55 Panora-
miek — 2240 Nieuws 

NEP 2 
17 45 Tennis — 18 00 Nieuws -
1859 Jouw wereld mijn wereld 
(filmpje) — 19 25 Kenmerk — 
2000 Nieuws — 2027 Socutera 
— 2032 Countdown (pop) -
21 05 Starsky & Hutch ( f ) - 21 55 
Haiti (dok) - 22 30 Taxi ( f ) -
22 55 Veronica's agenda — 23 05 
Nieuws 

RTB 1 
15 00 Tenniskampioenschappen 
Wimbledon — 1600 Tour de Fran
ce - 1710 Feu vert - 18 35 Ba-
lourd et Balu - 1840 Katoliek-
godsdienstige uitzending — 1910 
Bons baisers de Bruxelles (spel) 
— 1915 Antenne-soir - 1930 
Nieuws - 20 00 Coralie (TV-spel) 
— 21 00 Reportage dactualite de 
Bruxelles — 2355 Nieuws 

ARP 
1710 Nieuws — 1 7 1 5 A d a m o e n 
ReinhardtMey - 1 8 0 0 Q -I- Q ( f ) 
- 18 50 Nieuws - 19 00 Wartet 
nur bis Vater kommt (tekenfilm) — 
1915 Fremder Woher kommst d u ' 
( f ) — 2015 Regionaal magazine 
- 2045 Hit um 4tel vor 8 - 21 00 
Nieuws — 21 15 Theodor Chindler 
( f ) — 2225 Bestandsaufname ver-
blasste Vision — 23 30 Tagesthe-

ZPF 
1715 Trickbonbons - 1800 
Nieuws — 1810 Flambards(f) — 
1835 Die Drehscheibe - 1920 
Fruh ubt Sich (show) - 2000 
Nieuws .— 20 30 Alles gute Kohier 
( f ) - 21 15ZDFMagazin - 2200 
Heute-Journal - 2220 Van der 
Valk ( f ) - 2305 Sieh mal an A -
2310 Treffpunkt UE-Wagert 4 -
2340 Bhtzlicht (TV spel) - 1 1 5 
Nieuws 

P 3 
2025 Das Geheimnis der Weisen 
Masken ( f ) - 2055 Journal 3 -
21 00 Nieuws — 21 15 Jakupa von 
Bena Bena (reportage) - 2200 
Autos und Menschen (dok) — 
23 00 Die Abenteuer des Shadoks 
( f ) - 2310 Isabella 3 Caravellen 
und ein Possenreisser (toneel) 

TF 1 
1300 Nieuws — 1337 Les visi
teurs du mercredi — 1752 Sur 
deux roues — 1800 Konsumen
tenmagazine — 1827 Pour cha
que enfant — 18 34 L'lle aux en
fants — 1857 Anne jour apres 
jour ( f ) — 1912 Une minute pour 
les femmes — 1920 Gewestelijk 
nieuws — 19 44 Ronde van Frank
rijk - 2003 Nieuws - 2035 
L homme au petit chien CTV-spel) 
— 22 00 Emission medicale — 
2310 Nieuws 

A 2 
1200 Special Tour de France — 
12 45 Nieuws - 13 35 Tang (f J — 
1400 Damesmagazine — 1505 
Super Jaimie ( f ) - 1600 Sport 
(reportages) — 1800 Jongeren
programma — 18 30 Tips voor ver
bruikers — 1855 Des chiffres et 
des lettres (spel) — 19 20 Gewes
telijk nieuws — 19 45 Les trois ca
meras — 2000 Nieuws - 2035 
Le jour se leve (film voor volwas
senen) - 22 20 Salie des fétes — 
2310 Nieuws 

FR 3 
18 30 Jeugdprogramma Eureka — 
1910 Nieuws — 19 20 Gewestelijk 
nieuws — 1940 Regionaal pro
gramma — 1955 Tintin ( f ) — 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 20 30 Mon fils est innocent (film 
voor rijpere jeugd) — 2210 
Nieuws 

LUX 

1200 La bonne franquette — 
18 50 Tekenfilms - 1900 Nieuws 
— 19 30 La bonne franquette en 
vacances — 1945 Ronde van 
Frankrijk - 2000 Hitparade — 
21 00 Caroline cherie (film voor 
volwassenen) — 2310 Les potins 
de la comete 
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Sakoura 

viert 

15 jaar 

Zaterdag 16 juni had onder rui
me belangstelling de Albert-galerij 
te Hasselt de opening plaats van 
het derde-lustrumsalon van de 
Hasseltse Kunstgroep Sakoura. 

Onder de aanwezigen werden 
o.a. senator Rik Vandekerckhove, 
kamerlid Willy Desayere, provin
cieraadslid Edgard Ballet, Wim van 
Lishout, schepen van Kuituur van 
de stad Hasselt, Gnffier Van Bock-
rijck, ere-voorzitter van de Lim
burgse Federatie voor Beeldende 
Kunsten, Herman De Buyzer, 
voo.-zitter van de Tongerse Kunst
kring en nog tal van kunstenaars 
uit de provincie. 

In een bondige inleiding schet-
ste*de heer Hoeven, voorzitter van 
Sakoura, de ontwikkeling, het wel 
en wee van de jubilerende groep 
in de voorbije vijftien jaar. Ter
loops wees hij ook op de nood aan 
een aangepaste tentoonstellings
ruimte, het ontbreken van een ge
zamenlijk atelier en het gebrek aan 
interesse vanwege de plaatselijke 
overheid. De heer Pulinckx, direk-
teur van het Provinciaal Hoger In
stituut voor Kunstonderwijs en 
voorzitter van de Limburgse fede
ratie voor beeldende kunsten, 
lichtte in zijn toespraak de be
staansredenen toe van de kunst
groepen in het algemeen en van 
Sakoura in het bijzonder, om daar
na in korte en rake bewoordingen 
de exposerende kunstenaars en 
hun werk aan het publiek voor te 
stellen. 

Een laatste spreker was sche
pen Van Lishout die de tentoon
stelling voor geopend verklaarde 
met de belofte dat er een oplos
sing zou gezocht worden voor de 
noden van de jubilerende kunst
groep. 

Aan de heer Van Bockrijck 
werd als blijk van waardering voor 
zijn jarenlange inzet voor het 
kunstleven in Limburg, een map 
met grafisch werk van de leden 
van Sakoura overhandigd. 

\ ^ 

R DE LEESBRIL BEKEKEN 

De goden zijn reeds geruime tijd gevlucht, en de 
sterren zijn gedoofd. Engelen komen ons nog 
m a a r zelden bezoeken. De nacht van dé bescha
ving heeft een wereld rijk aan mogelijkheden in 
zijn fluwelen doch zwarte greep. Helden hebben 
hun geloofwaardigheid afgelegd en het tijds
gewricht kraakt te allen kante. In een tijdperk 
van lawaaierig dialoog en vrijblijvende in
spraak heeft blijkbaar niemand meer de gave 
te luisteren. Dit alles weerspiegelt zich feilloos 
in de kunst: politie- en spionageromans bren
gen anti-helden ten tonele, filmprenten tonen 
verwarr ing en eenzaamheid, in de grote litera
tuur vervaagt het personage tot een krachtveld 
van e lkaar ontmoetende — en meteen ook op

heffende — spanningen; het toneel huldigt een 
soort a lgebra der l ichamen en de schilderkunst 
vermijdt angstvallig elk subjektief, d.i. individu
eel inzet. De grote pietmolens der gelijkschake
ling rukken onverstoord aan. En wanneer het 
och zo soevereine volk dan toch een held uit
roept in de staatkundige arena, dan blijkt deze 
trend zich ook in de politiek door te zetten. In de 
plaats der voorvaderen fierheid wordt kleur-, 
smaak- en reukloosheid gesteld, met een vleug
je gemeenplaatselijk ul tramontanisme. De pal
men van imperator worden dan roerloos toege
kend van een weifelende politicus die één kon-
krete verwezenlijking op zijn aktief heeft: de 
wet op de vogelvangst. 

Henri-Floris Jespers 

Muhammad Ali: 
weg met de handschoen, leve het penseel! 
N E W Y O R K - Terwijl Mu
hammad Ali, alias Cassius 
Clay, met een wereldtoernee 
vol demonstratie-kampen af
scheid neemt van de bok-
sport (waar hij als enige erin 
slaagde driemaal de wereldti
tel zwaargewichten te ver
overen), maakte hij zopas zijn 
werkelijk debuut als schilder. 
Samen met de New Yorkse 
galerij Hilton Fine Arts (niets 
te maken met de hotelketen 
van die naam) stichtte hij de 
Muhammad Ali Art Founda
tion for Peace, waarvoor hij 
— onder auspiciën van de 
Unesco — een viertal zeef
drukken vervaardigde, die op 
500 eksemplaren voor 400 
dollar (zowat 12.500 frank) vrij 
vlot van de hand gaan. Me 
teen lijkt Muhammads nieu
we, vredevollere toekomst zo 
goed als verzekerd. Immers, 
een persmededeling van Ali's 
galerij vermeldt niet zonder 
trots dat reeds ruim 10 inter
nationale instanties en 30 na
tionale kollekties (waaronder 
vooral Arabische en Afri
kaanse regeringen) werk van 
hem aankochten. 

Mosque II, zeefdruk van Muhammad Ali, gesigneerd, 6 kleuren, 22 x 30 
inch, 500 eksemplaren op Stonehedge katoenpapier 400 dollar Hilton 
Fine Arts, 410 West Broadway, New York 10012. 

Terecht mag men zich bij een der
gelijk fenomeen argwanende vra
gen stellen. Maar, alweer volgens 
de galerij, het talent van Muham
mad Ali heeft soliede gronden. 
Ali's vader, Cassius Clay Sr, is een 
vrij gewaardeerd landschapschil-
der die ziin beide zonen al van in 

hun prilste jeugd met tekenen en 
schilderen vertrouwd maakte. Sa
men maakten zij trouwens een 
aantal fresko's in een kerk van 
Louisville, Kentucky. De eerste 
werkjes van Ali die enige interna
tionale bekendheid kregen, waren 
zijn cartoons waarin hij met de no

dige bluf, maar steeds met een flin
ke dosis relativerende humor 
voorspellingen uitbeeldde betref
fende zijn te leveren bokskampen. 
Een reeks van deze van berijmde 
teksten voorziene tekeningen 
haalde overigens de pagina's van 
het zeer mooi uitgegeven kunst
tijdschrift Avant Garde (inmiddels 
ter ziele). 

De zeefdrukken waarmee Mu
hammad Ali nu de kunstwereld 
verrast, gaan wij zeker niet als gro
te kunstwerken betitelen, maar 
evenmin willen wij ze als nietsbe
tekenend afschrijven. Zowel het 
een als het ander ware te gemak
kelijk en daarenboven onrecht
vaardig. De werken behoren tot 
een goede middelmaat in het 
steeds bekorende genre van de 
naëve kunst. Zij getuigen van een 
sterke plastische opbouw, een 
harmonieuze kleurbeheersing en 
een ontwapenende direktheid in 
de uitbeelding. Meer dan een be
genadigd artiest is Ali wél een 
spontaan en vitalistisch levens
kunstenaar, die daarenboven de 
verdienste heeft dat hij zijn blijk
baar met in te tomen energie en 
geldingsdrang op een goedbe
doelde wijze weet te kanalizeren 
ten dienste van een even eerlijke 
als te waarderen overtuiging. 

NIc Van Bruggen 

Melodieuze folk en hardrock doen het nog steeds 
Gerry Rafferty is pas goed en wel 
begonnen de toplijsten te beklim
men en hier komt de man die met 
hem verantwoordelijk was voor 
het fenomeen van '74: Stealers 
Wheel een groep van toenmalige 
supersterren in hun eigen folkge-
tinte introverte stijl uit de Schotse 
hooglanden. Joe heeft wellicht 
moeilijk de plotse opgang van zijn 
spitsbroeder kunnen verteren met 
wereldhits als «Baker Street» en 
«City to city». Hier is hij dan ook 
met een eerste soloschijf, en met
een kan je vergelijkingen leggen. 
Maar dat doen we niet omdat Joe 
Egan steeds eerlijk en recht-voor-
de-raap gepoogd heeft het beste 
te maken van wat te maken viel. 
Spijtig voor hem dat Rafferty hem 
steeds even voor is geweest. Ge

lukkig heeft hij — en verdiend — 
enige verdienste kunnen plukken 
van zijn inbreng als ko-komponist 
van «Stuck in the middle» en het 
prachtige «Late again» en nog drie 
solonummers op die sukseselpee. 
Egan wou niet zoals ex-Spooky 
Luther Grosvenor helemaal ver
dwijnen en zette zich aan de' 
schrijftafel. Het produkt van deze 
bezinning op zijn boerderijtje heet 
terecht «Out of nowhere» (Ariola 
400587) en titelsong «Bach on the 
road» maakt meteen duidelijk dat 
hij bij de pakken met blijft zitten en 
in de voetstappen van zijn maat 
Rafferty zoekt naar een eigen 
weg. Wat hij ook in «Pnde» onom
wonden zegt, hoewel hij zich geen 
grote illuzies maakt in «Ask for no 
favours». Het verleden is voorbij. 

en «leaving it all behind» lijkt voor 
hem de beste oplossing. Eenvou
dige maar mooie melodieën en 
muzikale bewerkingen ondersteu
nen zijn ingetogen verzen die dik
wijls met licht zelfverwijt zijn bela
den. Egan mist de zwoele sterkte 
van Rafferty's stem om te kunnen 
optornen maar slaagt daarente
gen muzikaal meer verscheiden
heid erin te brengen. 
Een geslaagde plaat dus als de
buut dat bij rustig beluisteren tot 
z'n volle recht komt. 

VERS V A N DE PERS 

Als voorprogramma van de twee
de wereldtoer van de hardrockfor-
matie Van Halen (naar de twee 
Amsterdamse broers die een 

groep vormden) was vorige don
derdag ook de gloednieuwe «St-
Paradise» van de partij (WEA). Als 
je weet dat zanger en gitarist De-
rek St-Holmes de vokale partijen 
voor zijn rekening nam voor de 
vier sukseselpees van niemand 
minder dan Newyorker Ted Nu
gent is het niet moeilijk meer te ra
den waar dit trio naartoe wil. Hoe
wel dat deze eerste plaat een 
meer verfijnde weergave is van 
wat ze op de planken van mon
sterzalen en stadia als Vorst-Na-
tionaal pleegden. Het klinkt alle
maal iets lichter en commerciëler 
getint met een knipoog naar de ter 
ziele gegane Creedence van John 
Fogherty. Harde maar toch dans
bare en swingende klanken, met 
enkele uitschieters zoals het inlei

dende «Straight to you», een veel
zeggende titel, en ook «Jackie», 
terwijl op de achterzijde het ritme 
van Bo Diddley indachtig Ted Nu
gent en Derek samen de inzet 
«Live it up» pleegden. Waarna het 
verhaal van Jesse James nog 
maar eens aan David Coverdale 
en Deep Purple in hun glorietijd 
doet denken. De afsluiters aan bei
de zijden sluiten dan ook onder 
gemengde gevoelens af voor de 
toekomst. 

Ook Raymond van het Groene
woud heeft een nieuwe singel uit 
die eerstdaags zal worden grijsge-
draaid op onze inlandse zenders. 
«Trek het je niet aan» mist echter 
het originele en sterke van «Meis
jes» en «Vlaanderen boven». 

Sergius 
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Joseph Goebbels dagboek 1945 
De Rijksminister voor 
Propaganda (en Kuituur) dr. 
Joseph Goebbels heeft 
jarenlang een dagboek 
bijgehouden en van deze 
aantekeningen vooral tijdens en 
na de strijd om de macht 
enkele boeken uitgegeven. 
Vooral boeiend is bv zijn 
verslag over de strijd om 
Berlijn, waar hij de leiding van 
de partij had en moest 
optornen tegen a.h.w. 
oppermachtige socialistische 
en kommunistische vijanden. 
Men heeft na de val van het 
Dende Rijk een gedeelte van 
het dagboek van Goebbels 
teruggevonden, dat de laatste 
veertig dagen van het Hitler-
bewind bestrijkt Deze notities 
vielen in Russische handen, die 
de publikatte en zelfs de 
raadpleging van deze 
dokumenten weigerden oa. aan 
de Poolse historicus 
Stroynowski. Groot was dan 
ook de verrassing toen In het 
begin van de zeventiger jaren 

t̂  
nieuwe boeken 

een Duits journalist over mikro-
opnamen bleek te beschikken 
van een zeer aanzienlijk 
gedeelte van Goebbels 
dagboeken, van 1922 tot 1945. 
Nadat de autenticiteit was 
vastgesteld (o.m. door de 
stenografen) ging men over tot 
de publikatie ervan Van de 
veertig laatste dagen ligt thans 
de Nederlandse vertaling voor, 
van de hand van C.W.AJ.A 
Watraven en voorzien van een 
inleiding door professor dr. A.F 
Manning 

Uit dit dagboek komt Goebbels te 
voorschijn als de trouwste pala
dijn van de Fuhrer, op een ogen
blik dat de andere groten van het 
Derde Rijk de plaat poetsen of om 
het H B Gisevius in zijn «Adolf Hit
ler, de man die zich zag als de 
Messias van het Duitse volk» na te 
zeggen «een voor een sluifjend 
achter de coulissen het toneel ver
lieten» waarop ze in betere jaren 
zo gepronkt hadden De vaststel
ling van dezelfde auteur dat Goeb
bels in deze Wagneriaanse epi
loog «boven zichzelf uitsteeg» kan 
men na lezing van dit dagboek 
best beamen Gisevius is noch
tans met mals voor Hitler en zijn 
trawanten, ook niet voor Goeb
bels die hij spottend «een manne
tje met een kijfstem» noemt maar 
voor wie hij uiteindelijk omwille 
van zijn konsekwentie tot het bit
tere einde, de zelfmoord (die 
Goebbels bij andere zelfmoorde
naars lafheid n o e m t ) toch een uit-
qespr'oken respekt betoont 

De notities van Goebbels zijn za
kelijk Per dag geeft hij een over
zicht van de militaire ontwikkeling 
in het Duitsland van maart-apnl 
1945 en daarna politieke en per
soonlijke beschouwingen Tot aan 
het betreden door de Russische 
en Anglo-Amenkaanse soldaten
laarzen van het Duits grondgebied 
IS Goebbels nog tamelijk zelfzeker 
en IS hij met mals voor de vele lei
ders, die in deze Gotterdamme-
rung versagen Maar naarmate de 
vijandelijke legers de ring rond 
Duitsland steeds nauwer toehalen, 
weerklinkt steeds luider tussen de 
regels de wanhoop, die zich ter
gend langzaam van Goebbels 
meester maakt, hoewel zulks hem 
met belet de Duitsers moed in te 
spreken en hen zelfs een beslis
sende wending voor te houden 
HIJ gaat daarbij de waarheid niet 
uit de weg doch spekuleert handig 
op het Duitse gemoed, dat zich 
door Goebbels herhaaldelijk heeft 
laten opmonteren Zulks tot grote 
voldoening van de ijdele Goebbels 
die drt tevreden in zijn dagboek 
aanstipt 

Aan persoonlijke moed ontbrak 
het de Mefisto van het Derde Rijk 
ovengens nooit Als enige van alle 
nationaal-socialistische leiders ver
schijnt Goebbels tussen het volk, 
dat hem voor deze aanwezigheid 
zijn dank met onthoudt Zelfs Hit
ler verscheen al lang niet meer in 
het openbaar 
Goebbels spaart trouwens zijn kn-
tiek met ook met op Hitler bij wie 
hij o m maar met kan begrijpen dat 

hij Goering als chef van de Luft
waffe handhaaft hoewel iedereen 
weet dat «der Dicke» alias «Herr 
Meyer» de hoofdverantwoordelij
ke IS voor het lamentabele falen 
van het eens zo geduchte Duitse 
luchtwapen Dit belet dan weer 
met dat Goebbels zijn Fuhrer vnj-
willig in de dood volgt, met zijn 
hele gezin 

Elsevier Amsterdam/Brussel - 408 biz. - for
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Larousse 
Bij de Uitgeverij Heideland-Orbis 
NV verscheen — stipt op tijd 
zoals steeds — het 23ste deel van 
de Grote Nederlandse Larousse 
Encyclopedie 
Eerst op een rijtje de «zakelijke» 
gegevens in dit deel staan 13 702 
trefwoorden 2249 illustraties en 
28 kaarten in zwart-wit en 24 pagi
na s illustraties in kleur (inclusief 3 
kaarten) De bibliografie beslaat 12 
bladzijden met als altijd, drie ko
lommen kompakte tekst per pagi
na 
Nog twee delen na dit en men is 
geheel volgens plan rond met de 
25-delige Grote Nederlandse La
rousse Encyclopedie In negen 
jaar tijds zullen wij daarmee tien
duizenden de beste encyclopedie 
hebben geschonken die op dit 
ogenblik in het Nederlandse taal
gebied te vinden is Het eerste 
Supplement is einde 1980 be
schikbaar 

Per deel ingebonden 
1 725 fr — Heideland-Orbis, Hasselt 
Grote Markt 1 

Wat heeft de KB 
met uw vakantie te maken ? 

Zeer veel! 
Hoeveel Italiaanse lires kunnen we 
uitschrijven pereurocheque'^ Moe 
ten we een visum hebben voor 
Roemenie en waar kunnen we dat 
verkrijgen ' Is de groene verzeke 
nngskaart voor de auto geldig in 
Spanje"? Wat is het adres van de 

Belgische Ambassade in Joegoslavië'' Hoe staat het 
daar met de ziekteverzekenng'' Zouden we er met 
beter aan doen dit jaar een volledige reisverzekering te 
nemen ' Dan zijn we toch geruster 
Op al deze vragen en nog veel meer, kan de KB u een 
antwoord geven 

Ukunt zoveel geruster 
m reizen. 

Weet u dat VAB EUROPECH wa
gen en medereizigers verzekert 
tegen pech en ongevallen door heel 
Europa tot zelfs in Algerie en Azia
tisch Turkije'' 

, • Weet u wanneer u met andere ver
voermiddelen reist dat VTB EUROPECH plus/plus on
dermeer volgende risico s dekt 
verlies en diefstal van uw bagage of eigen geld repa-
tnerings- opsporings- en bijkomende verblijfkosten, 
burgerlijke aansprakelijkheid annulatiekosten reison-

gevallen ziekte in het buitenland rechtsbijstand en 
dat u zich voor een hoger dan het basisbedrag kan 
verzekeren "̂  
• Weet u dat u zich met VTB EUROPECH plus/plus ook 
kan verzekeren tegen de gevaren verbonden aan verre 
reizen en aan de beoefening van sporten zoals diep-
zeeduiken alpinisme, speleologie e d ' 

• Weet u dat GESA reisbijstand u 
o m ook een speciale Gezinsfor
mule kan aanbieden die de klas
sieke risico s dekt voor het hele ge
zin en het voertuig gedurende het 
hele jaar en dit voor de luttele som 
van 2 750 F •? En dat 14 000 000 
Europeanen ons hun vertrouwen 

schenken 
• Weet u dat u voor al deze reisverzekeringen terecht 
kunt inelkKB-kantoor'' 

...en voordeliger! 
• Weet u dat het over het algemeen voordeliger is uw 
buitenlands geld in de KB te kopen dan ter plaatse' 
• Weet u dat u meer dan 20% bespaart op de in Italië 
gangbare benzineprijs door benzinebonnen vooraf bij 
de KB te kopen' 
U ziet het Een bezoekje aan de KB voor u vertrekt kan 
uw vakantie zoveel zorgelozer en 
prettiger maken Doe het vandaag 
GRATIS Vraag uw informatieblad ̂ ' 
KB-Tips met tal van nuttige 
vakantie-inlichtingen 

-rssd*,̂  
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Jan Caudron wil uitbreiding schoolse bewegingsopvoeding 

Jan Caudron, VU-kamerl id 

en lid van de Nederlandse 

Kultuurraad, vroeg minister 

van Nationale Opvoeding 

Jef Ramaekers om uitleg 

omtVent de bedreiging van 

het vak «schoolse 

bewegingsopvoeding» in het 

secundair onderwijs. In 

volkse termen vertaald 

vroeg Jan Caudron de 

minister naar zijn 

bedoelingen met het 

(leer)vak Lichamelijke 

Opvoeding (turnen en sport) 

in het middelbaar onderwijs. 

Minister Ramaekers 

kondigde ai eerder aan dat 

hij het lessenrooster van 

het middelbaar onderwijs 

wilde inkorten. Er moesten 

vier lesuren wegvallen. 

Uiteraard, en volledig in 

overeenstemming met de 

«zeden en gebruiken» van 

dit land, dacht men in de 

eerste plaats aan het 

wegsnijden van een lesuur 

lichamelijke opvoeding. 

In dit land gaat men er immers nog 
steeds vanuit dat jonge mensen 
dienen volgestouwd met meestal 
encyclopedische kennis «Pron-

/ / Gimnastiek niet 
in 't gedrang komen I 

Sport 

kortweg 

9 Maandag begon op het hei
lig gras van Wimbledon de 
stri jd om de meest begeerde 
tenmstitel. Vast staat dat we 
geen wederuitgave krijgen van 
de finale van vorig jaar. Björn 
Borg, de grote favoriet, en 
Jimmy Connors botsen op me
kaar m de halve finale Voordien 
zal Borg moeten afrekenen met 
de Austral ische grasspecialist 
Alexander en de Argenti jnse 
dichter-tennisser Vilas. Con
nors kan in moeil i jkheden gera
ken tegen Orantes en Pecci. 
In de tweede halve finale moe
ten normaal John McEnroe en 
Vitas Gerulaitis tegenover el
kaar staan. In hun deelnemers
helft werd om. de service-reus 
Roscoe Tanner ingedeeld. 
De stri jd om de vrouwentitel 
kan wel naar een wederuitgave 
van de jongste finale leiden 
Martina Navrati lova en Chris 
Evert schijnen bekwaam de 
moeil i jkste tegenstand op te 
ruimen alvorens in een ultiem 
gevecht uit te maken wie mo
menteel 's werelds beste is. 
Zaterdag jl nog stonden beiden 
tegenover elkaar m de finale 
van het tornooi in Eastbourne. 
Evert won in drie sets: 7 — 5, 5 — 
7 en 1 3 - 1 1 . 

# Ivo Van Poppelen, van Fresh 
Air, werd verkozen tot basket
balspeler van het jaar. Hij ging 
Tony Van den Bosch van Oost
ende met ruim verschil vooraf. 
Georges Vael, inmiddels ontsla
gen bij kampioenenploeg Fresh 
Air, kreeg de titel van coach van 
het jaar. 

• Gery Verl inden won het Bel
gisch kampioenschap voor be
roepsrenners. Hij behoorde niet 
tot de favorieten. Hij won des
ondanks met voorsprong On
getwijfeld bezit de 25-jarige 
Boechoutenaar aanleg Hij was 
vorig jaar misschien wel de 
beste Belgische neo-prof. Des
ondanks staat het buiten twijfel 
dat Verlinden heeft geprof i
teerd van de kracht van zijn 
ploeg. De IJsboerkes beschik
ken over de beste Belgische 
formatie. Zi j kunnen in elke 
wedstr i jd meer dan drie poten
tiële kandidaat-winnaars naar 

voor schuiven Te Neder-Over-
heembeek heette die winnaar 
Gery Verlinden. Hef ploegen-
spel heeft trouwens nadrukke
lijk doorgewogen in de meeste 
nationale kampioenschappen. 
In Nederland won Henk Lubber-
ding voor de tweede keer in 
successie. Hij is ploegmaat van 
Raas en Knetemann. In Frankrijk 
zegevierde de 34-jarige, vr i jwel 
onbekende, Roland Berland. Hij 

won onder bescherming van 
Bernard Hinault. In Italië won 
Moserzel f . Duidel i jker kan niet. 

• Wi l f r led Wesemael heeft de 
Ronde van Zwitser land gewon
nen. Een enorme prestatie. We
semael behoort immers niet tot 
de wielertop Jarenlang reed hij 
onopvallend in de grijze pelo
tons. Meer dan eén overwinning 
per seizoen was voor hem nooit 
weggelegd Vooral daarom 
wordt de zege van deze nege
nentwintigjarige als verrassend 
ervaren Wesemael ri jdt voor de 
ploeg van Peter Post. Wie daar
in een plaats krijgt kan fietsen. 
Dat leerde ons het verleden. 
Post weet wie wat kan. Hij wist 
bli jkbaar ook wat de in eigen 
land enigszins miskende Wese
mael vermocht. Het pleit voor 
Post. Minder voor Post pleit dat 
zijn ploeg, en ook deze van 
Wi l l y ^ossa r t , na afloop van de 
Ronde van Zwitser land 20.000 
frank boete werd opgelegd we
gens «combine- Een woord 
waar de hardnekkige verdedi
gers van het veloke maar niet 
wil len van horen.. Begri jpeli jk, 
want je kunt het vaak zo duide
lijk., z ien! 

• Patrick Desruefles sprong 
vorige week 5,51 m hoog met de 
polsstok Een Belgisch rekord 
met Europese allure. Patricks 
vroegere rekord lag 16 centime
ter lager. Een geweldige voor
uitgang dus. Twee Europeanen 
deden dit jaar beter, de Fransen 
Abada en Houvion Op de we-
reldperformersl i jst staat Des-
ruelJes zesde. 
Patrick Desruelles, een contro
versiële figuur met enorm veel 
persoonl i jkheid, had achteraf 
weer enkele ongewone verkla
ringen in huis: «Ik spring naar 
de sterren. Nooit naar de lat.» 
«Uiteraard probeer ik het 
wereldrekord (5,70 m) te verbe
teren Ik wil alt i jd hoger. Zoniet 
stop ik ermee.» 

• Jacky Ickx is weer formule I-
njder. Hij werd door het Franse 
Ligier-Gitanes-team aangewor
ven om ti jdeli jk de gekwetste 
Depail ler te vervangen Voor 
Ickx, wiens formule l-carrière 
definit ief scheen afgeschreven, 
een onverhoopte kans. In de 
korte t i jd die hem gegund wordt 
wil hij bewijzen nog heel wat te 
kunnen presteren op het hoog
ste vlak. Hij beschikt voor hef 
eerst sinds jaren weer over een 
supersnelle, betrouwbare wa
gen. Ickx moet het nu zien waar 
te maken 

9 De Uefa, de Europese voet
balunie, schreeuwde vorig jaar 
moord en brand toen in Argent i
nië de idee werd geopperd 
voortaan 24 landen toe te laten 
tot de eindronde van het we
reldkampioenschap Van 16 
naar 24 Het was voor Europa 
gewoon onaanvaardbaar Het 
was Want inmiddels schijnt de 
Uefa tot andere inzichten geko
men te zijn. Liefst vijf van de 
acht bi jkomende plaatsen zou
den aan Europese landen wor
den toegewezen. Daardoor zou
den zeker 14 Europese landen
teams aantreden. En iedereen 
weet hoeveel zo'n wereldbeker 
opbrengt.. Vandaar de plotse 
wijziging in de inzichten Overi
gens, de Uefa wil ook een zo ge-
kompliceerd mogeli jk kwalif ika-
t iesysteem uitdenken. Zo wei
nig mogeli jk reeksen met zo
veel mogeli jk deelnemers. Om 
aan een zo hoog mogeli jk aantal 
wedstr i jden te geraken. Niet 
omwil le van de sport, wel om
wille van de poen. Fifa-voorzit-
ter Havelange, de Braziliaan 
van Belgische afkomst, kent de 
zwakke plek van zijn tegenspe
lers Eerst van zestien naar vier
entwintig. Met veel koncessies. 
In een volgende faze zal hij die 
koncessies geleideli jk «afbou
wen» Minder Europeanen en 
meer naties van de derde we
r e l d . 

ken met» zit in ons leefpatroon 
vastgeankerd En wie pronkt er nu 
met lichamelijke fitheid Overigens, 
dient de modelstudent met bleek
jes om de neus te zijn'? Spier
kracht en lenigheid moeten hem 
vreemd blijven Jan Caudron heeft 
tegen dit denken krachtig gerea
geerd 

HIJ wees op de volledige teloor
gang van de bewegingsopvoe
ding Immers, onze maatschappij 
gunt de jeugd geen aktieruimte 
meer Vroeger werd er op straat 
gevoetbald of gehinkeld Dat is 
voltooid verleden tijd Vroeger be
wogen de leerlingen zich naar de 
school Nu worden zij de klas «bin
nengedragen» 

Wetenschappelijk gestoeld onder
zoek heeft de lichamelijke achter
uitgang bewezen De Belgische 
soldaten behoren bij de fysiek 
zwaksten van Europa Onze be
volking wordt als geen andere ge
teisterd door hart- en vaatziekten 
Maar desondanks verzuimt men 
systematisch de preventieve aktie 
In de geneeskunde heeft de be-
wegingsterapie al lang haar deug
delijkheid bewezen Na gelijk wel
ke ziekte dient de patient zich zo 
vlug mogelijk te «bewegen» Ieder
een IS van deze noodzaak door
drongen Enkel in het onderwijs, 
waar de gewoonten voor later 
worden aangekweekt, schijnt men 
anders te denken (Maar daar zijn 
zelfs gemeen werkzaam die vin
den dat men het leervak geschie
denis ook maar best van het les
senrooster afvoert) Om het onge
rijmde van deze situatie te bewij
zen voerde Jan Caudron de resul
taten aan van een door dokter 
Van den Bossche (adviseur bij het 
BLOSO) opgezet onderzoek 
Leerlingen van een sportschool 
(een halve dag les en een halve 
dag sport) en van een klassieke 
school werden met elkaar vergele
ken De schooluitslagen, het psy
chologisch rendement en de aan-
dachttesten waren in beide scho
len gelijkwaardig Maar de leerlin
gen van de sportschool waren 
minder afwezig wegens ziekte of 
ongevallen Bovendien ervoeren 
ZIJ meer levensvreugde en brach
ten ook meer entoesiasme op Zij 
beschikten over een betere mor
fologie (minder houdingsafwijkin-
gen) en over een betere fysieke 
konditie Het was maar al te dui-
deijk dat de persoonlijkheidsont
plooiing harmonischer en even
wichtiger verliep Het is allemaal 
met onbegrijpelijk voor wie de wel
doende invloed — fysiek en gees
telijk — van sportbeoefening er
voer 

Jan Caudrons verzoek aan de mi
nister de bewegingsopvoeding in 
geen geval in te korten en zo mo
gelijk zelfs te verruimen was dan 
ook de logika zelf In geen Euro
pees land wordt minder aandacht 
besteed aan sport en spel in het 
onderwijs Maar desondanks vond 
en vindt men het nodig de inper
king in overweging te nemen Hoe 
bestaat hef? 

Een uitgave van de 

Vlaams-nationale 

Studiedienst 

Verantw uitg Hugo Schiltz, te Cou-
welaerlei 134, 2100 Deurne 
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20 jaar VU-N ijlen grootst gevierd 
Te Nijlen vierden de Vlaams-natio
nalisten op zaterdag 16 juni een 
dubbel jubileum: 20 jaar Volksunie 
en 10 jaar Kempenland. Het werd 
een enige viering, gespreid over de 
ganse dag, en laten we het maar be
kennen: ook een stukske van de 
nacht-
De eucharistieviering werd prachtig 
opgeluisterd door fanfare «Kempen-
land». De celebrant sprak naar het 
hart van elke aanwezige toen hij op 
het einde van de viering een welver
diend applaus vroeg voor onze scho
ne muziekvereniging. 
Uit de voorbeden lichten wij volgende 
prachtige zinnen: «Voor allen die nu 
meer dan dertig jaar omwille van hun 
overtuiging lijden: bejaarden met 
geen of een verkleind pensioen, kin
deren die gediscirimineerd worden, 
ballingen die niet naar huis mogen, wil
len wij vandaag bidden. Opdat de 
machthebbers in dit land voor het te 
laat is eindelijk het door ons kristelijk 
volk gewenst gebaar van verzoening 
stellen en amnestie geven.» 
Tijdens de receptie sprak senator 
Wim Jorissen met lof over de afdeling 
Niojlen, een vast VU-bolwerk. Ook 
vertegenwoordigers van de andere 
politieke frakties uit Nijlens gemeente
raad waren aanwezig. 
In de namidddag was er dan een aka-
demische zitting, sympatiek geleid 
door provincieraadslid Lode Van Des-
sel. Sprekers waren onze Europese 
Vlaming Walter Luyten. VU-voorzitter 
Hugo Schiltz, Frans Van Dessel 
(voorzitter Kempenland) en Herman 
Cools (voorzitter VU-Nijlen). In zowat 
alle toonaarden werden de aanwezi
gen toegesproken, waarbij vooral de 
toespraak van Walter Luyten ontroe
ring wekte. In de persoon van oud-
volksvertegenwoordiger Ludo Sels 
werden alle pioniers van de afdeling' 
gehuldigd door Walter Caethoven. 

Dan kwam de feestelijke optocht met 
drumband, fanfare, mandatarissen, le
den en... ballonnen voor de kinderen. 
Zo had meteen iedereen wat te doen. 
De uitgesproken feeststemming laai
de nog hoger op, zodat 's avonds de 
feestdis en het gezellig samenzijn 
(waarvan de duur nooit op voorhand 
kan bepaald worden) een denderend 

slot werden van een prachtige viering. 
En nog is het te Nijlen niet gedaan. In 
het najaar komt immers -Harbalorifa-
voor de Volksunie en allen die dit enig 
Vlaams koor willen beluisteren naar 
Nijlen. En daar zit voorzitter Herman 
Cools, die zélf ook «Harbalorifaat»is, 
zeker voor iets tussen. 

Walter Caethoven 

De jubilerende fanfare Kempenland kreeg vanwege de pas
toor een warm applaus tijdens de eucharistieviering. Met 
medewerking van alle aanwezigen overigens! Na de f eestzit
ting trokken fanfare en vierders door de straten van Nijlen. 
Tijdens de akademische zitting sprak naast Walter Luyten 
o.m. ook algemeen voorzitter Hugo Schiltz. De voorzitter 
kloeg scherp de houding aan van de Vlaamse CVP en BSP die 
in blok gestemd hebben tegen de pariteit te Brussel, tegen de 
federalisering van de ekonomische ekspansie en de land
bouw, en tegen het behoud van de centrale voogdij onder de 
gemeenten van de Brusselse agglomeratie. 

Bejaardenflatgebouwen te Borgerhout 
Op zaterdag 16 juni jl. had in aanwe
zigheid van de minister van het 
Vlaams Gewest, Mare Galle, burge
meester Dirk Stappaerts, het sche-
penkollege, gemeentraadsleden en 
raad van OCMW, onder een welwil
lende zon, de plechtige inhuldiging 
plaats van de bejaardenflats «De 
Fontein». 

De twee woningkompleksen, bejaar
denflats en bijhorend dienstencen
trum, is een schitterende realizatie van 
het huidig gemeentebestuur: 
168 bejaardenflats, voorzien van alle 
komfort, met op het gelijkvloers het 
dienstencentrum van het OCMW, wat 
inhoudt dat: 
— een verpleegkundige dienst borg-

staat voor kleine verzorgingen; 
— de cafetaria ruime restaurantmo-

gelijkheden biedt; 
— leeszaal en biblioteek openstaan 

voor bewoners van de flats en ge-
interesseerde bejaarden uit de 
omgeving; 

— een flink uitgerust wassalon ten 
dienste staat; 

— de polyvalente ontmoetigszaal, 
voorzien van enkele perfekte bil-
jarts. de mogelijkheid inhoudt voor 
kulturele ontmoetingen, beluiste
ren van muziek, filmvoorstellingen, 
voordrachtavonden en turnoefe-
ningen. 

Na de gebruikelijke toespraken van 
burgemeester Stappaerts en schepen 
voor sociale zaken en gezin, Ruysser,s 
werd deze plechtige feestviering, wel
ke plaats had in de groene zone voor 
de gebouwen, opgeluisterd met een fit
heidsdemonstratie door de turngroep 
Bejaarden van de Fontein. 
De heer J. Van den Berghe, voorzitter 
van de raad voor maatschappelijk wel
zijn OCMW, ging het Zangkoor De 
Fontein, dat de genodigden vergastten 
op verrassend mooi-vertolkte liederen, 
waaronder het «Lied van mijn Land», 
vooraf. 
Schepen van gemeente-eigendom
men Janssens werd afgelost door een 
tweede optreden van het zangkoor, 
waarna minister Galle de gemeente 
gelukwenste, de plaatselijke overheid 
in de bloemen zette om het bereikte 

resultaat en tenslote de gedenkplaat, 
opgehangen in de hall, onthulde. 
Met de belofte op zak dat nog dit jaar 
de Fontein een fontein krijgt en de ver
wezenlijking van nog twee bejaarden-
flatkompleksen in voorbereiding zijn, 
ziet de bevolking vol vertrouwen de 
evolutie, op sociaal vlak, van Borger
hout tegemoet. 

Welzijnszorg 
B o r g e r h o u t vzw 
werft aan: 

1 verpleegster A 1 (30 u. per 
week) voor kinderkribbe. 
Inlichtingen: tel. 36.99.00, bin-
nenpost 102. 

Aanvragen zenden aan: Soci
ale Dienst, Gemeentehuis, 
Moorkensplein 1, 2200 Bor-
gerhoutvóór 1 augustus 1979. 

(Adv. 322) 

VU-EUROFONDS 
B.A, Ingelmunster 250 
Mevr. D., Brussel 1000 
B.A., St.-Amandsberg 500 
B.G., St.-Truiden 5000 
J.G., Mere J ® ^ ' 500 
V.V.L., Ekeren 500 
K.C., Deerlijk 500 
W.H., Heverlee 1000 
D.P.J., Leuven 500 
H.L, Beringen 500 
D.N., Vossem 500 
H.V.S., Gent 5000 
V.B.L, Moorslede 1000 
V.G., Kortenberg 500 
V.C, Oudegem 1000 
D.H., Wetteren 500 
W.H., Gent 500 
V.U., Geel 1500 
R.P., Oostduinkerke 1000 
V.F., Rupelmonde 300 
M.M., Antwerpen 1000 
D.L, Hoeselt 1000 
D.B.J., Kluisbergen 500 
J.V.D.W., Tielt 2500 
T.M., Brussel . . . •••^^^m^^m^- ^ ^^^ 
D.C.-C.M., B r u s s e r ' ^ ^ T ^ ^ : f ? ! - f f 1000 
V.H.M., Gent 5000 
V.O.R., Etterbeek 2000 
D.K.A., Erembodegem 3000 
J.D.S., Kapellen 1000 
C.B., Ternat 1000 
V.G., Hasselt • 500 
G.L.G., Hove 1000 
F.V.C., Kapelle o /d Bos 200 
D.K.W 200 
V.U., Waregenn 5000 
S.Z.L., Brugge 1000 
G.E., Bilzen 500 
H.H., Gent 1000 
D.H.J., Kapelle o /d bos 1000 
R.C.A., Brussel 2000 
V.P., Vilvoorde 1000 
B.A., Leuven 1000 
F.V.V., Mechelen 500 
B.E.F., St.-Genesius-Rode 2000 
G.W., Lommei 20 
V.B.W.A., Achel 1000 
S.M., Wemmei ^ 000 
D.M.R., Denderleeuw 1000 
L.J.,Genk 1000 
D.S.N., Lembeke-Kaprijke 500 
W.T., Dilbeek (2de storting) 200 
VU-Koekelare lOOO 
M.R., Kapellen 1 -775 
V.F.V., St-Amandsberg 1000 
B.M., Merksem 40.000 
C.R., Moerbeke-Waas 500 
J.J., Brussel 500 
P.J.C., Berchem 1000 
J.W., Berchem 250 
S.L., St.-Andries-Brugge 1 000 
S.F., Boechout 100 
M.-A.V., Baal 1 000 
vu-Leuven 3.000 
G.L, Mortsel 1000 
M.J., Veurne 5.000 
T.A., Mortsel 100 
G.-A.J., Genk 500 
VU-Appelterre Outer 1 000 
VU-Liedekerke 2.000 

Vorig resultaat 271.560 
Totaal zevende lijst 394.955 
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Geen redding voor 
Arenawei te Deurne? 
De buurtbewoners van 't Fortje, rond de Arenawei. organizeerden sinds de 
bespreking van het ontwerp-gewestplan reeds verschillende akties tegen de 
voorgenomen woningbouw op de Arenawei. Bij de laatste (woelige) raads
zitting stemden BSP (min een onthouding) en CVP (min twee onthoudingen) 
echter vóór het starten van mogelijk de eerste faze van het volbouwen. De 
VU-fraktJe kwam nogmaals op voor de milieu-aktlegroepen in een bewogen 
tussenkomst van Staf Hereygers en stemde tegen. 

Het ontwerp-gewestplan voorziet voor 
de open ruimte van 't Fortje een dag-
rekreatie-bestemming. Het Deurnese 
gemeentebestuur, in strijd met de ver
kiezingsbeloften van BSP én CVP, 
gaven de vereniging «Deurnese Mo
derne Woning» echter de toestem
ming met bouwwerken aan te vangen. 
De bevolking is terecht bevreesd dat 
men nu voor een voldongen feit zal 
geplaatst worden: de kans bestaat dat 
met bouwen zal begonnen worden 
voor het gewestplan goed- of afge
keurd is. 
VU-raadslid Staf Hereygers, voort
durend onderbroken door nietszeg-

Gemeentebeleids-

programma's 

gezocht 

De VU-afdeling Meise-Wolvertem-
Oppem wil nu reeds de gemeente
raadsverkiezingen van 1982 degelijk 
voorbereiden. Daarom deze dringen
de oproep tot alle VU-afdelingen in 
Vlaanderen om ons hun programma's 
van oktober 1976 over te maken op 
hef hiernavolgend adres: sekretari-
aat VU-Meise-Wolvertem-Oppem, 
p.a. Roel Van der Stighelen, Gods
huisstraat 44/6, 1870 Meise (Wolver-
tem). 

ANTWERPEN 
KflL<nD€g 

gende opmerkingen van de burge
meester, pleitte voor een schorsing 
van de bouwtoelating om de gemeen
teraad en de bevolking de kans te ge
ven in samenspraak voor en tegen af 
te wegen Schepen Mangelschots is 
wel. bereid een onderzoekskommissie 
met vertegenwoordigers van de aktie-
groepen samen te stellen, maar dan 
enkel voor het nog resterende groen. 
Bovendien verklaarde hij dat hij zelfs 
dan zijn instemming met het door de 
buurtbewoners opgezette plan niet 
zou geven. 

De Volksunie verkreeg, niet zonder 
moeite (de burgemeester verklaarde 

de vergadering gesloten, dan weer 
geheim, maar kon toch niet verhinde
ren dat het publiek, waarvan het groot
ste gedeelte verboden werd de raad 
bij te wonen, toch bleef om de allerlaat
ste woorden te horen), de stemming 
over het voorstel tot schorsing. Met 
het gekende resultaat. 
Het scenario van de stemming was 
hetzelfde als bij de vroegere stemming 
over de verlenging van tramlijn 12-
vanop alle banken werd vrij hevig 
gereageerd, maar als het op stemming 
aankomt leggen zelfs de hevigste in-
terpelleerders van BSP en CVP zich 
fluisterend en beschaamd neer bij de 
meerderheid Een eerste resultaat op 
politiek gebied heeft de VU toch kun
nen bekomen, een enkeling durft zich 
nu al onthouden, nog een jaar of vijftig 
en de raadsleden van BSP en CVP zul
len misschien de durf gevonden heb
ben eens hun eigen geweten te vol
gen. 

J. De Landtsheer 

rm tap i j ten p.v.b.a. 

Kas tee l s t r aa t 16 (zijstraat D e n d e r m o n d s e Steenweg) 
9120 DESTELBERGEN (Ie verd ieping , boven weverij) 
tel. 091/28.44.71 - 28.58.97. 

PROMOTIEVERKOOP 
OOSTERSE TAPIJTEN 

v e r d e r al le m e r k e n v a n tapi j ten (mode rn en klassiek) 
en vast . tapijt. 

OPEN: alle d a g e n van 8 u. 30 tot 12 u. en v a n 13 u. 30 
tot 18 u. Z a t e r d a g v a n 10 tot 12 u. en v a n '14 tot 18 u. 
Z o n d a g van 14 tot 18 u. Ges lo ten op m a a n - en fees tda
gen (Adv. 307) 

Juni 

29 DEURNE: Feestspel «Lied van mijn land» ter gelegenheid van 
Guldensporenviering in zaal Trefpunt, Turnhoutsebaan 28. Om 
20u . 30. Inkom. 50 fr. 

Juli 
1 

11 

MOVE: Vertrek om 7 uur met de bus naar de IJzerbedevaart. In 
de namiddag geleid bezoek aan de stad leper. Klein avondmaal in 
het Vlaams Huis te Sint-Juliaan. Om 10 uur terug in Hove Kost-
pnjs bus: 200 fr. Inl. bij Willem Nollet, Wouwstraat 82. Tel. 
55.65.46. 

BORGERHOUT: VUJO-gezellig samenzijn op de Vlaams-nationa-
le feestdag. Om 20 uur in zaal Het Trefpunt, Turnhoutsebaan. On
der het motto: «Vlaanderen mijn land». Diareeks door Renè Her
man. Ingang gratis. 

Kortnieuws uit 
Deurne. 

Nieuw leven te Deurne 

Ons raadslid Jan Heyndnckx werd 
voor de tweede maal grootvader, deze 
keer van Eva. Het bestuurslid Eduard 
Bernaerts werd voor de vijfde maal 
grootvader Aan beide grootvaders en 
hun familie hartelijke gelukwensen. 

O u d papier 

E. Felix, een ouwe getrouwe van onze 
afdeling, is niet meer zo goed te been 
om het oud papier per fiets bij onze 
sympatizanten te komen afhalen. Mo
gen we vragen de kleine moeite te 
doen uw oud papier bij te houden en 
zelf af te leveren op zijn adres- Van 
Steenlandstraat 58 te Deurne. Het is 
een 'zaak van sociaal dienstbetoon 
voor de ouderen uit onze afdeling, 
waar U uw steentje toe kunt bijdragen. 

OPENBAAR CENTRUM voor 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van ANTWERPEN 

In de verpleegdiensten zijn volgende bedieningen vacant : 

GEGRADUEERDE 
ZIEKENHUISVERPLEEGKUNDIGEN 
bruto-aanvangswedde: 33.164,- fr. per maand of 

33.604,- fr. met haardgeld 

GEGRADUEERDE VROEDVROUW 
bruto-aanvangswedde: 33.164,-fr . per maand of 

33.604,- fr. met haardgeld 

PSYCHIATRISCH VERPLEEGKUNDIGEN 
PEDIATRISCH VERPLEEGKUNDIGEN 

SOCIAAL VERPLEEGKUNDIGEN 
bruto-aanvangswedde: 33.164,- fr . per maand of 

33.604,- fr. met haardgeld 

GEBREVETTEERDE 
ZIEKENHUISVERPLEEGKUNDIGEN 
bruto-aanvangswedde: 30.960,-fr . per maand of 

31.842,- fr. met haardgeld 

VERPLEEGASSISTENTEN 
bruto-aanvangswedde: 29.931,- fr . per maand of 

30.813,- fr. met haardgeld 

De kandidaten moeten in het bezit zijn van een wettelijk diploma. 
Houd(st)ers van een wettelijk brevet van ziekenoppas.s(t)er (oud 
regime) kunnen postuleren voor de plaats van verpleega.ssistent(e). 

Vorige diensten worden in aanmerking genomen voor bijkomende 
weddeverhogingen. 
Buiten de geneeskundige en heelkundige diensten zijn alle 
andere verpleegkundige specialisaties voorzien, waaronder be
jaardenzorg. 
Toepassing der 40-urige werkweek. 
Een kribbe staat ter beschikking voor kinderen tot 2 jaar. 
Kandidaten die de leeftijd van 40 jaar niet hebben bereikt bij 
hun indiensttreding kunnen in aanmerking komen voor vaste 
benoeming indien zij hun aanvraag indienen uiterUjk op 
20 juli 1979 op het Secretariaat, Lange Gasthuisstraat 33, 
Antwerpen en het inschrijvingsrecht betalen ten bedrage van 
120,-fr. 

Verphcht inschrijvingsformulier en volledige voorwaarden te 
bekomen op de 7e AfdeUng/Personeelszaken, Lange Gasthuis
straat 39, Antwerpen (tel. 031/31.09.70 - 32.98.35). 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 
Tel. 

WETTELIJK 

58 KERKSTRAAT 
(031)35.98.26 
ERKEND OPTICIEN 

NU VOOR UW GROEPSREIZEN! 
Waar men gaat langs Vlaamse wegen, komt men „Thier Brau Hoven" tegen! 

. 

LEUVEN: Tervuurse Vest 60. Tel. 016-22.86.72 
en Oude Markt. Tel. 016-22.68.69. 
BRUSSEL: Nieuwbrugstr. 28. Tel. 02-218.74.89. 
HULSTE (Kortrijk): Brugse Baan 1. Tel. 056-71.15.36. 
KESSENICH: Venlostwg., Maaseik-Grens. Tel. 011-56.46.67. 
KONTICH (Antwerpen): Kon. Astridlaan 85. Tel. 031-57.30.32. 
TORHOUT (Lichterv.): Stwg. Torh.-Lichterv. Tel. 051-72.28.22. 
DRONGEN: autoweg Brussel-Oostende. Tel. 091-26.74.32. 
MOERKERKE: baan Maldegem-Knokke Tel. 050-50.02.96 
BERINGEN: Markt. Tel. 011-43205. 
OOSTENDE (Oude Luchth.): Middelkerke. Tel. 059-30.20.86. 
ST.-TRUIDEN: Spaanse Brugstr. Tel. 011-67.36.30 
MOORSEL-TERVUREN: Louis Tram. Tel. 02-767.35.07. 
ZUUN: Louis Lummens. Tel. 02-376.34.35. 
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 f r. 
Kip aan 't spit, sla, aardappelen 150 f r. 
Krachtvleesschotel 130 fr. 
Hongaarse goelasj 80 f r. 
Pannekoeken 35 f r. 
Mosselen 160 fr. 
Eisbein, zuurkool, puree (nog beter dan in Duitsland) 200 f r. 
Boerenbrood met trappistenkaas, boerenleverpastei, Frank-
furterworst 45 fr., met gekookte hesp 50 fr., 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, paté (eigen maak), eieren, konfituur, 
kaas, appelmoes..) Alles naar hartelust- I20fr. 
Bestel op voorhand per brief of telefoon, dan staat alles 
kant en klaar als u binnenkomt. 

Adv. 323 

Kortn ieuws 
uit Ekeren 
W e n s e n 

Het VU-bestuur wenst alle leden en 
sympatizanten een gezellige vakantie
tijd Daarna zal de strijd moedig verder 
worden gezet. 

Geboor te 

De VU-voorzitter Walter De Boeck en 
zijn echtgenote Claudia Smagghe wer
den grootouders Hun eerste kleinkind 
heet Bart. Hertelijke gelukwenjgn, ook 
aan de ouders! 

Sekretariaat 
Borgerhout 
met vakantie 

Aan alle leden en belangstellenden de
len WIJ mede dat het sekretariaat, Sta-
tionslei 8, zal gesloten zijn van 15 juli 
tot en met 15 augustus 1979 
Voor eventueel dringende zaken kan 
men zich wenden tot mevr De Co-
ninck-De Smet, tel. 22.08.06. 
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sportieve mannennnocle 
losjes en gemakkelijk, stoer mannelijk en toch elegant... 
zo is de „blouson'' stijl, die werkelijk „ in" is bij S.K.M, 
je vindt er hem in alle modellen, in alle soorten stoffen, 
in alle maten en tegen de uiterst voordelige 

meyers fabrieksprijzen 

blauson 
kostuum 
weekend stijl 
van polyester 
of van 
polyester en 
wol 
vanaf 

2.795 F 

blouson 
van popeline 
vanaf 
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FILMTHEATERS 

studio 
Week van 29 juni tot 5 juli 

TERVUREN 
Zondag 1900 K T 

Bambi 
film van Walt Disney 

Vrijdag, zaterdag 20.30 - zondag 
1800 K N T 

D e m o n Seed 
film van Herb Jaffe met Julie 
Christie 

Zondag, maandag, dinsdag, 
woensdag, donderdag 2030 

In neme del Papa Re 
film van Luigi Magni met Nino 
Manfredi. 

KURSAAL TURNHOUT 
Zondag 1500 K T 
Derde week 

Bambi 
film van Walt Disney. 

Vrijdag, zaterdag 20 30 - zondag 
1800 K T 

Starcrash 
met Christopher Rummer, Caro
line Munro 

Vrijdag, zaterdag 22 30 - zondag, 
maandag, dinsdag, woensdag 
2030 

Lemon Popsicle 
Film van Boaz Davidson 
Muziek van Bill Haley, Little Ri
chard, Paul Anka, The Shadows 

LEUVEN 1 
1915 K N T 
Dertiende week 

THE DEER HUNTER 
Film van Michael Cimino 
Met Robert de Niro 

15.30 2215 K N T 

Tweede week 
HARDCORE 

Film van Paul Schrader 
Met George C Scott en Peter 
Boyle 

14.00 1730 2400 K T 

REMEMBER MY NAME 
Film van Alan Rudolph 
Met Geraldlne Chaplin 

SIEMENS 

LEUVEN 2 
K T 1400 

Vierde week 
MY NAME IS NOBODY 

Film van Sergio Leone 
Met Terence Hill, Henry Fonda. 

2000 K N T 
Tweede week 

A CLOCKWORK ORANGE 
Film van Stanley Kubrick 

16.00 22.15 K T 
Tweede week. 

LOVE AND DEATH 
Film van en met Woody Allen. 
Met Diane Keaton 

1800 2400 K T 

CALIFORNIA SUITE 
Film van Herbert Ross 
Met Jane Fonda, Michael Came, 
Walter Matthau 

TIENEN 
Zondag 1500 K.T.' 

Freaky Friday 
film van Walt Disney 

Vrijdag, zaterdag 20 30 - zondag 
2000 - woensdag, donderdag 
20.30 K.T 

AGATHA 
met Dustin Hoffmann, Vanessa 
Redgrave 

Vnjdag, zaterdag 22 30 - zondag 
17 0 0 - 2 2 00 - maandag, dinsdag 
2030 K.NT 

Animal House 
film van John Landis, met Donald 
Sutherland, John Belushi, Tim 
Matheson 

Soiled en betrouwbaar. Ja - ren - lang. 
O p een S i e m e n s koe lkas t kun t U 
rekenen , ze laat U niet in de 
s teek. Ze b ied t U b o v e n d i e n o o k 
tal van ex t ra ' s : 
- Dr ie s t e r r e n * * * d iepv r i esvak 
- Vo l l ed i g a u t o m a t i s c h on t 

d o o i e n 
- D o o i w a t e r v e r d a m p t b u i 

ten de f r i go 

Volksunie Meise-
Wolvertem-Oppem 
treurt... 
Mevrouw Passchyn-Coeckelberghs 
is ons plots ontvallen. Zi j was de 
echtgenote van Maurice Passchyn, 
onze onvermoeibare penningmeester 
en geestdri f t ige toptwint iger-abon-
nementen werver. 
De VU-afdel ing betuigt hiermede aan 
Maurice en de hele familie haar inni
ge deelneming. 
Wi j zijn haar ontzettend dankbaar 
omdat zij Maurice in de echte zin van 
het woord steeds heeft «gedeeld» 
met onze afdeling. Zi j aanvaardde dat 
haar man voor een stukje ook met de 
Volksunie getrouwd was. Het is één 
van haar grootste verdiensten. 

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

€ternit 
Bouwspecialiteiten 

MARLIERl 1700 ASSE 
Tel. 452.66.37 Thuisbestelling 
02/452.76.67 Toonzalen 

Pepingen breekt Haviland-breekwerf 
Reeds voor de derde maal kwam het 
Pajottenland, en meer speciaal Pe
pingen, op straat om te protesteren 
tegen het onzinnige projekt van de 
interkommunale Haviland om een 
breekwerf in te planten. Het is voor 
iedereen een uitgemaakte zaak dat 
deze inplanting totaal misplaatst is In 
de landschappeli jk waardevolle val
lei van de Zuunbeek, volgens het ge
westplan een te beschermen natuur
gebied. Zelfs Haviland en het minis
terie van Volksgezondheid beamen 
dit. Maar Haviland zelf hoopt nog 
steeds huisvuil zonder mil ieuhinder 
te kunnen verwerken, wat natuurlijk 
ijdele hoop is 

Alleen wil ze koppig zoals altijd haar 
monopoliepositie niet in het gedrang 
brengen, ook tot een daadwerkelijke 
samenspraak komen met de bevolking 
om zo een betere oplossing voor te 
stellen behoort met tot de «demokrati-
sche» gewoonten van deze interkom
munale De verhoogde druk van zowel 
milieugroepen als overheid zorgden 
voor een stille intrede van de kring-
loopgedachte samen met de G O M zal 
Haviland overgaan tot een eksperi-
ment om een gedeelte van het afval tot 
brandstof te verwerken Aan een echt 
vernieuwde of totale oplossing geba
seerd op de kringloopgedachte wordt 
met gewerkt. Men wil enkel de schijn 
redden door wat mee te praten, maar 
dan wel alleen praten. 
We blijven er bij dat afvalverwerking 
een industriële aktiviteit is (onafhanke
lijk van het aangekleefde sisteem) en 
als dusdanig enkel en alleen thuishoort 
op een industrieterrein in de nabijheid 
van een goede weg- en spoorwegver
binding, en liefst in de zone waar men 
meest afval produceert Doch dit werd, 
ondanks herhaaldelijk aandringen van 
het aktiekomitee, nooit echt grondig 
onderzocht, laat staan overwogen Het 
aktiekomitee heeft nochtans diverse 
industrieterreinen langsheen het ka
naal Brussel — Charleroi en de Bergen-
sesteenweg (Lembeek, Ruisbroek, 
Lot) voorgesteld 
Doch de technokraten van Haviland, 

alsmede de volgzame politiekers in de 
Raad van Beheer die hun verantwoor
delijkheid ten overstaan van hun 
streek en hun kiezers met (durven) op
nemen, blijven hun been stijf houden 
om kost wat kost hun oplossing aan de 
mensen van Pepingen op te dringen 
Een breekwerf als onderdeel van een 
totaalsisteem waarin de afval als 
grondstof wordt beschouwd, en dus 
terug in de kringloop terechtkomt, zou 
werkelijk een goed voorbeeld zijn van 
een degelijke afvalverwerking Het zou 
daarenboven ekonomische winstpun
ten bieden inzake grondstofbespanng 
en werkgelegenheid 
De heren van Haviland hebben vorige 
week maandag op hun algemene aan-

deelhoudersvergadenng (11 juni) laten 
uitschijnen dat de werken voor de 
breekwerf nog dit najaar een aanvang 
zullen nemen Indien Haviland dan toch 
doorzet zullen wij het harder volksver
zet dat dan noodzakelijkerwijs zal es-
kaleren niet meer kunnen overzien 
Het zal dan ook aan Haviland te wijten 
zijn dat er geen grondige samenspraak 
en dialoog over alternatieve oplossin
gen IS geweest, Haviland, werkend met 
onze belastingscenten, neemt niet zijn 
verantwoordelijkheid op ten overstaan 
van zijn eigenlijke financiers 
De gewone man-belastingbetaler mag 
zelf met meer meebeslissen over zijn 
woonomgeving, zijn toekomst En dat 
noemt men dan «demokratie» 

— 17-jarige kinderverzorgster 
zoekt een gepaste betrekking Is 
bereid om eventueel in een ba-
jaardentehuis te werken 

— 18-)ang meisje met diploma 
van beroepsschool snit en naad 
zoekt een betrekking als keuken
hulp of in onderhoudsdienst 

— 21-jarig meisje, met diploma 
van beroepsschool snit en naad 
zoekt een betrekking als keuken
hulp of in onderhoudsdienst 

— Jonge gegradueerde in de ki
nesitherapie, legerdienst vol
bracht hebbende, en geslaagd in 
het eksamen voor de 2e taal voor 
het Vast Wervingssekretariaat, 
zoekt een gepaste betrekking in 
het Brusselse 

Kontakt met Jef Valkeniers, Ni-
noofsesteenweg 11, 1750 
Schepdaal 02/52.3227 (N131) 

pvba DE ROOVER-
VANWESEMAEL 

Uitrustingsmaterieel & ma
chines voor openbare be
sturen .en aannemers van 
bouw- en wegeniswerken. 
Dijlestraat 13,2850 Keerber-
gen, tel. 015-51.45.40. 
Magazijn: Leuvensesteen
weg 75, 3090 Kampenhout, 
te l 016-60.34.73. (Adv. 163) 
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Waterellende in DIestse raad 
Burgemeester Van de Kerckhof gaf 
een schets van de gebeurtenissen en 
wees op de echte oorzaken van de 
ramp, zoals hij de zware onweders be
titelde 
HIJ drukte de hoop uit, dat iedereen op 
zijn manier en binnen zijn mogelijkhe
den, een inspanning zou leveren om 
een spoedige schadeloosstelling van 
de getroffenen en een degelijke oplos
sing van de problemen te kunnen be
komen, dit over partijpolitieke grenzen 
heen 
Na de burgemeester kwam PVV'er 
Voeten aan de beurt, die, net als VU-
raadslid Dirk Van de Weyer, een inter-
pellatieverzoek over deze aangelegen
heid had ingediend 
Voeten meende geen gehoor te moe
ten geven aan de oproep van de bur
gemeester en wilde van deze droevige 
gebeurtenissen gebruik maken om zijn 
persoontje in de politieke schijnwerper 
te plaatsen 
Onmiddellijk bij het begin van zijn uit
eenzetting, viel hij VU-voorzitter Re-
naat Rijnders (een van de getroffen in
woners, die zich onder de toehoorders 
bevond) aan, omdat deze, aldus Voe
ten, nu mee een petitie ondertekend 
had, terwijl hij vroeger, als gemeente
raadslid, mee de bouwtoelatingen 
goedgekeurd zou hebben Iemand met 
grove leugens in diskrediet brengen is 
natuurlijk zeer gemakkelijk, vooral 
wanneer men zich op dat ogenblik met 
mag verdedigen 

Dit was dan toch buiten de waard ge
rekend, vermits Renaat Rijnders vanuit 
het publiek zeer scherp tegen Voeten 
reageerde en dit onder luid applaus 
van alle toeschouwers 
Burgemeester Van de Kerckhof zat 
met de situatie blijkbaar zeer verveeld 
HIJ deed Renaat Rijnders de zaal verla
ten, maar ontnam ook op kordate wijze 
het woord aan zijn koalitie- en partijge
noot Voefen 

BRABANT 

Onmiddellijk vroeg burgemeester Van 
de Kerckhof aan VU-raadslid Dirk Van 
de Weyer zijn tussenkomst te willen 
aanvatten 
Dirk Van de Weyer beaamde dat de 
recente overstromingen voornamelijk 
een gevolg waren van de onvoorziene 
hevigheid van het noodweer Hij ver
wees trouwens naar een dringende 
mondelinge parlementaire vraag van 
kamerlid Willy Kuijpers 
Toch was alles mogelijk met zo erg ge
weest, indien men vorig jaar, tijdens de 
gemeenteraadszitting van 16 mei 1978 
meer aandacht had geschonken aan 
zijn interpellatie betreffende dezelfde 
materie 

Aan de hand van een ook nu door Re
naat Rijnders samengesteld dossier 
(zie «WIJ» van 14 juni j l ) , richtte hij 
thans opnieuw een 15-tal vragen aan 
het schepenkollege 
HIJ drukte de hoop uit, dat het kollege 
onder leiding van de nieuwe burge
meester, dit keer meer belangstelling 
voor het dossier zou tonen dan op 
16 mei 1978 

V U - t u s s e n k o m s t e n 

De eerste tussenkomst betrof een 
brief van het schepenkollege aan de 
ouders van de leerlingen van het ge
meentelijk onderwijs, waarin werd 
meegedeeld, dat zij, voor studieorien-
tering, beroep kunnen doen op het 
Rijks-PMS-centrum 
Dirk Van de Weyer vond dit op zijn 
minst misleidend, omdat hieruit de 
konklusies konden getrokken worden 
dat men ofwel de CSBO-dienst met 
meer mocht raadplegen ofwel dat in 
Diest maar een dergelijke dienst be
stond 

In de geest van pluralisme, dat toch 
een van de fundamenten van het ge
meentelijk onderwijs zou moeten zijn, 
dient men respekt te hebben voor ie
ders overtuiging 

JUNI 

29 MEISE: Kantonnale vergadenng van de VU-afdelingen van het 
kanton Meise-Wolvertem Om 20 uur in café restaurant St -
Maarten, Gemeenteplein 

30 VLEZENBEEK, jaarlijks Guldensporenfeest onder het motto 
«Groot Leeuw, waar Vlamingen thuis zijn» Georgamzeerd door 
de Davidsfondsafdeling Vlezenbeek-Berchem Om 20 u 30 toe
spraak door Hugo Weckx Om 21 u optreden van Walter De 
Buck, daarna gezellig samenzijn Ingang 80 fr Voor kinderen tot 

• 12 jaar 20 f r 

30 TREMELO- Guldensporenvienng met optreden van de Drum
band Kempenland en de Vendelzwaaiers van «De Garve» uit 
Brussel Om 14 uur optocht in Baai-Dorp Om 15 uur optocht en 
optreden op het Dorpslein te Tremelo 

30 JETTE Guldensporenvienng om 15 uur in het St-Pieterskollege, 
J B Verbeyststraat te Jette Welkomstwoord door de heer 
Schobben, voorzitter VBCSJ Toespraak door schepen Jan De 
Berlangeer, erevoorzitter VBGJ Na de pauze gelegenheidstoe
spraak door meester Jaak Van Waeg 

30 LONDERZEEL: Om 18 u 11-juliherdenking in de zustersschool 
Smisstr te Steenhuffel met barbecue Inschr bij R Spruyt, Nach-
tegaalstr 15, 2900 Londerzeel (052-301011) 

JULI 

2 SCHERPENHEUVEL-ZICHEM. stichtingsvergadenng van een 
neutrale middenstandsverenigingsraad (NMV) in kafee-restau-
rant De Ster aan de basiliek om 20 u voor alle zelfstandigen 

6 OVERUSE 10e Groots Volksfeest, om 20 uur verzameling Jus
tus Lipsiusplein Om 20 u 30 Begijnhofplein (of Markthalle) Toe
gang gratis Ingericht door het Vlaams Komitee Druivenstreek 
m m V gemeentebesturen en kulturele raden van Hoeilaart - Ter-
vuren - Ovenjse 

7 GRIMBERGEN. Pnnsenbos - Guldensporenvienng met volk
sdans en vendelzwaaien, fanfares en koren Toespraak door 
CVP-burgemeester Mensalt Om 21 u 30 

7 WOLVERTEM- Guldensporenvienng in de Sportschuur om 
20 uur ingericht door de plaatselijke afdelingen van Karel Buls
fonds, Vermeylenfonds, Davidsfonds en VTB met medewerking 
van gemeentebestuur van Meise Optreden van Jef Eibers en dia
montage van «Brussel 1000 jaar Vlaamse stad» met kommentaar 
van Toone de Plekker van «'t Lieg Plafond» 

10 ST-GENESIUS-RODE Guldensporenvienng om 20 uur in het 
Kultureel Centrum Wauterbos Ingencht door het Davidsfonds 

Daarom vond hij dat, in dit geval, de 
vrije keuze van de ouders werd beïn
vloed en hij vroeg dan ook het sche
penkollege een nieuwe bnef aan de 
ouders te willen nchten 
In een tweede interpellatie handelde 
Dirk Van de VVeyer over de problemen 
in bepaalde afdelingen van het ge
meentelijk onderwijs 
Met de bedoeling daarvoor met alle 
betrokkenen oplossingen te zoeken in 
het vooruitzicht van het nieuwe 
schooljaar, stelde hij voor een werk
groep op te richten met afgevaardig
den van de inrichtende macht, de leer
krachten en de ouders 
Blijkbaar vond het schepenkollege dit 
toch weer bemoeizucht want men kon 
er voorlopig met op ingaan 
De derde tussenkomst van ons VU-
raadslid handelde over de promotie 
van de Diestse industriegronden 
Dirk Van de Weyer stelde vast, dat 
reeds in 1977 een komitee voor wel
vaart en tewerkstelling was opgericht, 
dat een studie had uitgevoerd en, be
gin 1978, een volledig dossier en een 
ontwerp van propagandabrochure aan 
het schepenkollege had overgemaakt 
Burgemeester Van de Kerckhof ant
woordde, dat dit inderdaad wat had 
aangesleept, maar dat hij nu persoon
lijk deze zaak verder zou behandelen 
en volgen 

Ten slotte stelde Dirk Van de Weyer 
nog een vraag over het Vervoortplein 
omdat er werken werden uitgevoerd 
die met helemaal aan de wensen van 
de bewoners beantwoordden 
HIJ stelde voor een zand- en grindlaag 
te vervangen door enkele rijen kas
seien zodat het Vervoortplein geen 
modderpoel meer zou worden bij de 
minste regenbui 

Het schepenkollege antwoordde dat 
men zeker met de suggesties zou re
kening houden Herman Brems 

Uw najaarsvakantie 

moet u NU reserveren 

De VT.B.-reizen zijn 
GOED en GOEDKOOP 

Mallorca 
Benidorm 
Eifelgebergte 
Tirol 

8 d. in sept. 
8 d. in sept. 
8 d. per auto 
8 d. per auto 

8.205 fr. 
6.915 fr. 
3.680 f r. 
2.950 f r. 

Vraag uitvoerige inlichtingen in één 
onzer kantoren 

VLAAMSE 
TOERISTENBOND 

St.-Jakobsmarkt 45-47 

2000 Antwerpen. Tel. 031-34.34.34. 
Vergunning nr 1185, ka t A 

K a n t o r e n te Aals t , Bree , B rugge , Brusse l , Genk , Gent , Hasselt , 
Herenta ls , Kor t r i j k , Leuven , Lier, M e c h e l e n , O o s t e n d e , Roese-
lare, S t -N ik laas , T u r n h o u t en V i l v o o r d e 

In l icht ingen e v e n e e n s bij o n z e plaatsel i jke v e r t e g e n w o o r d i 
g e r s 
Lidnnaatschap vere is t . 
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VU-Assenede ontdekte Brussel en randgemeenten 
'Voor de VU-afdeling en voor de 
Vlaamse mensen in Kraainem zou het 
een hart onder de riem zijn, wanneer 
ZIJ VU-afdelingen uit de rest van Vlaan
deren voor een bezoek bij hen moch
ten verwelkomen, als bewijs dat Vlaan
deren Brussel en de randgemeenten 
met loslaat" 
Het stond zo in het tekstje dat wij bij 
ons bezoek aan Kraainem kregen, en 
dat die van Kraainem het meenden 

hebben wij door hun hartelijk onthaal 
aan den lijve mogen ondervinden 
Het begon allemaal met een eerder 
toevallig kontakt tussen VU Assenede 
en VUJO-Gnmbergen, in oktober vo
rig jaar De onverwachte verkiezingen 
en het gure winterweer zorgden voor 
enige vertraging, maar op 19 mei wa
ren toch 23 mensen uit de afdeling op
gekomen voor de «Ontdekkingstrip 
naar bedreigde Vlaamse Gebieden» 

Brussel stad was ons eerste doelwit 
Vik Anciaux ontving ons in de «Wal-
tra» en loodste ons, na een korte inlei
ding, met borrelende welsprekendheid 
door «zijn» Brussel Het gewonde 
Brussel de Noordwijk, de achterbuur
ten, het volkse Brussel met de luizen-
markt en de marollen, de Foyer, waar 
een entoesiaste pater Steels het klaar
speelt om samen met 17 helpers dage
lijks een 400 tal gastarbeiderskinderen 

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

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

Dorpstraat 10 
2922 RAMSDONK 

Tel 015-71 1549 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgerief 

Schilderstraat 33, 2000 Antwerpen 
Tel 031-3745 72 

DE OUDE KRING 

Cafe VU lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

FRITUUR-EETHUIS 
INGRID 

Olenseweg 41, Westerio 
(Voortkapel), tel 014 21 3696 

Vraag prijzen voor uw feestmenu's 
Specialiteiten 
AHe 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 

Feestzalen 

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

Aragonstraat 6, Lier 
Tel 031- 8 15 68 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

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

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN! 

Verzorgde keuken, 
demokratische prijzen, 
Uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenv 
2260 Nijlen -

'eg 38 
• Tel 031/818841 

industriële brood- en banketbakkerij 
en roomijs 

W l l f r i e d 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 

F Dewilde-Mackelbergh Oosten-
desesteenweg 1 8270 Ichtegem 

Dagschotel specialiteit boeren-
brood met hesp 

Tel 051-5881 76 

LINDENHOVE 
Beilestraal 49 

1970 HEKELGEM 

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

Steeds welkom in 

KREKELHOF 
drankhuis met sfeer 

Brusselbaan 11 Gooik 
Tel 054-334857 

Uw tweede thuis' 

Een stukje ongerept 
natuurschoon 

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

Boerenbrood Hesp' Kaas 
Tel 055-4994 76 

Dinsd gesloten 
Vroegere uitbater Zwalmlandia 

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

Grote Steenweg 71 
9260 O o r d e g e m 
Tel. 091-69.28.74 

Specialist nbstuk op hout 
Dinsdagavond en woensdag geslo
ten 

Voeding D e Polder 

Polderstraat 12, 
8458 Oostduinkerke 

Specialiteit dg vers fruit 
en groenten 

Dubbele Valois-zegels aan alle leden 

op te vangen en bezig te houden met 
al wat een vindingrijke Vlaming maar 
kan uitdenken 
Het was een ren tegen de tijd, maar wij 
presteerden het toch om bijna op het 
afgesproken uur binnen te vallen in het 
«Ezelsbrugske» een Vlaams cafe in de 
schaduw van het Nolse stadhuis, met 
een gastvrouw uit de 1 000 Tineke 
Hier namen wij afscheid van Vik An
ciaux en werden wij onder de hoede 
gesteld van Luk Van Biesen, en zijn 
VUJO-mensen uit Kraainem 
In Kraainem kregen wij een uitgebrei
de en goed gedokumenteerde uiteen
zetting over de plaatselijke problemen 
en over de situatie in Wezembeek-Op-
pem Een uitgebreide rondnt door de 
rijke volksvreemde villawijken en de 
oude dorpskernen, en daarna nog een 
kort gezellig samenzijn, want wij moes
ten weer verder Met onze dank aan 
vriend Luk, zijn VUJO-staf en de ge

meenteraadsleden In Grimbergen 
werden wij opgewacht door de organi-
zator van het hele gebeuren Stefaan 
Rummens Wij kwamen in tijdnood, zo
dat het bezoek aan Gnmbergen-
Strombeek-Bever nogal kort uitviel, 
maar er bleef toch tijd over voor een 
aan de ribben plakkende speech van 
de plaatselijke VU-fraktieleider met 
het dnngend verzoek er bij, nooit meer 
te Egmonten 

Goede vrienden, wij hebben uw 
warme Vlaamse hart horen kloppen 
voor uw Brussel, voor uw bedreigde 
randgemeenten, zij zijn nu ook een 
beetje de onze geworden Wij hebben, 
duidelijker dan ooit gezien hoe brood
nodig een sterke, strijdbare Vlaams-
nationale partij is Namens onze Pol-
der-VU, van harte bedankt voor uw gul 
onthaal' 

G.D.W 

OOST-VUMNDEREN 
JUNI 

29 DE KLINGE: 11 juli-vienng met de Amedée Verbruggenkring Om 
20 u in het Parochiehuis van De Klinge Info Albert Maes, Kapel
straat 32, De Klinge Tel 02-706380 

JULI 

1 GENTBRUGGE: Reis per trein naar de IJzerbedevaart geocgani-
zeerd door het PVV Om 8 u 30 verzameling in de hal van het St -
Pietersstation te Gent Inschr bij Lieve Robert, tel, 091-305655 

1 DE KLINGE & ST-GILLIS: Busreis naar de IJzerbedevaart te 
Diksmuide met de bus van Kieldrecht Info Albert Maes, Kapel
straat 32 Tel 706380 

6 • AALST Jaarlijkse Guldensporenpnjskamp «Belotten» om 
19 u 30 in Vlaams Huis Gulden Vlies, Stationstraat, Esplanade 
13 10200f r geldprijzen Inleg 50 fr 

30 KAPRIJKE-LEMBEKE: 2e groot barbecuefeest om 19 uur ge
volgd door muziek en dans Op het oud voetbalplein Eindeken 
Kaprijke Inkom 320 fr Kinderen tot 14 jaar 225 fr 

In de hoop dat Waarschoot 
wonen belangrijker vindt 
dan auto's 
Onder dit motto werd door de VLG-
sympatizanten de brochure «Zo willen 
WIJ wonen» van deur tot deur verkocht 
Het onverwachte gebeurde de 500 
eksemplaren waren in een mum van 
tijd uitverkocht, en er was nog maar 
een kwart van de gemeente gedaan i 
Daarom hierna een korte inhoud ervan 
voor de vele teleurgestelde Wij-lezers 
in Waarschoot 
Vroeger sprak men van een goed ge
meentebestuur als het in de straten 
voor een verhard en effen wegdek 
had gezorgd 
Nu nog worden in Waarschoot straten 
aangelegd die een feest zijn voor snel
heidsmaniakken (zoals in de woonwijk 
Akkerstraat bestemd voor gezinnen 
met jonge kinderen, bejaarden, min
der-validen), en waar met aan de men
sen gedacht werd die in die straten wil
len wonen 

De Waarschootse straten worden in 
de brochure gerangschikt in twee ka-
tegoneen 

1 Straten die een overwegende ver-
keersfunktie hebben, 
2 Straten waarin de woonfunktie over
heerst (zie kaartje) 
Voor de verkeersstraten dient een 
zorgvuldig uitgekiend plan voor ver
keersveiligheid ontworpen te worden 
In de woonstraten moet de klemtoon 
gelegd worden op de rekreatievoor-
zieningen speelruimte, zithoeken, 
groen 

Een dringende opdracht voor gans 
Waarschoot is nu het her-indelen van 
de dorpskern tot een rustige woon
kern waarin de mens belangrijker 
wordt dan de auto 
Verder streeft de VLG-groep ernaar 
ook te Waarschoot woonerven te 
doen aanleggen Een eerste projekt 
zou de verkaveling Hugo Vernestlaan 
moeten worden 
De brochure besluit met een oproep 
tot de Waarschootse mensen zelf een 
initiatief te nemen om de woonomge
ving te verbeteren W.L 

VLG-groep die de 500 brochures aan de man bracht 
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Tien jaar te voet 
naa r Diksmuide 
met wandelklub 
«het Vlaams huis» 
Wat gewoon begon als een wedden
schap aan de tapkast van het Izegem-
se Vlaams Huis is uitgegroeid tot een 
stevige traditie de jaarlijkse voettocht 
naar de IJzerbedevaart over een af
stand van 32 kilometer Zondag 1 juli 
wordt dat de tiende keer Een kwestie 
dus van erbij te zijn 
Men gaat van start om 4 uur s mor
gens aan het Izegemse Vlaamse Huis 
Onderweg krijgen de deelnemers een 
doeltreffende bezemdienst toegewij
de voetverzorging en een flinke opkik
ker onder de vorm van een kop koffie 
en een sandwich Daarom wordt een 
deelnemingsprijs van 50 fr gevraagd 
Je kan inschrijven op volgende adres
sen Gaston Pynket Vlaams Huis of 
Victor Steelant Roeselaarsestraat 
467 of Joris Verbeke Krekelstraat 33 
of Wilfried Lagae Neerhofstraat 33 
Izegem 

VU-lzegem 
klaagt verfransing 
in Rekkem aan 

Het politiek komitee van de VU-lze
gem heeft kennis genomen van de mo
tie van VU-Menen inzake het verfran-
singsgevaar op een wijk van de Me-
nense deelgemeente Rekkem 

Met VU-Menen protesteert VU-Ize 
gem 
— tegen het feit dat bij Vormsel en 
Plechtige Kommunie op de wijk «Het 
Paradijs» de liturgische diensten in het 
Frans plaatshadden 
— tegen het feit dat de geestelijkheid 
aldus faciliteiten verleent in een ge
meente waar taalfaciliteiten onwettig 
zijn 

VU-lzegem steunt VU-Menen in zijn 
strijd voor het behoud van het inte
graal Vlaams karakter van Menen en 
alle fusiegemeenten of wijken 

VU-lzegem steunt VU-Menen in die 
strijd die zich zowel op kerkelijk vlak 
als op het vlak van onderwijs bouwpo-
litiek en ruimtelijke ordening afspeelt 

Saboteert 

Sabena 

Oostende? 
Reeds op 20 juni deelde Sabena 
Dubai mede dat er geen lan-
dinsgsrechten voor Oostende 
zouden gegeven worden, nnaar 
op 21 juni beweerde Sabena 
nog steeds dat er nog geen be
slissing was gevallen 

Sabena besloot geen landings
rechten te geven aan een Arabi
sche luchtvaartmaatschappij, die 

met chartervluchten op Oosten
de de Europeanen de in de Vere
nigde Emiraten werken een 
goedkoop middel aan de hand 
wilden doen, om hun vakantie 
thuis door te brengen Men 
sloeg feitelijk twee vliegen in een 
klap, vermits met dezelfde lijn 
Arabieren verwanten in Europa 
hadden kunnen opzoeken 

We weten allang dat Sabena 
Oostende wil klem houden Deze 
systematische sabotage zal pas 
ophouden wanneer België gefe-
derahzeerd isi Meer en meer 
Vlamingen zijn bovendien de 
eeuwige verlieslatende Sabena 
hartgrondig beu 

WEST-VU\ANDEREN 

Juh 
1 BLANKENBERGE Autobus naar de IJzerbedevaart Vertrek om 

9 uur aan het stadhuis Inschrijvingen bij de bestuursleden 

11 KORTRIJK 11 juh-vienng in lokaal 1302 Programma 20 u W De-
meyere (volkszang) 21 u senator G De Rouck gelegenheids-
spreker Achteraf gezellig samenzijn met tombola 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24 26 
Tel 054/33105 

P V B A 

* 

AALST 

Lange Zoiitstr 30 29 33 36 38-
Tel 053/214060 

KINDERARTIKELEN plooi en wandelwagens bedjes en wiegen 
stoelen en looprekken schommels kamerversieringen wastafels 

en waskiissens kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei turnkledii r inteniitr i istingen ping 
pongtafels badkleding en alle toebehoorlen rol en ijsschaatsen 

kampmgarlikelen turngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus m merkattikelen autobanen 
elektr tremen der beste merken auto j go carls trakloren pop 
pen poppenwagens en wiegjes b reien lesbenaars borden 
fietsjes nlle gezelschapsspelen alle soorten mekanieken school 

tassen borden tuinmeubelen tuinschommels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

VERENIGING VLAAMSE 
ZIEKENFONDSEN 
U ALS VLAMING sluit zeker aan bij het 
Vlaams Ziekenfonds van uw streek 
ANTWERPEN 
- Vlaams Ziekenfonds «IC DIEN», Merodestraat 30 

MECHELEN Tel 015-2066 13 
- Vlaamse Mutualiteit Antwerpen en Turnhout, Bisschop 

straat 41, Antwerpen Tel 031-34 3002 

BRABANT 
- CEMBEL, Leuvenselaan 43, TIENEN Tel 016-8134 35 

OOST-VLAANDEREN 

- Vlaams Ziekenfonds SCHELDE DENDER DURME 
Em Winckellaan 5, DENDERMONDE Tel 052-217545 

- Ziekenfonds FLANDRIA 
Keizer Karelstraat 80, GENT Tel 091-23 5227 

- Ziekenfonds FLANDRIA MEETJESLAND 
Gravin Johannalaan 8, EEKLO Tel 091-77 23 51 

- Ziekenfonds LAND VAN RHODE 
Hundelgemsesteenweg 359 MERELBEKE Tel 091-
3079 09 

- Ziekenfonds VLAAMSE ARDENNEN 
Fortstraat 34, OUDENAARDE Tel 055-31 3115 

WEST-VLAANDEREN 

- Vlaams Ziekenfonds DE WEST 
Recolettenstraat 66, NIEUWPOORT Tel 058-2337 15 

- Vlaams Ziekenfonds HET BRUGSE VRIJE 
Suveestraat 2, BRUGGE Tel 050-33 2224 

- Ziekenfonds WEST-FLANDRIA-KORTRIJK 
Veldstraat 170 KORTRIJK Tel 056-225698 

- Ziekenfonds WEST-FLANDRIA-ROESELARE 
Westlaan 145, ROESELARE Tel 051-2083 45 

WZ-SEKRETARIAAT: Veldstraat 170, 
KORTRIJK. Tel. 056-22.56.98. 

Adv 320 

Aanbevolen huizen 
Franssens Optiek: 

Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 
Herentalsebaan 340 
Deurne-Z - Tel 2108 96 
Kerkstraat 44 - Antwerpen 
Tel 35 65 75 

10 %vr.V.U. leden 
KObTUUMb VfcbIÜNb BROEKEN PARDESSUS 

OOK NAAR MAAT 

KEUKENS SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

Tel 582 14 41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9 19 u Zondag gesloten 

IDEL - Tel. 011-53,43.49 

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

MARC ADAMS 

Mechanische schri|nwerkeri| 
Guchtstraal 105 

9310 LEDE 

Tel 053-7048 75 

RICO-KLEDINGVERMEESCH 
Steenhouwersvest 52, Antwerpen 

Tel 031-3135.83 

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

DROOGKUIS - WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER 

Kollegestraat 33 2400 MOL 
014-31 1376 

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

Stelt voor KANTELDEUREN 
ROLLUIKEN 
ZONNETENTEN 
en nog veel meer 

ETN BERT 
Assesteenweg 117 TERNAT 

Tel 02 5821312 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel 031-53 7039 

Dames- heren- en kinderkledii " 9 

Dames en heren in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 
en VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van het vak 
ADOLF CLAES EN ZONEN 

Kerkweg 8 1760 Roosdaai-Stri|tem 
Tel 054-33 37 56 

MATRASSEN PLATTEAU 

Alle maten alle soorten ook medika 
Ie en anti allergische matrassen 

Platteau-Lievens Portugeesstraat 9 

1780 Teralfene 
Tel 053-6674 56 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015 71 12 40 

Verwarming stoom 
Alle herstellingen 

san-tair 

DRUKKERIJ PAPIERHANDEL 
J TRUYEN 

Stationsstraat 58 
2440 Geel 

Tel 014-5885 81 
Alle dag en weekbladen 

PVBAJ BORREMANS COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel 054 41 25 89 

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

MEUBELEN MOENS 

Markt 28 

TERNAT 
Tel 582 10 55 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 734 06 43 
Na18u 4254642 

Specialist primitief — 
sti|lmeubelen en modern 

lustrerie 
mare de vriese 

baron ruzettelaan 

assebroek - brugge 

tel. 050-35.74.04 

VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen 

Tel 02-268 1402 

Kantoormachine -I- kantoor-
meubilairbecirijf 

SERCU 

Bruggesteenweg 380 

ROESELARE 

Tel 051-205200 
201265 

STUDIO 
DANN 

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

L U K O S pvb.a 
Ringmappen - dokumenthou-
der - pochetten - snelhech-
ters - offertemappen 

Fortstraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel 031-49 3507 

MARC ADAMS 
Mechanische schri|nwerkeri| 

Guchtstraat 105 

9310 LEDE 

Tel 053-7048 75 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Keizerstraat 2, Ternat 
02-582.22 22. 

Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN. 

Tel. 031/36.45.31. 

Open van 10 tot 19 u 30 Zondag ' In maandag gesloten 

«c:l 
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Lucien, Suzie, Bart en Rita thuis te Mere 

MERE — Er breken voor dit kleine 
Oostvlaamse gemeenteke weer 
spannende dagen aan. De grote 
kleine Lucien Van Impe zit weer m 
de Ronde, hét wiefergebeuren dat 
nog steeds zon enorme aantrek
kingskracht uitoefent op wieler-
minnend Vlaanderen. De Ronde: 
het gevecht tussen de groten-van-
het-velooke, de strijd tegen de 
lange afstanden, tegen de tijd en 
tegen de granieten wanden van 
Alpen en Pyreneeën. Mere zal 
weer één en al oor zijn, bij de 
vrouw van de veldwachter zal 
weer een kaars branden en Rita, 
de vrouw van Lucien, zal weer met 
haar zenuwen geen blijf weten.. 

Zondag 24 juni. Lucien Van Impe rijdt 
als laatste oefening de 260 km van het 
nationale wegkampioenschap te Ne-
der-over-Heembeek Van in den begin
ne rijdt Lucien vooraan want de kondi-
tie 18 goed maar wanneer de eerste re
gendruppels vallen laat hij zich in het 
peloton zakken De natte omloop is te 
gevaarlijk het blijft de ganse zondag re
genen Een haast onbekende jonge 
renner — Gery Verlinden — haalt met 
twintig sekonden voorsprong de witte 
meet in de haast lege straten van deze 
Brusselse gemeente Van Impe eindigt 
zesenvijftigste na Ronald De Witte en 
voor Michel Pollentier 
s Avonds volgt hij aandachtig op de 
Vlaamse televisie het vraaggesprek 
met de Franse kampioen Bernard Hi-
nault Om 21 u kruipt hij in bed 
Maandag 25 juni de ganse voormid
dag IS Lucien Van Impe op training Te
gen de middag doet de verzorger zijn 
werk massage Na het middageten 
heeft hij de tijd om met ons over de 
Ronde te spreken Ondertussen wor
den de valiezen gepakt Het is net 21 u 
wanneer Lucien opnieuw tussen de la
kens ligt 

De renner voelt zich goed hij is ont
spannen, de zwaargeladenheid die zich 
tijdens het voorjaar van hem had mees
ter gemaakt is verdwenen 

Dinsdag 26 juni Van Impe is vroeg uit 
bed, de renner neemt afscheid van zijn 
kinderen, ouders, enkele supporters 
Rond 9 u rijdt hij met zijn Mercedes 
naar Zaventem De ploeg is voltallig, de 
mekaniciens de verzorgers Het mate-
naal is reeds in Frankrijk Het vliegtuig 
wacht Dag Lucien i 
Woensdag 27 juni Vandaag start de 
66ste Ronde van Frankrijk met een indi
viduele tijdrit van 5 km in het kabouter
stadje Fleurance waar kruidendoktoor 
Maurice Messegue nog steeds burge
meester IS 
Tien jaar geleden reed Lucien Van 
Impe (°1946D zijn eerste Ronde van 
Frankrijk hij eindigde twaalfde in de 
eindrangschikking Jaar na jaar sprong 
Van Impe wat meer naar voor hij ver
overde zelfs het zo begeerde bergklas-
sement een prestatie die renners uit 
het vlakke land niet vlug beschoren is 
En in 1976 gebeurde het Lucien Van 
Impe veroverde op de veertiende dag 

van die Ronde en na een zwaar duel 
met Joep Zoetemelk de gele trui en liet 
ze niet meer los tot in Parijsi 
In 1977 werd Van Impe derde en eerste 
in het bergklassement 

1978 werd het jaar van de nieuwko
mer de Bretoen Bernard Hinault die 
het hele Ronde-schema aan diggelen 
reed Voor de Vlaamse renners werd 
het een dramatische afgang Van Impe 

bell Nog beter dan Merckx op zijn bes
te dagen Wie zal er nog gevaarlijk 
zijn"^ Lucien Van Impe, natuurlijk'» 

— Verrassingen dit jaar' 

Lucien Van Impe «Ongetwijfeldzijn er 
ook dit jaar onbekenden die voor ver
rassingen kunnen zorgen Ze kunnen 
van Italiaanse of van Hollandse kant ko
men » 

Ik voelde mij 
nog nooit zo sterk 

en zeker! ii 

die zich opnieuw had willen bevestigen 
was ziek en Michel Pollentier, die in het 
geel reed werd op dopingfraude be
trapt en naar huis gestuurd Freddy 
Maertens haalde weliswaar groen maar 
de ploeg Fred De Bruyne viel in ruzie 
uiteen 

— En 1979' 
Lucien Van Impe «Dit is voor mij een 
speciale Ronde Dit jaar moet het ge
beuren En het kan, want ik zit goed Ik 
heb me gewledig voorbereid De plan
kenkoorts die tijdens het voorjaar elke 
renner parten speelt is foetsjie' Ik ben 
gezond en klaar voor de proloog te 
Fleurance Ook de ploeg draait goed, 
de makkers Willy Teirlinck en Rene Dil
len zijn in een beste vorm en we kun
nen met veel vertrouwen vanop Zaven
tem vertrekken lik ben er zeker van dat 
ik nog nooit zo sterk omringd ben ge-
weesfi" 

— Sommige kranten stelden deze 
week nog een vraagteken achter de 
Vlaamse kopmannen in de Tour Ze 
schreven dat nog nooit zoveel landge
noten tegelijk werden opgesteld maar 
dat de verwachtingen nog nooit zo 
klem waren Paul Wellens, Michel Pol
lentier, Van Impe drie vraagtekens 
Lucien Van Impe. «Ik spreek enkel in 
mijn naam natuurlijk maar zeker is dat 
ik 100 % klaar ben voor deze Tour die 
voor mij een revanche is op de misluk
king van verleden jaar Ik ben dit jaar 
van niemand bang en geprikkeld ge
noeg om van in het begin hard te vech
ten i 

— Wie zal te duchten zi jn ' 
Lucien Van Impe «Zoetemelk Kuijper 
Pollentier en natuurlijk Bernard Hinault 
die in een bovenste beste vorm is Ik 
heb hem bezig gezien op de Ventoux in 
de Dauphine Libere en 't was formida-

— Zijn er opnieuw rennersstakin^en 
te verwachten' 
Lucien Van Impe «Het kleinste voorval 
kan natuurlijk de aanleiding zijn tot een 
aktie Maar als er wat gebeurt zal het 
protest zijn tegen de tijdritten per ploeg 
waarvan de uitslag nu ook meetelt voor 
de rangschikking Dat wil dus zeggen 
dat de uitslag van de traagste renner in 
de ploeg de tijd van de vlugste meebe-
paalt Met andere woorden er kunnen 
op een dag sprongen van meerdere mi
nuten gemaakt worden En dat is on
rechtvaardig Weet ge dat sommige ba
zen hun ploeg hebben samengesteld in 
funktie van die twee lange ploegentijd
ritten ^ Daar komen moeilijkheden van, 
ongetwijfeld I» 

Supporters 

Lucien Van Impe «Als het goed draait 
heb je natuurlijk supporters genoeg 
dan IS Mere te klem i Eindig je bv maar 
negende zoals verleden jaar dan zég
gen de supporters Och ge zijt maar 
negendel Weet ge wat dat wil zeggen 
negende zijn in de Ronde van Frank
rijk"? Hoeveel mensen kunnen zoiets 
achter hun naam zetten"? 
Zon kritiek doet pijn, een geluk dat je 
op dergelijke ogenblikken nog je vrouw 
en je kinderen hebt Supporters kun
nen zo veeleisend en vaak harteloos 
zijn En toch heb je hun nodig, want ze 
dwingen je om steeds te herbeginnen 
met nog meer inzet en durf dan het vo
rige seizoen Ze zeggen dan «Lucien 
dat IS uw Ronde die moet ge winnen 
«en dan zeg ik «Goed, er tegen aani» 
en je spant je nog meer in en je durft 
weer van alles i» 

Lucien Van Impe is de derde generatie 
van fietskoningen Remi Van Impe reed 

prijzen in de jaren dertig en vader Jef 
en de broers Constant en Achiel zaten 
eveneens in t vak Lucien zet met nog 
meer sukses de traditie verder maar 
soms zegt wel eens iemand «Die Van 
Impe die heeft het gemakkelijk Een 
heel jaar niks doen alleen in de Ronde 
komt hij boven geholpen door zijn 
ploeg die zich dag aan dag voor hem af-
slooft» Is dat zo7 

Lucien Van Impe «Elke renner heeft 
zijn specialiteit voor mij is dat de Ron
de, voor iemand anders klassiekers of 
kermiskoersen Als kopman moet men 
ieders mogelijkheden kennen en waar
deren Als ik buiten de Ronde ploeg
maats aan een overwinning help is dat 
niet hetzelfde als wanneer een ploeg
maat mij helpt de Ronde te winnen 
Daarbij komt dat rondewerk eigenlijk 
meer risico s in zich draagt Wie een 
kermiskoers verliest kan morgen een 
andere winnen maar voor iemand die 
een slechte Ronde rijdt is vaak een heel 
seizoen kapoti» 

— Is het gevaar geweken dat Van 
Impe Vlaanderen verlaat' 
Lucien Van Impe «Toen Jean Sta-
blinsky de ploeg leidde heeft het met 
veel gescheeld of ik was naar Frankrijk 
uitgeweken Ik heb dat steeds gewei
gerd omdat ik nogal streekgebonden 
ben Mijn familie woont hier, ik ben hier 
geboren en groot gebracht wij hebben 
gebouwd 
Later toen Cyriel Guimard sportbe
stuurder werd IS die vraag met meer 
gesteld 

Nu ik voor een Spaanse firma rijd 
zijn er andere vragen Wordt dit een 
Spaanse of een Belgische ploeg of zal 
de firma er twee ploegen op nahou
den'? Het antwoord op deze vraag zal 
mijn aktiviteiten van volgend jaar bepa
len» 

Wat 1980 ook moge brengen, sinds 
twee dagen rolt Lucien Van Impe mee 
in zijn tiende Ronde van Frankrijk Gans 
Vlaanderen wacht met ingehouden 
adem op de prestaties van de kleine 
leeuw uit Mere die door de koning-klim
mer Fredenco Bahamontes ontdekt 
werd en aan Jean Stablinsky «gesug
gereerd» om in het oog te houden 
In huize «AIpe d'Huez» te Mere wach
ten Rita, Bart en Suzie met spanning op 
de dag dat vader het gevecht aanbindt 
met deze moordende Alpencol want 
het was daar dat Lucien Van Impe in 
1977 de Ronde — die hij met kon verlie
zen — toch verloor Hopelijk krijgt na 
22 juli de naam «AIpe d'Huez» voor Van 
Impe een prettiger bijklank i MVL 

MENSEN VAN BIJ ONS 

WIJ 14 
28 JUNI 1979 
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