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Weeskinderen, hoeveel 
zijn er in Kampuchea? 
60.000, 100.000? Geen 
mens kan het zeggen. 
Alleen dit, er zijn opval
lend weinig kleine kin
deren, tussen 1 en 5 jaar. 
Die werden met de moe
der, met de vader mee 
vermoord. Mark Van-
dommele trok voor ons 
weekblad naar Kampu
chea en bericht hoe vijf 
jaar na president Lon 
Nol, de Amerikanen en 
de Rode Khmer, Heng 
Samrin met de hulp van 
Vietnam zijn regime in 

stand houdt. 
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OPIhl€S 

150 JAAR VLAAMSE 
BEWEGING 

Tussen de gemeenten die het komitee 
150 Jaar Vlaamse Beweging steunen 
staat ook Duffel en nogwel in kureief. 
Uw infomnatie is wel juist maar dat die
zelfde gemeente ook haar medewer
king verleent aan de viering van 150 
Jaar België staat in de u toegezonden 
informatie niet vermeld. 
De medewerking aan de viering van 
België is zelfs met zo verkapt als men 
wel wil doen geloven. De schepen 
drong, in de gemeenteraad openlijk 
aan op deelname. 
Wij zijn in de gemeenteraad dan ook 
sterk van leer getrokken tegen deze 
Janus^iouding, tegen het gelijktjdig 
warm en koud blazen. Met individus, 
met schepenkolleges die de flamingant 
uithangen voor de show en gelijktijdig 
openlijk verklaren dat zij meeheulen 
met de patriotaars voor de viering van 
een onvolkse staat al is het voor de 
centen, Is de Vlaamse Beweging niet 
gediend. 
Maar ja, van een schepenkollege ge
leid door een senator-burgemeester 
kan men niet veel beter verwachten. 
Hoeveel gemeenten in Vlaanderen bla
zen gelijktijdig koud en warm? Waar is 
de Vlaamse gemeente die de moed en 
eerlijkheid opbrengt te zeggen: «Mijne 
heren, wij vieren 150 Jaar België met 
de centen die wij er zouden voor krij
gen moogt ge houden. Dit is m.i. de eni
ge houding een Vlaamse gemeente 
waardig. 

F.S., gemeenteraadslid, Duffel 
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HEKELGEM 

Voor enkele weken lazen wij met ge
noegen een artikel over ons geboorte
dorp Hekelgem, en zijn zandtapijtea 
Wij besloten dan ook een bezoek te 
brengen, ondermeer aan de zandtapij-
ten en de prachtige omgeving van de 
Bouckhoutberg. 
Groot was echter onze teleurstelling 
wanneer wij deze laatste beklommen. 
Van de prachtige molen, wegens zijn 
hoge ligging, enig in Vlaams-Brabant 
blijft er gewoon een stuk ruïne over. 
Waar is de tijd dat de molen van De 
Vidts de trots was van gans de omge
ving? 
Iets hogerop staat een tweede molen, 
hier hangen er gelukkig de wieken nog 
aan, maar voor hoelang nog? De plan
tengroei errond bedekt hem bijna hele
maal. Een manier om het verval te ver
stoppen? 

Bij wie ook de schukJ ligt fier moet 
men er in Hekelgem niet over zijn! 

J.D.B., Jette. 

150 JAAR VLAAMSE 
BEWEGING 

In «WU» van 12 juni II. viel mijn oog 
op een lijst van gemeenten die het ko
mitee 150 Jaar Vlaamse Beweging 
steunen. Heel wat gemeenten doen 
dat ook financieel. 

Mag ik er op aandringen dat alle ge
meenten waar de VU in de gemeente
raad — al dan niet in de meerderfieid 
— zetelt zouden aandnngen opdat 
hun gemeentebestuur zou aanslui
ten? 

Is er helemaal geen VU-verkozene 
dan dient de vraag nog gesteld in sa
menwerking met andere orgamzaties 
bij voortseeld. 

REIS IN HET 
NAJAAR! 
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(Adv. 145) 

Weigert het aangezochte gemeen
tebestuur dan mag de plaatselijke 
VU-afdeling niet twijfelen dit met gro
te trom aan de publieke opinie ken
baar te maken. 

Vlaanderen moet weten waar zijn 
vijanden zitten I D.d.L, Brussel 

ZUIVER OF GEMENGD 

Bijna mets dan goed te vertellen om
trent de onlangs gehouden studievoor
middag over deze materie. 

Klare en goed gestoffeerde uiteenzet
tingen, gevolgd door een lang gesprek 
met de deelnemers. Een zwak punt: 
veel te weinig aanwezigen. En dan 
maar «afgeven» op het partijbestuur 
dat er te weinig kans is om zich te in
formeren. 
Uit het gesprek tussen zaal en inlei
ders bleek dat het op partijkongressen 
goedgekeurde standpunt dat de VU 
achter het princiep van de zuivere in-
terkommunale plaatst op zijn minst in 
vraag werd gesteld. Dat is niet zo ver-
wonderiijk. 

Het werd hier immers eens te meer 
duidelijk dat wij er in de toekomst defi
nitief moeten mee ophouden om tij
dens één kongres te veel materie in te 
weinig tijd te bespreken (?) en aan 
stemmingen te onderwerpen. Dat is 
nergens goed voor. 
Een belangrijk aantal kongressisten 
keuren met weinig of zonder kennis 
van zaken, in zeer snel tempo, teksten 
goed. Diegenen die er wel belangstel
ling voor hebben en er ook wat over 
weten krijgen daar bijna geen tijd om 
hun visie te verwoorden. Daarom ver
lopen kongressen dikwijls loom, ver
moeiend en onduidelijk. Op bovenver-
noemde studiebijeenkomsten gaat het 
helemaal anders toe. Alle nuances van 
het gestekte onderwerp worden er in 
detail besproken en er is de ruimste in
spraakmogelijkheid voor alle aanwezi
gen die er, wat zeer belangrijk is, alleen 
uit belangstelling naar toe komen. 
Daarom zouden dergelijke informatie
ve en studiesamenkomsten omtrent 
een aantal, vooral technische onder
werpen een algemeen kongres moe
ten voorafgaan. 

H.V.d.A., Schoonaarde 

HET GEGEVEN WOORD 
In een, opnieuw duidelijk politiek ge
richte, en dus ongepaste, boodschap 
zegt Baudouin Ier dat iedereen zich 
moet houden aan het gegeven woord. 
Geef die Saksen-Koburger de prijs 
van de zwarte humori 
Beloofde zijn grootpapa, Albert im
mers met «de gelijkheid in rechte en in 
feite»? Belofte die na 70 jaar nog 
steeds ijdel blijft? 
Van woordbrekers gesproken! Vla
mingen als kanonnenvlees Cin de huidi
ge politiek kontekst: miljarden-melk
koe voor de Walen) op het Belgisch al
taar gooien, en intussen na 70 jaar die
zelfde Vlamingen verder als gekoloni-
zeerden behandelen. Vive la Belgiquel 

P.D.P, Gent 

RECHTZETriNG 

Mag ik U om een rechtzetting verzoe
ken van het artikeltje: 
«21 juni - anti-Belgische betoging», 
verschenen in uw blad van 12 juni IJ. op 
bladzijde 24. 
Het gaat hier blijkbaar om een misver
stand. Deze betoging wordt niet inge
richt door ons komitee, maar wel door 
de organizatie «Voorpost» zoals op de 
affiches van deze organizatie duidelijk 
staat vermekl. 

Dries Bogaert 
Voorzitter komitee 

«Vlaanderen ons vaderiand» 

BRKU 
Wij ontvangen graag brieven vair 
onze lezers, als ze onderteltend zijn. 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in, evenals scheld- en smaad-
brieven De andere publiceren wij, 
naargelang er plaats beschikbaar is. 
WIJ behouden ons dan ool( het recht 
voor brieven in 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. 

De redaktie 
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DEZE WEEK IN KNACK 

r. en ondernemerszoon 
ondernemer en °^ ^^^er, 
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De atoom-vaart van Andrea Smits 
Zondag. De Nederlandse cargo Andrea 
Smits, afgeladen vol met radioaktief afval, 
verliet ondanks belangrijke vernielingen op 
de kommandobrug de haven van Zeebrugge 
en zette koers naa r een dumpingplaats in de 
Atlantische oceaan, op 1.700 km ten zuidwes
ten van het Britse Land's End waar de 5.700 
vaten radioaktief afval vanaf donderdag in 
zee zullen gestort worden. 
Maandag. In de Antwerpse kerncentrale 
Doel 2 werd een belangrijk stoomlek vastge
steld, waarbij twee arbeiders op het nipper
tje aan een dodelijk werkongeval ontsnapt 
zijn, en waardoor de twee stoomgeneratoren 
van Doel 2 kompleet leeggeblazen werden. 
Doel 2 zal niet vóór het einde van deze week 
opnieuw in werking kunnen gesteld worden. 
Dinsdag. Leden van de plaatselijke milieu
vereniging hebben op het open stort van de 
fabriek Tessenderlo Chemie radioaktief af
val gevonden; uit een laboratorium-onder
zoek blijkt dat het gipsafval een overdosis 
aan radium 226 bevat, waarvan de zoge
naamde halveringstijd 1.620 jaar bedraagt. 
De binnenlandse berichtgeving begint al
maa r meer plaats in te ruimen voor onheils
berichten van nucleaire of radioaktieve 
aard. 
Tot voor kort leek de misgroei van de atoom-
staten nauwelijks van aard om de bevolking 
massaal te beroeren; allicht door het feit dat 
milieugevaren en ook heuse rampen veraf
gelegen gebieden troffen, zoals in Harris-
burg en Seveso... 
Met de geregelde incidenten in kerncentra
les op ons grondgebied, met de onstuitbare 
uitbouw van het kernpark (nu ook in Chooz) 
op de kleine lap grond die de landen van 
Rijn, Maas en Schelde op de wereldbol be
grenzen, met het zich opstapelend radioak
tief afval in onze gewesten, met de biezonde-
re rol die de Zeebrugse haven als doorvoer-
plaats voor radioaktief spul en voor wapen-
leveringen zich heeft aangemeten, groeit in 
versneld tempo in de brede lagen van de be
volking de verontrustheid en ook de erger
nis over de wijze waarop de politieke gezag

dragers reageren, of beter lijdzaam toezien, 
op de ecologische ontreddering waar onze 
samenleving op afstevent. 
De herrie rond de afvaart van de Andrea 
Smits is van aa rd om een stel prangende 
vragen te doen rijzen. Vragen over de ge-
heimdoenerij rond de uitbouw van de nu
cleaire industrie, vragen omtrent de mislei
ding van de bevolking door vertekende en 
alleszins sussende berichtgeving bij ecologi
sche incidenten, vragen omtrent de aftake- ' 
ling van de demokratie als gevolg van de be
knotting van het kontrolerecht van politici 
en journalisten. 

De baldadigheden die een handvol door 
staatssekretaris Kempinaire als terroristen 
bestempelde «enrages» aan het Nederlandse 
dxunpingschip aanrichtten was aanvanke
lijk goed voor een «voorzichtige» schadera
ming ten belope van 10,20 en zelfs 30 miljoen 
frank. De radioaktief volgestouwde Andrea 
Smits heette voor onbepaalde tijd zee-on-
waardig te zijn. 

Tot plots het bericht kwam dat de cargo nog 
geen 24 uur na de gewelddaden het zeegat 
koos. Achteraf werd door een vertegenwoor
diger van de Lloyds-verzekeraars ook nog 
meegedeeld dat de schade maximaal een 
miljoen frank zal bedragen. 
De ravage werd door de officiële woordvoer
ders duidelijk niet weinig overroepen, ter
wijl Brugse VU-gemeenteraadsleden en 
journalisten onder geen beding een kijkje op 
het schip mochten nemen. Zodoende kon 
men ook zowat alles omtrent de vernielings-
raid aan de publieke opinie verkopen. 
Het wordt een vast patroon om incidenten 
rond kernenergie, omtrent radioaktief af
val, én ook in verband met wapentranspor-
ten te hullen in een waas van geheimzinnig
heid, waarbij de feiten n a a r gelang het uit
komt overtrokken of geminimalizeerd wor
den. Die gang van zaken is hoogst bedenke
lijk. 
Het incident rond de Andrea Smits reveleer
de inmiddels ook dat dit soort radioaktief 

transport vanuit Zeebrugge reeds 7 keren 
plaatsgreep, en het ligt in de bedoeling van 
de scheepseigenaar, General Charging and 
Shipping Service in Rotterdam, om dit soort 
dumpingkarwei vanuit Zeebrugge lukratief 
te verveelvoudigen door het mfissaal opko
pen van radioaktief afval in ons land, in 
Frankrijk, Nederland, Zwitserland en uitein
delijk in heel West-Europa. 
Van Zeebrugge is geweten dat het een be
langwekkend doorgangscentrum is voor wa-
pentransporten, dat explosieve metaantan-
kers spoedig af en aan de LNG-bunkers zul
len varen... maa r daar blijkt nu ook een bie-
zonder drukke overslag van radioaktieve 
kratten bij te komen. 
Niemand in dit land, geen enkel mandatar is 
van de Vlaamse gemeenschap, werd daar
omtrent iets gevraagd. Zowel de Molse als 
Brugse gemeentelijke overheid en ook mi-
nistrabelen als staatssekretaris Kempinaire 
moesten door persberichten en middels pro-
testakties op de ecologische dreiging gewe
zen worden. 
Niemand ook in de Westerse demokratie 
werd gevraagd naa r zijn Instemming om nu
cleair afval in de diepte van de Atlantische 
oceaan te storten. Daarbij blijkt van de be
volking vooral verwacht te worden geen vra
gen te stellen n a a r de aa rd en het moment 
van de nucleaire ramp die dreigt wanneer 
de betonnen nucleaire vaten mettertijd be
zwijken onder het aftakelend watergeweld 
op de onbereikbare bodem van de oceaan. 
Voor het ooit zover komt werd er ons even
wel eens te meer een ruim parlementair 
energiedebat beloofd. En werden de vijf 
Brusselse «enrages» voor de gemeenschap 
veilig in de gevangenis opgesloten. 
Of dat fameuze en bij herhaling uitgestelde 
energiedebat er nu toch eindelijk zal komen 
vooraleer de laatste van de door de nucleai
re industrie geplande traditionele kerncen
trale in aanbouw is valt nu nog af te wach
ten. Voor hoelang nog? 

WU 

Bitsige Defraigne 
De kersverse voorzitter van de 
kamer van volksvertegenwoor
digers en voormalig minister 
van openbare werken Defraig
ne schijnt zich in zijn huidige 
funktie in zijn nopjes te voelen. 
Gaat het om een afrekening, of 
wil hij simpelweg bijdragen tot 
een herwaardering van de par
lementaire werkzaamheden, 
feit is dat de kamervoorzitter 
opvalt in zijn agressief school
meesterachtig optreden jegens 
ministers. 
Bij de kamerleden groeide vori
ge donderdagnamiddag met de 

minuut de ergernis toen minis
ter van openbare werken Jos 
Chabert niet tijdig opdaagde 
om twee interpellaties te beant
woorden. 

Zo stelde VU-fraktieleider 
Frans Baert voor «iets te doen 
om de kamerleden te onder
houden, bijvoorbeeld een wel-
sprekendheidstornooi aan te 
vatten». 
Kamervoorzitter was ook in zijn 
wiek geschoten en schorste de 
zitting tot 15 uur. 
Bij de herneming kreeg Jos 
Chabert vanwege Defraigne 
een bolwassing die kan tellen. 
Hij had voordien ook premier 
Martens even aangepakt om 
diens laattijdig verschijnen. 
Chabert trachtte zich uit de 
slag te trekken met het eks-
kuus dat «men» hem te laat ver
wittigd had, waarop Defraigne: 
'Men? Wie bedoelt U daar
mee? Het is gevaarlijk zich 
door dit onpersoonlijke 'men-
te laten voorlichten. Zo zouden 
er ook bruggen kunnen instor
ten-- Op alle banken, ook bij de 
CVP, kreeg Defraigne een ste
vig applaus. 

Nothomb belooft 
In de kamerkommissie voor 
buitenlandse zaken heeft de 
nieuwe minister van buiten
landse zaken Charles-Ferdi
nand Nothomb beloofd dat na 
de zomervakantie van de parle
mentsleden in een uitgebreid 
debat een behoorlijk woordje 
zal kunnen geklapt worden om

trent het beleid ten aanzien van 
het Moboetoe-regime. 
Een tweede belofte deed hij in 
een vraaggesprek met de Brus
selse krant «Le Soir» waarin hij 
ondubbelzinnig stelde op de 
NAVO-top van 25 en 26 juni in 
Ankarra geen enkele verbinte
nis te zullen aangaan betreffen
de de eerder aangekondigde en 
omstreden installatie van nieu
we kernraketten in ons land. 
Wat een belofte van baron No
thomb waard is zal dan ook 
spoedig blijken. 

Eyskens' 
grafschriften... 
'Niet zolang geleden wandelde 
ik in een schattig Engels kerk
hof in de schaduw van een lan
delijk kerkje. Op een scheefge-
zakte grafzerk las ik het vol
gende: 'I told you I was deadly 
ill (ik zei toch dat ik doodziek 
was). Het was een verwijtende 
inskriptie die over de dood 
heen de levenden er blijvend 
aan herinnerde dat ze de ziekte 
van de dood niet au sérieux 
hadden genomen-. 

De plezante staatssekretaris 
voor ontwikkelingssamenwer
king vindt dat deze inskriptie 
ook zou moeten gebeiteld wor
den op de grafsteen van de Bel
gische ekonomie, wanneer die 

straks helemaal faliekant ont
spoort 
Mark Eyskens is zeker niet de 
enige pessimistische excellen
tie die in de Wetstraat rond
waart 

Alleen heeft de bevolking daar 
geen boodschap aan. Als alle 
regeringsleden aan de klaag
muur gaan staan en zich vooral 
met dergelijke weeklachten on
ledig houden dan kunnen ze 
voor ons part excellentie blij
ven, maar dan toch liefst wel 
zonder portefeuille. Dat zou 
voor 's lands ekonomie alvast 
een miljardenbesparing van 
formaat zijn. Het lopen mijme
ren op kerkhoven is toch im
mers doorgaans een onbezol
digd tijdverdrijf. 

Van Acker dreigde 
Vorig weekend maakte burge
meester Frank Van Acker van 
Brugge zich sterk dat de radio
aktieve afvaltrein op overhaas
te wijze van het grondgebied 
van zijn gemeente diende ver
wijderd te worden. 
Maar, de burgervader bleek 
dan uiteindelijk er toch niet in 
te slagen de vriend van milieu
vrienden te worden, door zijn 
geheimzinnige en halsstarrige 
weigering om opmetingen over 
radio-aktieve uitstralingen in 
de buurt van het omstreden 
treinstel vrij te geven. Er is 
geen reden voor alarm, zei hij, 
maar wat de opmetingen in pre-
ciese cijfers milieuvriendelijk 
aantoonden wou hij dan ook 
weer niet bekendmaken. 
Overigens weet burgemeester 
Van Acker beter dan wie ook 
dat zijn fameuze dreiging hoe
genaamd niets inhield, aange
zien de havendam waar het 
treinstel opgetrokken werd for
meel juridisch gezien geen 
Zeebrugs territorium is. 
Het nummertje van Frank Van 
Acker is des te grotesker nu 
blijkt dat hij ook na het bezoek 
van de Nederlandse cargo ook 
geen ernstige verklaring kwijt-
wou over de precieze vernie
ling die er aan het schip toege
bracht werd. 
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de week van Gej' 

Gej» 

Communautaire 
balie 
De diskussie over de positie 
van de Vlaamse advokaten bin
nen de Brusselse balie laait 
weer hoog op. 

Het dateert 
slechts van 1964 dat een viertal 
Vlaamse advokaten zitting kre
gen in de Brusselse raad van 
Orde. Nadien drong het Vlaams 
pleitgenootschap aan op een 
pariteit in de Raad. 

Vooralsnog werd deze pari
teit steeds afgewezen door de 

franstalige meerderheid. 
Tot groot ongenoegen van het 
Vlaams Pleitgenootschap van 
Brussel heeft de franstalige 
stafhouder nu beslist een refe
rendum in te richten. Hierbij zul
len de advokaten zich moeten 
uitspreken over een splitsing 
van de raad in een onafhankelij
ke nederlandstalige en fransta
lige organizatie. 

Het ongenoegen van de Vla
mingen betreft voornamelijk de 
gevolgde procedure: van enige 
voorbereiding kan geen sprake 
zijn, daar de advokaten acht da
gen voor een zo belangrijke 

stemming overladen worden 
met allerlei dokumentatie over 
belangrijke voorstellen. 

Jongeren, politiek 
De Kamer van Volksvertegen
woordigers heeft een onder
zoek laten uitvoeren over de 
houding van de jongeren ten 
opzichte van de parlementaire 
instellingen. 

Een eerste vaststelling is al
leszins dat de politieke belang
stelling bij de jeugd op een laag 
pitje brandt. Driekwart van de 
ondervraagden beweert im
mers weinig of geen interesse 

voor binnenlandse politiek te 
hebben. 
Groter blijkt wel de belangstel
ling voor internationale poli
tiek: meer dan 32 procent volgt 
de gebeurtenissen op wereld
vlak van nabij. 

Een andere interessante 
vraag is deze naar de belang
rijkheid van de huidige proble
men. Het antwoord hierop is 
meer dan duidelijk: drie jonge
ren op vier schuiven de werk
loosheid als centraal probleem 
naar voren. Daarna volgen de 
energieproblematiek en de le
vensduurte. 

...en Tindemans 
Verbazend is het antwoord op 
de vraag naar de naam van de 
huidge eerste minister. Drie
kwart van de ondervraagden 
houden het terecht bij Wilfried 
Martens. 
Het andere kwart van de onder
vraagden kent ofwel de eerste 
minister niet bij naam of geeft 
verkeerdelijk de naam van L 
Tindemans op. 
Dat laatste kunnen wij best be
grijpen. Die man is immers voor 
zowat alles en nog wat kandi
daat tijdens de jongste weken 
en maanden. Aldus volstaat het 
een om slechts één dag da 
krant te missen en men zou 
kunnen menen dat de heer L 
Tindemans voorzitter is van de 
Europese Kommissie, of minis
ter van Buitenlandse Zaken, of 
voorzitter van het Europees 
Parlement, of-

Gulzige PSC 
Volgens de PSC van het arron
dissement Brussel moet de so-
ciaal-ekonomische invloed van 
de hoofdstad zich minstens uit
strekken tot het arrondisse
ment Halle-Vilvoorde en moet 
er dringend iets gedaan worden 
voor de franstaligen uit de peri
ferie. 
Tegelijk acht diezelfde partij 
het ook nodig de Brusselse 
Vlamingen te waarschuwen dat 
hun toestand wel eens onhoud
baar zou kunnen worden wan
neer er voor de zomer van 1981 
geen goede oplossing voor 
Brussel op papier staat En wat 
met een goede oplossing be
doeld wordt, hoeft niet te veel 
kommentaar. 
Duidelijk is alleszins dat met 
het verdwijnen van het FDF uit 
de regering geen einde geko
men is aan de frankofone arro
gantie. De PSC en de PS heb
ban eenvoudig de fakkel over
genomen, en zij moeten geens
zins onderdoen in fransdoihoid. 

150 JAAR BELGIË: 

De Koning is verlceerde scfiiefscfil/f... 
Tegenover de viering van 150 
jaar België in het algemeen 
en deze van 21 juni in Ant
werpen in het biezonder 
heeft VU-voorzitter V. An-
ciaux, namens de partijraad 
van de Volksunie, de reeds 
herhaaldelijk uitgesproken 
stellingname benadrukt 
•Er is voor Vlaanderen hele
maal geen reden tot vieren. 
Wel integendeel! Gedurende 
die 150 jaar heeft de Vlaamse 
beweging, met onnoembare 
inzet en vaak ondraaglijke of
fers, zich moeten verzetten 
tegen een totaal onrechtvaar
dige achteruitstelling van 
Vlaanderen en een voortdu
rende en stelselmatige strijd 
moeten leveren om de ach
terstand van Vlaanderen in 
het unitaire Belgié weg te 
werken. 
Bovendien is het unitaire Bel
gië nog steeds na 35 jaar het 
enige Westeuropese land dat 
de haat in stand houdt en 
geen amnestie verleent aan 
de getroffenen van een on
menselijke repressie, die niet 
alleen tegen de kollaboratie 

gericht was maar duidelijk tot 
doel had de Vlaamse bewe
ging de kop in te drukken. 
De Volksunie zal deze unitai
re Belgische staat blijven be-

, kampen met alle middelen die 
passen in een parlementaire 
demokratie. 
In dit verband wil de Volks
unie ook de dubtielzinnige en 
lakse houding van de traditio
nele partijen aanklagen die 
150 jaar lang verwaarloosd 
hebben het Vlaamse volk zijn' 
rechtmatige onafhankelijke 
plaats op het politieke po
dium toe te kennen. Tot van
daag toe, want de huidige 
plannen voor de staatsher
vorming van de drie traditio
nele partijen betekenen niets 
meer dan een schijnoplos
sing met het doel zelfs de ge
dachte van zelft>estuur in de 
kiem te smoren. 
De vieringen van het 150 jaar 
bestaan van de unitaire Belgi
sche staat zijn des te meer 
een kaakslag voor het Vlaam
se volk omdat ze in deze so-
ciaal-ekonomische krisis to
taal onnodige en dus verspil

lende uitgaven meebrengen. 
Tegenover de Koning als in
stelling heeft de VU zich 
steeds korrekt gedragen. 
Enerzijds weten wij dat de 
koning als grondwettelijke in
stelling ons kan noch wil hin
deren in de strijd en opgang 
naar zelfbestuur van het 
Vlaamse volk. De koning is 
dus niet de schietschijf waar
op de Vlaamse beweging 
haar energie moet richten. 
Anderzijds dient men ook te 
tjeseffen dat het zwijgen en 
de afstandelijke houding van 
de koning, waartoe hij grond
wettelijk verplicht is, alleen 
maar in de kaart speelt van 
de unitaire krachten, van de 
bevoorrechten die niets te ei
sen hebtjen en van de haat-
dragers die elk verzoenend 
gebaar van amnestie belet
ten. 

Hoe dan ook, de Belgische 
driekleur en de koning zijn de 
symtjolen van het unitaire 
België dat 150 jaar t>estaat 
Beide symbolen zijn in Vlaan
deren gedurende jaren als 
het ware gekoesterd en ver

eerd. In de eerste wereldoor
log zijn duizenden Vlamingen 
ten strijde getrokken en ge
sneuveld onder de Belgische 
vlag en gelokt door een ko
ninklijke oproep en belofte. 
Hoe werden zij door de Belgi
sche unitaire staat vernederd 
en als koelies behandeld? De 
Vlaamse Oud-strijders wor
den nog steeds niet als zoda
nig erkend. 
In de Tweede Wereldoorlog 
bleef Vlaanderen de koning 
trouw. Zelfs nadien in het be
ruchte volksreferendum, 
bleef Vlaanderen aan de zijde 
van de koning. 
Het werd toen als een on
mondig kind belachelijk ge
maakt en vernederd. 
Hoe dikwijls werd de Belgi
sche driekleur niet gebruikt 
om zelfs de minste uiting van 
vlaamsgezindheid de pas af 
te snijden of aan te vallen. 
Zelfs tegen de oprichting van 
onschuldige ABN-kernen in 
een Antwerps kollege in 1950 
werd betoogd met Belgische 
vlaggen. Denk maar hoe men 
in diezelfde jaren gepoogd 

heeft de IJzerbedevaarten te 
ontkrachten met Belgische 
vlaggen. 
De vooriseelden van agressi
viteit tegen de Vlaamse be
weging, waarbij de Belgische 
symbolen werden gebruikt, 
zijn zo maar voor 't rapen. 

De Volksunie tiegrijpt dan 
ook goed dat de groots opge
zette en haast uitdagende 
viering van 150 jaar België in 
Antwerpen op verzet stuit en 
zelfs op tegenmanifestaties. 
Toch hoopt de Volksunie dat 
de inrichters van de tegenbe
toging, waartoe de Volksunie 
niet behoort, alles zullen doen 
om gewelddaden te vermij
den en dat alle provocateurs, 
die de Vlaams-nationale'be
weging willen diskrediteren 
en vreemd zijn aan het 
Vlaams-nationalisme, zullen 
geweerd worden. 

De Volksunie wil niet dat de 
gerechtvaardigde Vlaams-na
tionale strijd voor het zelfbe
stuur van ons volk in het ge
drang zou komen. Daaraan is 
ze al te zeer gehecht: 
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ASLK: Welk „vergiftigd geschenic / / 

De voor de «gewone spaarder» veruit 
belangrijkste openbare spaar- en l<re-
dletinstelling, namelijk de ASLK, heeft 
een niet-rooskleurig jaarverslag voorge
steld. 

Direkteur-generaal Luk Aerts kon nog 
wel uitpakken met enkele expansiecijfers 
(zo onder meer de toename van inlagen 
op Vlaamse spaarboekjes), maar feeste
lijke klemtonen konden er tijdens de 
perskonferentie niet gelegd worden. 
(Wat niet belette dat de ASLK-direktie er 
toch aan hield middels een rijkelijke 
lunch een klein feestje op te bouwen). 

Nee, algemeen direkteur Aerts was 
zelfs bepaald bitsig toen hij het had over 
de aanslepende regeringsplannen om 
van de spaarkas een staatsbank te ma
ken; we zitten met een vergift igd ge
schenk, zo merkte de heer Aerts op. En 
hij werd daarin bijgevallen door het di-
rektiekomitee van de Vlaamse perso
neelsvereniging van de ASLK Maar dan 
wel om nogal wat andere en fundamente
ler redenen-

Onvermijdelijk zitten er in het ASLK-
jaarverslag sporen van de ekonomische 
miserie die we nu kennen. Zo werd er min
der winst gemaakt dan vorig jaar (1,5 mil
jard tegen 1,9 miljard in 78). Zo ook steeg 
het spaartegoed tot ruim 584 miljard frank, 
maar met 8,4 procent is er een verminder
de toename van spaameiging; althans wat 
de gewone spaarboekjes betreft Daar
door diende de ASLK drastisch te snoeien 
bij het toekennen van hypratecaire lenin
gen. Niet weinig huisjesbouwers zijn daar

door biezonder onaangenaam verrast ge
worden. Maar voor het overige staat de 
nationale spaarkas nog immer zeer stevig 
op haar kapitaalsvesten. 

En daarvoor zorgen dan in hoofdzaak 
de Vlaamse spaarders; wat een goede re
den is om het laeleid van deze openbare 
kredietinstelling en haar toekomstplannen 
van dichtbij te observeren. 

Terwijl het nog maar sinds kort de ge
woonte is om in het jaarverslag een bie-
zondere rubriek 'regionale spreiding van 
het sparen en het krediet' af te drukken, 
blijkt ook dit jaar weer dat de ASLK-direk
tie met misleidende cijfers uitpakt 

Meldenswaard is de melding dat het 
spaaraandeel van de Brusselse klanten vo
rig jaar terugviel op 12,4 procent tegen
over nog 18 procent het jaar voordien; op 
de gewone spaarboekjes werd zelfs 600 
miljoen frank minder genoteerd... Van het 
Brussels spaargeld moet de ASLK het in 
de nabije toekomst duidelijk niet meer heb
ben, wat de aspiraties van het Brussels ge
west nogal wat zou moeten temperen. 

Maar er is nog méér: de ASLK kan wer
ken met veel méér spaargeld van de Vla
mingen dan de officieel vermelde 11 mil
jard (of 56,2 procent). In een nota wijst de 
Vlaamse personeelsvereniging op het be
langwekkend aandeel van de Vlaamse 
pendelaars die in een Brussels kantoor 
hun spaarverrichtingen doen. Uit precieze 
berekeningen (die de ASLK-direktie nog 
immer niet zelf wil vrijgeven) moet blijken 
dat de Vlaamse gemeenschap de spaar

kas spijzigt met haast 62 procent van het 
globale spaargeld. 

688 jobs 
Overigens komt dit cijfer vrij goed over

een met de inlagen op de Vlaamse ASLK-
zichtrekeningen die tot 64 procent van de 
totale geldmassa opgelopen zijn. 

Het is niet de eerste keer dat er op ge
wezen wordt dat de ASLK-direktie deze 
aanzienlijke Vlaamse geldinbreng kramp
achtig verdoezelt Daar zijn go«Je rede
nen voor: uit de gekende cijfers blijkt dat 
de Waalse gemeenschap aanzienlijk meer 
van de ASLK ontvangt aan kredieten dan 
haar spaarinspanningen. 

En ook blijkt dat de Vlamingen die in
staan voor méér dan 60 ten honderd van 
de spaaraangroei, nog steeds benadeeld 
worden bij de toekenning van het aantal 
jobs bij de ASLK. 

De huidige taalkaders kennen nog im
mer een verhouding 52,5 th . Vlamingen te
gen 47,5 procent franssprekenden; hierbij 
baseert men zich op administratieve tellin
gen van het werkvolume. Wat dus bete
kent dat de taalgroep die er in slaagt bij 
voorbeeld meer brieven te schrijven, ook 
meer jobs toegewezen kri jgt Voor een 
commerciële instelling als de ASLK is zo'n 
aanmoediging van de administratieve 
rompslomp gewoon onzinnig. Ma£ir, de di-
rektie, én de regering, blijven er zich achter 
verschuilen om de Vlamingen pakweg ne
gen procent jobs minder te moeten toe
kennen dan wat billijk is op basis van de 
geldinbreng van de Vlaamse gemeen

schap in de ASLK. Berekend op het huidig 
personeelsbestand (7.654 werknemers) 
betekent dit 688 jobs die Vlamingen bij de 
ASLK ontberen... 

Direkteur Luk Aerts had het bij de voor
stelling van het jaarverslag over een «ver
giftigd geschenk», maar hij bedoelde daar 
dan wel de omvorming van ASLK tot 
staatsbank mee. Welnu, voor Vlaanderen 
zal zo'n staatsbank inderdaad een vergif
tigd geschenk worden, en dan precies 
door de uitwerking van plannen die de 
ASLK-direktie een tijd geleden bij minister 
van financiën Geens warm aanbeval: na
melijk de drieledige uitbouw van de natio
nale spaarkas. 

Terwijl het op zichzelf al betwistbaar is 
of de Vlaamse gemeenschap nu echt drin
gend een staatsbank laehoeft is het hele
maal een vergiftigd geschenk om ons op 
te zadelen met een drieledige commerciële 
struktuur waarbij het geld van de Vlaamse 
gemeenschap nog meer en op nog sublie-
mer wijze gedraineerd wordt naar kredie
ten ten voordele van Franse klanten.. En, 
waarbij ten slotte ook de Vlaamse ASLK-
personeelsleden in een minderheidspositie 
zullen gedreven worden. 

Maar dat bedoelde direkteur Luc Aerts 
echt niet toen hij het had over een «vergif
tigd geschenk»™ 

De Vlaamse ASLK-bond daarentegen 
blijft een hardnekkige strijd voeren om een 
tweeledige organieke uitbouw van de 
spaarkas te bekomen die zich niet alleen 
om communautaire, maar ook om bedrijfs-
ekonomlsche imperatieven opdringt (hd<) 

Verontrustend 
Vooraleer de kommandobrug 
van de radioaktief geladen An
drea Smits in de nacht van za
terdag op zondag onverwacht 
werd beschadigd, hebben tien
tallen leden van milieugroepe
ringen, Brugse VU-gemeente-
raadsleden en kamerlid Wil ly 
Kuijpers, in agressieve maar 
vreedzame akties gewezen op 
de ecologisch rampzalige vaart 
van deze Nederlandse cargo, 
die nu reeds voor de zevende 
keer zijn gevaarlijk goedje naar 
een dumpingplaats midden de 
Atlantische Oceaan brengt 
Een tweetal dagen maakten de 
ordediensten (zowel rijkswacht 
als de privé-wachten van «Gar
de Maritime» een stevig kordon 
om elke benadering van het zo
veelste spookschip dat Zee-
brugge aandoet te verhinderen. 
Daarbij viel het op hoe de pri-
vé-garde aanwijzingen gaf aan 
het korps van de rijkswacht, en 
hoe dez3 de bevelen stipt uit
voerde. 

Anderzijds werden de treinstel
ten die het radioaktief goedje 
vanuit Mol naar Zeebrugge 
overbrachten bewaakt door 
\yerknemers van het SCK-kern-
centrum van Mol. Waar haalt 
men het om deze mensen een 
bewakingsopdracht te geven? 
Terwijl zowel gemeenteraadsle
den als kamerlid Kuijpers de 
toegang tot het schip ontzegd 
werden, greep de havenkom-
mandant het vernielingsinci
dent wél te baat om de bevol
king te verontrusten. Niet om
trent het omstreden transport, 
maar wel over de akties van de 
contestanten. 

Dr. Le Compte 
Het ziet er meer en meer naar 
uit dat de bekende geneesheer 
dr. Herman Le Compte het pleit 
zal winnen tegen de Orde van 
de Geneesheren, in een proces 
dat te Straatsburg door de dok
ter tegen de Orde werd aange

spannen. In een rapport van de 
Kommissie van de Rechten van 
de Mens wordt de Orde onwet
telijk en onbevoegd verklaard 
in haar bestaan, o.a. omdat de 
orde terzelfder t i jd rechter en 
partij is. De uitspraken zijn bo
vendien ook onwettelijk omdat 
ze achter gesloten deuren wor
den gedaan. Hoewel de Orde 
blijft bestaan, wordt ze door 
een uitspraak in de zin van het 
rapport automatisch als recht
bank uitgeschakeld. De Kom
missie zal op een volgende zit
ting optreden als advokaat van 
dr. Le Compte. Ze zal er ook de 
stelling van dr. Le Compte ver
dedigen, nl. dat het verplichte 
lidmaatschap van de Orde 
eveneens onwettig is. 

We zien benieuwd uit naar de 
reaktie van de Orde, die door 
velen als een onwettige, over
bodige en bevoorrechte rechts
instantie wordt beschouwd. 

Toevallig Inaktief 
Het volgend schooljaar nadert 
met rasse schreden. De Vlaam
se ouders hebben volkomen 
overeenkomstig de wetteli jke 
voorschriften een aanvraag in
gediend bij het gemeentebe
stuur tot oprichting van een Ne
derlandse school. 
Sindsdien is het stil geworden. 
Het Komens gemeentebestuur 
heeft nog niets van zich laten 
horen, uitgezonderd dan wel de 
nodige intimidatiebrieven. Het 
kollege van Burgemeester en 
Schepenen weigert zelfs iedere 
inlichting betreffende de aan
vraag. 

De vraag rijst dan ook welk 
spelletje hier gespeeld word t 
Het moge ondertussen de rege
ring duidelijk zijn dat, indien het 
Komens gemeentebestuur in 
gebreke blijft, van haar een ini
tiatief verwacht word t 

Oppositie 
in regering 
De PW-jongerenvoorzit ter 
Guy Verhofstadt is van mening, 
dat de echte oppositie meer in 
de regeringsmeerderheid zit 
dan er buiten. Zo acht de P W 
de plannen van minister Lavens 
(Landbouw en Middenstand) in
zake de hervorming van de so
ciale zekerheid, specifiek voor 
de zelfstandigen onaanvaard
baar. Ook de plannen van mi
nister D'hoore inzake hervor
ming van de sociale zekerheid 
worden door de P W afgewe
zen. Minister De Croo (pen
sioenen) kreeg het aan de stok 
met oud-minister Wijninckx 
(SP) in hetzelfde departement 
omdat hij het wetsontwerp Wij
ninckx onuitvoerbaar acht 
Defensieminister Poswick die 
nochtans van de regeringsplan
nen op de hoogte is, verklaart 

zich solidair met de generaals, 
die beweren dat bezuinigingen 
niet meer mogelijk zijn. 
Dit is maar een greep uit de 
grabbelton. Of uit het slangen
nest Of uit de krabbenmand, 
genaamd Martens III. 
Wat de oppositie buiten de re
gering betreft, zullen de P W -
jongeren nog gelegenheid te 
over hebben om er wel mee re
kening te houden. 

Manneken Pis 
nijdig 
Onder deze algemene titel pu
bliceert het weekblad Vrij Ne
derland een reeks bijdragen 
van Vlaamse schrijvers en jour
nalisten naar aanleiding van 
150 jaar België. 
Bij de medewerkers treffen me 
onder meer de namen aan van 
J. Anthierens, P. de Wispelaere, 
J. Geeraerts, M. van Paemel, H. 
De Coninck, J. Struye en P. 
Piryns. 

Enige citaten kunnen we U 
moeilijk onthouden. Aldus ty
peert J. Anthierens de Belg als 
volgt: 'Hoe ziet een Belg eruit, 
niet mooi. Hij is een kommer-
fant, een slimmerik, een geld
coyote, een katoliek, een indivi
du in de laffe betekenis van het 
woord.' Hij vervolgt met te 
stellen dat ons volk brooddron
ken wordt bij de gedachte aan 
vlees dat bloedt en vet dat 
druipt: 'Lamme eet en boert en 
drinkt en hikt in het Vlaanderen 
van nu'. Tot zover J. Anthie
rens. 

Voor J. Geeraerts is bier één 
van de weinige dingen waar
over wij ons niet hoeven te 
schamen. Ietwat positiever 
klinkt H. De Coninck: 'België is 
knus, hoe hatelijk dat ook is: 
De kijk van de Nederlanders op 
ons land zal er alleszins niet op 
beteren met deze bijdragen. 
Gelukkig schrijft P. Piryns dat 
het in Nederland zelf niet veel 
beter is. 
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Moeten post
vakbonden zwijgen? 
Enkele weken geleden diende 
de ACOD van de sektor Post 
een stakingsaanzegging In om
dat zij niet akkoord ging met de 
2,2 % besparingen op de te
werkstelling van postperso-
neel, namelijk een inkrimping 
van 1.200.000 arbeidsuren voor 
de rest van het jaar 1980. De 
Kristelijke Vakbond, zo verna
men wij, had ook geprotesteerd 
maar sprak nog niet van sta
king. 
Vandaag schijnen de postvak
bonden zich koest te houden 
zodat uiteindelijk de vraag kan 
worden gesteld of zij ondertus
sen toch de besparingsmaatre
gelen geslikt hebben en met de 
regering mee heulen. Of de 
postmannen dat zullen aan
vaarden, zijn wij nog niet zo ze
ker. 
De besparing op het personeel 
is hoe dan ook een nefaste 
zaak voor de tewerkstelling. 
Zo'n 1.000 postmannen zouden 
hierdoor minder werk hebben. 
Wij vragen ons toch af of dit de 
oplossing is voor het probleem 
van de werkloosheid. 
Dat de Post kan besparen Is 
zeer waarschijnlijk, maar dat 
het moet gebeuren op de rug 
van het personeel lijkt ons on
begrijpelijk voornamelijk in een 
tijd dat men ook de mond vol 
heeft over een noodzakelijke 
verbetering van zijn dienstver
lening aan het publiek. 
Hoe dat allemaal rijmt zou PTT-
minlster De Croo wel eens mo
gen uitleggen! 

Medisch aanbod 
De begroting van Volksge
zondheid werd doorgelicht 
door senator R. Vandekerckho-
ve. Vooral de beheersing van 
het medisch aanbod zal zijns 
inziens in de komende jaren 
een stempel drukken op onze 
volksgezondheid. Tot 1990 zul
len er per jaar ongeveer 1.000 
artsen bijkomen, een onhoud
bare stijging. 
Het is onmogelijk het medisch 
aanbod met één maatregel te 
beheersen. Verschillende maat

regelen zijn nodig waarbij met 
de regionale verscheidenheid 
en de sociale stratifikatle bin
nen de medische studierichting 
rekening wordt gehouden. 

Met een numerus clausus of 
een vestigingswet zal men er 
niet in slagen dit complex pro
bleem van de baan te helpen. 
Oplossingen moeten gezocht 
worden In een leeftijdsgrens, 
betere pensioenregeling, het 
aanmoedigen van artsen-asso
ciaties en een verbetering van 

het stelsel van ziekte en invali
diteit 

Ook bij de aanvang van de 
medische studie zijn een aantal 
maatregelen mogelijk. Voor
eerst een doelmatige informa
tie. Wat betreft het toelatlngs-
eksamen heeft de senator heel 
wat twijfels, vooral omtrent de 
aan te wenden criteria. Hij is 
dan ook van oordeel dat de se-
lektie het best gebeurt op het 
einde van het eerste jaar, maar 
dan na een grondige herstruk-
turering van het programma. 

Het drqma 

van JAN PIET 
Het ministerie van Franse Kuituur trekt niet minder dan 15 
miljoen fr. uit ter subsidiëring van de film «Le grand paysage 
d'Alexia Droeven: Ook de RTBF komt voor een bedrag van 
2,5 miljoen fr. tussenbeide. 
Verbazingwekkende cijfers, vooral omdat er rond de inhoud 
van de film nogal wat geruchten de ronde doen. In een vraag 
aan de minister van Franse Kuituur peilt kamerlid P. Van 
Grambergen naar de juistheid van de bewering dat de film 
zou handelen over de pesterijen die de Voerse Vlamingen 
een zekere bendeleider, José Happart, hebben aangedaan 
en dat de Vlamingen voorgesteld zouden worden als 'on-
verdraagzaam, kleingeestig en bekrompen volgelingen van 
een chauvinistisch nationalisme'. 
Hierop antwoordt de betrokken minister van Franse Kuituur: 
'Ik verzoek het Achtbaar Lid kennis te nemen van de synop
sis in bijlage. Het zal aldus opmerken dat de inhoud ervan 
niet kan beschouwd worden als beledigend voor de Neder
landse Gemeenschap van het land.' 
En dan volgt die synopsis, waarvan de Nederlandse verta
ling inderdaad heel wat zaken duidelijker maakt Wij laten u 
rustig genieten van dit pittig stukje vertaalwerk van het mi
nisterie van Franse Kuituur. 
'Het drama, als er zo kan gesproken worden, is dit van Jan-
Piet die onder de schok van het in feit hard en bijzonder 
overlijden van zijn vader, blijvend alleen tegenover de boer
derij en zijn eigen toekomst, aan het leven van zijn vader be
gint zich te herinneren; bij begint ook hem in deze of gene 
toestand terug te zien: in verenigingen van landbouwers, da
gelijkse arbeiden, dorpsfeesten- ondervragend deze of 
gene ogenblik, ontdekkend geleidelijk een andere man als 
er een filigraan door al die beelden bestond en tot de ge
beurtenis van zijn dood, een boodschap van Alexis betref
fende de herneming van de boerderij 
Het grote landschap is wel Alexis Droeven, een landschap 
te ontdekken, te kennen, dat doorgelopen en overgegaan 
moet worden.' 

Vertrouwen in plaats van wantrouwen 
Na 150 jaar Vlaamse Be\^eging is het doel 
ervan meer dan ooit het bereiken van zelf
bestuur voor ons volk. 
Van een bevolking worden de Vlamingen 
stilaan een natie, niet alleen kultuurttewust, 
maar ook sociaal-ekonomisch ontwikkeld, 
in staat een rol te spelen in het Europees 
kader, op het wereldvlak. 
We missen nog een eigen staatsvorm, 
waarbinnen we met onze eigen financiële 
middelen een eigen politiek kunnen voeren 
volgens eigen inzichten en gericht op de 
eigen maatschappelijke behoeften. Het 
zelfbestuur in een Vlaamse Staat, ook al is 
het een deelstaat van een konfederaal 
land. 
Maar op dit cruciale ogenblik blijkt eens te 
meer de dubttelzinnige en lakse houding 
van de traditionele partijen. 
Niet het klassieke unitair bestel, niet de 
franstalige politici zouden de Vlaamse poli
tieke machtsvorming kunnen beletten, als 
alle Vlaamse politieke vertegenwoordigers 
van het volk genoeg haar op hun tanden 
hadden. Zij zijn onze tegenstrevers. Zij 
verwaarlozen en verhinderen de Vlaams-
nationale doeleinden. Op hén moeten wij 
onze energie richten. 
Zijpraten wel over zelfbestuur Zij misbrui
ken zelfs onze federalisbsche terminologie 
en spreken van de deelstaat Vlaanderen. 

Maar zij draaien een rad voor de ogen van 
de mensen. Zij misleiden de publieke opi
nie! 
Want intussen broeden zij een plan van 
staatshervorming uit waarin geen federa
lisme steekt Zij hebben wat ballast uitge
gooid om de zelfbestuurgedachte in de 
kiem te smoren. 
Bovendien voeren ze cynisch en koudweg 
een ideologische ooriog onder elkaar 
Het is zielig om aan te zien. Om de beurt 
beijveren de CVP en de socialisten zich 
om elkaar onverdraagzaamheid te verwij
ten. 
Op het cruciale moment dat meer en meer 
mensen beseffen dat de Vlaamse ge
meenschap een zeer ruim zelfbestuur 
hartstikke nodig heeft, zou een zo groot 
mogelijke Vlaamse eensgezindheid moe
ten blijken, dient zelfs elk vermoeden van 
levensbeschouwelijke discriminatie onmid
dellijk weggewerkt te worden. Juist op dat 
ogenblik beginnen de traditionele partijen 
een koude ooriog, alsof het hun bedoeling 
was zoveel mogelijk hinderpalen op te sta
pelen voor het uitvoeren van de Vlaamse 
onafhankelijkheid. 
Het is des te ergeriijk omdat het voor hen 
méér gaat om het behoud of veroveren 
van machtsposities van hun respektieve 
strukturen dan om het verdedigen van de 

etische waarde van de menselijke ver
draagzaamheid. 
Vandaar dat wij met de Volksunie het 
woord pluralisme nog ongaarne gebruiken. 
Het is een mooie vlag die spijtig genoeg al
lerhande ladingen dekt Het woord werd 
door de traditionele partijen gekompromit-
teerd. 

Voor de Volksunie is en blijft de verdraag
zaamheid een primordiale voorwaarde 
voor de harmonieuze ontwikkeling van de 
samenleving in de toekomstige Vlaamse 
Staat 
Met de 'open verdraagzaamheid' tjedoe-
len wij niet een kleurioze en grijze massa 
van de grootste gemene deler, maar een 
gemeenschap in samenhorigheid en socia
le solidariteit die zijn geestelijke rijkdom 
put uit de verscheidenheid van de indivi
duele vrijheid. Een gemeenschap waarin 
ieder rustig, maar kordaat kan uitkomen 
voor zijn levensbeschouwelijke overtui
ging in volle eerbied voor het anders den
ken van de andere. 

In plaats van het wantrouwen aan te wak
keren, moet elkeen de nodige inspanning 
leveren voor een klimaat van vertrouwen. 
Diep ben ik ervan overtuigd dat de Volks
unie, vanuit haar onafhankelijkheid en on
gebondenheid, een grote rol te spelen 

heeftin het bereiken van deze verdraagza
me Vlaamse samenleving. 
Daarom Is de Volksunie bereid op elk 
ogenblik mee te werken aan de opstelling 
van dit vereiste ideologisch pakt onder de 
Vlamingen. We zijn daartoe verplicht om
wille van onze grote gehechtheid aan de 
zelfstandigheid van ons volk. 

VIc Anciaux 
Algemeen Voorzitter Volksunie 
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Verziekte RIZIV 
Bij de bespreking van de be
groting van sociale voorzorg 
bleef kamerlid J. Caudron stil
staan bij één van de meest ver
ziekte sektoren, nl. het Rijksin
stituut voor Ziekte- en Invalidi
teitsverzekering en meer be
paald de misbruiken en dief
stallen die plaatsvinden in onze 
laboratoria voor medische on
derzoeken. 
Het onderzoek dat 'Testaan
koop' een jaar geleden hieraan 
wijdde, leidde tot ontstellende 
en onrustwekkende resultaten. 
Terecht besluit het kamerlid 
dan ook: 'Rekening houdend 
met het feit dat de RlZIV-uitga-
ven voor laboratoria 10 miljard 
per jaar bedragen en in de ver
onderstelling dat het misbruik 
in de rest van labo's van ons 
land evenredig is, kunnen we 
besluiten dat de fraude in deze 
beperkte sektor van het RIZIV 
reeds 1,5 miljard per jaar be
draagt-
De vraag mag dan ook gesteld 
of het departement van sociale 
voorzorg niet regelmatig kon-
trolesteekproeven kan organi-
zeren zoals «Testaankoop» het 
heeft gedaan! 

Solidariteit 
Kamerlid J. Valkeniers van zijn 
kant belichtte de visie van de 
VU op de herziening van de so
ciale zekerheid, waarvan het 
deficit dit jaar 25 miljard be
draagt 
Centraal uitgangspunt bij de 
sociale zekerheid is niet enkel 
de «verzekering», maar tevens 
«de solidariteit». Solidariteit 
zowel tussen armere en rijkere 
sektoren, tussen aktieven en 
niet-aktieven, als tussen ge
goeden en minder-gegoeden. 
Tussen de vervangingsinko-
mens en de aanvullende inko
mens moet een onderscheid 
gemaakt worden, ook wat be
treft de financiering. Voor de 
aanvullende inkomens zoals 
kinderbijslag en geneeskundi
ge vergoeding, moet het fiska-
iiteitsstelsel gelden. 
Ook stelt de VU dat het gezins
inkomen moet primeren boven 
het individueel inkomen, met 
behoud evenwel van een so
ciaal statuut voor elkeen. 
Tot slot: wie werkt moet be
loond worden. Dat houdt, aldus 
J. Valkeniers, o.m. in dat de 
loonpiafonds niet doorbroken 
mogen worden. Tevens pleitte 
het kamerlid nog maar eens 

Bij motie van orde stelde senator 
G. De Rouck dan ook 'dat de 
Vlaamse deelregering geen be
leidsverklaring iieeft afgelegd. Er 
is enkel een apart hoofdstuk bij 
het regeerakkoord. Een debat 
hierover in het Vlaamse parlement 
wordt tot een hersenschim her
leid. De Kamer en de Senaat heb
ben de regionale beleidsverklarin
gen al goedgekeurd. De beleids-

voor de federalizering van de 
sociale zekerheid. 

Tanks of wetboek? 
'Ik heb liever een goed 
werkend rechtssysteem dan 
honderd nieuwe tanks. Wat 
hebben we aan een leger dat 
ons beschermt tegen een be
dreiging van buiten als we een 
rechtssysteem hebben dat 
door een slechte uitrusting een 
gevaar in het eigen land schept 
De minister van landsverdedi
ging heeft met ontslag ge
dreigd, indien hij niet over de 
nodige kredieten voor de 
krijgsmacht kan beschikken. 
Wanneer spreekt de minister 
van justitie dezelfde taal?' 
Aldus besloot kamerlid F. Baert 
zijn tussenkomst bij de behan
deling van het wetsontwerp op 
de politierechtbanken. 
Zeer nauwkeurig en kritisch 
analyzeerde F. Baert het wets
ontwerp, waarbij hij zich voor
namelijk bekommerd toonde 
over de goede werking van het 
rechterlijk apparaat De over
belasting van rechtbanken en 
hoven blijkt tot onoverkomelij
ke moeilijkheden te leiden. Het 
wetsontwerp kan terzake een 
sukses worden, maar een goe
de tekst alleen is daarvoor 
geen waarborg! 

Bewust? 
In een interpellatie tot de minis
ters van Openbare Werken en 
Financiën hekelde kamerlid J. 
Somers de trage werking van 

nota van de Vlaamse deelregering 
kan door de Kultuurraad niet eens 
goed- of afgekeurd worden. Wie 
spreekt over een Vlaamse staat, 
een Vlaamse regering, of een 
Vlaams parlement doet aan volks-
misleiding'. 

Wezenloos en hypokriet, wel 
een nuttige gelegenheid voor een 
gedachtenwisseling tussen de fX)-

het Rampenfonds. Aldus is de 
behandeling van de slachtof
fers van de grote waterramp in 
januari 1976 gewoon schanda
lig. Nog steeds zijn er slachtof
fers die moeten wachten op de 
vergoeding die dient uitge
keerd te worden. 
De Mechelaar stelt zich dan 
ook de vraag of alleen het per
soneelstekort hiervan de oor
zaak is: 'Is het geen bewuste 
taktiek om de zaken op de lan
ge baan te schuiven? In mei-
juni 1979 werd het Brabantse 
tweemaal door overstroming 
getroffen. Deze ramp is door de 
regering nog steeds niet er
kend!' 

Kamerlid J. Valkeniers sloot 
zich aan bij de interpellant, naar 
aanleiding van de overstroming 
van vorig jaar te Dilbeek. Ook 

litieke frakties over de toekomst 
van de Vlaamse gemeenschap. 
Daarvan maakte Kamerlid H. 
Schiltz dan ook gebruik om dne 
grote vragen met betrekking tot 
het Vlaanderen van morgen te be
handelen. 

Een eerste vraag betreft de 
vorm van demokratie die Vlaande
ren zal aankleven. Tien jaar erva
ring met de Kultuurraad heeft 
naast een reeks positieve zaken, 
tevens geleid naar een georgani-
zeerde strukturele verzuiling. Ten 
gevolge van de dekreten worden 
de mensen in vakjes bij mekaar 
gedreven en wordt onze kuituur 
a.h.w. 'gebetonneerd in een verti
kaal pluralisme». De vraag rijst dan 
ook of we met de persoonsgebon
den materies dezelfde weg zullen 
opgaan, wanneer deze onder de 
autonomie zullen vallen. 

Begrijpelijk is dat bepaalde levens-

hier is nog steeds niet uitge
maakt of de geteisterden in 
aanmerking komen voor ver
goeding uit het Rampenfonds. 

Ruggegraat 
In de senaat was men aan de 
begroting van Middenstand 
toe, waarbij senator VU-woord-
voerder M. Capoen vooreerst 
betreurde dat het bij de rege
ringsvorming niet nodig geoor
deeld werd een afzonderlijk de
partement voor de midden
stand op te richten. De bevoeg
de minister beschikt nu slechts 
over een beperkt budget Daar
door en omwille van de ver
snippering van bevoegdheden 
is een doeltreffend beleid haast 
niet mogelijk. 
Om de kansen voor de KMO 
veilig te stellen, zouden alle 
hinderpalen moeten wegge
werkt worden: de vereenvoudi
ging van de administratieve 
rompslomp vinden we in elke 
regeerverklaring terug. Wan
neer wordt er nu eindelijk iets 
konkreets ondernomen? Ook 
pleitte de senator voor een be
tere begeleiding van de zelf
standigen en voor een herzie
ning van het sociaal statuut 
Hij besloot: «De zelfstandigen 
en de KMO's vormen als het 
ware de ruggegraat van onze 
ekonomie. Hun toekomst kan 
enkel gevrijwaard worden, wan
neer alle discriminaties opge
heven worden. Dit veronder
stelt dat de staat een evenredig 
deel van zijn inspanningen in 
de sociale, de fiskale en de 
ekonomische sektor van de 
zelfstandigen voorbehoudt' 

Overschot 
en honger 
'Europa zit met allerlei land
bouwoverschotten. Toch leven 
wij in een wereld van honger' 
Met dit besluit van zijn tussen
komst bij de begroting van 
Landbouw oogstte senator H. 
De Bruyne zowat op alle ban
ken applaus. 
Voor de senator is het duidelijk 
dat we door het Europees land-
bouwprotektionisme in een to
taal verkeerde verhouding ge
raakt zijn tegenover de rest van 
de wereld. Met ons agrarisch 
protektionisme hebben we de 
EEG een slecht imago gegeven. 
Het EEG-landbouwkompromis 
wordt niet meer beheerst door 
overwegingen die tot de sfeer 
van de landbouw behoren. 

maar die het voortbestaan van 
de EG zelf op het oog hebben. 
De landbouwpolitiek wordt een 
steeds groter konglomeraat 
van tegenstrijdigheden waar
van niet veel heil meer te ver
wachten is. 
Tot een zelfde konklusie komt 
ook senator M. Capoen, die met 
volgende zinsnede waarschijn
lijk best de zorg van de land- en 
tuinbouwwereld verwoordt; 
'Het beleid moet erop gericht 
zijn onze land- en tuinbouwers 
opnieuw vertrouwen in de toe
komst te geven, zoniet zullen 
de meest dynamische krachten 
de sektor verlaten en zullen be
kwame jongeren niet meer voor 
de aflossing zorgen.-

Glaverbel 
In een vraag aan staatssekreta-
ris Akkermans informeerde se
nator C. Van Eisen naar de toe
komst van de Glaverbelfabrie-
ken in Vlaanderen, en meer be
paald naar de maatregelen die 
de regering terzake zal nemen. 
Volgens de staatssekretaris 
zijn de bestaande installaties in 
Mol en Zeebrugge nog vol
doende modern om, mits be
paalde rationalizeringen, een 
rendabele uitbating mogelijk te 
maken. Het beleid van beide 
vestigingen zal gericht worden 
op een expansie op het vlak 
van de verwerkte produkten. 
De hiervoor vereiste investe
ringen zullen, aldus de staats
sekretaris, eerstdaags aan de 
Vlaamse deelregering voorge
legd worden. Tevens kondigde 
hij aan dat van het totale perso-
neeiseffektief een 800-tal arbei
ders moeten afvloeien, waar
van een 70-tal in Mol en een 5-
tal in Zeebrugge. 

Nefaste computer 
Tot slot besprak de senaat onk 
de begroting van de Rijkswacht 
voor 1980. Senator 8. Maes 
stelde hierbij als uitgangspunt 
de rijkswacht naar waarde te 
schatten en meende dat dit 
korps ondanks de uitbreiding 
van het verkeer, het stijgend 
geweld en de toegenomen mis
dadigheid zijn taak vrij behoor
lijk vervult 
Wel pleitte hij voor een doorge
dreven opleiding en een voor
afgaande selektie, om zoveel 
mogelijk het begaan van mis
stappen en vergissingen te ver
mijden. Ook waarschuwde hij 
voor de nefaste gevolgen van 
de computerisatie. 

Een Vlaams parlement? Yolksmisleiding! slelding! 
beschouwelijke minderheden ei
sen dat het kultuurp>akt wordt uit
gebreid tot de p>ersoonsgebonden 
materies, om aldus te vermijden 
dat het sociaal-kultureel beleid 
aangewend wordt om de meer
derheid nog groter te maken. 

Maar is de formule van het Kul-
tuurpakt wel de beste? Moet niet 
overwogen worden om de zgn. 
'afspiegelingsdemokratie- te ver
kiezen boven de 'meerderheids-
demokratie'? 

Een tweede vraag betreft het so-
ciaal-ekonomisch model waarvoor 
Vlaanderen zal opteren. Vooraf
gaandelijk hieraan is of Vlaande
ren wel de kans zal krijgen om 
werkelijk een sociaal-ekonomisch 
beleid te ontwikkelen. Een eigen 
industrieel beleid zal bv. steeds 
botsen op het nationaal beleid. En 
op het vlak van de ekonomische 
expansie blijft, daar waar hef wer

kelijk belangrijk is, de nationale re
gering bevoegd. 

Tot slot, hoe zal Vlaanderen zich 
wapenen tegen de uitdagingen 
van de toekomst en tegen de in-
temationalizatie van het maat-
schappelijk-kultureel gebeuren? 
Volgens H. Schiltz moet de oplei
ding en de vorming van de jonge
ren grondig herzien worden: 'Met 
het huidige onderwijs zijn we er in 
geslaagd onze eigenheid te bewa
ren. Maar is dat onderwijs ook de 
meet doeltreffende voorberekling 
om de volgende generaties in 
staat te stellen zich in de toe
komst waar ook ter wereld, als 
Vlaamse te blijven affirmeren ? Als 
dat niet kan waartoe heeft 150 jaar 
Vlaamse beweging dan gediend?' 
Maar kan de Vlaamse gemeen
schap, geboeid als zij is door het 
unitaire schoolpakt haar onder
wijsprogramma's inhoudelijk aarv 
passen aan die nieuwe uitdaging? 

Dinsdag jl. besprak de Nederlandse Kultuurraad de beleidsverklaring 
van de Vlaamse deelregering, die als bijlage aan het nationaal regeer
akkoord is gehecht 
Een hypokriete en wezenloze bespreking. De Vlaamse deelregering 
gaf niet eens een syntese van het te voeren beleid en van een goed-
of afkeuring kon geen sprake zijn. Een hersenschim van een debat 
daarenboven over een beleidsnota die met de realiteit eenvoudig een 
loopje neemt Aldus neemt de Vlaamse regering zich voor een ekono-
misch expansiebeleid te voeren. Waar zal zij daartoe de middelen ha
len? Misleidend neemt de Vlaamse deelregering zich trouwens veel 
voor. Feit is evenwel dat zij inzake het doen samenvallen van de ex
ploitatiezetel en de maatschappelijke zetel van de bedrijven, op het 
terrein van de immigratie, of inzake vervoer en fiskaliteit slechts een 
geringe autonomie kan tentoon spreiden. 
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Vlaanderen en de internationale 
kulturele betrekkingen: een uitdamnti 

Dinsdag jl. heeft de kultuurraad een dekreet goedgekeurd 
tot oprichting van een openbare instelling genaamd 'Kom-
missariaat-generaal voor de internationale kulturele samen
werking van de Nederlandse kultuurgemeenschap in Bel
gië'. 
De Volksunie heeft zich bij de stemming onthouden. Want al 
betekent het dekreet een stap in de goede richting, toch zijn 
er heel wat bemerkingen bij aan te tekenen. Kamerlid P. Van 
Grembergen verwoordde het voorbehoud van de Volks-
unie-kultuurraadsfraktie. 

Kultuurverspreiding en kultuurpo-
litiek van het ene land ten opzichte 
van het eindere land hebben 
steeds de bijsmaak gehad van 
chauvinisme en de geur van impe
rialisme. Wat wij gedurende eeu
wen uit Frankrijk gewaar werden 
als kultuurpolitiek, waren uitingen 
van aanhechting en meerderwaar
digheid in dienst van grootheids
waanzin, monarchale of ekonomi-
sche belangen. Want wij op dit 
ogenblik van sommige landen als 
sportpolitiek ervaren zijn zovele 
uitingen van regimebelangen en 
één van de prop>agandamiddelen 
bij uitstek voor politieke systemen. 
Het gaat bij velen essentieel niet 
om de kuituur. Het gaat bij velen 
essentieel niet over wat de mens 
uit dit of dat volk aan rijkdom te 
bieden heeft aan ervaring, aan be
leving, aan gevoelsleven, aan ver
driet, aan ontroering, aan innerlijk
heid. Maar slechts om een middel 
tot glorie van een staat, misplaats
te glorie voor een volk of voor een 
ras. 

Pablo Neruda 
en Nothomb? 
Eén van onze fundamentele be
zwaren in het internationaal kultu-
reel beleid Is de vermenging van 
kuituur met buitenlandse politiek. 
In de nota van de minister van Bui
tenlandse Zaken van 1974 staat 
dat het buitenlands kultureel be
leid steeds onder de verantwoor
delijkheid valt van Buitenlandse 
Zaken. Dit ten eerste omdat kultu
rele betrekkingen ook betrekkin
gen met het buitenland zijn en dus 
afhangen van Buitenlandse Zaken 
en ten tweede omdat de kulturele 
betrekkingen dienen te passen In 
het kader van de gevoerde buiten
landse politiek. 
Zo evident staat het daar dat het 
ook zo evident lijkt 
Maar is dit wel zo? In mijn ogen 
lijkt dit wel ridikuul. Het bekend 
maken van de gedichten van Pa-
blo Neruda afhankelijk van de mi
nister van Buitenlandse Zaken? 
De literatuur van Solsjenitzin, de 
muziek van Theodorakis, afhanke
lijk van het departement van Bui
tenlandse Zaken om te passen in 
de buitenlandse politiek? 
Het is de principiële stelling van de 
Volksunie dat onafhankelijk van 
het departement van Buitenlandse 
Zaken de kulturele betrekkingen 
met andere volkeren moeten kun
nen geregeld worden. Het is dan 
ook meer dan logisch dat niet de 
nationale regering voor de Vlaam
se gemeenschap moet beslissen 
over de landen en de internationa
le instellingen waarmee kulturele 
samenwerking kan plaatsvinden, 
maar wel de Vlaamse gemeen
schap zelf en dit bij monde van dit 
kultuurparlement Wij beseffen 
zeer goed dat de Raad van State 
als advies gaf dat buitenlands kul-
tuurbeleid een essentieel onder
deel van de buitenlandse politiek 
IS. Dit duidt er nogmaals op hoe 

Ijeperkt onze kulturele zelfstandig
heid Is, hoe beperkt het initiatief
recht van deze kultuurraad is, hoe 
wij mekaar hier fopspenend maan
delijks bezighouden en hoe cen
traal wij nog als Vlaamse gemeen
schap gebonden liggen. 
Hoe hebben alle Vlaamsgezinden 
over de partijgrenzen heen zich 
niet geërgerd, en ergeren zij zich 
nog, over het vervalste beeld dat 
de wereld over België heeft als 
een Franstalig land, vrijbuiters- en 
wingewest voor de talrijke Frans
talige kulturele bonden, die welis
waar aan pseudo-kultuur deden 
maar vooral vijfde kolonnes waren 
voor een imperialistische p>olltiek 
vanuit Parijs. 
De verslaggever heeft het in zijn 
verslag over de gebrekkige kennis 
die het buitenland heeft van de 
Nederlandse taal en kuituur in Bel
gië. Een beetje eufemistisch volgt 

er op dat dit een gevolg is van het 
staatsnationallsme dat al te weinig 
aandacht schonk aan de tweele
digheid van onze bevolking. We 
weten wel beter. Het is dia^be-
wust de politiek geweest van één 
staat, één geloof, één taal, één ge
schiedenis. Daarom vervalste men 
én de geschiedenis én de bericht
geving over dit land. Aan de spits 
van dit werk stond steeds het mi
nisterie van Buitenlandse Zaken 
met zijn elitair, geadekJ en gerid
derd diplomatenkorpa 

Wij gaan ervan uit bouwend op de 
lange strijd voor zelfbestuur die dit 
volk heeft moeten voeren, dat wat 
door de gemeenschappen kan ge
daan worden door de gemeert-
schappen moet kunnen gedaan 
worden. Dit is niet alleen een ge
zonde denf)okrat)sche irtste^ig en 
stelling. Het is (evens de basis van 
een goed federaSsme. 

Oogverblinding? 
Een tweede belangrijke beden
king menen wij te moeten maken 
over de inhoud van het begrp in
ternationale kuhureh bebeUun-
gen. 

Het is de heer van Elalande dn in 
zijn belekJsnota schreef dat: 'De 
buitenlandse kulturele bemkkin-
gen niet beperkt kunnen U^ven 
tot de traditionele arUatieke en hjl-
turele aktivit&ten zoels tonool let

terkunde, beeldende kunsten en 
muziek, maar dat ze ook ONDER
WIJS en opvoedingszaken inslui
ten, de socio-kulturele aktiviteiten, 
in een aantal landen de weten
schappelijke samenwerking en de 
ontwikkelingshulp: 

Hij voegde er aan toe: 'Hiermee 
zal terdege rekening moeten ge
houden bij het ontwerpen van 
nieuwe strukturen». 

Wij zijn nu bezig met deze nieuwe 
strukturea 
In de Verenigde Staten, in Canada, 
in FrarJoijk, in Italië, in het Ver
enigd Koninkrijk is de ontwikke-
lingssamenwerldng een essentieel 
en ruim onderdeel van de kulturele 
betrekkingea 

Tijdens de besprekingen heeft de 
nrwHSter gezegd dat het niet in de 
bedoeling lag om de ontwikke-
ingssamenwerking aan het Konr>-
missariaat-generaal toe te vertrou-
wea maar dat het koa 

mt het huidige regeringsakkoord 
bijKt dat ontwMtelingssamenwer-
king meer dan ooit natkmaal ge-
struktureerd zit en dat wij niet in
zien hoe het met dit dekreet de 
fiacto anders zou kunnea 

Het is de evklentie zelf dat de 
Vlaamae en Franstalige gemeen-
sdnp volwaardig hun belekJ voe
ren op dtt vlak, ek in hun geëigend 
kommissariaaL Niemand zal ont

kennen hoe belangrijk dit voor 
Vlaanderen is en voor het beeld 
dat het in de wereld oproept in
dien het vernieuwd ontwikkelings
beleid in eigen handen zou liggen. 

In de federale Bondsrepubliek 
Duitsland behoren onderwijs, we
tenschappelijke samenwerking en 
ontwikkelingshulp tot het Interna
tionaal kultuur-politleke domein. Er 
zijn o.i. voldoende redenen om het 
kommissariaat-generaal naar de 
diepte zoveel mogelijk kansen en 
inhoud te geven. 

Bij de bespreking In de kommissie 
hebben wij gepleit voor drie ad-
junkt-kommlssarissen-generaal er
van uitgaande dat het kommissa
riaat-generaal funktloneel in drie 
belangrijke sektoren kan onder
verdeeld worden. 

Namelijk: 
— De sektor onderwijs. 
— De sektor hoger onderwijs 
met de navorsings- en doctoraats
beurzen, het wetenschapsbeleid 
met het verzorgen van de kontak
ten tussen de universiteiten op het 
vlak van wetenschappelijk onder
zoek 
— En de sektor kuituur met alles 
wat betreft literatuur, film, teater, 
plastische kunsten, muziek, uitwis
seling van jongeren. 
Men is op dit voorstel niet inge
gaan. Het lijkt mij evenwel normaal 
dat dit zo belangrijke kommissa
riaat-generaal voldoende gestof
feerd zou zijn, of wordt dit komr 
missariaat-generaal een stuk oog
verblinding, de zoveelste show 
van een oppervlakkige tegemoet
koming aan een reeds oud en 
sterk veriangen van de Vlaamse 
beweging. 

Een kultuurambassade 
De kritiek die wij als Vlaams-natio
nalisten uitoefenen hindert ons 
niet om te zeggen dat wij princi
pieel positief staan ten opzichte 
van de oprichting van een Instru
ment om in het buitenland te ope
reren. Wij hadden het alleen aan
gepaster en meer vertrekkende 
vanuit de machtsorganen van de 
eigen volksgemeenschap gewild. 
Toch Is het dekreet Inzake de op-
richting van het kommissariaat-ge
neraal een stap in de goede rich
ting. Er rest ons echter nog de vol
gende zorg. De Vlaamse gemeen
schap, zowel als de Nederiandse 
gemeenschap staan met hun ge
zamenlijke kuituur en hun zelfde 
kuituur tegenover een werelduit
daging en tegenover een wereld
opdracht: hoe laten wij ons ken
nen? De Internationale 1<ulturele 
betrekkingen zouden door Neder
land en door Vlaanderen goed
deels en In grote mate gezamenlijk 
kunnen gebeuren ware er niet de 
te grote voorzichtigheid van de 
Nederiandse diplomaten om niet 
In onze problemen verzeild te ge
raken en ware er ook niet onze 
machteloosheid om vanuit Vlaan
deren wat zelfstandiger op te tre
den. 

Met overtuiging zou ik dan ook 
willen pleiten voor een gezamen
lijk optreden vanuit één kultuuram
bassade naar de wereld toe voor 
dit m.l. zo tragisch gebroken volk 
op drie grenzen. Binnen enkele 
maanden hebben we de Frans-
Vlaamse kultuurdagen en zullen 
we beseffen hoezeer we de een
heid van middelen, de eenheid van 
planning en de eenheid van reali-
zaties nodig hebben. 
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150 I I België 
Vlaamse Beweging 

1830 - ongeluksjaar 
Nou ja' Willem I was autoritair en 
voelde de polsslag niet aan van de 
nieuw/e orde die liberaal gericht 
was. Nochtans minder autontair 
dan welke toenmalige vorst! 
Hij kon misschien niet voldoende 
ambtenaren uit het Zuiden aan
stellen? Niet omdat hij het Zuiden 
wou benadelen maar doodeen
voudig omdat het ontwikkelings
peil er te laag was, enz... 
Maar niemand betwist dat hij de 
welvaart bevorderde door een ge
durfde ekonomische expansie, dat 
het onze Antwerpse haven voor 
de wind ging (tot ongenoegen van 
het Noorden), dat de Gentse tex
tiel een boom beleefde, dat door 
zijn taalpolitiek Frans-onkundigen 
niet meer konden bestuurd en be
recht worden in een taal die zij niet 
verstonden. 
Vooral omwille van de schoolpoli-
tiek was Willems beleid voor ons 
een weldaad. De honderden scho
len van Willem I werden na 1830 
afgeschaft. Zonder 1830 zouden 
de Vlamingen na een paar genera
ties een ontwikkeld volk gewor
den zijn. Ons ontwikkelingspeil 
zou de basis geweest zijn voor 
groeiende welstand. Zonder 1830 
zouden wij rond 1860 of 70 even 
Nederlands geweest zijn' als de 
mensen van Breda en Den 

De waarheid heeft haar recht 

Wanneer er maanden geleden 
begon sprake te zijn van 
1830-1980 werd ons voorge
spiegeld dat de manifestaties 
toekomstgericht zouden zijn; 
men zou het geld bv. aan eko-
logische realisaties besteden. 
Men zag wellicht in dat men 
moeilijk geen trotse feestvie
ring kon houden noch voor de 
gebeurtenissen van 1830, 
noch voor de gevolgen ervan, 
inz. voor de Vlamingen. Wij 
moeten het nu echter meema
ken dat men 1830 wil vieren in 
de meest naïeve Muette de 
Portici-stijl, men wil, In de stijl 

van de handboekjes op de la
gere school, de goegemeente 
opjutten voor patriotardis-
tisch Belgicisme. 
Weliswaar hebben noch de 
regering, noch het Paleis het 
gewaagd het staatshoofd be
lachelijk te maken. In zijn 
speech tot de Gestelde Li
chamen werd niets gezegd 
over de gebeurtenissen van 
1830 zelf. Is het niet merk
waardig dat er, bij een viering 
van 150 jaar onafhankelijk
heid, het stilzwijgen werd aan 
gedaan hoe ze tot stand 
kwam? 

Bosch... en even weinig Hollander 
als zij. 
Als machtig middenrijk zouden de 
Nederlanden een faktor van even
wicht en vrede in Europa geweest 
zijn. 
Het staatshoofd heeft in zijn 
speech gewezen op een aantel 

realizaties van de Belgische staat 
Objektief zijn deze met te looche
nen, des te meer dat zij voor een 
groot deel tot stand kwamen 
mede door het geld en de arbeid 
van de Vlamingen. Deze realiza
ties zouden even merkwaardig en 
groter geweest zijn in een Konink

rijk der Nederlanden d.wi. zonder 
de scheiding die men onafhanke
lijkheid doopt 

150 jaar 
Vlaamse Beweging 

De Franstalige bourgeoisie heeft 
na 1830 de achterstand van Vlaan
deren met voldoening geakteerd. 
Deze achterstand gaat terug tot 
de scheiding in de 17de eeuw en 
tot brutale verdrukking tijdens de 
annexatie bij Frankrijk. De achter
stelling van het Vlaams element 
werd een instmment van de bour
geoisie (cf. de Nederlandsgezinde 
Waal Jottrond). Zolang het 
Vlaams tot folklore en literatuur 
beperkt bleef, zonder enig wette
lijk bestaan in de Franstalige staat 
werd het gedoogd. Zodra de 
Vlaamse Beweging voor onze taal 
een bescheiden wettelijk statuut 
veroverde, werd er een strijdend 
en Vlaamshatend Belgisch patriot
tisme en staatsnationalisme op 
losgelaten. 

Alles behalve anti-Belgisch in haar 
oorsprong, zijn het de Franstaligen 
(Franskiljons en Walen) die de 
Vlaamse Beweging anti-Belgicis-
tisch gemaakt hebben. Zelflae-
stuur en zelfbeschikkingsrecht 
werden het parool. 

Voor wat zij, met Vlaamse traag
heid en lamlendigheid, langzaam 
aan voor de Vlamingen heeft be
reikt past het dat wij 150 jaar 
Vlaamse Beweging vieren, l-aten 
de Vlamingen het doorzicht en de 
moed opbrengen 1830 als onge
luksjaar te herdenken. 
Dit betekent met dat wij met sloga-
nistek het rad van de geschiede
nis kunnen terugdraaien. Vlaamse 
staatsvorming kan nu eenmaal 
niet anders dan langs de weg van 
Belgische staatshervorming. 
Enige sentimentele band met Bel
gië hebben wij niet 

Het RW en FDF 
ook afwezig 
Hun afwezigheid bij de viering 
heeft een andere draagwijdte dan 
de afwezigheid van de VU. Zij be
tekent dat sommige Walen en 
frankofone Brusselaars aan België 
wensen te verzaken zodra zij er 
niet meer de profiteurs kunnen 
van zijn. Zullen zij dan een nieuwe 
Muette de Portici proberen? 
In hun welbegrepen belang is dat 
niet waar, frankofonen reageren 
emotoneel en impulsief. 
Wij zullen zien! Wij moeten er 
Vlaanderen van overtuigen niets 
meer toe te geven en paraat te zijn 
voor ieder alternatief. 

M. van Haegendoren 

Heb je aan alles gedacht? 
Al kennis gemaakt met de KB-\^kantieservice? 

Voor velen staat de vakantie voor de deur. In de drukte van de voorbe
reidingen kan het gebeuren dat je 'n paar allernoodzakelijkste dingen 
vergeet. Loop daarom even binnen bij de Kredietbank. 

Heb je nog voldoende eurocheques in voorraad? 
Daarmee kan je in 39 landen van Europa en het Middellandse-Zeegebied 
bij de banken geld afhalen. En bij handelaars en hoteliers in 12 landen 
kan je er gewoon mee betalen. 

Genoeg vreemde munt op zak voor je eerste betalingen? 
Ook voor de landen van doortocht? Bij de KB vind je ze meestal goedr 
koper dan ter plaatse. 

Misschien heb ie ook reischeques nodig? 
Voor jonge mensen die nog geen eurocheques hebben, zijn ze het 
ideale betaalmiddel. En voor iedereen die buiten Europa reist. 

Wil je volkomen zorgeloos reizen ? 
Neem een reisverzekering! 
Er zijn tal van formules waaruit je kunt kiezen 

VAB-Europech. VTB-Europech- Plus. 
VTB-Europech Plus/Plus 

of GESA-Reisbijstand.Deze formules kosten veel minder dan je denkt en 
ze sparen je zoveel zorgen... Bij ongeval, ziekte of wagenpech komt men 
je snel en efficiënt uit de nood helpen of waarborgt men je een volledige 
of gedeeltelijke vergoeding. 

Al gehoord van Eurocard ? 
Het is een internationale betaalkaart, speciaal 
geschikt voor wie geregeld reist. 
Je kunt er al je uitgaven mee 

^" ' '^ ' ' ' ' " '^ '^" ' ""-••• ' " r - t - t^- iÉi i i in i r i 

EUROCHEQUES 
REISCHEQUES 
VREEMDE MUNTEN 

REIS VERZEKERING 
EUROCARD 

betalen in hotels, restaurants en 
winkels in binnen- en buitenland. 

Maandelijks ontvang je een staat van je uit
gaven en je rekening wordt gede
biteerd zonder kosten. 

Maak méér van je vakantie... 
Een bezoek aan de KB vóór je ver
trekt kan je vakantie zoveel zor-
gelozer en prettiger maken. Je 
krijgt er alle inlichtingen over de 
KB-Vakantieservice en veel prak
tische tips over de meeste toeris
tische landen. 

ïsssssssssffissffiSKsssasssffls 

DE BANK 
WAAR JE MEER AAN HEBT. 

KREDIETBANK 
KBZ2B-2618NLINTAS 
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Tussen Davidsster 
en Halve Maan 

Heftig waren de reakties van 
Israels premier Menahem Begin 
op de verklaring van de EG-rege-
ringsleiders, afgelegd na hun 
top-beraad te Venetië. De reak
ties van de Arabische staten 
daarentegen deden tegenover de 
krachtwoorden van Begin gema
tigd aan. En ook verdeeld, zoals 
de PLO die er niet in slaagde, een 
antwoord te geven op de Vene-
tiaanse verklaring. Uiteraard rea
geerden de Palestijnen positief 
op de passus waar gesproken 
wordt over het betrekken van de 
PLO bij de vredesonderhandelin
gen. Maar we zijn van mening dat 
deze uitnodiging niet ver genoeg 
gaat Wie enigszins de geschie
denis van de EG nagaat, weet 
nochtans dat de EG-verklaring 
van Venetië over het Midden 
Oosten heel wat moed heeft ge
vergd van de raad. De onduide
li jkheid wordt verklaard door de 
vrees van de EG-landen voor 
Amerika. Begin zegt het veel 
krasser: hij vergelijkt Venetië 
met München 1938! De feddayin 
worden vergeleken met de SS. 
Hij steunde daarbij op een recen
te uitlating van de PLO, waarin 
sprake is van de «vernietiging 
van de zionistische entiteit». Ook 
de door de EG voorgestelde 
waarborgen (eventueel een EG-
vredesmacht om de grenzen van 
Israël te doen eerbiedigen) veegt 
Begin van tafel met een herinne
ring aan de geallieerde waarbor
gen aan Tsjechoslovakije, die in 
1938 geen sikkepit waard bleken 
te zijn. 

Het is voor kenners van Begin 
duidelijk dat hij alleen voor het fo
rum spreekt in harde taal, vol bitte
re Europese herinneringen, niet al
leen omdat hij de oproep van Ve
netië afwijst doch ook het ene oog 

gericht houdt op de binnenlandse 
moeilijkheden. Geen staat kan on
gestraft 30 jaar lang op oorlogs-
ekonomie draaien. Dan is Israël de 
uitzondering die de regel beves
tigt Men mag daarbij niet uit het 

oog verliezen dat Israël vooral 
door de Amerikaanse joden duch
tig w^ordt gesteund, maar ook door 
de Verenigde Staten op v»^elks re
gering de joodse lobby in de Sta
tes grote invloed blijft uitoefenen. 

(publl-mededellng) 

VOLVO EUROPA 15 JAAR 
Nieuw afwerkingscentruin voor vrachtwagens geopend 

In aanwezigheid van prins derdtal prominenten, vierde Gent en opende zij een nieuw 
Albert, van eerste minister Volvo Europa op maandag 9 afwerkingscentrum voor 
Martens en van een driehon- juni haar 15 jaar aktiviteit in vrachtwagens. 

Een beeld uit een van de vier Volvofabrieken in ons land. Op de foto een deel van de lakstraat 
waar de auto's over een meer dan Skm-lange produktielijn lopen. 

De feestviering werd ingezet 
met een verwelkoming van 
Thage Berggren, afgevaar
digd beheerder. 
Tijdens een akademische zit
ting overhandigde Lars 
Malmros, vice-president van 
de Volvo Groep en eerste af
gevaardigd beheerder van 
Volvo Europa, een Volvo-zie-
kenwagen aan het Rode 
Kruis van België, terwijl bur
gemeester De Paepe voor de 
Stad Gent een Volvo-politie-
wagen in ontvangst nam. 

Na de toespraken van de 
heer Malmros en van de eer
ste minister bezochten de ge
nodigden de personenwa-
genfabriek. 

In de vrachtwagenfabriek te 
Oostakker begon de plechtig
heid met de officiële opening 
van een nieuw afwerkings
centrum waar vrachtwagens 
leveringsklaar gemaakt wor
den volgens de wensen van 
de klant. In dit centrum, dat 
een investering van 70 mil
joen frank betekent, werken 
40 hooggekwalificeerde per
soneelsleden. 

Daarna werden in kleine 
groepen de diverse afdelin
gen van de vrachtwagenfa
briek en het onderdelencen-
trum bezocht en konden met 
de in België gebouwde Volvo-
personenauto's en Volvo-
vrachtwagens testritten gere
den worden. 

Een banket sloot de feestvie
ring af. 

Het is duidelijk dat een president 
als Carter meer aan zulke elekto-
rale steun behoefte heeft dan een 
president met allure, formaat en 
leiderskwaliteiten, eigenschappen 
die Carter mist Van de andere 
kant aarzelt Carter niet druk op de 
EG uit te oefenen, om vooral niet 
Camp David voorbij te gaan, en 
het initiatief te laten aan de Ameri
kaanse president Dat wordt de 
EG in meerdere Arabische kran
ten verweten, die er bij de Eurofje-
se volken op aandringen, zich los 
te maken van de Amerikaanse 
voogdij. Dat is gemakkelijker ge
zegd dan gedaan, hoewel de laat
ste jaren sommige Westeuropese 
leiders zich verplaatsingen en ver
klaringen veroorloven, die vijf jaar 
geleden niet denkbaar waren, uit
gezonderd dan generaal De Gaul
le. Carter heeft het klaar gespeeld, 
West-Europa van Amerika te ver
vreemden, o.a. door eenzijdige be
slissingen zonder de bondgenoten 
op de hoogte te houden, welke 
houding vanzelfsprekend kwaad 
bloed zet stellig tegenover een 
president die zoals gezegd «wei
nig bagage» heeft. Deze politiek 
wordt ten tweede beïnvloed door 
de nakende presidentsverkiezin
gen in Amerika en de afbrokkelen
de meerderheid in Israël. Ook Be
gin worstelt met kwade dromen 
over verkiezingen en zo, nacht
merries die aan de basis liggen 
van zijn bar slechte stemming de 
jongste dagen. 

Het vredesoverleg zou anders 
kunnen verlopen met een andere 
Israëlische regering. Begin kon als 
ortodokse zionist geen ander taal 
spreken dan deze die hij nu uit
stoot Zijn meerderheid hangt 
meer dan ooit aaneen met haak en 
ogen. Vooral het vertrek van twee 
bekwame mannen als de ex-minis
ters Welzmann en Dajan hebben 
het kabinet een forse klap gege
ven. De politiek van nederzettin
gen in Cisjordanië is een tweede 
beletsel voor enige toenadering. 

Een prijsgeving van Palestina 
zal hoogstwaarschijnlijk nooit mo
gelijk zijn zolang Begin aan de 
macht is. Ook de hereniging van 
West- en Oost-Jeruzalem zal niet 
mogelijk zijn onder het bewind van 
Begin. Deze kan immers per defi
nitie zulke toegevingen nooit doen 
zonder zichzelf uit te sluiten. Op
gave van deze twee gebieden zou 
overigens Israël voor een zeer 
zware krisis stellen, maar zoals ge
zegd, een vrede zonder Israëli
sche toegevingen is onmogelijk. 
Misschien zal men er mettertijd 
wel een mouw kunnen aanpassen, 
bv. voor Jeruzalem dat best onder 
UNO-mandaat zou bestuurd wor
den als internationaal centrum. 
Ook al zegt Begin dat waarborgen 
slechts vodjes papier zijn, is een 
Palestijnse autonomie de enig mo
gelijke oplossing. Er staan trou
wens verscheidene Arabisch sta
ten klaar om Sadat bij te vallen. 
Men name vernoemen wij de drie 
Arabische koningen, nl. deze van 
Jordanië, Saoedi-Arabië en Ma
rokko. 

Het wachten is op een sein uit 
het Witte Huis om Sadat en Begin 
opnieuw rond de tafel te krijgen, In 
afwachting dat er een grotere tafel 
komt met de belangrijkste Arabi
sche staten en behalve de States 
ook de SU. Als men dit alles over-
schouvrt, beseft men terdege, dat 
er nog een zeer lange weg Is af te 
leggen. 
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Tessenderio: 
Toen wij onderstaande bijdrage persklaar maakten 
waren wij nog niet in kennis van het angstaanjagende 
bericht dat op de vuilnisbelt van Tessenderio Chemie 
(TC) gips, met een overdosis radium sinds jaren onbe
waakt werd gestort 
Wat velen reeds lang vreesden, maakten de leden van 
de milieuvereniging Beter Leefmilieu Tessenderio 
(BELT) na het onderzoek van stalen bekend. 
Het bericht sloeg als een bom in. De slordigheid waar
mee chemische bedrijven met onze gezondheid, ons 
landschap en onze toekomst omspringen, is onvoor
stelbaar hemeltergend, ronduit schandalig! 
Kan de regering Martens lil nog langer zwijgen? 

BELT (Beter Leefmilieu Tessen
derio) is helemaal niet te spreken 
over de manier waarop de over
heid de zware leefmllleuschen-
dingen In en rond Tessenderio 
aanpakt Of liever, niet aanpakt 
Reeds jaren wordt de bevolking 
zoetgehouden met beloften en 
nog eens beloften. Deze pijnlijke 
sukkelgang Is des te schrijnen
der nu de regering Martens III 
het nodig vond het kabinet voor 
Leefmilieu af te schaffen. 

Om deze kruisweg te illustreren 
zette BELT de feiten nog eens op 
een rijtje. 

Op 27 februari 1975 werd er In 
het gemeentehuis van Tessen
derio een perskonferentle ge
houden over «De luchtverontrei
niging in de streek van Tessen
derio, de huidige situatie en de 
saneringsperspektieven: In de 
persnota, uitgegeven door de 
staatssekretarls van streekeko-
nomle, ruimtelijke ordening en 
huisvesting (Luc Dhoore), staat 
dat de metingen die van 1973 tot 
1975 door het Studiecentrum 
voor Kernenergie (SCK) van Mol 
gedaan werden, uitwezen dat de 
gemiddelde luchtverontreiniging 
in Tessenderio niet alarmerend 
was, maar dat er geregeld té 
hoge koncentratles van allerlei 
scheikundige stoffen in de lucht 
aanwezig waren (afhankelijk van 
het weer en vaak veroorzaakt 
door zogenaamde «fabrikagesto-
ringen» of «Incidenten bij de ex

ploitatie»). Men beloofde dan 
ook dat geen enkele fabriek nog 
zou mogen uitbreiden alvorens 
ze een saneringsplan kon voor
leggen en aantonen welke effek-
ten het zou hebben. Einde 1975 
zou de verontreiniging door S 0 2 
(zwaveldioxide) met de helft ver
minderd zijn door een aantal 
maatregelen, en in 1979 zou ze 
nog eens gehalveerd worden. 
Vóór einde 1976 zou het hele sa
neringsprogramma moeten ver
wezenlijkt zijn, anders zou het 
bedrijf dat in gebreke bleef geen 
staatssteun meer krijgen. 

Enkel beloften! 
Wat Is er van die beloften in huls 
gekomen? Niet veel, volgens hei 
SCK In een verslag van juli 1978: 
«De algemene toestand blijft on
veranderd. Kortstondige en te 
hoge piekkoncentraties (S02) 
treden herhaaldelijk op.' Die sa
neringsmaatregelen hebben dus 
geen effekt gehad, of misschien 
werden ze eenvoudigweg niet 
getroffen? 

Maar om plannen zit men in ons 
land niet verlegen. Op 1 juni 1979 
bezorgt dezelfde Luc Dhoore, nu 
minister van Volksgezondheid 
en Leefmilieu, een nota aan het 
'Ministerieel komitee voor leef
milieu» over de stand van zaken 
i.v.m. de verontreiniging in en om 
Tessenderio. Daarin worden de 
resultaten van de metingen van 
1973-1975 bevestigd Hoor nieu

we metingen in 1977-1978. Over 
de verontreiniging van de Grote 
Laak (vooral van scheikundige 
aard, maar ook door radioaktief 
radium uit de fosfaatbedrijven 
TC en LC) wordt geschreven in 
termen als zeer dramatische toe
standsverslechtering en onrust
wekkend hoog. Ook het slib van 
de Laak is zwaar verontreinigd 
en zo loopt het grondwater ge
vaar. In deze nota zit een uitge
breid operationeel plan dat een 
aantal saneringsmaatregelen 
voorstelt met vermelding van 
wie ze moet uitvoeren, wie beta
len, wanneer ze moeten begon
nen worden en wanneer ze moe
ten beëindigd zijn. De meeste 
van die einddata behoren intus
sen tot het verleden, maar resul
taten hebben we tot nog toe niet 
gezien. 

De Inbedrijfname van de fameu
ze afvalkollektor langs het Al-
bertkanaal Is voorzien vóór ein
de 1980, indien de Staat kredie
ten ter beschikking stelt om een 
aantal herstellingen uit te voeren. 
We wachten met spanning op de 
vooropgestelde datum. Het mi
nisterie van Binnenlandse Zaken 
zou tegen 1 april (!) 1980 een 
rampen- en urgentieplan opstel
len, maar we betwijfelen dat dit 
gebeurd Is. 

Ergerlijk 
Intussen blijft het met de regel
maat van een klok stinken In Tes
senderio, alhoewel de verschil
lende meetposten gegevens spu
wen. Volgens de heer Kretzsch-
mar van het SCK kan men met 
die gegevens echter niets aan
vangen, omdat er geen centrale 
computer is die ze verzamelt en 
interpreteert! Van organizatie ge
sproken- Verder bestaan er in 
België geen lozingsnormen waa
raan de bedrijven zich moeten 
houden, zodat er niet kan opge
treden worden tegen overtre
ders. En de opdoeking van het 
kabinet voor Leefmilieu bij het 
ministerie voor Volksgezondheid 
bij de laatste regeringsvorming, 
zal de verwezenlijking van alle 
saneringsplannen niet bespoedi
gen. 

Toen bekend werd dat tiet radioaktief afval van de treinen uit Mot en Herentals in de Andrea Smits zouden 
overgeladen worden, spoedden de VU-parlementsleden Kuijpers en Raf De Clercq zich naar Zeebrugge en 
ketenden zich aan de trein vast Ondanks het triestige van de toestand vond ons kamerlid nog de moed om 
een grapje te maken met de NMBS-man. 
De VU-partijraad deelde zaterdag II. volgend communiqué mee: 'De partijraad van de Volksunie keurt het on
verantwoord storten van kernafval in de Atlantische Oceaan af Totdat verantwoorde rekuperatie en rekon-
versie tot stand komt, dienen deze stoffen in bunkers en bovengronds en kontroleerbaar gestapeld te wor
den.» 
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ie Een specifieke opleiding tot 
hydroloog bestond tot nog toe 
niet in België. De meeste practici, 
betrokken bij het watert>eheer 
bezitten niet de opleiding om een 
syntese en een beheersmetodo-
logie toe te passen, laat staan op 
te bouwen. Hydrologie streeft 
specifieke doeleinden met een ei
gen metodologie na De analyse 
omvat de ontwikkeling van nauw
keurige en uitvoert>are meetme-
todes en de behandeling en sta
tistische analyses van de gege
vens die uit deze metingen voort
vloeien. De syntese is de Rtudie 
en interpretatie van deze gege
vens om verklaringen te vinden, 
wetmatigheden te formuleren en 
tevens voorspellingen te maken. 
De publikatie «Het werkterrein 
van de hydroloog en zijn oplei
ding» (gelegenheidsrede bij de 
instelling van de Biezondere 
Graad in de Hydrologie door 
prof. ir. J.C. van Dam), kan men 
aanvragen bij prof A. Van der 
Beken, Dienst Hydrotogie, Plein
laan 2 te 1050 Bnissel. Tel.: 02-
64855.40, lijn 1874. 

* Minister Galle werkt thans 
aan een nieuw koninklijk besluit 
ter bescherming van bepaalde in 
het wild levende inheemse dier
soorten. 

De jachtwet, de wet op de rivier
visserij en door de vogelbescher
ming. Salamanders, padden, kik
kers, hagedissen, vleermuizen, 
egels, enz zijn tot op nu volledig 
onbeschermd, hoewel al deze 
dieren hun eigen specifieke rol 
vervullen in het handhaven van 
het evenwicht in de natuur. Een 
aantal van deze diersoorten zijn 
met verdwijning bedreigd. 
Deze bescherming is o.m. het ge
volg van milieuakties. Zo voerde 
«De Wielewaal» een petitieaktie, 
waarbij 27.000 handtekeningen 
werden verzameld. 
De tjescherming die in het ko
ninklijk besluit voorzien wordt 
heeft tsetrekking op het jagen, 
vangen, doden, de handel en het 
vervoeren van de betrokken 
diersoorten. 

•k De dia-reeks «Boombewust» 
samen met een begeleidende 
brochure, gerealizeerd door 
Bond Beter Leefmilieu-Vlaande-
ren kan men aanvragen op het 
sekretariaat van het Centrum 
voor Natüurbeschermingsedu-
catie, Ommeganckstraat 26 te 
2000 Antwerpen. Tel. 031-
31.84.81. Behandelde onderwer
pen zijn: De boom in de stad, de 
boom buiten de stad, gevaren 
waaraan bomen blootstaan en de 
verzorging van bomen. 

' / *9«*C 

'*' De slagzin «Draag da natuur 
op handen» illustreert het tema 
van een internationale voorlKh-
tingscampagne door de Europa-
raad gevoerd. Hierdoor wil men 
de aandacht trekken op de geva
ren die de wikje fauna en fk>ra 
tjedreigen en tevens aktie voe
ren ter beveiliging van het natuur
patrimonium. Ten einde uw aan
dacht op deze campagne te ves
tigen versprekit het Bestuur van 
Waters en Bossen, in zijn hoeda
nigheid van natk>naal agentschap 
voor het Europees informatie
centrum de affk:he «Draag de 
natuur op handen». Kontakt-
adres: Bestuur van Waters en 
Bossen, Steenweg op Eisene 31 
te 1050 Brussel. Tel. 02-51239.10. 
toestel 217. 

•k Naar aanlekling van de hon
derdste aflevering van het drie
maandelijks bulletin van Natura-
Limburg werd een speciaal num
mer mossen, verzorgd door CR. 
LandewakI Janssen uitgegeven. 
Hierin bespreekt men de blad
mossen, levermossen, korstmos
sen en ook alle verschillende 
groeiplaatsen van deze mossoor
ten. Inlichtingen: Natura-Linv 
burg. Kol. Dusartplein 35/D5 te 
3500 Hasselt 

-* De Vlaamse Vereniging 
voor de Bestudering van de 
Zeezoogdieren, Hoogheide 64 
te 2659 Puurs-Breendonk, stelt 
vast dat het bestand van de ge
wone zeehond in de delta van 
Rijn, Maas en Schekie tussen 
1955 en 1975 gereduceerd is tot 
1 % van het oorspronkelijk be
stand, namelijk van 1.000 tot 10 
specimens. Men doet een be
roep op de Nederlandse dienst 
van Faunabeheer en Natuurt)e-
scherming en op de provincie 
Zeeland om in de Schekiemon-
ding gebieden te vrijwaren waar 
de zeehond zich zou kunnen 
voortplanten. Meer informatie op 
bovenvermekl adresl 

•k In het energiebeleid van de 
VS werd de uraniumontginning 
in de Black Hills voorzien. Hier
voor verwoest men een groot 
natuurgebied en geeft men de 
definitieve doodsteek aan de 
Sioux-kultuur. De Black Hills Al
liance organizeert van 18 tot 27 
juli 1980 een «International Ga
thering for Survival in the Black 
Hills». De Woakerbloem, Guido 
De Snijder, Scharent 100 te 
2840 Haacht gaat dit gebeuren 
op film vastleggen. Steunfonds 
film «Uraniumkoortt»: 001-
0887201-18. 

WIJ II/i 
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Sterven 

was 

ons enig 

verlangen 

— Phnom Penh, 17 april 
1975. In de vroege mor
gen lijkt de oorlog wel af
gelopen. Op 1 april heeft 
president Lon Nol het 
land verlaten, op 12 april 
zijn ook de Amerikanen 
weggegaan. En in de 
vroege morgen beveelt 
de regering van Phnom 
Penh — of wat er van 
overblijft — het vuren te 
staken. De burgeroorlog 
is voorbij, de bombarde
menten zijn voorbij. Nog 
voor de middag trekken 
de eerste Rode Khmer de 
hoofdstad binnen, wat 
verbaasd, wat onwennig. 

In hun eenvoudige zwarte 
kledij, opvallend jong, 
met een ijzeren discipli
ne, laten ze het eerste en-

tousiasme van de hoofd
stedelijke bevolking over 
zich heen gaan. Er wordt 
eerder koel gereageerd. 
Nog voor het avond is, op 
diezelfde 17 april, dringt 
het tot de Kambodjaanse 
bevolking door dat een 
nieuw drama begonnen 
is. De nieuwe heersers, 
de Rode Khmer, hebben 
hun idee over de nieuwe 
maatschappij die ze wil
len opbouwen. Ze wan
trouwen de hoofdstad, ze 
wantrouwen de stedelin
gen. Phnom Penh is in
derdaad tijdens de bur
geroorlog en tijdens de 
Amerikaanse inmenging 
en bombardementen le
lijk uit zijn voegen ge
groeid. Er moet voor de 
stad een oplossing ko

men, het is gewoon niet 
leefbaar. Maar die oplos
sing? In de namiddag van 
de 17de april worden de 
burgers aangemaand om 
hun keukengerei, hun 
symbolen van de twintig
ste eeuw, de goederen 
van de vervloekte kon-
sumptiemaatschappij, in 
te leveren. En terzelfder 
tijd krijgen ze de op
dracht om een draagbaar 
pakje te maken, met wat 
kleren, met wat voedsel. 

Kinderen, vrouwen, man
nen, bejaarden, zieken, 
zonder onderscheid. Ie
dereen moet de stad ver
laten, iedereen moet op 
het platteland gaan wer
ken, in nieuw aan te leg
gen rijstvelden. 

Kampuchea vandaag 
Geen kogel gebruikt-
vijf jaar later, april 1980, Phnom 
Penh. Van het Rode Khmer-regi
me resten alleen de puinen. De rit 
van het vliegveld naar het hotel 
lijkt eerder een nachtmerrie. Wat 
eens een mooie stad moet ge
weest zijn — een der weinig 
mooie koloniale steden — biedt 
een eerder troosteloze aanblik. 
Van de huizenrijen zijn daken en 
voorgevels weggerukt, de nieuw
gebouwde uiversiteit staat er al
leen verlaten bij. Kogelgaten getui
gen van voorbije strijd, van bur-
gerooriog. Eens waren er in 
Phnom Penh lommerrijke lanen, 
opgefleurd met tropische bloe
men. Vandaag blijven er alleen 
stompen, lege gaten. De Rode 
Khmer hebben Phnom Penh aan 
het verwoestende werk van de 
tijd overgeleverd. Vandaag zijn ze 
er zelf niet meer. Een van hun lei
ders. Heng Samrin, is in opstand 

gekomen, vormde met vluchtelin
gen het FUNSK (nationaal front 
voor de bevrijding van Kampu
chea) en heeft met de hulp van ge
regelde Vietnamese troepen het 
regime van Pol Pot en Jeng Sary 
verdreven. Er zijn opnieuw men
sen in Phnom Penh komen wonen, 
een zestigduizend. In 1975 waren 
het er meer dan twee miljoen. 

Vijfjaar later We volgen de weg 
die de inwoners van Phnom Penh 
op 17 april en de daaropvolgende 
dagen zijn gegaan. De weg is 
goed aangeduid, je hoeft alleen 
maar massagraven te volgen. Hier 
liggen de restanten van wat eens 
Lon Nols leger was te bleken in de 
zon. Hoewel ze zich overgaven 
aan de winnende Rode Khmer 
werden ze bijna allen terechtge
steld. Zonder veel pardon. Tussen 
schedels en beenderen liggen de 
helmen, made in USA. Met enkele 
taaie stukjes para-uniform die 

vooriopig nog hitte en regen heb
ben overieefd. 
De route loopt verder, naar kleine 
nederzettingen. Hutjes, huisjes. 

Voor sommige huisjes begint de 
hangkomkommer te bloeien, ande
re dragen vruchten. Bijna elk huis
je heeft zijn waterput... Alleen, de 
put is ongebruikt Een vrouw ver
telt, hier werd mijn vader in april 
1975 neergeslagen en in de put 
gegooid. Hier vielen de eerste 
slachtoffers van de gedwongen 
uittocht Ouden van dagen, zieken 
en kleine kinderen die niet meer 

Opnieuw naar school gaan. Voor 
vele kinderen was het geleden 
sinds 1975. Onder het Rode 
Khmer-regime werd schoollopen 
afgeschaft Lezen en schrijven? 
Enkel goed om kontakt met de vij
and op te nemen, (foto Mark Vandom-

mele) 

verder konden. Gewoon neerge-
knuppeld, en de waterput inge
gooid. In elke waterput Ik ril, niet 
van avondkilte, wel van nauwelijks 
bedwongen afgrijzen. En het 
woord schiet me te binnen dat Pol 
Pot ooit liet horen: 'Voor onze 
vijanden gebruiken we geen kost
bare munitie, we krijgen ze zo wel 
klein: Met hak, met schop, met al 
wat gewicht had, werden mensen 
de schedel ingeslagen, de nek ge
broken... 

De uittocht naar het platteland. 
Gewoon om de mensen beter te 
kunnen kontroleren, om de bin
nenlandse oppositie onder de 
duim te houden, binnen handbe
reik. Geld afschaffen, omdat de 
«organizatie» Angkar (naam van 
de geheime kommunistische par
tij) wel alles zou regelen en opdat 
de mensen de kans niet zouden 
krijgen om een eigen bestaan op 
te bouwen. Het platteland. Verha
len van dwangarbeid en hevige 
onderdrukking. Een ander woord 
van Pol Pot komt terug: al wie ou
der is dan 25 jaar is verloren voor 
het kommunisme, voor de nieuwe 
maatschappij In de praktijk bete
kent het dat velen sterven, aan 
ziektes, aan ondervoeding, aan uit
putting, of gewoon, terechtge
steld. Families worden uiteenge-
rukt, scholen worden afgeschaft 
mensen worden, in plaats van die
ren, ingespannen voor de ploeg, 
voor de ossekar. 

Tuol Sleng 
Stalinisme, nazisme. Het zijn woor
den die je vaak te binnen schieten 
in Kampuchea. Neem nou bv. het 
lyceum Ponhea Yat, later Tuol 
Svay Prey genoemd maar door de 
Kambodjaanse hoofdstedelingen 
ook graag Tuol Sleng genoemd, 
naar de lagere school in dezelfde 
buurt. Van 1975 tot 1978 de be
ruchtste gevangenis van het Rode 
Khmer-regime, bureau S 21. Van-
dag een museum. Zoals Ausch
witz, Matthausen. En misschien 
zoals morgen de Goelag. 
Museum met kompleet archief. 
Wie in de gevangenis kwam, wan
neer, de datum van de ondervra
ging, de zelfbekentenissen, de te
rechtstellingen. Met als het even 
kan, een foto voor en na de te
rechtstelling. Wurging, ophanging, 

gewoon de schedel in slaan, ver
drinking, doodgemarteld. In totaal 
14.449 gevangenen, tot halfweg 
1978. Onder hen minstens twee
duizend kinderen, jonger dan 
twaalf jaar. Beschuldigd van spion-
nage, medewerking met de vijand. 
Een gekke kombinatie. Want zo
wel de KGB (Sovjetunie), de CIA 
(VSA) als Vietnam worden ge
brandmerkt Executies worden op
gespaard, tot men er genoeg 
heeft In 1977 een gemiddelde van 
100 tot 150 terechtstellingen per 
dag. Met op 15 oktober 1977 het 
jaarrekord, 4181 En in 1978 wordt 
het erger. Op 27 mei worden 581 
mensen vermoord! Gevangenen, 
uitzuiveringen van het eigen ka
der, intellektuelen en ambassade
personeel dat na het einde van het 
Lon Nol-regime naar het vader
land terugkeert. Studenten, dok
ters, ingenieurs. 

Tuol Sleng, met de martelkamers 
van blok A, met glas in de ramen 
om de kreten van de gefolterden 
te dempen. Dertig folterkamers, 
tien per verdieping. Blok B, met 
zijn rijen cellen en de bovenverdie
ping waar per cel 74 gevangenen 
aan mekaar geklonken zaten, zo
als destijds slaven in Afrika wer
den vervoerd. Tuol Sleng, een mo
nument om nooit te vergeten. 
Toen FUNSK en Vietnamezen de 
poorten openden begin januari 
1979 vonden ze tien lijken, vastge
ketend aan de bedden in de folter
kamers... en vier hologige, bleke 
kunstenaars, overlevenden, omdat 
ze nuttig waren voor Pol Pot Uit 
de gestolen en gekonfiskeerde ju
welen moesten ze borstbeelden 
gieten van de onsterfelijke stichter 
van het nieuwe Khmer-rijk. 

Mensen als meststof 
Met Pasen rijden we naar Phnom 
Speu. Onze Kambodjaanse bege
leiders laten niet veel los. We zien 
de opslagplaatsen van het zaai
goed — eind mei begint de zaai-
tijd. We zien de voedeselbedeling, 
onder leiding van Unicef, het Rode 
Kruis, Oxfam, met de hulp van 
Kambodjanen en Vietnamese sol
daten. Maar het is niet het eind
doel. Bij Phnom Speu rijden we de 
jungle in. Wandelen een uur tot 
aan de pagode. Verwoest zoals 
zovele andere. En daarrond nog 
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wat resten van schamele hutten, 
de verplichte verblijven onder het 
Rode Khmer-bewind. Tot we ons 
jn een jong aangelegde bananen
plantage bevinden. En dan komt 
het verhaal. Twee oud-bewoners 
van de nu verlaten vestiging ver
tellen ons dat de plantage gemest 
werd met mensenlijken Terecht
stellingen van weerspannigen, van 
stedelingen, van zieken. Onder de 
opgegraven schedels — door 
vroegere bewoners om het ge
woon te bewijzen — kinderkop
jes, kinderribjes. Twee, drie jaar 
oud, 20 schat ik. Verbijsterd om 
zoveel waanzin, onthutst om zo
veel onmenselijkheid zal ik weken 
later, terug thuis, het verhaal am
per over mijn lippen kunnen krij
gen. Phnom Speu, vrolijke Pasen. 

Keo zijn er slechts zeventig terug
gekeerd. 
Po)-Potisme, barbarisme, steentljd-
perk. Alles wat modern was, wat 
niet in het kader paste van een 
eng dogmatische opvatting, werd 
verboden. Techniek, religie, gezin. 
Vijandig aan het nieuwe rijk... 

Internationaal geïsoleerd 

De Rode Khmer Isoleerden vrij
willig hun Kampuchea. Uit wan
trouwen tegen de internationale 
gemeenschap. Om hun handelin
gen te verbergen. Vandaag iso
leert de internationale gemeen

schap het Kampuchea van Heng 
Samrin. Want, hoe verschrikke
lijk Pol Pot ook was, het huidige 
bewind kwam tot stand door 
Vietnam. En wordt in stand ge
houden door Vietnam. Neem de 
Vietnamese troepen weg, en het 
regime van Heng Samrin stort in 

Niet-goevernementele hulp wordt 
gekoórdineerd door Oxfam. Voor 
Belgiè neemt het Nationaal Cen
trum voor Ontwikkelingssamen
werking deel, naast Oxfam-België, 
Mensenbroeders en Socialisti

sche Solidariteit (foto Oxfam) 

mekaar. Door gebrek aan kaders, 
aan bestuursvalabele mensen. 
Wat doe je in een land waar op 
zowat 8 miljoen inwoners wel-
lrr;ht anderhalf tot drie miljoen 
mensen zijn vermoord? De Chi
nese Volksrepubliek en de Ver
enigde Staten blijven de Rode 
Khmer steunen, ook al verwer
pen de Kambodjanen zelf, met 
heel hun wezen, dit vreselijke te-
reurregime. 
Het Kambodjaanse volk lijdt, om
dat boven hun hoofden heen 
Moskou en Peking hun ideologi
sche twisten uitvechten, omdat 
boven hun hoofden heen Wash
ington en Peking een verbond 
sluiten. De Khmer zelf? Hij telt 
niet mee_ En hoezeer hij ook de 
Vietnamees haat — de hele ge
schiedenis door — toch moet hij 
op die vijand rekenen om te over
leven. 1975-1979. Een volkeren
moord zonder weerga in de na
oorlogse geschiedenis. Maar de 
moordenaars blijven beschermd. 

Mark Vandommele 

Terug naar het leven 

Sterven was ons enig verlangen... 
om hertx>ren te worden, ver, heel 
ver van ons Kampuchea. Het 
wordt gelaten gezegd, met ogen 
die niet meer kunnen wenen. Maar 
vandaag moet er terug gewerkt 
worden. 

Ook al leeft het land nog In een 
psychisch trauma. Ook al zoeken 
mannen, vrouwen en kinderen, uit
zichtloos rondzwervend, naar ver
dwenen familieleden. Zij ze dood? 

Gevlucht? HorKlerden kinderen 
dolen langs de wegen, dalen af uit 
het noorden, trekken op goed val-
le het uit naar wat ze menen hun 
geboortedorp te zijn. Leven vader, 
moeder nog? Of een oudere 
broer of zus, een familielid. In 
Phnom Penh alleen tel je bijna 
tweeduizend weeskinderen. In 
een weeshuis. Maar voor elk op
gevangen weeskind zwerven er 
nog twintig door de straten... Kin
deren zonder tranen, kinderen 
zonder toekomst? 

Er waren 80.000 ton zaaigoederen 
nodig om vanaf december vol
doende rijst te hebben. De interna
tionale hulpverlening — het Oost
blok, Vietnam, de Verenigde Na
ties en de Niet-Goevernementele 
Organizatles rond het Britse Ox
fam — hebben er maar 50.000 ton 
kunnen vinden. Dat betekent voor 
1981 terug schaarste, terug hon
ger. Ook ai is de ergste ondervoe
ding verdwenen. De vissers heb
ben terug netten gekregen, vijf 
jaar lang was het vissen hen ver
boden. Kinderen lopen terug naar 
school, maar van de 900.000 scho
lieren middelbaar onderwijs begin 
1975 zijn er amper 3.000 terugge
keerd. De NIet-Goevernementele 
Organizatles waaronder ook het 
Belgische Nationaal Centrum voor 
Ontwikkelings Samenwerking — 
NCOS (11.11.11) hebben aan de 
textielfabneken katoendraad gele
verd. Voor het eerst sinds vijf jaar 
komen er opnieuw kleurrijke stof
fen op de markt. De Rode Khmer 
kozen als kledij (symbolisch?) het 
sombere zwart. Maar van de zes
honderd arbeiders van Russey 

Rade Khmer, 'n maoYsme londer Mao 
Het denken van de Rode 
Khmer. Een maoïsme 
zonder Mao, of, zoals an
deren het uitdrukken, een 
kommunisme van analfa
beten. Ook al zijn de 
Rode Khmer in 1954 te
rug te vinden in Parijs, 
waar de latere voornaam
ste kopstukken studeren: 
Saloth SarlPol Pot). Jeng 
Sary, Son Sen en de ge
zusters Khieu Ponnaryen 
Jeng Thirith. Ook de 
meest gematigde leider 
van de Rode Khmer, de 
denker en ideoloog Khieu 
Samphan verblijft op dat 
ogenblik in Parijs. Zijn 
doctoraatstesis is trou
wens een heel knap werk 
over de problemen en de 
toekomst van Kambodja-
Maar vanwaar die vrese
lijke afglijding, vanwaar 
die onderdrukking en ter
reur? Want de Rode 
Khmer maken er geen ge
heim van dat ze hun op
vattingen willen doorzet
ten, en wie niet met ons 
is, is tegen ons- Het valt 
moeilijk te verklaren ook 
al zijn er vele elementen. 
In de hele Indochinese 
oorlog, van 1945 tot 1975 
zijn ze zowat de kleine, 
zwakke broertjes ge
weest, in dienst of in 

Khieu Samphan, ideoloog 
van de Rode Khmer: veilig in 
Parijs. 

1977 - Pol Pot, Kambodja's eerste minister op bezoek In Peking. Hij 
was toen nog de sterke man in zijn land 

funktie van grote broer 
Vietnam. De hele ge
schiedenis door hebben 
de Kambodjanen en de 
Vietnamezen overhoop 
gelegen, en de val van 
Phnom Penh, veertien da
gen voor de val van Sai
gon, was een triomf voor 
de Rode Khmer: ze waren 
hun Vietnamese mede
strijders voor een keer 
voor. 
Meteen willen ze een rijk 
oprichten, met eigen mid
delen, beginnen van nul, 
en daarbij alle etappes 
overslaan die andere 
kommunistische landen 
hebben gekend. Het re
sultaat is alleen een zo 
mogelijk nog ergere te-
reur dan de stalinistische 
periode of de begintijd 
van het maoïsme. Pol Pot 
en Jeng Sary verwijzen 
daarbij graag naar het 
verleden van de Khmer: 
het beroemde Angkor-
rijk. Het nieuwe Khmer-
rijk zal zo mogelijk de 
roem van Angkor-Vat 
overtreffen. Niet zonder 
belang is de hele organi-
zatie van de Rode Khmer 
rond de geheime genoot
schap, Angkar, de broe
derschap van de ware 
Khmer-kommunisten. 

Heng Samrin joeg met Viet
namese hulp Pol Pot op de 
vlucht 
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De grabbelton 
« Vrijdag — Big Jake is nog es zo'n echte ruwe western 

van George Sherman (1971) met een onvervalste ruige 
John Wayne (BRT 1) — Weer is het spijtig dat wij ons 
met in tweeen kunnen opsplitsen want rond dezelfde tijd 

loopt op Ned 1 (Vara) de knotgekste versie van het beroemde 
verhaal van «Dr Jekyll en Mr Hilde» De verliefde professor (The 
nutty professor) van en met Jerry Lewis in zijn meest begenadig
de momenten (1963) Hij speelt enn de rol van een wereldvreem
de en schuwe leraar die een drankje uitvindt waardoor hij een 
heel ander karakter krijgt — Later op de avond start op Ned 1 de 
Amerikaanse bestseller-reeks 79 Park Avenue naar het boek van 
Harold Bobbins over een aantrekkelijke en onbezorgde tiener die 
door omstandigheden in de prostitutie-wereld terechtkomt en er 
met meer uit geraakt Met de rasartieste Lesley Ann in de hoofd
rol. 

^ ^ Zaterdag — De voetballiefhebbers kunnen zich likke-
^ Ê baardend in de kijkzetel vlijen de Europese Beker voor 
^ ) Landenploegen is aan de halve finale toe (BRT 2, Ned 1 
^ ^ enz) — Wie met van voetbal houdt en op BRT uit wil kij
ken naar een goeie show komt bedrogen uit De agressieve en 
zelfingenomen prezentatie van Nicole en Hugo geeft ons een 
beeld van wat BRT van een muzikale show verwacht En als je dat 
duo bezig ziet is het duidelijk dat die verwachtingen helemaal met 
hoog liggen I (BRT 1 - Zo maar een keertje op een andere show). 
— De Vara doet er volgens ons verkeerd aan van de 2de afleve-
nng van de dnedeiige reeks Park Avenue 79 te brengen op het
zelfde tijdstip als de voetbalreportage Weer zullen veel mensen 
voor een keuze-dilemma gesteld worden (Ned 2) 

e Zondag — Deze zondagse TV-avond staat uiteraard to
taal in het teken van koning voetbal. Je moet al een rabia
te voetbalhater zijn om op het moment dat de finaiematch 
van het E K voor landenteams uitgezonden zal worden 

de knop om te draaien of om een zender te zoeken die die match 
met uitzendt «Wij hopen dat België erbij is En dan maar duimen' 
(BRT 2, Ned 2 enzJ — Na het voetbal volgt op Ned 2 de Amen-
kaanse populaire komische reeks All in the family: Het kntieke 
moment is gekomen Stephanie, Archie's nichtje, die hij eerst met 
in huis wou, maar van wie hij ondertussen is gaan houden, staat 
op het punt om te vertrekken (VPRO) 

^ ^ Maandag — Door de eeuwen heen hebben goochelen, 
^ Ê ' magie en zwarte kunst de mens gefascineerd De ge-
^ J heimzinnige sfeer die daarrond zweefde is blijven hangen 
^ " ^ rond de moderne goochelaars en magiers Het kruim van 

de goochelaars en magiers treedt op in de Oostenrijkse show 
Magie International (BRT) En steeds weer vragen wij ons af hoe 
doen ze ' t hoe kunnen ze ' t — Op Ned 1 (Vara) wordt de ophef
makende dokumentaire getoond over de Amerikaanse leveringen 
van de geduchte vér-dragende 155 mm kanonkogels aan Zuid-
Afrika, en dat ondanks alle embargo's (Een heet hangijzer) Daar
na volgt de laatste aflevenng van Park Avenue 79: Het einde van 
een gedramatizeerd portret van een dekadente wereld waann 
seks, macht en geweld (volgorde naar keuze) het voor 't zeggen 
hebben Op RTBF loopt een reeks «Jean Gabin-films» De fans 
van die filmrots krijgen vanavond Des gens sans importance 
(zw/w) aangehouden In deze film van Henn Verneuil (1955) 
speelt Jean Gabin de rol van een vrachtwagenchauffeur die het 
met gemakkelijk heeft noch in zijn beroep, noch in zijn familie 
Door onbegrip wordt hij in de armen gedreven van de jonge Clo-
thilde (Frangoise Amoul) 

e' Dinsdag — De 2de aflevenng van de Franse degelijke 
' dokumentaire reeks Tocht door de Middeleeuwen heeft 
I als titel «Op zoek naar God» Hienn gaat het over de rol 

die de kloosters speelden in de 11 de eeuw op kunstge
bied en hun invloed op de toekomstige ontwikkelingen op gebied 
van kunst en onderwijs (BRT 1) — In de reeks «USA-jaren 50» 
waann via films wordt geprobeerd een beeld op te hangen van 
het leven in Amenka in de jaren 50 draait BRT 2 vanavond Strand 
der verliefden (Summer Place) van Delmer Daves (1959), met Ri
chard Egan, Dorothy McGuire, Sandra Dee, Arthur Kennedy De 
hipokrisie in het doorsnee-gezin in Amenka wordt er dik in de verf 
gezet Alles speelt zich af in een vakantiehuis van het wankele ge
zin Hunter waann hun kennissen, het gezin Jorgenson hun intrek 
hebben genomen En dit gezin is al evenzeer een ruïne 

« Woensdag — In de Bntse populair-wetenschappelijke 
\ dokumentaire reeks Op zoek naar (In search oO komt de 

hypnose in haar moderne toepassingen aan de orde 
' (BRT 1) Is het met wat teveel van het goede BRT 2 kom-

bineert de filmreeksen «Een film voor alle tijden» en «USA-jaren 
50» en brengt Geschreven in de wind (Written on the wind) een 
film die met éen been in de éne reeks en met eén been in de ande
re reeks zou staan Het is een Amenkaanse melo-dramatische film 
van Douglas Sirk (1956) met Rock Huson, Lauren Bacall en Do
rothy Malone Kyle, een njke alkoholist trouwt met de aantrekke
lijke Lucy, een sekretaresse uit het olie-koncern van zijn vader 
Het meisje heeft aanvankelijk een goeie invloed op Kyle Echter 
met voor lang (BRT 2) — Veronica (Ned 2) brengt een uitge
breide show rond de disco-komngin Donna Summer dn het pop
magazine Countdown). 

6 Donderdag — BRT 1 start met een nieuwe Bntse reeks 
De Prins-Regent een reeks die zo nauwkeung als moge
lijk het leven van koning George IV (van 1782 tot 1821) 
probeert te volgen Na de toch altijd aanbevelenswaardi

ge aktualiteitenrubnek van BRT Panorma volgt een 2de aflevenng 
van de 13-delige reeks over de Amerikaanse stomme film (Holly
wood) — Wie vorige week gekeken heeft naar de 1 ste aflevering 
van De jongeling en de leeuw, het 2-delige TV-spel van Jean 
Anouilh over Karel de Grote zal met interesse uitkijken naar de 
2de aflevering (tevens slot) die vanavond wordt uitgezonden via 
BRT 2 — En op RTBF komt de film Piaf van Guy CasanI (1973), 
een biografische film over de Franse zangeres Edith Piaf die al 
voor haar overlijden een myte was QHH. 

1 
Tb'-PROGR/IMMK^ 

Vrijdag 
20 JUNI 

BRT1 
1830 Emihe (strip) - 1835 Dne 
kinderen en een chimpansee (fJ 
— 1850 Klem, klem kleutertje — 
1905 KTRC-kruispunt - 1945 
Nieuws — 2015 Big Jake 
(western) — 2205 Boeket — 
2245 Zomeragenda - 2305 
Nieuws 

BRT 2 
2015 De Muppets - 20 40 C^ssa-
ta (fJ — 21 05 Koncert (klassiek) 
— 2240 Einde van de uitzending 

NED1 
1850 Emilie (stnp) - 1855 
Nieuws — 18 59 De verliefde pro
fessor (film) — 20 40 De nacht van 
het hart (show) — 21 37 Nieuwa 
- 2155 Albumbladen (dokj -
2225 Park Avenue 79 (fJ - 005 
Nieuwa 

NED 2 
1855 Nieuws - 1859 Het huis 
aan de bosrand (fJ - 2000 
Nieuws — 20 27 James Hemot (f J 
- 2150 Hier en nu - 2200 Een 
dagje uit (tv-spel) - 2310 Kerke
pad '80 - 2340 Nieuws - 2345 
Voetbal (reportage) 

RTB 
1915 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten — 19 30 Nieuws — 1955Le 
francophonissime (spel) — 2030 
L'oeil des autres (reportage) — 
21 30 La tortue sur Ie dos (teater) 
- 2320 Nieuws 

ARD 
1620 Vom Fuhrerbunker zur 
Rechtskanzlei Goebbels dagboek 
— 1705 Country & Western — 
17 50 Nieuws — 18 00 Der legeda-
re Howard Hughes (dokJ - 2000 
Nieuwa — 2015 Einer wird gewin
nen (kwis) — 2200 Mauntanie 
(dokJ —2230 Tagesthemen — 
2300 Ranubung CTV-film) - 025 
Nieuws 

ZDF 
18 20 Western uit de oude doos — 
2015 Maigret iO - 21 54 Humor 
uit de oude doos — 2200 Heute-
Journal — 22 20 Kultureel magazi
ne — 2250 Sport am Freitag — 
23.20 Verzweifelte Menschen 
(film) — O 45 Nieuws 

D3 
2015 Trautes Heim (dokJ — 22 00 
Roots (f J — 23 05 Huismannen en 
huisvrouwen (dokJ — 2350 
Nieuws 

LUX. 
2000 Dossiers danger immédiat 
(f J — 21 00 Le corsaire de la reine 
(fJ 

F1 
1945 Mai-jum 40 relaas van een 
bewogen lente — 2000 Nieuws 
— 2030 Interarmées (reportage) 
— 2200 Dokumentaire — 2315 
Nieuws 

A2 
2000 Nieuws - 2035 Sam et 
Sally (f J — 21 35 Apostrophes — 
2255 Nieuws - 2305 La chute 
des feuilles (dokJ 

F3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 20 30 Le nouveau vendredi (re
portage) — 21 30 Marie Cavale 
(tv-spel) — 2225 Nieuws 

BBC 1 
1300 Cncket (reportage) — 1445 
Nieuws — 18 40 Nieuws en regio
nale magazines — 21 20 Ripping 
yarns (film) — 21 50 Points of view 
(tv-kntiek) - 2200 Nieuws -
2225 Starsky en Hutch (fJ -
2345 Nieuws - 2350 The Qua-
termass Experiment (film) 

BBC 2 
1225 Cricket tennis, paardenren
nen (reportage) — 2040 Nieuws 

— 20 50100 Great Paintings (dok J 
— 20 40 Crest of a wave (tv-spel) 
— 2310 Freedom of the Dig (tv-
spel) — 1 30 The outer limits (SF-
f j 

ITV 

14 00 Nieuws en regionaal nieuws 
— 1525 The Iron Maiden (film) — 
1845 Nieuws en regionaal nieuws 
— 1930 Showbizsterren vertellen 
anekdotes — 2200 Bnan Moore 
ontmoet Bjorn Borg (gesprek) — 
2300 Nieuws - 2335 Diskussie-
programma — 1 30 Weerbencht 

Zaterdag 

BRT 1 

1115 150 jaar België Maas- en 
Scheldefeesten (reportage) — 
1800 Emihe (strip) - 1805 De 
Valkenjagers (jeugdfilm) — 1855 
Dit leuke land (reportage) — 19 45 
Nieuws — 2010 De dokter heeft 
het druk (fJ — 2035 Zo maar een 
keertje een andere show — 21 25 
Samurai (weekendfilm) — 2255 
Nieuws 

BRT 2 

2010 Het Passadena Roof Orches
tra — 2020 Voetbal eindronde 
EK m Italië (reportage) 

NED 1 

15 30 Nieuws — 15 32 Wollies we
reld (f J — 15 40 De kleine pinguïn 
- 15 55 In de Soete Suykerbol (f J 
- 1615 Pommetje Horlepiep (fJ 
- 1705 Laurel & Hardy - 1850 
Emilie (stnp) — 1855 Nieuws — 
1859Dirk VanHaveskerke(fJ — 
1925 Avro's sportpanorama — 
20 00 Nieuws - 2027 Voetbal (re
portage) — 2220 Brainwave (fJ 
- 2320 Nieuwa - 2325 Studio 
sport extra 

NED 2 

1855 Nieuws - 1859JJ De Bom 
v/h de kinden/nend - 1925 Dick 
Turpin (fJ - 2000 Nieuwa — 
20 27 Een man over de vloer (f J — 
2052 Park Avenue 79 (fJ - 2325 
Buitenspel (dokJ - 2350 Nieuwa 

RTB 1 
1930 Nieuws — 1955 Le jardin 
extraordinaire — 2025 Le permis 
de conduire (film) — 21 55 De bnc 
è broc — 2250 Nieuws 

RTB 2 

1115 Ovemame van RTB 1 (tot 
1955) - 1955 150 jaar België 
Maas- en Scheldefeesten — 20 20 
Voetbal eindronde e k in Italië — 
2215 Einde van de uitzending 

F 1 

1905 Mai-juin 40 — 1920 Gewes
telijke aktualiteiten — 1945 
Nieuws - 2015 Voetbal - 2200 
Ike (f) — 2255 Les comiques as
sociés — 2330 Nieuws 

A 2 

2000 Nieuws - 2035 Comme le 
temps passe (tv-film) — 2210 Va-
neteprogramma — 2300 Les gar
nets de l'aventure (dokJ — 23 25 
Nieuws 

F 3 

20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
- 2030 Exo-man (tv-film) - 2200 
Nieuws — 2220 Cine-regards 

ARD 

14 45 Fremde Bnefe (film) - 20 00 
Nieuws - 20 25 Voetbal - 2215 
Bericht vom CSU-Parteitag — 
2230 Nieuws — 2250 Em Mann 
auf den Knien (film) - 0040 
Nieuws 

ZDF 

12 00 Programma-overzicht — 
1900 Nieuws - 1930 Roek-Pop 
- 2015 Artisten-Oxïktail '80 
(show) - 21 45 Nieuws - 21 50 
CSU-partijdag (reportage) — 
2205 Das Aktuelle Sport-Studio 
(fJ - 0020 Nieuws 

D 3 

1915 Sport im Westen - 1955 
Regionaal Nieuws — 2000 
Nieuws — 2025 Faschmgs-
schwank aus Wien (ballet) — 
2115 Erben (teater) - 2210 
Roots (f J - 2310 LS Lowry (por-
treO 

LUX. 

1930 Mawken de zeenomaden 
(dokJ - 2000 Hold-Up (film) -
2135 Cme-Selection - 2205 
Ceux de la zone (film) - 2320 
Programma-overzicht 

BBC 1 

1025 The adventure game (sf-0 
— 1430 Sportnamiddag — 1840 
Nieuws — 1945 Weekendshow 
- 23 30 Nieuws - 23 40 Telford's 
change (f) — 030 Saturday night 
at the mill (show) 

BBC 2 

1550 Enchantmant (film) - 1730 
Cncket - 2020 Nieuwa - 2200 
Film international — 0 55 You'll ne
ver get nch (film) 

ITV 

1330 Sportnamiddag en nieuwa 
- 1755 Sportuitslagen - 1805 
Nieuws — 19 45 Trevor Bakers all 
weather show — 22 30 Nieuws — 
22 45 Lives of our own (tv-spel) — 
005 Film 

Zondag 

BRT 1 

925 Wielrennen Belgisch kam
pioenschap — 1000 Protestantse 
eredienst vanuit Boechout — 
11 00 Konfrontatie (debaO — 
12 00 Nieuws voor gehoorgestoor
den — 12 30 Wielrennen Belgisch 
kampioenschap (tot 1315) — 
1430 Sesamstraat - 1500 Wiel
rennen — 1615 Maas- en Schel
defeesten (herhaling) — 1845 
Emilie (strip) - 1850 Middelland
se Zee (dokJ — 19 45 Nieuws — 
2000 Sportweekend (fJ - 2030 
Paradijsvogels — 21 25 Lied van 
mijn land (Vlaamse liederen) — 
21 50 Kunst m Melanesie (dok) — 
2240 Nieuws 

BRT 2 

2020 Voetbal (eindronde van de 
EK m Italië) 

NED 1 

1800 Joods leven in Nederland 
toen en nu (reportage) — 1900 
Nieuws — 1905 Bassie en 
Adriaan (f) - 1925 Ik, Claudius 
(f) — 2015 Die verukkelijke Bach 
(dok) — 21 35 Schijnbewegingen 
(tv-film) - 2215 Zebra (dokJ -
2255 Nieuws - 2300 Voetbal 
(nabeschouwingen) 

NED 2 

1530 Nieuws - 1535 Tom & 
Jerry (f) — 1543 De avonturen 
van Ivanhoe (f) — 1610 Als de 
wind m zee is (dok J — 16 45 Anna 
en Annas passiespelers (dok) — 
1705 Nos Sport - 1830 Emilie 
(strip) — 1835 De Afrikanen 
(dok) - 1920 Studio Sport -
2015 Humanistisch verbond — 
20 20 Nieuws - 20 25 Voetbal (re
portage) — 22 20 All in the family 
(f) - 22 45 H J A Hofland spreekt 

met prof FJI 
2340 Nieuws 

RTB 1 
1200 Faire le 
1300 Nieuws 
et cie (film) -
1955 Face au 
21 00 Les rebe 
Nieuws en s| 
2240) 

ARD 
1435EmRatzi 
(vanete) - 20 ( 
Warum Gerad( 
over Armstrong 
gen (tv-spel) 

ZDF 
1000 Progran 
1900 Nieuws 
Perspektiven -
het ontwikkeli 
2020 Voetbal 
Wattenmeer' 
2300 Nieuws 

D 3 
1945 Sport im 
Regionaal pro; 
Nieuws - 201 
Fernrohr (dok) 
studio - 21 4E 
— 22 30 Humor 
stcht lachgas' 

LUX. 

1730 Les Flecl 
bois (film) — 
19 30 Spektakel 
La petite maisor 
- 21 00 Choc 

F 1 
1925 Les anime 
gazine) - 200 
L'Odyssee du 
penfilm) - 2 2 2 
que - 2325 r 

A 2 
2000 Nieuws 
2225 Par amou 
over Fr-Vlaani 
Nieuws 

F 3 
2030Histoired 
21 25 Nieuws 
vie - 2235 P 

BBC 1 
1450 Nieuws 
1725 High Chi 
Hondendressu 
1840 Nieuws 
stallion (fX 
2335 Tnbute 
0035 Everyme 

BBC 2 
1455 Cncket 
overzicht — 
world go rour 
Nieuws — 23 
(fJ - 2345 
- 0035 Film 

ITV 
1005 Invasion 
Man (dokJ -
met belangrijk 
De rol van de v 
1520 With a 
(film) - 1730 
ten over kinde 
The Chnstians 
Nieuws — 22 

Maai 

BRT 1 
18 30 Emihe (sti 
rugkeer naar de 

kleun 
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Vlaanderen wordt bestolen 
en bedrogen 

ISOioar 

/ 

Nu écht 
zelfbestuur 
Als eerste partij opteerde de Volksunie ronduit 

voor een federalistische staatsstruktuur. Vandaag 
blazen de drie traditionele partijen hoog van de 
toren dat het eindelijk zover is : Vlaanderen wordt 
een zelfstandige deelstaat nnet eigen regering, 
eigen parlement, eigen centen. 

Super-provincie... 
Om deze bewering aan de man te brengen 

schuwt men het gebruik van termen als "federa
lisme" en "deelstaat" niet. Deze dekken evenwel 
geenszins de lading die eronder schuilgaat. 

Vlaanderen verwerft een schijn-autonomie die 
niet eens 6 procent van de rijksmiddelen uitmaakt. 
Dat beetje decentralisatie is niets anders dan het 
beetje ballast dat de traditionele partijen hebben 
uitgegooid om echt zelfbestuur te vermijden. 
België blijft voor meer dan 90 procent een unitaire 
staat, en van Vlaanderen wordt een super-provincie 
onder voogdij gemaakt. 

... zonder eigen centen . . . 

De dotaties met hun ongunstige verdeelsleutel 
blijven het voornaamste financieringselement. 
De miljardenstroom vanuit Vlaanderen naar 
Wallonië mag ongehinderd zijn gangetje gaan. 

Zelfs binnen dat kleine pakketje van zes 
procent-decentralisatie slagen de traditionele 
partijen erin Vlaanderen op een reusachtige manier 
te bestelen. 

Per inwoner zal Vlaanderen 1.261 F. minder 
ontvangen dan Wallonië. Op basis van de begroting 
1980 betekent dit een transfer van ruim zes miljard. 

...en zonder 
Brusselse Vlamingen. 

Het uitstellen van iedere oplossing voor 
Brussel is ronduit misdadig. De vorige regering is 
gevallen over haar weigering om waarborgen te 
geven aan de Brusselse Vlamingen. Thans gaat 
men hooghartig aan dit probleem voorbij. Erger 
nog, iedere kans op Vlaamse gelijkberechtiging te 
Brussel wordt definitief gekompromitteerd. 

Terwijl de Vlamingen te Brussel in de koelkast 
gestopt worden, bewaren de franstaligen er al hun 
voorrechten. Wat betekent dat Brussel een 
gewestregering en een gewestelijke administratie 
heeft, eigen dotaties en een eigen financiële 
inspektie. Het krijgt daarenboven zijn frigo-
wachttijd verguld met een smartgeld van vele 
miljarden. 

De hoofdstedelijke grenzen blijven onbepaald 
en de zes randgemeenten - evenals Voeren en 
Ronse trouwens - worden onder nationale voogdij 
geplaatst. En alsof dit nog niet volstaat, aanvaarden 
de Vlaamse meerderheidspartijen de Waalse 
socialist en wallingant P. Moureaux als minister van 
Binnenlandse Zaken en voogd over de taalgrens
gemeenten en de Brusselse randgemeenten. 

Door deze f rigo-politiek wordt in het centrum 
van het land en tot diep in Vlaams-Brabant een 
krisishaard geschapen, die in de eerstkomende 
maanden het politiek klimaat definitief zal ver
giftigen. Wallonië krijgt wat het wil: zijn gewest
vorming. 

De frankofonen zullen dan nog slechts oog 
hebben voor ekspansie in Vlaams-Brabant. 
Schaamteloos en tot het uiterste zullen zij ge
bruik maken van de aangeboden kans om het 
kwartmiljoen Vlamingen te Brussel te hanteren 
als gegijzelden en als ruilobjekt. Met willoze 
medeplichtigheid van de Vlaamse ministers en 
de traditionele Vlaamse partijen. 



Vlaanderen kan zich 
geen miljarden-geschenken 

veroorloven 
150 jaar koninkrijk België wordt luisterrijk 

gevierd met, zoals het passend en billijk is, een 
regering van Nationale Unie. Het lijkt er sterk op 
dat de jongste regeringskrisis enkel en alleen 
daarvoor nodig was, voor het op de been brengen 
van een trikolore regering. 

Plots lijkt trouwens alles te kunnen. Tot gis
teren was een vermindering van de belastingen 
onmogelijk. Vandaag maken C.V.P., socialisten 
en liberalen zich sterk dat het wel kan, dat zowat 
iedereen minder belastingen zal moeten betalen. 

De ene hand • • • 

De keiharde werkelijkheid is, dat de financiële 
toestand van het land vandaag even rampzalig, 
zoniet rampzaliger is dan enkele maanden terug. 
Uit een staatskas die haar bodem laat zien, kunnen 
moeilijk geschenken getoverd worden. Daarbij 
regent het dagelijks berich
ten die het begrotingstekort 
nog verder aandikken. 

Hoe en waar de vele 
miljarden besparingen zul
len gerealiseerd worden, 
blijft volkomen in het vage. 
Dat er moet bespaard wor
den, staat op papier. Maar 
dat is dan ook alles. Voor het 
overige zijn de regeringspar
tijen het grondig oneens. 

De aangekondigde be
lastingsverminderingen zijn 
dan ook niet meer dan een 
politieke goocheltruk : wat 
met de ene hand gegeven 
wordt, zal met de andere 
hand teruggenomen worden. 

Hatelijk daarbij is vooral 
dat dit geschiedt via een ver
hoging van de onrechtstreek
se belastingen. Deze treffen 
iedere gebruiker even hard, 
onafgezien van zijn inkomen. 

Reeds meerdere malen 
is het bewijs geleverd dat een 
belastingsvermindering mo
gelijk is. Op voorwaarde 
evenwel dat Vlaanderen over 
zijn eigen inkomsten kan be
schikken. Het zou dan ook 
veel beter dan nu in staat zijn 
het hoofd te bieden aan de 
ekonomische krisis en aan 
de werkloosheid. 

Miljarden voor niets 
Deskundigen hebben berekend dat, indien 

Vlaams geld in Vlaamse handen blijft, er in 
Vlaanderen 12 procent belastingsvermindering kan 
toegepast worden. Met het solden-zelfbestuur dat 
de traditionele partijen vandaag op stapel staan 
hebben, moet daaraan geenszins gedacht worden. 

Integendeel, het geknoei van de meerder
heidspartijen en de ontstellende politiek van ver
kwisting in Wallonië dreigen ook de Vlaamse wel
vaart te ondermijnen. Alleen reeds de steun aan de 
verlieslatende en goeddeels niet meer'te redden 
Waalse metaalbedrijven kost Vlaanderen tientallen 
miljarden. 

Inmiddels is er geen geld om gezonde Vlaamse 
bedrijven doorheen de tijdelijke moeilijkheden van 
de ekonomische krisis te helpen, en dus de tewerk
stelling in Vlaanderen terug op dreef te brengen. 

Martens 111:36 excellenties, m 
53 kabinetten... en meer dan 2 miljard 
uit onze beurs. 

Een regering moet een duidelijk uitgebouwd, efficiënt 
werkend apparaat zijn. Martens lil is evenwel het tegen
deel daarvan : een typisch Belgisch gezwel. Met liefst 
36 excellenties en 53 kabinetten (met alle daarbij horende 
kabinetchefs, adjunkten, adviseurs, medewerkers, chauf
feurs, dienstauto's, enz...) munt deze regering niet alleen 
uit door logheid en onoverzichtelijkheid, maar vooral door 
duurte. 

Daar waar Martens III, naar eigen zeggen, voor meer 
dan 100 miljard besparingen moet vinden, is de kostprijs 
van de regering zelf opgelopen tot een rekordbedrag dat 
de 2 miljard per jaar zal overschrijden. 

Om deze meerprijs ten opzichte van de vorige jaren te 
betalen zal de verhoging van de prijs van de margarine niet 
eens volstaan. En dan maar besparingen aankondigen. 
Martens III breekt alle rekords... en U mag betalen. 



Beste lezer. 
Deze monster-regering van 

C.V.P.'ers, socialisten en liberalen 
spreekt mooie woorden... maar alles 
behalve de waarheid. Met woorden 
als 'belastingsvermindering' worden 
wij belogen en bedrogen. Immers, het 
is gemakkelijk met de ene hand te 
geven en met de andere meervoudig 
terug te nemen. En dat gebeurt nu. 

Laten we de dingen zien zoals ze 
zijn : de werkloosheid klimt verder, de 
belastingsdruk blijft stijgen, de sociale 
zekerheid staat op failliet, de bedrijven 
verliezen hun konkurrentiekracht, de 
staatsschuld nadert de katastrofe. 
Dat is de werkelijkheid en de regering 
is het onderling volkomen oneens hoe 
die werkelijkheid dient aangepakt te 
worden... zodat de noodzakelijke be
zuinigingen niet doorgevoerd worden 
en de burger de rekening dient te 
betalen, alsmaar meer. 

En toch zou het anders kunnen, 
indien wij Vlamingen écht zelfbestuur 
hadden, met eigen financiële midde
len (dus gedaan met de jaarlijkse mil-
jardenstroom van Vlaanderen naar 
Wallonië)... indien we onze eigen poli
tiek zouden kunnen bepalen volgens 
onze eigen inzichten en naar onze 

eigen behoeften. Dan zouden de belastingen in Vlaanderen kunnen verminderd worden, zonder 
nadelige terugslag Immers, wij Vlamingen kunnen de uitdagingen van deze tijd best aan : wij zijn 
dynamisch, kreatief, hebben ondernemingszin en kunnen de nodige inspanningen opbrengen. 
Wij verwachten niet alle heil van de staat, maar hebben geloof in onze eigen mogelijkheden. 

Vanuit dat geloof stelt de Volksunie duidelijke alternatieven tegenover een land waarin een 
beperkte groep bevoorrechten elk per maand meer pensioen geniet dan elke andere werknemer 
of zelfstandige per jaar, waarin de overheidsdossiers aaneenhangen met smeergeld, waarin het 
welzijnsbeleid verzuild en onefficiënt is, waarin de vrije kreativiteit loodzwaar belast wordt, waarin 
nog bijna een tiende van de bevolking in mensonwaardige armoede leeft, enz... 

Vanuit het geloof in de Vlaamse mens en zijn mogelijkheden is de Volksunie het enige Vlaamse 
alternatief. De Volksunie ijvert voor een 
open maatschappij van onafhankelijke en 
vrije mensen, die verantwoordelijk en 
samenhorig bouwen aan een leefbare, wel
varende en verdraagzame gemeenschap 
waarin wij als Vlamingen ongebonden ons
zelf kunnen zijn. Daarom zet de Volksunie 
onverminderd haar strijd verder voor een 
écht en ruim zelfbestuur 

Samen naar zelfbestuur 
Een kwarteeuw strijdt de 

Volksunie in liet Parlement voor 
écht Vlaams zelfbestuur. Alleenen 
in vaak moeilijke omstandigheden. 
Help ons om die strijd te winnen, 
stort een bijdrage op de rekening 

435-0259601-12 
van Volksunie v.z.w., Barrikaden-
plein 12,1000 Brussel. 

Vic Anciaux 
Voorzitter 
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I loint (debaO. — 
14.30 Fripouillard 
9.30 Nieuws. — 

iublic (show). — 
CfJ. - 22.30 

itrtberichten (tot 

H der Sonne 1980 
Nieuws. — 20.15 
Satchmo? (dok. 
— 21.05 Lemmin-
23.00 Nieuws. 

r la-overzicht — 
•i- 19.10 Bonner 

19.35 Serie over 
i(gsprobleem. — 

22.15 Olpest im 
(reportage). — 

•/esten. - 19.55 
jmma. - 20.00 

) Astronomie ohne 
• 21.00 Auslands-
(ontaktmagazine. 
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s de Robin des 
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agazine. - 20.00 
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Nieuws. - 20.30 
indenburg (ram-
La legon de musi-
suws. 

2025 Voetbal. -
par hasard (dok. 

•feren). - 23.05 

f a France libre. — 
21.40 L'Arbre de 

l i t limite (SF-film). 

14.55 Film. -
arral (O. - 18.15 

(reportage). — 
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^3.25 Nieuws. — 
Mountbatten. — 
(dokJ. 

- 19.45 Nieuws-
0.15 Making the 

(dokJ. - 21.05 
t Hong Kong Beat 
/ mbledon preview. 

pad: Arms and the 
12.30 Interviews 

mensen. — 13.00 
«bonden (dokJ. — 
3ng in my hearth 
musante geschrif-
n (dokJ. - 19.15 
(dokJ. - 22.30 
Break out (film). 
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— 19.00 Een honderdjarige in Pa
rijs (reportage). — 19.25 Lacher
tjes, (komisch filmpje). — 19.45 
Nieuws. — 20.15 Magic Internatio
nal 1979 (variété). - 21.15 Pen-
marric (f). — 22.05 De niemand 
minder dan jezelf show. — 22.45 
Nieuws. 

NED 1 

18.50 Emilie (strip). - 18.55 
Nieuws. — 18.59 Robbie, Tobbie 
en het Frawatuig. — 19.25 De na
tuur en de mens (dok). — 19.50 
Koning klant (konsumentenru-
briek). — 20.40 Heet hangijzer 
(info). - 21 35 Nieuws. - 21.55 
Park Avenue (f). 

NED 2 

18.55 Nieuws. — 18.59 Alleen op 
de wereld (Remi). - 19.25 Mork 
en Mindy (f). - 20.00 Nieuws. -
20.27 Kaz (O. - 21.15 Orkest Yan-
nis Markopoulos (Griekse muziek). 
— 21.45 Televizier magazine. — 
22.25 Avro's sportpanorama — 
23.00 Socutera (info). - 23.15 
Nieuws. 

RTB 

19.30 Nieuws. — 19.55 Des gens 
sans importance (film). — 21.35 Le 
vent du desert (dok). - 2220 
Nieuws. 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Der Graf 
von Monte Christo (f). — 21.15 
Topkonferentie der industriële mo
gendheden. — 21.45 Einmal Frank-
reich und zurück. — 22.30 Tages-
themen. — 23.00 Elisa, mein Leben 
(film). 

ZDF 

19.00 Nieuws. - 19.30 Hitparade 
im ZDF. — 20.15 Verantwoorde 
seksualiteit — 21.00 Heute-Jour-
nal. — 2120 Das Drehbuch (tv-
spel). — 23.15 Femsehspiel - Lehr-
stück oder Spass? (diskussie). 

D 3 

20.15 Die jagd nach Joseph Men
g d e (dok). - 21.00 Ehriich wahrt 
am langsten (film). 

LUX. 
19.00 Nieuws. — 19.45 Magazine 
over dieren. — 20.00 Une femme.-
une epoque (Josephine Baker). — 
21.00 Sois belle et tais-toi (film). 

F 1 
14.00 Les combattants du desert 
(tv-film). — 19.20 Gewestelijke ak-
tualiteiten. — 19.45 Mai-Juin 40: re
laas van een bewogen lente. — 
20.00 Nieuws. — 20.30 Que faisiez-
vous quand les lumiéres se sont 
éteintes? (film). — 21.45 Indica
tions (chirurgie). — 22.50 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. — 20.35 Question 
de temps (aktualiteitenmagazine). 
— 21.50 Portrait de l'univers (dok). 
— 23.30 Nieuws. 

F 3 
18.30 Jeugdprogramma. — 20.00 
Les jeux de 20 heures (spel). — 
20.30 La peau de torpedo (spiona-
gefiim). - 22.20 Nieuws. 

BBC 1 
14.45 Nieuws. — 14.55 Tennis - Cri
cket (reportage). — 18.40 Nieuws 
en regionale magazines. — 21.10 
Panorama (aktualiteiten). — 22.00 
Nieuws. - 22.25 The Killers (film). 
— 24.00 Reeks over bekende uit
gevers. — 0.40 Bellamy's Europe 
(dok.). 1.10 Nieuws. 

BBC 2 
20.50 100 Great paintings (El Gre-

Richard Egan, Dorothy 
McGuire en Troy Donahue in 
Strand der verliefden, van 
Delmer Daves (1959), een cy
nisch portret van het Ameri

kaanse huwelijksleven. 

co). - 21.00 Nieuws. — 22.00 
Praatshow. — 22.25 Brass Tacks 
(diskussie). 

ITV 
14.00 Nieuws en regionaal nieuws. 
- 15.25 High Risk (tv-film). -
17.15 Filmmagazine. — 20.45 
Nieuws en regk>naal magazine. — 
21.30 Aktualiteiten in beeld. — 020 
S.WAT.: Dragons & Owls (fJ. 

Dinsdag 

BRT 1 
18.30 Emilie (strip). — 18.35 La
chertjes (komisch filmpje). — 18.40 
Sesamstraat — 19.05 Het Vrije 
Woord (Vermeylenfonds). — 
19.45 Nieuws. - 20.10 Blaas de 
doedel, sla de trom (volksmuziek). 
— 20.50 Tocht door de Middeleeu
wen (dokJ. — 21.40 Koncert -
23.00 Nieuws. 

BRT 2 

20.10 Het geheime leven van de 
dieren (natuurdokJ. — 20.35 Para-
dijsvogels ( f j . — 21.10 Strand der 
veriiefden (film). 

NED 1 
18.50 Emilie (strip). - 18.55 
Nieuws. - 18.59 Ronduit - 19.30 
De blauwstaart tonijn: een bedreig
de vis (dokJ. — 20.20 Zomaar een 
vrouw... (dokJ. — 20.35 The way of 
love (reportage). — 21.20 Tenslot
te. — 21.35 Nieuws. - 21.55 Den 
Haag vandaag. — 22.10 Soldaten-
mis (balleü. — 22.45 Nieuws. 

NED 2 
18.55 Nieuws. — 18.59 Cijfers en 
letters (kwis). — 19.25 De verioren 
eilanden (fJ. - 20.00 Nieuws. -
20.27 De Sullivans ( f l - 21.15 
Brandpunt — 21.50 Wat heet be-
ter? (info). — 23.15 Nieuws. 

RTB 
19.15 Waalse gewestelijke aktuali
teiten. - 19.30 Nieuws. - 20.00 
Ciné tilt (kwis). - 20.35 Histoires 
Insolites (tv-film). — 21.30 Pèlerina-
ges (reportage). — 22.25 Nieuws. 

ARD 

16.15 Malmédy (dok.). - 20.00 
Nieuws. — 20.15 Rattenküche (va
riété). — 21.00 Monitor. - 21.45 
Schauplatz New York (f) . - 22.30 
Tagesthemen. — 23.00 Herzeleid 
und Tranebache (show). — 2345 
Nieuws. 

ZDF 
1900 Nieuws - 19.30 Der Tod 
des alten Zirkuslöwen (film). — 
21.00 Heute-Journal. - 21.20 Was 
Wahler wissen wollen... — 22.35 

Ein Abend mit Julien Prowse 
(show). — 2320 Nieuws. 

D 3 

20.00 Nieuws. - 20.15 Machte, 
Merkte und Moneten (f J. — 21.00 
Lord Peter Wimsey - Aerger im 
Bellona Club (fJ. - 21.45 Monitor 
im Kreuzfeuer. — 22.30 Die literari-
sche Filmerzahlung (film). 

LUX. 

20.00 La brigade du Tigre (fJ. -
21.00 Du mou dans ta gachette 
(film). 

F 1 

19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Mai-Juin 40: Relaas van een 
bewogen lente. — 20.00 Nieuws. 
— 20.30 Des vertes et des pas mu
res (tv-film). — 21.30 La roue de la 
vie (dokJ. — 22.30 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. — 20.40 La derniére 
décennie (tv-film). — 23.30 Nieuws. 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Les hors-la-loi de Casa 
Grande (western). - 22.00 
Nieuws. 

BBC 1 
14.55 Tennis & Cricket (reportage). 
— 17.20 Rayschool. Kleuterklas. 
— 18.40 Nieuws en regionaal 
nieuws. — 19.20 Tennis Wimble
don. — 20.15 Corey for the people. 
— 22.00 Nieuws. — 2225 Romers 
Egypt - 23.40 Ray for today. — 
00.55 Nieuws. 

BBC 2 
15.00 Tennis Wimbledon. — 17.30 
Cricket — 20.40 100 Great Pain
tings (Vermeer). — 20.50 Nieuws 
— 21.30 The Lions Rugby tour. — 
22.00 Rhode (fJ. - 23.15 Wimble
don match of the day (reportage). 
- 00.00 Newsnight - 00.35 Cri
cket (reportage). 

ITV 
14.00 Nieuws en regionaal nieuws. 
— 15.25 Tuesday's game (tv-film). 
— 17.15 Popmagazine, — 17.45 De 
kindertijd van beroemdheden en 
prominenten (dok J. — 18.45 
Nieuws en regionaal magazine. — 
22.00 Love among the artists (fJ. 
— 23.00 Nieuws. - 00.30 Country 
& Westemmuziek. 

Woensdag 

BRT 1 
16.30 Tip-top. - 18.15 Emilie 
(strip). - 18.20 Alias Smith & Jo
nes (0. - 19.17 Standpunten (SP). 
— 19.45 Nieuws. — 20.15 Mork en 
Mindy (f). — 20.40 Hypnose (dokJ. 
— 21.05 Spel zonder grenzen. — 
22.25 Nieuws. 

BRT 2 

20.15 Sporttribune. - 20.45 Ge-
schreven in de wind (film). 

NED. 1 

18.40 Toeristische t ipa — 18.50 

Emilie (strip). — 18.55 Nieuws. — 
18.59 Van gewest tot gewest — 
19.50 Politieke partijen (CDA). -
20.00 Mijn dochter Hildegart (film). 
- 21.37 Nieuws. - 21.55 Den 
Haag vandaag. — 22.10 Alle malen 
zal ik wenen (reportage). — 22.30 
Paralympics. — 22.50 Nieuws. 

NED. 2 

18.55 Nieuws. — 18.59 Het paard 
van Troje. — 20.00 Nieuws. — 
20.27 Socutera. - 20.32 Count
down (pop). — 21.10 De heilige 
koe. - 21.35 Starsky & Hutch (O. 
— 22.30 Muziekspecial: Kenny Ro-
gers. — 23.07 Nieuws. 

RTB 1 

19.10 Waalse gewestelijke aktuali
teiten. - 19.30 Nieuws. - 20.00 
Les sentiers du monde (dok). — 
21.05 Jeux sans frontiéres. — 
2225 Nieuws. 

LUX. 

20.00 Hit-parade. - 21.00 Le tresor 
des mers du sud (TV-film). 

F 1 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Mai-Juin 40 (Relaas van een 
bewogen lente). — 20.00 Nieuws. 
- 20.30 Un pas dans la forét (TV-
film). - 22.05 La rage de lire (lite-
rair magazine). — 23.05 Nieuws. 

A 2 

20.00 Nieuws. — 20.35 Palmares 
80 (variété). — 21.50 Alain Decaux 
raconte (dok.). — 22.45 Kineast 
Bob Fulton (portreO. - 23.15 
Nieuws. 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Operation Clandestine 
(film). — 22.10 Nieuws. 

ARD 
16.10 Nieuws, — 16.15 Zeeotters 
en zeeolifanten (dokJ. — 17.50 
Nieuws. — 18.00 Der legendere 
Howard Hughes (dokJ. - 20.00 
Nieuws. — 20.15 Ein unruhiger 
Sommer (TV-spel). - 21.45 Kultu-
reel magazine. — 22.30 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19.30 Gegen den 
Wind (O. - 20.15 Bilanz (Ekonomi-
sche Info). — 21.00 Heute-Journal. 
— 21.20 Dame, König, As. Spion 
(f). - 22.10 Apropos Film. - 22.55 
Walter Hasenclever (dok.). — 
00.30 Nieuws, 

D 3 
19.00 Ein Jahr (TV-film). - 20.00 
Nieuws. — 20,15 Indianen in de 
Sierra Madre (dokJ. — 21.00 As-
tnd Jacob zingt — 22.00 Schatten 
(film). 

BBC 1 
11.55 Cricket (reportage), - 14.45 
Nieuws. — 14.55 Tennis en cr icket 
— 18.40 Nieuws en regionale ma
gazines. — 19.20 Tennis (reporta
ge). - 20.40 It ain't half hot (f J. -
22,00 Nieuws. - 2225 Goodbye 
Dariing (f J, - 23,15 A band of Bro
thers (dok. over Zuid-Afrika). — 
0.05 Juliet Prowse show. — 0.50 
Nieuws. 

BBC 2 
15.00 Tennis en cricket (.reporta
ge). - 20.50 100 Great Paintings 
(beroemde schildenjen). — 21.00 
Nieuws. — 21.10 An American in 
Paris (film). — 23.00 Tennis en cri-
cket (reportage). 

ITV 
13.30 Caerma, — 14,00 Nieuws en 
regionaal nieuws. — 15.00 Live 
from two (talkshow). — 15.45 End 
of season (tv-film). — 18.45 
Nieuws en regionaal magazine. — 
20.00 Don't just sit there (dokJ. — 
23.(X) Nieuws en regionaal nieuws. 

Donderdag 

BRT 1 
14.45 Ronde van Frankrijk (repor
tage). - 18.30 Emilie (strip). — 

18,35 Agenda - 19.05 Israëliti
sche uitzending. — 19.45 Nieuws. 
— 20.10 De prins-regent (f). — 
21.00 Panorama. - 21.50 Holly
wood (dokJ. — 22,40 Nieuws 

BRT 2 
20,10 Première. — 21.00 De jonge
ling en de leeuw (tv-film). 

NED 1 

18.50 Emilie (strip). - 18.55 
Nieuws. — 18.59 Dirk Van Haves-
kerke (f). — 19.25 Geheimen der 
zee (dokJ, — 20,15 Avro's sportpa
norama, — 20,55 Paralympics (O.S. 
voor mindervaliden). — 21,35 
Nieuws, — 21,55 Den Haag van
daag, — 22.10 De Afrikanen (dokJ. 
— 22.55 Vrije gedachten (Huma
nistisch Verbond). — 23,15 
Nieuws. 

NED 2 

18,55 Nieuws, - 18.59 Woody 
Woodpecker (strip). — 19.06 De 
Hulk (f). - 20,00 Nieuws, - 2027 
Te land, ter zee en in de lucht 
O^notsgekke wedstrijd), - 21,30 Ik, 
Claudius (O, - 2220 Aktua TV, -
23,10 Nieuws, 

RTB 
19.30 Nieuws. - 20,05 Autant-sa-
voir (info), - 2025 Raf (film). -
22.05 Le carrousel aux images. — 
23.05 Nieuws. 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 Pro und 
contra. — 21.00 Alles oder Nichts 
(kwis). — 21.45 Liedermacherin-
nen (show). — 22.30 Tagesthe
men. — 23.15 Oh. diese Manner! 
(teater). — 00.45 Nieuws, 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Dalli-Dalli 
(spel). — 21.00 Heute-joumal. — 
21.20 Nieuws uit Oost- en West-
Duitsland. — 22.05 Spielraum 
(info). - 00.30 Nieuws, 

D 3 
19,30 Die «Priviligierte klasse» (re
portage). — 20.00 Nieuws. — 
20,15 Betrogen (film). — 22.40 
Westward Reach (jazz). 

LUX. 
20.00 Les années d'illusion (f), — 
21.00 Les Tziganes montent au ciel 
(film). 

F 1 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Korte film. - 20.00 Nieuws. 
— 20.30 Les incorrigibles (f). — 
21.30 Ekonomisch en sociaal ma
gazine^— 2 2 4 5 N i e u w s 

A 2 
2000 Nieuws, - 20,35 Le grand 
échiquier (vanétè), — 23,15 
Nieuws. 

F 3 
20,00 Les jeux de 20 heures (speO. 
- 20.30 S I c'était a refaire (film). — 
22,05 Nieuws, 

BBC 1 
14,45 Nieuws. — 14.55 Tennis (re
portage). — 18.40 Nieuws en re
gionale magazines. — 1920 Tennis 
(reportage). — 20.35 Popshow. — 
21.05 Taxi (fJ. - 21.30 That's life 
report (dokJ. - 22.00 Nieuwa — 
2225 Square mile of murder (f J. — 
23,15 De VS-invloed in het (^raibi-
sche gebied (dokJ, - 23.45 All 
about books with Russell Harty. — 
0.40 Nieuws. 

BBC 2 
15.00 Tennis (reportage). - 20.50 
100 Great Paintings (Van Gogh). 
— 21.00 Nieuws. — 23.05 Tennis 
(reportage). — 0.00 Newsnight 
(aktualiteiO, 

ITV 
13,30 Against the wind. — 14.00 
Nieuws en regionaal nieuwa — 
15.(X) Here Today (mensen in de 
aktualiteiO. - 16,45 Vedetten uit 
de jaren dertig vertellen, — 18,45 
Nieuws en regionaal magazine. — 
21,30 Aktualiteiten in beeW. — 
23,00 Nieuwa 
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Evrard Raskin: 

„Van binnenuit 

bekeken, 

de herinneringen 
van een 

VU -pariementslid" 

«A^ / . , ^ ^jK^y, 

In dit reeds veel besproken boek verhaalt Volksunie-man 
Evrard Raskin zijn persoonlijke herinneringen als Vlaams-na
tionalist, als arrondissementsvoorzitter, als lid van partijraad 
en partijbestuur, als volksvertegenwoordiger en sekretaris 
van het partijbestuur. 
Het verhaal is lang niet altijd stichtend, zegt de schrijver in zijn 
slotwoord. En hij hoopt dat de ergernis die het bij sommige 
partijgenoten zou opwekken van korte duur zal zijn. Zijn ver
ontschuldiging nare dingen over topfiguren van de VU te heb
ben gezegd luidt dat memoires geen zin hebben als de schrij
ver de waarheid uit de weg gaat. 

Nadat de auteur ons op een leven
dige wijze verteld heeft hoe hij In 
zijn jeugd Vlaams-nationalist werd 
en later tot de Volksunie kwam, 
beschrijft hij zijn konkrete beleve
nissen op het politieke slagveld 
van 1955 tot 1979. 
Hoe iemand die lijk Raskin in een 
blitzcarrière de top van de VU be
reikt en dan als een meteoor, maar 
vrijwillig voor zijn 45ste levensjaar, 
van het politieke toneel verdwijnt 
wordt opgehelderd in zijn boek. 
Als getuige van de grote door
braak van de Volksunie en later 
van haar achteruitgang, als mede
speler in periodes van grondwets

herziening en staatshervorming 
beschikt Raskin over een enorme 
voorraad ervaring. 
De geschiedenis die hij ons brengt 
IS zoals te verwachten was niet 
hartverheffend wat de onderlinge 
verhoudingen en de p)olitieke me
todes in de VU-top betreft 
Tevergeefs zou men in dit werk 
echter gaan zoeken naar enige 
twijfel bij Raskin over de bevrij
dende zending van de Volksunie 
in de ontvoogdingsstrijd van het 
Vlaamse Volk. Raskin verzoekt 
niemand naar een andere partij 
over te schakelen. Integendeel. 
Zijn wezenlijk oogmerk is zeker 

niet geweest de vuile was buiten 
te hangen, maar, dusdoende, veel
eer de partij te bewegen ervoor te 
gaan zorgen dat haar politieke 
was het daglicht kan verdragen en 
gezien mag worden. M.a.w. steekt 
achter het boek van Raskin een 
hunkeren naar demokratische be
sluitvorming in onze poltieke 
Vlaamse aangelegenheden. Vol
gens het uitvoerig verzamelde fei
tenmateriaal lijkt het er immers al 
te zeer op dat enkele van onze po
litieke leiders zich een soort eigen
domsrecht over de partij toeëigen-
den, het vruchtgebruik soms inbe
grepen. 

Raskin zwakt deze, op het eerste 
gezicht zeer zware beschuldigin
gen evenwel zelf gevoelig af door 
plechtig te verklaren (p. 203) dat 
de z.i. fatale koers die de VU-top 
sedert 1972-73 volgde op een 
strategische vergissing berustte 
en dat zulks geenszins Isetekent 
dat de verantwoordelijken niet 
door het algemeen Vlaams belang 
werden gedreven. 
Deze toch uitzonderlijk betekenis
volle verklaring zuivert de bekriti-

zeerde VU-top van politieke immo
raliteit Zij laat ons weliswaar ge-
konfronteerd met betreurens
waardige persoonsgebonden te
genstellingen inzake de 
aangewende en aan te wenden 
metodes van politieke strijd. Wat 
dit betreft is het boek van Raskin 
het verhaal van een pijnlijke ont
goocheling. 

Nu verwondert het dat Raskin 
slechts sporadisch en terloops 
herinneringen ophaalt over zijn er
varing i.v.m. de werking van het 
Belgisch parlement over de macht 
en de onmacht van parlementsle
den en van de parlementaire de-
mokratie zelf, over de afwezigheid 
van een waarachtige politieke mo
raal; over het gehuichel in de par
lementaire arena, over de machts
wellust van partijbonzen. De titel 
van het txjek wekte de verwach
ting dat het parlement ook van bin
nenuit zou bekeken worden. M.i. 
zou Raskin aldus de mogelijkheid 
hebben gehad het streven van de 
VU naar politieke macht in het bre
der kader van de Belgische parle
mentaire demokratie te plaatsen. 

De strategie van de Volksunie, of
fensief of defensief, op korte of 
lange termijn, werd en wordt im
mers mede bepaald door de stra
tegie van de andere partijen, die 
samen met overige opiniemachten 
voortdurend op de loer liggen om 
de tegenstrever te treffen. 
In dat verband stel ik me ten slotte 
de vraag hoe een partij (die in het 
parlement zetelt waar over alle 
denkbare maatschappelijke pro
blemen wordt beraadslaagd en 
gestemd) het onafgestraft aan 
boord zou kunnen leggen om — 
volgens de auteur — geen stelling 
te kiezen in een aantal kwesties 
die het voorwerp van betwisting 
uitmaken in Vlaams-nationale en 
flamingantische milieus (p. 205). Ik 
zie dat niet zitten al besef ik met 
mijn vriend E. Raskin dat het stre
ven naar Vlaams zelfbestuur prio
ritair op het VU-programma prijkt 

Jef Olaerts 

Evrard RASKIN. 'Van binnenuit 
t)el<el(en' (De herinneringen van 
een VU-parlementslid). De Neder-
landsche Boekhandel, Kapellen, 
1980. 450 fr. 

Koncerten en nieuwe plaatjes... 
De 'Roches; voor velen een nog 
vrij onbekende naam, waren voor 
één koncert in ons land. Zij die er 
waren en zteh niet lieten vangen 
door de naam van Robert Fripp als 
toevallige platenproducer hebb)en 
dan ook zonder vooroordelen ge
noten van de prachtige samen
zang van de drie Canadese zusjes 
en de fijne nummers van hun vorig 
jaar verschenen elpee (op Warner 
Bros, nr. 56683). Nummers als het 
inleidende We kijken terug naar 
de gouden folkjaren maar met bij 
voortjeeld Hammond song of The 
married man is het op je tellen pas
sen. Want tekstueel heeft het drie
tal iets te zeggen, wat je vandaag 
niet veel meer tegenkomt Maar je 
moet deze plaat (eerst kopen) én 
omwille van zowel de woordspe
lingen als de fijne luistermuziek 
rustig beluisteren. Ze is de moeite 
waard. Deze zomer nog nemen de 
meisjes een tweede elpee op die 
in het najaar verschijnt 
Het meest verwachte koncert van 
dit seizoen was ongetwijfeld Fleet
wood Mac, die na het beste én 
meestverkochte album van 78 Ru
mours in 79 nog maar eens met 
een meesterlijke dubbel Tus/r uit
pakten. Velen met mij hadden on
getwijfeld meer nummers ver
wacht uit hun eerste elpee, maar 
op de planken slagen ze erin voor 
een bomvol opgekomen Vorst-na-
tionaal twee uur lang hun publiek 
moeiteloos in de ban te houden. 

Ook wij hebben intens genoten 
van het akoestische Never going 
t)ack again en van de monsterhit 
Go your own way waarmee ze af
stoten. Christine Mc V/e kreeg met 
het prachtige Songbird op haar 
eentje aan de vleugel de betonhal 
stil. Tussendoor was het soms wat 
langgerekt uitfreaken en een hp.it-
uurtje lang scheelde wat met de 
klankzuiverheid. Maar het was 
mooi. 
Singelnieuws 
Drie plaatsjes van bij ons en drie-
nrtaal hoop geblazen. Hoewel Burt 

Blanca, de Presley-epigoon uit 
Overijse nu op de modieuze dis-
ko-funk-toer is en op de zomer en 
de danstenten mikt is zijn aller
nieuwste Mal<e a sign een stap in 
de goeie richting. Tekstueel is het 
alvast beter en muzikaal zijn het 
gebruik van synthesizer en minder 
gitaarwerk van hemzelf een goede 
kombinatie. 

Hoewel de produktie 
de zacht-zwoele klank, vereist 
voor de stijl, — zoals bij Chick — 
nog ontbeert en dat wat aan de 
geloofwaardigheid afdoet 

Rum, in huidige versie, nog steeds zeer graag gehoord... 

Hopelijk vind Burt zijn weg in deze 
stijl en krijgt hij een kans. 

Het Buffy St-Marie-nummertje op 
de achterkant was en blijft verve
lend. De Antwerpse groep Scoo
ter staat al zowat een jaar op de 
verlanglijst voor een plaatje, en 
hier is het dan. Na zo'n zeventig 
optredens vorig jaar lijken ze inge
speeld, en ze bewezen begin mei 
te Dilbeek op het New Beat festi
val uit het goede hout gesneden te 
zijn. Uit de dertien opgenomen 
liedjes kozen ze er twee, en het 
niet onaardige Yo yo situeer je er
gens tussen hedendaagse ska en 
Telex. De aandacht gaat natuurlijk 
naar Tattoo turkey, dat op de 
funky-toer met herkenbaar titelre-
freintje en pittige riff erbij een 
kansje lijkt in te houden. De met 
faser omgebogen gitaarsolo en 
ook het drumwerk zijn van uitste
kend gehalte, terwijl de zanger en 
bijstemmen iets weg hebben van 
de hedendaagse Eagles. Zoals vo
rige plaat een uitstekende visite
kaart maar een trap naast de hit-
ladder. 

Naar de Tiense groep After drizzle 
gaat onze voorkeur. Niet omdat 
het ska is of omdat het best in het 
gehoor ligt en dansbaar is. Maar 
omdat de jongens zowel qua tech
niek als gevoel' .unnen meedingen 
met wat ons i . massa's van over 
het Kanaal kr nt en zowel zanger 
als musici et.i stevige indruk nala

ten. Ommekantje Back in 83 is een 
vrij snelle pogo die pittig overkomt 
en met de vervormde stemmetjes 
tussendoor sterk doet denken aan 
de betere Beatle-vondsten-van-
toen. Een van beide kantjes ver
dient speeltijd op onze nationale 
én gewestelijke én plaatselijke (pi-
raaüzendersl 
Inmiddels trekken Engelse volks
dansers, de tweehonderd East 
Suffolk Morris men na Goes, Mid
delburg en Oostburg langs Sint-
Niklaas en Gent waarna ze nog 
Oostende, Brugge, Veurne en 
Duinkerke aandoen. Groep Rum 
rondt zijn eerste seizoen in de 
nieuwe bezetting af op zaterdag 
(21 juni) in de Tube op de Van 
Iseghemlaan te Oostende, een op
treden te Opheylissem samen met 
De Snaar en woensdag een lunch-
voorstelling in het Park van Brus
sel. Volgende maand trekken ook 
Wiet van de Leest en Vera Coo-
mans met hun nieuwe groep rond. 

Sergius 

VU op TV 
Vanavond 19 juni komt om 
19 u. 15 het Vlaams Pers Radio 
en TV-Instituut met een 
Vlaams-nationaal standpunt op 
BRT 1. Prof. Jef Maton en de 
VU-kamerleden Willy Desaeye-
re en Hugo Schiltz zullen het 
hebben over «Ekonomisch fe
deralisme, een noodzaak voor 
Vlaanderen!» 
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De houding vah de Franse veiligheidsdiensten 

Nieuw licht op de geschiedenis 
van de Vlaamse Beweging 
in Frans-Vlaanderen 

galerij 

In het met de regelmaat van 
een klok verschijnende Jaar
boek De Franse Nederlanden 
(het vijfde kwam zopas van 
de pers) is een interessante 
bijdrage gepubliceerd van de 
historicus dr. Michel Nuyt-
tens. Voor zijn «Aspekten van 
de houding van de veilig
heidsdiensten tegenover het 
regionalisme in Frans-Vlaan-
deren (1925-1935)» (1) kon de 
auteur niet alle bronnenmate
riaal raadplegen, maar toch 
een omvangrijke, zij het in de 
tijd beperkte verzameling uit 
de Rijselse Archives Oépar-
tementales. 

De houding van de Franse 
veiligheidsdiensten was ont
hutsend en grotesk tegelij
kertijd. 
Zowel lokale agenten als ho
gere ambtenaren reageerden 
schichtig en met een aan het 
stupiede grenzende fanatis
me. Het bericht dat in sommi
ge dorpen nog in het Vlaams 
gepreekt wordt en de pastoor 
nog Vlaamse katechismusles 
geeft, roept bij ambtenaren de 
vraag op of hier niet de hand 
van Duitsland aan het werk is. 
Want onwetend zijn deze 
ambtenaren tot en met. 
Streektaal, algemeen Neder
lands, Nederduits, regionalis
me, flamingantisme, Vlaams-
nationalisme, aktivisme, 

Groot-Nederlandse beweging 
of pangermanisme, het is 
voor deze lui allemaal één pot 
nat. 
Zowat alles is verdacht in hun 
ogen. 
Een veiligheidsagent meldt triom
fantelijk dat 3 Davidsfondsboeken 
onderschept zijn aan de grens! Dit 
geeft dan aanleiding voor een rap
port over het gevaar voor de Fran
se staat van een Frans-Vlaamse 
afdeling van het Davidsfondsl De 
aktivlteiten van de Boerenbond 
ten gunste van uitgeweken Vla
mingen of van Vlaamse socialisten 
met hun Vooruit onder de Vlaam
se arbeiders in Toerkonje... het is 
allemaal heel gevaarlijk voor de 
veiligheid van de Franse staat! En 
het geeft allemaal aanleiding tot 
ondervragingen door Franse vei
ligheidsagenten. In feite kwam dat 
telkens neer op Intimidaties. 
Wie Jean-Marie Gantois, de feite
lijke leider van de Vlaamse bewe
ging aldaar, gekend heeft, kan zich 
voorstellen met welk sarkastisch 
genoegen hij telkens die ondervra
gingen zal opgevangen hebben en 
hoe hij de heren agenten met de 

grootste ernst van het ene dwaal
spoor op het andere zal gebracht 
hebben. 
Merkwaardig is ook de rol die de 
Franse konsuls in België (o.a. 
Oostende, Gent en Antwerpen) 
gespeeld hebben. De opening van 
een Vlaams Huis in West-Vlaande-
ren of een artikel over Frans-
Vlaanderen in de Vlaams-nationa-
le De West-Vlaming zijn al aanlei
ding voor alarmerende rapporten. 
De gevolgde weg is steeds dezelf
de: van het Franse konsulaat naar 
de Franse ambassade in Brussel, 
dan naar het Quai d'Orsay in 
Parijs, vervolgens naar de prefekt 
van het Noorderdepartement 
naar de onderprefekt van Duin
kerke en ten slotte naar de lokale 
veiligheidsagenten die aan het on
dervragen slaan. We kunnen al
leen maar vermoeden hoezeer dit 
soort ondervragingen de Vlaamse 
beweging in Frans-Vlaanderen af
geremd heeft en de promotors 
verbitterd heeft 
In Vlaanderen reageerde men niet 
altijd erg moedig op de drijverijen 
van een lokale Franse konsul. Als 
J.E. Vanden Driessche uit Robeke 
(Roubaix) in 1925 in Antwerpen 
komt spreken over de herleving 
van de taal in Frans-Vlaanderen, 
zou hij eerst officieel ontvangen 
worden door de burgemeester. 
De Franse konsul weet dat te ver
hinderen! En de toenmalige Ant
werpse burgemeester die toegaf, 
heette... Frans Van Cauwelaert 

Memoires van 
Nicolas Bourgeois 
Na Jean-Marie Gantois is de nog 
steeds in leven zijnde Nicolas 
Bourgeois, geb. 1896, ongetwijfeld 
de belangrijkste figuur in de tus-
senoorlogse Vlaamse Beweging 
in Frans-Vlaanderen. Deze jurist 
werkte jaren lang samen met de 
teoreticus van het Franse regiona
lisme, Charles-Brun. Zelf verwierf 
hij ook vroeg ruime bekendheid 
met zijn boek «Les Theories de 
droit international chez Proudhon. 
Le federalisme et la paix» (1927). 
Het kwam spoedig tot een nauwe 
samenwerking en vriendschap 
tussen Bourgeois en Gantois die 
is blijven duren tot Gantois dood. 
Nu heeft Nicolas Bourgeois zijn 
memoires over die tijd op papier 
gezet voor het Jaarboek (1). Ze 
bevatten boeiende wetenswaar
digheden over het Frans-Vlaamse 
regionalisme en over Gantois. Dr 
Eric Defoort heeft ze geannoteerd 
en vooraf laten gaan door een 
soort biografische steekkaart van 
Nicolas Bourgeois. Het belang van 
deze «Souvenirs» van N. Bour
geois wordt des te groter als men 
weet dat Bourgeois onlangs nog 
memoires in boekvorm publiceer
de («Comment avoir une patrie a 

«150 jaar,. Guido Gezelle» 
Prachtige kunstreproduktie — in 4 kleuren — op zwaar 

kromkote papier — gevernist — 60 cm x 80 cm — gemaakt 
naar het énige schilderij, waarvoor Gezelle geposeerd heeft 
in stevige kartonnen koker bij U thuis voor 448 fr. (zijnde 
395 fr. voor reproduktie — 36 fr. voor koker — 17 fr. voor 
postzegel). Voor aangetekend 35 fr. bijvoegen au.b. Stort dit 
bedrag op Rek. 425-2085821-29 ten name van Poketino - Brus
sel. 

Deze kunstreproduktie kan ook afgehaald worden bij Po
ketino-Fonoplaten in Standaard-Boekhandel 146, A. Max-
laan 1000 Brussel. 

aimer») waarin hij niets meedeelt 
over zijn aktivlteiten in de regiona-
listische en Vlaamse beweging. 

Soorten 
regionalisme 
Het hield niet allemaal verband 
met Vlaamse beweging wat zich 
als regionalisme aandiende. Al
weer een bijdrage van dr. Michiel 
Nuyttens, nu over de «Revue des 
Flandres (1906-1907)», in het vijf
de jaarboek, maakt dat duidelijk 
(2). 
De prestigieuze ondertitel van dit 
kortstondige blad luidde aanvan
kelijk: «Revue Régionaliste d'art 
de littérature et de sociologie. Or-
gane de vie Flamande en France 
et en Belgique». Het tijdschrift 
werd geleid door de jonge Rijselse 
student Albert Croquez (1886-
1949). 
Croquez was een vurig bewonde
raar van Barrès en Maurras. Zijn 
ultrapatriottisme beperkte zijn vi
sie op het regionalisme en bracht 
een verwijdering teweeg met J. 
Charles-Brun, die niettemin bleef 
meewerken. 
Het blad pleitte voor het Rkar-
disch, maar niet voor het Vlaams 
in de Frans-Vlaamse Westhoek! 
Uit Belgisch Vlaanderen kwamen 
alleen uitgesproken frankofone 
stemmen aan bod. Croquez ging 
zelfs zover zijn blad open te stel
len voor de «Association Flaman
de pour la vulgarisation de la lan-
gue frangaise a Gand». Deze ver
eniging, bij ons in de volksmond 
«de vulgarisateurs» genoemd, ver
zette zich met man en macht (en 
vooral met veel geld) tegen de 
vernederlandsing van het mkidel-
baar en hoger onderwijs in Vlaan
deren. 

Dukielijker anti-Vlaamse Bewe
ging kon Croquez' blad zich nog 
bezwaarlijk opstellen. Als de re-
daktie dan eens een positieve 
reaktie ontving, heette het dat men 
zich niet wenste te mengen in de 
«luttes qui divisent les Belges». 
Verheerlijking van de franskiljons 
in Vlaanderen betekende geen in
menging, een gunstig woord te
genover de Vlaamse beweging 
kennelijk wel! 
Het wekt dan ook geen verbazing 
dat Croquez in zijn blad formuleert 
dat hij het regionalisme ziet als een 
«outil de renaissance frangaise». 
Latere tijdschriften, na de eerste 
wereldoorlog, «Le Beffroi de Flan-
dre» (1919-1928) van Gaspard 
Vanden Bussche, «Le Lion de 
Flandre» (1929-1944) en «De Tor-
rewachter» (1929-1944) van J.-M. 
Gantois zullen een Vlaams-regio-
nalistisch geluid laten horen. 
In hetzelfde vijfde jaarboek staan 
nog enkele studies die van belang 
zijn voor de kennis van de taal in 
Frans-Vlaanderen; het derde deel 
van prof. W. Van Hoeckes bijdra
ge «De wisselwerking tussen Ro
maans en Germaans in Noord-
Frankrijk» over «De Nederlandse 
standaardtaal» en Cyriel 
Moeyaerts «Lexikon» waarvan nu 
al het vijfde deel verscheen. 

Erik Vandewalle 

(1) Jaarboek De Franse Nederlanden 
1979 (prijs 550 B.frJ. 

(2) Jaarboek De Franse Nederlanden 
1980 (prijs 600 B.fr.). 

Besteladres: Stichting Ons Erfdeel vzw, 
Murissonstraat 160, 8530 Rekkem. 

• Van 12 tot 14 september 
1980 worden In samenwerking 
met de gemeente en Trois Ponts 
door Kunstcentrum de Gouden 
Pluim, Vrijdagmarkt 12 te Gent 
een gastronomlsche-artlstieK 
weekend georganizeerd. Er zijn 

-3—medailles en 3 prijzen van 
resp. 15.000 f r, 3.000 f r. en 
2.000 fr. te winnen. De tentoon
stelling heeft plaats in het Kas
teel Borluut te St-Denijs-West-
rem van 22 tot 31 oktdier. Alle 
inlichtingen bij de h. Nprcel De 
Backer, Rijsenbergs(rSi0t 390, 
9000 Gent, tel. 091-2Z702Z 

# Tot en met 31 augustus 
1980 loopt in de sleepspits 
«Lauranda» van het Nationaal 
Scheepvaartmuseum «Steen» 
een tentoonstelling «Antwerps 
Prentenboek». Zij geeft een 
beeld van de haven van Antwer
pen van ca. 18(X) af tot ca 1914. 
Daarvoor werden foto's, fotore-
produkties, prenten, akwarellen 
en tekeningen uit de verzame
ling van het Nationaal Scheep
vaartmuseum aangewend, 
naast enkele scheepsmodellen. 

De tentoonstelling wil een im
pressie geven van de oude ha
ven na 1800 en de gedaantever
wisseling die zij in de 19de 
eeuw onderging. Zij zal vooral 
bij de ouderen vele herinnerin
gen opwekken en de jongeren 
een idee geven van de vroegere 
haven, toen vlak bij de stad ge
legen. Er is een beknopte cata
logus verkjrijgbaar. 
Openingsuren: alle dagen van 
10 tot 16u. 45. Toegang gratis. 

4 In het Archief en Museum 
voor het Vlaamse Kultuurteven, 
Minderbroedersstraat 22 te 
Antwerpen, heeft tot 24 augus
tus e.k een tentoonstelling 
plaats die een zo ruim mogelijk 
overzicht geeft van de Vlaamse 
jeugdliteratuur van 1832 tot op 
heden (proza, toneel, poëzieX 
Behalve boeken wordt ook een 
groot aantal foto's, dokumenten, 
affiches, enz. geëxposeerd. De 
lijvige catalogus, kan later als 
naslagwerken worden gebruikL 
De tentoonstelling is alle dagen, 
behalve maandag, gratis toe
gankelijk van 10 tot 17 uur. 

# «Het merkwaardig realisme van Bert Kinderdijk», zo begon een 
artikel over hem in de Amersfoortsa Courant (Nederiand). Is er een 
betere omschrijving te bedenken voor het werk van deze jonge 
(1952) Nederlandse kunstenaar? De op groot formaat gemaakte te
keningen en schilderijen maken duidelijk dat deze kunstenaar geen 
koncessie doet aan de algemene smaak van de konsumptiemaat-
schappij. Hij geeft de realiteit van de gewone dingen om ons heen 
weer: blikjes, schillen, een overhemd dat droogt op de verwarming. 
Alles met een grote aandacht voor het in aanvang onopvallend de
tail. Hyperrealisme. 

Bert Kinderdijk heeft zijn eigen ideeën over schoonheid. Voor hem 
was dit een reden om zijn studie aan da Akademie voor Beeldende 
kunsten vroegtijdig af te breken; hij vindt zichzelf dan ook autodi-
dakt Een iets zakelijker aspekt van zijn artistieke loopbaan was het 
ontwerpen van een bij Rijksmunt geslagen herdenkingspenning van 
de gemeente Soest Rijksmunt was zeer ingenomen met dit ontwerp 
(Soester Koerier). Ook maakt hij wel landschapjes in opdracht van 
partikulieren. Maar wat Bert Kinderdijk écht bezig houdt is het la
ven van alledag, weergegeven in stillevens. 
Vanaf 13 juni in galerij De Pelicaen, domein De Locht, Liersesteen-
weg 46 te Duffel. Geopend: zaterdag 14,21, 28 juni van 14 tot 18 u.; 
op zondag 15, 22, 29 juni van 10 tot t 2u . 30 en van 14 tot 18 u. 
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De gouden schoen voor Caje Ceulemans 
Het Europees landenkampioenschap is 
geen onverdeeld sukses. Er wordt on
aantrekkelijk gevoetbald. Het publiek 
reageert lauw. Er staat doorgaans weinig 
of geen volk achter de omheining. Enkel 
de wedstri jden met Italië vormen uitzon
dering op de regel. Maar al bij al heeft de 
Uefa niet de minste reden tot juichen. 

Gelukkig voor ze is er de televisie die 
wedstri jdbeelden (en de publiciteits-
panelen) straalt over de helft van de we
reld. Maar prestigewinst, waar de Uefa 
Comwille van de huishoudelijke ruzie bin
nen de Fifa) — de wereldvoetbalbond 
waarin de invloed van de Europese voet
balunie almaar sterker wordt aangevoch
ten — zo op gebrand was, zit er aan het 
gebeuren niet vast 

O n m o g e l i j k 

Goed voetballen wordt vandaag de dag 
onmogelijk. De taktische tucht heeft alle 
Improvizatie, beter nog inspiratie, uit de 
spelpatronen gebannen. Er wordt onge
meen hard gespeeld. Rauwe tacklings, 
duw-, haak- en trekfouten. Het valt eigenlijk 
nog nauwelijks op. Maar de vele vormen 
van spelbederf — die ouder zijn dan de 
uitingen van geweld achter de omheinin
gen — zijn wel oorzaak van de onmisken
bare terugval van de voetbalsport 

Wij betwijfelen wel of de vroede vaderen 
van de Uefa al tot dit besef zijn gekomen. 
Hoe anders verklaren dat scheidsrechters 
als de Hongaar Palotal nog altijd Internatio
nale wedstrijden mogen lelden? Deze man 
tolereert gewoon alles. Hij vermaant voort
durend maar verzuimt elke daadwerkelijke 
Ingreep. Wanneer een Spaanse aanvaller 
alleen naar doelman Zoff optrekt en vlak 
voor het binnentreden van de grote recht
hoek door een Italiaan wordt onderuit ge
haald volstaat Palotal met een droge be
merking. De geest van het spel — én het 

• MIDDELEEUWS - De Internatio
nale Atletiekunie heeft verspringer Ro
nald Desruelles voor achttien maan
den geschorst In de praktijk komt dit 
neer op een schorsing voor het leven, 
op een voortijdig beëindigen van een 
veelbelovende loopbaan. Iedereen 
kent de feiten: na het Europees indoor
kampioenschap — Ronald won goud 
— werd de Sinjoor op het gebruik van 
doping betrapt Hij bekende onmiddel
lijk, maar pleitte onwetendheid. 

Ons standpunt terzake: Desruelles 
had moeten weten (en hij wist het 
waarschijnlijk ook wel) dat hij verbo
den middelen aanwendde. De zogehe
ten dokterskontrole kan niet als ver
ontschuldiging worden ingeroepen. 
Desruelles verdiende een sanctie. 
Maar achttien maanden schorsing 
staat in geen enkele verhouding tot de 
ernst van de overtreding. Temeer daar 
Ronald (nog) geen recidivist is. De At
letiekunie mag best eens te rade gaan 
bij de misschien al te tolerante, maar 
dan toch in ieder geval menselijke wie-
Ierunie. Een voorwaardelijke schorsing 
— met medailleverlies uiteraard — zou 
ons eerlijk hebben toegeschenen. 

Het ziet er naar uit dat het grootste 
gedeelte van de sportwereld nog in 
volle middeleeuwen leeft Inzender de 
vele bondsbestuurders die zichzelf zo

veel belangrijker achten dan de atleten 
bij wiens genade zij nochtans bestaan. 
Wij vragen ons echt af of de burgerlijke 
rechtspraak in soortgelijke omstandig
heden niet moet tussenkomen? 

• KAATSEN — Een mens moet soms 
worden wakker geschud. Wij geven er 
ons rekenschap van toen we toevallig 
langs een «ballodrome» — een sport
terrein (geasfalteerd dan wel) waarop 
• gekaatst» wordt — reden. Deze sport-
tak, die inzonder in Vlaams-Brabant 
(beneden Brussel) en Oost-Vlaanderen 
populair is, komt in een van onze vol
gende bijdragen uitgebreid aan bod. 

• EINDELIJK - Daniel Willems komt 
er eindelijk door. In de Ronde van Zwit
serland won hij de eerste vijf ritten. Een 
nieuw rekord. Maar die worden nu een
maal gevestigd om ze te kunnen neer
halen. Vijf ritoverwinningen leveren 
Willems vooralsnog 47 sekonden voor
sprong op- Joop Zoetemelk 

Willems, die op de eindoverwinning 
mikt doorworstelde een moeilijk voor
seizoen. We hoorden veel pessimisti
sche klanken omtrent zijn mogelijkhe
den. Ploegleider Walter Godefroot 
wuifde ze allemaal weg. Hij schijnt ge
lijk te krijgen. 

reglement dat bepaalt dat vrijwillige over
tredingen met uitsluiting moeten worden 
bestraft (hebben de bondsleiders daar al 
eens over nagedacht?) — gebiedt noch
tans de rode kaart. 

Indien de scheidsrechters de wedstrijden 
naar de letter van het reglement beginnen 
lelden duren de matchen nog hooguit een 
half uur. Het gebeuren wordt dan gestaakt 
wegens gebrek aan spelers.... 

Wij maken heus geen geintjes: er wordt In 
het E.K. onwezenlijk hard gevoetbald. Pro
fessioneel hard. En iedereen Is het gewoon 
geworden. Alhoewel de beangstigende 
lege plekken In de tribunes misschien een 
weldoend denkproces kunnen op gang 
brengen. Want geld Is het enige waarvoor 
voetballelders zwichten. Alhoewel wij ver
moeden dat zIj pas echt zullen willen ingrij
pen wanneer ook de televisie het voetbal
aanbod zou gaan beperken. Vooralsnog 
kompenseren de door «het alziend oog» 
uitbetaalde uitkoopsommen ruimschoots 
de Inknmpende belangstelling van de «ak-
tleve» kijker. Maar niets zegt dat ook daar 
geen verandering In kan komen. 

G o d de Vader 

Dat geld en voetbal onverbrekelijk samen
gaan werd nog eens overduidelijk bewe
zen in Ivrea, de pleisterplaats van de Belgi
sche nationale ploeg. Daar ontstonden rel
len — een zachter woord wordt beter niet 
gebruikt — nog voor de eerste bal van de 
middenstip was getrapt. De brave Belgi
sche voetballers — nog altijd levend bin
nen een paternalistisch bestel — kregen 
hoogte van de bedragen die spelers van 
andere teams moeiteloos (d.w.z. zonder 
resultaatsverpllchting) zouden gaan ver
dienen. Er werd een spelersraad gevormd 
— nadat de nog altijd erg Individualistisch 
Ingestelde Wllfried Van Moer geweigerd 
had als woordvoerder van de groep op te 

• HELEMAAL TERUG - Fons Brij-
denbach, te Montreal vierde in de 
Olympische finale 400 meter, is weer 
helemaal terug van (ver) weggeweest 
Op de -Westathletic- te Winterthur 
(een achtlandenkamp) zette hij over de 
400 meter een tijd neer van 45.19. De 

beste Europese krono van het jaar en 
de tweede beste wereldtijd 1980. Fons 
Brijdenbach zal bijgevolg weer meetel
len op de -gehandicapte» spelen van 
Moskou. Hij moet zeker een medaille 
kunnen halen. In de achtlandenkamp 
eindigde België tweemaal derde. Zo
wel bij de vrouwen ais bij de heren dus. 

treden — om met de bondslelders de dis-
kussie aan te gaan. Voorzitter Wouters, 
God de Vader dus, en Roger Petit God de 
Heilige Geest wisten niet wat hen over
kwam. De KBVB wankelde op zijn grond
vesten. Spelers die meenden dat zij moch
ten «eisen». Die niet zomaar alles aanvaar
den wat hen in Alwetendheid was voorge
kauwd. De hele situatie kwam God de Va
der erg ongelegen. Want hij had al heibel 
met «zijn» journalisten, die de voorkeurs
behandeling voor BRT-mensen niet langer 
tolereerden. En terecht 
Voorzitter Wouters, wiens officieuze 
spreekbuis Rik De Saedeleer heet heeft al 
langer maling aan journalisten die de juiste 
toedracht van zaken willen kennen en 
weergeven. Hij houdt niet van kritische be
nadering, hij Is niet gesteld op journalistie
ke objektlvltelt voorzitter Wouters houdt 
enkel en alleen van voorzitter Wouters. 
Neen, voorzitter Wouters en zijn journalis
tieke handlangers (meestal van de oudere 
garde) hebben geen hoge pet op van de 
jongste ontwikkelingen binnen de sport-
schrljvelarlj die In Italië Inzonder door Mark 
Dheedene van «Het Nieuwsblad» nog 
eens extra werden geaksentueerd. Mis
schien staat er eens iemand op binnen de 
KBVB die moed genoeg heeft om de pre
sident — die ooit vertelde dat kleurlingen 
zich best In bomen ophouden — te vertel
len dat hijzelf en zijn denkpatronen — die 
stammen uit het tijdperk van het verlicht 
despotisme oorzaak zijn van almaar drei
gender ontwikkelingen. 
Voorzitter Wouters mag weten dat hij de 
publieke opinie, de massa van Belgische 
voetballiefhebbers, verantwoording Is ver
schuldigd. 

Dat hij problemen niet binnenskamers on
der vertrouwelingen — die meestal hun 
professionele bevoegdheden ver te buiten 
gaan — en met veel geheimdoenerij mag 
oplossen. Hij Is een zogezegd demokra-
tisch (niet met een korrel maar met één ton 
zout te nemen) verkozen voorzitter. Hij 
heeft zich als dusdanig te gedragen. Hij 
moet zich aanpassen aan de massa. Niet 
omgekeerd. 

De gouden s c h o e n 

De extra-sportieve gebeurtenissen In het 
Belgische kamp leidden onze aandacht zo
waar af van het gebeuren op de groene 
rechthoek. Wij kunnen er onmogelijk om
heen: de Belgische ploeg heeft — na twee 
speeldagen — de stoutste verwachtingen 
ai ruim overtroffen. 
Redenen kunnen worden aangehaald. De 
doorbraak op Internationaal vlak van Caje 
Ceulemans. De Lierenaar die Club Brugge 
naar de kampioenstitel voerde, schittert nu 
ook op het hoogste platform. 
Een bekwaamheid die slechts de groot
sten Is gegeven. Ceulemans' veelzijdige 
aanleg — werkkracht loopvermogen, 
spelinzicht stootkracht mentale paraat
heid — verheft hem boven zijn ploeg
maats. Hij is onbetwistbaar 's lands beste 
voetballer. De gouden schoen 1980. Daar
naast schijnen de Belgische elf ons erg 
komplementalr. Geen spelers met vedet-
tenallures. Iedereen werkt voor de ploeg. 
Voorspelers met een enorm loopvermo
gen. Verdedigers die de beperkingen van 
hun talent duidelijk aanvoelen. Iedereen 
voetbalt naar eigen vermogen. In het voet
bal van vandaag — zonder grote Individua
liteiten die wedstrijden kunnen doen kan
telen — blijkt dit een waarborg voor suk
ses. Alhoewel wij niet zover durven gaan 
als bondsleider-coach-kommentator (hij 
zou zichzelf ook nog voor journalist willen 
laten doorgaan) Rik De Saedeleer die zich 
afvraagt tegen wie België de finale zal win
nen. Maar een onverhoopt sportief sukses 
Is het voor de Belgische ploeg alvast 
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De aktiemiddelen tegen de regering Martens III 

„150 jaar diefstal" 
Onlangs mochten partijraadsle
den, arrondissementele bestuurs
leden, afdelingsvoorzitters en se-
kretarissen én verantwoordelijken 
van de VU-streekpers een aktie-
map ontvangen met teksten die de 
afdelingen van groot nut kunnen 
zijn. 
De map bevat een voorbeeld van 

een eenvoudige advertentie, voor
al bedoeld voor afdelingen die 
geen streekpers hebben; twee 
teksten — een korte en een lange 
over Martens III: asociaal en and-
Vlaams en een tekst over 10 % 
zelfbestuur... en de Bmsselse Vla
mingen in de diepvriezer. 

in hun begeleidende brief 

schrijven VU-voorzitter Anciaux 
en sekretaris De Saeger het vol
gende: 
'Het programma van de trikolore 
mammoetregering Martens III 
voorspelt weinig goeds voor 
Vlaanderen, noch sociaal-ekono-
misch en fiskaal, noch op het vlak 
van de staatshervorming. Nu 

reeds tekent het zich af dat de re
geringspartijen van de eerste va
kantieweken gebruik zullen maken 
een reeks vérstrekkende maatre
gelen door te drukken. 
Voor de Volksunie is het dan ook, 
als enige Vlaamse oppositiepartij, 
van essentieel en noodzakelijk be
lang zo snel mogelijk te reageren 
naar de publieke opinie in Vlaan
deren toe. Daarom rekenen wij 
erop dat de afdelingen en de ar
rondissementen prioritair en gelijk
tijdig aan het werk gaan om van de 
Volksunie de speerpunt te maken 
van het verzet tegen deze rege
ring.' 

Ondertussen kwamen ook een na
tionaal pamflet (4 biz j en een na

tionale affiche klaar (60/80) die op 
een niet mis te verstane manier 
150 jaar diefstal illustreren. 

Deze zomeraktie van de V U kan 
natuurlijk alleen maar effekt heb
ben wanneer de afdelingen nog 
net voor de vakantie ruim gebruik 
maken van zowel de aktiemap, het 
pamflet als de affiche. 

Op bladzijde 22 drukken wij de af
fiche in verkleinde vorm af, in af
wachting kan deze als raamafiche 
worden gebruikt 

Het spreekt vanzelf dat wij de af
delingen veel vindingrijkheid en 
werklust toewensen om van deze 
propagandamiddelen zo ruim mo
gelijk gebruik te maken! 

Een FW-ANV-aktie tegen 

De grote verfransingsmachines VNS-brochure: 

Reeds vorig jaar had de Federatie van Vlaamse Vrouwengroepen (In samen
werking met het Algemeen Nederlands Verbond, werkgroep Taalgebruik) het 
initiatief genomen een aantal brieven te sturen naar warenhuizen en winkelbe
drijven om de firma's erop te wijzen In Vlaanderen een eentallg-Nederlandse 
verkooppolltlek te voeren. Toen kregen we een aantal antwoorden, gekruid 
met uitvluchten en goede bedoelingen, die ons nogal wantrouwig stemden 
voor wat betreft de konkrete resultaten. In de loop van de voorbije maanden 
kwamen we tot de vaststelling dat we wel enige vooruitgang boekten (in som
mige delen van Vlaams-Brabant verspreiden sommige warenhuisconcerns nu 
eentalig Nederlandse folders), maar dat we, grosso modo genomen, toch ter 
plaatse bleven trappelen. Brieven alleen deden het niet en met twee verenigin
gen op de bekende nagel kloppen evenmin. 

Bijgevolg besloten FVV en ANV het 
initiatief te nemen tot een beter geor-
ganizeerde en volgehouden aktie, die 
we dan startten in dit jaar onder het 
motto «Honderdvijftig jaar... Vlaamse 
Beweging». Na een aantal voorberei
dende kontakten tijdens dit voorjaar, 
konden we, in naam van Jozef Van 
Overstraeten en 38 verenigingen, een 
aantal winkelketens een schrijven stu
ren, waarin we nogmaals aandrongen 
op het respekteren van het Neder
lands, zowel In het optreden naar bui
ten als In de verhouding met hun werk
nemers. Het is onbegonnen werk de 
aangesloten verenigingen hier op te 
sommen. Laten we zeggen dat organi-
zaties van diverse pluimage de handen 
In elkaar sloegen om er wat aan te 
doen en dat je de lijst als illustratie van 
dit artikel hierbijgevoegd zal vinden. 
Hierbij moet je ook nog de Nationale 
Vrouwenraad, Nederlandstalige afde
ling, rekenen. Voor het eerst zet deze 
eerbiedwaardige vereniging zich in om 
de belangen van de Vlaamse verbrui
kers en verbruiksters te verdedigen, 
en daarmee bedoel Ik het taalaspekt 
van de zaak. 

Info-aktJe 
Etienne Wieme (ANV), Paul Daels 
(VVB) en Huguette De Bleecker 
(FVV) treden nu als Initiatiefnemers 
op. Met een aantal militante verenigin
gen kwamen we begin juni te Brussel 
samen en besloten een eerste Inllchtln-
genaktie te voeren in de verschillende 
verkoopcentra In Brussel-19 en 
Vlaams-Brabant De plaatselijke FVV-
groepen, VVB-afdelIngen, aktiekomi-
tees «Bruine Gemeenten» en VUJO 
werden ingeschakeld. Voor het ogen

blik gaan vrouwen en mannen rond in 
twintig verschillende verkooppunten 
(gelegen In verschillende gemeenten) 
om, met een enquêtelijst in de hand, na 
te gaan hoe het is gesteld In een aantal 
warenhulzen. In juli en augustus wor
den de antwoorden geanalyzeerd en 
dan zullen wij beslissen wat we daad
werkelijk kunnen doen. 
Ook het Vlaams Komltee voor Brussel 
verleent zijn medewerking. Eén van de 
verantwoordelijken overhandigde ons 
twee fotokopieën van méér dan veer
tig jaar geleden. Ze bewijzen dat we In 
dit land nooit het respekt voor onze ei
genheid zonder eigen staat zullen kun
nen afdwingen... 

Wat een huisvrouw 
in Tervuren zoal 
in haar bus vindt... 
Monika Bruyiants en Anny Leenaerts 
uit Tervuren, FVV-verantwoordelijken 
en liuisvrouwen bracliten de inhoud 
van hun brievenbus naar één van onze 
kontaktvergaderingen mee. Tervuren 
is nog steeds eentalig Nederlands ge
bied. Tocti vinden sommige verkoop
concerns dat de tweetaligheid er in fei
te bestaat en dat ze zelfs renderend 
moet zijn: zodoende verspreiden ze er 
tweetalig papier We zetten ze op een 
rijtje (businhoud van mei 1980): Stella 
Artois, Super-Delhaize, City 2-News 
(vooral Franstalig en met een GB-re-
klame -Frans vooraan'). Galeries An-
spach (éérst Frans), Woluwe-shop-
ping-center-news. 'Sarma», GB-brico-
center, GB-center, en Inno-BM deden 
het wel Nederlands. 

Van het grootste 
belang... 
...zo staat tx>venaan een GB-formulier, 
verspreid in de vestigingen van dit su-
perconcem. In het foldertje wordt de 
'kliënteel' opgeroepen op een bij
gaand strookje haar -gebeuriijke rede
nen van ontevredenheid' kent)aar te 
maken. Het papier is tweetalig... zeker 
in Vlaams-Brabant en misschien ook in 
de rest van Vlaanderen(?) Van 'het 
grootste ttelang» is het dat je als Vla
ming reageert Vul die papieren in en 
meld je wrevel bij de systematische 
negering van het Nederlands. 

Een super-concern 
De sterkste winkelketen is GB-Inno-
BM. In oorsprong is het een typisch 
Belgisch tiedrijf, gegroeid uit de 
-Grand Bazar du Bon Marché' te Ant
werpen. In 1979 nam de omzet met 
10,8% toe, de detailverkoop bereikte 
dat jaar 92 miljard 928 miljoen, BTW in
begrepen. Vooral het verkopen van 
voedingswaren («witte produkten') 
kende een stijgend sukses. De netto
winst bedroeg 790 miljoen frank in 
1979 
De GB-Inno-BM werkt samen of heeft 
filialen in Frankrijk, Groot-Brittannië, 
DBR, Nederlanden de VS. De NV baat 
een restaurantketen uit (Quick, Grill 
e.dJ, participeert in een vennootschap 
-met commerciële en residentiële ge-
t>ouwen' in Zaïre, -zit' in reisagent
schappen (Generalcar, Wirtz): exploi
teert winkels gespecializeerd in sport
artikelen en parfumerie (Sportiand, 
Santal), richt wijkdiscounts op (Goal), 
en ook in Hunkemölier (winkels voor 
damesiingerie) vind je hetzelfde kapi
taal terug. Verder -gaat' het concern 
in transportbedrijven, k>evoorradings-
centrales voor restaurants en verzeke
ringsmaatschappijen. De voorzitter 
van de NV is baron Vaxelaire en in de 
Raad van Beheer vind je o.m. Y. Boel 
(Union financiére Boel), baron de Fau-
conval, direkteur-sekretaris van de Ge
nerale Bankmaatschappij Ch. Desclée 
de Maredsous, t>eheerder van Eiectro-
bel, Goossens, van Texaco-België en 
baron Lambert, van de gelijknamige 
bank. Huguette De Bleecker 

„Vlaamse ekonomie 
en staatshervorming" 
Dat de Volksunie de federalisti
sche gedachte gelanceerd heeft 
weet iedereen. Maar dat zij ook 
wat het ekonomisch-financieel fa
cet van het federalisme betreft, 
baanbrekend werk heeft verricht 
en belangrijke standpunten heeft 
ingenomen, is te weinig bekend. 
Op initiatief van het Vlaams Natio
naal Studiecentrum vond op 10 fe
bruari jl. te Aalst de dag van het 
ekonomisch federalisme plaats. 
Zoals velen onder u wel zullen we
ten, verleenden Hugo Schiltz, Jef 
Maton, Ramboer, Willy Desaeyere 
en Frans Kuijpers hun medewer
king aan deze dag die, zowel wat 
de opkomst als wat de belangstel
ling betreft, een sukses was. 
Het Vlaams Nationaal Studiecen

trum heeft de verschillende voor
drachten in een overzichtelijke en 
verzorgde brochure gebundeld. 
Daar het geld van de Vlamingen 
en de ekonomische leefbaarheid 
van Vlaanderen een steeds grote
re rol in het politieke leven zullen 
spelen, hoeven we niemand van 
het belang van deze brochure te 
overtuigen. 
Aangezien het Volksunie-pro
gramma inzake het ekonomisch 
federalisme in de «officiële pers» 
bovendien niet aan bod kwam, 
moeten we onze standpunten op 
eigen kracht verspreiden en dur
ven we een beroep doen op u om 
dit gedachtengoed te verspreiden. 
We richten ons dan ook tot alle 
belangstellenden. 

BESTELBON: 
«VLAAMSE EKONOMIE EN STAATSHERVORMING» 
(Verslagboek van de dag van het ekonomisch federalisme, 
Aalst 10 februari 1980) 
Een uitgave van het 
VLAAMS NATIONAAL CENTRUM 
Barrikadenplein 12 
1000 Brussel (tel. 02/219.49.30) 
Ik bestel eks. aan 80 f r het stuk. 
Mijn adres is 

Mijn telefoonnummer is: 
Hierbij stuur ik een check of overschrijving ten bedrage van 

fr. 
Handtekening, 
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Van 12 tot 29 juli 

met Vormingscentrum L Dosfel 

Ontdekkingstocht in Baskenland 
Reeds tweemaal richtte het Vor

mingscentrum Ld. Dosfel een grote 
«ontdekkingstocht- in naar Basken
land. De tocht werd voor al de deelne
mers een ware openbanng. Men moet 
inderdaad ter plaatse dit volk en zijn 
problemen leren kennen om een oor
deel te kunnen vormen over de ge
beurtenissen die zich voordoen in 
deze prachtige streek van Europa die 
met vastt)eraden wil naar haar zelfbe
schikking voorschrijdt 

Opnieuw verblijven we in de streek 
van Onéte waar de Vlamingen reeds 
talloze vrienden hebben gemaakt. 

Voor vele deelnemers wordt het een 
hartelijk weerzien. Nog 25 plaatsen blij
ven open. Wacht niet te lang, reageer 
spoedig zodat we weten waar we aan 
toe zijn 
Opnieuw wordt de tocht geleid door 
de Baskenkenner en -vriend Walter 
Luyten. Raatselijke kunstenaars, politi
ci en leraren zullen elk voor hun spe-
cializatie achtergrondinformatie geven. 
Een ruim kursusdossier en een Bas-
kisch zangboekje worden ter beschik
king gesteld. Ook families met kinde
ren zijn welkom, veel tijd voor ontspan
ning en uitstappen in de bergachtige 

omgeving is voorzien. Ook een «kijkje» 
in Frans-Baskenland staat op het pro
gramma. 

Hoe inschrijven? 

De prijs (verplaatsing met luxe-car, 
verblijf en kursuskosten) bedraagt 
T2.500 fr. Voorschot 1.500 fr. (geld als 
inschrijving) op bankrekening 
068-0638900-85 van het VCL-Dosfel 
voor 1 juli a.s. 
Meer inlichtingen bij Vormingscentrum 
Ld Dosfel, 091-25.75.27, Bennesteeg 4 
te 9000 Gent. 

Prijsvermindering op treinen en 
autobussen naar Dil<smuide 
De bedevaarders naar Diksmuide kun- 6.55 Schulen 21.10 
nen zich een biljet «weekend aan zee» 7.04 Diest 20.59 
aanschaffen. 7.15 Zichem 20.53 
Dè reduktie bedraagt 50 % met een 7.23 Testelt 20.48 
minimumprijs overeenstemmend met 7.32 Aarschot 20.38 
de afstand van 40 km per enkel trajekt 8.04 Mechelen 20.06 
(d.v/.z. 98 fr. in 2de kl. en 140 fr. in 1 ste 8.36 Londerzeel 19.53 
klJ. Er zal een maximumprijs van 428 fr. 8.43 Malderen 19.47 
in 2de en van 634 fr. in 1 ste kl. worden 8.46 Buggenhout 19.42 
toegepast 8.53 Dendermonde 19.34 
Dezelfde tarifering is van toepassing 8.57 Oudegem 19.30 
voor de kinderen van 6 tot 12 jaar, 9.06 Schellebelle 19.22 
maar volgens het barema «verminde- 9.09 Wetteren 19.17 
ring van 75 %». De minimumprijs be- 9.25 Gent Sint-Pieters 19.07 
draagt 58 fr. in 2de kl. en 78 fr. in 1 ste 10.25 Diksmuide 18.13 
kl. De maximumprijs is 224 fr. in 2de kl. 10.30 Kaaskerke 18.06 
en 326 fr. in 1ste kl. 10.44 Veurne 17.56 
Heenreis Terugreis 
6.10 Tongeren 21.53 
6.15 Alt Hoeselt 21.47 
6.20 Hoeselt 21.42 
6.25 Bilzen 21.37 
6.42 Hasselt 2121 

Bijkomende rijtuigen zullen voorzien 
worden aan volgende treinen: 
Heenreis 
AnhA^erpen 7.52 
Mechelen 8.16 

Terugreis 
Mechelen 20.15 

Antwerpen 20.42 

lepel & vork,.. 
F R I T U U R - E E T H U I S 

I N G R I D 

Olcnscwey 41 Westerio 
(Vöorlk-ipcl). tel 014 213696 

Vr.i.'ig prijzen voor uw 
feestnierui's 

Spccinl i lei tci i 
AUc d.igen verse tnosseleri 

Feestzalen 

HOF VAN ARAGON 

Ar.Kjoilstr.iiTl 6. Lier 

Tel 031-80)568 

Indus tne le 
b r o o d - en b a n k e t b a K k e r i j 

Roomijs 

Wiifrled BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
U I T B E R G E N 

Tel 091-67 57 12 

Banketbakkerij 
AIMTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 Dr Van De Per>-f?lei 51 
9300 AALST BORGERHOUT 
Maurits GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel. 053-21 35.33 Tel 031-36 56 54 

FEESTZALEN - S A L O N S 

DE L A N D S K N E C H T 

Aannemer vnn alle feesten 
Ook verhuring van tafelgenef 

Schildorstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 031-374572 

DE OUDE KRING 

Cafe VU-lokaal 

Dorpsplein Heusden-Limburg 

UNDENHOVE 
Bellesir i inl 49 

1970 HEKFLGEM 

Cafr . rt 'sl.ïitrani spcdttnn, tt-iras 
Wucnsda<i en doncl(;((i,i9 t^-slotf n 
fvla.tnd.ig dirisdaf). vrijtiatj vaOiif 1ü u 
ZatcrdrK) en /undaf) vMn.if s ruui 
d i g s 

T0I 053-6087.40. 

CORTÏÏALS 
UW KOFFIEHUIS 
Het Koffiehuis der 
Denderstreek. 

Katlestraat 20, AALST 

SPECIALITEIT 
van WAFELS 
en IJSROOM 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Ehe Van Laere-Mnrcella Naessens 

Lokaal Volksunie 

Gontrorfe Heirweg 49 
9230 Melle 

TeL 091-3006 53 

Restaurant 

BRAKELHOF 
Rondplem 5 Brakel 

Tel 055/42 4107 
f^cf "Straal voor aUe 

gelegenheden 

Steeds welkom lo 

K R E K E L H O F 

Drankhuis met sfeer 

Brusselbaan 11. GOOIK 

Tel 054/33 48 57 

Uw tweede thuis! 

FEESTZAAL 

« E D E L W E I S S >. 
Vosseniberg 13. 1981 VOSSEIVI 

Tel 02/767 45 76 

Alle f e e s t e l i | k h e d e n . 
M o g e l p j k h e i d tot huren van 

b e s t e k k e n . 

Restaurant P A L M H O F 

Tafelhouder -
Specialiteit gerookte vis 

S c h o o l s t r a a t 52. 
K a p e l l e - o p - d e n - B o s 

Tel 015 /71 .19 .40 
Feestbespreking op maandag dins
dag en dondeidag van 19 tot 21 u 
Woensdag gesloten 

Drank- en eethuis 

« WALTRA » 
Arduinkaai 2 (bi) KVS) 

1000 Brussel 
Tel- 02/219.52 12 

De vier troeven vnn de Wnltra 
/ V/iLims in t hart van Brussel 
2 Je knn er alti/d parkeren 
3 Je krifgt er alti/d wat te eten 
4 De prifzen zi/n sociaal 

W I J N I M P O R T H E R M A N 
Menenstraat 376. WEVELGEM 
Tel 056/4129 22 

B o r d e a u x - en B o u r g o g n e w i j n 
R e c h s t r e e k s v a n i n v o e r d e r 

Toegankelijk: 
vri|dag van 17 tot 20 u.. 
zaterdag vazn 10 tot 13 uur 

Spijshuis Béarnaise 
VISRESTAURANT 
Verzorgde keuken 
Proef onze specialiteiten 

ZAAL VOOR 
FEESTMAALTIJDEN 

E. DUYSTERS-MINNAERT 
da Smtit da Naaysrlsan 86 
8370 Blankanbarga Tal. 060-41.30.70 

41.36.64 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

r./* ^^ Ver^orgdf keukon 
\lwlUff] Dpmokratischf piiizcn 

Uitgelezen dienstbetoon. 

Kessel i i teenweg 38 
??60 Niilen - Tel 031 /818841 

ï is een specialist 
zoek hem op 
voor vlees of toespijs 
de Beauvoordse pastei 
't is de meest verteerbare 
de meest klassieke, 
de beste 

Maak ook eens kennis met 
/ de gezellige sfeer in 

Café-Res lauran t 

iE+iaTTERS«0F 
Dorpsstraat 10 

2922 RAMSDONK 
TeL: 015-71.15.49 

VOEDING «DE POLDER» 
Polderstraat 12 

8458 Oostdi i inkcrkc 

Spec ia l i te i t d d g v e r s f ru i t e n 
g r o e n t e n 

D u b b e l e Va io i s -zege ls aan alle 
l eden 

D.M. IMPORT 
Duitse voedingsspecialitei
ten. 

Bouillonpasta's, ossestaart-
soep, goulachesoep, jagers-
soep, keukenkruiden en 
specerijen. 

Schapenstraat 43, 2200 Borger-
houl Tel 031/36.00.45. 

trt ^alüialjuis 
WEKELUKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
Oe familiezaak met traditie. 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-42.32.46 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

Lokaal . T SCHUURKE» 

Oude Graanmarkt 25 
1000 BRUSSEL 
Tel. 02-513.25.64 

Waar Vlanningen THUIS zijn. 

D E P U S 
G E B R O E D E R S 
Lambroeckstraat 89 
9320 OUDEGEM 
Tel. 052/21.16.06 

Algemene voeding, bieren, wijnen, l i
keuren. Rechtstreeks invoer Duitse 

en Franse vxijnea 

Öof t r n CCciilioorn 

1 
Ri'siaurant 
Kccst/aal Café 
U i t b a t i t i f i ; : 
l r n a V a n D o o r e n 
K o i e r b o r K 25 

1700 Assc Tel.02/4,'>2.9.5.I3 
M a a n d a e cos lo ten 

Beauvoordse specialiteit 
Pannekoekcn en vvafets 

Mevrouw 

Pauwetyn- Duquesne 

Wulveringemstraat 18 
8486 BEAUVOORDE 
tel 058/2994 91 

Gestoten, v n j d ^ behalve m seizoen 

Café «'t Leeuwke» 
KrulttorenwaJ 2 

3690 BREE 
Tel. 011-46.3451 

Uitsluitend 
Vlaanrtse bieren. 

Maandag gesloten. 
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VU-lzegem hield info-
en inspraaitavond over 
BPA-Emelgem-Noord 
De periode van openbaar onderzoek over het BPA Emelgem-Noord (ten noor
den van de Baronstraat) is ten einde sedert 15 juni. De VU was de enige partij 
die de bevollong hieromtrent informeerde. Op 10 juni had in Emelgem een in
formatie- en inspraakavond plaats Na een inleiding door de VU-gemeente-
raadsleden Geert Bourgeois en Erik Vandewalle, hebben de aanwezige Emel-
gemnaars bezwaren en suggesties geformuleerd. Die zijn intussen schriftelijk 
overgemaakt aan het kollege van burgemeester en schepenen. 

WIJ IM D€ l/OLK9UMI€ 

WEST-VU\ANDEREN 

hflUnD€(i 
Junt 
22 

27 

29 

IZEGEM. Werkljezoek aan gemeentelijke biblioteek Wevelgem 
Vertrek om 9 u 30 aan het Vlaams Huis Terugkeer tegen 12 uur 
IZEGEM 11-julivienng van VU-lzegem, met als gastspreker Se
nator Michel Capoen over «Hernieuwde stnjdbaarheid» Om 20 u 
in bovenzaal Vlaanns Hu® 
IZEGEM Te voet naar de IJzerliedevaart Inschnjven in het 
Vlaams Huis 

Wervlk-Geluwe kolporteren 

„Pecq-Armentieres" 
De belangnjkste aanbevelingen luiden 
als volgt 
— Het integreren van sociale woning
bouw Ctype bouwmaatschappip en los
se woningbouw 
— De mogelijkheid scheppen om, na 
afspraak met de toekomstige bewo
ners, woonerven in te schakelen 
— Het afwijzen van een systeem 
waarbij de garages aan de straatkant 
staan, met de woning achteraan, en 
vi/aarbij alleen een voetpad toegang 
geeft tot de voordeur 
— Parkeerruimte kombineren met bo
men en groen in het algemeen 
— Een volkomen van de andere nj-
strook gescheiden fietspad aanleggen 
in de toegangswegen 
— Aandacht voor een veilige toegang 
via en uitweg naar Baronstraat en ver
der naar Pnnsessestraat en Emelgem-
seplein 
— Aandacht voor het afbouwen van 
de verkeersdrukte — in het biezonder 
van het vrachtwagenverkeer — in de 
Baronstraat Als altemabef verdient 
het aanbeveling de Meulebeekse-
straat zo snel mogelijk door te trekken 
naar de A 17 en naar Roeselare 
— Het BPA Emelgem-Noord dient zo 
gekoncipieerd te worden dat het cen
trum van Emelgem zijn funkbes kan 

OCMW-IZEGEM 
Aanwerving gegradueer
de verplegende Al of so
ciale verplegende Al - op 
proef in vast verband en 

aanleg werfreserve 
Ten behoeve van het Mana Rust
oord (165 bedden) wordt een ge
gradueerde verplegende Al of 
een sociale verplegende Al aan-
gev^rorven op proef in vast ver
band Tevens wordt een werfre
serve aangelegd, geldit tot 30 jum 
1982 Studenten van het laatste 
jaar Al verplegende kunnen 
eveneens hun kandidatuur stel
len 
Voorwaarden! 
1 Gewone administratieve voor

waarden 
2. Houder zijn van het diploma 

van gegradueerde ziekenver-
plegertverpleegster) of ge
rechtigd zijn een van de titels 
van gegradueerde ziekenver
pleger (verpleegster) te voeren 
bij toepassing van artikel 25 
van het Koninklijk Besluit van 
17 augustus 1957 houdende 
vaststelling van de voorwaar
den waaronder het diploma 
van verpleegster of verpleger 
wordt toegekend 

3 Slagen in een eksamen, gelijk
waardig aan dit bij de Staat 

4 Leeftijd Op datum van afslui
ting van de kandidatuurstel
ling minstens 21 jaar oud zijn 
en met ouder dan 35 jaar zijn 
De maximum-leeftijd wordt 
verhoogd voor de voorkeur
rechthebbenden en voor hen 
die pensioengerechtigde dien
sten kunnen laten gelden voor 
de omslagkas van gemeente
lijke pensioenen 

Nadere inlichtingen zijn te beko
men bij het sekretariaat OCNTW 
(Personeelsdienst), Kokelare-
straat 2, 8700 Izegem, tel 051 
30 2851 dn de voormiddag) 
De aanvragen, samen met een 
afschrift van het vereiste diplo
ma dienen bij aangetekend 
schrijven gericht te worden aan 
de heer Voorzitter OCMW Koke-
larestraat 2 te 8700 Izegem, uiter
lijk tegen 4 juli 1980 

(Adv 153) 

behouden 
— Verzet tegen inplanting van eender 
welk warenhuis of supermarkt 
— Het inplanten in het BPA of elders in 
Emelgem van een polyvalente zaal op 
de maat van Emelgem 

Aanbevelingen 
Binnen de VU werkt een werkgroep 
«Ruimtelijke Ordening» die de aanbe
velingen van de vergadenng van 
10 juni volledig onderschnjft Deze 
werkgroep formuleerde nog volgende 
bijkomende aant)evelingen 
— Het behoud van de Gisteltieek in 
haar natuurlijke staat Aan weerszijden 
moet binnen de grenzen van het BPA 
Emelgem-Noord een brede groen
strook met txjmen komen, ook als de 
normalizatie toch doorgaat 
— De aanleg van een fietspad langs 
de Gistelbeek in het BPA 
— Het voorzien van ruimte voor een 
speelplein in het BPA 
— Het wordt bjd om na de «woonuit-
breiding» (het almaar innemen van 
nieuwe gronden voor woningbouw) nu 
ook eens aan «inbreiding» te denken 
Er IS dnngend behoefte aan een studie 
of het toegankelijk maken van gege
vens over het aantal woningen in Emel
gem die voor verbetenng vatbaar zijn 
Kwaliteitsverbetenng van de bestaan
de woningen kan in aanzienlijke mate 
bijdragen tot het tegengaan van ont
volking van het oude Emelgem 
Al deze aanbevelingen zullen door de 
VU verdedigd worden op diverse ni
veaus in de gemeentelijke kommissie 
van advies voor ruimtelijke ordening 
en stedebouw en in de gemeenteraad 

OCMW-IZEGEM 
Aanwerving maatschap
pelijk werk(st)er full-time 
Het OCMW-Izegem verklaart de 
funktie open van maatschappe
lijk werk(st)er fuU-time op proef 
in vast verband en aanleg werf
reserve tot 30 juni 1982 
1 Belg zijn - van goed gedrag en 

zeden 
2 De burgerlijke en politieke 

rechten genieten 
3 De mannelijke kandidaten 

moeten aan de militiewetten 
voldoen 

4 In het bezit zijn van het diplo
ma van maatschappelijk 
werk(st)er of van gegradueer
de sociale verplegende of een 
gelijkwaardige titel (KB van 
09031977) Studenten van het 
laatste jaar maatschappelijk 
werk(st)er kunnen eveneens 
hun kandidatuur stellen 

5 Op de dag van afsluiting van 
de kandidaturen de mini
mumleeftijd van 21 jaar heb
ben bereikt en de leeftijds
grens van 35 jaar niet hebben 
overschreden 

6 Lichamelijk geschikt zijn voor 
de uitoefening van dit ambt 

7 Slagen in een gewoon eksa
men 

8 Proeftijd 1 jaar - kan verlengd 
worden 

De kandidaturen samen met een 
afschrift van het vereiste diplo
ma en met een curriculum vitae, 
te richten per aangetekend 
schrijven aan de heer Voorzitter 
van het OCMW, Kokelarestraat 2 
te 8700 Izegem, uiterlijk ter post 
besteld op 4 juli 1980 
Verdere inlichtingen te bekomen 
op het sekretariaat van het 
OCMW (Personeelsdienst), Koke
larestraat 2, 8700 Izegem, tel 051 
30 28 51 (in de voormiddag) 

(Adv 152) 

VUJO-Oostende 
met de fiets 
naar de 
ijzerbedevaart 
29 Juni is het weer zover Voor de der
de nnaal ncht VUJO «Groot-Oosten-
de» zijn jaarlijkse fietstocht In naar de 
IJzerfcüedevaart 
Allen op post op zondag 29 juni om 
8 u 15 aan het kruispunt «Petit Pans-
en om 8 u 30 aan het arr sekretanaat 
Nieuwpoortsesteenweg 356 (hoek 
Narcissenlaan) Meer inlichtingen bij 
VUJO Groot-Oostende, Nieuwpoort-
sestwg 356 te 8400 Oostende 

Openlucht «Peegie» 
te Haringe 
Op 27,28 en 29 juni as wordt op Hoe
ve «Ter Vlooghe» het suksesstuk 
«Peegie» opgevoerd Dit meesterlijke 
boek van Willem Denijs dat tot toneel 
bewerkt werd door Willem Putman 
trok steeds bomvolle zalen De genum
merde kaarten kunnen (100 fr volwas
senen, 50 fr kinderen) besteld worden 
bij Paul Recour (057-30 02 70) De hoe
ve IS gelegen in de Moenaardestraat 
82 te Hannge Het stuk t>egint op vnj-
dag 27 en zaterdag 28 juni om 19 u 30, 
zondag 29 juni om 15 u 
Een aanrader I 

Vlaamse Kring Damme 
laat eigen stad zien 
Naar aanleiding van «800 jaar stads
rechten» te Damme organizeert de 
plaatselijke Vlaamse Knng een bezoek 
aan deze stad 
Damme is niet alleen de Uilenspiegel-
stede maar tevens de getuige van de 
bloei van Brugge in de 16de-17de 
eeuw Deze stad heeft — mede dank 
ZIJ zijn haven — een enorme kulturele 
en ekonomische bloei gehad 
Dit zullen we kunnen vaststellen door 
een bezoek aan het Zeemuseum, Huy-
ze De Grote Sterre, het hospitaal en 
andere vertwrgen hoekjes 
Een deskundige gids zal de nodige uit
leg verschaffen Wij verwachten u en 
uw familie op zondag 22 juni om 14 uur 
aan het stadhuis van Damme Warm 
aanbevolen I 

Izegem op 
werkbezoek aan 
de Gemeentelijke 
Biblioteek 
van Wevelgem 
Omdat de Wevelgemse Ge
meentelijke Biblioteek ver voor is 
op het biblioteekwezen in Izegem 
en in het arrondissement Roese-
lare-Tielt organizeert VU-lzegem 
een werkbezoek aan deze biblio
teek, op zondag 22 juni 
Er worden geen uitnodigingen 
verstuurd Iedereen is echter 
welkom Gezamenlijk vertrek om 
9 u 30 aan het Vlaams Huis, Gro
te Markt Izegem 

Aan al de mensen die geholpen heb
ben het «Pecq-Armentieres»-dossier 
te verspreiden in Wervik en Geluwe, 
onze welgemeende dank Voor de be
stuursleden was deze spontane hulp 
een stimulans voor een nog betere 
werking in de toekomst Daarmee 
werd nogmaals tiewezen dat de VU 
een partij is die het — gelukkig* — 
moet hebtsen van idealisten die geen 
taak ontzien, ongeacht hoeveel per
soonlijke vnie tijd eraan teloor gaat 

Dat «ze» het eens nadoen' Nog een 
klein verzoek er dienen nog enkele 
buitenwijken en straten bedeekl te 
worden, nog een klein duwrtje en elk 
gezin in Wervik-Geluwe kan over de 
belangrijke VU-informatie beschikken 
Wie wil, kan zich nog aanbieden bij het 
bestuur teneinde de karwei volledig at 
te ronden Nogmaals onze dank' 

11 juli, en 
de «commerce» 
Naar traditie wordt er te Wervik een elf 
julhvienng ingencht met de medewer

king van de Stedelijke Kultuurraad 
Wat lezen we nu in «Binding» het or
gaan van de Kultuurraad'' Dat er op
nieuw een ruil- en openluchtmarkt 
wordt ingencht en dat er gehoopt 
wordt dat zogezegde Vlaamse jonge
ren geen mensen zullen lastig vallen 
die hun waren aanpnjzen in een anda-
re taal Bedoeld wordt de Franse taal 
natuurlijk Verleden jaar was er daarte
gen protest van enkele VU-pngeren, 
die het met namen dat de Wervikse 
mensen eentalig Frans bediend wer
den Ook senator Capoen kwam tus
sen toen de politie de Vlaamsbewuste 
jongeren de les wilde spellen Verder 
staat in «Binding» nog te lezen, dat 
deze markt wel ingencht wordt binnen 
het 11 juli-kader, maar dat het eigenlijk 
geen Vlaams feest is' Wie daarvan een 
tekeningetje kan maken kan steeds bij 
ons terecht 

Op zaterdag 23 augustus om 
19U.30 

Grandioos 
Rodenbach-feest 
In de expohallen van Roeselare 
(slechts plaats voor duizend mensen) 
Bijdrage 500 frank per persoon 

Daarvoor wordt u aangeboden 
— de bartjecue (biggetjes, worstjes, ^ 
koteletten, aardappelen, tomaten J, 

— een Flodent)achkruik als aanden
ken, 
— gans de avond Rodenbachbier, li
monade en cola, 
— een Ober-Bayem orkest 
In de namiddag is er een wandeling 
langs het Rodentiach-pad Na de wan
deling bloemenhulde aan het stand
beeld van Rodenbach 

De bijdragen voor de bartjecue-avond 
dienen gestort te worden vóór 7 au
gustus op de speciale rekening nr 
954-0278922-92 p/a Patnck Calle-
waert Hoogstraat 46, 8800 Roeselare 
Voor inlichtingen tel 051-201473 

19 JUNI 1980 WIJ t l 
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WIJ in D€ lADLK9Ume 

Monument op Borgerhouts 
Moorkensplein 

^̂  

Op zaterdag 14 juni, werd onder een 
stralende zon, de zoveelste realizatie 
van het huidige gemeentebestuur van 
Borgerhout de heraanleg van het 
Moorkensplein, plechtig ingehuldigd 
Voorheen een parkeerplaats met en
kele bomen is het Moorkensplein nu 
een autovnje zone, een oaze van rust 
in het centrum van de gemeente Bloe
men en bomen, zitbanken en zelfs een 
fontein maken met de oude gaslanta-
rens het plein tot een mensvnendelijk 
geheel 
De plechtigheid zelf werd opgeluisterd 
door de Onafhankelijke Harmonicais-
ten «De Campsvnenden», het majoret-
tenkorps «The Lion Girls» en de volks
dansgroep «De Wevers» 
Ook werd door burgemeester Dirk 
Stappaerts het eerste monumentale 
beeldhouwwerk dat op de Borger-
houtse openbare weg is geplaatst ont
huld 
Het betreft een bronzen beeld «Moe
der en Kind» van de vermaarde kun
stenaar Jozef Peters Het geheel werd 
omlijst door een koncert door stads-
beiaardier Jo Haazen 
Gedurende de komende vakantie
maanden hebt u zeker de bjd om Bor
gerhouts trots, het neo-Vlaamse re-
naissancegemeentehuis, te komen be
zoeken Geniet dan meteen van ons 
Moorkensplein 

Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk 

Welzijn 
van Antwerpen 

Spoedopleiding voor verzor
gingsassistenten. 
Er zal overgegaan worden tot het 
mnchten van een spoedoplei
ding met het oog op de aanwer
ving m tijdelijk verband van ver
zorgingsassistenten in onze ver
schillende verzorgingsinstellin
gen 
De aanvang&wedde bedraagt 
bruto per maand 28 352 fr of 
29288 fr naargelang de kandida
ten gerechtigd zijn op stand
plaatsvergoeding of haardtoela-
ge 
De kandidaten zullen m onze 
diensten een spoedopleiding ont
vangen die zal gespreid worden 
over ± 130 uren en die zal lopen 
van september 1980 tot januan 
1981, a rato van 3 uren per avond, 
2 of 3 avonden per week, nL 
maandag, dinsdag en donder
dag Voorafgaandelijk zal een se-
lektieproef worden ingericht 
waarbij zal beslist worden over 
de toelaatbaarheid tot de kursus 
De geslaagden in de kursus zul
len, naargelang de vacatures, m 
tijdelijk verband aangeworven 
worden 
De kandidaten moeten geboren 
zijn na 1371940 en vóór 191962 
ZIJ moeten vóór 13 juli 1980 houd-
(st)er zijn van één der volgende 
studiegetuigschriften, waarvan 
een eensluidend verklaard attest 
moet ingeleverd worden bij de 
kandidaatstelling 
— Brevet van gezinshelp(st)er 
— Brevet van sanitaire 
help(st)er 
— Brevet van kinderverzorgster 
— Brevet van verpleegaspi-
rant(e) 
— Brevet van nursing-hostess 
met 1 jaar opleiding 
— Brevet van bejaarden-
help(st)er 
— Attest waaruit blijkt dat zij 
minstens gedurende 1 jaar vol
doening behaalden in de prak
tijklessen in het kader van de 
verpleegopleiding 
De kandidaten zullen onderwor
pen worden aan een geneeskun
dig onderzoek door de bedrijfs
geneeskundige dienst na de se-
lektieproef 
Bovendien moeten zij een getuig-
schnft van goed zedelijk gedrag 
dienstig voor openbaar bestuur 
inleveren 
De aanvragen dienen op het se-
kretanaat. Lange Gasthuisstraat 
33 te Antwerpen toegekomen te 
zijn uiterlijk op 14 juli 1980 

(AdvJ 

Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk 

Welzijn 
van Antwerpen 

De bediening van schilder wordt 
openverklaard 
Huidige bruto-aanvangswedde 
per maand 28352 fr of 29288 fr 
naargelang de kandidaten ge
rechtigd zijn op standplaatsver-
goedmg of op haardtoelage 

Een vergelijkend examen zal af
genomen worden, waarna een 
werfreserve zal worden aange
legd met een geldigheidsduur 
van 3 jaar, die zal aanvang ne
men bij de benoeming van de 
eerst in aanmerking komende 
kandidaat 

De kandidaten moeten een ge
tuigschrift van goed zedelijk ge
drag, dienstig voor openbaar be
stuur en een militieattest inleve
ren 

I^eftijdsvoorwaarden de leeftijd 
van 21 jaar bereiken en deze van 
40 jaar niet overschreden hebben 
op 2871980 Toepassing der wet
ten van 381919, 2751947 en 
2771961 

Een biezondere reglementering 
op de standplaatsverplichting is 
van toepassing 
Studievereisten A3 of A4-1 of 
B6/B2 over het betrokken be
roep, ofwel 5 jaar praktijk in de 
betreffende stiel 
Inschrijvingsrecht 120fr 
Volledige voorwaarden en ver
plicht inschrijvingsformulier te 
bekomen op de 7de afdeling/ 
personeelszaken, Lange Gast
huisstraat 39 te Antwerpen, tel 
310970-329835 
De aanvragen dienen op het se-
kretanaat, Lange Gasthuisstraat 
33 te Antwerpen toegekomen te 
zijn uiterlijk op 2871980 

(Adv.) 

Geel 
naar Diksmuide 
Vertrek op de markt om 6 u 30 stipt 
Pnjs per persoon 300 fr te betalen bij 
inschrijving bij Andre Peeters, Dr Van-
deperrestraat 2 Geel, tel 014-589736 
dagelijks van 9 tot 19 uur vanaf 
19u 15 Goorkens 9, Geel, tel 
58 58 79 Jan Truyen, Stationsstraat 58, 
Geel, tel 588581, dagelijks van 8 tot 
18u 30 August Raeymaekers, Sluis
straat 6, Geel, tel 5881 34 Van Looy 
Diestseweg, Geel, tel 584032 
Tijdens de reis aangepaste Vlaamse 
strijdliederen Zangbundels worden in 
de autobus gegeven 

Welkom 
in 
Wommelgemse 
Klauwaert 
Alle lezers worden met deze uitgeno
digd op twee «Den Klauwaert»-se akti-
viteiten 

Den Klauwaert start vanaf zaterdag 
28 juni 1980 met een vaste uitbating 

Paula en Ebenne verwachten die dag 
dan ook de vele vnenden van Den 
Klauwaert en wel vanaf 14 uur 

Versnapenngen worden door hen aan
geboden zolang de voorraad strekt Ie
dereen 18 welkom 

En op 11 juli (een vnjdag me dus 's an
derendaags kans op uitslapen) voor 
de derde keer 11 -julivienng in diezelf
de Den Klauwaert De plaatselijke VU 
en VUJO nodigen iedereen uit op 
deze Wommelgemse zangavond 

Dit jaar in het teken van «150 jaar 
Vlaamse Beweging» 

Jos De Houwer begeleidt de zangers 
met zijn trekzak, en zal daarmee de 
handen vol hebben 

Frans Kuijpers houdt een korte 11-ju-
li(stnjd)-rede 

ANTWERPEN 

JUNI 

20 EKEREN-Guldensporenvienngom20 uur in het Ekershof, Groot 
Hagelkruis 6/1 Gastspreker Prof Denne 

21 BOOISCHOT- Guldensporendansfeest in de zalen van Karel 
Heylen Aarschotsebaan vanaf 20 u 30 Met «De Rrots» Inkom 
60 fr 

21BERCHEM: VU-afdeling doet mee aan de anb-Belgische betoging 
Verzamelen om 10 u 30 op de Grote Markt te Antwerpen Inlich
tingen E Deleu Tel 031-308548 

28 KASTERLEE: California Disco & Dia-show met West Coast Mu
sic - Jazz Rhythm Group - DJ Free People Dia's op reuze 
scherm gekruid met Brasser cartoons Om 20 uur in zaal De 
Druif Organizabe VUJO 

VU-Noorderkempen 
richt Vlaamse Kring op 
In de schoot van Volksunie-Noorder-
kempen werd onlangs de «Vlaamse 
Knng Hoogstraten» ofjgericht Het 
doel van deze knng is onder meer het 
inrichten van Vlaams-kulturele akbvi-
teiten, het daadwerkelijk medewerken 
aan de Vlaamse bewustwording van 
ons Noordkempische volk 
De eerste aktiviteit die onze knng zal 
organizeren is een 11 juli-herdenking 
Dit wordt voor Hoogstraten de eerste 
na-oorlogse 11 juli-vienng, meteen een 
aansluiting aan de njke voor-ooriogse 
traditie Aan deze herdenking — die 
plaatsheeft op 4 juli om 20 u in de 
Kantine-zaal van De Veiling te Hoog
straten — werken mede de Kon Har
monie De Eikel uit Brecht het Diets 
zangkoor «Recht en Trouw» uit Ant
werpen, de Hoogstraatse vendeliers. 
het St-Ceciliakoor uit Brecht een af
vaardiging uit Voeren en Walter Luy-
ten 
Gastsprekers zijn Guido De Schuyte-
neer CVVB) en Andries Bogaert (au
teur voorzitter Vlaams-nationale au
teurs) 
Velen onder U kennen de situatie van 
de Volksunie in de Noorderkempen 
ZIJ weten dat een dergelijke manifesta
tie eenvoudigweg met mag mislukken 
Wees aanwezig op onze eerste na
oorlogse 11 juli-herdenking 
WIJ durven U zelfs verzoeken, mocht 
U niet aanwezig kunnen zijn een kleine 
geldelijke bijdrage te willen storten op 

Guldensporen-
vieringte Borgerhout 
Op vnjdag 20 juni heeft in de gemeen
telijke sporthal Plantijn en Moretuslei 
343 om 20 uur de jaarlijkse Gulden-
sporenvienng plaats 
Onder het motto «Een Leeuw eet je 
nooit alleen'» wordt u vergast op een 
spetterend spektakel Toegang gratas 
en ieder is welkom 

rekening 646-1248120-35 van Volks-
unie-Noorderkempen Johan OOMS 

Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk 

Welzijn 
van Antwerpen 

Plaatsen van stoker. 
De plaats van stoker wordt open
verklaard 
Aanvangswedde 28 352 fr of 
29288 fr bruto per maand naar
gelang de kandidaten gerechtigd 
zijn op standplaatsvergoeding of 
op haardtoelage 
Leeftijdsvoorwaarden mini
mum 21 jaar bereikt hebben en 
de leeftijd van 40 jaar niet over
schreden hebben op 1471980 
Toepassing der wetten van 
381919, 2751947 en 2771961 
Diplomavereisten houder zijn 
van een diploma A3 of A4-1 van 
het beroep der openverklaarde 
bediening en afgeleverd door 
een middelbare vak- of beroeps-
school of een technische school 
of een diploma B6/B2 afgeleverd 
door een middelbare avondvak
school ofwel het bewijs leveren 
van 5 jaar praktijk als stoker of 
in verwarmmgsinstallaties 
Een vergelijkend examen zal in
gericht worden 
Inschrijvingsrecht I20fr 
Inschrijvingsformulier en volle
dige voorwaarden te bekomen 
op de 7de afdeling/personeels
zaken van het Openbaar Cen
trum voor Maatschappelijk Wel
zijn, Lange Gasthuisstrat 39 Ant
werpen, (tel 329835 - 310970) 
De aanvragen dienen toegeko
men te zijn op het sekretanaat 
Lange Gasthuisstraat 33 te Ant
werpen uiterlijk op 14 71980 

(AdvJ 

EUROPECH 
samen uit... 
samen thuis. 
heel europa een gans 
jaar door voor chauffeur 
en voertuig :950F 

te verkrijgen: 
3 in de VTB-VAB kantorei\ bij 

de VTB-VAB vertegenwoordigers 
en in de kredietbankfiiiaien. 

een#-ledendlenst 

19 JUNI 1980 WIJ » 
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FILMTHEATERS 

studio 
W e e k v a n 20 t o t 26 j un i 

TERVUREN 
Zondag 15 u K T 
Maandag en dinsdag 20 u 30 

De Witte van Sichem 
Film van Robtie de Hert 

met Enc Clerckx als de Witte 
Woensdag en donderdag 
20 u 30 

K N T 
Convoy 

Film van Sam Peckinpah 
met All Mac Graver en 

Kns Knstofferson 
Vnjdag 20 u 30 
Zondag 18 u K N T 

Up in smol(e 
met Cheech Mann en 

Tommy Chong 

Zat , zond, woensd en donderd 
2 0 u 3 0 K T 

Tlie electric horseman 
Film van Sydney Pollack 

met Robert Redford, Jane Fonda 
en Valerie Pernne 

TIENEN 
Vnjdag en zaterdag 20 u 
Zondag 16 en 20 u 15 

Hair 
Film van Milos Fomnan 

K T 

Vnjdag en zaterdag 22 u 15 
Zondag 14 - 1815 - 22 u 30 
Maandag, dinsdag, woensdag en 
donderdag 2 0 u 30 K T 

Tweede week 

Kramer versus Kramer 
Film van Robert Benton 

met Dustin Hoffman, Meryl 
Streep en Justin Henry 

LEUVEN 1 
1 9 u 4 5 K N T 
One flew over the cuckoo's nest 

Film van Milos Forman 
met Jack Nicholson en 

Louise Fletcher 

16 en 22 u K N T 
Lenny 

Film van Bob Fosse 
met Dustin Hoffman en 

Valene Pernne 

14, 18 en 24 u 
The missing link 

(premiere Leuven) 
Film van Picha 

LEUVEN 2 
14 18 en 22 u K T 

The day the world ended 
met Jacqueline Bisset, 

Paul Newman en 
William Holden 

20 u K T 
Derde week 

Love at f irst bite 
met George Hamilton en 

Susan Saint-James 

16 en 2 4 u K N T 
Moments 

met Michel Bat-Adam, Bngitte 
Catillon en Assaf Dayan 

KURSAAL TURNHOUT 

Vrijdag, zaterdag 2 0 u K N T 
Zondag, maandag, dinsdag, 
woensdag 20 u 30 

Ten 
Film van Blake Edwards 

met Dudley Moore, 
Julie Andrews en Bo Derek 

Vnjdag, zaterdag 22 u 30 
Zondag 15 en 18 u K T 

Yanks 
Film van John Schlesinger 

met Richard Gere en 
Vanessa Redgrave 

Woensdag 15 en 18 u 
Donderdag 20 u 30 K T 

De Witte van Sichem 
Film van Robbe de Hert 

met Enc Clerckx als de Witte 

Vierde gemeentelijke 11 juli-herdenking 

Prof. H. Mertens 
spreekt te Liedekerke 

BRABANT 

Sinds de Volksunie meebestuurt te 
Liedekerke is er elk jaar een gemeen
telijke 11-juliherdenking Deze staat 
dit jaar in het teken van 150 Jaar 
Vlaamse Beweging Het gemeentebe
stuur IS aangesloten bi | het Nationaal 
komitee en heeft in haar begroting 
een som van SOOOfr ingeschreven 
om het komitee te steunen. Voor de 
herdenking van dit jaar stelde sche
pen van Kuituur, Maurits Van Liede
kerke (VU) volgend programma sa
men 

Naast de plaatselijke harmonie 
«Kunst en Vermaak» werd aan de 
groep -KK 81' gevraagd haar mu
ziek- en poezie-programma «Der 
Oudren Fierheid ' - voor het voetlicht 
te brengen De groep bestaande uit 
Jimi Brasseur, Francis Verdoodt Els 
Van den Eynden en Wilfned Jons 
brengt een 50 minutenlang schouw
spel waann poëzie, proza en pamflet-
taire teksten — gedeklameerd en ge
zongen — mekaar afwisselen Van 
Rodenbach tot Gaston Dumez, van 
pamflet tot persknipsel Alle teksten 
i v m 150 jaar België en evenveel ja
ren Vlaamse Beweging worden op 
een onginele manier op een njtje ge
ze t Tussen al dat heerlijks zitten liede
ren van Hullebroeck, Benoit Vere-
mans en anderen Jini Brasseur en 
Francis Verdoodt dragen voor. Els 
Van den Eynden (sopraan) zingt en 

Wilfried Joris begeleidt op de gitaar 
Een programma dat met mag gemist 
worden I 

Als gelegenheidsspreker wordt dit 
jaar beroep gedaan op niemand min
der dan prof Herman Mertens, hoog
leraar in de dogmatische teologie aan 
de KU te Leuven Prof Mertens is bij 
onze lezers zeker geen onkiekende 
Na zijn belangwekkend boek «Geloof 
en Politiek» (1972) kwam hij vooral in 
het nieuws door zijn prangende uit
spraak tijdens het Verzoeningsjaar 
1975 waann hij het ondubbelzinnig 
voor amnestie opnam Hij noemde 
amnestie een knstelijke eis Wie henn-
nert zich zijn uitspraak «Ik ben met fier 
over mijn land waar der tg jaar na de 
Bevrijding nog steeds moet betoogd 
worden voor amnestie Nee, ik ben 
helemaal met fier Ik ben beschaamd 
en ontgoocheld» 

Het spreekt voor zich dat met heel
wat belangstelling zal uitgekeken wor
den naar wat kanunnik Mertens te 
Liedekerke over 150 Jaar Vlaamse 
Beweging zal weten te vertellen 

Het zou dan ook goed zijn mochten 
heel wat VU-mensen, ook van buiten 
Liedekerke, op deze herdenking aan
wezig zijn 

De gemeentelijke 11 juli-herden-
king gaat door op vnjdag 27 juni om 
20 u in zaal Germinal op het Dorps
plein te Liedekerke 

Guldensporenherdenking 
te Meise 

Voor de tweede maal organizeren 
de Vlaamse Kultuurverenigingen van 
Meise-Wolvertem een gezamelijk Gul-
densporenfeest op het Gemeenteplein 
van Meise om 16 u 30 in samenwer
king met de v ^ w Kunstspectrum op 
zaterdag 21 jum 1980 Opgevoerd 
wordt de Rubenscantate van Peter 
Benoit door 600 koorzangers waaron
der ons Carminakoor, gesteund door 
het Antwerps Thebaans kwartet de 
beiaard van Meise, bespeekl door Jef 
Rottiers en het geheel onder de leiding 
van Jan Valach De feestrede wordt 
gehouden door DF-voorzitter Clem De 
Ridder 

Verkeersaktie 
Op woensdag 25 jum om 17 u ver

zamelen voor een VUJO fietspaden
en verkeersaktie Alle jongeren en ook 
ouderen worden verwacht op fiet 
Kerkplein van Meise 

D i k s m u i d e 

Met de fiets allen samen naar de 
IJzerbedevaart ' Waarom met VUJO 
organizeert dit jaar z'n 4de vredesfiet-
seling naar de IJzert>edevaart Vertrek 
op vnjdag 27 juni om 16 u Terugkeer 
met bus (fiets op vrachtwagen) Meer 
informatie bij VUJO-kemleden 

U kan ook met de bus naar de IJzer
bedevaart Inlichtingen en inschnjvin-
gen bij Maunts Passchyn Vilvoordse 
stw 81, Meise, 269 69 35 en bij Jan van 
(kampenhout Merchtemse stw 75, 
Wolvertem, 269.2564 

JUNI 
21 HERENT. VELTEM, WINKSELE:Afdelingsfeest in de refter van 

de gemeenteschool, Overstraat te Veltem-Beisem Om 20 u wijn
en kaasavond Deelname per persoon 150fr Inschnjven bij Ro
ger Castelein, Graafschaplaan 11 te Veltem Tel 016-488989 

23 LEUVEN 100 jaar geleden stierf Albrecht Rodenbach VUJO ge
denkt d i t 

28VOSSEM VUJO-Belgie-barst-fuif met België barst-muziek 
door Studio «Eackx» Deuren om 20 u Voorverkoop 50 fr Kas 
60 f r In zaal Edelweiss 

28 JETTE Guldensporenvienng om 14 u 30 in zaal St-Pieterstnsti-
tuut J B Verbeyststraat Inleiding zangkoor van de V B G J 
Voorwoord door de h Schobben, voorzitter Toespraak door J 
Deberlangeer, aggi schepen - gemeenteraadslid Optreden Reci
tal «Eigen Schoon- van en door «Jo Nell» Feestredenaar P Van 
Nieuwenhuizen Ingencht door de Vlaamse Bond van Gepensio
neerden - Jette 

't Leuvense naar Diksmuide 
De reis kost fooi inbegrejaen 220 fr 
voor volwassenen, 170 fr voor jeugd 
tot 14 jaar en voor jeugdgroepen 
Dit jaar is er keuze tussen 
1 Leuven-Diksmuide met vertjiijf daar 
tot 16 u Dan vertrekt de bus op de 
grote markt naar leper voor een geleid 
bezoek en 's avonds om 20 u het 
meemaken van de «Last Post» Eetpau-
ze voorzien om 19 u 
2 Leuven-Diksmuide met om 14 u 30 
vertrek naar de kust waar men zal blij
ven tot 18 u om rond 20 u 15 in Leu
ven te zijn 
's Morgens vertrekken de Isussen in 
Leuven op de Oude Markt om 7 u 30 
23 juni IS de laatste dag voor inschnj-
ving 

Kontaktadressen 
Aarschot: Boekhandel Meulenbergs, 

Schaluin 74, tel 569334 
Begijnendijk: Alice Dehaes. Kerk

straat 47, tel 567537 
Aarschot: Paul Vanhoof, Albertlaan 

18, tel 566966 - Fr Van Calster, 
Langdorpsesteenweg 137, tel 
568295 

Betekom: Willem De Roover, Steen
weg op (jielrode 16 

Bertem: Raf Vanderdonckt Corbie-
laan 29, tel 488613 

Diest: Maunts Sels, Parklaan 5, tel 
013-33,2366 

Bierbeek: Herman Van Autgaerden, 
Waterstr 16, tel 46.2632 

Korbeek-Lo: l-uk Vanhorenbeek, Vre-
desplein 3. tel 466101 

Herent. Mevr De Deken, O-L-Vrouw-
plein 91, tel 229677 

Heverlee: Guido Depaepe, Pater Lie-
venslaan 7, tel 23 54 97 - Mevr Van-
devoorde, Pakenstraat 10, tel 
22 4513 - Emiel Wuyckens, Middel
weg 21, tel 2241 87 - Piet Ovaere, 
St-Jansbergsteenweg 47, tel 
222100 

Kessel-Lo: Wim O l i s , Abdijlaan 24, tel 
25 65 30 - Cafe De Knng, Jozef Pier-
restr 74, tel 25.2758 - Paul (ïockx, 
Leopold IIMaan 24. tel 254596 - An
dre Van Hoof, Overwinningsstr 24, 
tel 252014 

Kortenberg: P Vanden Dorpe. Leu
vensesteenweg 164 

Leef daal: Ludo Croonenlierghs. Vlieg-
uitstraat 14 

Leuven- S V O , Panjsstr 34, tel 
23.2412 - W V G , Kiekenstraat 1 

Linden: Paul Van Oyenbrugge, Nach-
tegalenstr 38. tel 253946 

Loon beek: Jos Trappeniers, Vrangs-
berg 10, tel 471650 

Oud-Heverlee. Bert Van Hamel, Bo-
gaardenstr 13 

Rotselaar: Hubert Goovaerts, Dorps
plein 9 

Scherpenheuvel- Roggeman Oinst ia-
ne. Rozenstraat 17. tel 013-771511 

Tervuren: Jos Vandevelde. Parklaan 
43, tel 02-76741 02 - Jons Depre, 
Brusselse steenweg 224 

Tielt Margnet Vanhaegendoren, Glab-
beeksesteenweg 29 

Tildonk- Paul Vertjelen, Cauwbergstr 
2, tel 601209 

Tremelo: Wilfned Degoeyse, Lange-
vennestr 3, Baal. tel 564001 

Veltem-Beisem Mevr Vanden 
Broeck. Brusselsestwg 358, tel 
488291 

Vossem- Frans Trappeniers, Treuvel 
24 

Wespelaar: Desiré Deckers, Tuinwijk 
29 

Werchter: Rob C^uppens, Beverlaak 
22. tel 600229 

Wilsele Luk Ckilet Martelarenlaan 5, 
tel 445902 - Vital Geeraerts, L 
Woutersstr 33, tel 230482 

Wijgmaal Rudi Bollaerts, Rotselaar-
sesteenweg 112 

Winksele Van Laer, Dienksgroene 3, 
tel 488321 - Vanbroeckhoven, Hof 
ter Leefdlaan 2, Diependaal 

LIMBURG 

mimmu 
Juni 
24 GENK Toespraak door Kamerlid Hugo Schiltz Om 20 uur in Pa

rochiecentrum «Bret» 

FVV-Beringen 
(kanton) op pad 

Maaseik, 
Neeroeteren, 
Opoeteren naar 
Diksmuide 
Het IJzerbedevaartkomitee legt bus
sen in naar de 53ste IJzerbedevaart te 
Diksmuide op zondag 29 juni a s 
De bussen vertrekken om 6 u op de 
markt te Maaseik, met als verdere op
stapplaatsen Rotem Neeroeteren, 
Opoeteren, Dorne, Niel bij As 
Op de terugweg brengen we een be
zoek aan de Vlaams-Brabantse streek 
van Hoeilaart en Overijse (o a bezoek 
aan een wijnkelder) We zijn terug 
thuis rond 22 u 
De prijs 150fr per persoon, 500 fr 
per gezin (vanaf 4 personen) 
Inschnjven en betalen tot en met 
24 juni as bij 
W Rosiers, Wijklaan 21, Neeroeteren 

(tel 863538) Mevr Vandesande Kul-
tureel Centrum Neeroeteren M Meu-
wis, Neeroeterenstraat 67 Opoeteren, 
L Declerck, Dorperberg 18 Opoete
ren (tel 863624) R Nauwelaerts Dor
perberg 33, Opoeteren (tel 863456) 
Cl Bergmans, Smoutweg 1 Dorne, 
J Deben, Oude Ophovenlaan 88,3680 
Maaseik (tel 564738), P Pieters, Hep-
persteenweg 47, 3680 Maaseik (tel 
564215) M Vastmans, Henrylaan 
89a, 3650 Rotem 

Bree 
naar Diksmuide 
Volksunie Bree doet een oproep tot 
deelnanne aan de IJzerbedevaart op 29 
juni a s 
Er vertrekt een bus om 6 uur aan de 
kerk. Pnjs is 250 fr Voor kinderen on
der de 15 jaar is de deelname gratis 
Kontaktadres Jaak Geussens, Thijs-
straat 5, Bree Telefoon 461776 

Op dinsdag 1 juli 1980 sluit FW-kan -
ton Benngen het werkjaar af met een 
wandeling door oud en onbekend Ant
werpen 
Deze wandeling wordt geleid door Ma-
neke Allard, lerares geschiedenis Zij 
zal vooral aandacht schenken aan de 
geschiedenis van Antwerpen, de groei 
van Antwerpen en de woonerven De 
wandeling staat dan ook onder het 
dubbele motto «het heden in het teken 
van het verleden», en «de mens in de 
stad» 

Vertrek Heusden 8 u . Benngen 
8 u 10, Hulst 8 u 2 0 , Tessenderio 
centrum 8 u 25 en Engsbergen 
8 u 30 

Na een kop koffie wandelen tot 13 u 
Van 13 u tot 14 u 30 is iedereen vnj 
om te lunchen Interessante eetgele-
genheden zullen worden meegedeeld 
Van 14 u 30 tot 17 u 30 wordt er ge
wandeld Thuiskomst rond 19 u 
Pnjs leden 150 fr, met leden 180 fr In
schnjven voor 20 jum bij voor Tessen
derio Therese Gobert 013-661080, 
Diesterstr 3, Tessenderio, Mia Nijs, 
013-662338, Biesdelle 30, Tessender

io, üly Pais, 013-661845, Kerkstr 
13/2, Tessenderio, Greetje Henkens, 
013-662485, Processieweg 12, Tes
senderio, voor Engsbergen ( jamps 
Irene, 013-332079. Sparrenweg 25, 
Tessenderio, voor Heusden Hilda 
Lemmens, 011-436637, St-Willibror-
dusplein 9, Heusden. voor Benngen 
Elza Daniels, 011-436207 

— Studentenkamer te huur, c v , 
warm en koud water zeer rustig 
gelegen nabij Groenplaats, Ant
werpen, ml tel 031-334224 na 
18u 

— Technicus A 2 elektnciteit 20 
jaar Reeds gewerkt zoekt pas
sende betrekking in elektnciteits-
sektor Magazijnier, bediende op
name bestellingen, enz. (Tel 02-
5691851J 
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vrije tijd... 
ool( voor 

je bengels 

ruime pariting • toegang vrij • Itoffie staat 
steeds Idaar 

Ook voor 
kinderen is en 
blijft 
Succes Kleding 
Meyers de 
grote specialist 
van alle 
vrijetijdskleding. 
De grootste keuze 
hemden 
broeken 
blousons 
rokjes 
kleedjes 
bains de soleil 
in de stevigste 
kwaliteit en 
tegen de voordeligste 
prijzen vindt je 
nu bij 

SUCCES KLEDING MEYERS 
BOOMSESTEENWEG 35 A A D T C E I A A R 
TEL. 031-87.38.42 ^\M\n t ^K^M\M\Wl. 

OPEN 
ALLE WERKDAGEN 

VAN 9 TOT 20 U. 
ALLE ZATERDAGEN 

VAN 9 TOT 18 U. 
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Aimé Verpaele (VU) interpelleert! 

Is groen troef te Gent? 
De Gentse gemeenteraad van 9 juni II. werd beheerst door de Interpellatie van 
VU-raadslld Aimé Verpaele In verband met enkele aspekten van de groenak-
kommodatie en de milieubescherming In de Gentse deelgemeenten Gentbrug
ge en Ledeberg. 
Dat de els tot het behoud van de Gentbrugse Voordries centraal stond ver
wachtte Iedereen. Voor het stadhuis werd een korte manifestatie gehouden 
door leden van de Gentbrugse Jeugdraad. 
Verpaele verdedigde in zijn interpella- schien voorzien worden om een twee-
be met hardnekkigheid het behoud van 
de Voordries als rekreatie- en groen
zone HIJ haalde een aantal stukken uit 
het door de jeugdraad op>gestelde dos
sier aan, waann gesteld wordt dat de 
Voordnes voortdurend bedreigd 
wordt door bouwlustige instanties, on
der meer de sociale huisvestingsmaat
schappij De Gentbrugse Haard en de 
RVA 
Verpaele wist mee te delen dat de 
RVA zijn bouwplannen aldaar liet va
ren Ernstige geruchten steken even
wel de kop op dat in de Voordnes vil
la's, sociale woningen of een nieuw ad
ministratief centrum zouden gebouwd 
worden Verpaele vroeg aan het stads
bestuur om in deze aangelegenheid 
klare wijn te schenken Hij maakte hier 
dan ook een link naar de hoorvergade-
nng van 15 apnl II, waar CVP-schepen 
Monsaert met eens een visie van het 
schepenkollege kon naar voor bren
gen 
Verpaele vroeg of er reeds een BPA in 
de maak was Hij vond dat het Gents 
groenbeleid met je dat was daar het 
lijnrecht ingaat tegen de teone die een 
aantal stedelijke ambtenaren inzake 
groenbeleid verkondigen 
De Volksunie, aldus Verpaele, wenst 
formeel dat er op de Voordnes met ge
knauwd wordt 

Rattendaele, Stevensbos 
Inzake het domein Rattendaele vroeg 
Verpaele waarom dit park ineens ge
sloten werd voor het publiek Dit do
mein moet zo sp>oedig mogelijk terug 
opengestekJ worden en er kan mis-

de gemakkelijke toegangsweg uit te 
bouwen 
Voor waf betreft het Ledebergse Ste
vensbos. dat ligt tussen een aantal flat
gebouwen en de E3, had Verpaele vra
gen in verband met het verbod naar 
toegankelijkheid van dit park door de 
huidige pnve-eigenaars, daar dit park in 
het verleden altijd een officieel open
baar karakter had 
Enkel SP-raadslid De Poortere pikte 
hierop in Hij steunde de visie van 
Verpaele De CVP en de P W vonden 
het met eens nodig om zinnig tussen te 
komen in deze belangnjke materie Het 
viel immers elke aandachtige toe
schouwer op dat de CVP-raadsleden, 
met uitzondenng van de burgemeester 
en schepenen, verbod hadden gekre
gen om hun zegje te doen 

Gents groenbeleid 
Het antwoord van CVP-burgemeester 
De Paepe deed ieder milieubewuste 
mens de wenkbrauwen fronsen De 
Paepe zei dat groenbeleid enn be
stond hier en daar een paar txx>mpjes 
te planten en een aantal bloembakken 
te plaatsen De bevolking werd door 
de burgervader opgeroepen om het 
onkruid in hun straat te wieden Boven
dien zijn er voor de Gentenaars ge
noeg wandelmogelijkheden Hij werkte 
op heel wat lachspieren toen hij tot ie
ders verbazing het groen in Groot-
Gent schetste, nl Het Leen te Eekio, 
het provinciaal domein te Wachtebeke, 
het grotendeels verwoeste Zuid- en 
Citadelpark, het Maaltepark, de Leie-
kanten te Deurie en St-Martens-La-
tem 

Inzake de Voordries wist De Paepe 
niet veel te vertellen Hij ontkende met 
kontakten te hebben gehad met de 
RVA Er IS geen BPA in de maak, maar 
het gewestplan — dat voorziet in een 
bouwzone — is duidelijk genoeg Hij 
had ook geen nieuws van minister De 
Backer, die de intentie heeft om de 
Voordnes als dorpsgezicht te be
schermen 
Volgens De Paepe worden voor het 
Stevensbos te hoge pnjzen gevraagd 
door de eigenaar, zodat nog geen 
overeenkomst kon bereikt worden Er 
worden verder stappen ondernomen 
Schepen Ackerman zei dat het domein 
Rattendaele weldra terug zou openge
steld worden, daar enkele dode b)o-
men dienen geveld te worden die een 
gevaar voor de wandelaars beteke
nen 
Verpaele kreeg dus met veel nieuws, 
en besloot uit de repliek van de burge
meester dat er geen bouwvergunnin
gen voor de Voordries zouden gewei
gerd worden Verpaele vond dat de 
burgemeester vooral vergeten had te 
pleiten voor het behoud van bestaan
de groenzones 

Dat burgemeester De Paepe vindt dat 
er in het Gentse genoeg groen is en 
dat bepaalde gronden te duur zijn om 
groen te blijven is op zijn minst ge
schreven absurd 
De Paepe, en het ganse CVP-BSP kol
lege, gaan er prat op een brochure met 
betrekking tot dne jaar fusie uit te ge
ven waann een titel als 'Groen is 
troef" voorkomt Uit wat er op papier 
staat en wat er konkreet gereaiizeerd 
wordt IS er een diepe kloof Elke Gent
se inwoner wordt gekonfronteerd met 
een toenemende aanslag op zijn leef
milieu door onzinnige bouwverkavelin-
gen Vooral de Gentse fusiegemeen-
ten ontsnappen daar niet aan De stad 
wordt meer en meer onleefbaar, onder 
meer door een schnjnend gebrek aan 
groen De repliek van De Paepe op de 
interpellatie van VU-raadslid Verpaele 
IS bedroevend, tragikomisch zelfs Mis
schien kon De Paepe zijn lijst van wan
delmogelijkheden uitbreiden tot het 
Zonienwoud of het Zwin 

Mark SYMOENS 

OM MILJOENEN TE WINNEN 
MOET U EENVOUDIG 

HET JUISTE BILJET KIEZEN. 
Het geluk kan u elke week toelachen. 

En tegelijkertijd stelt u een goede daad: 
de winst van de Nationale Loterij wordt immers 
volledig aan liefdadigheidswerken geschonken. 

Verzekenngen - Hypoteken 

Jaak VAN DUCK 
Verzekeringsraadgever 

Grote Baan 435 
3538 HOUTHALEN-

HELCHTEREN 
Tel 011-534252 

• < 

y 
Molenvest 50 
HERENTALS 

tel 014/21 1207 

mm€uom 
CENTRALE VERWARMING 
pvba ROOBROECK 
Reeds 20 jaar ervaring 
2 500 tevreden klanten 

Valerius De Saedeleerstraat 99 
9300 Aalst 
lel 053/217138 

Gordijnen en overgordi jnen 
Zetels en matrassen 
Alle herstellingen en maatviierk 
Prijsopgave op voorhand 

1 
Marcel VAN den BULCKE 

Wurmstraat 7 
SLEIDINGE 
tel 091/57 3146 

U zoekt een goede drukker? 

Iedereen kiest 

JAN TRUYEIM 
Waarom u dan niet? 

Stationsstraat 58 2440 GEEL 
Tel. 014-58.85.81. • Alle dag- en weekbladen. 

OOST-VLAANDEREN 

KflLCnDIR 
JUNI 
20 

22 

26 

DENDERMONDE: Informatie- en debatavond over «Ekonomisch 
federalisme en ekonomie in Vlaanderen» Om 20 uur in 't Vestje, 
Oude Vest Inleider Jef Maton, prof RU Gent en VU-ondervoor-
zitter 
DEINZE - ST.-MARTENS-LATEM - DEURLE - NEVELE - AAL-
TER - ZULTE- Bezoek aan de Openluchtvertoning van Cynel 
Buysses «Ftecht van de Sterkste» Om 16 uur in de Gavers te 
Bachte-Mana-Leeme Op uitnodiging van de Vlaamse Vrienden-
knng van Deinze - Latem - Deurie - Nevele Toegang 100 fr (kin
deren beneden 15 jaar gratis) Nadien gezellig samenzijn met eet
gelegenheid 

NINOVE; Vlaams Vertx)nd voor Gepensioneerden gaat op uit
stap naar herberg «In den Haas» te Gooik Daarna naar Pamel om 
te genieten van de lekkere aardt)eien met brood en koffie Prijs 
150fr Vertrek om 14u op de Centrumlaan Inschnjven bij Frits 
Van Ongeval, Ninovebaan 66, 9401 Pollare Tel 331343 

Openbaar 
Centrum voor 
Maatschappelijk 
Welzijn Aalst 
De Raad van het Openbaar Cen
trum voor Maatschappelijk Wel
zijn van de Stad Aalst, heeft bij 
het verplegend personeel een be
trekking opengesteld van gegra
dueerde verple(e)g(st)er. 
De kandidaturen moeten bij ter 
post aangetekende bnef worden 
gestuurd naar de voorzitter van 
het OCMW ,̂ de h MVAN DER 
SPEETEN, Gasthuisstraat 40,9300 
AALST, en dienen met de bewijs
stukken uiterlijk op woensdag 
25061980 ter bestemming te zijn 
Overeenkomstig de bepalingen 
van titel V van de wet tot ekono-
mische heroriëntering van 
04 081978, genaamd anti-knsis-
wet, zijn de opengestelde betrek
kingen toegankelijk voor man
nen en vrouwen tenzij het uit
drukkelijk anders is voorzien 
Bijkomende inlichtingen zijn op 
dat adres te verkrijgen op de per
soneelsdienst (tel 053/2123 93 -
binnenpost 104) 

Weiteren viert 
«1000 jaar Wetteren» 
Vlaams 
Ter gelegenheid van de vienng «1000 
jaar Wetteren», een feestjaar voor 
onze gemeente dat toevallig samenvalt 
met 150 jaar Vlaamse stnjd, heeft onze 
gemeente besloten dit jaar de 11-juli-
vienng op een grootse manier op te 
vatten 
Onze VU-schepen van kuituur, Etienne 
Van Laeken, heeft samen met een 
zeer werklustige 11 -juliwerkgroep, on

der leiding van Marcel Van Nuffel, voor 
een degelijk programma gezorgd Op 
vrijdag 11 juli op het Felix Beernaerts-
plein te Wetteren wordt dit in kronolc 
gische volgorde 19-20 u wandelkon-
cert door harmonie «Volksopbeunng -
Massemen», doorheen de straten van 
de gemeente 20-20 u 50 optreden 
van de volksdansgroep «De Lange-
man» 21-21 u 30 feestrede door de 
voorzitter van de Nederiandse Kul-
tuurgemeenschap de heer Rik Boel 
21 u 30-22 u 30 optreden van Zjef 
Vanuytsel 22 u 30-24 u optreden van 
«Stampen en Dagen» 

Zandbergen 
naar Diksmuide 
De Volksunie-afdeling van Zandber
gen, Idegem, Grimminge, Smeerebbe, 
Vloerzegem deelt mee 

IJzerbedevaart 
Zoals vorige jaren reizen wij weer per 
bus naar de IJzerbedevaart te Diks
muide op 29 juni Prijs 230 fr, kinderen 
betalen 210 fr Inschrijven bij de be
stuursleden voor 25 juni Wij vertrek
ken te Gnmminge aan de kerk om 
7 u 15, te Zandbergen aan de kerk om 
7 u 20, te Idegem-Heirweg om 7 u 25 
en te Smeerebbe-Kerkstraat om 
7 u 30 BIJ terugreis bezoeken wij het 
Streuvelsmuseum in Ingooigem 

Dienstbetoon 
Elke tweede dinsdag van de maand 
om 20 u houdt volksvertegenwoordi
ger Jan Caudron zitdag in herberg 
«Het Hoekske», Zandbergen 

Leeuwevlaggen 
Wie zich een leeuwevlag wenst aan te 
schaffen kan deze steeds bekomen bij 
de bestuursleden 
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Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen- en marmerhouweri j 

Brilstraat 41 
HAALTERT 
Tel 053 2122 48 

Alle werken In marmer en natuur
steen 
Open haarden Grafzerken 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

Tel 58214 41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u Zondag gesloten 

klî nJel 

Schoolgerief - Tekengerief -
Boekengerief - Tijdschriften -
Dagbladen 

Verantwoord speelgoed' 
SCHALUIN 74 AARSCHOT 
Tel 016 5693 34 

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

Platteau Lievens Portugeesstraat 9 
1780 Teralfene 
Tel 053 66 74 56 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN 
Tel. 031-36.45.31. 

> 

Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

DROOGKUIS WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ ST PIETER 

Kollegestraat 33 2400 M O L 

014 31 1376 

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 

en VLOERBEKLEDINGEN 

lot mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8 1760 Roosdaal Stri jtem 

Tel 054 333756 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015 71 1240 

Verwarming - sloom 
Alle herstell ingen 

sanitair 

Lederwaren-Parfumerie 
VAN REETH 
Antwerpsestraat 44 
2640 NIEL 
Tel 031 881119 

Kleinlederwaren - handtassen 
reisartikelen • regenschermen 
handschoenen 

BLOEMEN -ERIKA» 

Kerkstraat 23 
2650 B O O M 
Tel 031 880160 

Alle bloemen en planten 

Kort ing van 10 "/o voor alle VU-leden 
en andere Vlaams-nationale groepe-
rmgen 

BINNENHUISINRICHTING 
STROOCA 

053 70 32 19 

«GISELE» 

Jonge mode 
Dames - Heren - Kinderen 

Hogeweg 92-94 
9440 EREMBODEGEM 
Tel 053-216347 

Meubelmagazijnen 
DE KLEINE WINST 
te Niel 
Antwerpstraat 164 177 

Stijlmeubelen + kleinmeubelen 

Ed Claessenlaan 50 52 

alle moderne meubelen 

Tel 031 881316 

Meer dan 3000 m2 toonzalen 
s Maandags gesloten 

STUDIO 
DANN 

02-42869.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/archi tektuur 
— Huweli|ksreportages 

INTRAFORM-
Europameubel 

Torhoutsteenweg 519 
8400 OOSTENDE 
Tel 059 803172 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

I D E L - Tel 011 534349 

KLEDING LENDERS 

Sint Damiaanstraat 41 
W O M M E L G E M 
Tel 031 537039 

Dames-, heren- en kinderkleding 

MEUBELEN MOENS 
Markt 28 
TERNAT 
Tel 5821055 

Specialist primitief -
stij lmeubelen en modern 

KUNSTGEBITTEN 

HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 7340643 
Na 18 u 4254642 

ETN. BERT 
Assesteenweg 117 TERNAT 

Tel 02 5821312 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

A. RUTTEN 

Radio-TV-HIfl-Video 
Eigen liersteldienst 

Dorpstraat 43 
H O U T H A L E N 

Te l 0 1 1 / S 3 5 0 4 0 

10% vrV.U. leden 
KOSTUUMS - VESTONS -
BROEKEN - PARDESSUS. 

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING 
VERMEERSCH 

Steenhouwersvest 52 Antwerpen 
Tel 031 313583 

VERVOER-VERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen 

Tel 02 2681402 

NV Reinigmgswerken 

PEETERMANS 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen 

Selsaetenstraat 28 
2220 Wommelgem 
Tel 031 539530 en 53 7575 

PVBA G. BRUNEEL TOONZAAL 
«DEN DUVEL>BANKELINDEWEG 1 

8984 KROMBEKE-POPERINGE 
Badlcamers • Keukens • Centrale 
verwartning • Houtkachete • Inbouw 

openhaarden • Gasradiatoî n • Af 
was- en wasautomaten • Fngo's en 

Diepvriezers 

Gelegenheidsgrnftek: Huweti(k - Ge
boorte - Zelfklevende pl.ikbünd en 
etiketten Houten drukletters - Reklo-
ine-kii lenders 

FRANSSENS OPTIEK: 

Silhouette 
Marwitz 
Rode^stock 

Herentalsebaan 340 
D e u r n e Z Tel 210896 
Kerkstraat 44 Antwerpen 
Tel 3565 75 

ALLE LAS-
EN SMEEDWERKEN 
vnl smeedijzeren poorten (hand
werk) 
GROENINCKX GEORGES 
Letterkundestr 244 
2610 WILRIJK 
Tel 031-28.93.14 

< 

OOSTDUINKERKE 

Voor Uw verlof aan zee 
Moderne villa's, appartementen en studio's ! • huur 

Vraag gratis katalogus met foto's 

W e s t L i t t o r a l 

Leopold II laan 212 
8458 OOSTDUINKERKE 
Tel 058 512629 (woensdag gesloten) 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 
Rollebeekstraat 45, 
WOO Brussel Tel.: 511.6133 

Privé. 56903.18 

Aankoop en verkoop van Hollandse, 
Luikse en Vlaamse meubelen van de 
17de en 18de eeuw 
Kunstvoorwerpen 

WASSEN VAN ALLE RUITEN 

Aalsterse Glazenwasserij 

Gebr. ALLOO 
Raphael en Willy 

Tel bureau 053-2172 12 

PVBA J BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054 412589 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 

Alles voor land- en tuinbouw 

Tel 091-625142. 

W i | bouwen voor u sleutel op de deur 

OURASON-KEUKENS 

FIRMA SONCK GEBR. 
Anderenbroek 24 
9480 Denderhoutem 
Tel 053 2193 25 

LEON KESTELOOT-
VERMEYLEN 

Begrafenissen - Krematies 

Pannestraat 211 
8480 VEURNE 

Tel 058-311909 

LUKOS p.v.b.a. 
Ringmappen - dokumenthouder -
pochetten - snelhechters • offerte
mappen 

Fortstraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel 031 493507 

V o o r i e d e r o n d e r h o u d e n / o f 
a a n l e g v a n t u i n e n , s n o e i e n v a n 
f r u i t b o m e n , d i v e r s e b o m e n , 
p l a n t e n , a f z a g e n v a n b o m e n - I -
v e r k o o p v a n o p e n h a a r d h o u t 
aan zee r v o o r d e l i g e p n j z e n Te l 
0 2 - 4 6 6 8 0 2 3 o f 4 5 2 5 8 2 5 

Firma M. UYTDEWILGEN 
TV - HIFI VIDEO - ELECTRO 

Wouter Haecklaan 6 2100 Deurne 
Tel 031/216699 

Julius De Geyterstraal 204 Antwer
pen Tel 031/29 0787 

Jeroom EVENEPOEL 
DECORETTE 
Alle schilder-, behang- en dekora-
tiewerken 
A De Cockstraat 42 
DENDERLEEUW 
Tel 053-867408 

GALERIJ DE KEIZER 
E x c l u s i v i t e i t : s a l o n s k l e i n m e u b e l e n 

s c h i l d e r i j e n g e s c h e n k a r t i k e l e n 

l u s t r e r i e 

Z a a k v o e r d e r Sta f K i e s e k o m s Ke ize rs t raa t 2 
T E R N A T 
Tel 02-582 22 22 

KONFEKTIE-DISCOUNT 
Jos. LAGRING-

VAN DAELE 
«VERKOOP AAN 
FABRIEKSPRIJZEN» 
BROEKEN (Jeans t n andt ro) PAR 
K A S BLOESONS ANORAKS 

®"^ Tol 053 66 73 33 
Stf ( nw( g n i.ir Nmovp 76 
9470 DENDERLEEUW 

THEO BARBIER 
Installatiemateriaal - huis
houdtoestellen - draad en 
kabelakkumulatie 

HUWELIJKSLIJSTEN 
Antwerpsestraat 47 
2640 Niel 
tel 031-882531 

TAVERNIER pvba 

Zonneluiken en aluminiumramen, 
staalkonstruktie 
U ie r - koper- aluminium- en inox-
verwerking 

Binnenstraat 32 
9300 AALST 

Tel 053 214207 

Garage 
Guy MOERENHOUT 
SHOWROOM. 
Mechelsesteenweg 145 

GARAGE, 
Prins Leopoldlei 45 
MORTSEL 
Verdeler Alfa Romeo Lada - Lotus 

Tel 031-406780 
031 497632 

lustrerie 

mare 
de vriese 
bar. r u z e t t e l a a n 5 6 c b r u g g e 
0 5 0 / 3 5 / 4 0 4 
b a a n b r u g g e - k o r t r i j k 

Georges DE RAS pvba 

Autocars autobus 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 

LEDE 

Tel 053-21.36.36 

«DE STER. 

IJzerwaren, huishoudar-
tikelen gewoon en elek
trisch 

Kapellestraat 2 
9300 AALST 
Tel 053-21 1930 

PVBA DAMA 
Stationsstraat 107 
9540 BURST ERPE-MERE 

Vloeren -

Open haarden 

lel 053-623765 
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AALST — Het land van Aalst is nog 
steeds geen openbaar Daensmuseum 
r i jk- Zulks is haast onbegrijpelijk als 
men nagaat en beseft wat voor een 
ontzagwekkende sociale, kulturele en 
politieke betekenis het Daensisme in 
deze streek gehad heeft, en vandaag 
nog steeds aan krachtige golfslagen 
meegeeft 
De Vlaamse sociale stri jd vond in 
Aalst een bakermat. Daarvan getui
gen de indrukwekkende toneelvoor
stellingen en ook de onlangs uitge
brachte Daensfilm. 
Maar, het archief en museum ter zake 
bleven tot op heden zoek. 
Sinds twee jaar evenwel mag de jon
ge stadsambtenaar Reinoud D'Haese 
als historicus de opbouw en uitbouw 
van een Daensmuseum en van het ar
chief van de Vlaamse sociale stri jd 
beproeven. De officiële opening in de 
loop van 1980, die hij in het bulletin 
van het Priester Daensfonds aankon
digde was evenwel vorig weekend, bij 
gelegenheid van de jaarlijkse Daens-
dag, nog immer in het stadium van 
een projekt dat «bemoedigend ver
loopt». 

Historicus Reinoud D'Haese is een 
jonge universitaire kracht die in deze 
door materiële beslommeringen over
spoelde ti jd toch nog entoesiasme en 
werkkracht blijkt te kunnen vrijmaken 
voor geschiedkundige waarden. 
Reinoud D'Haese: «In het verleden 
leeft het heden. Dat geldt voor indivi
duen en dat geldt voor de maatschap
pij. Een goede reden v^^aarom ik blezon-
der gevoelig ben om het behoud van 
de Daensistische erfenis is gewoon
weg dat een overgrootvader van mij 
een belangrijk Daensist was. Maar, in 
breder perspektief vind ik het onge
hoord dat de Vlaamse Beweging de in 
zoveel facetten boeiende erfenis van 
het Daensisme zomaar zou laten te
loorgaan. Daarom heb ik gesolliciteerd 
en ben ik aangeduid voor de uitbouw 
van een Daensmuseum en voor een 
Aalsters archief van de Vlaamse socia
le strijd.» 

— Om en rond het Daensisme zijn er 
in de voorbije jaren tal van, niet zel
den vluchtige, initiatieven geweest 
die van aard waren om het sociale van 
de Vlaamse strijd te beklemtonen. Het 
is vooral aan zoveel «Priester Daens-
vrienden» te danken dat nimmer de 
behoefte aan een Daensmuseum ver
zwegen werd. 
Maar, het gratis pro-deowerk is voor 
haast elk soort sociaal-politiek stre
ven op den duur vermoeiend. En dus 
mogen de Daensisten zich tevreden 
voelen dat de vast bezoldigde histori
cus Reinoud D'Haese ten tonele ge
voerd wordt -
R. D'Haese: «Het Daensisme leeft nog 
immer bij de gratie en in de overtuiging 
van belangwekkend veel Vlamingen 
die er naast hun professionele bezighe
den hun werk van maken om dit door 
priester Daens op gang gebrachte so
ciale streven ook in onze maatschappij 
van vandaag te laten gevoelen en in
vloedrijk te maken. 
Ikzelf voel me gelukkig een apart pro
fessioneel steentje te kunnen bijdra
gen. 
Ik besef dat in ruime kring de verwach
tingen hooggespannen zijn, maar als 
we er op korte tijd (op een paar jaar 
tijd) in slagen om een bescheiden maar 
historisch degelijk Daensmuseum en 
-archief uit te bouwen, dan meen ik dat 
we voor de verdere evolutie van de 
Vlaamse Beweging een belangrijke 
hoeksteen bijdragen.» 
— Een niet te onderschatten moei
lijkheid voor professionele verzame
laars als Reinoud D'Haese is dat de 
getuigenissen (dokumenten en voor
werpen) nogal dikwij ls biezonder ge
havend te voorschijn komen uit twee 
repressieperiodes: de bekamping van 
het Daensisme, en de naoorlogse re
pressie-

Reinoud D'Haese: 

I I Het Daensisme 

leeft en overleeft" 

Reinoud D'Haese: «Niet zelden zijn ge
tuigenissen over het Daensisme door 
de erfgenamen ervan zelf verpulverd 
of van de hand gedaan, om voor hen
zelf mogelijke politieke miserie te ver
mijden. Toch bestaat er over het 
Daensisme nog meer getuigend mate
riaal dan men vermoedt. En het is pre
cies onze bedoeling om deze onschat
bare waardevolle getuigenissen volko
men en naar behoren te bewaren. 
Na verloop van jaren (en zeker de jong
ste jaren) is er nogal wat geschreven 
en beweerd omtrent het Daensisme, 
maar we moeten vaststellen dat hierbij 
amper gebruik werd gemaakt van au-
tentieke bronnen. 

Zo bij voorbeeld wat betreft bereikte 
scheiding tussen kerk en politiek. Ik stel 
met spijt vast dat sommige Daensisten 
van vandaag over geschiedkundige fei
ten ter zake te weinig oorspronkelijke 
informatie hebben.» 

Klein maar uniek 
— Wie interesse heeft voor het 
Daensisme — een licentiaatsstudent 
of gewoon een politiek-geVnteres-
seerde — die kan dus voor deskundi
ge begeleiding terecht in het Aalsters 
Daensarchief-? 
R. D'Haese: «Na twee jaar pioniers
werk is het inderdaad zo dat dit cen

trum in de Kapellestraat stilaan vorm 
begint te krijgen. 
Maar, het wetenschappelijk werk dient 
toch nog wel behoorlijk wat krediet te 
krijgen. 
Het embryo van ons archief bevat nu 
ongeveer een 500 «titels», in de kleine 
vakbiblioteek. 
Een biblioteek in de getrouwe gedaante 
kunnen we overigens nog echt niet 
aanbieden. 
Maar de uitbouw ervan geschiedt ge
stadig. 
Er is meer archiefmateriaal voorhanden 
dan men zou durven denken. Alleen is 
het een uiterst moeizame zaak om de 
dokumenten bijeen te sprokkelen. 
Begrijpelijk zijn de privé-verzamelaars 
niet meteen bereid om op onze een
voudige vraag hun Daens-herinnerin-
gen zo meteen aan ons embryo-archief 
af te staan. 
Maar, stilaan groeit het besef dat het 
onzinnig en sociaal onverantwoord zou 
zijn om nog méér stukken van de 
Daens-erfenis met de jaren te laten ver
loren gaan.» 
— Ambitieuzer dan het verwezenlij
ken van een Daensmuseum is uitein
delijk ook uw betrachting om een uit
gebreid archief van de Vlaamse so
ciale stri jd, in het kader van een Aal
sters gemeentelijk budget, uit te bou-
wen-

R. D'Haese: «Wij kunnen hier zeker niet 
datgene wat een universitaire biblio
teek of een koninklijke biblioteek ver
mag. Dat is duidelijk. Maar, het zou an
derzijds toch ook wel een schromelijk 
gemis zijn als de stad Aalst zou nalaten 
de sociale, politieke en kulturele ele
menten van het Daensisme, met de 
daaraan wezenlijk verbonden sociale 
Vlaamse strijd, in het Aalsterse zelf bij
een te brengen en in historisch per
spektief te bewaren. 
Het beoogde museum van de Vlaamse 
sociale strijd in Aalst zal onvermijdelijk 
een «klein museum» blijven, maar dat 
neemt niet weg dat we er unieke doku
menten zullen bijeengebracht hebben. 
Dat neemt evenmin weg dat wij zullen 
meegewerkt hebben aan een financieel 
krachtiger initiatief zoals dat in Gent 
momenteel mogelijk blijkt als één van 
de projekten in het kader van 150 jaar 
België... 

De vaststelling die wij hierbij dienen te 
maken is dat men in dit land langs geen 
kanten iets ontwaart van een gekoördi-
neerd beleid voor de inzameling en de 
deskundige bewaring van relikten en 
ander historisch materiaal.» 
— Wat vooral neerkomt op een ge
brek aan financiële middelen-? 
R. D'Haese: «In de voorbije jaren werd 
er zelden of nooit financieel bezwaar 
gemaakt tegen materiële expansiepro-
jekten, zoals bij voorbeeld de aanleg 
van autowegen. 
Maar als er in de sociale en kulturele 
sektor dwingende en dringende be
hoeften gemeld worden, dan worden 
de initiatieven afgeschermd en afge
remd met de dooddoener dat de ge
meenschap het nodige geld niet kan 
opbrengen.» 
— Archivaris Reinoud D'Haese 
werkt vooralsnog in een kamer van 
pakweg 2 nij 3 meter, met een niet 
weinig gehavend borstbeeld van pas
ter Daens op de rand van een goed
koop boekenrek. 
Voor de uitbouw van een Daensmu
seum en een archief dat van heinde 
en verre zal bezocht worden door 
Daensgezinden en geïnteresseerden 
zal nog heel wat meer nodig zijn dan 
de opmerkelijke studie- en verzamel-
ijver van een historicus. 
Metterti jd zullen er hoe dan ook meer 
geldmiddelen dienen beschikbaar ge
steld te worden. 
Metterti jd zal dit Aalsters historisch 
Daenscentrum slechts kunnen vol
waardig uitgroeien mits een mentali
teitswijziging in die zin; een blijvende 
aanmoediging om de Daensbeweging 
ter plekke in Aalst nieuwe begeeste
rende momenten van bezieling te ge
ven. 
In het tegengestelde geval zien we 
niet In hoe dit Daenscentrum In de ko
mende jaren levenskracht zal krijgen. 
Momenteel draagt Reinoud D'Haese 
het ambitieus projekt van het Daens
museum en het archief van de Vlaam
se sociale stri jd. Hij zoekt daarbij wel 
bemoedigende en praktische steun 
van al diegenen die begaan zijn met 
het behoud van de geest en de stu
wing van het Daensisme in de politie
ke wereld. 

Wie voor een bezoek, het verwerven van 
informatie, het bezorgen van archiefstuk
ken of van waardevolle elementen voor 
het Daensmuseum kontakt zoekt met ar
chivaris Reimond D'Haese kan terecht in 
de Kapellestraat 17 te Aalst (Tel. 
053-77.06.84). J 
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