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Toch ook goed nieuws:

Vlaamse zeevisserij
de haaien
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Lees biz. 10-11 en 28

DE BOEMERANG VAN 1970
Lees biz. 3

Alsof er geen vuiltje aan
de lucht was_ Zo prijkten ze tegen de schuttingen van Vlaanderen,
iets meer dan een jaar
geleden, in december
1978. Martens en Tindemans: schuttingmannen.
Hun beloften: schuttingwoorden.
Wat weegt het zwaarst
voor de CVP? Haar gewezen voorzitter en eerste-minister?
Haar
voorzitter en gewezen
eerste-minister?
Haar
programma?
Of
de
macht?
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DE ZIEKENKASSEN
Spijtig moet ik protesteren tegen de
bewering dat de ziekenkassen met financiële moeilijkheden zouden te
kampen hebben.
Dit is zeker voor Limburg niet het geval.
Bij de Europese verkiezing heeft het
vertKsnd van Kristelijke Mutualiteiten
van Limburg zelfs nog geld in overschot gehad om reklame te maken
voor de CVP-kandidaat «Bert» Croux.
In elke brievenbus vond men een
kleurrijk uitgegeven vier bladzijden tellende folder voor «Bert». De verantwoordelijke uitgever was Robert Vandeloo. Ridder Portmansstraat Hasselt
Het embleem van deze katolieke vereniging kwam er zelf op voor.
En nu zou deze vereniging in geldnood
zijn. Kan toch niet!
Dat dit reklamegeld de langdurende
zieken toekwam, hebben deze zogezegde «kristenen» natuurlijk over het
hoofd gezien. Van enig protest van de
proosten heb ik niets vernomen.
Wanneer gaan de dokters nu eens een
aktie voeren voor een betaling zoals
die bestaat voor de apotekers?
Gelukkig heeft «Hengelhoef» een nieuwe opgave bijgekregen: herstellingsoord voor zieke kassen...
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ONZE PLICHT
In een schrijven beweert JD uit
Genk («WIJ» 10/1/80) dat de 20 of
70.000 betogers tegen de Installatie
van kernraketten op ons grondgebied,
onbelangrijk zijn Lo.v. de miljoenen
Westeuropeeërs die afvi^ezig bleven.
• JD wekt op deze manier de indruk dat
de afwezigen gewonnen werden voor
de installatie. Als we nochtens het resultaat bekijken van de Uniopenquéte,
die voor enkele weken rond deze
kwestie werd gehouden, stellen we
juist het tegenovergestelde vast. Hierbij was duidelijk dat het grootste gedeelte van de bevolking, zowel in
Vlaanderen als Wallonië, tegenstanders zijn van deze nieuwe escalatie.
Door in geen enkel opzicht rekening te
houden met de meerderheid van de
bevolking bewijst deze regering nogmaals hoe ondemokratisch onze instellingen wel geworden zijn om nog niet
te spreken over onze totale afhankelijkheid van buitenlandse belangengroepen.
Het ligt geenszins in mijn bedoeling
JD uit Genk het recht te ontzeggen er
in de rakettenkwestie een andere mening op na te houden dan deze van de
partij. Wel zou ik willen wijzen op het
gevaar van zijn redenering. JD zal
moeten toegeven dat ondanks het
barre weder en voor veel studenten
de blokperiode, deze manifestatie de
grootste was sedert de memorabele
marsen op Brussel. En ondanks het feit
dat ook op deze marsen slechts qen
minderheid van de Vlaamse bevolking
aanwezig was zijn we het er toch allen
over eens dat ze werden gehouden
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voor een rechtvaardige Vlaamse zaak.
Tenslotte, als we zo verder redeneren
wat dan gedacht van de kleinere manifestaties rond de Voerstreek en de
school in Komen.
Persoonlijk ben ik ervan overtuigd
dat de VU in deze kwestie, vanuit haar
pacifistische bewogenheid, een juist
en ongecomplexeerd standpunt heeft
ingenomen zonder zich gelegen te laten aan buitenlandse belangen en
druk.
Als volks-nationale partij is het niet
alleen onze plicht te ijveren voor een
Vlaamse Staat, maar ook voor een
Staat met een eigen identiteit zonder,
zoals nu, de vazal te zijn van de grootmachten en hun berekende en doorzichtige belangen.
R.V., Brasschaat

EEN JAAR
VOLKSE STRIJD (1)
Ik heb met veel interesse uw bijdrage
gelezen over de «Een jaar volkse
strijd». Graag pik ik in op uw laatste paragraaf over Oceania
Ook daar is men het Franse bestuur
beu. In 1968-69 waren we in PapeeteTahiti, we maakten er kennis met een
Tahitiaan die ons vertelde dat er dikwijls knokpartijen zijn tussen Tahitianen en (vooral) het Vreemdelingenlegioen en Nieuwe Fransen, hij zegde
ons dat ze zelfbestuur willen, los van
Frankrijk.
In Naumea, hoofdstad van Nieuw Caledonië, wordt men ook de Fransen beu,
de geboren blanke Caledoniërs en de
Kanakken (oorspronkelijke bevolking
maar sterk gereduceerd) en andere
daar geboren rassen (Viets, Chinezen,
Melanesiërs, enzJ zijn er tegen de immigranten of nieuwe uit Frankrijk komende Fransen en het bestuur.
We zagen er infanteristen van het bataljon «Mariniers van Polynesië» (Pacific) in de straten patrouilleren met camionetten uitgerust met radio en zendposten.
Een Belg die juist uit Noumea vertrok
vertelde ons dat de immigranten er
door de «oude» eruitgepest worden,
ook hijzelf.
Op de Nieuwe Hebriden, een condominium met Frans-Engels bestuur lijkt het
al niet veel beter. Met ons waren er
een paar Franse journalisten die vragen stelden aan een hoteluitbaatster,
toen ze aan de politiek begonnen antwoordde de uitbaatster dat ze alle vragen wilde beantwoorden behalve de
politieke, «'t Is beter dat potje gedekt te
laten» zegde ze.
Dit alles gebeurde eind 1968, begin

Mag ik Karel Jansegers er vriendelijk
op wijzen dat hij juist hetzelfde doet
met de Slovenen. Hetgeen hij over de
Slovenen schrijft is ongeveer hetzelfde wat het FDF over Brussel en de
Vlamingen in het buitenland propageert
Nu stel ik mij de vraag of hij al ooit met
echte Oostenrijkse Slovenen die hun
eigen kuituur (in Oostenrijk!) willen bewaren heeft gepraat? Is hij al ooit in
echte Sloveense dorpen in Karintië geweest? Heeft hij ooit de h. mis bijgewoond in een van de vele dorpskerken
en heeft hij daar geluisterd en gekeken?
Het gaat hem in bepaalde delen van
Karintië niet om het verdedigen van de
Duitse kuituur, maar wel om de Sloveense!
Als hij wil kan ik hem het adres geven
van een hoogstaand Sloveens nationalist die hem een heel andere kijk op de
Slovenen van Karintië zal geven. Zoals
ook onze Waalse broeders, zijn de
Duitstalige Karintiërs meesters in het
verdraaien van de werkelijkheid.
En wat het argument samenwerking
met de kommunisten betreft: onze
frankofone landgenoten schelden ons,
bewuste Vlamingen, al 40 jaar voor
nazi-kollaborateurs I
M.M., Heverlee

VERTALINGEN
Alle talen,
ook bulteneuropese
Vertaalbureau
HERREMANS-FLINT
Sneppelaar 33a, 2900 Londerzeel

Tel. 052/30.1079
(Adv. 18)

LP, Helchteren

AFGHANISTAN,
Daar de VU trouw wil blijven aan het
vredesideaal van de Vlaamse Fronters
en aan de leuze «Nooit meer oorlog»
heeft ze zich uitgesproken tegen de
opslag van atoomraketten in Vlaanderen.
Toen enkele weken later tienduizerv
den Sovjetsoldaten Afghanistan binnenvielen vroegen velen zich af of
deze houding wel de juiste was.
De plaatsing van tientallen kernraketten op ons klein en overtievolkt grondgebied is niet te verantwoorden. Bij
een mogelijk konflikt zou dit als een
magneet werken. Daarenboven Is de
beslissing om deze raketten te plaatsen onaanvaardbaar omdat ze ons
wordt opgedrongen zonder degelijke
voorlichting en demokratische inspraak. Dit betekent niet dat wij ons
moeten verzetten tegen de installering
van bv. raketten in duikboten. Hun positie kan niet altijd bepaald worden,
hun aantrekkingskracht is dus geringer dan basissen op de grond.
Bij de ontleding van de Afghaanse situatie mogen wij niet uit het oog verliezen dat er sedert verscheidene maanden al ongeveer tweeduizend Sovjetrussische advizeurs in het land aanwezig waren. Waarom dan ineens zo'n
geweldige drukte uit een bepaalde
hoek?
Binnen enkele maanden worden in de
VS presidentsverkiezingen gehouden
en Carter kan deze situatie alsook het
Iranees konflikt goed gebruiken om
zijn gehavende populariteit in eigen
land op te voeren. Er mag ook niet uit
het oog verloren worden dat de USSR
de laatste tijd enkele nederlagen heeft

moeten inkasseren. Egypte ging verloren, in de Somalische stad Berbera vielen een door de Sovjetunie volledig uitgebouwde raketbasis en haveninstallatie in handen van de VS. De door het
Oostblok gesteunde regimes van
Ethiopië en Angola hebben in grote delen van hun land af te rekenen met
krachtige guerrillabewegingen die belangrijke overwinningen hebben geboekt
Wel stel ik mij nu de vraag waar sommige «pacifisten» blijven om te betogen tegen het oorlogsgeweld? Waar
zijn nu de verontwaardigde protesten
van allerlei aktiegroepen en komitees.
Zij zwijgen nu want hun opdrachtgevers zijn in een moeilijke situatie gewikkeld. Hun zwijgzaamheid is nu het
mooiste bewijs dat zij geen pacifisten
zijn maar wel andere doeleinden nastreven. Amada ging betogen tegen de
Russische inval in Afghanistan, maar
wanneer zal Amada eens betogen tegen de Chinese inval in Tibet nu reeds
21 jaar geleden of tegen het meest
moorddadige regime Pol Pot En wanneer gaan zij en wij betogen voor de
vrijheid voor Estland, Letland, Litouwen, Oekraïne?
L, Hove

WIE HELPT?
Ik doe mijn best om «amnestie» te propageren. De «Verzoeningsmis» (tekst
e.h. Meertens, muziek A. Preud'homme) voor twee sopranen en tenor is
met Kerstmis in verscheidene kerken
gezongen. Waarom wordt in uw blad
niet meer steun gegeven aan onze
Vlaamse liederschat? Zes miljoen Vlamingen laten zich beduvelen door de
media en niemand die zijn bek opendoet Heren als Urbanus hebben ook
bij u recht op reklame...
Muziek voor «op rust gestelden» in de
BRT moet meestal iets zijn van einde
vorige eeuw. Waarom hebben we dan
een LP van de enige Vlaamse operette, ««Op de purpere hei», die nooit ge^
bruikt wordt door Hasselt Antwerpen,
enz... of door BRT-1. Niet alleen «In de
stille Kempen», de andere nummers
worden zelfs nooit gespeeld, hoewel
ze gewild zijn door onze mensen. Wie
helpt onze Vlamingen aan Vlaamse
muziek in de BRT. De Vlaamse pers?
A. Preud'homme.
Hasselt

n

Wij ontvangen graag brieven vanr
onze lezers, als ze ondertekend zijn.
Naamloze brieven gaan de scheurmand in. evenals scheld- en smaadbrieven. De andere publiceren wij,
naargelang er plaats beschilibaar is.
Wij behouden ons dan ook het recht
voor brieven in te korten en persklaar te maken zonder de essentie
van de inhoud te veranderen.
De opinie, vertolkt in een lezersbrief,
is niet noodzakelijk de onze.
De redaktie

R.D.C., UIA-Wilrijk

EEN JAAR
VOLKSE STRIJD (2)
Als overtuigd volksnationalist heb ik
uw artikel «Een jaar volkse strijd» met
grote interesse en waardering gelezen.
Ik las in het voorwoord: «Aan het magere en vervormde nieuws dat het buitenland over de Vlaamse Beweging
voorgeschoteld krijgt kunnen wij afmeten hoe het gesteld is met het
nieuws dat ons bereikt aangaande dergelijke beweging elders.» Zeer juisti
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De voortgezette krisis
Het vertrek van het FDF heeft trouwens
niets opgelost. Het werd integendeel onmiddellijk gevolgd door een opgedreven
eisenpakket van de PS en de PSC, die
stevige waarborgen vroegen voor de
drieledige gewestvorming. Op 19 januari — de feestdag van Sint-Marius, die de
patroonheilige is van bluffers en grootsprekers - heeft Wilfried Martens hen
het genoegen gedaan om zijn zoveelste
«plan van de allerlaatste kans» op papier te zetten. Het wordt vermoeiend, en
het is trouwens totaal overbodig, om
alle «vondsten» van dit plan nog eens uit
de doeken te doen. De belangrijkste bepaling is dat de overgangsfaze van de
drieledige gewestvorming doorgetrokken wordt tot einde 1984, over twee verkiezingen heen. Alhoewel de drieledigheid in teorie omkeerbaar blijft, rekenen Cools en Van den Boeynants er vast
op dat het n a vijf j a a r niet meer mogelijk zal zijn er op terug te komen. Wat
ook wel zal blijken!

der hen de moed heeft om een einde te
stellen a a n het geknoei en met een schone lei te herbeginnen.
Het ja van de Vlaamse regeringspartijen is onvergeeflijk, het moge d a n nog
omzwachteld zijn met een half dozijn
voorwaarden en bemerkingen. De
Vlaamse socialisten hebben er zich
vlugst van af gemaakt. Ondanks het
vernieuwd imago a a n de top van de BSP
geeft deze partij geen blijken van een eigen Vlaamse reflex. Als h a a r voorzitter
d a n al een p a a r bedenkingen m a a k t e bij
het zoveelste plan Martens en zijn antwoord als een «ja maar» formuleerde,
werd hij onmiddellijk door Willy Claes
gekorrigeerd dat het gewoon ja was.
Bij de CVP zijn de zaken moeilijker verlopen. Voor de zoveelste m a a l stond ze
voor de keuze tussen h a a r eerste-minister en h a a r p r o g r a m m a . Opnieuw heeft
ze die keuze niet gemaakt. Opnieuw
heeft ze de kans om klaarheid te scheppen — niet alleen de kans, m a a r ook de
plicht! — moedwillig laten voorbijgaan.
Opnieuw gaat ze in volle dubbelzinnigheid verder op de weg van de voldongen
drieledigheid. Een drieledigheid waarvoor zij trouwens, door h a a r knoeiwerk
a a n de grondwet van 1971, ten volle verantwoordelijk moet tekenen.

De spekulaties hoeven echter niet zo ver
in de toekomst te reiken. De wijze waarop de vier regeringspartijen h u n ja hebben geformuleerd, betekent alleen
m a a r , dat op dit ogenblik niemand on-

De dubbelhartigheid, de halfslachtigheid, de verscheurdheid en het gebrek
a a n moed van de CVP zijn de voornaamste oorzaken van de Vlaamse stagnatie
sinds een dozijn jaren. Zij is de grootste

We zijn nog lang niet uit de krisis! Dat
het kreupel geboren vijfpotig lam n a
amputatie van een poot nu op weg is om
een gezond schaap te worden, gelooft
niemand. De noodslachting is weer voor
een tijdje verdaagd. En intussen kunnen
we er ons goed eten blijven insteken...

partij van Vlaanderen en van gans het
land. Zij is de onmisbare koalitiepartn e r bij iedere denkbare kombinatie. Zij
is permanent verzekerd van een vaste
aanwezigheid in het centrum van de
macht. Deze unieke positie heeft zij op
geen enkel ogenblik — en ook thans
weer niet — gebruikt om onomkeerbaar
te maken wat zij op h a a r kongressen
nochtans predikt en wat zij met veel
vlagvertoon a a n de m a n in de straat
tracht te verkopen: een veilige, zelfstandige Vlaamse toekomst.
Het voorwendsel dat zij altijd — en
thans opnieuw — hanteert, m a a k t h a a r
rol slechts dubbelzinniger en bedenkelijker. Ze beroept zich op de zogezegde
noodzaak dat het land, in de huidige
moeilijke omstandigheden, verder moet
geregeerd worden. Negen m a a n d geleden, toen de regering Martens aantrad,
gold hetzelfde voorwendsel. In lengte
van jaren zijn alle omstandigheden altijd van die a a r d geweest, dat de CVP er
zich achter verschool om h a a r eigen onmacht en h a a r eigen verdeeldheid te
verdoezelen.
Het zit h a a r in het lijf gebakken!
Dus zal het geamputeerde schaap-metvijf-poten verder strompelen: een regering van het boerenbedrog, machteloos
niet alleen in communautaire m a a r ook
in sociaal-ekonomische aangelegenheden.
Op weg n a a r de volgende krisis. En
vroeg of laat het volkomen failliet!
tvo

De boemerang van 1970
De gebeurtenissen van de jongste dagen en weken tonen nog
maar eens aan welk monster de
regering
Eyskens-Tindemans
tien jaar geleden gebaard heeft:
de grondwetsherziening van
1970-1971. In ruil voor een schim
van kulturele autonomie en een
waardeloos statuut voor de
Brusselse agglomeratie werd de
Vlaamse meerderheid in het parlement en in de regering verkwanseld en het beginsel van de
drieledige gewestvorming ingeschreven.
Als een boemerang hangt deze
wan-kreatie van geestelijke vader Leo Tindemans boven het
hoofd van Vlaanderen. Met enige
weerzin aanhoren we allen het
heen-en-weer-gepraat over de
artikels 38 bis, 86 bis en 107 quater van de grondwet Maar heel
konkreet zijn het deze artikels
die elke zinnige staatshervorming doorkruisen, verpesten en
hypotekeren. Het voorbije politiek kiris-geploeter maakt dit
overduidelijk.

gemeenschap Alternatef een regenngsknsis
Arrogant hebben de franstaligen
dit wapen op papier gezet Maar
het IS hen toegespeeld door Leo
Tindemans'
Na art 38 bis haalde ook art 86 bis
de aktuahteit Hienn wordt bepaald
dat de ministerraad evenveel nederlandstalige als franstalige ministers moet tellen, de eerste-minister uitgezonderd Kortom, ook
in de regering werd de Vlaamse
meerderheid prijs gegeven
Na het ontslag van de FDF-ministers maakte Martens van deze
grondwettelijke stok gebruik om

de interpellaties van de oppositie
te ontwijken De regenng was immers met pantair samengesteld,
en kon als dusdanig geen beslissing treffen
Hiermee heeft Leo Tindemans
destijds een prachtig instrument
voor de franstaligen gekreeerd
om gans het land lam te leggen
Het volstaat dat een minister ontslag neemt en de keuze is duidelijk krisis of inwilliging van de eisen
Art 107 quater installeert de drieledige gewestvorming, althans het
principe De niet-uitvoenng ervan
was de enige troef die de Vlamin-

gen in handen hielden om het wangedrocht van 1970-1971 recht te
trekken Meer bepaald om de
Vlaamse autonomie ook sociaalekonomisch en financieel uit te
bouwen en om de Vlamingen in
Brussel voldoende waartxjrgen te
verlenen
In 1974 bezwijkt toenmalig eersteminister Leo Tindemans een eerste keer onder het veto van Penn
een voorlopige gewestvorming
wordt geïnstalleerd Vandaag gaat
de CVP-voorziter opnieuw door
de knieën en aanvaardt hij «tot einde 1984» de dneledige gewestvorming met Brussel als volwaardig

gewest Zonder ernstige waarborg voor de Brusselse Vlamingen Zonder een stevig uitgebouwd zelfbestuur voor Vlaanderen
De grondwetsherziening
van
1970-1971 hipotekeert dus zwaar
de onderhandelingspositie van de
Vlamingen Noch in het parlement
noch in de regering beschikken zij
over een meerderheid Dank zij de
CVP, de BSP en met de medewerking ovengens van de liberalen
De jongste dagen hebben de frarv
kofonen dankljaar gebruik gemaakt van deze kado's

Vooreerst is er art 38 bis of de
alarmbel Hierdoor wordt de
Vlaamse meerderheid in het parlement tot een louter cijfermatig gegeven herleid, zonder enige reële
politieke macht Welnu, in hun solidanteitsakkoord vertxjnden de
franstaligen er zich toe deze
alarmbel te gebruiken van zodra
het nationale parlement op het domein van de gewesten zou komen
Met andere woorden, de gewestwetten van Brussel ontsnappen
aan de kontrole van het nationale
parlement en dus van de Vlaamse
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Oe langste nacht
De langste nacht van de CVP is
die van maandag op dinsdag
geworden, tijdens dewelke de
partijraad bijeenl<wam, om uiteindelijk de beslissing nog
maar eens te verdagen.
Uit deze vergadering, die plaats
greep in de Zuidertoren, zijn
een paar dingen naar de buitenwereld doorgedrongen. Zo bij
voorbeeld dat Verroken pleitte
«om met opgeheven hoofd naar
de stembus te gaan». Hij had
met dit verlangen weinig sukses bij de aanwezigen.
Wie al evenmin sukses had,
was Jongerenvoorzitter Eric
Van Rompuy, die zijn geslaagd
kongresnummertje nog eens
wilde overdoen. Ditmaal oogstte hij zelfs gefluit van een aantal aanwezigen.
Deze partijraad bracht de bevestiging van wat al enkele dagen in de politieke wereld bekend was: het ACW wil de
voortzetting van de huidige
koalitie en wil daarenboven, dat
de staatshervorming nu maar
eens op het schap moet geborgen worden.

Behendige
Tindemans
Tindemans speelde het spel tijdens deze langste nacht behendig HIJ hield de leden van de
CVP-partijraad voor, dat hij de
jongste dagen zo goed als een
akkoord had afgesloten met
Van Miert en dat ook de BSP
dwars lag tegen het nieuwe
voorstel van Martens.
Zo kon hijzelf op de vlakte blijven: hij was immers «slechts»
de vertolker van bezwaren, die
ook bij de BSP leefden
Tijdens de vergadering van de
CVP-partijraad kreeg Tindemans echter vanuit het BSPhoofdkwartier de mededeling,
dat men daar niets voelde voor
een gemeenschappelijke verklaring van BSP en CVP. Tindemans hield deze zopas verworven informatie echter achter de
hand
Zoals het een partijvoorzitter
past, had hij het laatste woord
tijdens de vergadering. Maar
toen had de stem van het ACW

reeds duidelijk geklonken. En
zo bleef Tindemans nog maar
eens op de vlakte.
Van de partijraad kreeg hij uiteindelijk het «ja, maar» mee, dat
op het partijbestuur van dinsdag zou bevestigd worden.

De rol
van het ACW
Uit de verwarrende gebeurtenissen van de jongste dagen tekent zich stilaan een krachtlijn
af. De huidige krisis werd eigenlijk ingezet op het CVPkongres van 16 december, dat
eisen formuleerde die niet te
verzoenen waren met het voortbestaan van de regering-Marton s.
Tijdens het kerstreces werd
wanhopig gezocht naar formules om toch maar uit het slop te
geraken. Toen dit dreigde te
mislukken, greep het ACW in.
Tindemans en Martens werden
in de hoogste kristen-demokratische regionen op het matje
geroepen en kregen hun lesje
mee. Tindemans werd nadrukkelijk verzocht. Martens het leven niet langer zuur te maken.
En Martens kreeg de opdracht
mee om de staatshervorming
nu maar in de koelkast te stoppen.
Zo stonden de zaken er voor,
tot wanneer de drie Franstalige
partijen hun fameus geheim en
toch niet geheim akkoord afsloten. Tindemans zag meteen een
onverwachte kans om opnieuw
in het offensief te gaan en Martens toch nog een hak te zettea
Nadat het FDF gewipt was,
heeft het ACW terug orde op
zaken gesteld: voortreger«n,
met om het eender welk communautair doekje voor het
bloeden.
En Vlaanderen bij dit alles? Dat
is een andere zaak Vlaanderen
is hoogstens een voorwendsel
voor CVP-kongressen-

Onbetaalbare
«Zeg»
In het jongste nummer van
«Zeg», het ledenblad van de
CVP, staat onder de titel «De
alarmbel» een ontroerend en
hartverscheurend artikel over

de narigheden van het politiek
bedrijf. We citeren «Helaas, wij
werden opgeschrikt tijdens het
weekend door allerlei geruchten in verband met een geheim
akkoord dat tussen de voorzitters van de Franstalige koalitiepartijen was afgesloten. Eens te
meer leken de Vlamingen de
slachtoffers te zijn van het machiavellisme van degenen, die
er alleen maar op uit zijn de
Vlamingen te vernederen. Wij
voelden weer scherp aan hoe
de verkiezingen voor de agglomeratieraad van Brussel en de
samenstelling van het agglomeratiekollege de mooie, naar
wij dachten blijvende struktuur
voor Brussel van 1970 voor
Brussel, hadden kapot gemaakt».

«Mooie struktuur»
Met de «mooie, naar wij dachten blijvende struktuur van
1970» bedoelen de «Zeg»-heren de grondwetsherziening.
Met daarin de afgrendeling van
de Vlaamse meerderheid, de
pariteit in de ministerraad, de
drieledigheid en jawel, de
alarmbel.
Het leven kan inderdaad erg
zijn: men gooit onbevangen en
lichthartig een aantal boomerangs in de lucht en men krijt
van verontwaardiging als die
op het eigen hoofd terugvallen.

De gulle lach
Middenin de krisis heeft ons aller minister van de Nederlandse Gemeenschap Rika De Backer toch nog even de tijd en
de gelegenheid gevonden om
in Genk de «Orde van de Gulle
Lach», haar toegekend door
een plaatselijke karnavalvereniging, in ontvangst te gaan
nemen.
Als we ons goed herinneren
hebben Tindemans, Frans van
Mechelen (tiens, wat doet dié
tegenwoordig?) en Eyskens die
Orde in het verleden ook al
eens gehad.
Gelukkig zijn er nog altijd karnavalverenigingen om CVPgrootheden ernstig te nemen.

De truuk met de 3 konijnen
België is Barnum & Bailey geworden Het grootste circus ter wereld The biaaest
show on earth
""
Het nadeel van zo'n reuzetent is, dat het spektakel op drie, vier pistes tegelijkertijd
wordt gebracht En in dergelijk adembenemend tempo, dat het allemaal nauwelijks te
volgen is Terwijl Leo in de ene hoek bezig is met gedresseerde leeuwen, terwijl de onvergetelijke Antoinette and her Boys zich hoog in de tent klaarmaken voor de dodensprong, terwijl Andre de Vuurvreter een vlam van bijna zeven meter tot boven de
hoofden van de toeschouwers spuwt, staat de goochelaar Wilfried een beetje verweesd een konijn uit zijn hoge hoed te pnjtsen Nauwelijks ten man die het zien En
nauwelijks iemand die het onthoudt
f n nochtans en nochtans, de goocheltoeren van Wilfried zijn het onthouden waard
Zo heeft hij zichzelf tijdens de nachtvoorstelling van 10 januari, na enkele mislukte
nummers weliswaar, ruimschoots overtroffen Door uit zijn hoge hoed met een maar
drie konijnen te toveren Drie krek dezelfde konijnen Zo op het eerste zicht alle drie
even dik van lijf Even kort van staart En even lang van oren Maar als de dne konijnen
op het goocheltafeltje zitten en de magische hand van de grote Wilfried hen over de
pels strijkt, schijnt er eentje te krimpen Terwijl de beide anderen lijken uit te groeien
tot overmaatse hazen Perfekt nummer' Handig uitgevoerd En toch bijna onopgemerkt temidden van de overdaad aan nummers op hetzelfde ogenblik de Truuk Met
Een Klem En Twee Grote Konijnen
Zo lezen we dan, op gezegeld bnefpapier van het kabinet van de eerste-minister gedateerd op lOjanuan 1980 voorzien van de hoofding Staatshervorming en gericht
aan de Ministerraad 'Tot de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest en van het Waalse Gewest behoren eveneens de volgende aangelegenheden die, terwille van hun natuur, geen effektieve toepassing vinden in het Brusselse Gewest de ruilverkaveling
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van landeigendommen en de landhennnchting, de nviervisserij, de industrializering
van de visteelt, de met-bevaarbare waterlopen en de landbouwhydraulica, de polders
en wateringen, met uitzondering van de dijken'
Zo eenvoudig is dat' Onder het magisch bezwerend gebaar van de goochelaar hebben de drie gewesten opgehouden evenwaardig te zijn Brussel wordt beroofd van
de bevoegdheid over polders en wateringen, gewoonweg omdat er geen polders en
wateringen op het hoofdstedelijke gebied te vinden zijn Brussel is dus met zoveel aewest als de anderen
en eigenlijk is het spijtig dat Wilfried de Goochelaar dit nummer met nog veel sterker heeft uitgebouwd Met een tikkeltje verbeelding en met zijn gebruikelijke handigheid is er uit de tniuk met de drie ongelijke konijnen nog veel meer te halen Hij had
het Gewest Brussel kunnen beroven bij voorbeeld van de bevoegdheid om sprot te
vangen met netmazen van meer dan 1,7 cm Of om betteraven te winnen in de duinen
Of om de Beiaardrots te bekleden met behangpapier Of om friet te verkopen in de
Baraque Michel Of om kolen te delven op het Vosseplein en goud te wassen uit de
Zenne
Het dient desondanks erkend, dat de solidariteit in de circuswereld nog altijd geen
dode letter is Ter zake ondervraagd gaven zowel Leo de Leeuwentemmer als Andre
de Vuurvreter grif toe. dat de truuk met de drie ongelijke konijnen best een groot applaus waardis Alleen Antoinette en her Boys, die hun dodensprong albe gonnen waren en net tussen twee rekken zweefden, vonden met de tijd en de gelegenheid om in
de handen te klappen

dio Genes
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Met konserven-politiek geraken we er niet uit
Om 'het ergste voor dit land te vermijden" beweerden de voorzitters van de
regeringspartijen begin deze week dus
met een «ja», maar met nog veel meer
«maar» het sein op groen te willen zetten voor de regering Martens II.
's Lands beleid is inderdaad de jongste weken en maanden nogal ver zoekgeraakt. Maar het is zeer de vraag of
met het in de koekikast steken van de
staatshervorming de ministers en
staatssekretarissen nu echt wel vlijtig
aan de slag zullen gaan.
Want de jongste tijd zijn er alsmaar
meer tekenen dat tal van bewindvoerders zich achter de communautaire
poespas verschuilen om hun regeringsverantwoordelijkheid niet te moeten opnemen.
Het aantal dossiers van ekonomische sektoren in moeilijkheden blijft zich opstapelen en niet zelden blijkt bij nader inzien dat
beslissingen achtenwege blijven gewoonweg omdat twee excellenties mekaar in
het haar zitten, mekaars bevoegdheid betwisten, of tegengestelde belangen verdedigen.
Z o is vandaag de sanering van de groentenkonservensektor bijzonder urgent geworden.
Een eerder ongewone «werkgroep» binnen het toonaangevend bedrijf Marie Thumas stelt: 'Indien het plan voor de herstrukturering van de
groentenkonserverh
sektor niet meteen doorgevoerd
wordt
dan is een financiële ramp voor Marie Thumas nog deze maand
onvermijdelijk'.
Nu blijkt dat reeds lang saneringsplannen
op de ministeriële tafels liggen, maar dat
twee excellenties mekaars bevoegdheid
betwisten: staatssekretaris Akkermans
(Vlaamse Streekekonomie) en minister
Willy Claes (Ekonomische Zaken). De ene
stelt dat de financiering van de staatsinter-

op om de miljoenenschuld te laten delgen
door hetzij de Vlaamse of Waalse regio,
hetzij met «nationale middelen» wat dan
betekent dat de Vlaamse gemeenschap
voor het grootste gedeelte van de staatsgelden dient te zorgen..
In lengte van jaren hebben Waalse en
Brussels-frankofone p)olltlci nu gepleit voor
verregaande politieke zelfstandigheid van
hun regio, en dus een drieledige gewestvorming.

Akkermans

en Claes: in

ventie, de reddingsop>eratie, dient te geschieden met geldmiddelen van de Vlaamse regio, terwijl de andere (de vice-premier) het dossier op zijn kabinet wil afhandelen, en de operatie met nationale geldmiddelen wil doorvoeren...
Minister Willy Claes wil nu eindelijk de afk)op van deze bekvechterij laten beëindigen door het sociaal-ekonomisch kernkabinet

Assepoester
Deze konservenstrijd illustreert, na zoveel
andere sociaal-ekonomische reddingsdossiers (waaronder het miljardenstaalplan)

konservengevecht.
wel overduidelijk twee dingen: ten eerste
dat excellenties ekonomisch immobilisme
soms op verantwoordelijkheid van de
Vlaams-Waalse tegenstelling schuiven om
hun eigen besluiteloosheid te verdoezelen.
Maar ten tweede is het al evenzeer een
drogreden, zoals de BSP- en CVP-voorzitters het vorige dinsdag stelden, dat een
grondige sociaal-ekonomische sanering nu
eindelijk kan aangevat worden, omdat men
het dossier van de staatshervorming tot
nader order terzij gaat schuiven.
Immers, bij elk reddingsplan voor een of
andere Industriële sektor duikt het gevecht

Maar als het op de lieve staatsgelden aankomt om de Waalse industne te redden of
om het bankroet van Brusselse politeke
miskleunen (zoals de FDF-verbrandingsoven, en de lege gemeentekassen) te delgen, dan wordt weer aanspraak gemaakt
op solidariteit van de Vlaamse gemeenschap om de nodige financiële middelen
bijeen te sprokkelen. Zolang dat spelletje
blijft duren zal dit land last blijven hebben
van de ziekmakende communautaire virus.
Zolang er bij voort)eeld geen «klare taal
over staal» gesproken wordt zal ook Cockerill-boss Charller (ondanks de miljarden
geldstroom die hem vanuit Vlaanderen
toestroomt) kunnen uitpakken met wazige
konjunkturele onweersdreigingen.
Als de Waalse en Vlaamse gemeenschap in dit land hun eigen potje kunnen
koken (maar dan zonder de ingebakken
parasiet Brussel als entiteit), dan kan er
klare wijn geschonken worden, en krijgen
pKjtverteerders minder kansen om op kosten van anderen te leven en te floreren. Nu
evenwel de vernieuwde regering-Martens
het voornemen heeft de drieledigheid in de
staatsstrukturen in te bakken dreigt de
Vlaamse gemeenschap fataal aangevuld
te worden als de assepoester. De sociaalekonomische tegenstellingen tussen het
Vlaamse en Waalse gewest zullen er onvermijdelijk door aangescherpt worden.
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PSC tevreden
Minst moeite van al heeft de
PSC gehad met haar ja-woord
aan Martens. Ook bij de PS liep
het trouwens nogal van een
leien dakje. Waarom ook niet?
De twee Franstalige regeringspartijen hebben het heengaan
van het FDP onmiddellijk kunnen vermunten in wat Van den
Boeynants noemde «een kompromis, waarbij de Vlamingen
aan de Franstaligen meer prijsgeven dan zij in het vorig kompromis hadden gedaan».

Bal in
eigen kamp
Het is opmerkelijk, hoe de
grootste partij van de koalitie
en zelfs van het land de laatste
was om zich uit te spreken over
de «allerlaatste» voorstellen
van Martens.
Bij de CVP zat duidelijk de verwachting voor, dat iemand van
de
andere
koalitiepartners
«neen» zou zeggen. En dat de
CVP zodoende zou ontsnappen
aan de noodzaak om zélf een
beslissing te nemen en zélf
haar eigen kongres óf haar eigen eerste-minister te verloochenen.
Deze berekening mislukte. De
drie anderen zegden «ja» en
meteen zat de bal bij de CVP.
Tindemans trachtte hem terug
weg te werken, door even te
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suggereren dat ook Van Miert
nog dwars lag. Maar een verklaring van Willy Claes, dat het
ja-woord van de BSP ondubbelzinnig en zonder voorwaarden was, maakte ook daaraan
een eind.
Zodat de CVP uiteindelijk, «met
de dood in het h a r t » .
Maar dat refreintje kennen we
al jaren lang!

Schiltz en
Antoinette
In zijn wekelijkse rubriek «Van
kamerleden en senatoren» vertelde Many Ruys verleden zaterdag dat Hugo Schiltz, na zijn
tussenkomst in de Kamer, ostentatief
naast
Antoinette
Spaak ging zitten: «Als om zijn
solidariteit met de oude bondgenoot nog eens te beklemtonen», schreef Ruys.
In het eerstvolgend nummer
van «De Standaard» — dat van
verleden maandag — moest
reeds toegegeven worden dat
dit verhaal uit de lucht gegrepen was.
Heeft Manu Ruys bewust onwaarheid verteld? Geen haar
op ons hoofd zou er aan denken, zo'n afgrijselijk vermoeden
te laten opkomen.
Wellicht heeft Ruys zich gewoonweg v e r g i s t Hij kan ook
niet alles zien. In onze Kamer
heerst de zeldzame gewoonte.

dat de heel grote heren kommentatoren van de dagbladpers nog een frankske bijverdienen door mee te werken, als
een soort veredelde en dure
steno-daktylo's, aan het Beknopt Verslag van de vergadering.
De heren moeten dus hun aandacht verdelen tussen het journalistiek observatiewerk en de
bijverdienste.
Zodat missen alleszins voor
hen menselijk en begrijpelijk
is-

aantal voorwaarden wou formuleren bij de «allerlaatste»
voorstellen van Martens, liet
Claes aan de eerste minister
prompt weten dat het ja van de
BSP totaal en onvoorwaardelijk was.
Het ziet er meer en meer naar
uit, dat Van Miert in de BSP teruggedrongen wordt tot het rolletje van de vriendelijke jongen
die het af en toe op de tv eens
mag komen zeggen.
Het zijn echter anderen die beslissen.

Ook in de BSP

Parlementaire
werkgroep

De bloedvete die nu al jarenlang heerst tussen Tindemans
en Martens en die de CVP tijdens de verkiezingscampagne
in 1978 probeerde te verdoezelen door de twee boezemvijanden op één en dezelfde grote
affiche te zetten, is nu toch wel
voor iedereen zichtbaar geworden.
Maar ook een andere vete is nu
prijsgegeven aan de openbaarheid. Tussen Van Miert en Willy
Claes in de BSP botert het al
maanden niet De BSP-voorzitter werd herhaaldelijk door zijn
ministers, en vooral door Willy
Claes, voor schut gezet: in de
Zaïre-kwestie, in de zaak van
de rakettenDezer dagen is de vete naar
buiten
zichtbaar
geworden.
Toen Van Miert voorzichtig een

Haar onmacht om zelf de
staatshervorming door te voeren, wil de regering afwentelen
op een parlementaire werkgroep. Naar het klassieke recept: zélf buiten schot blijven
en anderen de kastanjes uit het
vuur laten halen.
Zal de Volksunie aan deze
werkgroep deelnemen? De partij zal zich daarover uitspreken
op het ogenblik dat de konkrete
voorstellen worden gedaan.
Maar reeds thans heeft voorzitter Anciaux een paar dingen
duidelijk
gesteld: «Als
de
Volksunie daar naartoe zal
gaan, zal het zijn om te zeggen
waarover niet meer kan gesproken worden. En om er op te letten dat het dan ook niet gebeurt».
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De verzoener
CVP-voorzitter Leo Tindemans
blijft zich behaaglijk voelen in
het publicitair prachtig geboetseerde imago van slachtoffer
van de frankofone agressie.
De ware bedoelingen van het
taktisch spel van krisis-maker
Tindemans kunnen slechts zeer
lastig achterhaald worden; de
man spreekt immer hardnekkig
in vage professorale bewoordingen over de gang van zaken.
In een interview met «L'écho de
la Bourse» heeft hij evenwel
zopas toch eventjes zijn neus
voorbijgepraat
Leo Tindemans drukt zijn spijt
uit dat hij bij de Europese verkiezingen van vorig jaar alleen
als Vlaming kon kandidaat zijn
en dat Franstaligen niet voor
hem konden stemmen.
Nu wil men mij van frankofone
zijde elimineren, zegt Tindemans, maar indien de Europese
verkiezingen unitair zouden georganizeerd geweest zijn, dan
zou ik vandaag ook namens
Walen kunnen spreken en optreden als de grote verzoener.
Kan het duidelijker geformuleerd worden? Tindemans wil
de macht en niets dan de
macht
Politieke
autonomie
voor de Vlaamse gemeenschap
(onder meer door twee kieskolleges in dit land) is de Edegemse
volksvertegenwoordiger
niet genegen.
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Mosselen....
We hebben de eer geregeld in
een speciale editie van een of
ander toonaangevend buitenlands blad als «merkwaardig
land> belicht en afgeschilderd
te worden.
Dit keer was het Britse weekblad «The Economist» aan de
b e u r t Het is haast vanzelfsprekend dat de communautaire
poespas daarbij uitgebreid ter
sprake k o m t De Britse reporter
merkt daarbij onder meer o p :
•Het overgrote merendeel van
de Belgen interesseert
zich
eerder voor mosselen dan voor
de
politiek'
Over
mosselen
gesproken.
«The Economist» ziet twee
soorten politici in 's lands beleid aan het werk: een besluiteloze voormalige premier Leo
Tindemans, en de huidige eerste minister Martens «die bekwaam is, maar er toch maar
niet In slaagt de gewestvorming door te voeren».

Zwakke instellingen
Overigens geeft het Britse
weekblad ook de eerbiedwaardige politieke instellingen een
veeg uit de pan: «De Belgische
politieke instellingen zijn zwak
Het parlement komt zeer onregelmatig bijeen en werkt niet
doeltreffend. Overwegend
veel
parlementsleden
gaan rond 18
uur 's avonds naar huis.'
«The Economist» looft onze
ekonomische bedrijvigheid in
voorzichtige
bewoordingen:
per inwoner berekend bedraagt
de uitvoer het hoogste cijfer ter
wereld. «The Economist» meldt
er niet bij dat precies de Vlaamse ekonomie daarvoor verantwoordelijk is.

Bourgeois
Voorts heet het lovend dat de
vakbonden niet zoals de Britten aansturen op zelfvernieti-

ging van de eigen ekonomie, en
dat het systeem van indexering
van de lonen een positieve bijdrage is aangezien daardoor de
stoom uit het loongevecht kan
gehouden worden.
Nog het onthouden waard is de
verwijzing naar verschillende
communautaire onzinnigheden
zoals de verscheuring van het
boekenbestand van de Leuvense universitaire biblioteek op
basis van pare en onpare catalogusnummers, die respektievelijk toegekend werden aan de
KUL en de Franstalige U C I _
Uiteindelijk stelt de ekonomist
algemeen beschouwend dat de
Belgen «echte bourgeois» zijn
die wel twisten maar geen revolutie ontketenen omdat zij zo
enorm op hun materiële voordelen gesteld zijn.

300.000 en meer
Alle politieke kunstgrepen ten
spijt blijft de werkloosheid (en
dan uitsluitend de volledige
werkloosheid) vér uitsteken
boven de 300.000 getroffenen;
een cijfer dat nog geen jaar geleden door minister Spitaels
werd omschreven als een psychologische drempel die hoegenaamd niet blijvend zou mogen overschreden worden.
Om een beeld te krijgen op de
sociale gevolgen van de werkloosheid in ons land zou bij het
cijfer van de 320.662 uitkeringsgerechtigde volledige werklozen op zijn minst ook het aantal
gedeeltelijk werklozen, plus de
tewerkgestelde werklozen, en
de tewerkgestelden in het Biezonder Tijdelijk Kader moeten
gevoegd worden. Want het gaat
hem hier om zoveel honderdduizenden mensen die in ons
land geen werk vinden in het
normaal
ekonomisch
toekomstgericht arbeidsproces.
Van het zolang aangekondigd
vernieuwd industrieel beleid is
vooralsnog langs geen kanten
iets te merken.

Prof. Hooft overleden
Te Gent overleed, 69 jaar oud,
prof. Carlos Hooft, direkteur
van het ziekenhuis voor kindergeneeskunde van de RUG.
Dr. Hooft was op 15 maart 1910
te Gent geboren en studeerde
aan de universiteit van zijn geboortestad. Na er assistent te
zijn geweest, maar ook in Leiden en Parijs, werd hij in 1939
de eerste Vlaamse prof in de
kindergeneeskunde. Hij was lid
van de Koninklijke Vlaamse
Akademie voor Geneeskunde
en voorzitter van de Vlaamse
vereniging ter bevordering van
de kindergeneeskunde.
Ontelbaar zijn de Vlaamse kinderen die door hem met liefde
verzorgd en genezen werden!
De verdiensten van deze eminente dokter ten bate voor de
gezondheid van de Vlaamse
jeugd is moeilijk te schatten.
Hij verdient de erkentelijkheid
van de hele Vlaamse gemeenschap!

Tweecijfersinflatie?
Bij de ekonomische miserie die
we nu toch al geruime tijd kennen, en waarvan het einde nog
lang niet in zicht is, komt zich
nu met maandelijks rasser wordende schreden ook nog een
nieuw nefast element voegen:
de opnieuw
aangewakkerde
forse stijging van het indexcijfer van de konsumptieprijzen,
zijnde de Indicator voor de inflatie. Deze maand zullen we
een verhoging van om en bij de
1,28 procent noteren; dat is een
stijging op een maand zoals die
sinds de zomer van 7 6 nimmer
werd genoteerd.

KONINKRIJK BELGIË - MINISTERIE VAN FINANCIËN

11% LENING 1980-1989
RENTE - 11 % 's jaars vanaf 11 februari 1980.
EFFEKTEN - Toonderobligaties van 5.000, 10.000, 25.000, 50.000, 100.000 en 500.000 fr.
De coupures van 5.000 frank worden als bijpassing afgeleverd.
AFLOSSING - Uitsluitend door terugkoop.
TERUGBETALINGSPRLIS - Tegen het pari op de eindvervaldag van 11 februari 1989.
UFTGIFTEPRUS - 100 %.
OFFICIËLE NOTERING - De obligaties zullen officieel ter beurze worden genoteerd.

De inflatie van vorig jaar bedraagt globaal zowat zes proc e n t Met de nieuw ingezette inflatiekoorts valt te vrezen dat
we volgend jaar aan een tweecijferinflatie toe zijn, terwijl de
rentetarieven nog geruime tijd
enorm hoog blijven liggen. Beide elementen samen zijn van
aard om de kleine spaarder, die
een leningsdrempel tracht te
overschrijden, het leven danig
zuur te maken.

Voorbeeldig
Wallonië
Julien Charlier, de grote baas
van Cockerill, heeft enkele dagen geleden op een vergadering van 200 syndikale afgevaardigden een aantal cijfers
en gegevens over zijn bedrijf
bekendgemaakt
Cockerill en de metallurgie van
Charleroi hebben de hoogste
lonen en de laagste produktiviteit van heel West-Europa. Bij
Cockerill werd in 1979 meer
dan 500 keren het werk geheel
of gedeeltelijk neergelegd, hetzij bijna twee kleine of grote
stakingen per dag. Cockerill is
niet in s t a a t prijsaanbiedingen
te doen met redelijke leveringstermijnen, omdat die termijnen
voortdurend overhoop gegooid
worden door sociale konflikten.
En wij maar w e r k e n -

Demokratisch

INSCHRIJVING
van donderdag 24 januari
tot vrijdag 8 februari 1980
Aan de inschrijving kan vóór laatstvermelde datum een einde worden gesteld.
De inschrijvingen worden zonder kosten aangenomen bij de Nationale Bank van België
en bij de in België gevestigde banken, wlsselagenten en de ertoe gemachtigde financiële
instellingen van de openbare sektor en spaarkassen.
De uitgifteprijs is volledig in speciën te betalen bij de inschrijving.
Brussel, 15 januari 1980.
De Minister van Financiën,
G. GEENS
(Adv 10)
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Het wetsvoorstel van F.D.F, en
R.W. over het statuut van Voeren werd door de Kamer in
overweging genomen. In naam
van de Volksunie-fraktie beklemtoonde W. Desaeyere de
onaanvaardbaarheid van het
voorstel om van de Voerstreek
een autonoom kanton te maken
onder nationale voogdij.
Toch verzette de fraktie zich
niet tegen de inoverwegingneming omdat de Volksunie als
demokratische patij van mening is dat elk voorstel, hoe onaanvaardbaar ook, in overweging moet genomen worden.
Samen met W. Desaeyere hopen we dat F.D.F en R.W. in de
toekomst dezelfde demokratische ruimdenkendheid aan de
dag zullen leggen wanneer een
wetsvoorstel tot amnestie ter
sprake k o m t

•^^#*ifeil.^*ïiil^'

Overheid:
inflatiestoker
De nieuwe inflatiekoorts wordt
momenteel in hoofdzaak veroorzaakt door de prijsverhoging van de olieprodukten, de
aanpassing van de huurprijzen,
en de verhoging van de tarieven van het openbaar vervoer.
Maar deze laatste prijsverhoging zal volgende maand nog
veel meer invloed hebben op
de inflatie. De aangekondigde
verhoging van de posttarieven
is een andere inflatiestoker; en
het A-vignet blijft al evenzeer
een regeringsplan. Eens te
meer is de overheid zelf in belangrijke mate verantwoordelijk voor toename van de levensduurte en dan met name in
een dienstensektor (het openbaar vervoer) die in de eerste
plaats sociaal zou dienen georganizeerd te worden. Om een
andere reden laakte de •Centrale Raad voor het
Bedrijfsleven» de beslissing van verkeersminister Jos Chabert en
van de gehele regering om vanaf 16 januari de tarieven van
het openbaar vervoer met
12 procent op te trekken.
De CRB is verontwaardigd omdat zij als hoogste nationaal adviesorgaan door de regering
volkomen buitenspel dreigt geplaatst te worden.

Fundamentele
hervorming
Stel je voor: de artsenkamers
van dokter Wynen, die de regering tegen hun bedoeling in niet
ten val konden brengen en
(vooral In Vlaanderen) hun staking week na week zagen doodbloeden, zijn weer bereid om te
onderhandelen in de schoot
van de kommissie artsen-ziekenfondsen.
Dokter Wynen stelt nog wel
dreigend d a t als de fundamentele hervorming van de ziekteverzekering niet wordt bereikt
de opgeschorte stakingsaktie
onmiddellijk zal worden hervat
Bij de overwegend WaalsBrusselse staking is nu wel voldoende duidelijk geworden wat
«fundamentele
hervorming»
voor artsenleider Wynen betekent: een drastisch verminderen van het matigingsoffer dat
de regering ook van de artsen
vraagt
Het zou nu wel volkomen onverantwoord zijn mochten bij
de hervatte onderhandelingen
de vertegenwoordigers van de
federatie Wynen hun stem
zwaar kunnen laten doordringen.

Drugs en
rijkswacht
De arrestatie van enkele leidende figuren in de anti-drugorganizatie van de rijkswacht
wekt om meer dan één reden
belangstelling. Het blijkt inderdaad dat het niet om een gewone zaak van korruptie gaat Volgens de - c h e f ' van de antidrugbrigade was de overheid
het eens met de infriltratietaktiek van deze zeer gespecializeerde dienst in de middens
van de drughandel. Indien het
gerecht deze «uitleg» van de
hand zou wijzen zou de «chef»
de namen van hoge omes noemen.
Het zoveelste schandaal dus,
naast de onrust over de databanken van de rijkswacht Indien deze «onthullingen» niet
met de waarheid zouden overeenstemmen moeten we daaruit besluiten dat er in ons land
geheime diensten werken, van
wier werking de overheid niets
afweet!
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Mooie meubels kosten makkelijk
een bom duiten... Het is heel normaal
dat jonge mensen dan aan een lening

Voor je die
toffe meubels koopt
Ze is bedoeld voor alle zaken die je
woonkomfort verbeteren. Dus ook voor
verbouwingen, voor de installatie
"-^^^
van een badkamer of van een
^jjl^rNswyr
moderne keuken en zo.
Iedereen kan de
KB-Komfortlening
aanvragen. Ook als
y3i;iSS^fcJiü;yia!^HB*s*V, je geen KB-cIiënt
bent.
Maar voor cliënten is het tarief
nog interessanter.
Daarvoor is het
voldoende dat je
bij de KB een depositoboekje hebt,
of een zichtrekening waarop je loon gestort wordt.
Sedert zes maanden.
Voor je die mooie meubels gaat
kopen, moet je dus eerst eens aanlopen bij de Kredietbank.

Hier volgen een paar voorbeelden. Kijk
wat je kunt besparen.
f
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Terzelfder tijd lokt de ziekte van
de hoogbejaarde Zuidslavische
president Tito grote onzekerheid
uit in deze zesdelige federale
volksrepubliek. Alleen het grote
prestige van Tito heeft tot nog toe
de zes bijeengehouden. Maar wat
zal er bij Tito's verdwijning gebeuren, een vraag die nu acuut is én
omdat gevreesd wordt voor Sovjetinmenging in geval van onenigheid onder de Zuidslaven én omdat Tito tot nog toe geen opvolger
heeft aangeduid. Ook hier waarschuwde Washington de Russische leiders.
De Amerikaanse reaktie op de inval in Pakistan wordt grotendeels

24 JANUARI 1980

O p het eerste gezicht zou men geneigd zijn, vast te stellen dat het
Kremlin de verkeerde datum van
ingrijpen heeft gekozen. De Kremlinbazen hadden moeten weten,
dat een door de gebeurtenissen te
Teheran tot het uiterste gepnkkelde Amerikaanse openbare mening
heftig zou reageren op de Russische stap vlakbij Iran, waarmee de
Yankees al zoveel last hebben. De
vraag is echter ook of de Sovjets
niet verplicht waren in te grijpen
toen bleek dat het vorige — eveneens kommunistische — bewind
onder de voet van Afghaanse
moslim-rebellen zou verpletterd
worden. Deze mogelijkheid bleek
niet denkbeeldig te zijn, o.m. door
het overlopen van een gedeelte
van het Afghaanse leger naar de
moslim-rebellen (die thans o.a.
door Iran geholpen worden). De

SU kreeg zelfs geen bedankje van
Iran voor haar steun in het UNOdebat, waarbij Iran van schending
van de diplomatieke regels en van
de mensenrechten beschuldigd
werd.
Ook Indira Gandhi's kiesoverwinning verhoogt het westerse onbehagen. Beschikkend over een
tweederde meerderheid in het Indiase parlement wil Gandhi een
niet-gebonden koers volgen, evenwel aanleunend bij Moskou. Het is
gemakkelijk zich de gedachtengang van Uncle Sam bij de bevestiging van het vriendschapsverdrag tussen New Delhi en Moskou voor te stellen.
Ook de Chinese faktor speelt
mee. Peking schorste de besprekingen met Moskou over de
grensgeschillen en beloofde steun
aan Pakistan en aan de Afghaanse
rebellen. Intussen wordt een nieuwe «strafexpeditie» tegen Vietnam
steeds waarschijnlijker, omdat
Vietnam voortgaat tegen de Rode

Afghaanse

opstand tegen de
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De Kredietbank is een vriendelijke
bank. En alles gaat heel snel. Zoals jonge mensen dat graag hebben.
Het is een bank waar jonge mensen
thuis zijn.

Zorg dat je de
ï
bank gekozen hebt
waar je méér aan hebt

KREDIETBANK

gekonditioneerd door de kiesstrijd
om het Witte Huis. Carter blijkt
eindelijk zijn «draai» te hebben gevonden, en reageert op de kommunistische
uitdaging
precies
zoals de gemiddelde Amerikaan
het w e n s t Gedaan met moraliteitsoverwegingen, i.p. daarvan
een keiharde houding. Men mag
niet vergeten, dat die gemiddelde
Amerikaan nog altijd met een
«kommunist» op de neus zit en de
resolute houding van Carter zalf is
op de littekens die Vietnam in de
Amerikaanse samenleving heeft
nagelaten Niet zozeer Afghanistan heeft hier de wagen aan het
rollen gebracht, maar wel de gijzeling van 50 Amerikaanse «diplomaten» van de ambassade in Teheran, hebben de emmer vol verdriet
en geschokte trots doen overlopen.

nieuwe
client

Voor verbouwingen, installatie keuken of badkamer

De wereldkrisis:
samenloop van omstandigheden
De politieke spanning In de wereld wordt door verscheidene
faktoren bepaald, die min of meer
samenvallen, waardoor een krisissfeer ontstaat, die van kwaad
tot erger kan leiden. Bij die faktoren komt de harde Amerikaanse
houding tegen de Sovjetunie na
de bezetting van Afghanistan
door Sovjettroepen, die door de
UNO-assemblée met grote meerderheid werd afgekeurd. Indien
het juist is, dat de haviken het te
Moskou haalden, toen moest beslist worden over de aan te nemen houding tegenover Afghanistan, dan kan Brezjnev, die tot
de gematigden gerekend wordt,
de Amerikaanse en westerse reaktie tegen de harde vleugel van
het politburo uitspelen. Maar is
de ingreep in Afghanistan wel
zonder instemming van Brezjnev
gebeurd en zo ja wat blijft er dan
van Brezjnevs alleenheerschappij in de staat en de partij over?
Staan we hier nu voor de «balkanizering van Zuidoost-Azië?»

wetlehjk
max Uinef
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Voor meubelen, elektrische apparaten (voorschot 15%)

^

Heel normaal ook dat je dan eens wil
horen wat de KB voor je kan doen.
De KB heeft voor belangrijke aankopen een vlotte lening tegen een aantrekkelijk tarief. "Komfortlening" heet ze.

Totale
bespan ng

Maandelijkse
aflossingen

Ontleend
bed rag/looptijd

(en ook Witte) Khmers te velde te
trekken. Amenka belooft inmiddels militaire en ekonomische
steun aan China en verzoekt Tokio om steun in een nieuwe Amerikaanse omsingelingsstrategie tegen Moskou. Peking heeft echter
meer belangstelling voor produktiegoederen die zijn industrializering sprongsgewijs zouden vooruit helpen.
De boycot van de Olympische
Spelen kadert eveneens in deze
koude oorlog. De Amerikaanse
president spreekt stoute taal indien Moskou binnen de maand
zijn troepen niet uit Afghanistan
terugtrekt zal Amerika niet deelnemen. Carters rivaal Ted Kennedy
is het daarmee niet eens: hij stelt
voor dat Amerika zijn beste atleten naar Moskou moet sturen om
er zoveel mogelijk Russische kollega's te verslaan. Dat was echter
ook vóór Afghanistan de bedoeling...
Het Komitee Moskou '80 bij ons

Sovjets.

OliZ€ W€R€LD

stelt deelneming voor maar stelt
de weigenng van medailles door
westerse winnaars voor, evenals
het inlichten van de Russische bevolking, weigenng van deelneming
aan akademische zittingen, het
richten van protesten tegen de
Sovjets, steun aan de dissidenten
en in elk vraaggesprek de eis tot
terugtrekking van de troepen uit
Afghanistan stellen. Het Olympisch Komitee weigert de boycot
goed te keuren. Maar indien Amenka niet deelneemt dan zullen de
spelen te Moskou in een Ijegrafenisstemming plaatsvinden en zullen de hierboven geschetste protestmetodes de sfeer nog meer
beïnvloeden.
Dat inmiddels West-Europa overloopt van ijver om Amerika te
steunen is verre van werkelijk.
Bonn en Parijs beamen weliswaar
de Amerikaanse beschuldigingen
aan het adres van Moskou, doch
haasten zich de nadruk te leggen
op samenwerking met de S U (o.a.
de levering van Russisch aardgas
aan West-Europa). Schmidt weigert de door zijn voorganger gelanceerde Ost-p>olitik stop te zetten en Giscard d'Estaing is evenveel bezorgd om Frankrijks commerciële belangen in de SU.
In de rand daarvan noteerden w e
de tv-uitzending met de sjah. Een
passus weerhield meer dan gewone aandacht nl. de beschuldiging
dat westerse oliemaatschappijen
een kunstmatige oliekrisis zouden
hebben uitgelokt om de fabelachtige winsten nog te verhogen. Omdat de sjah hiermee niet akkoord
ging — aldus de betrokkene zelf
— lieten de oliemaatschappijen
hem vallen als een baksteen.

WIJ 7
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Vlaanderen in de koelkast

Tijdens het weekeinde van 5 tot 6
januari doktert het politiek kernkabinet meer dan 15 uur aan een
eerste kompromis-voorstel. Tot
eenieders verbazing zegt niet alleen het FDF neen, maar ook de
Waalse socialisten.

op groen. Behalve bij het FDF, dat
om steun zoekt bij de PS en PSC.
Een solidariteitsakkoord komt tot
stand.
Gretig grijpen de Vlaamse meerderheidspartijen dit akkoord aan
om hun getaand Vlaams blazoen
wat op te frissen. Het incident leidt
tot het ontslag van de FDF-ministers. Alom gejuich, maar PS en
PSC nemen dadelijk de rol over
en eisen bijkomende waarborgen.
Geen nood evenwel. Schaar, lijmpot en Martens arrangeert snel
een nieuw kompromis. Ditmaal
happen de vier meerderheidspartijen toe.
De zgn. afgeslankte gewestvorming blijft behouden tot eind 1984.
Het dotatiestelsel evenwel zal een
einde nemen op 31 december
1982 en vervangen worden door
een definitief
financieringssysteem vanaf 1983. Indien op dat
ogenblik tenminste een definitief
systeem zal ontworpen zijn door
de
pariementaire
werkgroep.
Want de koelkast-formule blijft behouden. Ook is voorzien dat de
deelregeringen, zowel voor de gemeenschappen als voor de gewesten, tot eind 1982 deel blijven
uitmaken van de nationale regering.

En vanaf dit ogenblik draait arrangeur Martens op volle toeren. Op
9 januari werkt hij reeds een
nieuw kompromis uit: er komt een
minigewestvorming en de definitieve staatshervorming wordt naar
een parlementaire werkgroep verwezen. De partijlichten springen

Een ondoorzichtig kompromis, dat
Vlaanderen niet de minste baat bijbrengt en dat daarenboven ook
op de volgende regeringsvorming
zal blijven wegen.
De
drieledige
gewestvorming
komt er! Een échte gewestvorming: drieledig, onomkeerbaar in

Ten koste van alle principes en ieder politiek fatsoen wijzen de
jongste gebeurtenissen erop dat
de uitgedunde regeringsploeg van
Martens opnieuw van start zal
kunnen gaan.
Als laatste partij is immers ook de
C V P door de knieën gegaan.
Schaamteloos heeft zij haar eigen
kongresbesluiten van 16 december jl. verloochend. En om die kongresbesluiten is het dan toch allemaal begonnen.
Want nog geen 24 uur later, op 17
december, staan de Franstalige
voorzitters Cools, Vanden Boeynants en Spaak hun beklag te
doen bij de eerste-minister. Een
werkgroep
van
kabinetsleden
wordt er bijgesleurd om de eindejaarsdagen vredevol te kunnen
overbruggen. Maar het is voor elkeen duidelijk dat de fjermanent
aanwezige krisisatmosfeer niet
langer onderhuids zou kunnen bedwongen worden.

de praktijk en met Brussel als gelijkwaardig derde gewest
De tweeledigheid, de persoonsgebonden
aangelegenheden,
de
waarborgen voor de Brusselse
Vlamingen, de afbakening van de
gewesten, de financiële regeling...
kortom alle Vlaamse eisen, worden verwezen naar een pariementaire koelkast-werkgroep.
En dat hebben de C V P en de BSP
aanvaard! Terwijl de onmacht van
deze regering om de staatshervorming door te voeren, uit de sterren

valt af te lezen. Terwijl de regering
zo verdeeld is, dat ook op andere
terreinen niets moet verwacht
worden.
Het verderzetten van de huidige
regeringskoalltie druist regelrecht
in tegen Vlaanderens belangen.
Ondertussen glijdt de periode, tijdens dewelke het pariement
grondwetgevende
bevoegdheid
heeft, stilaan voorbij. Maar is dit
niet de bedoeling van de neo-unitaristen die in de CVP nog steeds
de plak zwaaien?

Onwaarheden
Bij de veroordeling van de dubbelzinnigheid en de schijnheiligheid van de CVP-politiek kreeg
een blijkbaar inwendig kokende
Tindemans het al te erg op de
heupen.
'Het is de Volksunie niet geweest die de francofonen de pariteit in de regering en de alarmbel heeft cadeau gedaan. Niet
de Volksunie heeft toegegeven
aan het veto van Périn in 1974.
Dat waren de regeringen-Eyskens-Tindemans en -Tindemans
I. De CVP weet niet of ze unitarisme of federalisme wil. De argumenten die thans door Tindemans gebruikt worden, zijn de
argumenten van de Volksunie.
Alleen, de CVP-voorzitter
gebruikt ze om zijn eigen minister
ten val te brengen.'
O p dat ogenblik leek Tindemans
k.0. Hij stamelde enkel: «Onwaarheden.»

Onregelmatigheden
Tijdens het wekelijks vragenuurtje in de Kamer informeerde kamerlid J. Valkeniers naar de resultaten van het onderzoek dat
het Hoog Komitee van Toezicht
te St-Jans-Molenbeek instelde
naar de onregelmatigheden onder het bewind van wijlen burgemeester Machtens.
De minister van Binnenlandse
Zaken merkte op dat het onderzoek niet door het Hoog Komitee wordt v e r r i c h t ook al werd
het aanvankelijk daarom verz o c h t Het gaat om een gerechtelijk onderzoek in opdracht van
de prokureur des konings en
niet om een administratief onderzoek. Enkel de prokureur kan
dus inlichtingen verschaffen.

Onwettig huisvuil

Mooiste bladzijde
Hetgeen zich deze week in de
Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft afgespeeld, vormt
geenszins een der mooiste bladzijde uit de Belgische parlementaire geschiedenis. Voor de eerste maal moest de oppositie een
beroep doen op a r t 88 van de
grondwet om de regering te verplichten aanwezig te zijn.
Het bleek voor de gekozenen
dan nog een Pyrrhus-overwinning te zijn. De achtbare ministers weigerden immers ook
maar de minste uitleg te verstrekken. Daarvoor grepen zij
naar een andere grondwettelijke
stok, nl. a r t 86bis van de grondw e t Hierin wordt bepaald dat de
ministerraad evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden
moet tellen, de eerste minister
uitgezonderd. Sinds het ontslag
van de FDF-ministers was dit
niet meer het geval.
A r t 86bis is een van die vele geschenken waarmee Eyskens en
Tindemans Vlaanderen bedachten bij de grondwetsherziening
van 1970-1971.

De behoeder
Al was het dan zonder klankbord, de interpellaties hebben
plaatsgevonden.
VU-fraktievoorzitter P. Van Grembergen
viel scherp uit tegen de meerderheidspartijen en tegen de regering, die de parlementaire instellingen volledig lam dreigen
te leggen.
•De tenoren van de grote partijen zouden als eersten de herwaardering van het parlement
moeten waarmaken. Maar de oppositie staat daarin blijkbaar al-

leen, want de behoeder van
onze instellingen, de voorzitter
van de grootste partij van
Vlaanderen, heeft zijn stem niet
laten horen om de regering voor
het parlement te brengen.'
Het is inderdaad nog niet zo
lang geleden dat voorzitter Tindemans zich geroepen achtte de
parlementaire demokratie
te
redden.

Tot vóór kort
Ook eerste minister Martens
moest het zwaar ontgelden: «1/
was tot vóór kort een federalist
U streed tot vóór kort tegen de
unitaristen in uw eigen partij en
buiten uw partij. Het plan dat u
nu voorlegt is de afbraak van
het federalisme, is de afbraak
van het grote ideaal van de
Vlaamse staat U moet dit weten
en het is voor ons onbegrijpelijk
dat u dit aanvaard hebt'

Tragisch
misverstand
De tussenkomst van kamerlid H.
Schiltz was zo mogelijk nog
scherper. Met een paar zinnen
typeerde hij raak het tragische
karakter van de huidige krisis,
het immobilisme en de stuurloosheid van de regering: 'Jarenlang wordt gelaboreerd aan
het nationaliteitenkonflikt en we
staan geen stap verder Aan de
gespannen
sociaal-ekonomische en monetaire toestand kan
geen oplossing gegeven worden, zolang het Belgisch misverstand van 1830 blijft bestaan.
Zolang er geen gevolg wordt gegeven aan de verzuchting naar
autonomie van de twee gemeenschappen.'

WiKried de zwijger
De kamers kunnen de aanwezigheid van de ministers vorderen. Aldus
luidt het derde lid van artikel 88 van de grondwet
Nooit van gehoord? Ook wij moesten er de grondwet op naslaan. En in
Mast, de dikke Van Dale van het grondwettelijk recht, is er slechts èén
pover zinnetje aan gewijd.
Kamervoorzitter Nothomb, de meerderheid, premier Martens- allen
stonden ze voor schut bij deze grondwettelijke inval van voorzitter Vic
Anciaux. Op een ogenblik dat elders geneesheren opgevorderd worden
door de regering, slaagt deze geneesheer erin de aanwezigheid van de
regering te vorderen in de kamer.
Nooit tevoren werd op dit grondwetsartikel beroep gedaan.
Maar nooit tevoren werd het parlement op een dergelijke ergerlijke wijze als -quantité négligeable- beschouwd.
Tot driemaal toe wordt het regeerakkoord fundamenteel gewijzigd. Nu
eens mini, dan weer afgeslankt maar meestal onvoorzien. Druk bijgewoonde perskonferenties, TV-spots, een spraakzame en fiere eersteminister. Het parlement wordt brutaal genegeerd.
Het FDF krijgt de bons. Geen Vlaming loopt met spijtgevoelens rond.
Maar het scenario stemt tot nadenken. Zelfs de betrokken ministers
moeten hun ontslag via de radio vernemen.
Het misprijzen voor onze parlementaire instellingen kon door de premier moeilijk op een brutalere wijze tot uiting gebracht De oppositie
zocht zich suf om de regering tot respekt te dwingen. De klassieke heibel a la De Croo voldeed niet een beroep op staatsmanschap bleek
verloren tijd en de interpellaties werden op de lange baan geschoven.
Vraag ons nu niet hoe V. Anciaux op artikel 88 van de grondwet gekomen is. Gewoon, plots was het er. En hoe kamervoorzitter Nothomb
zich ook in alle mogelijke bochten kronkelde, de regering werd opgevorderd!
En de regering l(wam_ maar zweeg! Passief aanhoorde zij de interpellaties. Zelfs geen feitenrelaas kon er af. Ondanks het vele aandringen behoudt Wilfried blijkbaar zijn nummertjes voor f-adio en TV. In het parlement is hij Wilfried de Zwijger.

Bij de bespreking van de Brusselse gewestelijke begroting op
31 oktober jl. werd door de regering de formele belofte aangegaan dat de gemeenten Linkebeek en Wemmei tegen 1 januari
een alternatieve oplossing zouden zoeken voor hun huisvuilophaling. Blijkbaar is hiervan, aldus J. Valkeniers, niets in huis
gekomen want de ophaaldienst
wordt er nog steeds door de
diensten van de
Brusselse
agglomeratie verzekerd.
De bevoegde minister
kon
moeilijk anders dan dit bevestigend te beantwoorden. De gemeentebesturen van Linkebeek
en Wemmei weigeren een einde
te maken aan de onwettige situatie. Op de vraag naar de getroffen maatregelen was de minister heel wat minder konkreet
Uit zijn antwoord onthouden we
dat hij opdracht gegeven heeft
maatregelen te nemen.

WIJ 8

Klavertje vijf
In de kultuurraad heeft senator
G. De Rouck, in een vraag aan
minister De Backer, gepolst
naar de realizatie van het zg.
«klavertje vijf» van het sociaalkultureel vormingswerk.
Het
volksontwikkelingswerk dreigt
immers, na de goedkeuring van
het dekreet over de amateuristische kunstbeoefening, te worden vergeten.
De minister wees erop dat het
ontwerp van dekreet op de amateuristische
kunstbeoefening
momenteel in de bevoegde
kommissie behandeld wordt en
ten vroegste op 1 januari 1981 in
werking zal treden. Wat het ontwerp van dekreet op het volksontwikkelingswerk betreft stelt
er zich een hele reeks moeilijkheden met de omschrijving van
«volksontwikkelings werk».

74 lANi lARi laan

tiMÈiSMsmisaf:mimi,*f*-~

---ai^g.^

•--..•* »Jik<ala.'H-t>-. .fc. «a>b

^...^>^!^Tftmi=*ir.H^~,^X-.«lXnt^'»^» .^•••'^•^••fl*':-'*^

•'É^i,if,tarr,-il--m:&VJtarA-irf^<ltÊ','^Wi!m..^Kj^^^'itW^

-Jfiff-*-' •'•

'.' 'M'

[/^•""V^tj

iedereen heeft
zijn eigen kijk geld
•

»

Als U spaargeld wil beleggen, of gebruik wil maken van de service aangeboden door de finanI cièle instellingen, neemfU geen genoegen mef
toevallige oplossingen
Zelfs een interessante tip van iemand uit uw
buurt is bliji<baar niet altijd de ideale formule
voor uw eigen situatie.
Alléén een specialist kan U met zekertieid helpen, uw NMKN-agent. Hi| maakt u wegwijs in de
beleggingsmogeïïjkheden en de diverse spaarformules en vertelt U we\ke bonkservice voor U
aangewezen is.

U heeft uw eigen kijk op geld, en uw
NMKN-agent helpt u er 't maximum
uit te halen.
Bij uw NMKN-agent vindt u de beste
belegging voor uw geld, onder Staatswaartx>rg.*
- Kasbons met een looptijd van 1 tot 12 jaar
-Termijnrekeningen: veertiendaagse, op
termijn of met opzegging, met voste
vervaldag

U kunt er ook terecht voor de meest
uitgebreide financiële service.
- de zictitrekening (met NMKN- of Eurochequekaart), cheques, uitvoenng van opdrachten tot
aan- en verkoop van deviezen,reischeques.
- permanente opdrachten, domiciliering van
facturen
- boncontactkoart (automatisch bankloket)
- uitbetaling van cheques, assignaties. coupK>ns.
vervallen effekten.
- gratis bewaren van effekten, uitgegeven door
de NMKN en de ASLK
- bewaarneming van alle andere effekten.
- enz

Loop even binnen bij uw NMKN-agent.
Of vraag hem bij u kings te komen.
* Be/eggingen by de NMKN zijn gewaarborgd door de
Staat Deze StaatswaartKirg geldt zowel uoor de terug
betaling van het kapitaal als voor de uitbetaling van de
interesten

1 200 NMKN-ogenten staan tot
uw dienst Raadpleeg de
Gouden Gids - rubnek Banken.

verstandig sparen
Voor de inteker^lng op NMKN-eltekten kunt u zich ook
vyenden tot een agentschap van de Nationale Bonk
van Beigié, de hoofdzetel en de agentschappen van
de ASLK; de discontokantoren, de maat$chappeli|ke
zetel van de NMKN Nationale Maatschappij voor
Krediet aan de Nilverheki opgerteht overeenkomstig
de wet van 1031919

GROOT-GENT
— Een industneel ingenieur
landbouw zoekt een passende
betrekking

TE KOOP

— Een 25-jange licentiate lichamelijke opvoeding zoekt passende betrekking in het Gentse

woonhuis? met tuin hal salon living keuken kelder bergplaats
2 slaapkamers zolder Adres
Moorseelsestraat 11 Menen Tel
056/5124 44 na 18 u (N 160)

Zich wenden O Van Ooteghem.
senator Oud-Strijdersstraat 29
9219 Gentbrugge Ctel 091307287)
(N165)
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pas gestichte onderneming in
Brussel wenst zeer dnngend een
hoofdboekhouder aan te werven
— met ± 5 jaar ervanng in
boekhouding
— met kennis doorschnjfmetode en machinale systemen
— bij voorkeur op de hoogte
van BTW-wetgeving automobtelsektor
Sollicitaties te richten naar
redaktie •WIJ>
(N163)

GEZOCHT:
UITBATERS
(MAN + VROUW)
VOOR VLAAMS CAFE
+ LOKAAL
CENTRUM BRUSSEL
INWONING MOGELUK
TEL 02-425.56.22 (na 18 u.)

Firma
VAlVi DOOREIM
Hout

£ternU
Bouwspecialiteiten
MARLIER ! 1700 ASSE
Tel. 452.66 37
02 .152.76.67

Thuisbcstelling
Toonzalen

WIJ 9
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Spelen Vlamingen mee
in de ontwikkelingssamenwerking
op zf/n Belgisch ?
Wat gebeurt er met ons geld?
Jaarlijks wordt ongeveer 20 miljard BF van de overheidsbegroting besteed aan zogenaamde ontwikkelingshulp. Hiervan beheert
het veel omstreden, verfranst en
intern verziekt A B O S 15 miljard,
voor een beleid dat hoofdzakelijk
frankofoon België aan zijn trekken
laat komen.

CoDoquium over de Belgische
Oirtwikkelingssamenwerldng

Wat gebeurt er met onze inzet?
Het is geweten dat meer dan
60 % van de vrijwilligers Vlamingen zijn, dat meer dan 60 % van
de gelden van de 11-11-11-akties
uit Vlaanderen k o m t Nochtans
zijn de goed betaalde jobs in de
ontwikkelingssamenwerking
—
vooral overzee — in handen van
Franstaligen. Minister Eyskens beloofde onlangs het minder aantrekkelijk statuut van vrijwilligers
te verbeteren...

Wat gebeurt er met de ontwikkeling van de Derde Wereld?
Zal de Belgische ontwikkelingssamenwerking de speelbal blijven
van commerciële, kommunautaire,
partijpolitieke en persoonlijke belangen?
Kan en zal een Vlaams minister
voor
Ontwikkelingssamenwerking er iets aan doen?
Het Vlaams Internationaal Centrum is van oordeel dat enkel een
resoluut doorgedreven federalizering van het ontwikkelingsbeleid
— de splitsing van A B O S inbegrepen — de Vlamingen de kans zal
geven hun eigen deelname aan dit
dynamisch wereldgebeuren te realizeren.
En waar blijft onze Vlaamse vertegenwoordiging?
Om deze vragen, en nog andere,
kritisch te onderzoeken, nodigt het
Vlaams Internationaal Centrum u
uit op zijn eerste colloquium op za-

terdag 26 januari a.s. van 10 tot
17 uur, in de UIA, Universiteitsplein 1 te Wilrijk. In de voormiddag
onderzoekt prof. Van Bilsen of er
van het nieuwe ontwikkelingsdenken enig spoor terug te vinden is
in het Belgisch beleid. Daarna
heeft Mark van Dommele, hoofdredakteur van «De Wereld Morgen», het over de niet-gouvernementele organizaties als alibi voor
een gebrekkig beleid.
In de namiddag komt een spreker
uit Nederland ons informeren over
de Nederlandse aanpak van het
ontwikkelingsbeleid. Daarna volgt
een paneelgesprek en diskussie
onder voorzitterschap van prof.
Henderickx (RUG), met deelneming van: L Beemaert (studiedienst VEV); T. Colpaert (studiedienst A B V V ) ; E. De Facq (voorzitter VIC); P. Ghyssels (Raad van
Beheer VIC); W. Kuijpers (parlementslid) en prof. Maton (RUG).
Allen van harte welkom!

Heftige verwarring bij Anti-Revolutionairen
(jeeveedee) — Dit jaar, 1980, moet —
volgens de plannen en voornemens —
het jaar worden waarin de namen van de
grootste drie kristelijke politieke partijen
in Nederland naar de geschiedenisboeken worden verwezen, waarna er één
kristen-demokratische partij moet overblijven: het CDA. Deze letterkombinatie
wordt al een aantal jaren gehanteerd,
maar eerder als een oproep, een uitnodiging om er iets definitiefs van te maken.
C D A betekent namelijk
Christen-Demokratisch Appèl, en tot op heden is het
niet meer dan een samenwerkingsverband waarbinnen nog altijd drie zelfstandige partijen bestaan: de
Katolieke
Volkspartij (KVP) en twee protestantse
groeperingen, de
Anti-Revolutionaire
Partij (ARP) en de
Christelijk-Historische Unie (CHU).
In oktober van dit jaar, zo is nog steeds de
bedoeling, zullen die drie partijen, samen
goed voor ongeveer een derde gedeelte
van de 150 Kamerzetels, volledig fuseren,
samensmelten dus Dat is enerzijds een logische ontwikkeling omdat ze alle drie gebaseerd zijn op de kristelijke levensovertuiging De (voorzichtige!) toenadering tussen de kerkgenootschappen waaruit de
drie hun leden en kiezers putten, gaat zich
als het ware weerspiegelen in de politiek.
Maar anderzijds is die fusie ook weer minder logisch. Want KVP, ARP en C H U kunnen zich wel herhaaldelijk beroepen op bijbel en evangelie, en in de praktische politiek van de afgelopen tientallen jaren
vormden ze ook herhaaldelijk een kristelijk
front, maar de levenssferen waaruit deze
partijen en hun leiders afkomstig zijn, verschillen toch nog heel wat. Z o is de KVP
duidelijk de katolieke emancipatiepartij die
zich (met nadrukkelijke steun van de kerk
en de vele katolieke maatschappelijke organizaties) ontplooide tot de derde politieke macht in het land naast de liberalen en
de socialisten. De ARP is steeds een uitgesproken beginselpartij geweest met veel
aanhang bij de (jereformeerde kerk, de
vrij strenge vleugel van het protestantisme. Terwijl men in de CHU in hoofdzaak leden aantreft van de Hervormde kerk waarin de geloofsopvattingen in wat meer vrijheid beleefd kunnen worden.
Ondanks het gemeenschappelijk kristelijk
karakter zijn de milieus waaraan de drie
partijen ontsproten zijn, dus nogal uiteenlopend. En datzelfde kan gezegd worden
van de beginselvastheid, die ongetwijfeld

WIJIO

het meest hecht is bij de ARP, maar waaraan bij de twee andere partners van het
C D A minder zwaar wordt getild.
Die beginselvastheid, dat sterke vasthouden aan eigen overtuiging is op het eind
van het afgelopen jaar oorzaak geworden
van een heftige verwarring die nog steeds
voortduurt en die er toe zou kunnen leiden
dat een gedeelte van de ARP straks afhaakt als de éne klok van het C D A gaat luiden. Er zijn namelijk drie dingen gebeurd
die tot een scherpe tegenstelling binnen
de Anti-Revolutionaire gelederen hebben
geleid. Dat was eerstens de stemming in
de Tweede Kamer over een kernwapenmotie waarbij negen leden van de ARP de
zijde van de (socialistische) oppositie kozen. Dat was vervolgens het CDA-kongres waarin de negen dissidenten met bittere verwijten en scheldwoorden werden
overladen. (Een vrouwelijk kongreslid bestond het zelfs om voor te stellen de afval-

ligen te likwideren op dezelfde wijze waarop tijdens de bezetting bepaalde verzetslieden met hun tegenstanders afrekenden,
namelijk: vermoorden en de lijken onder
een mesthoop verbergen!) En het derde
gebeuren was het neerleggen van hun
taak in de programkommissie (de kommissie die het program voor het definitieve
C D A samenstelt) door drie voorname
ARP-leden. Bij die drie was ook de Amsterdamse professor Goudzwaard, de geestelijke vader van het kristelijk program tijdens de Kamerverkiezingen van 1977.
Deze drie gebeurtenissen hebben alles te
maken met de beginselvastheid die binnen
de ARP heerst Ze koncentreren zich op
de kernwapendiskussie waarin de kristelijk-liberale regering een uiterst schimmig
spel speelde en er daardoor in slaagde
overeind te blijven. De negen aanvankelijke tegenstemmers van de ARP gingen weliswaar op het einde van het debat door de

l^fffi beginselpolitiek zal in het
Nederlandse CDA weinig sprake zijn

Van Agt en Lubbers: Appèl met problemen...

knieën om het kabinet-Van Agt te redden,
maar de bittere nasmaak van een verloren
illuzie is blijven bestaan. Die illuzie was dat
de drie kristelijke partijen zouden blijven
vasthouden aan hun gezamenlijk verkiezingsprogram waarin geweigerd werd
medeverantwoordelijkheid te aanvaarden
voor de modernizering van kernwapens.
De negen Anti-Revolutionairen die eerst
tegenstemden en later, na op allerlei manieren bewerkt te zijn, het hoofd bogen,
stonden aanvankelijk op de bres voor hun
beginsel. Het beginsel namelijk dat kristelijke normen bepalend dienen te zijn bij belangrijke politieke beslissingen. Dat beginsel heeft in de Anti-Revolutionaire Partij altijd zwaar geteld. Maar binnen het CDA-inwording dreigde het vasthouden tot het uiterste aan dat beginsel, in het gedrang te
raken. En tenslotte heeft de hele CDAfraktie vóór de kernwapens gestemd.
Men kan begrijpen wat de ervaringen van
december voor een partij als de ARP betekenen. Er woeden nu al wekenlang felle
diskussies, die zich toespitsen op de vraag
of het uiteindelijk tóch niet beter zou zijn
dat het C D A een federatie wordt waarin de
drie partijen dus een zekere zelfstandigheid zouden bewaren en de ARP zich
daardoor duidelijk zou kunnen onderscheiden van de KVP en de CHU.
Dat die vraag gesteld w o r d t is na de december-gebeurtenissen zeker niet verwonderlijk. Maar na de lange aanloop die
het C D A al heeft gemaakt en door de onverdroten drang van de KVP (die veruit de
grootste van de drie kristelijke partijen is)
om van het C D A een duidelijke politieke
machit te maken, kan men nu al voorspellen dat de fusie er zeker k o m t Of de ARP
in haar geheel bij dat CDA zal aansluiten, is
minder zeker. Prof Goudzwaard houdt
staande: «We fiebben ons verslingerd aan
onze ekonomie en onze
bewapeningstechniek, en daarom zijn we de weg naar
huis kwijtgeraakt
Van ezen CDA dat zó
zou blijven reilen en zeilen, moet ik wel afhaken. En dat zal ook gebeuren, tenzij er
een wonder geschiedt».
Op dat wonder behoeft niemand te rekenen. Als Goudzwaard straks dus het C D A
vaarwel zegt, vindt hij ongetwijfeld een
deel van de ARP aan zijn zijde. De beginselvasten namelijk. Hun heengaan zal de
macht van het C D A wellicht met eens zo
zwaar aantasten. Maar van beginselvastheid zal in datzelfde C D A weinig te bespeuren zijn
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v a n de
Vlaams-natJonale
Studiedienst

Met kringloopglas
miljoenen liter olie sparen
In ons huisvuil zit voor zo'n 12 o/o
glas, onder alle mogelijke vormen. Mede door akties als Kringloop (BRT) zijn heelwat gemeentebesturen en grootwarenhuizen
begonnen met het verzamelen
van dat glas in flessenbanken of
containers waarin men van mekaar gescheiden wit, groen en
bruin glas kan gooien.
Toen eind verleden jaar in Brussel een groots opgezet seminarie
zich over het terugwinnen van
glas ging buigen kwam men tot
een paar besluiten die tot nadenken stemmen.
De landen van de EEG kunnen,
wanneer ze de hoeveelheid gespaard glas in twee tot drie jaar
verdubbelen 225 miljoen liter petroleum sparen of de ophaalkosten van vuilnis met zo'n 300 miljoen BF drukken of de hoeveelheid glas in huishoudafval met
zo'n 20 % drukken.
Vertegenwoordigers van Europese landen kwamen er hun bevindingen meedelen. Z o kwam een
Zwitser vertellen dat dank zij een

nationaal zevenjarenplan 35 %
van alle weggooiglas (72.000 ton
per jaar) opnieuw tot glas
verwerkt werd. Niet onaardig, men
sprak dan ook van een suksesmodel.
West-Duitsland haalde in 1978
370.000 ton glas terug en wil voor
dit en volgend jaar 450.000 ton rekupereren. Frankrijk zit iets beneden de 300.000 ton maar wil dit cijfer in 1982 verdubbeld zien. Nederland kwam zijn glasbank-systeem (vooral in Noord-Brabant)
toelichten en kon meedelen dat
het 30 % van zijn glas terug in de
glasbank kreeg.
Groot-Brittannië stalde vooral zijn
plannen uit om nog meer fabrieken voor kringloo|>glas op te richten. Ons land haalde in 1978 iets
meer dan 100.000 ton op.
Enkele grote steden lieten eveneens hun resultaten horen. Iemand
van de milieudienst van de stad
Munchen haalde de uitstekende
medewerking van de Munchense
burgers aan, die leeggoed In speciaal ontworpen bakken komen

werpen. Hierdoor kon men 20.000
ton behalen wat 50 % betekent
van het «gratis leeggoed» in Munchen. Deze bakken zijn eigendom
van pnvate ondernemingen; de
jeugd- en milieugroepen verwittigen wanneer de bakken vol zijn.
In het Franse Lyon is men sinds
1974 aan het exfjerimenteren met
selektieve glasophaling. Naar de
vice-president van het stadskomitee van Lyon beweert, wordt de
glasophaling een gewoonte in het
dagelijks leven maar «we moeten
dit wel in stand houden met regelmatige informatieakties». Het gebruik van speciale containers daar
toont zelfs een beter resultaat. Het
stadsdistrikt van Lyon heeft besloten de aktie uit te breiden tot
1.200.000 mensen. Indien de voorlichtings-campagne
aangepast
wordt zal men een jaargemiddelde
van 10.000 ton bereiken. Een bestendige motivatie van de bevolking is een noodzakelijke voorwaarde tot het sukses.
Het seminarie te Brussel werd ingericht door de European Container Glass Federation (FEVE), een
organizatie waar haast alle glasondernemingen in vertegenwoordigd zijn. Het was de voorzitter
van deze t)ond die de voordelen
van glasophaling met cijfers onderstreepte.
Er nnoet minder glas opgehaald en
minder glasvuilnis verwerkt worden, er is minder nood aan grondstoffen en er wordt energie bespaard. Al deze voordelen hebben
gevolgen op het vlak van de milieuzorg en op financieel gebied.
De industrie heeft er baat bij: voor
iedere 10 % gerecycleerd glas die
men gebruikt spaart men — door
het laag smeltpunt van dit glas —
2 % energie uit Men bereikt ook
een efficiënter gebruik van de
grondstoffen (1 ton teruggeworv
nen glas is gelijk aan 1,2 ton grondstof). De leden van de FEVE (80
% van de EEG containerglasindustrieën) hebben zich er toe verbonden om In 2 tot 3 jaar tijd de
hoeveelheid kringloopglas te verdubbelen. Resultaat: ± 200 miljoen liter petroleum besparen tegen 19811

Bond Beter Leefmilieu
informeert
•k De dienst publikaties van de
Bond Beter Leefmilieu-Vlaanderen
richt zich vanaf 1980 ook rechtstreeks tot het publiek, door middel
van periodieken en van zijn biblioteek.
Biezonder geschikt voor allen die milieu-bij willen blijven en voor leerlingen
en studenten die een aktueel onderwerp voor een (school)-werk zoeken.
De nieuwsbrief
Maandblad met o.m. standpunten en
aktiviteiten van de leden, milieunieuws, korte berichten en een kalender. Ruim 220 biz. per jaar. Abonnementsprijs voor 1980: 300 fr.
De weekberichten
Weekblad met o.m het dagelijks persoverzicht, milieunieuws uit het Belgisch Staatsblad, parlementaire milieuvragen en -antwoorden, parlementaire handelingen, aangekondigde ma-
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nifestaties, aanwinsten van de biblioteek en Europese milieuberichten.
Abonnementsprijs
voor
1980:
1.500 fr.
De bibliografische
referenties leefmilieu
Een handige verzamelcatatogus met
bibliografische referenties in 15 delen.
Daarin zijn alle belangrijke deelaspekten van het leefmilieu opgenomen
met referentienummers van werken
die in de biblioteek beschikbaar zijn.
Deze uitgave telt 270 bIz. en wordt
verkocht tegen 700 fr.
De biblioteek
Belangstellenden kunnen In de biblioteek terecht alle werkdagen, voormiddag tussen 9 en 12 u. te Brussel, Aarlenstraat 25, Ie verdieping (02230.94.10) (rekeningnummer van
BBL-Vlaanderen: 427-9082201-48).

En dat zoiets kan, bewiizen ook
voorbeelden bij ons. Denken w e
maar even aan de stad G e n t Tussen 14 september en 30 september 1978 werd in de stad Gent
605.060 kg glas opgehaald (4,182
kg per inwoner). En de eerste zes
maanden van 7 9
was
dat
2.351.060 kg of 9,180 kg per persoon. Voor het hele jaar 7 9 wordt
dat 4.600 ton of 18 kg per inwoneri
Een resultaat dat alle binnen- en
buitenlandse cijfers omverhaaltl
Andere voorbeelden zijn Brugge
en St-Niklaas.
Te Brugge kocht het stadsbestuur
een aantal kleine containers (3
ton) aan.
Te St-Niklaas werd voor een periode van vijf jaar met een firma
een kontrakt afgesloten voor het
leveren, plaatsen en ledigen van
15 glasbakken. Het bestuur hoopt
200.000 fr. te besparen omdat zo
het gewicht van het huisvuil vermindert Momenteel wordt 780 fr.
per ton betaald om die te laten verbranden.»
Het kan dus allemaal, een beetje
milieutiewustzijn en een dosis politieke goede wil zijn echter noodzakelijk!

•k In Nederland loopt volgend
grapje- «Als je foto's moet ontwikkelen, gooi het rolletje maar in
de Rijn> doelend op het hoge gehalte aan kwik, cadmium, lood en
andere vieze stoffen in de
stroom. Een Brits Euro-parlementslid schreef een «Ode to
Cologne» waann de zin «What
power divine would cleanse the
Rhine? («Welke goddelijke zegen maakt de Rijn weer fris al regen?»)
Eindelijk is het Euro-parlement
zich emsbg gaan buigen over de
vergiftigde Rijn In het Nederlandse parlement is een mobe aangenomen die van Franknjk onmiddellijk maatregelen vraagt om de
zoutlozing in de Rijn te beperken.
Nadruk wordt gelegd op de betekenis van de Rijn voor het dnnkwater van 20 miljoen mensen en
voor de Nederlandse industne
die landbouwprodukten verwerkt Om maar niet te spreken
van de Hollandse tulpenteelt die
het van Rijnwater moet hebben»
Een van de belangrijkste tjronnen van vervuiling is het storten
van zoutafval (12 miljoen ton)
door enkele p>otasmijnen in de Elzas. Deze zware aanklacht tegen
Franse bedrijven zou een aanleiding kunnen zijn om alle Europese waterwegen emstig te bestuderen en ze door wetten te t>eschermen. Eens de Rijn door een
kanaal met de Rhone vertxsnden
zal zijn kan Europa van de Middellandse tot de Noordzee vergiftigd raken en dat zou toch het
begin van het einde betekenen I
'k De Kanadese energiebus
waarover wij het In vorige uitgaven van Eko-front hadden njdt nu
in verschillende landen van de
EEG. Eind december werd tussen de Canadese regering en de
EEG-kommissie een overeenkomst getekend over het verder
ontwikkelen van het energiebuskJee.
it De DüS8ekk>rfer Messegesellschaft Nowea organizeert
van 11 tot en met 15 fet>ruari
1980 voor de derde maal de Intematk)nale Vakbeurs Cen kongres) Envitec, beurs die specifiek
gewijd is aan de milieutechnologie.
Programma van de beurs: afvalt>ehandermg, bestrijding geiukJshinder, bestrijding luchtverontreiniging, water- en afvalwatert)ehandeling, meet- en regeltechniek, milieuvriendelijke technok>
gieën, vakliteratuur.
ir Om wegwijs te geraken in
het intematk)nale aanbod van
duizenden centra, bedrijven,
beurzen, festivals, winkels, restaurants enz., heeft men een Pla-

netaire Gids uitgedacht Opdat
al deze deuren open zouden
gaan een Planetair Paspoort De
gids wordt driemaandelijks bijgewerkt de pas behoudt zijn
waarde Beide kosten 750 fr en
De Natuurlijke Weg kan ze u bezorgen (390-0952523-38)
• De Verenigde Aktiegroepen
Leefmilieu (VAL) voeren te Mechelen momenteel een aktie voor
de schrapping van het geplande
tracé van de expresweg Mecheien-Herentais (njksweg nr 121)
en voor het zoeken naar volwaardige altematieven Hiermee
wordt het unaniem advies gesteund van de gemeenteraad
van Bonheiden-Rijmenam (24 oktober 1979) en krijgt de studie
die professor Hublé aan de regio
Mechelen wijdde in 1972, nu ook
praktisch nut Uit dit rapport blijkt
dat bedoelde expresweg katastrofale gevolgen heeft
De VAL hebben zopas het dossier naar ruim veerbg verenigingen uit de streek gestuurd met
het verzoek hun standpunt te
steunen en tussen te komen bij
de ministers De Backer, Galle,
Mathot en Ramaekers en bij de
volksvertegenwoordigers
Verhaegen, Van Dessel, Van den
Brande, Van De VeWe en Somers.
it «Kernenergie
en
Landschap» heet het rapport dat de
neerslag vormt van een studie
die de Werkgroep Kernenergie
van de Werkgemeenschap Landschapsecoiogisch
Onderzoek
(WLO) heeft vemcht naar de gevolgen van de toepassing van
kernenergie In de elel<triciteitsproduktie voor het landschap.
Het landschap werd in dit verband in brede zin opgevat als de
ruimtelijke uitdrukking van ecosystemen.
Twee aspekten van de problematiek rond kernenergie staan centraal. In de eerste plaats wordt ingegaan op de mogelijke bronnen
van radioakbeve straling. Hieriaij
wordt de splijtstofcyclus besproken en wordt aangegeven waar
daartMj straling kan vrijkomen.
Uitvoerig wordt ingegaan op de
mogelijkheden en gevaren van
het ondergroTKls opbergen van
radioaktief afval. In de tweede
plaats wordt aandacht geschonken aan genetisctie gevolgen
van radioaktieve straling voor organismen. Bij t>eide tema's is een
uitgetxekle literatuurlijst opgenomen.
Het onderzoeksresultaat is te beschouwen als een nuttige bijdrage aan de diskussie over de toepassing van de kernenergie.
Uitgegeven bij WLO, postbus
IMJa^SQO Delft (15 N.fU.
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ZEEBRUGGE. Dinsdagnamiddag is de ultramoderne Z289 Jan Breydel bij hoogtij uitgevaren
voor een l<orte maidentrip van enkele dagen
naar
visgronden
ter
hoogte van Zuid-Engeland. Voor de Vlaamse
zeevisserij is het een opmerkelijke
gebeurtenis,
want het is sinds 7 6 geleden dat nog een nieuw
vissersschip vanuit een
Vlaamse haven het zeegat koos. Voor schipper
Bart Schiltz en zijn rederij-vennoot
Van
den
Broucke wordt het een
gewaagde onderneming;
niet dat de schipper de
hoge zee niet zou kennen.
Hij staat in de Vlaamse
visserij bekend als een
knap visser, maar het
waagstuk zit hem in de
enorme kommerciële gevaren die met de investering in de Jan Breydel gepaard gaan.
Vandaag zijn er geen
zware alarmkreten in het
visserijbedrijf,
maar
sinds het krisisjaar 7 4
blijven de overlevingskansen — door een geI brekkige overheidshulp
; — hoogst onzeker. De
; Vlaamse
zeevisserij
heeft de ekonomische
stormen van de voorbije
\ jaren kranig doorstaan.
Maar geregeld krijgt de
• visvangst een hevige tegenwind. Na de miserie
; met de lastige brandstof[ bevoorrading bij voor; beeld, na de EG-maatreI gelen voor visvangstbe' perkingen en de Engelse
'; dreigingen ter zake die
l de Vlaamse vissers nog
! boven het hoofd hangen,
zien de reders met angst
I de olieprijzen in een dol
^ ritme stijgen.
; Dat de overheid de vissers aan hun lot overlaat
' is nogal duidelijk voor
wie een bezoekje brengt
aan de vissershaven in
Zeebrugge. Aan de kaaimuren werd bij elke toe; gangstrap naar de sloepen en treiters door ambtenaren van openbare
werken een waarschuwend bordje gehangen:
«verboden toegang!» De
schippers, stuurmannen,
motoristen en vissersjongens die inschepen doen
dat dagelijks op eigen risico. Voor modernizering
van de Zeebrugse haven
heet er geen geld voorhanden te zijn. Zeker niet
voor de installatie van
een havensluis waardoor
de visscrsvloot op elk
moment zou kunnen uitvaren.

Vlaamse zeevisserij
In 74 werd op de Vlaamse kust
zeer krachtig aan de alarmbel getrokken; de toestand van de zeevisserij en vooral de vooruitzichten waren zeer kntiek.
Nadat 73 voor de zeevisserij
reeds een ongelukkig jaar was geweest als gevolg van de zogeheten kwikvis-affaire, hadden het
jaar daarop de vissers eerst last
van nogal wat stormen en werd later een aanzienlijke visberg tegen
interventieprijzen afgevoerd naar
de vismeelfabrieken. Het zag er
echt naar uit dat de magere jaren
voor de vissers aangebroken waren.
De energiekrisis van 73 joeg de
bedrijfskosten de hoogte in, en in
de havens van Zeebrugge, Oostende en Nieuwpoort groeide nogal wat misnoegdheid en ontmoedigingInmiddels ook bood zich de IJslandoorlog aan die vooral van belang was voor de Oostendse vissers, ook gingen in EG-kringen alsmaar meer stemmen op om de visvangst drastisch te beperken, en
kwam een veldslag op gang over
visvangstvergunningen in de 200,
12 en 6 mijlszones...

Gunstige wind
De problemen stapelden zich danig op voor onze zeevissers, en
toen in december 74 de Zeebrugse reder Leopold Neyts zijn Z27
Mercurius — het modernste vissersschip — in de vaart bracht
werd openlijk de vraag gesteld of
het, gezien de enorm gestegen uitbatingskosten, voor de rederij niet
beter zou zijn dit schip gewoonweg aan de kade te laten liggen. Intussen zijn nogal wat donderwolken overgewaaid, wat niet wil zeggen dat er geen gevaar meer zou
zijn voor ernstige averij in de zeevisserij.
Want zowel wat betreft de brandstofkosten als de zeegrenzen vallen er dit jaar mokerslagen te vrezen. Ook is er de enorm kiese
zaak van de centralizering van de
visserijbedrijvigheid in één grote
vissershaven aan onze kust, waarbij Zeebrugge de havenautoriteiten van Oostende met bijzonder
veel argwaan bekijkt Als Zeebrugge als vissershaven wordt afgeschreven, zo wordt gesteld, en
men alle bedrijvigheid tracht te
centralizeren in het stedelijke
Oostende, dan gaat de Vlaamse
zeevisserij vrij spoedig en voor
goed naar de haaien.
in 77 werd voor de Zeebrugse
visserij, na enkele krisisjaren opnieuw een hoopgevend omzetcijfer geboekt. Ook in Nieuwpoort

en Oostende ging men steeds
minder aan de klaagmuur staan.
De 20.000 gezinnen in ons land die
van de visbednjvigheid leven kregen opnieuw een straaltje hoop
om hun winstgevende bedrijvigheid op peil te houden en suksesvol in de komende jaren uit te bouwen.
De gunstige wind bleef waaien, en
78 werd geboekstaafd als «een
goed jaar» voor de Belgische zeevisserij
De kranten blokletterden: zeevisserij uit de krisis' (Mét het vraagteken erbij.)
Er werd opnieuw meer dan 40.000
ton VIS aangevoerd en dat was
naar verluidde nimmer gebeurd

3IIHV1

Als een Zeebrugse visser
bij het inschepen in het
water valt of zijn nek
breekt is dat zonder meer
zijn eigen fout. Het kenschetst de
Brusselse
desinteresse voor de
Vlaamse zeevisserij.

Jan Breydel, plechtig ingewijd...

W I J 11/2

ondanics gebreicicige overheidshulp
dank zij kranige vissers in de storm

sinds 73; net voor de energiekrisis
zich liet gevoelen.
Maar de gemiddelde afzetprijs per
kg vis (39 fr.) stagneerde, ondanks
de immer stijgende exploitatieprijzen die de reders moesten inkasseren.
In Oostende werd de grootste
hoeveelheid
vis
aangevoerd
(21.835 ton). Zeebrugge kwam op
de tweede plaats met 15.696 ton.
Zeebrugge scoorde echter het
hoogste verkoopcijfer (843 miljoen) tegen 664 miljoen frank in
Oostende.
De zeevisserij geraakte zonder ai
te veel kleerscheuren uit de rode
cijfers die in 74 duivels waren beginnen dansen. Voor de buitenstaander, en klaarblijkelijk ook
voor de overheidsinstanties, hadden de vissers geen ernstige redenen meer om aan de klaagmuur te
gaan staan
Evenwel wordt er in de Zeebrugse vissershaven op gewezen dat
de gneven waarvoor destijds de
zwarte vlaggen werden gehesen
hoegenaamd niet verdwenen zijn:
de ongerustheid omtrent de toekomst van de Zeebrugse vissershaven blijft groot Door in de zomer van 75 slechts twee vissersboten met de zwarte vlag hoog in
de mast te laten deelnemen aan
de traditionele zeewijding werd
een prangende eis in het daglicht
gesteld, die vandaag nog immer
brandend-aktueel is gebleven: de
modernizering van de Zeebrugse
' vissershaven en de verbouwing

van tijhaven tot een tij-ongevoelige haven achter een kleine zeesluis.
De diensten van de minister van
openbare werken stelden destijds
reeds dat de gevraagde havenaanpassingen niet verantwoord
zijn en dat enige modernizering
minder duur zou uitvallen: met het
uitdiepen van de oude haven en
het verstevigen van de kademuren.
Dat werd in Zeebrugse kringen
beschouwd als een passieve stap
voor de aftakeling van de vissershaven...
En vandaag heeft die brief een
nieuwe voedingsbodem gekregen. Het aanbrengen door «openbare werken» van bordjes met het
opschrift «verboden toegang»
aan de aanlegsteigers is voor de
vissers een aanwijzing dat men er
«in Brussel» zelfs met aan denkt
de kaaimuren te verstevigen en te
modernizeren De wijze waarop
het Zeebrugs pleidooi voor een
kleine zeesluis gestrand is roept al
evenzeer prangende vragen op
Nadat de Zeebrugse reders erin
geslaagd waren om de minister
van landsverdediging, Paul Vanden Boeynants, te overtuigen een
terrein van de Zeemacht af te
staan voor de begeerde zeesluis
was er weer goede toekomsthoop
voor de rederijen van de Oostkust. Maar het projekt werd uiteindelijk hoe dan ook afgeremd en afgeschreven door de Brugse burgemeester Van Maele...
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niet naar de haaien
»en toch
weer storm op zee?
Dit alles om maar te zeggen dat, alhoewel in 78 en ook vorig jaar behoorlijke visvangsten en bemoedigende opbrengsten door de vissers van de Oostkust genoteerd
werden, de barometer op «veranderlijk» blijft staan.
Want, afgezien van de nationale
perikelen (de overheidsdrang naar
één grote vissershaven), blijven er
ook nog immer de internationale
hinderpalen: de energiemiserie, de
overbevissing en de EG-visserijgrenzen.
Direkteur Jozef Deroose (Beroepsvereniging voor reders van
Belgische vissersvaartuigen): «E/ke visser van bij ons zal u zijn grote kommer beschrijven omtrent
de verdubbeling op één jaar tijd
van de brandstofprijzen; als je beseft dat de modernste visserstreiler als een Jan Breydel 4.000 liter gasoil per etmaal visvangst
verstookt... Maar ik zie vooral
moeilijkheden in de nabije toekomst door alweer beperking van
de visserij-grenzen. Met tal van
EG-beslissingen is de vrijheid van
de visserij volkomen verdwenen.
Onze vissers mogen niet meer vissen waar ze willen, het soort vis
dat ze willen: en ook de vismetoden werden streng omschreven.
Het probleem van ^overbevissing»
werd gesteld: het inkrimpen van
het vist>estand. Maar ik durf luidop
zeggen dat de man-van-de-praktijk van die beperkingen weinig
voelt.'

onze huidige vissersvloot konkurrentieel zoals vandaag laten uitvaren, tot de gestelde visvangstgrenzen in tonnage bereikt zijn: voor
de rest van het jaar zouden dan
alle vissers zonder werk zitten. Ofwel zou de globale vangst kunnen
verdeeld worden over de rederijen: voor niet weinigen zou dit
een halvering van hun inkomsten
betekenen... In dat geval kunnen
onze Vlaamse vissers meteen hun
netten opplooien...»
— U roept om een toekomstgericht visserijbeleid in ons land?
Direkteur Deroose: 'Die smeekDirekteur Deroose: 'Onze vissers bede dateert reeds langer dan van
betrekken 60 tot 70 procent uit de gisteren. Maar, hoewel het onze
vissers vandaag konjunktureel
Britse zeeën. Er is een verdrag
van Den Haag van kracht over de voor de wind gaat zie ik enorme
toelating tot vissen binnen 12 problemen rijzen voor de zeer namijlsgrenzen. Welnu, de Britten bije toekomst Vooral wat betreft
de EG-afspraken. De evolutie beblijven zeer protektionistisch denvreest mij vooral omdat aan de
ken, en zij verhopen nog immer na
'82 vreemde kapers met EG-richt- 'kleine zaken» evenmin iets gedaan wordt En ik noem voor de
lijnen te kunnen verdrijven. Ik bevuist weg: de modernizering van
spaar U de ingewikkelde diskussies, en de politieke intriges, maar de Zeebrugse vissershaven, de
het is nu onze grote zorg om te afwending van EG-gelden die
zien wat de Engelsen uiteindelijk Vlaamse reders moeten ontberen
voor Waalse projekten, de slechte
als 'exclusieve zone» politiek zulvisdistributie in ons land, de volkolen laten bepalen. In het geval de
men afwezigheid van ekonomiBritten hun verhoopte EG-slag
thuishalen, dan zouden dé visserij- sche begeleiding door het landbeperkingen voor de Vlaamse vis- bouwministerie, de brandstofmisesers wel eens fataal kunnen zijn. Ik rie en de ondoordachte invoering
van VSO-onderwijs in de visserijgeef één voorbeeld: vorig jaar
werd een vangst van 3 miljoen kg school...»
tong binnengehaald. Bij nieuwe Op korte termijn dient de overheid
EG-beperkingen zou de vangst
— op de eerste plaats de minister
nog zo'n 2 miljoen kg maximaal van landbouw — alvast eens klaar
kunnen bedragen. De Belgische uit de doeken te doen hoe zal beregering zou dan twee sanerings- tracht worden om een nieuwe vismogelijkheden hebben. Ofwel serij-oorlog te voorkomen; een
Nu wil ik hier meteen ook mijn twijfels uiten over de argumenten van
overbevissing waar onze vissers
nadeel van ondervinden. Geruime
tijd was roofbouw op het visbestandzeker een feit maar dan precies als gevolg van Russische en
Noorse 'kapers»: de industriële
visserij die alles en nog wat aan levende vis uit de zeeën schept
voor industriële doeleinden: verwerking in de 'meelfabrieken» tot
veevoeder en oliën.»
— Wat is dan uw aktuele vrees
voor de toekomst van de Vlaamse
zeevisserij?

— De EG-reglementen ter zake
worden niet nageleefd?
Direkteur Deroose: 'Inderdaad,
de mijlsgrenzen worden stiekem
overschreden en er zijn veel kapers op de kust Ik vrees echt een
nieuwe zeegrenzenoorlog. Sinds
Engeland, Ierland en Denemarken
tot de EG zijn toegetreden is er de
koude visserij-oorlog. Het bekvechten houdt niet op. Er wordt 't
allen kante geschermd met het argument van overbevissing. Met
het instellen van een 200-mijlgrenszone werd betracht vooral
de schepen van het Oostblok uit
de EG-zeeën te weren. (Terloops,
ons land was weer eens het laatste om die grenslijn te ratificerenJ

harde strijd in de EG-zeeën én een
strijd tussen de vissershavens aan
de Vlaamse kust Die maritieme
vete kunnen we na de industriële
havenoorlog (tussen Antwerpen
en Zeebrugge) best missen.
(huge de schuyteneer)

Mosselkermissen
.Met ruim 15 kg visverbruik per
inwoner staan we alvast in 's
werelds top vijf. Recente ramingen wijzen uit dat wij in dit land
veel meer vis eten dan om het
even waar in de Europese Gemeenschap. De Vlaamse visserijtraditie gaat dus voorlalsnog
niet helemaal teloor.
Overwegend is er de konsumptie van verse en bevroren vis,
terwijl schaal- en weekdieren
op de tweede plaats komen (die
ouwe getrouwe Vlaamse mosselkermissen toch!)
Veel minder begeerd zijn de
konserven, bereidingen en «bewerkte vis».

Visserij te boek
Er bestaat sinds enkele jaren
een standaardwerk over de geschiedenis van de Vlaamse visserij. Het is van de hand van
Gaston en zoon Roland Desnerck, die ook betrokken waren bij het ontstaan van het Visserijmuseum in Oostduinkerke.
Dit standaardwerk bevat honderden gegevens over vissersplaatsen, visaanvoer en vishandel.

Z 2 8 9 : overmoedig op visgrond?
De inwijding van de Z289
Jan Breydel van de Zeebrugse rederij Van den BrouckeSchiltz is voor de Vlaamse
zeevisserij een belangwekkende get>eurtenis. Het bewijst eensdeels dat de redersvissers hoegenaamd niet
nalaten gewaagde toekomstgerichte initiatieven te nemen. Maar het doet anderzijds toch ook scherpe vragen stellen omtrent de afwezigheid van een toekomstgericht overheidstieleid.
De Jan Breydel is een hoogzeetrailer die de betrokken
rederij een investering van 40
miljoen frank vergde.
Het schip van 34 meter lengte, van een 199 BRT-kaliber,
beschikt over motoren met
een machtige drijfkracht van
1.000 pk. Het kan 2.000 bennen vis (elke ben is goed
voor 6 kg) naar de thuishaven brengen.
Deze eenheid bevat ultra-moderne rwvigatiemiddelen, en
de trailer Uedt de bemanning
een goed komfort: zowel
voor hun visserijwerk als
voor hun onderhoud en verblijf tijdens de dagenlange
zeetrips. De jongste aanwinst
van de vissersvloot is het
vierde fabrikaat in een reeks
van moderne vaartuigen die
de enige nog overblijverrde
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Zeebrugse
scheepsbouwwerf De Graeve vervaardigde.
Of er morgen nog gelijkaardige visserstuigen zullen gebouwd en in de vaart gebracht worden is zeer onzeker Immers, reeds vijf jaar
geleden trad de krisis in bij de
visserijscheepswerven.
In 74 werd een gelijksoortig
schip als de Jan Breydel te
water gelaten: het was de
Z27 Mercurius. Er was gedempte feestvreugde bij de
realizatie van dit 'modernste
schip van de Belgische visserijvloot». Immers, er werd gesteld dat het wel eens aangewezen en voordeliger zou
zijn om dit schip aan de kade
te laten liggen, gezien de
prangend hoge exphitatiekosten...
Net als reder Leopold Neyts
toen, wagen de reders Van
den Broucke en Schiltz evenwel vandaag tegen het ekonomisch ontij in toch het nieuwe zee-avontuur. Er is trouwens in feite geen andere uitweg: modemizerer^ of verdwijnen. Maar met de
prijzenkoorts van de olieproducenten stelt zich vandaag
in alle scherpte de vraag naar
de rendat}iliteit van vissersvaartuigen van meer dan 900
pk.
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Vorige weken werden radio- en tv-mensen met belangrijke prijzen bedacht. Is het ons toegestaan er eentje aan toe te voegen?
Wij zouden het ANV, de organizatoren van de vergadering in het
Rockoxhuis in Antwerpen waarop 41 Vlaamse kulturele verenigingen vertegenwoordigd waren, willen bedanken met een prijs
voor de klare taal die zij hebben gesproken In verband met de vertegenwoordiging van het Vlaamse lied en de Vlaamse muziek op
radio en tv. Wij hopen dat hun oproep die zij richtten tot de verantwoordelijken ten voordele van de zangers, artiesten en musici van
eigen bodem positief resultaat zal opleveren.

De grabbelton

e

. Vrijdag — The Horseman (BRT 1) een film van John
' Frankenheimer (1970) met Omar Sharif, Leigh TaylorYoung en Jack Palance brengt spanning in een uitzonderlijk ruw maar ongelooflijk imponerend landschap van Afghanistan — De Vijfde Windstreek, de literaire rubriek van BRT 1
is volledig gewijd aan de Vlaamse dichter/schrijver Guldo GezelIe (1830-1899) — L'Armée des Ombres, een Frans-Italiaanse film
van Jean-Pierre Melville (1969) gaat over spionage, heldendom en
verraad in verzetsmiddens in de Tweede Wereldoorlog (Duitsl. 2)
— Wie van de Skandinavische film houdt kijkt naar Een en een
(En och en) een Zweedse dramatische film van en met Erland Josephson en Ingrid Thulin (1975). (RTBF 1)
^ ^
Zaterdag — Terwijl BRT de namiddag vult met een film:
^ 1
De Hofnar (met Danny Kay), brengt Ned. 1 een goed ge^ ^
varieerde kindernamiddag. In de reeks films met Ingrid
Bergman is op Ned. 2 Gaslicht aan de beurt Een ijzersterke thriller van George Cukor ( z w / w -1944), met Ingrid Bergman, Charles Boyer, Joseph Gotten. Voor de rol van Paula Alquist, het Zweedse meisje dat met een deftige Londenaar Gregory Anton trouwt, kreeg Ingrid Bergman haar eerste Oscar. —
Het muziekfenomeen Liberace is te zien en te horen op Duitsl. 1 :
LIberace in Las Vegas. — In Generation 80, het jongerenmagazine van RTBF is de film aan de beurt: Het Filmfestival van Brussel
en het festival van de Fantastische film in Avoriaz. En in Folllles zit
het tweede deel van de show die Elton John gaf in Rusland: To
Russia- with Ellon John. Le silencieux, een film van Claude Pinoteau (1973), met Lino Ventura, Lea Massari is e'en spionagefilm.
Zondag — BRT denkt nog eens aan de operaliefhebbers:
L'Arlesiana. een opera in drie bedrijven van Francesco
Gilea, in regie van Eddy Verbruggen — In Mens voor de
lens (Ned. 1): stelt fotograaf Anton C. Veldkamp een portret samen van evangelist Johan Maasbach, een man die een miljoenenorganizatie heeft opgebouwd die zich bezighoudt met de
verspreiding van het geloof over de hele wereld — Duitsl. 1 waagt
zich aan het toneelstuk over de opstand van de Silezische loonwevers in 1844 tegen hun uitbuiting, die met militair geweld werd
neergeslagen
Maandag — In Wikken en wegen (BRT) zitten o.a.: autotest; Opel Kadett en het nieuwe kadastrale inkomen —
Voor een briefkaart op de eerste rang (Ned. 1) is een interessant filmmagazine met een filmkwis, filmfragmenten,
interviews en gasten. (Met o.a. Tess van Polanski; Die Blechtrommei van Schlöndorf; Bloodline van Terence Young) — De rubriek
Wat heet beter over alternatieve geneesmetoden is volledig gewijd aan klachten van kinderen (Ned. 1) — Kinderen, kinderen
(Duitsl. 2) met als ondertitel De moed om op te voeden wordt later op de avond gevolgd door een diskussie.
^m
Dinsdag — BRT 1 heeft nu ook zijn eigen crochet-wed^ ^
strijd waarin alle showgenres aan de bak komen: Gong
\ _ J
show. Het zal er weer uit de pan swingen als we weten
^"^
dat Zaki, Ward Bogaert en Mary Boduin in het jury-panel
zitten... — In de reeks «Retrospektieve Hitchcockfilms» prezenteert BRT 2 de sterke thriller To catch a thief (Houd de dieO, met
Cary Grant, Grace Kelly en Charles Vanel (1955). Een aanradertje
— Dagboek van een herdershond (Ned. 2) is aan de laatste aflevering toe. Volgende week start de KRO met de Duitse reeks De
Buddenbooks naar Thomas Mann — KRO sluit de avond af met
Heel de mens: een gesprek met mevrouw Annie Grotenhuis,
moeder van een groot gezin, over kinderen die het ouderlijke nest
uitvliegen — Dood door drugs (Duitsl. 2) is een fiimreportage
over de behandeling van drugverslaafden, een steeds aangroeiende kwaal in Duitsland

e

e

^m
^ ^
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Woensdag — BRT heeft een interessant aanbod. BRT 1
start in de vroege avond met de nieuwe Britse versie van
het Robin Hood-verhaal. Het is stil waar het nooit waait,
een toneelstuk van Peter Nichols, met Rita Wouters,
Hugo Vandenberghe, Dora van der Groen en Kees Brusse, over
een jong getrouwd paar dat naar aanleiding van een diskussie
rond een belachelijk incident meent te moeten scheiden. Regie:
Dré Poppe — De koördinatie is weer eens schitterend: W e hebben dan eens een goed tv-spel en een sterke bezetting op BRT 1
en dan gooit BRT 2 net op hetzelfde moment er een Hitchcock
oorlogsfilm tegenaan: Lifeboat ( z w / w -1944) met minder bekende auteurs. Maar het geheel is er niet minder spannend om —
Ned. 1 heeft een Brits tv-spel op het programma: True Patriot,
over de Duitse predikant, professor en teoloog Bonhoeffer die alles op het spel zet om het nazisme te bestrijden — In Countdown,
het jongeren-muziek-magazine van Veronica zit een Special met
The Bee Gees, de lieverdjes van de laatste jaren. In de Alain Delon-retrospektieve van RTBF 2 zit de film La veuve Couderc, van
Pierre Granier-Deferre (1971), met Delon en Simone Signoret
J ^
Donderdag - BRT 2 brengt de tweede aflevering van
^ ^
het Duitse feuilleton Der eiserne Gustav. Wij vinden het
^Lj
de moeite waard om nog eens de aandacht te vestigen
op de prachtvertolking die Gustav Knuth hier ten beste
geeft. In de BRT 2-reeks Drie sterren zit het muziekspel uit de
Middeleeuwen Ludus Danielis, over het bijbels verhaal van Daniël, de Israëliet die in Babyion in ballingschap leefde en op bevel
van de koning in een leeuwekuil werd gegooid — The Storyteller
('t Is maar een verhaal), een pakkend verhaal over de invloed van
geweld op de beeldbuis bij kinderen, heeft Emmy-winnares Patty
Duke Astin in de rolverdeling (Ned. 1) - Karnaval komt eraan.
Nederland blijft niet achter. Zeker de Tros niet (Ned. 2). Tros heeft
rond André van Duin een karnavalprogramma opgebouwd dat zowat het beste zou moeten tonen wat Nederland te bieden heeft.

Tl^-PROGR/^|Yl|YlK9

straat CfJ. - 18.55 Cin
19.20 Studio Sport II.
Sprekershoek. - 20.30
tisch verbond. - 20.35 ^
20.40 America 2night C
— 21.15 Hollands spoor
beschouwingen). — 21.
diodroom. - 22.20 Uit
smond Creportage).
Nieuws.

Vrijdag
25 JANUARI
BRT 1
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 De
Kwieken (jeugdf). — 18.15 Klein,
klein, kleutertje (kleutermagazine).
- 18.30 Kijk muziek - 19.00 Fllopat en Patafil. — 19.05 KTRC-kruispunt. — 19.45 Nieuws. — 20.15 De
Ruiters (film). - 22.00 Gufdo Gezelle Cl 830-1899) (debaO.
Nieuws.

RTB 1

NED. 1
18.55 Nieuws. - 18.59 Het zal je
kind maar wezen (f.). — 19.35 Op
volle toeren (show). — 20.30 Onze
ouwe (fJ. — 21.35 Nieuws. —
21.55 Gesprek met de minister-president - 22.05 TV-privé. - 23.00
Wat gebeurt er nou? Cover meditatie). — 23.35 Nieuws.

NED. 2
18.55 Nieuws. - 18.59 Lassie CfJ.
- 19.25 The Cats Cshow). - 20.00
Nieuws. — 20.27 Kwistig met muziek Cspelshow). — 21.45 Geheim
kommando Cf). - 2235 Hier en nu.
23.15 Meditatie. 23.25
Nieuws. — 23.30 EK. kunstrijden
Creportage).

— Lifeboat,
meeslepende
oorlogsthriller over schipbreukelingen tijdens W.O. 2 door
een Hitchcock op z'n best
Woensdag 30 januari om
20U.45 op B R T 1 .

country (dok). — 21.05 De goldrush van 1898 (dokj. - 22.00 Biljarten. - 22.25 Golfwedstrijd. 23.15 Sacha Distel-show. - 23.55
Nieuws. — 0.10 Friday night., saturday morning (nachtmagazine).

ITV

RIB 1
19.00 Point de mire. — 19.15 Gewestelijk nieuws uit Henegouwen.
— 19.30 Nieuws. — 19.55 A suivre
(reportage). — 21.27 Un et un Cdramatische film). — 23.00 Nieuws.

RIB 2
21.04 La légende Irlandaise (f J. —
22.00 Nieuws.

18.15 Mr and Mrs.: kwis voor paren. - 18.45 Nieuws. - 19.30
Trips op het platteland. — 20.00 De
Muppet Show. - 20.30 3.2.1.
(show). Showserie en -kwis met
Ted Rogers. — 21.30 Hawaii FiveO (f). — 22.30 The Comedians (komieken). - 23.00 Nieuws. - 23.35
Regionaal nieuws. — 0.05 Soap (O.
— 0.30 The Guardians Cfilm).

ARD 1
8.06 Schooltelevisie. — 16.15
Nieuws. — 20.00 Nieuws. — 20.15
Flammen über Fernost Coorlogsfilro). — 23.45 Sonderdezernat K I
Cf.). — 0.50 Nieuws.

BRT 1

16.45 Nieuws. — 19.00 Nieuws. —
19.30 Auslandsjournal. — 20.15
Derrick CfJ. - 21.15 Felix und Oskar Cf J. - 22.00 Heute-Journal. 22.20 Kultureel magazine. — 23.05
Armee im Schatten Cfilm).
Nieuws.

13.55 Veldrijden (wereldkampioenschap voor amateurs). — 15.15
Open school. — 15.45 Dag aan
dag. — 16.15 De hofnar Cfilm). —
18.00 Mini mimic club (fJ. - 18.05
Schaatsen. - 18.50 Boeket 19.45 Nieuws. - 20.10 De kollega's CtJ. - 20.45 Terioops. - 21.30
Sloane (f J. — 22.20 Kunstrijden op
de schaats (reportage).

D. 3

LUX.
19.00 Nieuws. - 19.19 Le coffrefort Cspel). — 19.30 Le menteur
Cspel). — 19.45 Entre chiens et
chats Cdok.). - 20.00 Dr Tieda
Herrema Cdok.). - 21.00 Un camion en or massif Ctv-film).

TF 1
10.15 Ski. - 18.57 Echt gebeurde,
ongewone verhalen. — 19.12 Damesmagazine. — 19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 19.44 Les beaux
joueurs Cspel). — 20.00 Nieuws. —
20.30 Le troisième témoin Ctoneel).
— 22.00 W.K. kunstschaatsen Creportage). — 23.20 Nieuws.

A 2
18.50 Des chiffres et des lettres
Cspel). - 19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 19.45 Top club. —
20.00 Nieuws. — 20.35 Tarendol
Ct\/-film). — 21.35 Apostrophes. —
22.55 Nieuws. - 23.02 A l'Est
d'Eden Cfilm).
19.10 Nieuws. - 19.20 Regionaal
programma. — 20.00 Les jeux de
20 heures Cspel). - 20.30 De raid
Parijs-Dakar Creportage). — 21.30
West tragedie a Fort Bryan Cf). —

BBC 1
18.40 Nieuws. — 18.55 Regionale
magazines. — 20.00 The Superstars. — 21.00 My wife next door
Cf). - 21.30 Francis Durbridg§ Cf).
- 22.00 Nieuws. - 22.25 Ijsschaatsen CE.K.). — 23.15 Regionaal magazine. — 23.45 Nieuws. —
23.50 The happy ending Cfilm).

BBC 2
20.20 Nieuws. -

NED. 1
15.30 Nieuws. — 15.32 een reis
naar het ijs CNatuurdokJ. — 16.20
Erik, of het kleine insektenboek CfJ.
- 16.40 Ren je rot - 17.25 Tros
penaltybokaal. 18.00 W.K.schaatsen. — 18.30 Sesamstraat
CfJ. - 18.55 Nieuws. - 18.59 de
avonturen van Ivanhoe CfJ. —
20.05 De Willem Ruis show. —
21.35 Nieuws. — 21.55 De alles is
anders show.

20.35 In the

F1
12.10 Regionaal programma. —
20.00 Nieuws. — 20.30 Numero un
(variété). - 21.35 LS 400 coups de
Virginie (f J. - 22.28 Tele-foot I. 23.28 Nieuws.

18.55 Nieuws. — 18.59 Barbapapa
CfJ. - 19.05 Pinokkio CfJ. - 19.27
Dick Turpin Cf.). — 20.00 Nieuws.
- 20,27 Gaslicht Cfilm). - 22.17
Lieve Jane Cf). - 22.40 Voetbal
'80. — 23.10 Achter het nieuws. —
23.40 Simon Carmiggelt leest voor.

RIB 1
19.30 Nieuws. — 19.55 Filmfestival
te Brussel. — 20.00 Le jardin extraordinaire. — 20.30 Le silencieux
Cspionagefllm). — 22.25 Kunstrijden op de schaats Creportage). —

19.00 Regionaal nieuws. — 19.22
Sonne, Wein und harte Nuesse
CTV-spel). - 20.00 Nieuws. 20.15 Hoopers letzte Jagd Ctv-film).
- 21.30 Nieuws. - 23.25 Liberace
und seine Las-Vegas-show. —
00.10 Nieuws

ZDF
19.00 Nieuws. 1930 Direkt
Cvoor jonge kijkers). — 20.15 Intimitaeten Ctoneel). — 21.50 Nieuws.
— 21.55 Das aktuelle sport-studio.

D 3
20.00 Nieuws. - 20.15 Witold Lutoslawski CPortret van een komponisO.

ARD

18.30 Nieuws. - 18.33
schau Caktueel sportmac
19.20 Buitenlandrubriek
Nieuws. - 20.15 Die V
neet). — 22.15 Nieuws
E.K kunstschaatsen. —
benslaufe (portret).

ZDF

11.45 Nieuws voor gehoorgestoorden. - 20.00 Nieuws. - 20.35 Les
cinq demières minutes (f J. — 22.05
Europese kampioenschappen. —
23.00 Le signe du cheval (dokJ. —
23.25 Nieuws.

15.30 Drango Cfilm).
Nieuws. - 17.02 Die S
tage. — 18.15 Der Weg
gon (f.). — 19.00 Nieuw
Die Alten kommen (ve
21.00 Nieuws. - 21.15
ner Ehe (tv-film). - 22
Rubinstein speelt Chopi
Nieuws.

FR. 3

D3

19.10 Nieuws. - 19.20 Regionaal
magazine. — 19.55 De eerste
kruistocht (dokJ. - 20.00 Les jeux
de 20 heures (spel).

18.30 Bij ons in Sicilië (
— 19.00 Rockpalast
Sport ïm Westen. — 1
nal3. — 20.00 Nieuws
Das Leben auf unserer I
— 21.00 Auslandsstudi

A2

19.49 Jim 'II fix it (wensen van kijkers). — 20.20 All creatures great
and small CfJ. - 21.10 Dick Emery
show. - 21.45 Dallas CfJ. - 22.35
Nieuws. — 22.45 Sportmagazine.
— 23.55 Parkinsons talk show.

BBC 2
20.00 Nieuws. - 20.15 Cricket
CAustralië-West-Indie). - 21.10
The petrified forest Cfilm). - 22.30
Life like Ctv-spel). — 23.55 Nieuws.
- 0.00 Film.

ITV
13.30 Paardenrennen - voetbal worstelen. — 18.05 Nieuws. —
18.15 Oh boy! CfJ. - 19.15 The
Faith Brown Chat show. - 21.45
Enemy at the door CfJ. — 22.45
Nieuws. - 23.00 Heartland CfJ. 0.00 Regionaal nieuws. — 0.05
Santee Cwestern).

LUX.

17.30 L'intrus magnifiqi.
19.00 Nieuws. - 19.02
19.02 Tele-Luxemburg
19.30 Autoscopie. — 2
5-0 Cf). - 21.00 La n«
Cfilm).

F1

18.00 Ne coupez pas les
spel). — 19.25 Magazir
ren. — 20.00 Nieuws,
gifle Cfilm). - 22.00 L
speelt — 23.00 Nieuw

A2

20.00 Nieuws. - 20.35
— 22.35 Magazine met
— 23.25 Nieuws.

F3

22.25 Nieuws. - 22.;
Mabuse: Le demon du

BBC 1

NED. 2

ARD 1

FR. 3

19.00 Nieuws. — 19.30 Reis- en exploratiemagazine. — 20.00 Le saut
de l'ange Cwraakfilm). — 21.30
Ciné-sélection. Nieuws uit de filmwereld. - 22.00 Les 5.000 doigts
du docteur T (film).

BBC 1

ZDF

20.00 Nieuws. — 20.15 Norman
Mailer CportreO. - 22.00 De verloving. — 22.45 De arbeidsbeweging
in de middeleeuwen Cdok.). —

LUX

12.00 Faire le point (c
13.00 Nieuws. - 14.30Fi
ne. — 15.00 Visa pour
Ckwis). — 16.55 L'hommt
trois milliards (SF-fJ.
Sportuitslagen. — 17.5C
Frangais Cliedjesprograi
18.15 Circusprogramma
Tintin (f J. - 19.00 Spor
- 19.30 Nieuws. - 19.5!
val te Brussel. - 20.00
corama Chumor). — 21.1
y aura des hommes Cf.)
Nieuws.

BRT 1
9.00 Voor boer en tuinder. — 10.00
Eucharistieviering uit Waarschoot
— 11.00 leder zijn waarheid Cdebat). — 12.00 Nieuws voor gehoorgestoorden. — 15.30 Open school.
- 16.00 Sesamstraat CfJ. - 16.25
De helikopterkinderen Cjeugdfilm).
- 17.20 Sportuitslagen. - 17.25
Van Mesopotamië tot Irak Creportage). — 18.30 Mini Mimic Club CfJ.
— 18.35 Kunstnjden op de
schaats. - 19.45 Nieuws. - 20.00
Sportweekend. — 20.30 Een familiekroniek CfJ. - 21.20 LAriesiana
Copera). - 22.20 Nieuws.

NED. 1
19.00 Nieuws. — 19.05 Alleen op
de wereld (f J. — 19.30 Ontmoetingen - Vioolgrootmeester (Pinchas
Zukerman). - 20.30 Wie van de
drie' Cspel). - 21.00 Columbo Cf).
— 22.10 Mens voor de lens. —

NED. 2
15.30 Nieuws. — 15.35 Lawaaipapegaai Cvoor kleuters). — 15.45 Alleen op de wereld CfJ. — 16.05
Marco de hond CfJ. - 17.05 Studio
Sport I. — 17.40 De reis van Charles Darwin (dokJ. — 18.40 Sesam-

15.00 Cinderella Italian
— 18.55 Nieuws. — 1
tisch magazine. — 20
chard and the Shadov
Cab 020 Cspionnen ei
zaken). — 23.25 Nieuv
Everyman CdokJ. — 0.1
pan Cdok.)

BBC 2

20.45 Spirit of Asia Cdo
Nieuws. - 21.55 Sho
Pride and Prejudice Ci
Blind ambition CWatei
daal). - 0.50 Grote Pn
lié Creportage)

ITV

19.30 Nieuws. - 20.15
tunes Cfamiliekwis). —
of war — 21.45 Pig ir
- 22.15 Hart to hart i
23.15 Nieuws. - 0.1 E
petitie.

Maande

28 JAN
BRT

18.00 Mini mimic club
Heidi CfJ. - 18.30 De
dom ons Copen scho<
Doe mee. - 1945
20.15 Dubbel dobbel. -

GH.H.
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— 1855 Cinevisie. —
lio Sport II. 20.15
ek. — 20.30 Humanisid. — 20.35 Nieuws. —
'ica 2night (talkshow),
jllands spoor (politieke
igen). - 21.50 De ra- 22.20 Uit de volksportage).
—
23.00

Ie point (debaO. —
IS. — 14.30 Filmmagazi0 Visa pour Ie monde
6.55 L'homme qui valait
•ds (SF-f). 17.45
len. — 17.50 Chantez
iedjesprogramma). —
isprogramma. — 18.40
- 19.00 Sportweekend.
!uws. — 19.55 Filmfesti3el. - 20.00 Zygomatimor). — 21.15Tantqu'il
hommes (f.). - 22.55

snappingsroute (f.). — 21.55 Wikken en wegen. — 22.35 Nieuws.

NEP. 1
18.55 Nieuws. — 18.59 De avonturen van Ivanhoe (f). — 19.25 Voor
een briefkaart op de eerste rang.
— 20.15 Sword of Justice (f). 21.05 Alle zegen komt van boven
(O. - 21.37 Nieuws. - 21.55 Wat
heet beter (geneeskunde). —
22.30 Rondje teater. 23.25
Nieuws.

NEP. 2
18.55 Nieuws. 18.59 Doctor
Snuggles (tekenfilm). — 19.05
Avro's Toppop. — 20.00 Nieuws.
— 20.27 Telebingo - spelen en laten spelen. — 21.30 Een ruiter rijdt
voorbij (f). — 22.25 Televizier Magazine. — 23.15 Nieuws.

RTB 1
19.30 Nieuws. — 20.00 Rendezvous de juillet (film). - 21.35 Debat
(n.a.v. de film). - 23.00 Nieuws.

VS. — 18.33 Die Sportleel sportmagazine). —
inlandrubriek. - 20.00
20.15 Die Weber (to12.15 Nieuws. - 22.20
ichaatsen. - 23.05 LeLportret).

RTB 2
19.55 Wallonië immediate (reportage). — 20.35 Une petite dame et la
mer. Henriette Brenu (portreti. —
22.00 Nieuws. 22.20 Lundisports.

ARP

ingo (film). 17.00
17.02 Die Sport-repor.15 Der W e g nach Ore19.00 Nieuws. - 20.00
kommen (verhalen). —
ws. — 21.15 Szenen eiv-film), - 22.40 Arthur
speelt Chopin. — 23.15

-us magnifique (film). —
ws. — 19.02 Nieuws. —
•-Luxemburg hebdo. —
)scopie. — 20.00 Haiwaï
• 21.00 La nef des fous

oupez pas les arbres (tv9,25 Magazine over die.00 Nieuws. - 20.30 La
. — 22.00 Lily Laskine
23.00 Nieuws.

iws. - 20.35 Detroit (f J.
lagazine met reportages,
vlieuws.

uws. — 22.35 Docteur
.e demon du crime (film).

Jerella Italian Style (film).
Mieuws. — 19.05 Toerislazine. - 20.15 Cliff Ri1 the Shadows. - 22.35
(spionnen en spionage23.25 Nieuws. - 23.35
(dok). - 0.10 Inside Ja-

)

it of Asia (dok). - 21.45
- 21.55 Show. - 22.30
1 Prejudice (f.). - 23.15
jition (Watergate-schan50 Grote Prijs van Brazitage).

j w s . — 20.15 Family Forniliekwis). — 20.45 Spoils
• 21.45 Pig in the middle.
Hart to hart (TV-film). —
uws. — 0.15 Biljartkom-

landag
28 JANUARI

2120 Szenen einer Ehe (tv-film). —
22.55 Live-diskussie over kinderen.
— 23.55 Nieuws.

P 3
20.00 Nieuws. — 20.15 Boeren en
landbouwindustrie (reportage). —
21.00 Momente. - 21.15 Höhe null(avonturenfilm). - 22.45 Kino '80.
— 23.30 Nieuws.

LUX.
19.45 Entre chiens et chats. —
19.55 Aujourd'hui en bref. - 20.00
La malle de Hambourg (f). - 21.00
L'enfer des tropiques (avonturenfilm).

TF 1
15.25 Si bemol et fa dièse (musical). - 20.00 Nieuws. 20.30
Qu'est-il arrive au bébé de Rosemary? (tv-film). — 22.50 Nieuws.

15.00 Rubens (f). - 16.00 Magazine over Amerika — 20.00 Nieuws.
— 20.35 Aktualiteitenmagazine. —
21.40 Peur pour la France (dokJ.

FR. 3
20.00 Les jeux de 20 heures (spel).
— 20.30 Le franciscain de Bourges
(oorlogsdrama). — 22.20 Nieuws.

19.00 Doug Henning's Zaubershow. — 19.45 Regionaal nieuws.
— 2000 Nieuws — 21.15 Fragestunde. — 22.30 Hoe vrij is de andersdenkende? — 23.()0 Nieuws.

BRT1

LUX

14.00 Schooltelevisie. — 18.00 Mini
Mimic Club (fJ. - 18.05 Sesamstraat (f.). — 18.30 Open School.
- 19.00 Filopat en Patafil (f). 19.05 Israëlitische uitzending. —
19.45 Nieuws. 20.10 Gongshow. — 20.50 Vragen aan dokters. — 21.40 Jij of wij (kwis). —
22.05 Nieuws.

19.00 Nieuws. — 19.45 Entre
chiens et chats. — 19.55 Aujourd'hui en bref. — 20.00 Super Jaimie
(f). - 21.00 George Qui? (film).

BRT 2

A2

20.10 Dierenwereld (dokJ. - 20.35
De Kollega's. - 21.10 Houd de dief
(thriller).

12.05 Passez-donc me voir. —
19.45 Ontspanningsprogramma. —
20.30 Les égouts de l'or. CTV-film).
— 23.30 Nieuws.

NEP. 1
10.00 Schooltelevisie. 18.55
Nieuws. — 18.59 Avonturen op
Denneheuvel (fJ. - 19.05 Vogels
in de winter (dok). - 19.30 Het
kleine huis (O. - 20.15 EO-aktief.
— 20.20 Here, leer ons bidden. —
20.50 Tijdsein. - 21.24 Slotmeditatie. - 21.37 Nieuws. - 21.55 Panoramiek. — 22.15 Tropenmuseum
te A'dam (dok). - 23.10 Nieuws.

18.55 Nieuws. - 18.59 Sinbad de
zeeman. — 19.25 De Muppetshow.
- 20.00 Nieuws. - 20.27 Dagboek van een herdershond (f). —
21.50 Brandpunt 22.25 Drie
hoog achter (f J. - 22.50 Heel de
mens. — 2325 Nieuws.

RTB1
14.00 Schooltelevisie. 19.30
Nieuws en sportberichten. — 19.55
Petit dejeuner compris (f J. — 20.50
Vrijetijdsmagazine. — 20.50 Kunstaktualiteiten. — 22.50 Nieuws.

RTB 2
19.55 Diane Dufresne (variété). —
21.05 Geel (reportage over gezinsverpleging. — 21.59 Weerbericht
- 22.00 Nieuws. - 22.20 Le monde du cinéma.

ARP
16.15 Het einde van de Oceaanreuzen (dok.). - 20.00 Nieuws. 20.15 Fast wie im richtigen Leben
(humor). — 21.00 Aktualiteitenprogramma. — 21.45 Die Spezialisten
(f J. - 22.30 Nieuws. - 23.00 Zwei
Himmlische töchter (humor). —
00.00 Nieuws.

ZPF
A2

19.00 Nieuws. — 19.30 Treffpunkt
London Airport (film). — 21.(X)
Heute-journal. — 21.20 Drugs in de
V S (reportage). - 22.00 Szenen
einer Ehe (TV-film). 23.35
Nieuws.

FR1
20.00 Nieuws. - 20.30 Sherlock
Holmes a New York. - 21.40 Konc e r t - 23.00 Nieuws.

FR 3
20.00 Les jeux de 20 heures.
(Spel). — 20.30 Tarzan s'évade
(film).

BBCI
22.00 Nieuws. - 2225 Flesh and
blood (fJ. — 23.15 Kunstrubriek. —
0.05 Nieuws.

BBC II
16.00 De publieke opinie in de jaren '30. — 19.10 Cricket (reportage). — 19.40 Cambridge Folk Festival. - 20.10 Nieuws. - 20.20 Suriname (dok). — 21.10 Company &
Co (f J. - 22.00 Old Boyfriend CTVfilm). - 0.30 The Old Grey Whistle
Test (muzikale show).

ITV
22.00 Hollywood (dok. over Hollywood).

Woensdag
30 JANUARI

— 19.45 Nieuws. - 20.15
Mindy (f). - 20.40 Het is
het nooit waait (TV-spel).
Nobelprijswinnaars 1979
— 2240 Nieuws.

20.15 Die goeie ouwe tijd (show).
- 20.55 Lifeboat (film).

NEP. 1
15.30 Kijken met een camera
(dokJ, - 16.00 Captain Caveman
(fO - 16.10 De Chiffy kids (fJ. 16.30 Barbapapa (f J. - 16.35 Emily
en de appelmoesfabriek (fJ, —
16.50 Boudewijn en Pieternel in de
winter (animatiefilm). — 16.58 O p
bezoek bij de dwergnijlpaarden
(dokJ. — 17.03 De film van ome
Willem. — 18.30 Sesamstraat (fJ.
- 18.55 Nieuws. - 18.59 Van gewest tot g e w e s t — 19.50 Politieke
partijen (Boeren Partij) — 20.00
Een waarachtig vaderlander (tvspel). — 21.10 Rhapsody in blue.
- 21.37 Nieuws. - 21.55 Panoramiek. - 22.25 Studio s p o r t
22.55 Nieuws.

NEP. 2
18.55 Nieuws. 18.59 Kouwe
kunstjes (fJ. - 1925 Kenmerk. 20.00 Nieuws. - 2027 Socutera.
— 20.32 Countdown (pop). —
21.10 Mooi Nederland (dokJ. —
21.35 From here to eternity (f J. —
22.25 Info (magazine). - 23.02 Teleac. — 23.37 Nieuws.

RTB 1
19.30 Nieuws. — 20.00 Mort douce
(toneel). — 21.50 Eutanasie (debaO. — 23.00 Nieuws.

RTB 2
19.55 La'Veuve Couderc (film). —
2120 Kunstrijden op de schaats
(reportage). - 22.00 Nieuws. 22.20 Actualité de Flandres (reportage).

ARP
20.00 Nieuws. - 20.15 Die Welt in
jenem Sommer (tv-spel). — 22.00
Warmte, ook zonder zonneschijn
(reportage). — 22.30 Tagesthe-

BRT 1

ZPF

15.30 Open School. - 16.30 TipTop. - 18.15 Mini Mimic Club ( f ) .
— 1820 Lachtertjes (korte komische film). — 18.25 Robin Hood
(fJ . - 19.17 Standpunten (VU).

16.30
Rappelkiste.
17.00
Nieuws. — 17.10 De zonnesteen
(fJ. 19.00 Nieuws. 19.30
Weisses Haus, Hintereingang (fJ.
- 20.15 ZDF-Magazin. - 21.00
HeuteJournal. - 21.20 Van Der
Valk (f.). - 22.10 Sieh mal an. 22.15 Centralizering in de kerk (reportage). — 22.45 Jean Paul, Dr.
Katzenbergers Badereise (tv-film).
— 00.15 Nieuws.

— D e ruiters, krachtige avonturenfilm m e t geslaagde d o k u m e n t a l r e inslag, g o e d e f o t o g r a fie. E e n v r i j m o e d i g e blik o p h e t
nomadenleven.
V r i j d a g 2 5 januari o m 2 0 u. 15
op BRT1.

P 3
18.30Telekolleg I. - 19.00 Tier-Report (natuurbescherming) — 19.45
Journal 3. 20.00 Nieuws. —
22.05 Der Bnef (film). 23.35
Nieuws.

LUX
20.00 Hit-parade. - 21.00 La pist
de l'Oregon (tv-film).

BBC 1

F1
20.00 Nieuws. (tv-spel)^

BBC 2
18.45 Cricketwedstrijd. — 19.50
Hondendressuur. — 20.10 Nieuws.
— 20.20 Rockmagazine. — 21.10
Des O'Connor show. - 22.00 Britse humor en sketches. — 22.30
Horizon (wetenschappelijk magazine).

ITV
15.30 Great Catherine (film). —
18.45 Nieuws - 1900 Regionaal
magazine. — 23.00 Nieuws. —
23.35 Open Doors. - 0 0 5 Slow
Man (D.

M:H»JkHrAl
—
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DiREKT
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Mork en
stil waar
- 21.50
(debat).

Donderdag
31 JANUARI

BRT 2

21.10 Panorama (aktualiteiO. —
22.00 Nieuws. — 22.25 Nightmare
at Pendragon's Castle (film). —
0.05 Filmmagazine. — 0.35 Nieuws.
— 0.37 Over oude muziek en instrumenten.

kleuren-tv

I mimic club (f). — 18.05
— 18.30 De natuur ron(open school). - 19.00
J. — 1945 Nieuws. —
)bel dobbel. - 21.05 Ont-

29 JANUARI

NEP. 2

20.00 Nieuws. — 20.15 Jacques
Offenbach (O. - 21.10 Der Ruck
nach Rechts (reportage). — 22.00
Karl Dall stelt zichzelf voor. —
22.30 Tagesthemen. - 23.00 Fenster ohne Vorhang (film). — 0.40
Nieuws.

ZPF

ns in Sicilië (reportage).
Rockpalast — 19.45
/Vesten. — 19.55 JouriO.00 Nieuws. - 20.15
auf unserer Erde (dokJ.
kuslandsstudio.

Dinsdag

P3

20.30 L'Age béte

20.00 Nieuws. - 20.35 Palmares
80 (variété). - 22.00 Pantserkruiser Potemkin (film). — 22.55 Artistiek magazine. — 2325 Nieuws.

F3
trèsor

14 00 Schooltelevisie. - 18 00 Mini
Mimic Club (f). - 18.05 A g e n d a
- 18.35 Dick Turpin (fJ. - 19.00
Achille en Marianne zoeken naar
mogelijkheden voor de put (korte
film). 19.05 Sporttribune. —
19.45 Nieuws. — 20.10 De Mallens
(fJ. - 21.00 Panorama - 21.50
De verovering van het Westen (f J.
- 23.20 Nieuws.

BRT 2
20.10 Première. - 21.00 De IJzeren Gustav (f J. - 22.00 Ludus Darnells (middeleeuws muziekspel).

NEP. 1
18.55 Nieuws. - 18.59 Staaltje de
lokomotief (fJ. — 19.05 Kerkbuurt
(godsdiensü. — 19.30 Lucy en Mr.
Mooney (.il — 19.55 't Is maar een
verhaal (tv-film). - 21.37 Nieuws.
- 21.55 De reis van Charles Darwin (f J. — 23.00 Nieuv«.

NEP. 2
18.55 Nieuws. — 18.59 De Tros top
50. - 20.00 Nieuws. - 2027 Andre Alaaaaf (kamavalprogramma).
- 21.30 Nederland '43 (f J. - 2220
Aktua TV. - 23.10 Soap (fJ. 23.40 Nieuws.

RTB 1
19.30 Nieuws. — 19.55 Autant-savoir (reportages). — 20.15 Les Canons de Navarone (film). — 2 2 2 5
Nieuwe films. — 23.10 Nieuvire.

RTB 2
19.55 150 jaar Belgische geschiedenis (film). - 20.40 Portrait d'un
musicien. — 22.00 Nieuws.

ARP 1
20.00 Nieuws. - 20.15 Pro und
Contra (debaO. - 21.15 Verstehen Sie Spass? (f J. - 21.45 Jong
talent (show). — 22.20 Tagesthemen. - 23.00 Christa Wolf (portret). — 00.00 Nieuws.

ZPF
18.20 Der Bürgermeister (fJ. —
19.00 Nieuws. 19.30 Musik
kennt keine Grenzen (folklore). —
21.00 Heute-Journal. 21.20
Kunst en kuituur op Cuba vandaag
(reportage). — 22.05 Hochstapler
(tv-film). - 23.50 Nieuws.

P 3
20.00 Nieuws. - 20.15 11 Bidone
(film). — 21.55 Waarom ben ik zo
eenzaam?

TF 1
20.00 Nieuws. trafics (f.).

20.35 Operation

A 2
20.00 Nieuws. - 20.35 Le Grand
Echiquier
(variété).
—
23.15
Nieuws.

FR 3

A2

20.30
Le
(western).

BRT 1

du

pendu

20.00 Les jeux de 20 heures (speD.
— 20.30 Boccace '70 (sketchfilm).
— 23.00 Nieuws.

LUX.
19.45 Entre chiens et chats. —
19.55 Aujourd'hui en bref. - 20.00
Voyage au fond des mers (dokJ.
— 21.00 Quasimodo (film).

BBC 1

BBC 1

19.50 If It's Tuesday, it must be Belgium (film). - 2125 The two Ronnies (humor). — 22.00 Nieuws. —
2225 War school (de militaire opleiding). — 22.55 Sportsnight
(sportreportages). — 23.45 Parkinsons talk show

19.55 Milieubeheer in de toekomst
(dok). - 2020 Top of the pops
(pop). — 21 05 Wildlife on one
Vampires (dok). - 21.30 Watch
this space (dokJ. — 22.00 Nieuws.

BBC 2

20.30 Nieuwsoverzicht — 21.00
Reeks over uitvindingen. — 21.30
De Bntse elite-scholen (dokJ. —
2225 Man alive (dokJ. - 23.15 Humoristisch weekoverzicht

18 40 Laurel en Hardy The private
life of Oliver The Eight (film). 19 50 Cricket (reportage) - 20.20
Nieuws — 20.55 Kunstrubnek. —
21.30 Muzikale film.

ITV
21 00 London Night out (show). —
22.00 Hazell (f). - 23.00 Nieuws.
— 2330 Midweek sports special.

BBC 2

ITV
16.45 Vedetten van vroeger vertellen. - 21.30 TV Eye (achter het
nieuws). — 23.00 Nieuws. - 23.30
Parlementaire rubriek.
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Patrick Conrads „Slachtvee Êi
een Vlaamse triller
In het kader van het «Zevende Internationaal Filmfestival Brussel
1980» greep vorige week de prennière plaats van Patrick Conrads eerste langspeelfilm Slachtvee, een uit menig oogpunt merkwaardige prent.
Patrick Conrad (Antwerpen, jaargang 1945) heeft reeds terecht
faam verworven als dichter (zijn werk werd o.m. bekroond met
de Arkprijs van het Vrije Woord en de poëzieprijs van De Vlaamse Gids) en als tekenaar (het Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten te Antwerpen wijdde reeds in 1976 een overzichtstentoonstelling aan zijn grafisch oeuvre).
Conrad alleszins boeiend debuut is een vlotte psychologische
thriller met symbolische dimensie. De milieuschildering en sfeerschepping is wat verschuldigd aan het Duitse expressionisme,
doch dan een enigszins verdroomde variante.

Al de fantazieën
van
Belcampo
We maakten kennis met deze schrijver na lezing van een entoesiaste bespreking van een van Belcampo's eerste werken
door de Vlaamse auteur Hubert Lampo. Dat is overigens niet
verwonderlijk als men nagaat dat Lampo zelf een magisch-realisme belijdt en in Belcampo met zijn absurde verhalen een
geestesverwant ziet.
Onder de titel -Belcampo, Al zijn fantasieèn» verscheen zopas een verzamelbundel met volgende verhalen: Verhalen,
Nieuwe Verhalen, Sprongen in de branding, Liefdes' verbijstering. Tussen hemel en afgrond, Verborgenheden, De ideale
dahlia. Dit is het resultaat van 30 jaar schrijven. Oppervlakkige
benadering van dit werk doet sommigen besluiten dat Belcampo alleen een humorist is, die de mensen doet lachen. De
schrijver heeft inderdaad en schalkse blik en een lachende
mond. Maar achter dit blijde masker gaat een veel diepere wereld schuil. Zijn fantasieën wijzen op mensenkennis en humanisme. Via zijn quasi-universele kijk op het dagelijks leven
geeft Belcampo zijn lezers meer dan een geamuseerde lezing.
Verwarrend werkt weliswaar zijn veelzijdigheid, die zich uit in
het burleske, de satire en zijn lach «om niet te moeten wenen».
Het zal niemand verwonderen dat de thans zevenenzeventlge
BelcamfK) een alleenloper is. Zijn eerste werken gaf hij uit in
eigen beheer met als uithangbord zijn eigen Uitgeverij de
Arend. Vrij vlug kwam hij echter in het normale boekencircuit
terecht. Thans is het zijn beurt om zijn gezamenlijk werk te zien
publiceren na Elsschot, Kafka, LP. Boon en Carry van Bruggen. Het IS een fraaie, voorname uitgave geworden.
Belcampo is tegelijk een nuchter en een romantische schrijver
die de konfrontatie met de vaak bittere werkelijkheid niet uit de
weg gaat. Deze zeer beweeglijke geest slaagt er dan ook in, rijke kontrasten op te roepen en met uiteraard knipoogjes naar
hen die voor supyerieure humor vatbaar zijn. Men zou het grilligheid kunnen noemen, ware het niet dat de stukken van deze
legpuzzels uiteindelijk goed bij elkaar passen. We kunnen niet
weerstaan aan een citaat, typisch voor deze auteur. Onder de
titel «Eenzaam» lezen we: «Nu weet ik het- jullie bestaan niet
Greta Garbo en Churchill en de bakker om de hoek bestaan
niet Huizen en bomen, water en sterren bestaan niet Ik alleen
besta en alles wat ik zie en hoor maak ik zelf De boom die daar
staat is door mijn blik daar neergepoot de stralen van mijn zien
gaan niet meer naar binnen maar van binnen uit, in alles wat ik
waarneem ben ik een ziener En zo is het ook met mijn andere
zintuigen». (S.W.)

— Belcampo, al zijn fantasieën. Uitgeverij Querido Amsterdam - 618 biz., formaat 2t,5 X 13,5 cm. Band en stofomslag N. Sierman. Prijs 39 gulden.
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Thomas Schmidt (Herman Gillis)
bekleedt een belangrijke funktie in
het slachthuis waar Gaston Duprez (Ward Deravet) direkteur is
en hij heeft, zoals het hoort, een affaire met de dochter van zijn baas,
Marie-Rose (Stéphane Excoffier).
Uit een routine medisch onderzoek blijkt dat hij aan longkanker
lijdt en dat zijn dagen schrap geteld zijn. De stuurloze Thomas geraakt verzeild in het nachtleven en
voelt zich geroepen scherprechter te spelen; hij vermoordt de
pooier van een hoertje. Marie (Marie-Luce Bonfanti) bij wie hij een
schijn van rust heeft gevonden.
Die moord brengt het drugwereldje in beroering. Gevangen in een
onafwendbaar raderwerk pleegt
hij een tweede moord alvorens
van Marie te vernemen dat hij niet
veroordeeld is: door een administratieve vergissing werden in het
ziekenhuis dossiers verwisseld...
Tot slot huwt hij met Marie-Rose.
Tijdens het banket wordt het hem
duidelijk dat zijn schoonvader de
«peetvader» is van de misdadigersorganizatie, de onbekende en
onbereikbare leider die Thomas
zich voorgehouden had te doden.
Dit nogal troosteloos verhaal —
waar noch de goede moordenaar
noch de meedogenloze bendeleider, die als brave burger boven
elke verdenking de touwtjes handig doch strak in handen houdt,
gestraft worden — heeft toch een
moralistische inslag: schijn bedriegt, en de klamme wereld van
de fatsoenlijke burgerij is nog corrupter dan de enigszins folkloristische zelfkant van de maatschappij. De held, Thomas Schmidt, is
een soort Don Quichotte, en de
film vertoont wel wat raakpunten
met een Bildungsroman. Deze ambiguïteiten — zuiverheidssyndroom tegen keiharde realiteitszin
— komen ook tot uitdrukking in de
stijl van de cineast, waardoor het
soms hybriede en onevenwichtig
karakter van deze film wordt onderstreept Slachtvee kan vanuit
verschillende oogpunten bekeken
worden en de leesbaarheid van
het verhaal omvat verschillende
betekenis- en verwijzingsniveau,
echter zonder te vervallen in intellektualistische konstrukties. Na
een ietwat traag begin verloopt de
film erg vlot en boeiend, wat niet
kan gezegd worden van alle
Vlaamse produkties, die te vaak
gekenmerkt worden door een eerder statisch benadrukken van ongetwijfeld mooie beelden en taferelen. Neen, Conrad heeft duidelijk
gemikt op een breed publiek,
waarbij de diverse stijlverwijzingen echter niet steeds tot hun
recht komen. Sommige dubbele
bodems worden dik in de verf gezet, andere komen nauwelijks tot
hun recht. Maar de kijker blijft geboeid — en dat is toch het belangrijkste. Alle detailkritiek buiten beschouwing is de inbreng van Patrick Conrad niet te verwaariozen

— en dit in een door onze cineasten zelden beoefend genre.
Herman Gillis is wel Conrads revelatie: hij weet alle valstrikken —
die als het ware ingebouwd zijn in
een situatie die makkelijk tot melo
kan vervallen — door een beheerst spel, geheel in understatements, handig te vermijden. Bert
André (als inspekteur Lommei) en
Frangois Beukelaars (als de man
in het grijs) en Michel Morano (als
Weismülier) bewijzen dat ook de
bijrollen (die citaten en verwijzingen inkalkuleren) zorgvuldig werden afgewogen. De twee vrouwelijke hoofdrollen worden overtuigend verdedigd, ondanks intermitterende zwakheid en houterigheid
der dialogen — de haast klassieke
kwaal van de Vlaamse film. De erg

spontane wijze waarop afwisselend Nederiands en Frans wordt
gesproken benadrukt het resoluut
kosmopolitisch karakter van deze
prent — ook ai een pluspunt En
dat Conrad zich niet liet verleiden
tot nadrukkelijk naakt om commerciële redenen kan alleen maar
toegejuicht worden, al was het
maar omdat het milieu waarin een
deel van de aktie zich afspeelt gemakkelijk tot dergelijke toegevingen kon leiden. Neen, de amoraliteit die de cineast aan de kaak
stelt wortelt veel dieper — is allesomvattend. De tegenstelling tussen de zuivere held en de verdorven maatschappij komt ook vaak
ironisch, zoniet tragisch tot uitdrukking — maar achter cynische
knipoogjes gaat vaak een ernstige
verontwaardiging schuil.
Patrick Conrads inbreng betekent
alleszins een stilistische en tematische verrijking van de Vlaamse
film. Hopelijk krijgt hij spoedig de
gelegenheid een tweede film te
maken om aldus de volle maat van
zijn talent waar te maken.
De belangstellende lezer kan de
romanbewerking door Walter
Soethoudt en Patrick Conrad ter
hand nemen, die — eveneens onder de titel Slachtvee — de dag
van de première van de persen
rolde (136 bIz, 16 foto's, uitgeverij
Walter Soethoudt Perenstraat 13,
2000 Antwerpen).
^FJ

Patrick Conrad... overtuigend debuut...

##

Dagboek
uit Bergen-Belsen# #

We beleven sinds enkele tijd een
nieuwe «Welle» boeken, dagboeken en gebundelde getuigenissen
over de Duitse koncentratiekampen. Na de nu toch stilstaande Hitler-Welle is er deze van de verschrikking. Wijzen we alleen maar
naar het kijkboek «Boek der
Kampen» overvloedig geïllustreerd en de jongste uitgave van
Dr. A.E. Cohen «De 19 treinen
naar Boribor». Voor ons ligt het
bescheidener uitgegeven «Dagboek uit Bergen-Belsen» van Renate Laqueur.
Dit dagboek ontstond in het begin
van 1944, toen de auteur al een
maandenlang verblijf achter de
rug had in het Nederlandse doorgangskamp Westerbork. Ze bleef
daar tot april 1945, toen ze met
een gedeelte van de kampbevolking door het zieltogend nazi-regime per trein in Duitsland werd
rondgevoerd, om dan begin mei
door de Russen bevrijd te worden

te Tróbitz.
Terug in Nederiand voltooide ze
haar dagboek. Vooral die zwerftocht per trein veroorzaakte een
mateloze ellende, hij doet hallucinant aan. En toch temidden van dit
inferno veriiest de joodse humor
haar rechten niet
Renate Laqueur redde haar man
het leven tijdens deze sinistere periode. Nuchter, bijna meedogenloos hangt ze een haarfijn beeld
op van zichzelf en van de anderen,
zowel de geïnterneerden als hun
bewakers, al dan niet beulen. Er
klinkt geen rancune uit dit dokument humain, er is integendeel een
zekere mildheid, waardoor precies
het akelig gebeuren van de likwidatie van de joden nog geloofwaardiger overkomt (sw)

«Dagboek uit Bergen-Belsen», tweede druk
als Salamander 1979. Em, Querido's Uitgeverij Amsterdam, 159 bIz. Omslag Karina
Melissnitzer.
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Günther Uecker te midden van zijn werken: ruimte, licht, beweging.

Zero International,
experiment en finaliteit
Tot 24 februari nog gaat in het
Antwerpse
Museum
voor
Schone Kunsten de even
prachtige, komplete als merkwaardige
tentoonstelling
Zero Internationaal. Z e r o , een
kunstenaarsbeweging
die
vooral rond 1960 ophef maakte, was geen artistiek isme en
evenmin
een
homogene
groep, veeleer een v e r z a m e ling van kunstenaars die elkaar via internationale kontakten vonden in een plusminus gemeenschappelijk experiment (vooral wat betreft
kleur, niet-kieur, licht en beweging). In die zin is de tentoonstelling dubbel interessant: enerzijds als retro-blik
op wat twee decennia geleden als avant-garde de spits
afbeet, anderzijds als konfrontatie met de vraag in hoeverre de toen aangeboorde
experimenten al dan niet een
finaliteit vonden in iets wezenlijks en blijvends.
Z e r o en Antwerpen
Dat de tentoonstelling Zero Internationaal nu in Antwerpen georganizeerd wordt, is beslist geen toeval. In 1958 was te Antwerpen,
vooral onder impuls van kunstcriticus Mare Callewaaert, in het historische Hessenhuis de Groep 58
opgericht, die een breed amalgaam van jonge schilders en
beeldhouwers verenigde. Een jaar
later bracht deze G58 in het Hessenhuis de opzienbarende expositie «Vision in Mortion» die in feite
de eerste grote overzichtstentoonstelling was van de eveneens
in 1958 (in Düsseldorf) opgerichte
Zero-groep. Ondertussen hadden
schilders als vooral Jef Verheyen
en in mindere mate ook Walter Leblanc geestelijk onderdak gevonden bij Zero en legde Jef Verheyen doorheen heel Europa intense
banden met Zero-groten als Mack,
Piene, Uecker, Klein, Manzoni, Tinguely, Soto, Fontana, Bury, e.a.,
waarvan een aantal dan weer
commercieel onderdak vonden bij
de Antwerpse galerij Ad Libitum.
Kortom, Antwerpen speelde in
Zero zijn rol, al moet die niet overschat worden. De Duitsers waren
met meer, de Italiaan Fontana was
een fenomeen op zich, de Nederlandse Nul-groep was essentiëler
bij Zero betrokken, vanuit Franknjk leverden Tinguely en Klein een
belangrijkere inbreng. Trouwens,
als nu schilders als Paul Van Hoeydonck en Vic Gentils voor een
persrei zorgden over hun te kleine
of helemaal met aanwezigheid.
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dan is er geen enkel werkelijk argument dat achter hen staat (hoezeer wij het werk van Gentils in
een andere kontekst ook bewonderen). Daarenboven hield G58
door organizatorische tekorten
slechts enkele jaren stand en
zorgde de nieuwe figuratie ervoor
dat Antwerpen als Vlaams avantgarde centrum door Gent voorbijgestreefd werd, terwijl slechts
twee inmiddels geëmigreerde Antwerpenaars (Verheyen en Leblanc) de Zero-kontinuïteit in hun
werk handhaafden.
H o e waardevol
is het experiment?
De Zero Internationaal tentoonstelling omvat bijna 200 catalogusnummers van 26 verschillende
kunstenaars, zodat het onmogelijk
is in detail op het getoonde in te
gaan en wij ons beperken tot enkele algemene krachtlijnen. Allereerst is er een bezinning over de
wezenlijke waarde van het experiment. Wat daarbij meteen opvalt is
dat een beeldend experiment pas
zichzelf overleeft, als de kunstenaar er ook in slaagt om dit experi-

ment op een voldragen plastische
wijze gestalte en inhoud te geven.
Veel van het getoonde valt als
men die normen aanmeet dan ook
door de mand. En wat in 1960 nog
als interessant aanvaardbaar was,
blijkt nu nergens nog stand te houden. Ook als het experiment in
zichzelf te ver gaat, holt het zijn
bedoelingen voorbij in een weliswaar technisch vaak virtuoze,
maar daarom niet minder lege
pseudo-estetiek. Wat eveneens
vragen oproept, is het tot Zero blijven rekenen van enkele vertegenwoordigers van het Nouveau Réalisme, een beweging die met Zero
wel kontakten had, maar er geestelijk een regelrechte antipode van
is.
Zonder afbreuk te doen aan de
waarde van een aantal andere
Zero-protagonisten, zijn er vier die
op opvallend sterke wijze hun
stempel op de tentoonstelling
drukken. Allereerst Lucio Fontana
(1899-1968) wiens doorprikte en
opengekerfde doeken zijn spatiaal
koncept niet alleen op prachtige
wijze illustreren, maar ook een

waar Vlaamse
automobilisten
Tliuis zijn...
pechverhelping ook s NACHTS
heel eigen, zuiver plastisch leven
leiden dat van een tijdloze schoonheid en grootheid is. Yves Klein
(1928-1962) IS wellicht te jong
gestorven om het experiment helemaal te ontstijgen, maar hij is er,
als een van de weinigen, in gegslaagd om het experiment zelf tot
een beeldend boeiend gebeuren
op te tillen. Ook Günther Uecker
(1930) lukte dit in zijn bevreemdende nagelreliëfs waarmee hij
zowel ruimte als visuele beweging
in zijn werk integreert. En dan is er
natuurlijk Jef Verheyen (1932) die
als Antwerpse exponent van Zero
bijna een hele zaal toebedeeld
kreeg. Onlangs nog schreven we
hier uitgebreid over zijn retrospek-

tieve, zodat we over hem niet
meer hoeven uit te weiden, al willen we toch niet onvermeld laten
dat zijn twee enorme doeken (320
X 200 cm) Venus Saphira en Le
grand Pan absolute meesterwerken zijn.
Als konfrontatie en als kunstervaring verdient Zero Internationaal
beslist een bezoek, waarbij het
zich aanschaffen van de fraaie,
doeltreffend geïllustreerde en uitstekend gedokumenteerde catalogus (320 fr.) aan te bevelen is.
Nic van Bruggen

Zero Internationaal Antwerpen
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
tot 24 februari

Eigen muziek moet meer kansen krijgen I
Hel lijkt wel of het grote offensief
is losgebroken. Na de vooral informerende aktie van de Vereniging van Artiesten, Komponisten
en Auteurs (VAKA), met zetel te
Hekelgem, heeft ook Louis Neefs
tijdens de jongste gemeenteraadszitting te Mechelen krachtig gepleit voor meer eigen produkties en programma's op de
Vlaamse radio en televisie. Tijdens de vergadering van de Nederlandse Kultuurraad en voornoemde VAKA is een voorstel
van dekreet geuit waarin aan elgische artiesten 25 procent zou
worden toegewezen, maar waarvan een kwart zou worden afgestaan aan Nederland. Dit werd
gelukkig niet goedgekeurd en de
eis tot 50 procent zendtijd werd
weerhouden. Met de overige
helft kan de BRT gerust genoeg
buitenlandse promoties in de kijker brengen. Ook wij delen deze
verzuchtingen en zullen, zoals
vorige week, mensen van eigen
bodem de aandacht geven die ze
ongetwijfeld verdienen. En een
beetje meer «chauvinisme» ofte
waardering voor eigen waarden
kan slechts de Vlaamse zaak ten
goede komen. Ook in de pop.
Ingeleid door Remi Pireyns zijn
tijdens een perskonferentie in

het Antwerpse Rockoxhuis nog
maar eens de vele grieven tegenover de BRT duidelijk gemaakt.
Dit initiatief van het Algemeen
Nederlands Verbond, werkgroep
taalgebruik, gesteund door onder
meer Valeer Portier van het ANZ
en een veertigtal Vlaamse verenigingen, is gericht tegen het
feit dat voor de drie zenders de
onsmakelijke cijfers slechts 17,
11 en 1 0 % Vlaams werk bedragen, en ze alle drie onder het minimum bleven. Ook het Vlaams
volkslied bleef tot nog toe systematisch genegeerd.

Inmiddels hebben meer zakelijke
belangen gepoogd in het Palais
des Festivals en rond de Promenade de la Croisette te Cannes
onze eigen produkties armslag te
geven op internationale markt en
hitlijsten. Grote kansen maken
weer de Klugers met produkties
als Lou en de Banana's en Plastic
Bertrand, die reeds wereldwijd
zijn verdeeld, terwijl Hans Kusters
aktief werkt aan wat in zijn kraampje past. Interessant is ongetwijfeld de speciale langspeler «Made
in Belgium '79», met titels van de
Kids en Raymond van het Groenewoud («Brussels by night», in Engelstalige versie), en nieuwkomers
— maar uitblinkers — Jo Lemaire
en Flouze. En we tippen op de Antwerpse groep Scooter. Zijn eerste
plaat verschijnt in maart. Rick Tubbax IS inmiddels druk aan het werk
met opnamen voor Roland Kluger,
die na het suksesvolle «When the
weekend comes» een tweede singelkans krijgt. Inmiddels staat ook
de Leuvense groep Smalle Wikke
naar een kans te gnjpen, terwijl
spijtig genoeg de jongens van Steve Turcksin uit elkaar gingen.

«/L/o», Vanda Ribeiro.

O v e r Lio en «Manhattan»
Een nieuwkomer van bij ons, die
met een eerste plaatje meteen in
de roos mikte, is Vanda Ribeiro,
een leuk snoetje dat onder het
pseudoniem «Lio» met haar Banana Split in beide hitlijsten verzeilde.
Jazzmusicus en radiojongen Mare
Moulin schreef het nummer en is
er, samen met Hagen Dierck, voor
in de studio getrokken. Intussen
heeft Jay Alanski, die ook onder
meer aan het sukses van Plastic
Bertrand en van Telex werkte,
haar een kans gegeven voor opnamen in Parijs en is haar singeltje
nu in Japan verschenen.
De prachtige film «Manhattan»,
door en van Woody Allan, met als
tegenrol Diane Keaton, hoeft geen
aanbeveling meer en de velen die
hem zagen, weten dat ook de muziek een enorme rol heeft gespeeld in de sfeerschepping. Deze
IS dan ook op een «soundtrack"-album verschenen (CBS 73875) en
de muziek van George Gershwin,
geleid door Zubin Mehta en gebracht door het New York Philharmonic Orchestra, kreeg de orkestratie en geslaagde bewerking
mee van Tom Pierson. Ideaal voor
een rustige winteravond zonder
televisie.
Serglus
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De geldberg van Borg
Z o a l s wij vorige week al meldden
heeft Björn Borg, de Z w e e d s e tennisster, het Master Tournament gewonnen. Het feit op zichzelf wekt
geen verwondering. Borg wordt immers al vier jaar lang aangezien voor
's werelds beste tennisspeler. M e e r
zelfs: er wordt vrijwel niemand meer
gevonden die hem niet naar voor
schuift als «de beste aller tijden».

„De besfe
aller tijden

tl

D e s o n d a n k s puurde Björn Borg ong e w o o n veel vreugde uit zijn triomf
in het M a s t e r Tournament. Amerika
w a s de zwijgzame Z w e e d immers
nooit welgezind geweest. Nooit won
hij in Forest Hills of Flushing M e a dow (de open Amerikaanse kampioenschappen), nooit eerder zegevierde hij in de finale van de M a s t e r s .
D a a r o m . Amerika was hem altijd al
een obstakel g e w e e s t op de w e g
naar de G r a n d Slem. D e G r a n d S l e m :
in de tennisgeschiedenis slaagden
slechts t w e e spelers erin — in 1938

• REKORD «Het NieuwsbladSportwereld» heeft (andermaal) een rekord gevestigd. Precies vier bladzijden
besteedde deze krant aan voor- en nabeschouwingen bij de loting voor de
eindbeurt van het Europees landenkampioenschap voetbal. Vier bladzijden om te melden dat België tegen Engeland, Spanje en Italië moet spelen.
Onwaarschijnijk!
• BOYCOT — President Carter
speelt grof. Hij dreigt met boycot van
de Olympische Spelen. De dreiging is
niet van gisteren. Maar de man schijnt
het nu ook nog ernstig te menen. En
wat meer is: in de Verenigde Staten
staat het grootste gedeelte van de publieke opinie achter de bedoelingen
van de president
Wij kunnen ons moeilijk voorstellen
dat de Verenigde Staten •alleen» weg
zullen blijven uit Moskou. Indien de
boycot werkelijkheid wordt zullen de
«betrouwbaarste» bondgenoten van
Amerika wel mee afwezig blijven in de
Russische hoofdstad. De Britse premier Margaret Thatcher laat daar weinig twijfel over bestaan.
Ander Westeuropese landen kijken
voorlopig de kat uit de boom. Maar
Helmut Schmidt van Agt en Martens
zullen, wanneer puntje bij paaltje komt,
wel niet dwars gaan liggen.
Wordt de boycotdreiging uitgevoerd
dan mag men dit als het einde beschouwen van de moderne Olympische Spelen. Want het staat wel vast
dat de Russen en andere Oosteuropeanen op hun beurt weg zullen blijven uit
Los Angeles wanneer daar over vier
jaar de volgende Olympische Spelen
hun beslag moeten krijgen. De sportieve devaluatie zal dan kompleet zija Wij
hebben het al vaker gesteld: de vermenging van sport en politiek is, hoe
onvermijdelijk ook, een hoogst betreurenswaardige zaak. De professionalizerlng van het topsportgebeuren heeft
de altijd al aanwezige «veretrengeling»
nog bevorderd. De mooie verklaringen
van de diverse, onafhankelijk nationale
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Olympische komitees ten spijt In dit
verband maakt de sportliefhebber zich
dan ook geen illusies: niemand zal het
in zijn hoofd halen de «wenken» van de
regeringen te negeren. Zelfs het Belgisch Olympisch Komitee niet
Stellen dat atleten op de Olympische
Spelen uitsluitend voor de individuele
eer strijden is ronduit lachwekkend.
Wanneer medaillewinnaars na afloop
van de Spelen in hun land door de regerende instanties worden gehuldigd
staan de comitards van de nationale
Olympische Komitees onveranderlijk
mee op de herinneringsfoto. Nietwaar
monsieur Moilet?

de Amerikaan D o n Budge en in 1969
de Australiër Rod Laver — in één en
hetzelfde seizoen de internationale
open kampioenschappen van Frankrijk (Roland Garros), Engeland ( W i m bledon), Amerika (Forest Hills of
Flushing M e a d o w ) en Australië ( M e l bourne) te winnen. Bjorn Borg, 23
jaar en al zeven seizoen aan de top,
droomt ervan de G r a n d Slem-winnaar te worden. N u hij de «Amerikaanse
ban»
heeft
doorbroken
schijnt deze ultieme betrachting realizeerbaar. A l h o e w e l Bori- daarvoor
ook een vijfde keer Wim.«ledon en
Roland G a r r o s zal moeten w i n n e n .
en zich bovendien naar M e l b o u r n e
zal moeten begeven.
Vader Rune Borg was een kleine kruidenier in Soedertaelje. Toen Bjom negen
was won vader een tennisracket tijdens
een... plaatselijk tafeltennistomooi. Hij
schonk het kleinood aan zijn zoontje. Bjom
zocht zich een eerste tegenstrever. De garagepoort. Urenlang sloeg hij balletjes tegen de poort Als veertienjarige was Borg
al in het bezit van alle Zweedse juniorentitels. Hij werd ook jeugdkampioen op Wimbledon. Daarna werkte hij zich razendsnel
met zijn racket als een raket naar de internationale seniorentop. Als vijftienjarige de-

gen. Maar hij voegde er wel aan toe dat
hijzelf op niet de minste tegemoetkoming mag rekenen. Hoewel hij al eens
zesde eindigde in een Olympische finale — wat toch niet mis is — en al vaker sterk presteerde in internationale
atletiekkompetities. Straffer zelfs: Polleunis is niet eens zeker van zijn selektie voor de spelen. Hij is geen A-atleet
Bijgevolg moet hij konstant tot op de
bodem van zijn mogelijkheden gaan:
om een frankske te verdienen en om
zijn selektie af te dwingen. Het belet
natuuriijk niet dat het BOIK andere atleten vraagt zich te «sparen» voor
Moskou.
• MAXIMUM EN MINIMUM - Wekelijks publiceren de bladen de uitslagen en standen in de provinciale voetbalafdelingen. Wie zich de moeite getroost daar even in te grasduinen komt
(soms) tot merkwaardige vaststellingen. Zo in vierde provinciaal Limburg.
In de E-reeks leidt Tervant Met het maximum der punten. 19 matchen, 19 overwinningen. Zondag jl. werd bij Hulst
met 1—2 gewonnen. In vierde provinciaal B Brabant verwezenlijkte FC Beersel een tegenovergestelde krachttoer.
19 wedstrijden, 19 nederiagen. Dit
klubje verloor zondag met 0—4 tegen
Kapelle Sport

• MATEN EN GEWICHTEN - Over
het funktioneren van zo'n nationaal
Olympisch Komitee mag anders ook
wel eens nagedacht worden. Atleet
Willy Polleunis deed dit luidop voor de
radiomikro nadat hij te Wingene zijn
zesde veldloop van het seizoen had
gewonnen. Polleunis, dit seizoen 's
lands beste veldloper, bekloeg zich terecht over de geringe steun die hij ontvangt Willy merkte op dat men Schots
van Amerika naar Nieuw-Zeeland
•tuurt om zich in ideale omstandigheden op het Olympisch gebeuren te
kunnen voorbereiden. Hij had daar
overigena niet het minste bezwaar te-

• VIJFLANDENTORNOOI - Vorige
zaterdag begon het jaariijks vijflandentornooi rugby. Wales, Frankrijk, Engeland, Schotland en Ierland strijden dan
telkens in uitverkochte stadions om de
eindoverwinning. In de voorbije jaren
traden vooral Wales en Frankrijk sterk
op de voorgrond. Het tornooi begon
overigens met de konfrontatie van de
twee grote favorieten. Wales won in
Cardiff met 18—9 tot uitzinnige vreugde van de duizende Welshmen voor
wie rugby de sport is die het nauwst
met de Keltische grond en kuituur verbonden blijft Ondanks de interesse (en
het begrip) voor deze sport in Vlaanderen erg onderkoeld is, mag men in bedoeld vijflandentomooi toch wel van
echte topsport spreken.

buteerde hij in het Zweedse Daviscupteam. Drie seizoenen later won hij zijn eerste grote internationale titels: in Rome en in
Parijs. Nog voor zijn twintigste bracht hij
de Daviscup naar Zweden. Met de oude
Bengtsson Cin het dubbelspel) nam hij via
twee zeges in de enkelspelen in de finale
afstand van Tsjechoslowakije.
Bjorn was net twintig toen hij zijn eerste
Wimbledontitel pakte. In de eindstrijd versloeg hij.../Vastase. In de daaropvolgende
jaren verlengde hij zijn titel via finaleoverwinningen tegen Jimmy Connors (tweemaal) en Roscoe Tanner.
Nederlangen leed Borg enkel op Amerikaanse bodem. In 7 7 hielden een schouderblessure en Stockton hem op in de
achtste finales van de open Amerikaanse
kampioenschappen. Het jaar nadien verloor hij in de finale met blaren op de duim
tegen Jimmy Connors en in de laatste uitgave botste hij in de kwartfinales op Roscoe Tanner. In die kwartfinale werd Borg
gekonfronteerd met alles wat hem niet ligt:
een harde, linkshandige serveerder; een
verharde baan; kunstlicht; een rumoerig
publiek.
In het jongste Mastertornooi speelde Borg
echter op zijn sterkst. In de halve finale rekende hij af met zijn sterkste tegenstrever:
John McEnroe. De schreeuwerige Amerikaan van wie beweerd wordt dat hij meer
klasse in huis heeft dan zijn ongenaakbare
Zweedse tegenstrever. Het is mogelijk.
Maar de troeven waarover Borg beschikt
waarborgen hem nog een lange en suksesrijke carrière: Bjorn beschikt over een
ongehoord sterk koncentratievermogen:
hij laat zich door niets of niemand afleiden;
hij was aanvankelijk een uitzonderiijk sterke baseline-speler maar groeide inmiddels
uit tot een komplete all-rounder; zijn aversie tegen de volley heeft hij overwonnen;
hij serveert nauwelijks minder hard dan
Tanner; hij won aan snelheid en bestrijkt
de baan minstens zo goed als McEnroe;
zijn slag wordt almaar harder. Daarnaast
beschikt hij over een ongeëvenaard voetenwerk en een uitzonderiijk anticipatievermogen. De tegenstander heeft de racket amper bewogen of Borg weet al waar
hij de bal mag verwachten.
Ruim 100.000.000 per jaar
De zwijgzame Borg (lce-Borg..J is echter
ook een uitstekende boekhouder. Jaariijks
strijkt hij miljoenen prijzengeld op (in 1979
ruim twintig miljoen). Jaarlijks speelt hij een
twintigtal demonstratietornooitjes aan ruim
éen miljoen per tornooi.
Gigantisch wordt het inkomen van de
Zweed door zijn «nevenverdiensten». Per
continent sluit hij publicitaire kontrakten af.
In Europa speelt hij met een Donnay-racket, In Jockey-kleding en op Diadoraschoenen. In Amerika doet hij het met een
Bancroft-racket, Flla-kleding en Tretornschoenen. Verder draagt hij een karakteristiek haarbandje, een polsbandje en welbepaalde sokken. De kombinatie van dit alles is goed voor ruim veertig miljoen... per
jaar.
Verder sjaeelt Bjom met de naamvermelding SAS: goed voor ruim één miljoen en
jarenlange gratis vliegtuigreizen... Op de
vliegvelden waar hij voet op de grond zet
moeten minstens één of meer SAAB-auto's op hun illustere passagier wachten en
op zijn training draagt Bjorn de naam van
de hotelketen waar hij... gratis slaapt en
eet Zo zie je maar. Bjorn bezit dan ook
een volledig eiland voor de Zweedse kust;
een villa, een appartement en een sportwinkel in Monte-Cario. Het loont dus wel.
En het is nog niet gedaan. Want Bjom beschikt over een onwaarschijnlijk sterke fysiek. Een hartslag die onder de 35 ligt (normaal rond de zeventig!) waartx)rgen de
tennismachine nog jarenlange geldoogst
En als zoon van een kruidenier zal hij er
heus wel alles proberen uit te halen.
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TOP 50

In het teken
van de politieke aktualiteit

Dag van het ekonomisch federalisme

1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
10.
11.
12.
14.
15.
16.

Om 10 u.: Inleiding door Fr. Kuijpers, partijbestuurslid;
Om 10 u. 15: Referaat door Willy Ramix)er, ekonomisch deskundige: «Waarom ekonomisch federalisme?»
Om l O u . 30: Referaat door Jef Maton, ondervoorzitter V U :
«Welk ekonomisch federalisme?»
Om 11 u.: Debat met het publiek over de referaten.
Om 14u. 30: Paneelgesprek over ekonomisch federalisme
met:
— Hugo Schiltz
— Jef Maton
— Willy Desaeyere
— Godfried Van de Perre
moderator Frans Kuijpers.
Het nodige wordt gedaan opdat van uit de zaal aktief kan worden deelgenomen aan deze paneeldiskussie.
Om 16 u. 30: Slottoespraak door partijvoorzitter Vic Anciaux.

18.
19.

22.
23.

25.

Gezien de beperkte plaatsruimte worden de afdelingsbesturen verzocht zo haast mogelijk te verwittigen met hoeveel personen hun afdeling op 10 februari naar Aalst komt (tel. of
schrijf- Lutgart De Beul, hoofd studiedienst, Barrikadenplein
12, 1000 Brussel - 02/219.49.30).
De organizatie berust bij het Vlaams Nationaal Studiecentrum
in samenwerking met VU-Aalst

29.

33.
34.

JAN CAUDRON (AaisO.
Erik Vandewalle (Izegem)
Anny Lenaerts (Wilrijk)
Jef Vinex (Erps-Kwerps)
Guido Callaert (Opwijk)
Jozef Allaert (Kortrijk)
Jan De Roover (Antwerpen)
Willy Serpieters (Oostende)
William Vandecauter (Hofstade O.-VIJ
Wed. Severins Baick (ZwijndrechO
Achiel Goderis (Oostduinkerke)
Veerie Thijssens (Ekeren)
Staf Briesen (HerenthouÜ
Rosa Lernaut Martens (Geluwe)
Lieve Favoreel-Craeynest (Lauwe)
vu-Hoboken
Paul Cresens (Schaffen)
Wilfried Vandaele (Den Haan)
VU-Noorderkempen
Vu-Hoeilaart
M.L Van Hecke-Thibaut (Berg)
Martin Covent (Melle)
138 36.
37.
Koen Van Meenen
(Heusden O.-VD
132
Vu-Borsbeek
132 38.
VU-Bree
120
J. Balduck
(Beveren-Waregem)
120
Marcel Sergooris
(St-Ulriks-Kapelle)
120
Mare De Vriese
(Assebroek)
120 43.
VU-Veurne
108
VU-Brakel
108 4S
VU-Hekelgem
108
Vu-Wommelgem
108
VU-Londerzeel
102
Rik Haelterman
(Denderwindeke)
96
Frans Beert (GenO
96

1020
612
498
429
300
288
288
264
264
252
246
240
240
216
210
192
192
168
144
144
144
Eddie Favoreel (Schaarbeek) 90
Willy De Saeger
Willem Nollet (Hove)
Jacques De Graeve
(Ertvelde)
Jozef Labaere (Kortrijk) ..
Emiel Vanlangendonck
(St-Katelijne-Waver)

vu-Geel
J. Vertinden (BoechouÜ ...
VU-Damme
VU-Merksem
. ...
VU-Beriare
VU-Vujo Kraainem

vu-Bierbeek
Maurits Grielen (Kessel) ..
VU-Kruibeke

72
72
72
72
7?
66
66
60
60
60
60
60
60
60

Twee VU-wetsvoorstellen

Grondbeleid demokratisch houden
De
erkende
huisvestingsmaatschappijen hebben meer
d a n 1/8 v a n d e h u i d i g e w o o n gelegenheden tot stand geb r a c h t . D a t is een hele p r e s t a t i e ! O m d i t te v e r w e z e n l i j k e n
werden
gemeenschapsgelden rechtstreeks of onrechts t r e e k s b e h e e r d d o o r d e Rad e n v a n B e h e e r v a n d e verscheidene huisvestingsmaats c h a p p i j e n . D e z e Raden v a n
Beheer echter, w o r d e n
in
hoofdzaak samengesteld op
basis van de politieke meerd e r h e d e n v a n de g e m e e n t e n
en l a t e n d a a r d o o r
weinig
ruimte v o o r enige kontrole of
inspraak door de gemeentelijke m i n d e r h e i d s g r o e p e n . H e t
demokratisch
kontrolerecht
wordt hierdoor aanzienlijk beperkt.

Het ontbreken van enig toezicht
inzake het toewijzen van de personen die volgens de wettelijke
bepalingen weerhouden werden
voor de verkrijging van een eigen-
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doms- of gebruiksrecht van de
door de huisvestingsmaatschappijen opgerichte en beheerde woningen, waaronder de woningen
door vernieuwbouw ingeschakeld
In de sociale huisvesting, kan immers aanleiding geven tot misbruiken. Terecht of ten onrechte
wordt soms door kandidaten voor
een sociale woning de toewijzing
betwist Door gebrek aan enige
kontrole of verweer wordt het gevoel van willekeur en onrecht inzake toewijzing versterkt. Het zou inderdaad niet te verantwoorden
zijn, indien men iemand een sociale woning toekent op basis van
een partijlidmaatschapskaart, of
zijn filozofische of ideologische
overtuiging.
Kontrole door alle strekkingen en
een algemeen aanvaard normen-_
stelsel kunnen misbruiken op dit'
vlak uitsluiten en alle burgers gelijke kansen en rechtszekerheid bieden. Daar er belangrijke gemeenschapsgelden gemoeid zijn met
de sociale woningbouw is deze
kontrole en inspraak voor allen
meer dan verantwoord en kan het
toewijzen van sociale woningen
niet langer het «privé-jachtterrein»

blijven van vertegenwoordigers
van politieke meerderheidsgroepen. Bekommerd om de demokratische inspraak en kontrole heb ik
namens de VU-fraktie een wetsvoorstel «houdende de oprichting
van toewijzingskomitees in erkende
huisvestingsmaatschappijen»
in de Kamer ingediend.
Naast de kontrole en de inspraak
inzake het toewijzen van sociale
woningen, moet men dezelfde
waarborgen verzekeren wat de
aankoop van gronden door openbare instanties en de verkoop hiervan aan partikulieren betreft. Dit
nieuw wetsvoorstel «houdende de
oprichting van toewijzingskomitees bij verkoop van gronden door
openbare instanties» is een tweede, aanvullend luik inzake de wetgeving ter beveiliging van de
rechtszekerheid van de burgers,
welke strekking ze ook mogen
aankleven.
De aankoop en verkoop van gronden door openbare instanties,
zoals gemeenten, O C M W ' s en interkommunales, met de bedoeling
aan sociaal grondbeleid te doen,
blijkt een meer en meer verworven werkwijze.
Sinds de publikatie van de ge-

westplannen liggen de woongebieden vast omlijnd en duiden de
uitbreidingszones aan waar men in
de toekomst nog kan bouwen. De
invloed van de overheid op de
bouwmogelijkheden van partikulieren wordt daardoor aanzienlijk
vergroot, te meer daar men kan
vaststellen dat een groeiend aantal gemeentelijke verantwoordelijken ingrijpend tussenkomen om
gronden bouwrijp te maken, zelfs
een grondregie wensen te verwezenlijken en gronden opkopen, de
passende wettelijke maatregelen
nemen en zelfs werken laten uitvoeren om nutsvoorzieningen aan
te brengen. Nadien worden de kavels aan kostprijs opnieuw aan
partikuleiren aangeboden om hen
te laten bouwen en aldus een sociaal grondbeleid te kunnen voeren.
In afwachting van de behandeling
van beide wetsvoorstellen voor de
oprichting van toewijzingskomitees bij het toekennen van een sociale woning door erkende huisvestingsmaatschappijen of bij verkoop van gronden door openbare
instanties kunnen de gewestelijke
of plaatselijke, erkende huisvestingsmaatschappijen nu reeds officieus overgaan tot de oprichting

van toewijzingskomitees zoals in
het wetsvoorstel voorzien. Tevens
kunnen
gemeentebesturen
O C M W ' s en interkommunales die
gronden te koop aanbieden aan
partikulieren vrijwillig toewijzingskomitees oprichten om de demokratische gang van zaken te waarborgen.
De toewijzingskomitees kunnen in
hun experimentele vorm in belangrijke mate bijdragen tot een goede
wetgeving terzake en onmiddellijk
de rechtszekerheid van de burgers waarborgen op dit terrein.
Ik kan mij niet van de indruk ontdoen, dat tal van overheidsinstanties inzake sociaal woon- en
grondbeleid meer oog hebben
voor hun machtsbehoefte en de
uitbreiding van hun invloedsfeer
dan voor een werkelijke sociale
bekommernis. De oprichting van
de voorgestelde toewijzingskomitees zou op dit vlak zeker remmend kunnen werken en overdreven initiatiefzucht van bepaalde
politieke verantwoordelijken ten
nadele van de gemeenschap kunnen afzwakken zodat er nog wat
ruimte blijft voor een gezond partikulier initiatief.
Kamerlid Joos Somers
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Het Akademisch Ziekenhuis Antwerpen van de
Universitaire instelling Antwerpen werft aan {voor
indiensttreding in 1980 en voor de werfreserve)

1. BEDIENDE- DACTYLO
D studieniveau L S O - A3 (lager secundair onderwijs)
D kennis van dactylografie noodzakelijk
D bereid zijn om in ploegenstelsel te werken en week-eno
diensten te verzekeren

2. ARBEIDER (STER) INTERN
TRANSPORTEN MAGAZUNEN
D studieniveau L O (lager ondenwijs)
D leeftijd max 50 j (op 311 80)
D bereid zijn om in ploegenstelsel te werken en week-end
diensten te verzekeren

3. ERGOTHERAPEUT(E)
D studieniveau gegradueerde in de ergotherapie
D ziekenhuiservanng vereist
D bereid zijn om in ploegenstelsel te werken en week-end
diensten te verzekeren

4. VERANTWOORDELUKE
VOORDE AUDIOLOGIE

«••

••
••
••
••

•
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•
•

D studieniveau burgerlijk ingenieur in de electronica
D ruime ervaring in de audiologie en de gehoorsapparatuur
D ervaring in ontwikkeling van electronische
audiometnsche apparatuur
D doorgedreven theoretische kennis van de mechanica
en de electro fysiologie van het gehoor

5. PSYCHIATRISCH
SOCIAAL ASSISTENT(E)
D studieniveau A l -tviaatschappelijk Assistent(e)
G ziekenhuiservaring vereist

6. KLINISCH LABORANT(E) VOOR DE
CENTRALE LABO'S EN MEDISCHE
DIENSTEN
G studieniveau laborant(e) A l - klinische scheikunde,
D bereid zijn om in ploegenstelsel te werken en
wachtdiensten te verzekeren (eventueel inslapende)

7. LABORANT(E) VOOR CENTRALE
LABO'S EN MEDISCHE DIENSTEN
D studieniveau H S T O - scheikunde
D bereid zijn om in ploegenstelsel te werken en week-end
diensten te verzekeren

.•••
;•••
,*•-•

8. TECHNICUS VOOR ONDERHOUDSEN MEDISCHE DIENSTEN
D studieniveau H S T O - electnciteit electro-mechanica
of electronica,
n bereid zijn om in ploegenstelsel te werken en week-end
diensten te verzekeren

9. VERPLEEGKUNDIGEN
D studieniveau A1 of A2 verpleegkundige
n bereid zijn om in ploegenstelsel te werken en week-end
diensten te verzekeren

ALGEMENE VOORWAARDEN
1 Belgische nationaliteit bezitten
2 BIJ eventuele indiensttreding dient de kandidaat(e)
te kunnen voorleggen
2 1 een bewijs van qoed gedrag en zeden
2 2 een getuigschrift waaruit blijkt dat betrokkene
voldoet aan de militieverplichtingen
3 De vereiste lichamelijke geschiktheid bezitten
4 In het bezit zijn van het vereiste diploma of getuigschrift
(cfr vermelding studieniveau) afgeleverd door een
innchting opgericht gesubsidieerd of erkend door
de Staat of door een van regenngswege samengestelde
examencommissie

KANDIDATPURSTELUNG

•• •
:*••
.'-'
,':•

1 De kandidatuurstellingen dienen te gebeuren op het
daartoe bestemde sollicitatieformulier Dit dokument
dient men persoonli|k of aangetekend over te maken
aan het Akademisch Ziekenhuis Antwerpen Personeelsdienst - Aanwerving en Beheer Wilnjkstraat 10
2520 EDEGEM
Deze formulieren dient men aan te vragen bij de
Personeelsdienst (eventueel tel nr 031/291111
toestel 1180 of 1181)
2 De kandidaturen voor de funkties van 1 tot en met
8 dienen ingeleverd te worden vóór 15 februari 1980
De preselektieproeven zullen plaatshebben op
zaterdag 1 maart 1980.
3 De kandidaturen voor de funkties van verpleegkundigen kunnen - behoudens tegenbericht onbeperkt persoonlijk of aangetekend overgemaakt
worden aan het adres vermeld in punt 1
De datum voor de preselektieproeven zal vastgelegd
worden na inlevenng van het sollicitatieformulier
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De prijsbreker
van het goede meubel
Groenstraat 8 4 , 2 0 0 0

ANrWERPEN.

Tel. 0 3 1 / 3 6 4 5 . 3 1 .
O p e n v a n 1 0 t o t 19 u 3 0

WIJ 20

Zondag en maandag

Lidkaarten
en «Wi|»-abonnementen
De streefdatum 31 januan gesteld
voor de vernieuwing der lidkaarten
1980 wordt gemakkelijk gehaald Een
paar weigeringen en enkele verhuisden kunnen niet verhinderen dat ons
ledenaantal einde januari zal zijn aangegroeid met minstens 10 % En er
kunnen er nog altijd enkele biji Hernieuwing en werving van •Wij»-abonnementen vlot minder goed Onze
hoop IS ons cijfer van 1979 te behouden Wie helpt ons aan a d r e s s e n '

— Ledenfeestje op 14 maart (vrijdag) in Den Klauwaert
— Kwis voor Wommelgemse verenigingen op vnjdagen 4 en 11 apnl
1980
— Eerste vrijdag van de maand
gezellige herbergspelen in Den
Klauwaert

VUJO-nieuws
Hoewel 1979 een aktief jaar mocht genoemd worden — denk aan enkele uit
schieters w o zangavond op 11 juli in
Den Klauwaert en kleinkunstavond op

Wist u dat...
• Elke eerste vrijdag van de
maand in Den Klauwaert (van
20 u af) kan gekaart gevogelpikt en getopbiljart worden?
Ook dammen en schaken kan
De profeten en toogbabbelaars
komen er aan hun trekken bij
het drinken van een lekker pintje gerstenat Oud en jong is welkom'
• Er binnenkort voor een primeur zal worden g e z o r g d ' ' Een
film vol spanning en strategie
Gevarieerd waterballet en kunstige paardedressuur M e t nog
nooit gezien vuurwerk in een
boeiend en fascinerend landschap Een film die u niet mag
missen Wanneer? Vnjdag 15
februari om 20 u., in Den Klauwaert Dasstraat 23 Inkom vijftig schamele frankskens
• Dat er een autocar wordt ingelegd naar de aanstaande IJzerdbedevaart? Meer nieuws
later
• Dat WIJ zullen deelnemen
aan een wandeling, ingericht
door het plaatselijk groenkomitee''
• W I J onze medewerking zullen verlenen aan een gespreksavond met als tema «Hoe kunnen w i | Wommelgem milieuvriendelijk houden''»?
• Dat WIJ onmogelijk 150 jaar
«Happartheid» kunnen vieren?

24 februari betoging in Komen en t)al
in september wandelingen in de Voer
en fakkeloptocht in de «Schijnvallei»
— is de kerst- en nieuwjaarspenode
de tijd waarop onze werking wordt
toegespitst O m meer kerstsfeer te
scheppen in onze Wommelgemse
straten werden tainjke verkeerspalen
opgesmukt met kerstgroen

KEURIG TYPEWERK
O p elektr IBM

gesloten

VU-Kontich-Waarloos
houdt Programmadag
O p zaterdag 26 januan organizeert
VU-Kontich-Waarloos een programmadag Hier het volledig programma
De dag gaat door in de Magdalenazaal 2 Magdalenastraat 2 te Kontich
O p dezelfde dag (omstreeks 18 uJ
w o r d t het sekretanaat aan de Martinusstraat geopend Leden en sympatizanten zijn hartelijk w e l k o m '
O m 9 u 30 welkomwoord en openingsrede (J Steurs)
Van 10 tot 13 u behandeling van het
beleid in diverse sekties sektie 1 - S o ciaal beleid in onze gemeente» R Jaeken sektie 2 «Jeugdig gemeentebeleid» K Van der Auwera sektie 3
«Kultuurbeleid» J Olyslaegers sektie
4 «Financien en gemeentelijke diensten» M Van den Hauwe
O m 13 u eetmaal (gratis voor de deelnemers)

En omdat de kerst ook de tijd is van
"Vrede aan alle mensen die van goede
wille zijn» werd een pamflet opgesteld
dat op ± achthonderd eksemplaren
w e r d uitgedeeld aan de kerkgangers in
het centrum op het Kandonklaar en
aan de Sint-Janskapel Wij danken
pastoor Helsen om zijn begnp hiervoor
en om de aangepaste homilie betref
fende «amnestie» Want daarover han
delde het pamflet
De alleenstaande bejaarden in het
rusthuis van de Welkomstraat werden
met bloemen bedacht wat zij naar
waarde wisten te schatten en in dank
aanvaardden

Nieuwjorkezoete
Na het schitterend sukses van vorig
jaar mochten wij ondanks het minder
goede weer van dit jaar weer met kla
gen Tweehonderd
zevenentachtig
zangertjes verdeeld in honderd twintig
groepen vulden weer van 9 tot 13 uur
met hun mooie stemmetjes de ruimte
van cafe Den Klauwaert De juryleden
(hartelijk dank u wel O hadden het met
gemakkelijk om alles op zijn waarde te
schatten
Maar zaterdag 5 januan was dan de
grote dag een prachtige prijzentafel
— dank aan de prijzenschienkers —
zorgde ervoor dat allen met een prijs
en gelukkig huiswaarts keerden Ech
ter met zonder van Van den Bert en
c o s pannekoeken gesmuld en ge
smakt te hebben Driehonderd werden
er soldaat gemaakt'
Staf Van Looveren sekretans

OCMW
Wommelgein
OPENBAAR CENTRUM
VOOR MAATSCHAPPELUK
WELZUN WOMMELGEM
Een betrekking van maatschappelijk werker, voltijds,
op proef, vyrordt open verklaard De kandidaturen dienen, vergezeld van de vereiste bewijsstukken, bij aangetekend schrijven en uiterlijk op
31 januari 1980 toe te komen
bij de h voorzitter van het
OCMW, 2220 Wommelgem
Benoemingsvoorwaarden en
verdere inlichtingen zijn te
bekomen op het sekretanaat,
Ad Mortelmansstr 74, 2220
Wommelgem, of telefonisch
op het n u m m e r 031/5304 58,
elke werkdag van de week
van 9 tot 12 u
(Adv. 17)

Vertaalbureau
HERREMANS-FLIIMT
Sneppelaar 33a 2900 Londerzeel
Tel 052/301079

(Adv. 18)

• • •

•

Nadat tijdens de voorlaatste gemeen
teraadszitting een VU-motie «Vlaamse
school voor Vlaamse kinderen in Komen» door de raad werd aangenomen
(de C V P eiste wel enkele «afzwakker
tjes» in de teksO zorgden onze plaat
selijke VU-mandatarissen voor een
nieuwe «neuzentelling» in de raad
Sint Genesius-Rode werd ingevolge
een oproep van de Vlaamse gemeen
temandatanssen van de faciliteitenge
meente rond Brussel de gemeente
waarvoor de plaatselijke V U mandata
nssen uit Wommelgem bij monde van
een motie — ingediend door Constant
Geel — het peterschap vroegen aan
de vroede Wommelgemse gemeente
raadsleden
De motie werd aanvaard echter
slechts na wijziging van de oorspron
kelijke tekst Inderdaad de solidariteit
van de C V P was wel biezonder gekon
ditioneerd de morele steun mocht niet
verder gaan dan «morele» steun In de
oorspronkelijke tekst stond «De raad
steunt deze gemeente met alle middelen in haar stnjd »
Voor de C V P was «met alle middelen»
net iets te veel en veel te gewaagd
verder dan goedkope morele steun
wenste men met te gaan Deze morele
steun was zelfs voor P V V er Dinckx
nog te veel en hij onthield zich
Hier volgt de volledige motie zoals zij
werd gestemd
- D e gemeenteraad van Wommelgem
met zeventien stemmen bij een ont
houding aanvaardt het patronaat over
de faciliteitengemeente Sint Genesius
Rode Steunt deze gemeente moreel in
haar strijd om als volwaardige Vlaam
se gemeente definitief in het Vlaamse
landsgedeelte te blijven Doet een oproep tot de Vlaamse ministers en alle
Vlaamse mandatanssen erover te waken dat aan dit pnnciep niet meer
wordt geraakt en dat alle faciliteitengemeenten definitief Vlaams
grondgebied blijven »

Kalender
Onze leden worden verwacht
— Paasfeest voor kinderen van
onze leden in Den Klauwaert
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VU-Wommelgem aktief
tussen Komen en St.-Genesius-Rode

O m 14 u 30 verslag der sekties met
de voorstellen ter stemming
O m 16 u 30 bepalen van de algemene
bestuurslijn met plenaire stemming
met aansluitend programmarede door
E Faes afdelingsvoorzitter
O m 17 u slottoespraak door Vic A n ciaux algemeen VU-voorzitter
O m 18 u officiële opening van het sekretanaat Martinusstr 7 met receptie

Ekeren
Leden- en abonnementenslag
Wie kent er nog personen die VU-lid
of «WIJ» abonnee willen w o r d e n ' ' Gelieve hun naam zo spoedig mogelijk
mee te delen aan het V U sekretanaat
Geestenspoor
72
Ekeren
Tel
410441

OCMW
MERKSEM
Het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk
Welzijn,
Van Aertselaarstraat 29 te
2060 Merksem, wenst over te
gaan tot de aanwerving en
het aanleggen van een wervingsreserve van
BOEKHOUDER
(man of vrouw) NIVEAU 1
Nadere inlichtingen in verband met de aanwervingsvoorwaarden en de m te dienen bewijsstukken en de bezoldigingsregeling zijn te
bekomen bij het personeelsbureau, Jaak De Boeckstraat
3-11 te 2060 Merksem (tel
457580, toestel 28)
De eigenhandig geschreven
aanvraag voor voornoemde
betrekking dient bij een ter
post aangetekende zending,
gericht a a n de heer Chris
Morel, voorzitter van het
OCMW, uiterlijk op 8 februari 1980 toe te komen
(Adv 13)
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MP

SUCCES KLEDING
MEYERS
brengt nu voor
5 0 miljoen

EXTRA BON «WIJ»
MET 10 % K O R T I N G
Geldig op alle

MEYERS FABRIEKSPRIJZEN

LUXE
WINTERKLEDING

Afgeven a a n uw verkoper
NIET AAN DE KASSA
Niet geldig op «Koopjes- of Soldenaanbledingen»

dames, heren en kinderen

JONGENS
LODENS
NU

^

HALVE
PRIJS

HERENBLOUSONS

HU

"

HALVB

HALVE
PRIJS

MEISJESMANTELS

NU

HALVE
PRIJS

2.500 F

DAMttMANTtLt

NU

HALVE

PRIJS

SUCCES KLEDING MEYERS
?^°'ï?fi75ïï',"' " AARTSELAAR
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OPEN
ALLE WERKDAGEN
VAN 9 TOT 20 U.
ALLE ZATERDAGEN
VAN 9 TOT 11 U.
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ANTWERPEN
KflUHDIB
JANUARI
25

25
25

26

26
26

GROOT-HEIST 13e Vlaamse Ndcht der Zuiderkempen jn zaal
••Eden» met de -Casteloos» Vedette Joe Harns Om 21 uur
Inkom 80 fr
EKEREN VU-ledenvergaderrng om 20 u in het lokaal - D e Boterham» Veltwijcklaan 23
BORGERHOUT Worstenbroodavond voor leden Gastspreker
nationaal voorzitter Vik Anciaux Om 20 u 30 in De Nieuwe Carnot
BORGERHOUT V U J O gaat naar een toneelvoorstelling van
Jack Popplewell -Klokslag negen uur» in zaal Centrum Hallerhofstraat 14 te Deurne Kaarten te bekomen op VU-sekr, Statielei 8
te Borgerhout
NIJLEN Voordrachtencyclus over de Vlaamse Beweging door
Walter Luyten Om 20 u in lokaal Kempenland Gemeentestraat
41A Tevens op 8 en 22 maart e k
EDEGEM Oberbayemavond om 20 u 30 in het lokaal -Drie Eiken» Inschrijven in het lokaal leden 175 fr, niet-leden 200 fr Inr
FW

FEBRUARI
2

WILRIJK VU-bal in zaal - D e Kern-, Kern 18 O m 20 u 30 met het
orkest -The Playmates» Inkom 100 fr

2
10

EDEGEM Kaartavond in het lokaal Inschrijving tot 20 u 30
K O N T I C H . Filmavond georganizeerd door TAK «Van Komen tot
Voeren, de taalgrens in beroeringAls spreker Walter Luyten O m 19 u 30 in de Magdalenazaal te
Kontich-Centrum Inkom 50 fr
NIJLEN Winterkoncert onder leiding van Guido Andnes «Drumband Kempenland» in zaal Nilania, Kesselsesteenweg

16

NU GELD
BELEGGEN
IN DE ZON...
ALS U VOLGENDE ZOMER
UW VAKANTIE IN SPANJE
IN UW EIGEN VILLA WIL
DOORBRENGEN IS HET NU
DE HOOGSTE TIJD OM ER
WAT VOOR TE DOEN
N U kunt U nog bouwen in PUERTO REY,
een mooie tuinurbanisatie van 70 ha,
in de nabijheid van een prachtig golfterrein
(18 holes) en een jachthaven, aan een ongerept zandstrand, waar U zich dadelijk thuis
zult voelen.
In PUERTO REY bouwt men onder Belgisch
beheer volgens Belgische normen en...
tegen Spaanse prijzen. (Met 1.000,000 F
kunt U NU in Spanje nog bouwen).

PUERTO REY
is een Vlaamse urbanisatie, waar reeds
méér dan 200 gezinnen hun villa bouwden,
met de zekerheid dat ze altijd gemakkelijk
verhuurd wordt via V.T.B. - V.A.B.
WILT U MEER WETEN OVER PUERTO REY?
stuur onderstaande bon Ingevuld terug en U krijgt zonder
enige verbintenis een volledig gratis dokumentatle
Naam
Adres
Plaats
Tel nr
Opsturen aan Promoclones Puerto Rey
Leo de Bethunelaamo 9300 Aalst België

WIJ

SI

Gemeenteraad As

De CVP-meerderheid spreekt
van „een sobere begroting"....
De begroting 1980 werd te As, meerderheid tegen oppositie, goedgekeurd Onze fraktie had echter gemotiveerde en fundamentele kritiek op
deze blufbegroting Wij laten onze
fraktieleider Jos Truyen aan het
woord
«De ministeriele richtlijnen over de begroting liegen er niet om geen geldverkwisting geen abnormale hoge uitgaven geen prestigeprojekten en een
maximumstijging van 4 % voor werkingsuitgaven, personeelskosten e d
Wanneer wij de begroting '80 doorlopen vinden wij hiervan weinig terug
» De algemene administratie verhoogt
met 12 % en t o v 7 8 zelfs met 50 %
Verkeerswegen stijgt met 20 % t o v
7 9 en met 57 % t o v 7 8 Handel en
nijverheid dragen blijkbaar met de interesse weg van het schepenkollege
Deze post wordt verminderd met
13 % Graag zouden wij hier meer initiatieven zien van het schepenkollege,
om de toch zo bedreigde K M O s te
helpen
» Alhoewel de gemeente jaarlijks nog
900000 fr moet afbetalen voor de
bouw van de prestigieuze, vroegere
gemeenteschool te A s heeft de huidige meerderheid het gemeentelijk onderwijs te A s laten varen De post onderwijs vermindert slechts met 21 %
» In het uitdelen van subsidies stellen
WIJ een ernstige discnminatie vast tussen de verscheidene verenigingen
Een betere verdeling is hier zeker
gewenst
» De post volksontwikkeling en kunst
kent een verhoging met liefst 208 %
Dit IS hoofdzakelijk te wijten aan de interesten op de leningen die moeten
worden aangegaan voor de bouw van
het prestigieuze sportcentrum Wij willen herhalen hetgeen wij reeds verscheidene malen voorstelden Een
sporthal, aangepast aan de behoefte
van de Asserse sportbeoefenaars, in
eigen beheer, zou op korte termijn
kunnen gebouwd worden Ook betreuren WIJ dat er mets voorzien is om in de
verscheidene
wijken
aangepaste
speelpleintjes aan te leggen Ook vinden WIJ mets terug om te beletten dat
de oude pastorie van Niel verder vervalt
» W a t de openbare werken betreft,
stellen wij vast dat dezelfde projekten
van verleden jaar weer in de begroting
zijn opgenomen Gedurende dne jaar
IS buiten de 7 miljoen voor infrastruk-

tuurwerken in Cockerill mets uitgevoerd Het IS dan wel logisch dat men
andere, belangnjke werken naar een
latere datum moet verschuiven of helemaal niet kan uitvoeren Z o vinden
WIJ in deze begroting mets terug over
de riolering van Dennegaerden, alhoewel die plannen zijn goedgekeurd Ook
mets over de nolering in de Boshoekstraat en omgeving de nolenng langs
Bilzerweg en Breeerweg samen met
fietspaden, enz
» Het grondbeleid is voor ons erg onduidelijk Er bestaat wel een grondregie Deze had toch tot doel een soepeler grondbeleid te voeren Hiervan hebben WIJ nog met veel gemerkt Ontegensprekelijk IS het te koop stellen van
een aantal bouwplaatsen positief, maar
daar is geen grondregie voor nodig
» W a t met de verscheidene BPA's
Noord, Zuid en N i e l ' Niets voorzien in
de begroting En toch is het van het allergrootste belang dat deze BPA's ten
spoedigste worden aangepast aan de
gewestplannen, zodanig dat hierin op
korte termijn klaarheid komt voor de
bevolking
» En dan de cijfers De gewone begroting stijgt van 57 5 miljoen naar 65,5 miljoen Dit IS een verhoging van 14 %
De buitengewone stijgt van 86 tot 141
miljoen Dit is een stijging van 64 %
•> Afgezien van onze twijfels of deze
begroting door de overheid gaat goedgekeurd worden, wensen wij toch duidelijk te stellen dat hier geen ernstig
beleid wordt gevoerd Wij hebben de
begroting van vong jaar een blufbegro-

ting genoemd en wij kregen gelijk omdat van al de geplande werken mets is
uitgevoerd Via zes begrotingswijzigingen IS men terug tot de realiteit gekomen Dit heeft echter het belangrijke
gevolg dat de begroting van dit jaar
nog groter is omdat niet-uitgevoerde
werken plus nieuwe moeten ingeschreven worden Z o geraakt men natuurlijk in een straatje zonder eind en
wordt de begroting slechts een afkooksel van wat ze in feite moet zijn, nl
een zo getrouw mogelijke prognose
van het te voeren beleid
» Het IS dan ook te begrijpen dat wij
dergelijke politiek met willen volgen en
we keuren deze begroting dan ook
met goed»

Dringende oproep
VUJO-Limburg
Volksunie-jongeren Limburg nodigen
alle jonge mensen uit op hun vergadenng van zondag 27 januan 1980 te
Genk in de Slagmolen om 10 uur
De volgende punten komen daar aan
bod
— verkiezing van nieuw provinciaal
bestuur,
— programma 1980,
— rondvraag
W e rekenen op je zondag in de Slagmolen, Slagmolenweg te Genk
C Berghmans
Uittredend voorzitter

LIMBURG
FEBRUARI
2

GENK Groot VU-bal van de Genker mandatarissen Rik Vandekerckhove, Roger Boesmans Jos Geusens A n Gysen-Demeester Hugo Olaerts Jef Olaerts, Jan Roux, Door Van Dueren Anita
Wellens-Purnal, Bert Niesten, Paula Vandeloo-Timmermans en
Leo Wevers Vanaf 20 u in zaal Rembrandt Orkest «The
Crony s»

5

ST.-TRUIDEN. Gespreksavond met nationaal voorzitter Vik Anciaux om 20 uur in het Kultureel Centrum

Aktieve VU-fraktie
Tijdens de jongste gemeenteraadszitting van 3 januan te A s
heeft de VU-fraktie de CVPmeerderheid het vuur aan de
schenen gelegd De voorzitter
wenste Jos Truyen geluk met
zijn aanstelling als provincieraadslid Hij verontschuldigde
zich omdat hij dit in de vorige zittingen vergeten wasi (Wij hadden hem op dit verzuim gewezen
in «Vnj A s - J Bij ordemotie stelde
Michel Thijs voor de woonwagenbewoners, die onwettig aan
het station gehuisvest zijn, aan te
sporen zich te vestigen in het
daartoe uitgeruste woonwagenkamp te Genk Er is op het terrein
te As geen enkele infrastruktuur
voor deze mensen
BIJ de behandeling van de eerste
vier punten van de agenda stond
het schepenkollege voor schut
Fraktieleider Jos Truyen klaagde
aan dat bij de keuring van de zuivenngsinstallaties geen afgevaardigde van de gemeente aanwezig was Toch IS de bijdrage
van de Asserse bevolking 22 miljoen Op de vraag van Jos
Truyen over welk jaartal de «begroting van de weg van groot
verkeer
1979-1980»
eigenlijk
ging antwoordde de schepen
van openbare werken na enkele
minuten stilte dat het hier ging
over de begroting van A s tot
Maaseik I

Ook hekelde onze fraktieleider
de veel te laattijdige aanvraag
van subsidies aan de provincie
voor het aanleggen van fietspaden langs de Hoogstraat Onze
fraktie had daar reeds veel vroeger op aangedrongen Unaniem
w e r d de begroting van het
O C M W en het aanstellen van
een sjxirtmomtor in BTK-verband goedgekeurd
Bij de goedkeunng van de houtverkoop wees Jos Truyen erop
dat dit met voldoende was bekendgemaakt aan de Asserse
bevolking De verkoop van de
bouwplaatsen op Ter Heide en
Cockerill werd weer eens verdaagd omdat het schepenkollege
ditmaal «vergeten» was de juiste
grootte van de percelen te laten
opmeten Hierdoor moet ook de
prijs weer worden aangepast
Ook dit werd door onze fraktie
aangeklaagd
BIJ het vaststellen van de toelagen aan de verenigingen vond
Jos Truyen dat sommige verenigingen
benadeeld
worden
Jeugdverenigingen en muziekmaatschappijen blijven jaar na
jaar dezelfde subsidie ontvangen, andere zien hun steun stijgen met 20 %
Ons raadslid Norbert Dieussaert
stelde voor de ouderverenigingen van A s en Niel evenveel te
geven Voor A s (een vrije school
geworden) is dit 35 000 fr en

voor Niel (een gemeenteschool)
3 000 fr, alhoewel de school te
Niel meer leerlingen heeft en een
oudervereniging die ten minste
even aktief is Dit voorstel w e r d
door de C V P verworpen Ook de
vraag naar meer subsidie voor
de zeven voetbalklubs van Niel
t o v de vier klubs van A s werd
verworpen
Ten slotte moesten de belastingen definitief worden gestemd
O m de middenstanders te ontlasten vroeg Jos Truyen de afschaffing van de belasting op
motoren, personeel en leuren, en
voor de bejaarden en minderbegoeden stelde hij voor de belasting op het huisvuil te verminderen van 500 naar 250 fr Beide
voorstellen werden ook maar
weer weggestemd Ook vroeg
onze fraktieleider nog de belasting op de onroerende goederen
met definitief te stemmen, omdat
door de nieuwe perekwatie de
opcentiemen moeten worden
veriaagd Ook hieraan werd geen
gehoor gegeven
Het jaarverslag 1979 was zo onvolledig en beknopt dat onze
fraktieleider het vergeleek met
de werking van de CVP-meerderheid van het afgelopen jaar
erbarmelijk
De VU-fraktie bestaat uit Jos
Truyen, Michel Thijs en Norbert
Dieussaert
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Een jaartje en een decennium zijn weer aan
ons voorbij gegaan Voor velen een reden
om even te mijmeren over ogenblikken, met
alléén van vreugde, maar ook van verdnet,
verdrukking en politieke
losbandigheid
Jullie hebtien de voorbije weken, zeker van
vnenden en kennissen, vele wensen mogen
ontvangen voor 1980
Onze wens voor u allen is
Een goede gezondheid
in een gezond 1980!
Tevens drukken wij de wens uit dat onze gemeenschap, op politiek, sociaal, kultureel en
sportief vlak een échte Vlaamse toekomst
tegemoet moge gaan
Hieraan kunnen wij allen ons steentje toe bijdragen door onze verdraagzaamheid
tegenover het individu en de inzet in de verenigingen ten bate van onze Vlaamse gemeenschap
WIJ menen, t)este vnenden, wanneer deze
enkele wensen kunnen vervuld worden, ook
de wens.
Amnestie moet vervuld worden in 1980

lepel & vork
FRITUUR-EETHUIS
INGRIO

FEESTZALEN-SALONS
DE L A N D S K N E C H T

Olenseweg 41, Westerio
tVoortkapel), tel 014-21 3696
Vraag prijzen voor uw feestme
nu's
Specialiteiten
Alle dagen verse mosselen

Aannemer van alle feesten
Ook verhuring van tafelgerief

Cafe VU lokaal

Schilderstraat 33
2000 Antwerpen
Tel 031 37 4572

Dorpsplein, Heusden-Limburg

DE O U D E

KRING

1980 een jaar - waarin de Vlaamse gulle
lach - weer hoogtij vieren k a n !
Dat wensen

asselt

U

l kermt- leuringen
sinf lambrechfs herk* spalbeek
stevoorf-sfokrooie- wimmertingen

Limburg
in de Wetstraat
Springstoffen
in mergelgroeven
te Eben-Emaal
In een parlementaire vraag informeerde ons kamerlid naar de toestand in de
mergellagen los te maken Wordt er rekening gehouden met de mogelijkheid
van instorting van de gangen, die onder de gemeente Zichen-Zussen-Bolder d o o r l o p e n ' Hij vroeg ook of er gevaar voor instorting door trillingen bestond
D e vice-premier en de minister van
Ekonomische Zaken antwoordden dat
de Administratie van het Mijnwezen te
Luik (dat die administratie zich te Luik
bevindt, terwijl praktisch nog slechts
Limburgse mijnen in exploitatie zijn, is
zeker met meer normaal deze zetel
hoort thuis te Hasselt Nvdr) speciaal
toezicht houdt Het Nationaal Instituut
voor de Extraktiebednjven heeft de tnllingen in de grond bij het spnngen van
mergel op 1100 m afstand van de gemeente gemeten en daarbij een tnlling
gemeten van slechts 0,3 millimeter per
sekonde, daar waar een vrachtwagen
een trilling van 3 tot 4 millimeter per sekonde veroorzaakt Er bestaat derhalve volgens het ministerie, geen gevaar

Zandgroeve te
Membruggen-Riemst
In een vraag aan staatssekretans Akkermans vroeg VU-kameriid J Gabnels uitleg over het al dan met exploiteren van de zandgroeve voornoemd
Het gemeentebestuur verleende een
exploitatievergunning over twee nieuw e percelen, maar de bestaande deputatie weigerde deze vergunning, waartegen dan beroep w e r d aangetekend
Het kamerlid wou meer bepaald weten
of er bij een eventuele uitbreiding van
de exploitatie ook rekening wordt gehouden met landschappelijk waardevol agransch gebied In zijn antwoord
stelt de staatssekretans dat genoemde percelen minder geschikt zijn voor
winning Wordt niettemin een uitbreiding goedgekeurd dan zullen voormelde gronden in de grondbalans worden
opgenomen en zullen ze moeten dienen voor de afwerking en de inkadering van de groeve in het omliggend
landbouwgebied

Spoorverbindingen
Via parlementaire vragen vernam V U kamerlid Gabnels dat er van het inzetten van bijkomende toestellen op de
lijn Hasselt-Eisden niets in huis komt,
hoewel de N M B S zulks had voorzien
O m begrotingsredenen werd beslist
dit met te doen W a a r o m ' De minister
antwoordt dat er een te gennge belangstelling voor deze lijn is, en dat er
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dus van een uitbreiding mets in huis
komt, zeker niet zolang er geen resultaten bekend zijn van de kosten-batenanalyse over het eventueel behoud
van de lijn Winterslag en Eisden
De h Gabnels stelde ook een vraag
IV m de elektnfikatie van de lijn Maastncht-Wezet De minister antwoordde
dat de elektnfikatie van de lijn LuikBressoux-Wezet-NedeMandse
grens
door de N M B S beslist werd in het kader van het plan 1976-1980 De lijn
wordt in 1982 in dienst genomen Een
Nederlands-Belgische werkgroep bestudeert de verlenging naar Maastricht, omdat het systeem voor elektnsche traktie in Nederland (1500 volt
gelijkstroom) verschilt met het Belgische (3000 volt gelijkstroom) Van Nederlandse zijde werd ter zake nog
mets beslist

Elie Van Laere Marcella Naes
sens
Lokaal Volksunie
Gontrode Heirweg 49
9230 Melle
Tel 091 300653

Vragen en antwoorden
• Ingevolge talrijke klachten over de
te weimg talrijke kontroles van de Belastingen (soms 5 a 3 jaar O door vele
zelfstandigen, die dan ineens een grote
som moeten betalen wat voor sommigen het faillissement betekent Kamerlid Gabnels vroeg de minister van Financien waarom met vaker wordt gekontroleerd om aldus de uitgaven van
bednjven meer te spreiden In zijn antwoord beweert de minister dat de kontroles om de twee jaar worden uitgevoerd Wanneer de belastingplichtige
een juiste aangifte doet zal hij nadien
geen last van bijkomende belastingen
hebben De minister verwijst inzake
bezwaarschnften naar twee voorstellen die het de direktie van de belastingen moeten toelaten om aan haar inspekteurs de machten te delegeren,
ten einde in naam van de duretie uitspraak te doen over bezwaarschnften,
waann gewoonlijk geen biezondere
moeilijkheden voorkomen Aldus minister Geens

Geraardsbergsestraat 38
9300 AALST
Maunts GOSSYE
Tel 053-213533

SPECIALIST VOOR
AL UW FEESTEN!
W]

Verzorgde keuken,
demokratische prijzen
uitgelezen dienstbetoon

Feestzalen
HOF VAN ARAGON
Aragonstraat 6, Lier
Tel 031-8015 68

Kesselsteenweg 38
2260 Nijlen - Tel 031/818841

Maak ook eens kennis met de gezel
lige sfeer tn

Induslnele brood- en banketbakkenj
en roomijs

Cafe-restaurant
SCHUTTERSHOF

Wilfned BLANCQUAERT

Dorpstraat 10.
2922 R A M S D O N K
Tel 015-71 1549

Grote Kouter 47, UITBERGEN

Dr Van De Perrelei 51
BORGERHOUT
Joost GOSSYE
Tel 031-365654

Restaurant P a l m h o f
— tafelhouder —
Specialiteit gerookte vis
Schoolstraat 52,
Kapelle-op-den-Bos
Tel 015/71 1940
Feestbespreking op maandag,
dinsdag en donderdag van 19
tot 21 u
Woensdag gesloten.

Steeds welkom in
KREKELHOF
drankhuis met sfeer
Brusselbaan 11 Gooik
Tel 054 3348 57
Uw tweede thuis'

Tel 091 67 5712

LINDENHOVE
DE PUS
GEBROEDERS
Lambroeckstraat 89
9320 OUDEGEM
TeL 052-21.16.06.

Kringloop huisvuil
in Limburg
In een vraag aan de minister van het
Vlaamse Gewest stelt VU-kamerlid
Gabnels vast dat de dienst huisvuilverwerking. Regio 3 van Limburg gekozen
heeft voor recyclage van huisvuil omdat dit milieuvriendelijker is dan verbranding De minister laat opmerken
dat in de bestaande wetgeving alleen
subsidies worden gegeven aan installaties voor de huisvuilverwerking door
middel van verbranding, verkleining en
kompostenng (regentsbesluit 2 juli
1949) Er werd door de ministeriele
diensten een ingnjpende wijziging van
dit regentsbesluit uitgewerkt waarbij
wordt voorzien in de subsidiering voor
recyclage en rekuperatie van afval

Banketbakkerij
ANTWERPIA

CAFE-FRITUUR
DE S N O E C K

Algemene voeding bieren, wijnen likeuren Rechtstreeks invoer Duitse en Franse wijnen

FEESTZAAL «EDELWEISS»
Vossemberg 13,1981 V O S S E M ,
tel 02-7674576
Alle feestelijkheden
Mogelijkheid tot huren van bestekken

• Verscheidene gemeenten in de
Maasvallei kunnen geen afdoende
maatregelen treffen tegen geluidshinder, veroorzaakt door kiezel- en grindwinningen, vermits er ter zake geen
reglement bestaat De minister van
Volksgezondheid, daarover ondervraagd door kamerlid Gabnels antwoordde dat hij kontakt nam met zijn
kollega van Ekonomische Zaken en
dat hij ernaar streeft in samenwerking
met alle betrokken autoriteiten een algemene reglementering op te stellen
• Hetzelfde kamerlid vroeg de minister van Landsverdediging nadere uitleg over de korte termijn van schuimbrand-blusmiddelen Deze bedraagt
dertig dagen hoewel het produkt blijkbaar doorlopend wordt gebruikt De
minister antwoordt dat de produkten
sterk gebonden zijn aan het reële verbruik, dat gezien de aard van de produkten vaak sterk schommelt Twee
firma's hebben trouwens de termijn
van dertig dagen aanvaard

Restaurant B R A K E L H O F
Rondplein 5, Brakel
Tel 055-424107

Feestzaal voor alle
gelegenheden

Bellestraat 49
1970 H E K E L G E M
Cafe restaurant, speeltuin ter
ras
W o e n s d a g en donderdag ge
sloten
Maandag dinsdag vrijdag vanaf
15u
Zaterdag en zondag vanaf s
middags Tel 053 6 6 8 7 40

Handelaars...
...zelfstandigen

(enz.)

v o o r u w publicitaire b o o d
s c h a p in « W I J » n e e m k o n
takt met
K a r e l S E V E R S ( o n z e publi
citeitsman)

02/219.49.30...

IJzerbedevaart- komitee
Maaseik-Neeroeteren-Opoeteren
organizeert kursus
Het IJzerbedevaartkomitee organizeert een cyclus van vier voordrachten met als tema De Vlaamse Beweledere avond zal een t>epaalde periode
uit de 150 jaar Vlaamse ontvoogdingsstnjd belicht worden ofwel door de
heer Staf Vermeire ofwel door pater
Donaat Snijders
De avonden gaan door in de konferentiezaal van het Kultureel Centrum te
Neeroeteren
De lesgevers zijn de h Staf Vermeire
en p Donaat Snijders
ledere avond wordt zo ingedeeld
20u21u
- inleiding, 15' pauze

21 u 15-22 u 30 - vragen, gesprek, diskussie
Donderdag 24 januan S Vermeire
over het ontstaan van de Vlaamse Beweging tot aan de eerste wereldooriog
(1914)
Donderdag 14 februan D Snijders
over de penode tijdens de eerste wereldoorlog
Donderdag 6 maart S Vermeire over
de tweede wereldooriog + de tijd
erna
De inschnjvingen gebeuren de eerste
avond vanaf 19 u 30
Onkosten 100 fr per persoon voor de
vier avonden samen 30 fr per persoon voor een avond

1¥IJ HM
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VU-voorstel te Deinze aangenomen:

OOST-VLAANDEREN

„Steeds goed Nederlands te Brussel 1"
Tweehonderdduizend Vlamingen te
Brussel; driehonderdduizend vreemdelingen te Brussel; dan zijn er nog vijfhonderdduizend Franstaligen. Maar
van die vijfhonderdduizend zijn er zeker tweehonderdduizend van Vlaamse
afkomst, Vlamingen die onder de mondaine en sociale druk Frans spreken:
de kleine winkelier, de restauranthouder, de cafébaas, enz.
De Vlamingen die niet te Brussel wonen maar er werken, moeten de moed
opbrengen er altijd Nederlands te
spreken. Dan zal de Vlaamse Brusse-

laar zich meer geruggesteund voelen
door het «achterland», dan zal men
Vlaamse mensen moeten aannemen
te Brussel, omdat w e niet in het Frans
wensen bediend te worden in onze
hoofdstad.
De parlementsleden, de hoge ambtenaren moeten het voorbeeld geven,
evenals de burgemeesters en schepenen die zo vaak naar Brussel trekken.
Daarom wensen w e te wijzen op een
voorbeeld uit een kleine, rustige.
Vlaamse stad, nl. Deinze.
Daar heeft de gemeenteraad unaniem

KflLCnDCR

een bericht aan de bevolking goedgekeurd en bekendgemaakt, op voorstel
van VU-raadslid Maes. In dat bericht
huis aan huis besteld in de stedelijke
-Info-krant», wordt aan de bevolking
meegedeeld dat de gemeenteraad van
oordeel is dat de gemeenteraadsleden
zich in alle omstandigheden in het Nederlands zouden moeten uitdrukken,
ook te Brussel, ook tegenover leden
van het Hof.
Indien alle Vlamingen die houding aannemen te Brussel, zal Brussel niet langer eentalig Frans blijken te zijn.

JANUARI
25

26
30

FEBRUARI
1

Aanbevolen huizen
Franssens Optiek:
Silhouette
Marwitz
Rodenstock
Herentalsebaan 340
Deurne-Z. - Tel. 21.08.96
Kerkstraat 44 - Antwerpen
Tel. 35.65.75

KEUKENS-SANITAIR
VERWARMING
VAN DER CRUYS
Assesteenweg 65. TERNAT
Tel 58214 41
Toonzaal alle dagen open
van 9 - 19 u. Zondag gesloten

IDEL • Tel, 011-53.43.49
Gelegenheidsgrnfiek : Huwelijk • Ge
boorte. Zelfklevende plakband en etiketten. Houten drukletlers - f^êklame-kak'il!' r i.

KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN
Tandheelkundig Laboratorium
VAN DER KLEUN
Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)
02-734 06 43
Na 18 u. 4254642

IO%vr.V.U.Ieden]
K O S T U U M S - ^ / t b I O N S BROEKEN - PAROESSUS
OOK NAAR MAAT

RICO-KLEDINGVERMEESCH
Steenhouwersvest 52, Antwerpen.
TeL 031-3135.83

DROOGKUIS - WASSERIJ
BEDRIJFSKLEDIJ ST.-PIETER
Kollegeslraal 33, 2400 MOL
014-31.13.76

INTRAFORM-Europameubel
Torhoutsteenweg 519
8400 OOSTENDE
Tel. 059-80.31.72.

DE CRAEN ROM pvba
Molenstraat 78
NIEUWENRODE
Tel 015-71.12.40
Verwarming - stoom - sanitair
Alle herstellingen

Sint-Damiaanstraat 41
WOMMELGEM
TeL 031-53.70.39
Dames-, heren- en kinderkleding

Dames en heren, in uw belang
wendt u voor uw
SCHILDER-BEHANGWERKEN
en VLOERBEKLEDINGEN
tot mannen van het vak
ADOLF CLAES EN ZONEN
Kerkweg 8,1760 Roosdaal-Strijtem
Tel. 054-33.37.56

Boeklionfllel
Schoolgerief - Tekengerief Boekengerief - Tijdschriften Dagbladen
Verantwoord speelgoed!
SCHALUIN 74, AARSCHOT
Tel. 016-56.93.34

PVBA V A N IMPE & Zonen
Steen- en marmerhouwerij
Brilstraat 41
HAALTERT
Tel. 053-21.22.48

lustrerie
mare de vriese
baron ruzettelaan
assebroek - bi ugge
tel. 050-35.74.04

NV Reinigingswerken
Peetermans.
Onderhoud en
gebouwen.

restauratie

Selsaetenstraat 28
2220 Wommelgem.

d

1 KEUKENS 1

DURASON-KEUKENS

MATRASSEN PLATTEAU
Alle maten, alle soorten, ook medikale en anti-allergische matrassen
Platteau-Lievens, Portugeesstraat 9.
1780 Teralfene
Tel. 053-66.74.56.

WIJ 24

Anderenbroek 24,
9480 Denderfioutem
Tel. 053-21.93.25

PVBA DE M O O R - L A T E U R
PELGRIM 9
9258 S C H E L D E - W I N D E K E
Alles voor land- en tuinbouw.
Tel. 091-62.51.42.

ST.-NIKLAAS: 12de Nacht van Europa om 20 u. in zaal Serwir.
Orkest «Jennifer Road Band. Disco: Maro Flash Back Show.
Kaarten: 120 fr. bij J.-P. Maes, Verdurmenstraat 6 te St.-Niklaas.

8

ST.-NIKLAAS: Voordracht over gehandicaptenzorg met als gastspreker de bekende schrijver Paul Koeck. O m 20 uur in de Konferentiezaal van de stadsbiblioteek, H. Heymansplein. Organizatie: Gilsor m.m.v. Centrum voor Man, Vrouw en Gezin.

8

W I C H E L E N : Nieuwjaarssouper VU-arrondissement Dendermonde om 20 uur in 't O u d Gemeentehuia 300 f r. per persoon. Inschrijven bij arr.sekretaris Mare De Donder, Acacialaan 46 te
Zele 052-44.61.85. O f bij één der bestuursleden.

8

DENDERWINDEKE: VU-ledenfeest van V ü - G r o o t Ninove in het
Parochiaal Centrum, Stationsstraat vanaf 19 a 30. Inschr. bij bestuursleden. Feestredenaar alg. sekretaris Willy De Saeger.

ETN. BERT
Assesteenweg 117. TERN AT
Tel. 02582.13.12

VU-Groot-Berlare in rouw

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI

o p dinsdag 15 januari overleed in
het A X te Gent de 17 jarige Paul D e
Martelaer. Paul was de zoon van ons
bestuurslid en oud-gemeenteraadslid
André D e Martelaer. Paul w e r d zaterdag 19 januari op het kerkhof van Uitbergen begraven.

VERVOER-VERHUIZINGEN
Laadruimte van 30 tot 50 m3
VECOVEN Jozef
Hanevddlaan 47, 1850 Grimbergen
Tel. 02-268.14.02

Aan zijn ouders André D e Martelaer-Rosa V a n den Dorpel en zijn vier
zusjes bieden wij onze innigste deelneming aan, vanwege alle leden van
Groot-Beriare.

MEUBELEN MOENS
Markt 28
TERNAT
Tel. 582.10.55

Het is de tweede maal in een jaar
dat deze familie door een zwaar verkeersongeval wordt getroffen, ditmaal
met de ergst mogelijke afloop.
Het Arr.-bestuur en alle afdelingen
uit het arr. Dendermonde betuigen
hiermede nogmaals hun diep en oprecht medevoelen en fiopen dat de ouders in hun andere kinderen de troost
mogen vinden om de smart van dit
jeugdig afgebroken leven langzaam te
kunnen omzetten in dankbare herinnering.

Specialist primitief —
stijlmeubelen en modem

In memoriam
Frans Heirbaut

Bouwpromotoren en
daktimmerwerken
Meester Hunninckstraat 47
9472 DENDERLEEUW
Tel. 053-66.89.73

< E r \ STUDIO
^•^^ DANN
02-428.69.84
— Industriële fotografie
— Mode/architektuur
— Huwelijksreportages.
Leon Theodorstraat 36,
1090 Brussel

PVBA J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 GERAARDSBERGEN
Tel. 054-41.2589
Wil bouwen voor u sleutel op de
deur
(Adv. 24)

BLOEMEN «ERIKA.
K e r k s t r a a t 23,
2650 B O O M
Tel. 031-88.01.60.
Alle bloemen en planten
Korting van 10 % voor alle
VU-leden en andere Vlaamsnationale groeperingen.

LEON KESTELOOT Zaadhandel

S I N A A I : Gespreksavond over «De Gewestvorming» door senator Walter Peeters (opvolger van Maurits Coppieters). O m 20 uur
in zaal Dorpspaleis, Vleeshouwerstraat 3 1 .

2

Fortstraal 27
2510 MORTSEL
Tel. 031-49.35.07.

Tel. 031/53.95.30 en 53.75.75.

FIRMA SONCK GEBR.
Alle werken in marmer en natuursteen.
Open haarden. Grafzerken.

L U K O S p.v.b.a.
Ringmappen - dokumenthouder - pochetten - snelhechters - offertemappen.

B + M

KLEDING LENDERS

ST.-AMANDSBERG: Info-avond i.v.m. financieel en ekonomisch
federalisme -Het geld van de Vlamingen» door volksvertegenwoordiger Paul Van Grembergen. Om 20 u. in zaal «Tijl», Klinkhouterstraat 70. Organizatie: VUJO.
DE KLINGE:VU-feest voor leden en sympatizanten.
GENT: Dia- en filmavond voor leden en sympatizanten «Een
avond in Thailand», ingericht door «Wij-Vrouwen» Gent. O m 20 u.
op het FVV-sekretariaat, Bennesteeg 2.

VERMEYLEN
Begrafenissen

-

Krematies

Pannestraat 211,
8480 VEURNE
Tel. 058/31 19.09

1

O p 29 december 1979 overleed
de 86-jarige Frans HeIrbauL Hij
was één van de medestichters
van de Frontpartij te Lebbeke.
In 1932 werd hij verkozen als
gemeenteraadslid van het V N V ;
als enig VNV-verkozene werd
hij schepen van Onderwijs. In
1938 werd hij terug herkozen en
nogmaals werd hij schepen van
Onderwijs. In 1940 weigerde hij
verder in het bestuur van de gemeente een plaats te bekleden;
als gevolg daarvan w e r d hij
door de Duitse bezetters uit zijn
ambt o n t z e t O p elk moment
daarna bleef hij zijn Vlaams-zijn
in woord en daad belijden. Het
was dan ook de plicht van de
V U deze grote Vlaming hulde te
brengen. Gemeenteraadslid Johan De M o l hield op 5 januari
1980 de afscheidsrede. We lichten hieruit de belangrijkste passages:
'Zijn nagedachtenis vervult ons
niet alleen met eerbied maar
ook met dankbaarheid omdat
deze koene kamper, deze onversaagde strijder sedert meer
dan een halve eeuw de regelmatige eisen van ons volk in de
verschillende Vlaamse organizaties heeft behartigd en ze gesteund heeft met raad en daad.
Hij was de man die in geen enkele omstandigheid terugdeinsde om zijn Vlaams ideaal trouw
te blijven; spijts miskenning,
vernedering
en
minachting
bleef hij rotsvast in de toekomst van Vlaanderen geloven.
Sedert 1932 tot zijn laatste levensuur bleef hij de onbuigzame, sterke eik die nooit plooide
voor aanzien en macht, maar
vrij en vrank zijn kristelijke en

Vlaamse overtuiging als kleine
man, standvastig bleef behartigen. Als man van de daad ontbrak hij in geen enkele optocht
of betoging; zolang zijn krachten hem toelieten vond men
hem steeds paraat We zagen
hem dan ook onversaagd de
strijd opnemen tegen de grote
partijen die steeds lijdzaam bleven toezien op de miskenning
van elk Vlaams recht
De VU betuigt dan ook zijn
dankbaarheid tegenover deze
verdienstelijke man die nu met
de grond van zijn
dierbaar
Vlaanderen, in dit graf, één gaat
worden. Rustig en stil is Frans
van ons heengegaan met op zijn
wezen de zekerheid van een
vrij, zelfstandig, nieuw Vlaanderen; het Vlaanderen waarvoor
hij zoveel heeft geleden en gestreden, behoord stilaan tot de
mogelijkheden. Dierbare Frans,
wij zetten uw werk onverpoosd
en onversaagd verder. We zijn
er van overtuigd dat uw ideaal
verder zal gedragen en voltooid
worden door uw kinderen en
kleinkinderen.
Dierbare familie, deze enkele
woorden mogen niet alleen een
troost zijn, maar ze zijn tevens
de verwoording van de waardering die Frans voor ons betekent De leuze 'Alles
voor
Vlaanderen, Vlaanderen
voor
KristuS' is de beste samenvatting van het leven dat Frans
voor zichzelf had voorbestemd.
Mogen we samen, in nagedachtenis van Frans dit ideaal proberen te benaderen'.
We betuigen nogmaals aan de
geachte familie onze oprechte
deelneming.
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Nieuwjaarsreceptie in Groot-Oostende

„Voor het verleden
hoed af, voor de
toekomst vesten uit!"
Op 18 januari vonden zich de getrouwen weer terug in de DUINROOS
waar de frakties van Gemeenteraad
en OCMW de kaderleden trakteerden en uiteraard dankten Fraktieleidér Kns LAMBERT heette allen welkom en wenste de aanwezigen een gelukkig nieuwjaar namens alle gekozenen Ook sprak hij zijn dank uit voor de
trouwe medewerking en hoopte voor
allen dat 1980 ons zal vrijwaren van
weer nieuwe verkiezingen
Bert VERGOTE, ipv voorzitter
Ruysschaert (beleO hield dan in de
hem eigen gemoedelijke stijl de jaarlijkse toespraak De VU moet wel echt
een partij blijven «anders dan de andere» en haar opdracht is allereerst aan
politiek te doen, waar kuituur en toensme de opdracht zijn van andere verenigingen Toch moeten we aktief steun
verlenen aan Vlaamse nevenorganizaties en met het minst aan het ziekenfonds De West, de FVV en ook de
bond van de gepensioneerden
Ofschoon we tien mandatanssen
hebben en dne effektieve wijkraadsle-

den in zeven stedelijke wijkraden, toch
betreurde hij dat de werking dezer leden in Vuurtoren, Zandvoorde en Raversijde te losse binding heeft met de
partij Verwacht wordt dat in elke dezer wijken een sterk bestuur zal ontstaan dat met het politiek kollege stevig samenwerkt Tot besluit nep hij de
kaderleden op om met alleen een job
te aanvaarden, doch ook deze uit te
oefenen «Voor het verleden hoeden
af, voor de toekomst onze vesten uit»
De laatste aanwezigen verlieten in
de eenzaamheid van onze duinen de
gelagzaal omstreeks half drie
Wijkraden
Ter informatie delen wij U onze wijkraadsleden mee Raversijde G Vanblaere, W Vanhee en R Hiele, Manakerke J Degeyter, Cecile Vandecasteele, A Missiaen Vuurtoren O Vanhoutte, JP St-Martin, 8 Loncke, Centrum-West
A
Ruysschaert
B
Vancoillie. Em Cordy, Centrum-Oost
R Coolman, E Franco, Zandvoorde
W Christiaens, Wilfr Aspeslagh, G
Casneuf, Stene G Francke. G Dupontieu. Fr Pincket
Ledenslag in O V D

Op meersentocht
in Assebroek
Op zondag 3 februan e k organizeert
vzw Trefpunt een meersentocht in Assenbroek Alle wandelaars en natuurliefhebbers worden dan om 14 u op
het kerkplein van Ver-Assebroek verwacht Vanop dit enig, rustig en schilderachtig plaatsje vertrekken we voor
een tocht van een 7-tal km vergezeld
van een stadsgids We maken kennis
met het typisch Assebroekse landschap de meersen, vlakke velden met
water of IJS, boerenwegeltjes omzoomd met wilgen Halfweg verwarmen we ons aan een heerlijke kop
soep Ondertussen wordt in de Patna
(Kerklaan) de diamontage klaargezet
die alle wandelaars (met of zonder blaren), tijdens het uitblazen na de tnp, de
meersen van vroeger en Assebroek in
het algemeen zal voorstellen
Deelname, soep en diamontage 20 fr
per persoon
Voor meer inlichtingen en inschnjvingen tijdens de week Luk Grootaerdt
't Leitje 56, Assebroek, tijdens het
weekend Pol Van den Driessche, Kleine Blekkaard 1, Assebroek.

BIJ de acht afdelingen die de arr premie behaalden, vervoegde zich nu om
de volle teruggave te behalen de afd
Koekelare die klaar is en reeds twaalf
nieuwe leden maakte Nog een duwtje
en ook Veume, Oostende-Stad, Oostende-Stene en Westende zijn ertjij
Hopelijk komen er nog andere afdelingen ons verrassen zoals Koekelare
Van Diksmuide en Gistel zou ons zulks
mets verwonderen
Anderzijds is het tijd dat weer wat
geduwd wordt aan de wintercampagne voor ons blad «Wij» We hebben
nog steeds dne OVD-ers in de top 20
doch I

2
2

2
2
8

9

(N 164)

HAACHT: Informatie-avond over burgerdienst door Jan Rutgeerts om 19 u 30 in jeugdlokaal. Roostweg 10 Innchbng jeugdklub «Younghand» mmv Centrum voor Mensen met Vragen
KEERBERGEN: VU-bal in zaal -Club» om 20 u. 30 Orkest William & his Jets
ST.-ULRIKS-KAPELLE & GROOT-BIJGAARDEN: Groot Brueghelfestijn met Vlaamse hutsepot ossetong of forel Vanaf 18 u
in feestzaal Nachtegaal, Brusselstraat 83. St-UInks-Kapelle Ook
op 3 febr vanaf 11 u 30
ROOSDAAL: Eetfestijn in de dancing Roosdaal. Steenweg op Ninove Ook op 3 en 4 februan
HERENT VU-dansavond met showorkest Rico Zorow om 20 u
in Sporthal te Winkelse
LEUVEN: Klank- en diamontage door J-P & M Demarsin «Corsicaans Capriccio» met als gastspreker Wim Jorissen «Voor een
meer strijdbaar Vlaanderen» Om 20 u in «De Goudsbloem»,
Goudsbloemstraat 50 Inkom vnj Org VU
JETTE. Vriendenknng in het St-Pieterskollege vanaf 18 u Sprot
met aardappelen m de pel of spaghetti bolognese
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HUIS

28
29

lEPER: Vlaamse Vrouwenvereniging kookles met kaasbereidingen om 19 u 30 in de stadsmeisjesschool door het Nederlands
Zuivelbureau
BRUGGE- Opvoenng «Priester Daens» door NTG in de Brugse
Schouwburg Om 20 u Warm aanbevolen

FEBRUARI
1

IZEGEM: Ontmoeting van VU met VU-voorzitter Vik Anciaux.
Vooraf korte hulde aan Miei Bourgeois, bij zijn afscheid als VUmandatans van het OCMW Om 20 uur in zaal Century Nederweg
TORHOUT: VU-ledenfeest
ASSEBROEK Eerste Assebroekse Meersen-tocht ingencht
door vzw Trefpunt
BRUGGE: Traditioneel avondfeest van Vlaams Kruis mert orkest
Roger Danneels in zaal Jagershof te St-Andnes

Ons oudste VU-lid overleden

In memoriam
Mevrouw Marina Furnier
Op zaterdag 19 januari II. overleed in de St-Maartenskliniek
te Kortrijk mevrouw weduwe
Marina Furnier. Zij was de echtgenote van de h. Oktaaf Waelkans. De overledene was op 11
maart 1880 te Deerlijk geboren
en stond dus op de drempel van
de too. Ze was waarschijnlijk
het oudste VU-lid, een lidmaatschap dat ze steeds trouw heeft
beleefd.
Ze was de moeder van de h. Ernest Waelkens die reeds bij da

stichting van da VU kandidaat
op onze kieslijsten was.
Mevrouw
Waelkans-Furnier
wordt vandaag 24 januari ten
grave gedragen. De begrafenisplachtigheid gaat om 10 u door
in de St-Stafaansparochia te
Vichte.
Wij bieden aan de familia van
de overledene onze blijken van
diep madaiavan bij het afsterven van deze goede vrouw.

baron ruzettelaan 56 brugge
baan brugge-kortrijk
telefoon 0 5 0 / 3 5 7 4 0 4

LONDERZEEL. VU-bal van de gemeenten Londerzeel Malderen,
Steenhuffel en St Jozef Om 21 u in zaal «Centrum» Inkom 60 fr
Orkest Waltra
HAACHT: VUJO-fuif om 20 u 30 in zaal Familia te Tildonk Discobar Fussphone Inkom 50 fr Voorverkoop 40 fr

111 I ••

in de 19de eeuw Om 20 uur in nieuw gebouw StOozefskollege
Organizatie Davidsfonds en Vlaamse Studie- en Vormingsknng
(VSVK)
IZEGEM: Izegemse wandeling o l v Wilfned (.agae Vertrek om
13 u 30 aan het Vlaams Huis Orgamzabe Wandelklub Vlaams

«WIJ»

FEBRUARI
1

25 IZEGEM. Drs J M Lermyte over de schoolstnjd in het Izegemse

lustrerie
marcdevriese

JANUARI
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WEEK VAN 25 JANUARI
TOT 31 JANUARI 1980
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FILMTHEATERS

studio

MLCnDCR

Pas gestichte onderneming te Brussel vraagt zeer dringend een direktiesekretaresse met ± 5 jaar ervanng
steno-daktylo en sekretariaatswerk
op hoog niveau
Sollicitaties te nchten naar redaktie

BRABANT
26

WEST-VU\ANDEREN

lichtarchitectuur
voor modern woonkomfort
lichtralls, in- en opbouwspots voor
nieuwbouw of bestaande woningen
fjuorescentieverjiciiting
voor kantoren, magazijnen,
winkels, horeca, feestzalen
en tentoonstellingsruimten.

de beste vertichtingsmerken

De Volksunie van de Brusselse Agglomeratie
nodigt U graag uit op haar

ARRONDISSEMENTEEL BAL
«BRUSSEL 1000 JAAR ONZE STAD»
met de grote formatie van het orkest STAN PHILIPS
ZATERDAG 26 JANUARI 1980 om 20 uur 30
in «Oud-Belgie», Steenstraat 15, Brussel (Beurs)
Toegang- 100 fr

TERVUREN
Vrijdag en zaterdag 20 u 30
Zondag 13 u 30 en 16 u KT
Jungle Book
Van Walt Disney
Zondag 18 u en 20 u 30
KNT
Maandag, dinsdag en woensdag
20 u 30
Escape from Alcatraz
Met Clint Eastwood
van Don Siegel
KT
Donderdag 20 u 30
Play it again Sam
Van Hertjert Ross
Met Woody Allen
en Diane Keaton

LEUVEN 1
.17 u 30

KNT
Achtste week
Apocalypse Now
Van Francis Ford Coppola
Met Martin sheen en Marlon
Brando
20 u 15
KNT
Vierde week
Escape from Alcatraz
Van Don Siegel
Met Clint Eastwood
14 u, 22 u 15
KT
Barry Lyndon
Van Stanley Kubnck
Met Ryan O'Neal

LEUVEN 2
14 u, 18 u
KNT
Tweede week
Dracula
Van John Badham
Met Donald Pleasance
20 u
KT
Zesde week
Manhattan
Van en met Woody Allen
en Diane Keaton
16 u. 21 u 45
KNT
Tweede week
Schaakmat
(Schwarz urKl weiss
wie Tage und Nachte)
Van Wolfgang Petersen
2345
KT
2001 A space Odyssey
Van Stanley Kubnck
Met Keir Dullea
en Gary Lockwood

KURSAAL TURNHOUT
Vrijdag 20 u 30 Zaterdag 18 u
KT
Mission Gallactica
Met Lome Green
Zaterdag, zondag en woensdag
15 u
KT
Tweede week
Da Witte
Met Jefke Bruymnckx
Zaterdag 20 u 30 Zondag en
woensdag 18 u
The way of the dragon
Met Bruce Lee
Zondag, maandag en dinsdag
20 u 30
The professionals
Van Richard Brooks
Met Burt Lancaster
en Lee Marvin

TIENEN
Vnjdag en zaterdag 20 u ZonKT
dag 15 u
Jungle Book
Van Walt Disney
Vnjdag 22 u 30 Zondag 17 u
KT
30 Maandag 20 u 30
Game of Death
Met Bruce Lee
Zaterdag 22 u 30
KT
Zondag 19 u 30
Airport '80
Van David Lowell Rich
Met Alain Dek>n
Zondag 21 u 30 Dinsdag en
woensdag 20 u 30
KNT
Goodbye Emmanualia
Met Sylvia Knstel
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Geen wegen bouwen zonder „Deelstaat-visie''

viJ^^?^
,,Aan hoofdstedelijke

funkties van Leuven
denkt men niet"
Bij de opening van de jaarlijkse Handelsbeurs te Leuven en op de vergaderingen van de Kamer voor Handel en Nijverheid wordt gewoonlijk door gelegenheldssprekers de lof gezongen van de voortdurend
verbeterende verkeersinfrastruktuur van de Leuvense agglomeratie.
Inderdaad, er is altijd wel ergens een bouwwerf aan de gang.
Maar wat wij missen in het arrondissement Leuven is in de eerste
plaats een voorzieningsplan, geldig voor een aantal jaren en gebaseerd op een toekomstvisie van Oost-Brabant.
Wat we in de tweede plaas missen is een gekoördineerd beleid tussen verschillende ministeries en organismen die met de infrastruktuurplanning te maken hebben.
Slechts één voorbeeld ter verduidelijking:
Nog voor wij de verkeersweerslag kennen van de opengestelde
Westelijke Omleiding te Leuven en van de A 2-E 5-verbinding Wezemaal-Bertem, kondigt de Brabantse G O M de aanleg aan, te midden
van een waardevol landbouwgebied, van een expresweg tussen Wezemaal en de Mechelsesteenweg te Winksele-Delle!
Wij wij ten slotte missen, is een realistische deelstaat-visie. In alle bestaande plannen blijft Brussel centralizerend. Met het niet te ontlopen
feit dat eerlang een deel van de Brusselse administratie naar de
Vlaamse deelstaat zal overgeheveld worden, houdt men geen rekening. En de rol die Leuven, als vermoedelijk toekomstige hoofdstad
van Vlaams-Brabant daarin zal spelen, verliest men totaal uit het oog.

Op 9 maart 1976 heb ik, tijdens het begrotingsdebat van Openbare Werken
een algemeen plan voor Oost-Leuven
naar voren gebracht, dat door senator
Rob Vandezande en mijzelf was uitgewerkt Ik licht er hier nogmaals de
voornaamste punten van toe
Open vragen
Dat de rijkswegen ten oosten van Leuven bij het binnendnngen van de agglomeratie overbezet zijn is een bekend feit
Veel hoop wordt gesteld op de in aanleg zijnde A 2-autoweg en zijn verlengstuk naar Leuven toe, met name de
Westelijke Omleiding
Een nog open vraag is, hoe het Oostelijk gedeelte van Leuven-stad en de
agglomeratie het t)est naar de E 5-autoweg toe ontsloten wordt
Hierbij komende volgende vragen naar
voor
— Is de verbinding E 5 (Haasrode)
naar Korbeek-Lo (De Mol) noodzakelijk, en zo ja, voldoende'
— Is de verbinding E 5 (Haasrode)Martelarenlaan noodzakelijk en zo
ja, is deze verbinding met te verkiezen boven de vorige'
— Moeten beide verbindingen worden aangelegd'
In mei 1976 heeft de GERB op de
Diestse- en Tiensesteenweg alsmede
de Martelarenlaan een verkeersonderzoek uitgevoerd
Studie met
negatief resultaat
Deze studie onderzocht de effekten
anno 1976 van de geplande wegeninfrastruktuur, waagde zich met aan
voorspellingen over het toekomstig
verkeer en liet andere beschouwingen
(leefmilieu, landbouw) er buiten
Samengevat kwam deze studie tot volgende besluiten
1 Effekt van de geplande A 2-autoweg en de Westelijke Omleiding op
de njksweg Leuven-Diest (te Kessel-Lo), op de njksweg LeuvenTienen (Kessel-Lo), en op de Martelarenlaan (Leuven-station) aanzienlijk.

WIJ 16

2 Effekt van de aanleg van de verbinding E 5 (Haasrode)-Kort)eek-Lo
(De Mol), in de logische hypotese
dat de A 2 en de Westelijke Omleiding worden aangelegd gering.
3 Effekt van de aanleg van de verbinding Haasrode (E 5)-Martelarenlaan
te Leuven, (hypotese A 2 en Westelijke Omleiding worden aangelegd)
praktisch nihil, behalve voor de
sektie
Martelarentaan-Tiense
Poort
4 Effekt van de aanleg van de verbinding Korbeek-Lo (De MoD-Lubbeek
(hypotese aanleg van de A 2 en de
Westelijke Omleiding en aanleg van
de verbinding E 5 (Haasrode)-De
Mol te Korkjeek-Lo) onbeduidend.

a) Twee polen die in volle ontwikkeling
zijn, en daarenboven grote verkeersverwekkers zullen worden, hebben in
1976 bij de verkeerstellingen van de
GERB nog met meegespeeld
Het zijn met name
— het industriepark van Haasrode,
— het Provinciaal Domein te KesselLo
b) De realizatie van deze weg moet,
naar onze opvatting, kaderen in een totaalplan waarbij de diepe spoorweggeul tussen Leuven-station en de Tiense Poort overbrugd wordt
De overbrugging biedt de volgende
voordelen
1 de geluidshinder die de omgeving
ernstig stoort zou volledig weggewerkt zijn
2 De uiterst noodzakelijke straatverbindingen tussen Kessel-Lo en Leuven zouden op het gelijkvloerse niveau kunnen worden doorgevoerd
3 Op het ondergronds niveau zou de
verbinding Grammaire-Martelarenlaan-Diestsesteenv/eg-Aarschotsesteenweg snel kunnen verlopen
4 De overbrugging zou tegens een
aantal parkeermoeilijkheden voor
de spoorweggebruikers wegwerken Het IS voldoende bekend dat
het pendelstation Leuven dagelijks
47000 mensen «verwerkt- Voor
heel wat van deze mensen is het
steeds moeilijker om 's morgens
hun wagen op een veilige wijze achter te laten
Bouwprojekten
Daarnaast biedt de overbrugging de
mogelijkheid een of meerdere IXDUWprojekten uit te voeren waarvoor er op
dit ogenblik eenvoudig geen ruimte beschikbaar IS We denken aan

'm het arr. Leuven
Deze bijlage vervangt van nu af aan ons
arrondissementeel ledenblad
Dergelijke
bijlagen zullen ten minste viermaal per
jaar in «Wij-Nationaal»
verschijnen.

1 het bouwen van een nieuvi/ station P a r k a b d i j : g e e n u t o p i e
met toegangsmogelijkheid vanuit Nog een laatste argument pleit ten
Leuven en Kessel-Lo,
voordele van deze verbindingsweg
2 een stadswoongeheel met grote Zoals men weet is het complex van de
ruimten en groene gordel langs- Park-abdij te Heverlee geklasseerd en
met de restauratie van dat merkwaarheen de Martelarenlaan,
dige kultuurmonument is een aanvang
3 men kan ook denken aan kongres- gemaakt De restauratie zal aan de gegebouw met sport- en tentoonstel- meenschap ± 300 miljoen frank koslingsruimten die zo noodzakelijk ten Het spreekt dan ook vanzelf dat
zijn Men wil nu een dergelijk cen- wij een hergebruiken van dit enorm getrum in de nabijheid van het Akade- bouwengeheel moeten bedenken Dit
misch Ziekenhuis inplanten te de kan deels als godsdienstig centrum,
toegangsmogelijkheid voor zo'n ge- deels als kultureel- en sociaal ontmoeheel aan het station, aan de E 5-weg, tingsoord van nationaal en internatiomet heel wat groter en de inplanting naal gehalte Anderzijds zouden een
schoolboerderij en jeugdhemen er op
méér verantwoord'^
hun plaats zijn De watermolen — de
4 men zou er administratiegebouwen laatste uit Groot-Leuven i — staat op
kunnen optrekken, vereist voor de invallen restauratie is aangewezen en
nieuwe rol die Groot-Leuven zal 't hergebruik zou een maatschappelijspelen in de provincie Vlaams-Bra- ke getuigenis kunnen worden
bant en later in de deelstaat Vlaan- En IS het vermetel voor te stellen in
deren Inderdaad, het zal van langs- datzelfde complex ook een brouwenjom logischer worden dat Leuven de en klokkengietersmuseum onder te
hoofdstad wordt van Vlaams-Bra- brengen'
bant en dat een aantal ministeriele
Voor beiden is Leuven de aangewediensten vanuit het oververzadigd
zen vestigingsplaats Leuven is traditioBrussel naar Leuven zullen overgeneel de bierstad van Vlaanderen, en er
bracht worden,
bevindt zich ook de enige klokkengie5 op dit ogenblik zijn de postenjen tenj van het land, het Sergeys-bednjf
veel te eng t>ehuisd Het optrekken Het stamt uit 1508 en zou als ambachvan een nieuw postgebouw dringt telijk, levend museum een unicum zijn
Wanneer deze plannen eenmaal zulzich op,
len uitgevoerd zijn — en ik ben er ze6 ook voor de goederenkaai die in ker van dat dat geen utopie is wanvolle ontwikkeling is dient een meer neer de Vlaamse staat zijn monumengeschikte plaats gezocht,
ten met eigen, ruimere middelen zal
kunnen financieren — dan zal de
7 ook de vestiging van een spoor- Park-abdij een trefpunt worden voor
wegmuseum zou in de buurt van duizenden toeristen en kongressishet te bouwen plateau kunnen over- ten. De abdij grenst aan de voorgewogen worden Een grote verzamestelde verbindingsweg tussen de E 5
ling oorspronkelijke spoorwegvoeren Leuven. Ook voor het Park-comtuigen bevindt zich in de Centrale
plex is dat de natuurlijke toegangsWerkplaats te Kessel-Lo Op dit
weg.
ogentilik is deze merkwaardige kolWilly Kuijpers,
lektie niet voor het publiek toeganVU-kamerlid
kelijk

Hieruit kunnen we besluiten dat gegeven zijnde de verkeerssituatie
anno 1976 op de rijkswegen ten oosten van Leuven, alléén de A 2 en de
Westelijke Omleiding een groot ontlastingseffekt zullen hebben en wel
in het biezonder op de Diestsesteenweg en de Martelarenlaan.
Al de andere geplande werken
(noord-zuid verbindingen) hebben
een gering effekt Duidelijk blijkt dat
de aanleg van de verbindingsweg
Korbeek-Lo (De Mol)-Lubbeek te
weinig nut heeft ten aanzien van de
hoge kosten voor deze aanleg.
Wat de keuze betreft tussen de vananten
Haasrode-Korbeek-Lo of HaasrodeMartelarenlaan is slechts eén zaak duidelijk geen van beide zal de verkeersproblematiek ten oosten van Leuver
oplossen het is dan ook moeilijk hiertussen een keuze te maken
Kijken naar de toekomst
Toch hebben mijn Leuvense kollega,
senator Vandezande en ikzelf bewust
gekozen voor de aanleg van de verbinding
Haasrode-Martelarenlaan
Wij hebben ons niet laten leiden door
verkeersargumenten die vandaag
gelden, maar door een toekomstvisie
op de ontwikkeling van de Leuvense
agglomeratie, vooral vi/at het oostelijk gedeelte betreft.
De argumentatie voor de aanleg van
deze weg steunt op volgende beschouwingen

24 JANUARI 1980

WIJ IM D€ l^OLK^UMI^
Drie «Gevallen» uit het arr. Leuven.

• Verhaalbelasting te Erps-Kwerps
• De Schietstand te Heverlee
• Taaitoestanden bij Volkswagen
te Heverlee
Mag ik hier even aandacht vragen voor drie typische .gevallen, uit
ons arrondissement?
Een eerste betreft de gemeente Erps-Kwerps, thans deel uit makend
van Kortenberg, waar in de jaren 1960 en '62 verkavelingen plaats
vonden waarover ons de laatste tijd heel wat klachten werden voorgelegd.
Waarover gaat het? De verkavelaars hadden gronden opgekocht tegen 50 fr. de are, die zij in 1970 verpatsten tegen 50.000 fr. de are en in
1979 tegen ongeveer 250.000 fr. de are. De verkavelingen werden door
stedebouw slechts toegestaan indien de verkavelaars wegen aanlegden die door de gemeente konden worden overgenomen en dit moest
bli|ken uit een attest van het Schepenkollege.

Wat 18 er in werkelijkheid gebeurd?
De verkavelaars deden mets of legden
stukjes wegen aan of gooiden er wat
steenslag over en het schepenkollege
leverde, in strijd met de verplichtingen,
attesten af dat de wegen waren aangelegd zoals Stedebouw het vereiste
met het gevolg dat de provincie Brabant weigerde de wegen te laten overnemen door de gemeente
Nog erger in 1962 en 1963 leverde het
schepenkollege van Erps-Kwerps, onder voorzitterschap van de toenmalige
burgemeester, verkavelingsvergunningen af aan hem zelf of aan een
maatschappij waarvan hij deel uitmaakte Van gezond gemeentelijk beheer gesproken'
Artkel 56 van de wet op de stedebouw
legt de gemeente op bij verkavelingen
het trace der wegen uit te tekenen en
aan de gemeenteraad voor te leggen
De gemeenteraad kreeg er evenwel
nooit kennis van
En wat gebeurt er nu? In juni 1977
stemt de gemeenteraad een verhaalbelasting, waarbij de kopers van de
kavels zullen moeten opdraaien voor
de aanleg van de riolering, de verlichting en de wegeniswerken, iets waartoe de verkavelaars door Stedebouw
verplicht waren. Aldus maken de kapitalisten grote winsten dank zij de
eenvoudige kopers die de werken
moeten betalen welke de verkavelaars hadden moeten uitvoeren.
En de overheden laten maar betijen en
vragen nu sommen aan de boordeigenaars die gaan van 150 000 fr tot
500 000 fr Zo beheert men de gemeentelijke zaken in Erps-Kwerps

De schietstand
te Heverlee
In de buurt van de Kazerne in Heverlee
in de Bergstraat bestaat er een woningencomplex, dat voortdurend geteisterd wordt door een schietstand, die
het leven in de huizen onmogelijk
maakt Radio Limburg heeft er een
paar maand geleden een reportage
aan gewijd

Herent, Veltem, Winksele
VOLKSUNIE-DANSAVOND
met het showorkest
Rico Zorom.
Zaterdag 2 februari 1980 in de
sporthal te Winksele.
Toegang 20 u. - 60 fr
Boortmeerbeek Hever - Schiplaken
4de VU-LENTEBAL
Op 15 maart 1980 om 20 uur in
zaal Welkom (Schiplaken).
Orkest Oe Appollo's.
Toegang 60 fr. Gratis tombola.
23 februari 1980
GROOT VU-BAL
in parochiezaal
te Heikant-Rotselaar.
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De schietstand bestaat sinds 1934 en
IS geenszins geïsoleerd Ik koesterde
de hoop dat de minister van Landsverdediging de schietstand zou verwijderen of minstens isoleren om de geluidshinder te dempen Daarom stelde
ik een parlementaire vraag De minister
antwoordde dat de kopers van gronden wisten dat er een schietstand was
en zó goedkoop hun gronden verwierven, doch hij zou de zaak aan een studiekommissie onderwerpen
Ik was zo naïef te zeggen aan de minister dat de overheid haar eigen fouten
met mag inroepen om een mistoestand

Open-deur in
Groot-Aarschot
De Volksunieafdeling GrootAarschot nodigt alle leden en
sympatizanten uit op een informele en opendeur-bijeenkomst
op zondagnamiddag 24 februari
1980 tussen 15 en 19 uur in de
parochiezaal van LangdorpCentrum. Volwassenen dragen
50 fr. (kinderen tot 12 jaar 30 frj
bij voor een portie zelfgebakken pannekoeken of wafels met
koffie of tee. Tussendoor luisteren onze mandatarissen en
plaatselijke
bestuursleden
graag naar uw problemen. Tot
dan.

te dekken Immers, indien men toelaat
dat woningen gebouwd worden in de
buurt van een schietstand die hinder
verwekt dan had de overheid die toch
de bouwvergunningen aflevert en verantwoordelijk IS voor een gezonde
bouwpolitiek, nooit bouwvergunningen
mogen afleveren Doch, wat nog erger
IS, uit inlichtingen is gebleken dat de
gronden helemaal met goedkoper waren dan elders in het Leuvense Ik was
zo vermetel te geloven dat de huidige
minister er anders zou over denken,
doch weer was ik naïef Men knalt er
dus lustig op door en zelfs het weekend wordt aan de bewoners met bespaard want als de militairen met schieten heeft men tijdens de week-ends de
schietstand verhuurd aan pnvéschietklubs
In Brussel heeft men de Nationale
Schietstand afgeschaft doch wat aan
de Brusselaars wordt geschonken is
de Leuvenaars natuurlijk met gegund
Het enige wat de minister van Landsverdediging mij beloofd heeft is dat
de isolering van de schietstand te
Heverlee opgenomen wordt in het
programma van 1980.

Volkswagen
Een laatste aanklacht handelt over
sommige taaitoestanden bij Volkswagen te Kortenberg
Zoals men weet was het dekreet dat
mijn naam draagt bedoeld om ervoor
te zorgen dat ook onze afgestudeerden toegang zouden hebben tot de
hoogste plaatsen
VU-senator (^ppieters diende klachten in tegen Volkswagen in ErpsKwerps Daaruit blijkt dat verschillende diensthoofden, bureauchefs en
sektiechefs nederiandsonkundig zijn
Op 19 juni 1979, d w z 6 jaar na het dekreet, heeft Volkswagen beslist taalkursussen in te nchten We gaan dus
vooruiti Doch Volkswagen wil blijkbaar met van Vlamingen weten Verder zonder kommentaar Wat hierboven staat IS een uitspraak van de Vaste kommissie voor Taaltoezicht
Rob Vandezande
VU-senator

Een nieuw geval Coral Metal?
Parlementaire vraag
over Continental Pharma te Landen
Het ziet er naar uit dat, ditmaal te Landen, een nieuw geval "Coral Metal» is
opgedoken Zoals men zich herinnert
was «Coral Metal» de metaalsmelterij
te Herent die, omwille van haar milieuvervuilende aktiviteiten, na een jarenlange aktie van VU-kamerlid Kuijpers
en plaatselijke milieugroepen, verleden
jaar door de overheid gesloten werd
Kamerlid Kuijpers heeft nu aan vier ministers een parlementaire vraag gesteld aangaande de NV Continental
Pharma die in 1977 en 78 een dertigjange vergunning ontving voor een uitbatingszetel te Landen
Kuijpers stelt vast dat tegen genoemde firma vier processen-verbaal werden opgesteld ingevolge ernstige
overtredingen van de lozingsvergunning Voorts werd vastgesteld dat de
nolenng door invreting van zuren ernstig beschadigd werd, dat de bezoedelde afvalwaters zonder voorafgaande zuivenng terecht komen in de stedelijke nolenng, in de Molenbeek en de
Gete enz enz Willy Kuijpers vraagt de
betrokken ministers of er ter zake een
onderzoek zal worden ingesteld Ook
zou hij graag vernemen of het wel zin
heeft de nolenngen van de industnezone te laten aansluiten op het te Landen

ontworpen biologische zuivenngsstation, wanneer men de bezoedelaars
met vooraf verplicht hun scheikundigbezoedelde afvalwaters vooraf te zuiveren

DIENSTBETOON
Informatie over uw nieuw kadastraal inkomen' Last met uw pensioenaanvraag' Gezinsmoeilijkheden'
Soms kunt U een helpende hand best gebruiken Daarvoor kunt Li altijd m
vertrouwen terecht op volgende adressen
Willy Kuijpers, kamerkid, Swertmolenstraat 23, Herent - Tel. 22.96.4Z
Rob. Vandezande, senator. Naamsestraat 167, Leuven - Tel. 22.8420
Centrum voor Mensen met Vragen, Kiekenstraat 1, Leuven - Tel
23.04.82.
Centrum voor Mensen met Vragen, Potterijstr. 15, Tienen - Tel. 81 78.54.
Centrum voor Mensen met Vragen: Wespelaarsebaan 232, Haacht
Of bij de volgende mandatarissen:
GemeenteraadsledenAarschot: Verbruggen Simon, Perzikenstraat 15, 3240 Langdorp - De
Samblanx Andre, Franseliniestraat 3. 3240 Langdorp
Bierbeek: Laurent Roger, Korh)eek-Lostraat 7, 3043 Bierbeek
Boortmeerbeek: Deleebeeck-Baudet Leome, Bieststraat 220,2970 Hever
— Berlage August Dorpsstraat 10, 2980 Boortmeerbeek
Diest: Van de Weyer Dirk, Langenberg 30, 3294 Molenstede
Haacht. Godyns Michael, Verkaveling van Gele 9, 2990 Wespelaar
Herent. Overloop Roger, St-Michielsstraat 14,3008 Veltem - Swaelens
Martine, O-L-Vrouwstraat 18, 3020 Herent - Bisschop Jef, Mechelsesteenweg 54, 3009 Winksele - De Deken Rik, O-L-Vrouwplein 91,3020
Herent
Keerbergen: De Cock Alfons, Nieuwstraat 126, 2850 Keerbergen Gommaerts-Jons Denise, Roggestraat 30, 2850 Keerbergen
Kortenberg: Vanden Dorpe Paul, Leuvenseweg 164,3070 Kortenberg —
Clauw Noel, Van Gramberenstraat 27, 3071 Erps-Kwerps
Leuven: Vanden Eynde Frans, Tervuursevest 209,3000 Leuven — Van Itterbeek Eugeen, Rerum Novarumlaan 35, 3200 Kessel-LO - De Paepe
Guido, PC üevenslaan 7, 3030 Heveriee - Vandezande Rob. Naamsestraat 167, 3000 Leuven - Degeest-Lambrechts Ariette, De Croylaan
^7/15 3030 Heveriee
Linter: Rock Jan, Getestraat 211, 3350 Linter
Oud-Heverlee: Van Hamel Albert Statiestraat 13, 3031 Oud-Heveriee
Rotselaar: (Soovaerts Hubert Dorpsplein 9, 3110 Rotselaar
Scherpenheuvel: Gemoets Marcel, Vesting Noord 38, 3270 Scherpenheuvel
Tervuren: Depré Joris, Brusselsesteenweg 224, 1980 Tervuren — Trappeniers Frans, Treuveldstraat 24, 1981 Vossem - Thenaerts Ferdinand,
Achterstraat 4,1982 Duisburg - Graglus Robert Jezus Eiklaan 74,198()
Tervuren - Vander Hulst Alex, Plintveldstraat 12,1981 Vossem - Aerts
Lode, Hondstiergenstraat 4, 1981 Vossem
OCMW-leden- Bollaerts-Maes Tilly, Albert l-laan 51, 3020 Wijgmaal Bruyiandt-Vandevelde Monica, Hertogenweg 22, 1980 Tervuren - Tel 027675593 - De Roover Kamil, Dijlestraat 13,2850 Keerbergen - Tel 015514540
Keyaerts Hubert Moorselstraat 211, 1980 Tervuren • Tel 7679682 Mortelmans-Remon Jaklien, Jachthuislaan 13, 3202 ünden - Tel 016232506 - Noppen Alfons, Pari^straat 42. 3070 Kortenberg - Tel 027597149 - Oostvogels-Van Steenbeeck Momk, Heuvellaan 16, 3020
Herent - Schiemsky Wemer, Pelsstraat 18, 3350 Linter - Tel 011789333 - Smets Marcel, Steenweg op Tervuren 16, Duisburg - Tel 02767 35 78 - Swinnen Roger, Bieststraat 113, 2970 Hever - Weckx Angele, Kruineikestraat 76, 2991 Tildonk - Wissels Roel, Rigessel 81 3111
Wezemaal-Tel 016-444784 - Sekretans VVM Vanautghaerden Desire, Dorpsstraat 14, 3043 Bierbeek

Donderdag 1 mei 1980

1ste Vlaams lentefeest
te Vossem
in zaal Edelweiss, te Vossem (Tervuren)
PROGRAMMA:
D Taalgrensrondrit per bus
D Kinderwandeling
D Breugheliaans middagmaal
Interprovinciale «hersenkrachtmeting» rond het tema: 150 jaar
n Vlaamse Beweging
Poppenspel
o Infostands
G Folk, disco, drumband, fanfare.
D
Ganse dag feest in ganse-familiesfeer.
Met medewerking van alle Vlaamse verenigingen uit het arr Leuven
(VWG, VUJO, FW, Dosfelmstituut VU-afdeling Tervuren-VossemDuisburg, enz. enz_).

Boortmeerbeek

Kursus politiek kaderinstituut
Ook voor een goed-werkende afdeling
IS en blijft politieke vorming van groot
belang Daarom wordt u uitgenodigd
op de kursus "De gemeente als
politiek werkinstrument» Deze kursus wordt georganizeerd door het Politiek Kadennstituut in samenwerking
met de VU-afdeling Boortmeerbeek
De bedoeling is kaderieden en andere
geïnteresseerden wegwijs te maken in
het gemeentelijk politiek leven

Programma
Donderdag 21 februari 1980:
«De gemeentelijke begroting» Spre-

ker de h S Hereygers, gemeenteraadslid
Donderdag 20 maart 1980:
•Een goede oppositievoenng» Spreker de h K Van Esbroeck, gemeenteraadslid
Donderdag 17 april 1980:
«Aktief sociaal dienstbetoon» Spreker de h W Cobbaut ambtenaar
Donderdag 22 mei 1980:
•De gemeente en het leefmilieu» Spreker de h F Adang, gemeenteraadslid,
ex-federatieschepen

Donderdag 19 juni 1980:
-Het
gemeentelijk
kultuurbeleidSpreker de h H Servaes, inspekteur
kultuurpaktkommissie
Plaats en uur:
Parochiezaal, Dorp Boortmeerbeek
donderdagavond, van 20 tot 23 u
Inschrijving:
Wie zich voor deze kursus wenst in te
schrijven neemt telefonisch of schnftelijk kontakt op met de voorzitter van de
afdeling Georges Van Asschot Kerkweg 47A, 2980 Boortmeerbeek Tel
015-514189
Kursusbijdrage: 540 fr.
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SCHIPPER-REDER
BART SCHILTZ:
HEIST — Je moet al uit een speciaal hout gesneden zijn om vandaag de dag als zeevisser aan de kost te blijven. Nog enorm veel
meer durf, inzicht en doorzettingsvermogen is er nodig om als
schipper-reder een hypermodern nieuw schip te laten bouwen. De
31-jarige Bart Schiltz, neef van volksvertegenwoordiger Hugo
Schiltz, is zo'n man. Hij hoefde dan ook echt niet verwonderd te
zijn vorige zaterdag bij de plechtige inwijding van zijn Z 289 Jan
Breydel een enorme toeloop aan de Zeebrugse vismijn te veroorzaken. Schipper-reder Bart is er immers in geslaagd, als enige
sinds haast vijf jaar, een nieuw vissersvaartuig in de vaart te
brengen. De beslissing om deze prachtige hoogzeetreiler te laten
bouwen (kostprijs 40 miljoen) nam Bart Schiltz op een moment
dat de meeste waarnemers de toekomst van de Vlaamse zeevisserij biezonder somber inzagen en onze vissersvloot zagen wegkwijnen.

«Niet Jan Breydel het zeegat
Bart Schiltz (31) is een oude rat (nu
ja oude?) in het vak, hoewel — en
dat gebeurt omzeggens nooit meer
— hij niet uit een familie met visserstraditie stamt.
Bart Schiltz: «Hoe ik dan wel tot de
zeevisserij gekomen ben? Ik kom uit
een groot gezin. Voor de gezondheid
van vader moesten wij verhuizen van
Antwerpen naar de Vlaamse kust Ik
studeerde wel graag, maar nog vrij
jong moest ik mijn middelbare studies stopzetteri. Om de financiéle
moeilijkheden van ons gezin wat te
verzachten deed ik nachtwerk, zodat
het schoollopen overdag toch wel
danig in het gedrang kwam.
Ik ging zeer veel naar de vismijn in
Zeebrugge en de sfeer van de vissershaven en de vissersgemeenschap begon mij te bekoren. Ik
mocht helpen bij het lossen van de
vis, en verdiende zo een centje bij
Toen het nodig bleek mijn middelbare
studies stop te zetten zag ik dat ik
nergens stond. Zonder enig klein diploma lag er voor mij immers een
niet zo rooskleurige toekomst weggelegd. Precies in de zeevisserij zag ik
dan een kans om toch nog 'iemand'
te worden; hoewel het in de zeevisserij een bewezen gezegde is dat
nieuwkomers zonder familietraditie in
de zeevisserij mislukken.»

2.000 bennen vis
— Hoe is uw vissersavontuur dan
verlopen?
Bart Schiltz: 'Tijdens het werk heb
ik drie keer scholing gevolgd: eerst
als leerling-stuurman. Op 20 jaar
werd ik motorist, en op 24 jaar schipper
Vier jaar geleden kreeg ik nogal onverwacht een aanbieding van een reder; mijn huidige vennoot Van den
Broucke. Het is een annekdote dat
deze reder evenmin als ikzelf van
huis uit in de zeevisserij zat Van den
Broucke was bakker en leverde speciale broden aan de hoogzeevissers.
Op eer goede dag doofde hij het
vuur van zijn bakovens uit, kocht hij
een tweedehands-treiler en vertrok
hij op visvangst Daarmee heeft hij
enorme moeilijkheden moeten overwinnen, en het is volgens sommigen
een feit dat schipper-reder Van den
Broucke op een bepaald moment bijna commercieel
verdronk.
Toen kwam dus zijn avontuuHijk
voorstel om als schipper-vennoot
met
hem de boot in te gaan. Ik ben daar

gretig op ingegaan, en vandaag is
onze rederij zover dat we een zeer
moderne treiler in de vaart kunnen
brengen: de Z 289 Jan Breydel.»
— De verwachtingen voor een goede vangst in de komende jaren zijn
allicht hoog gespannen. Is er niet
de vrees ten onder te gaan aan
overinvestering?
Bart Schiltz; 'Ik ben van oordeel dat
wij om goed te overleven een stevige investering moesten doen. Natuurlijk zijn er Inmiddels — sinds de b©stelllng van de Jan Breydel — een
aantal kwalijke golfslagen
opgedoken.
Er hangt ons nog immer een dreigende beperking van de tongvangst boven het hoofd. Nu schat ik de jaarlijkse vangst van onze rederij op een
100.000 kg. Maar als er in het kader
van de EG spoedig een nieuw streng
vergunningsstelsel van kracht zou
worden dan vrees ik dat onze vangst
meteen zou gehalveerd worden, en
dan zou de Jan Breydel wel eens
tergende tegenwind kunnen krijgen.
Het meest acute is nochtans de stijging van de olieprijzen. In '74, toen
de zeevisserij om andere redenen
reeds kampte met zware financiële
stormen, kostte een liter stookolie
ons 1 frank.
In '78 noteerden we voor de gasoil
gemiddeld 4 frank. En vandaag, begin
'80 kost een liter brandstof ons 8,35
frank!
Dat betekent zomaar een verdubbeling van de energiekosten op een
jaar tijd...»
— Wat betekent die oliemiserie
konkreet voor uw rederij?
Bart Schiltz: 'Als ik rekening houd
met het feit dat de Jan Breydel 4.000
liter brandstof opslokt per etmaal,
dan kom ik op 1 miljoen liter per jaar
Aan 8 frank per liter (en ik houd mijn
hart vast voor de gemiddelde prijs
van '80) zullen we ruim 8 miljoen
frank moeten afdekken om onze motoren draaiende te houden. Ik hoef u
niet te zeggen dat de brandstof
slechts een van de zware bedrijfskosten is. De zeer moderne navigatiemiddelen en het onderhoud van
alle andere apparatuur zijn ook niet
gratis..."
— Je bent dus een waaghals?
Bart Schiltz: 'Ons vissersavontuur is
natuurlijk niet vrij van grote risico's.
Maar dat is immer zo geweest; het
blijft de eeuwige uitdaging voor reders en schippers.
Soms kom je natuurlijk wel eens

voor pijnlijke verrassingen te staan.
Een subsidie-aanvraag voor de investering in onze nieuwe treiler (40 miljoen frank) werd bij de bevoegde
kommissie van de EG ontvankelijk
verklaard, en we hielden dus enigszins rekening met een lastenvermindering tot 20 procent (Een vijfde van
40 miljoen is geen peulschil) De minister van Landbouw, de Waal Humblet, heeft tijdens de laatste dagen
van zijn regeringsdeelname, begin vorig jaar, evenwel de beslissing genomen geen frank van de EG-subsidie
toe te kennen aan de Vlaamse zeevisserij, terwijl het EG-geld volledig
werd gespendeerd aan Waalse projekten, zoals kleine makadamwegen
in de Ardennen...
Een ander probleem is de afzet van
de vis en de visdistributie die tot de
slechtste van gans Europa kan worden gerekend. Als we 300 frank per
ton halen in de vismijn dan hebben
we een goede prijs, maar vorige
week bijvoorbeeld werd plots 175
frank genoteerd. Toegegeven dat
was een uitzondering, maar het is
een feit dat onze (brandstof)
kosten
in geen enkele verhouding meer zijn
tot de geboekte visprijzen die pijlsnel
aan het stijgen zijn."
— Als dit interview verschijnt, zit je
met het spiksplinternieuwe schip
voor een maidentrip midden de
hoge zee. Wordt het komfortabeler
vissen dan voorheen?
Bart Schiltz: 'We hebben alle voorzieningen getroffen, maar natuurlijk
blijft een proefvaart een belangrijke
aangelegenheid die een zware inspanning van alle bemanningsleden
vergt We moeten alles uittesten en
beproeven. Maar we zitten met ons
zessen op de Jan Breydel knusjes;
we hebben er alle mogelijke komfort,
zoals bij u en bij mij thuis. Ik bedoel
het komfort om sober maar praktisch
te leven: een goed-uitgeruste
keuken
(met dampkap) een diepvriezer, behoorlijke kajuiten, tot en met voltapijt...

uit»

meteen uren na mekaar gelost En bij
de rustperiode vóór de volgende afvaart hoort het uitgebreid onder-houdswerk, het herstellen en vernieuwen van visnetten, aanpassen van de
uitrusting, nakijken en opnieuw aanvullen van de voorraad, schilder- en
laswerken...
We doen zo ongeveer twintig tot vijfentwintig afvaarten per jaar: telkens
tien, veertien dagen, en langer
Onze voorkeur gaat naar de Engelse
wateren, tot benoorden Schotland en
ook in de Ierse Zee...»
— En inmiddels zitten vrouw en
kroost thuis op hun aan de zee verknochte visser te w a c h t e n .
Bart Schiltz: «Ha ja, onze gezinnen
leven na de afvaart telkens om en bij
de 18 dagen gescheiden. Dat is geen
pretje. Maar dat weten de schippersvrouwen vóór ze met een schipper
in de boot stappen. Maar als ik hier
even in Zeebrugge rondkijk dan
merk ik toch overwegend«mooie
gezinnen». Familiale problemen duiken
er vooral op in schippersgezinnen
waar de vrouw van buiten de visserijwereld komt; dan kan het wel eens
stormen en kapseizen.
Ikzelf heb geen last van acute familiale spanningen; mijn vrouw komt immers uit een familie met 300 jaar
schipperstraditie.
Schippersgezinnen moeten het aankunnen te leven met kalme zee en
met ontij met eb en vloed. Wie dat
niet kan hoeft er echt niet aan te beginnen; vissersfamilies hebben stevige tradities.
Dat is precies de reden waarom de
overheid bij
herstruktureringsplannen
van de zeevisserij er nauwgezet
dient op te letten om onze typische
zeevaarttraditie niet naar de haaien
te helpen door de familiale bedrijvigheid onmogelijk te maken. Onze rederij heeft alvast warm jong bloed,
en met de Jan Breydel zullen we menige storm trotseren.»
(HDS)

Het blijft uiteraard hard werken. Eens
op visgrond aangekomen halen we
dag en nacht de visvangst boven;
om de drie uren. De netten die we
ophalen zitten zol met alle mogelijke
zeevuil (puD en slijk. We hebben ons
enigszins gespecializeerd in bodemvis, en het is overwegend tong wat
we meebrengen naar huis. We kunnen 2.000 bennen vis bergen. Als we
de thuishaven binnenlopen wordt er

MENSEN VAN BIJ ONS
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