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N b a m s N a t i o n a a l W e e k b l a d 

„Zonder grotere bevoegdheden en ruime financiële verantwoordelijkheid, 
hehhen de gewesten en gemeenschappen slechts een schijnautonomie 
die de heleidsstructuren alleen maar nutteloos ingewikkeld maken." 

(Kommentator Leo Marynissen in „Het Volk" van woensdag 18 juni 1986.) 

Verkleinde begroting 
Argeloos of schaamteloos? Precies op het ogenblik dat de Vlaam

se Raad de al zo schamele en nu nog verder toegetakelde Vlaamse 
begroting bespreekt, kwijten Swaelen en Geens zich van enig fla-
mingantisch woordgekraam. De CVP-voorzitter richt zich 
breedsprakerigtot „alle geledingen van de Vlaamse Beweging". De 
voorzitter van de Vlaamse Executieve, blijkens zijn nog maar eens 
ingekrompen begroting gedegradeerd tot een soort rentmeester van 
het Belgisch bestel, beweert zowaar dat hij de staatshervorming 1980 
gaat verruimen en verdiepen bij onderhandelingen met Martens. 
Hij is zowat de enige in Vlaanderen, die daarover nog durft spre
ken zonder te blozen. 

Schaamteloos inderdaad de wijze waarop hij zich de behandeling 
van Vlaanderen tijdens het begrotingskonklaaf heeft laten welge
vallen. De centrale regering heeft in de St. Anna-priorij beslissin
gen genomen die zowel inzake centen als bevoegdheden de verhou
ding tussen de centrale staat en de deelgebieden wezenlijk raken. 
In een normale federale staat zouden in zo'n geval vooraf onderhan
delingen gevoerd worden tussen de centrale regering en de regerin
gen van de deelgebieden. Op de St. Annapriorij is daarvan geen spra
ke geweest. Zowat zoals iedere Vlaamse burger heeft Geens uit zijn 
krant mogen vernemen, wat de centrale regering zinnens was met 
zijn begroting en zijn bevoegdheden. Op een enkele oprisping na 
is hij niet in opstand gekomen tegen deze feitelijke behandeling van 
de Vlaamse regering als een ondergeschikt bestuur. Met zijn bewe
ring dat hij precies op dit opperste ogenblik van vernedering heeft 
gewacht om „onderhandelingen" te beginnen, doet hij denken aan 
de bekende kikker die zich bij de genade van veel lucht bijna een 
os waande. 

Naar aanleiding van de bespreking van de Vlaamse begroting in 
de Raad blijkt opnieuw en sinds het St. Annaplan zo mogelijk nog 
duidelijker dan voorheen, dat de Vlaamse regering slechts kan blij
ven bestaan bij de financiële genade van de centrale regering. Van 
de staatshervorming 1980, de prille aanzet naar federalisering die 
praktisch onmiddellijk verloochend werd door de vader ervan, Wil-
fried Martens, blijft thans vrijwel niets van betekenis over. Toen de 
Volksunie in 1980 protesteerde tegen het feit dat de gemeenschap
pen geen sluitende financiële waarborg ontvingen, kreeg zij te ho
ren dat het sisteem van dotaties en beperkte ristorno's te beschou
wen was als een gewaardborgd minimum-inkomen, dal deze 
toestand slechts zeer tijdelijk was en dat reeds over een paar jaren 
het aandeel van de dotaties drastisch zou slinken ten voordele van 
ristorno's. Niemand minder dan Wilfried Martens maakte zich toen 
hard voor deze belofte. Vandaag echter blijkt dat in een handom
draai bij volmacht de basis van het zelfbestuur, namelijk de finan
ciële middelen en zelfs het zgn. gewaarborgd minimum-inkomen, 
willekeurig kunnen verminderd worden. Dit is niet eens een scherts-
autonomie. De Vlaamse regering is een vazallenregering geworden, 
die uit de hand van de centrale regering eet. 

Terwijl de Vlaamse regering zich aldus ook en vooral bij de hui
dige besparingsronde laat behandelen als een schotelvod, raakt het 
St. Annaplan niet aan de voorrechten en prebenden van de fransta-
ligen, voorrechten en prebenden die struktureel mee aan de basis 
liggen van het reusachtig overheidstekort en de noodzaak om te sa
neren. Aan de transferten van één miljard per werkdag uit Vlaan
deren naar Wallonië wordt niet geraakt. 

Swaelen en Geens moeten maar eens uitleggen hoe dat allemaal 
kan. Ze moeten maar eens uitleggen hoe dat kan In een land waar 
de Vlamingen de meerderheid vormen zowel in bevolking als in op
brengst en uitvoer, in spaar- of belastingsvermogen. 

Bij die uitleg hoort: omdat de (nog altijd) grootste partij in Vlaan
deren, omdat de CVP het duldt. 
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Swaelen wil spreken... 
Dinsdag riep CVP-voorzitter Franl< Swaelen de 

Vlaamse persjongens bijeen om hen te zeggen hoe 
goed hij het Pinkster-spaarplan vindt. Wat niemand ver
baasde. 

Zijn oproep tot een gesprek met de Vlaamse Bewe
ging klonk wél verrassend. 

FRANK SWAELEN is eigenlijk 
een kleurloos politikus, die 
voortreffelijk het figuranten

rolletje speelt dat hem toegewezen 
werd. Hij werkt braafjes verder aan 
de uitbouw van de reeds zo mach
tige partij-strukturen, maakt geen 
pinnige opmerkingen aan het 
adres van de regering (tenzij, als 't 
moet, tegen de liberale partners), 
en kruipt weg in de pluche van de 
Senaat. Zo nu en dan wordt Swae
len toch gebruikt in het duivelse 
spel om de macht waar de CVP 
voortdurend mee bezig is. 

Tijdens een perskonferentie zei 
de CVP-voorzitter dat er een „gron
dige bezinning noodzatcelijk is over 
de toekomst van de Vlaamse Be
weging. Niet alleen met de andere 
politieke partijen, maar ook met de 
brede Vlaamse Beweging in het al
gemeen.". De CVP, aldus nog 
Swaelen, zal hiertoe een initiatief 
nemen en voorstellen bekend ma
ken. Hij verwees naar het nakende 
11-juli-feest en sprak over „steen

tjes" die hij had rondgestrooid, 
maar die niemand had opgeraapt. 

Op zichzelf is de tijding dat de 
baas van de grootste Vlaamse par
tij wil praten over en met de Vlaam
se Beweging natuurlijk verheu
gend. Maar in wezen is dit een ma-
kabere grap. Precies op het 
ogenblik dat in de Vlaamse Raad 
het debat aan gang is over de 
bespottelijk karige financiële mid
delen waarmee de Vlaamse Ge
meenschap het dit jaar moet doen, 
komt de voorzitter van de partij die 
én de premier van de Belgische én 
de voorzitter van de Vlaamse rege
ring levert, oproepen tot bezinning. 
Precies op het moment dat Ieder
een toegeeft dat een ernstig 
Vlaams beleid onmogelijk is bij ge
brek aan poen. Swaelen kan met 
zijn partij meteen, direkt en radi-
kaal de impasse waarin de Vlaam
se Beweging inderdaad verkeert, 
doorbreken. Wanneer zijn eigenste 
partij eens één minuutje Vlaamse 
moed tentoon spreidt. 

Het is godgeklaagd. Van
zelfsprekend zal iedereen die be
gaan is met de toekomst van zijn ei
gen volk willen praten over de dy
namiek van de Beweging, die dit 
volk van een roemloos lot heeft ge
red. Al moet men zich daarbij toch 
afvragen waartoe dit allemaal 
dient. Of het nog wel zin heeft, wan
neer daaraan geen daden gekop
peld worden. 

Naar onze mening is bovenal de 
CVP aan bezinning toe. Wanneer 
zal Swaelen eens onomwonden 
antwoord geven op de vraag wat 
voor hem het belangrijkste is: de 
toekomst van zijn volk of de vrijwa
ring van de eigen macht? (pvdd) 

WIJ en bier... 
1986 heet liet „Jaar van het 

Bier" te zijn. Vlaanderen ge
niet terzalte grote faam. Ooit 
dit weeicblad heeft aandacht 
voor dit merltwaardige fe
nomeen. 

Op diverse bladzijden ver
neemt U meer over Vlaamse 
biersoorten en brouwerijen, 
'n Welgekomen verfrissing in 
deze hete dagen tijdens de
welke het Sint-Annaplan nog 
stof doet opwaaien. 
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... en WIJ 
Wij ontvangen graag bneven van 

onze lezers als ze ondertekend zijn 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in evenals scheld- en smaadbrie-
ven De andere publiceren wij, naarge
lang er plaats beschikbaar is Wij 
behouden ons dan ook het recht voor 
bneven in te korten en persklaar te ma
ken zonder de essentie van de inhoud 
te veranderen 

De opinie, vertolkt m een lezersbnef, 
IS met noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

WIJ ZIJN U BEU! 

Luister naar mijn woorden maar kijk 
met naar mijn daden' 

Dat werd deze dagen overduidelijk 
aangetoond In de kamerkommissie 
voor institutionele hervorming kwamen 
twee wetsvoorstellen ter stemming 

Het eerste wetsvoorstel uitgaande 
van A Diegenant (CVP) dat voorstelt 
om kandidaat burgemeesters alleen te 
laten voordragen door de eerste mi
nister van de deelregering, en alle lof 
verdient, werd gewoon verdaagd omdat 
maar 3 van de 6 CVP-kommissieleden 
aanwezig waren en de tegenstemmers 
het haalden De CVP schiet dus de ei
gen CVP-kollege in de rug' 

Enkele dagen later kregen we nog 
een sterk voorbeeld van hypoknsie Het 
wetsvoorstel Galle (SP) werd weg
gestemd omdat CVP en PVV zich ont
hielden, de franstaligen stemden tegen, 
de SP en de VU stemden voor Hier 
werd een enige kans gemist om Hap
part te wippen en de toekomst veilig te 
stellen 

Maar liever dan Gol, Nothomb te 
doen inbinden pleegt de Vlaamse CVP 
vaandelvlucht' 

Twee goede voorstellen die volledig 
in de lijn liggen van het streven naar 
zelfstandigheid voor Vlaanderen wor

den gekelderd door de mosselhouding 
van CVP en PVV I 

Heren, Limburg dankt U < Vlaanderen 
IS u beu' 

Eerst kenden we de komedie en de 
dubbelzinnigheid rond de chemische 
wapens en nu dit Nog enkele weken en 
op de IJzerbedevaart wordt de eed van 
trouw aan Vlaanderen afgelegd' 

Werkgroep IJzerbedevaart, 
gewest Maaseik 

IN EIGEN BOEZEM! 

Akkoord' We ,,buizen" de heer De-
wael voor Nederlandse spelling i 

Maar wat doen we dan met,,Looche
nen", ,,gehandikapten", en andere 
,.verfrissingen" in ons eigen 
weekblad ' 

M.V.d.A., Aalst 

PLEIDOOI 

Het zou mij en denkelijk velen groot 
genoegen doen eindelijk eens op te 
houden met de kinderachtige afbou
wende kntiek op de VU en op deze of 
gene individuele verklanng of uitspraak 
van een of ander hoofdfiguur uit onze 
rangen Met uitlatingen als ,,niet ak
koord met senator Valkeniers, of ka
merlid Nelly Maes", kntiek over dit en 

dat, zaait men alleen maar tweedracht 
onder de leden Kijk naar de penode 
van Egmont, de raketten, enz , enz 
Welke schade hebben we toen ons zelf 
toegebracht 

Bedenk ook dat „WIJ" wordt doorge
geven en in handen komt van anders
denkenden en zelfs tegenstanders 

Opbouwende kritiek is welkom voor 
mij en laat ons voor sommige materies 
de anderen eens de kastanjes uit het 
vuur halen 

Ik pleit voor eenheid in onze rangen 
in deze kruciale politieke periode, weet 
ook dat vele anderen ons met mensen 
als Vic Anciaux, Schiltz, Gabnels e a 
benijden 

Mijn slogan op dit ogenblik is dan ook 
de volgende ,,zwijken vekt" engaop 
29 dezer massaal naar de IJzerbede
vaart in Diksmuide' 

F.V.R., Asse 

CVP HUICHERLARIJ 

Het wetsvoorstel van Mark Galle (SP) 
werd zopas verworpen mede door de 
laksheid van CVP en PVV (laatstge
noemde partij is lang bekend voor haar 
Vlaamse onverschilligheid, ja, zelfs vij
andigheid) 

De Raad van State schuift de zaak 
van racist en terrorist J Happart, wel-

^ ^ lepel & vork... 
TZesiautant „ x=Masselltbet^ " 

Nieuwelaan 47 
1860 Meise - 02-2697045 

Kom eens bij ons! 

K O F F I E B R A N D E R I J 
S A N G 

Emiel Wi tmanss t raa t 36 
Schaarbeek 
Tel 02-734 5609 

Levert kwaliteitskoffie bi) u thuis' 
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Brugse Baan 1 Hulste 056 7115 36 
Nieuw Brugstr 28 Brussel 02 218 74 89 

Grote parkaart«rfeiner> zalen vrij voor 
feesten bankettan e a Duitse speciali 
taiten Dortmunder Thier van t vat 
Lavende Water Tonisstainar Sprudel 
goed an goedkoop eten 
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licht onder druk van de sluwe nobiljon 
Ch F Nothomb en ruggegraatloze 
Vlaamse ministers, op de lange baan 
Waar is de oude Vlaamse fierheid van 
de Gentse voormannen nu gevaren' 

Op haar laatste kongres heeft de 
CVP gesteld en eenparig beslist dat er 
op Belgisch grondgebied, noch in 
vredes- noch m oorlogstijd, geen che
mische wapens mochten opgesteld 
worden Toch werd er een artikel van de 
grondwet bijgehaaM en een motie 
gestemd (ook door de CVP) om het te
genovergestelde te laten uitvoeren, de 
gasmaskers zullen dan opnieuw hun 
werk moeten doen 

Het gebod van de Heer , Gij zult met 
doden" is bij de chnstelijke partij ,,Het 
minste van haar noden" 

Domme CVP-volgelingen i 
J.D.D sr, Erembodegem 

ONTSTEMD 

Als regelmatig kijker van Konfronta-
tie ben ik ten zeerste ontstemd over de 
tussenkomst van senator Jef Valke
niers in deze uitzending Wie aange
duid wordt om het VU-standpunt te ver
woorden en te verdedigen dient dat dan 
ook te doen Kunnen dergelijke spijtige 
zaken m de toekomst vermeden 
worden' 

K.L., Edegem 

VALKENIERS 
Sedert enkele weken staan er een 

paar lezersbneven in ,,WIJ" aan het 
adres van senator Jef Valkeniers 1 v m 
zijn deelname aan het konfrontatiede-
bat op TV 

Dat men met geheel akkoord kan 
gaan met Valkeniers thesis is inder
daad het recht van iedereen, waar het 
mij om gaat is het volgende Sedert ja
ren venwoorden Hugo Schiltz, Maurits 
Coppieters stellingen die soms ook met 
stroken met de visie van andere VU-
mensen, maar daar wordt dan ofwel 
over gezwegen ofwel in het lang en 
breed uitgesmeerd 
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Plaatsaanbieding 
De Federatie van Vlaamse 

Vrouwengroepen zoekt voor een 
BTK-projekt (1 jaar): 

— 1 voltijdse regent(es) eko-
nomie of een boekhouder 

— 1 halftijdse regent(es) huis
houdkunde 

Pedagogische ervaring is een 
pluspunt. 

Het werk zal vooral bestaan in 
het opstellen van lessenpaketten 
en het geven van deze kursussen. 
Solicitaties vóór 25 juni bij FVV, 
Bennesteeg 2, 9000 Gent. Tel. 
091/23.38.83. 

D Zelfstandige boomsnoeier en tuinier 
zoekt gelegenheidswerk bij partikulie-
ren of openbare besturen Voor inlich
tingen zich wenden-O VanOoteghem, 
Senator, Arm Lonquestraat 31, 9219 
Gentbrugge Tel 091/30 72 87 

Seder t 1910 

J A N ^ P A U W E L S - D E B R A U W E R 
O u d e Brugstraat 16 9328 S c h o o n a a r d e Tel 052 42 32 46 

Wekel i jkse rustdag vnjdag lot zaterdag 18 uur - Jaarlijks verlof december 

D e familiezaak met traditie (adv 23) 

REIGERSNEST 
Pr. Boudewijnlaan 39 

8460 Koksijde 

HET VAKANTIEHUIS 
WAAR VLAAMSE GEZINNEN 

THUIS ZIJN 
058/51.29.25. 

Jef Valkeniers is iemand die keihard 
werkt en vangt daardoor inderdaad 
meer kritiek op dan een ander Dit 
moest mij nu toch eens van het hart 

W.D.S., St.-Niklaas 
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D 19j jongeman met A2 diploma 
menswetenschappen, kennisvan dac
tylografie, en 1 j ervanng als opsteller, 
zoekt een betrekking als bediende in 
het Brusselse of op de as Brussel-Halle-
Edingen-Geraardsbergen-Ninove-
Aalst 

Voor inl zich wenden tot Senator-
Burgemeester Dr J Valkeniers, tel 
02/569 16 04 

D Tweetalige (Nedertands-Frans) li
centiaat vertaler Duits en Spaans met 
goede kennis van Engels en beginnen
de kennis van Portugees, zoekt een be
trekking na militaire dienstplicht die ein
digt op 30 09 86. 

Voor inl zich wenden tot Senator-
Burgemeester Dr J Valkeniers, tel 
02/569 16 04 

n 46j gescheiden vrouw met meer 
dan 20j dienst bij dezelfde werkgever, 
in bezit van A3 diploma en ervaring in
zake boekhouding en boekingen op 
komputer, zoekt een betrekking als be
diende in het Brusselse of Halle-
Vilvoorde Ze wil ook werken als kas
sierster of telefoniste en is ook in bezit 
van rijbewijs D Ze verloor haar werk om 
ekonomische redenen Voor ml zich 
wenden tot Senator-Burgemeester Dr 
J Valkeniers, tel 02/569 16 04 

D 26-jange jongeman, bediende van 
beroep, diploma handel-sekretanaat en 
dactylografie (N) zoekt een passende 
betrekking Voor inlichtingen zich wen
den O Van Ooteghem, senator, A 
Lonquestraat 31, 9219 Gentbrugge 
Tel 091/30 72 87 
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Lutgarde 
Simoens: boos 

Zelfs Lutgarde 
Wie kent er met Lutgarde Si

moens, de zoetgevooisde stem van 
BRT2-Omroep Antwerpen ? Die al
tijd lieve dingen door de ether 
stuurt en zich nooit kwaad maakt. 
Tot vorige week... 

Tijdens haar veelbeluisterde 
radio-programma ,,Platenpoets" 
ging Lutgarde Simoens woest te
keer tegen het ministerie van volks
gezondheid die haar voor aap had 
gehouden. Drie keer na elkaar had 
het kabinet van staatssekretaris 
Miet Smet een verkeerd telefoon
nummer opgegeven, waar mensen 
terecht konden voor informatie 
over de gevolgen van het Sovjet-
russische kernongeval. Vooral toe
risten die Oost-Europa als bestem
ming kozen, zijn ongerust en op 
zoek naar informatie over de 
toestand. Telkens toen Lutgarde 
Simoens het telefoonnummer had 
gegeven, bleek zij fout geïnfor
meerd te zijn. Wat dan weer de 
goede naam van deze radio-
omroepster in gevaar bracht. De 
boze reaktie van Lutgarde Si
moens tegen (de medewerkers 
van) Miet Smet was volkomen be
grijpelijk. 

Bloktijd 
We schrijven halfweg juni: dit be

tekent ,.slechte tijd" voor studen
ten. Zeker wanneer het dan nog 
broeierig heet is en er dagelijks 
voetbal te beleven valt. 

Maar er breken ook slechte tij
den aan voor studenten (of hun ou
ders) op een ander vlak, nl. het fi
nanciële. Vanaf volgend jaar wordt 
het inschrijvingsgeld fors opgetrok
ken. Niet-beursstudenten zullen 
straks 13.000 fr. moeten neerleg
gen i.p.v. lO.OOOfr. Ookbeursstu-
denten moeten in oktober bijna 500 
fr. méér betalen. Daarenboven zul
len de maaltijdprijzen in studenten
restaurants en de huurprijzen voor 
kamers in de universitaire gebou-

mt 
wen fors verhogen. En tenslotte zal 
men de financiële tegemoetkomin
gen aan minder-begoede studen
ten drastisch verminderen. Eén en 
ander is een gevolg van het fameu
ze Pinksterplan van de regering. 

Deze nieuwe bezuinigingen in 
de sociale sektor van het universi
tair onderwijs zullen onvermijdelijk 
tot gevolg hebben dat er steeds 
minder tieners uit gezinnen-met-
een-laag-inkomen naar de unief 
kunnen gaan. Van een ware ,,de-
mokratizering van het hoger onder
wijs" is allang geen sprake meer. 
Deze a-sociale maatregelen drei
gen het universitair onderwijs een
voudigweg af te sluiten voor wie 
niet het geluk had in een bemiddeld 
gezin geboren te zijn. 

Zullen de studenten deze beslis
singen gedwee aanvaarden ? 

Duel 
Het dispuut tussen VBO-

voorzitter André Leysen en SP-
kamerlid Norbert De Batselier blijft 
voortduren. Vorige week vochten 
deze beide heren een robbertje uit 
voordetv-kamera'svan,,Argus". 
(Een niet onaardig programma 
waaruit dit weel<blad vooralsnog 

Leysen, 
slurpend? 

DEZE 
>NEEK Dior 

Met stijgende spanning heb ik 
de match gevolgd. Dé match van 
de Mundial. De ploeg van een 
klein land, op volle toeren tegen 
het elftal van een reusachtige 
machtsblok. In het begin 
bewonderde ik de knap 
toegepaste taktiek onder het 
motto ,,wie niet sterk is, moet 
slim wezen". Maar geleidelijk 
aan werden de Rode Duivels ook 
sterk, en zelfs sterker dan de zo 
gevreesde tegenstrever. Ik moet 
je niet vertellen dat ik niet zo rap 
begeesterd wordt door iets 
waarop de Belgische naam 
hangt. Wel integendeel. De 
redenen dien ik jullie evenmin uit 
te leggen. Maar zondagnacht 
kon deze hinderpaal mijn 
enthousiasme niet afremmen. Ik 
beken deemoedig dat ik ,,erin op 
ging", zoals Toon Hermans zou 
zeggen. Ik juichte! 

Neen, ik behoor zeker niet tot 
degenen die vervuld worden van 
nationale trots. Ik herhaal het 
grondig te betreuren dat we in 
dit onzalig land nog altijd niet de 
konsekwentie hebben getrokken 
van de 15 jaar oude 
kultuurautonomie. Sport — en 
dus ook voetbal — is een zaak 

van de volksgemeenschap. Als 
Schotland en Noord-lerland 
evenals Engeland kunnen 
deelnemen aan het 
wereldkampioenschap, dan 
vraag ik me af waarom 
Vlaanderen met? De 
voetbalploeg zou er overigens 
ongeveer hetzelfde uitzien. Maar 
stel je even de prestatie voor van 
de ,,Vlaamse Leeuwen" in 
plaats van de Rode Duivels. Met 
één slag zou Vlaanderen zijn 
internationale faam vestigen. 
Jan Ceulemans en zijn 
clubgenoten zouden onze beste 
ambassadeurs zijn. 

Hiermee is eens te meer de 
invloed van de sport bewezen. 
Geen enkele kulturele 
manifestatie kan bogen op 
dezelfde massale impakt. Deze 
vaststelling is trouwens van alle 
tijden. Denk maar aan de 
Olympische Spelen in de 
Griekse oudheid. Een aantal 
diktators heeft dit trouwens goed 
beseft. De sport werd meermaals 
misbruikt in dienst van de 
politieke macht. De populariteit 
van de lokale schepenen van de 
sport is eveneens algemeen 
bekend. Ik schrijf dit met om de 

sport negatief te schilderen. De 
aantrekkelijkheid van het 
sportgebeuren kan immers even 
gemakkelijk positief worden 
aangewend. De wilksracht, de 
eerlijkheid, de fair-play, de zorg 
voor de lichamelijke konditie, de 
solidariteit of klubgeest, de 
gezonde wedijver zijn stuk voor 
stuk menselijke waarden die 
hoog dienen geacht. 

Eén belangrijke les uit de 
sportieve krachttoer van 
zondagnacht steekt de ogen uit. 
Het waren vooral de jongeren 
die uitblonken. Zij die nog niet 
misvormd zijn door de 
overdreven gelddrang. Die jonge 
inzet en koppigheid mogen met 
wegsmelten in de gemakzucht 
en de rijkeluismentaliteit van de 
financiële verdorvenheid. Dat 
men daar eens aan denke! 

Vlc ANCIAUX 

MENSEN IK 
HET NIEUWS 

geweerd wordt, „omdat het een po
litiek gebonden medium" is... Wil 
„Argus" ons eens meedelen welk 
blad politiek onafhankelijk staat ?) 

Velen vroegen zich naderhand 
af hoe het mogelijk is dat André 
Leysen zich tot zo'n publiek debat 
met een gehaaid en gedokumen-
teerd politikus liet verleiden. De 
VBO-baas is al niet zo telegemek 

Zaterdag vierde de PVV de 140ste verjaardag van de liberale partij van 
België. Dit ging gepaard met een akademische zitting, een vlaggenpa-
rade en een receptie. 

Piet van Brabant, hoofdredakteur van „Het Laatste Nieuws", sprak tij
dens zijn rede over de moeilijke positie van de liberale Vlamingen in de 
partij tijdens het interbellum. Over de Vlaamse laksheid en lafhartigheid 
van de huidige liberalen sprak hij niet... 

(foto: Peustjens) 

en De Batselier kon zich geen be
tere elektorale stunt dromen. Deze 
SP-er werd daardoor zowat de po
pulaire tolk van allen die om één of 
andere reden gebeten zijn op de 
patroons en het groot-kapitaal 

Bovendien jaagt Leysen, zonder 
het misschien zelf te willen, heel 
wat mensen tegen zich in het har
nas. Zijn uitspraken over o.m. de 
werklozen, de sociale venworven-
heden, de vrouwen en de Limburg
se mijnwerkers klinken met zelden 
provocerend. De man die de Kem-
pische Steenkoolmijnen een 
Zuster Theresa toewenst, heeft al
leszins goed voor zijn eigen ster
vensbegeleiding gezorgd. Alhoe
wel hij nog in blakende gezondheid 
verkeert, wist hij op legale wijze de 
erfenis-taksen voor zijn nazaten te 
omzeilen. 

Misschien was de memorabele 
uitspraak van minister Eyskens, 
die bezwaarlijk van gauchistische 
tendenzen kan verdacht worden, 
op 5 juni in de Kamer ook tegen 
Leysen bedoeld' ,,Bedrijfsleiders 
zijn in het openbaar gekant tegen 
subsidies aan bedrijven, maar zo
lang de uier lekt, slurpen zijzelf met 
gulzige lippen verder". 

Nieuwe kaarten 
Op de nieuwe identiteitskaarten 

staat als tegenhanger van het 
Franse ,,nationalité" en het Duitse 
,,Staatsangehörigheit" het Neder
landse woord ,,nationaliteit" 

VU-senator Walter Luyten 
vestigde hierop de aandacht in een 
parlementaire vraag. Hij wees op 
de begripsverwarring tussen de La
tijnse en de Germaanse inhoud 
van dit woord en vroeg, voor alle 
duidelijkheid, het woord,,nationa
liteit" te vervangen door,,staats
burgerschap". 

Walter 
Luyten: 
duidelijk 

Na drie maanden wachten ant
woordde minister van binnenland
se aangelegenheden Nothomb dat 
,,nationaliteit" duidt op de hoeda
nigheid van tot een bepaalde natie 
te behoren Die kan, volgens de no-
biljonse eksellentie, geen andere 
zijn dan de Belgische! Alhoewel 
Nothomb inziet dat ,,een staatsbur
ger een onderdaan is van een 
staat", vindt hij geen reden om het 
woord ,,nationaliteit" te laten val
len. ,,Het gebruik van deze term 
heeft tof op heden nog nooit aanlei
ding gegeven tot begripsverwar-
nng", aldus nog Nothomb. 

Van verwarring gesproken. 

Vlaams water 

Tijdens het aan gang zijnde be
grotingsdebat in de Vlaamse Raad 
heeft gemeenschapsminister 
Lenssens ermee gedreigd de plan
nen voor een eigen Vlaamse drin
kwatervoorziening ten uitvoer te 
brengen. Tenzij de Waalse ge
meenschap haar beslissing over 
een speciale, anti-Vlaamse 
drinkwater-taks intrekt. 

Kon kreet zou met de bouw 
gestart worden van een verbin-
dingslefding tussen Walem (nabij 
Mechelen) en Eist (nabij Brakel). 
Ook financieel is dit projekt best 
haalbaar. Indien dit gerealizeerd 
wordt, spelen de Waalse bewinds
voerders meteen een belangrijke 
troef kaart kwijt in hun zoveelste 
platvloerse pokerspelletje met en 
tegen de Vlamingen. 

MZERBEDEVAAmp 
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2 9 J U N i 1 9 8 6 

22 JUNI1986 



Politici 
masochisten? 
Het Davidsfonds stelt vast dat al

lerlei belangengroepen betogen en 
protesteren tegen de besparingen 
die het Pinksterplan in hun sektor 
oplegt. Het vraagt zich af wanneer 
de Vlaamse Raad en de Vlaamse 
Regering op hun beurt gaan beto
gen tegen de nieuwe uitper-
singstechniek die de Belgische Re
gering op hen toepast., ,0f voelen 
zij zich niet geroepen, niet alleen 
met het woord maar ook met de 
daad, op te treden voor het Vlaams 
belang?" 

De feiten lijken helaas meer en 
meer in deze richting te wijzen. Het 
is al langer geweten dat de Vlaam
se meerderheid geen gebruik wilt 
of durft maken van haar grondwet
telijk recht om het dotatiesysteem 
— dat Vlaanderen jaarlijks een 
minder-inkomen van 30 miljard 
oplevert — te vervangen door een 
ristornosysteem, waarbij de Vlaam
se belastingopbrengsten aan 
Vlaanderen zouden doorgestort 
worden.,,Het is des te eigenaardi
ger dat dezelfde Vlaamse meerder
heid wél zonder schroom de macht 
van haar getal levert om het onder
deel van het Pinksterplan goed te 
keurden dat de Vlaamse wer
kingsmiddelen nog eens willekeu
rig met ettelijke procenten uitholt." 

In dezelfde adem keurt die 
Vlaamse meerderheid de afwente
ling van een aantal besparingen op 
de gemeenten goed, alhoewel 
Vlaamse parlementsleden geacht 
worden de belangen van de Vlaam
se gemeenten te behartigen. De 
prangende vraag dient stilaan in al
le ernst gesteld: „Zijn de Vlaamse 

politici dan echt masochisten die er 
plezier in vinden voortdurend in ei
gen vlees te snijden ?", besluit het 
Davidsfonds. 

Zwarte dag 
Ook het Verbond van het Vlaams 

Overheidspersoneel (VVO) is bie-
zonder ontstemd. Deze organisa
tie betreurt het uitstel van zowel het 
wetsvoorstel van de CVP-er Diege-
nant (dat de voordracht van de bur
gemeesters wil toevertrouwen aan 
de Gewestregeringen) als het 
wetstvoorstel van de SP-er Galle 
(tot geleidelijke vervanging van het 
dotatiestelstel door het stelsel van 
toebedeelde belastingen). 

Het VVO vindt het erg dat het 
Vlaams eenheidsfront terzake ver
broken werd. Ook de afwezigheid 
in de kommissie van 2 CVP-ers 
wordt door het VVO gehekeld. 
,,Van uitstel komt afstel zegt de 
volkswijsheid. Een zwarte dag voor 
Vlaanderen", zegt het VVO. 

Vrouwen-
overleg 

De Federatie van Vlaamse Vrou
wengroepen (FVV) uit terecht haar 
ergernis over het feit dat de 
Vlaams-nationale strekking, bij het 
onderhoud dat verschillende vrou
wenverenigingen onlangs hadden 
met de premier, volledig gene
geerd werd. 

De FVV telt immers meer dan 
honderd aangesloten groepen met 
samen vele duizenden leden. Het 
,.vergeten" van deze strekking 
dient beschouwd te worden als een 
ideologische disknminatie. Het is 
bovendien met de eerste keer dat 

Dinsdag kwamen de studenten van het koninklijk muziekkonservatoriunt van Brussel op straat om hun pro
test kracht bij te zetten. Niet door weer eens op te stappen in een betoging, maar door met hun instrumenten 
op de stoep te komen spelen. Tot groot plezier van de voorbijgangers. Deze Vlaamse muziekbeoefenaars worden 
door de Vlaamse Regering in de steek gelaten: zij moeten straks uit hun lokalen zonder zicht opeen nieuw 
gebouw. Ook zijn sommige leekrachten reeds tien jaar in dienst zonder benoemd te kunnen worden, bij ge

brek aan een personeelskader. 

de Vlaams-nationale strekking be
wust opzij wordt geschoven. 

De FVV handhaaft natuurlijk 
haar verzet tegen de bespa
ringsmaatregelen, die zij als 
hoogst vrouw-onvriendelijk ervaart. 
,,Wij zullen allen onze mening dui
delijk moeten herzien en onze strijd 
met verdubbelde ijver moeten her
beginnen. En die onzalige rege
ring, de doodgraver van de vrou
wenrechten, moet weg!" 

Steun 
VU-voorstel 

Wij ontvingen eveneens een 
reaktie van de Vereniging Vlaam
se Ziekenfondsen (VVZ) op de 
besparingsmaatregelen in de soci
ale zekerheid. 

Toon Breyne 
J

OURNALIST. Advokaat. 
Ambtenaar. Senator. Prof. 
De vorige donderdag op 

76-jarlge leeftijd overleden An-
toon Breyne is dat allemaal ge
weest. Tegelijkertijd of achter
eenvolgens. 

Geboren leperling, advokaat 
aan de balie van zijn vaderstad, 
werd hij in 1935 door Frans van 
Cauwelaert naar Brussel gehaald 
om er als direkteur van het week
blad ,, EIckerlyc'' de strijd aan te 
gaan met de federalisten en anti
van Cauwelaertianen van 
„Nieuw Vlaanderen". Flamin
gant, jawel, maar van de minima
listische en anti-nationalistische 
strekking. Zijn opvattingen uit 
die tijd Is hij levenslang trouw ge
bleven, na de oorlog eerst in,, De 
Nieuwe Standaard", later in „De 
Nieuwe Gids''. Doorgaans boven 
de signatuur A. Van Haverbeke is 
zijn joernalistiek werk decennia 
lang alles behalve mild geweest 
voor het Vlaams-nationalisme. 

En toch was hij een vriend van 
onze Vlaams-nationale redaktle. 
Antoon Breyne verstond de zeld
zame kunst, zich bij zijn mense
lijke en maatschappelijke rela
ties méér te laten leiden door 
temperament en karakter dan 
door zijn persoonlijke politieke 
visie. Hij was een rondborstige, 
joviale, levenslustige Vlaming 

van het slag dat door Noord-
Nederlanders steevast als 
,,Bourgondisch" wordt om
schreven. Alhoewel West-
Vlaming niet alleen van geboor
te maar tevens van belijdenis, 
was hij in het hoofdstedelijk 
Vlaams leven tot een van
zelfsprekend hartelijk Braban
derschap gekomen, een uit Brus
sel niet meer weg te denken 
Brusselaar. 

In de perswereld was hij een 
Monument. Met hoofdletter. Als 
jarenlange voorzitter van de 
Persbond en van zowel de Euro
pese als de Vlaamse Joerna-
listenklubs verleende hij deze 
beroeps- en vriendenverenigin
gen de luister van zijn brede vi
sie, zijn töllerantie en zijn zwierig 
woord. Zijn beminnelijk karakter 
had hem als het ware voor

bestemd, in het soms smalle 
pers wereldje de brug te zijn tus
sen opvattingen en strekkingen. 
Daarnaast besefte hij, als demo-
kraat van kop tot teen, de waar
de van de verscheidenheid, de 
noodzaak van de breedst moge
lijke waaier. 

Tafel- en bekervast, de ge
neugten van het leven naar vol
le waarden schattend is hij jaren
lang in de meest diverse mid
dens een graag beluisterd 
gelegenheidsspreker geweest, 
de wijze raadgever en mentor 
van velen in het vak, een onuit
puttelijke bron van nederlands-
en franstallge bonmots, iemand 
bij wie zelden opviel dat de woor
denwaterval gepaard ging met 
evenveel diskretie en takt. 

Precies door zijn breedden-
kendheid, door zijn positieve de-
mokratische verdraagzaamheid 
gekoppeld aan de vastheid van 
zijn eigen overtuigingen, is hij 
een sieraad geweest voor het 
joernalistiek beroep, waarvan hij 
de waarde en de waardigheid 
vertegenwoordigde met een on
gemeen hartelijke en barokke 
Vlaamse persoonlijkheid. 

Ook op de „Wij"-redaktle zal 
hij nog vaak over de tong rijden... 
ten goede. 

De VVZ meent dat de sociale lat 
in Wallonië moet gelijkgelegd wor
den met de sociale lat in Vlaande
ren: hierdoor zal een besparing 
een liefst 60 miljard gerealiseerd 
worden. Op die manier zouden de 
voorgestelde regeringsmaatrege-
len gehalveerd kunnen worden! De 
VVZ eist dat er maatregelen zou
den genomen worden om in Wallo
nië het aantal rechthebbenden in 
de sektor invaliditeit op hetzelfde 
niveau te brengen als in Vlaande
ren. Vandaag is dit méér dan het 
dubbele dan in Vlaanderen, wat 
medisch niet verantwoord kan wor
den. ,,De misbruiken dienen uitge
roeid." Ook het aantal aanwezig-
heidsdagen, betaald door de ziek-
teverzekenng, ligt 50% hoger dan 
in Vlaanderen. 

In afwachting van de volledige 
splitsing van de unitaire sociale ze
kerheid stelt de VVZ voor de finan
ciële verantwoordelijkheid terzake 
toe te vertrouwen aan de gemeen
schappen, door middel van een na
tionale subsidie op basis van een 
gelijke som per hoofd. De tekorten 
dienen dan betaald door de inwo
ners van de respektieve gemeen
schappen. De overschotten blijven 
natuurlijk in het bezit van de betrok
ken gemeenschap. 

Verheugend is ook de steun van 
de VVZ voor het VU-voorstel om 
voor de vrouwen een pensioenkre
diet te voorzien per geboren kind. 

Onderwijs-jobs 
De regering handhaaft dus haar 

beslissing om bijna 22 miljard frank 
te besparen in het onderwijs. Mis
schien zijn er nog een aantal nuan
ces mogelijk, maar van deze im
mense som mag niks afgepeuterd 
worden. 

Dit betekent dat het nieuwe 
schooljaar, dat over amper 10 we
ken start, in de grootste verwarring 
zal beginnen. I^et onzekerheden, 
diskussies en bovenal duizenden 
jobs minder. Ruim vijfduizend 
Vlaamse leerkrachten vervoegen 
straks de lange rij werkzoekende 
kollega's, en daarbij is nog geen re
kening gehouden met de honder
den afgestudeerden die straks de 
schoolpoort achter zich dicht
klappen. 

De minister voor Franstalig on
derwijs, André Damseaux, heeft 
ondertussen verklaard dat de be
snoeiingen in het frankofoon on
derwijs niet zullen leiden tot het ver
lies van jobs. Maar integendeel ar-
beidsscheppend zullen zijn! 
Begrijpe wie kan. 

Tenzij het een zoveelste maneu
ver is, de toepassing van een reeds 
herhaaldelijk gehanteerde truuk. 

Met alle f ranstaligen zoveel kabaal 
maken, zodat de regering op haar 
besissing terugkomt. Waardoor de 
Vlamingen uiteindelijk het hele ge
lag zullen betalen... 

Leeuwevlag 
Na jarenlang vragen en aandrin

gen heeft VU-voorzitter Vic Anci-
aux — tevens gemeenteraadslid 
van Brussel — kunnen verkrijgen 
dat de leeuwevlag op 11 juli aan het 
Brusselse stadhuis zal wapperen. 

Het is de eerste keer dat de 
Vlaamse Leeuw het stadhuis van 
onze hoofdstad zal sieren. Einde
lijk. En proficiat aan initiatiefnemer 
Anciaux! De aanhouder wint. 

Katoliek 
onderwijs 

Dinsdagavond raakten de 
Nederlands- en Franstalige leden 
van het Centraal Bureau van het 
Katoliek Onderwijs het niet eens 
over hun houding tegenover de 
voorgestelde onderwijsbesparin-
gen. Van deze vergadering maken 
de vertegenwoordigers van de Bel
gische bisschoppen, van de inrich
tende overheden en van de onder-
wijskongregaties deel uit. 

De Franstaligen blijven de bezui
nigingen onaanvaardbaar vinden 
en roepen op tot akties binnen en 
buiten de school. De Nederlandsta-
ligen achten de besparingen 
bespreekbaar en willen vooral niet 
te hard van stapel lopen. Sommi
gen fluisteren dat dit rechstreeks 
verband houdt met het feit dat de 
minister voor Nederlandstalig on
derwijs een CVP-er is, terwijl zijn 
Franstalige kollega ,,toch maar" 
een PRL-er is. Kost wat kost moet 
vermeden worden dat er in het ka
toliek ondenwijs in Vlaanderen een 
anti-Coens-stemming groeit. Bijge
volg wordt het tijd dat de manifesta
ties ophouden, oordeelt de top van 
de Guimardstraat. 

Vraag is of de kristelijke onder-
wijsvakbonden — waarvan de lei
ding al evenzeer CVP-gebonden is 
— het bij wat verbaal protest zullen 
laten. Aan de basis, in de honder
den Vlaamse scholen, nemen het 
ongenoegen en de vrees ziender
ogen toe naarmate september na
dert. Zo hier en daar begint het 
zelfs door te dringen dat deze on
duldbare afdankingen volledig 
overbodig zouden zijn indien het 
onderwijs gekommunautarizeerd 
is. Want nu betaalt de Vlaamse ge
meenschap helemaal de last van 
de totale Belgische onderwijs-
besparing! 
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België internationaal doorgelicht 

„Financial Times": 
Kulturele verschillen 
kosten veel geld 

De voorbije week kwamen twee merkwaardige inter
nationale kommentatoren in de belangstelling over de 
ontwikkeling van onze ekonomische situatie. Naast het 
voorlopig rapport van het Internationaal Muntfonds 
(IMF) was er ook de jaarlijkse bijlage van het gerepu
teerde engelse dagblad,,Financial Times" (FT). 

ALHOEWEL beide publika-
ties positief stonden tegen
over de recente bespa

ringsmaatregelen omdat liierdoor 
het overheidstel<ort misschien 
wordt teruggedrongen, kwamen 
ook heel wat kritische bedenkingen 
en reserves aan bod. 

Tegenstelling 
Vlaanderen-Wallonië 
De FT wijst op de scheidingslijnen, 
de maatschappelijke verschillen 
tussen Vlaanderen en Wallonië die 
ondermeer tot uiting komen in het 
verschil van houding van de vak
bonden in beide landsdelen, de 
verschillende onderwijsstruktuur 
en de industriële groei die andere 
wegen bewandelt. 

Verder wordt er op gewezen dat 
de regeling van de problemen in de 
nationale sektoren berust op een 
ongemakkelijk kompromis en een 
wankel evenwicht tussen nationa
le bevoegdheid en schijnbare regi
onale financiële verantwoorde
lijkheid. 

Waar de regionale aksenten in 
Vlaanderen vooral op de mikro-
elektronicasektor werd gelegd 
heeft Wallonië zijn aandacht in 
hoofdorde gericht op de biotechno
logie. 

Ook de FT wijst er op dat onze han
delsbalans opnieuw in evenwicht 

is, niet zozeer omwille van de 
gestegen export maar in hoofd
zaak omwille van de sterk verlaag
de invoer. Hierbij wordt de vraag 
gesteld of de Belgische bedrijven 
wel het juiste soort produkten 
maakt om een volgehouden groei 
te ondersteunen. 

Vervolgens wordt verwezen naar 
de studie van de Nationale Bank 
waaruit blijkt dat we goed zijn in 
konsumptiegoederen en veel min
der goed in hoog technologische 
produkten. 

Er bestaan geen geldtekort voor 
de ondernemingen, het probleem 
is niet meer geld te vinden maar 
veeleer wat er mee te doen. Onze 
ganse ekonomie bereikt een nieu
we grens en er is grote behoefte 
aan struktuurwijzigingen. 

Werkloosheid 
en arbeidskost 
De FT stelt vast dat de werkloos
heid niettegenstaande alle bespa
ringsmaatregelen niet gevoelig is 
gedaald. Het aantal werkplaatsen 
in de industrie is zelfs gevoelig ge
daald, maar de alternatieve te
werkstellingsprogramma's hebben 
deze daling opgevangen. 

Er wordt opgemerkt dat de werk
organisatie in ons land aanleiding 
geeft tot een lagere arbeidsduur 
dan in de ons omringende lahden. 

, > ^ . — " ' " " ' 

De hoge arbeidskost voor de on
dernemingen en de hoge fiskale en 
parafiskale druk worden als grote 
oorzaak aangewezen van de on
aantrekkelijkheid van ons land voor 
arbeidsintensieve investeringen. 

De tabel opgemaakt door Arthur 
Anderson in januari 1986 over de 
netto inkomsten van het kaderper
soneel wordt weergegeven. Hieruit 
moet blijken dat ons land totaal on
interessant is voor hogere kaderle
den. Het netto inkomen bedraagt 
slechts 45 procent van de totale ar
beidskost voor een bruto inkomen 
van 1,5 miljoen (In West-Duitsland 
is dat 69 procent; NI: 59 %; in GB: 
66 %; in F: 66 % en in de VS: 76 

Kolen en Staal 
De Financial Times ziet verder een 
rijzend probleem tussen de ge
meenschappen rond de koolmij-
nen. Deze krant stelt trouwens dui
delijk dat de middelen door de re
gering toegewezen voor de 
regeling voor de problemen in de 
nationale sektoren — staal en 
steenkool — onvoldoende zijn en 
voor bijkomende problemen zullen 
zorgen. Het tekort aan middelen 
ligt volgens de FT rond de 6 miljard 
voor wat KS betreft maar terloops 
wordt er op gewezen dat alle regio
nale middelen voor de staalsektor 
reeds zijn opgebruikt terwijl 
Cockerill-Sambre, niettegenstaan
de het plan Gandois, aankijkt tegen 
een verlies van 6 miljard voor 1985 
en een geschat verlies van 4,5 mil
jard voor 1986. 

Het artikel in de FT besteedt ver
der uitgebreid aandacht aan onze 
financiële situatie, onze eetge
woonten en geeft een doorlichting 
van dire gereputeerde bedrijven: 
Van Hooi, Telindus en Artois. Toe
vallig alle drie in Vlaanderen gele
gen... AndréGeens 

^ T ^ n e on constraint 
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"^ FLEKSIBIUTEIT 
m De toenemende fleksi-

biliteit In de arbeidsreglemen-
S ten lijkt zich steeds opvallender 
^ door te zetten in verscheidene 
^^ sektoren. Onlangs werd in twee 
1 ^ Vlaamse bedrijven een akkoord 
h«^ op dat vlak bereikt. 

Bij General Biscuits heeft 
men een kontinusteisel inge
voerd. Het steunt op 5 ploegen 
die 12 uur werken en elkaar per-

i®*^ manent aflossen. Een akkoord 
met de werknemers werd be
reikt aangezien het nieuwe stel
sel 36 ekstra banen zal 

« IJ scheppen, 

! ^ BijPhilips-Leuven heeft men 
S J de weekendarbeid ingevoerd, 

zodat ook daar het machinepark 
beter zal benut worden. Daar zal 
het stelsel tot 10a ISbijkomen-

• « " de aanwervingen leiden. 

S FN-NOODKREET 
UM • FN-direkteur-generaal 
1̂ ™ Michel Vandestrick slaagte naar 
W^ aanleiding van de talrijke stakin-
^ S gen in zijn bedrijf een nood
lij kreet. Terwijl de prognoses 
^ ^ voor FN vrij positief waren, heb-
^ ben de 22 stakingsdagen in 

maart en de huidige stakingen 
de winstgevendheid van FN op-

^ y nieuw in het gedrang gebracht. 

Vandestrick berekende dat 
één stakingsdag 36 miljoen kost 
aan FN, wat de totale kost van 
de stakingen in '86 op zowat 
900 miljoen brengt. Deze kost 
bestaat uit direkte bedrijfsver
liezen en ekstra financiële 

^™* lasten. Een onderneming die 
niet produceert heeft immers 
minder likwiditeiten. Bovendien 

^*^ dreigt FN een aantal kontrakten 
mad te verliezen. Een eerste direkte 
i ^ ge volg van de staking is dat FN 
^ minder beroep zal kunnen doen 

op de kapitaalmarkt en dus haar 
investeringsprogramma 
drastisch zal inslinken. 

ONDERZOEK 
EN ONTWIKKELING 
m Uit een studie van de 

Kredietbank blijkt dat België 
een technologische achter
stand heeft t.o. V. Japan, West-
Duitslandende VSA. Desalniet
temin zijn de inspanningen van 
onze bedrijven op dit vlak ver
gelijkbaar met die van de be
trokken landen. Het verschil zit 
hem hoofdzakelijk in de inspan
ningen van de overheid. 

De gevolgen daarvan zijn niet 
onbelangrijk. Landen die be
hoorlijke inspanningen leveren 
op het vlak van onderzoek en 
ontwikkeling zijn in mindere 
mate afhankelijk van het buiten
land in sektoren waar technolo
gie een belangrijke produktie-
faktor is. Het belang van tech
nologie wordt de jongste 
decennia in praktisch alle sek
toren steeds groter. De Belgi
sche industrie wordt dus in toe
nemende mate van het buiten
land afhankelijk. 

Enig hoopgevend feit is het 
dinamisme van Vlaanderen in 
hoogtechnologische sektoren. 
Gefederaliseerde over-
heidsstrukturen zouden hier 
opnieuw een belangrijke rug
gesteun voor het Vlaamse be
drijfsleven kunnen betekenen. 
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NOORS GAS 
m Onlangs heeft Noorwe

gen met een aantal Europese 
gasdistributiemaatschappijen 
kontrakten afgesloten. Ook met 
„ons" DIstrigaz. Het kontrakt 
bestaat uit d^ invoer van vluch
tig gas uit de gasvelden van 
Troll en Sleipner. 

Volgens het internationaal 
energieburo lEA kan de voor
raad uit het gasveld van Troll 
decennia lang voor 15% van het 
Europees gasverbruik instaan. 
Het lEA berekende tevens dat 
de investering die Noorwegen 
moet doen om het kontrakt uit 
te voeren slechts verantwoord 
is bij een stijging van de gasprij-
zen. Aan de huidige gasprijs is 
de bestaande gaswinning goed
koper. 

De gasleveringen aan België 
en Frankrijk lopen via een pijp
leiding naar Zeebrugge. Deze 
zullen aan DIstrigaz pas aanvan
gen na de afloop van de huidi
ge kontrakten met Algerije en 
Noorwegen, dus na het jaar 
2000. 

___l O I A M L 

m Christian Oury, de 
voorzitter van het Verbond van 
Belgische staalindustrie, laat 

| j , l zich in het jaarverslag van dit 
smd verbond weinig optimistisch uit 
lAJ over de toekomst van de Belgi-
^™* sche staalsektor. 

„Een loonnivo dat 10% hoger 
ligt dan dat in de konkurreren-
de landen is op termijn niet 
houdbaar", stelt hij. In 'SSisde 
arbeidsproduktiviteit in de Bel
gische staalsektor met 8% 
gestegen, dit door een vermin
dering van het aantal staalarbei-
ders. Deze produktiviteitsstij-
ging is nagenoeg geheel ge-
kompenseerd door een stijging 
van de loonkost met 7%. 

Uit een gewestelijk op
gesplitste analyse zou Oury ons 
inziens bijkomende konklusies 
kunnen trekken die in Vlaande
ren niet nieuw zouden klinken. 
Het verband tussen het gemid
deld loonnivo van de Waalse 
staalarbeider en de kompetitivi-
teit van de Waalse staalsektor is 
reeds herhaaldelijk aangehaald. 

m VS-LANDBOUW 

I J l 

^ ^ Ë 

%#™l 
De Amerikaanse land-

bouwsektor heeft net zoals de 
^ y Europese af te rekenen met 
JTOJ aanzienlijke aanbodoverschot-
b U ten. Eén van de tot de verbeel-
^'^^ ding sprekende beelden die de-
^ 5 ze met zich meebrengen zijn de 

spektakulaire melkplassen. 

De VS-regering neemt zich 
voor vrij kordaat in deze scheef
gegroeide situatie in te grijpen. 
In de komende maanden wordt 
de gedwongen slachting van 
zowat 1 miljoen melkkoeien 
voorzien. Daarnaast grijpt deze 
regering reeds jaren op een 
meer vriendelijife manier in 
door de ijsverkoop te stimule
ren. In dit kader riep Reagan de 
maand september uit tot de 
,, maand van de ijsjes ".IJs is in 
de VS sinds de dertiger jaren 
steeds populairder geworden, 
het leger is een van de grote 
„afnemers'. De ijsproduktie 
maakt 10% van het melkver-
bruik in de VS uit. 
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Hugo Schiltz in de Vlaamse Raad: 

Schertsautonomie! 
In afwachting van het overleg tussen Vlaamse en centrale regering besloten CVP 

en PVV in de Vlaamse Raad nog geen resolutie te stemmen, om de negatieve ge
volgen van het St.Annaplan aan te klagen. 

Nog maar eens een gemiste kans dus. Waarom niet als meerderheid in dit land 
zijn stem krachtig verheffen ? En gewoon eensgezind „neen" zeggen aan de cen
trale regering: Vlaanderen neemt het niet dat aan z'n middelen en bevoegdheden 
getornd wordt. Punt. 

I
N een opzienbare interpellatie 
schetste fraktievoorzitter Hu
go Schiltz de weerslag van 

Sint-Anna op de situatie van de 
Vlaamse Gemeenschap, en dit zo
wel wat de financiën als wat de po
litieke beleidsruimte betreft. 

Heel wat maatregelen van Mar
tens en co zullen rechtstreeks of 
onrechtstreeks de inkomsten van 
Vlaanderen doen dalen, de wer
kingsmiddelen aantasten en de uit
gaven verzwaren. 

Steeds driester 

Van het,, unionistisch federalisme'' 
blijft niets van betekenis over. Op 
de schijnbare juridische soeverei
niteit van de Vlaamse Gemeen
schap zetelt een regering die 
slechts kan blijven bestaan bij de 
genade van de centrale regering." 

En die genade is vooral van fi
nanciële aard. Nu blijkt dat in een 
handomdraai — bij volmacht — de 
basis zelf van onze autonomie, met 
name onze werkingsmiddelen, 
naar willekeur kan gewijzigd wor
den. Meteen is overduidelijk dat 
Vlaanderen niet beschikt over een 

échte autonomie. „Dit is geen fede
ralisme meer, noch unionistisch 
noch anderszins, want zonder vol
doende financiële en fiskale auto
nomie is wetgevende autonomie 
een schertsautonomie... is de 
Vieamse regering een vazallenre-
gering die uit de hand van de cen
trale regering eet." 

Rentmeester 
Ergerlijk bij dit alles is volgens de 

gewezen Gemeenschapsminister 
dat in niets geraakt wordt aan de fi
nanciële privilegies van de Frans-

taligen, privilegies die struktureel 
mede aan de basis liggen van het 
ontzaglijk overheidstekort. 

En totaal onbegrijpelijk vond 
Schiltz dat de centrale regering 
weigert beroep te doen op het ge
westelijk patriotisme en ,,ditmede 
te mobiliseren niet alleen om meer 
budgettaire verantwoordehjkheid 
op te nemen maar vooral om vanuit 
de gewestelijke dinamiek een vo
luntaristisch beleid te kunnen voe
ren van industriële vernieuwing en 
tewerkstelling." 

Niets van dit alles evenwel De 
Jakobijns-Brussels-unitaristische 
machtskoncentratie, met een 
Frans parfum, moet baas blijven in 
België en 1980 moet zo snel moge
lijk gerekupereerd worden. „Datdit 
alles kan gebeuren in een land 
waar de Vlamingen de meerder
heid vormen in aantal, in produktie, 
in uitvoer, in spaar- en belasting
sopbrengsten ... dit vervult mij met 
ongeloof, met weerzin en woede." 
Aldus de VU-fraktievoorzitter die 
de Vlaamse regering voor een 
dwingende en dringende verant
woordelijkheid plaatste: eerbied af 
te dwingen voor de Vlaamse meer
derheid. „...Zonietzaluwfunktie in 
de historische overzichten gekwa
lificeerd worden als deze van een 
rentmeester". 
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basis zelf van onze autonomie, met 
name onze werkingsmiddelen, 
naar willekeur kan gewijzigd wor
den. Meteen is overduidelijk dat 
Vlaanderen niet beschikt over een 
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ralisme meer, noch unionistisch 
noch anderszins, want zonder vol
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nomie is wetgevende autonomie 
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Rentmeester 
Ergerlijk bij dit alles is volgens de 

gewezen Gemeenschapsminister 
dat in niets geraakt wordt aan de fi
nanciële privilegies van de Frans-

En totaal onbegrijpelijk vond 
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weigert beroep te doen op het ge
westelijk patriotisme en ,,ditmede 
te mobiliseren niet alleen om meer 
budgettaire verantwoordehjkheid 
op te nemen maar vooral om vanuit 
de gewestelijke dinamiek een vo
luntaristisch beleid te kunnen voe
ren van industriële vernieuwing en 
tewerkstelling." 

Niets van dit alles evenwel De 
Jakobijns-Brussels-unitaristische 
machtskoncentratie, met een 
Frans parfum, moet baas blijven in 
België en 1980 moet zo snel moge
lijk gerekupereerd worden. „Datdit 
alles kan gebeuren in een land 
waar de Vlamingen de meerder
heid vormen in aantal, in produktie, 
in uitvoer, in spaar- en belasting-

' sopbrengsten... dit vervult mij met 
ongeloof, met weerzin en woede." 
Aldus de VU-fraktievoorzitter die 
de Vlaamse regering voor een 
dwingende en dringende verant
woordelijkheid plaatste: eerbied af 
te dwingen voor de Vlaamse meer
derheid. „...Zonietzaluwfunktie in 
de historische overzichten gekwa
lificeerd worden als deze van een 
rentmeester". 

Eigen lof— 

0
e CVP heeft weer zo een 

van die historische we
ken achter de rug. Veel 

aandacht besteedde de pers er 
niet aan. Spijtig, want ons inziens 
hebben ook CVP-kiezers recht op 
enige informatie over hun partij... 

Maar laat ons direkt met de 
eerste deur in huis vallen: de 
CVP-senaatsfraktie stemde tegen 
de eigen CVP-motie! Ter herinrte-
ring even dit: op het jongste CVP-
kongres te Antwerpen keurden 
de aanwezigen unaniem een re-
sofutiegoed.'de CVP Is gekant te
gen scheikundige wapens; zowet 
tegen de aanmaak, het opslaan 
ate tegen het gebruik en de door-
voerervan in om het even welke 
omstandigheden. 

CVP 
tegen 
CVP 

Ha de interpetlatie van VU-er 
Oswald Van Ooteghem—zie ons 
blad van vorige week—legden de 
meerderheidsfrakties een „ge-
motiveerde motie" neer. Naast 
ftet vertrouwen in de regering 
herkauwde ze de reeds eerder 
door de Kamer goedgekeurde 
tekst. Je weet wei, deze met de 
dubbelzinnige verwijzing naarde 
grondwet. Zodat het kracMdadit 
„neen'' tegen de chemische wa
pens eerder wankel staat. 

Enfin, de lepe VU-fraktie amen
deerde deze tekst met, jawel, het 
CVP-kongresbestuit. Dus moest 
eerst over die amendement 
gestemd worden. En de CVP, de 
„Chemische Volkspartij", zij 
Stemde tegen. „Ik voel me enigs-
Mna verlegen...", riep Paul Van 
Grembergen uit, „de houding van 
ih CVP komt 4e getodfwaardig-
tieid vm poiltfek bedrift niet ten 
soetfe". 

Br is echter nog meer van dit 
t^hstiig CVP-géronkel. in de 
Jus^tf0kommfs$le van de Kamer 
tigHeen ontwerp dat de bijzonde
re kamers bij de mUitaire ge
rechtshoven afschaft. Het betreft 
hter de ultzonderingsreettttmn-
ken dfe vanaf mei '44 oordelen 

, over„demfsdadenenweiitefirf 
I ven iegen de vetfigtteid van de 
staet", meg maar de rechtbanken 
dÊeéet^essietrommet roerden. 
Eett goeie wet das, daarntks van, 

l meorome Hugo Coveiiers vond 
I düzemeteengeénOdntoetwoT-
den om emne^ te vettenen aan 
a/ degenen die door deze recht
banken werden veroordeeld. In 
deze zin diende hij een amende' 
mentin. Zijn Initiatief werd echter 
verworpen. De 4 aanwezige CVP-

' ers onthielden zich, de andere 
Vlaamseleden—2CVP-er$, 3SP-

' ers en 2 PVV-ers -> bleven braaf
jes afwezig. 

Laat ons dus maar definitief van 
Chemtsctie Volkspartij spreken. 
Het principieel reehtvaardig-
heidsstreven schijnt in de partij 
van Martens en Swaelen op een 
laag pitje te staan. Maar ook het 
woordje „volks" lijkt ons over- | 
trokken. De onthouding bij het 
wetsvoorstel Galle getuigt alles
zins niet van enige verbonden-
hektmethet Vlaamse volk. Hap-1 
part mag rustig de Vlaamse Voe-' 
renaars blijven terrorizeren... 

Rest het begripje partij... mis- \ 
schienkandeTweekerkenstraat 
zich ook hier onthouden, (j.a.) < 

Deze financiële aanslag heeft uit
eraard invloed op de bestedingsau-
tonomie van de Vlaamse regering. 
Maar er is meer. De Vlaamse auto
nomie wordt door de huidige rege
ring van CVP en PW ook op ande
re manieren en zonder pardon in
gekrompen. ,,Alle middelen 
worden aangewend om op het vlak 
van de beleidsbevoegdheden het 
in 1980 afgestane terrein opnieuw 
te bezetten." Bij wijze van voor
beeld vermeldde Schiltz onder 
meer het Participatiefonds, het we
genfonds, de industriële vernieu
wing, de rol van de Raad van Sta
te en het Arbitragehof. 

In het St.Annaplan zitten dan 
nog een aantal intenties die 
rechtstreeks te maken hebben met 
de interpretatie van bevoegdhe
den. Zo zijn er de arbeidsbemidde
ling, de vorming, de werklozenbe-
geleiding en de beroepsopleiding. 
Volgens de fraktievoorzitter mag 
men zich eraan verwachten dat de
ze regering, gedekt door Raad van 
State en Arbitragehof, steeds 
driester gaat optreden en de Ge
meenschappen herleiden tot een 
soort vergulde deputaties. 

Bij volmacht 
Belangrijker dan de onmiddellijke 
budgettaire gevolgen vond Hugo 
Schiltz het politieke feit, dat de cen
trale regering de gemeenschappen 
in feite als ondergeschikte bestu
ren behandelt. ,,Naar inhoud en 
methode betekent het bespa
ringsplan het definitief verlooche
nen van het kompromis van 1980, 
van de aanzet tot federalisering. 

We weten het wel, eigen 
lof stjokt Wtaar het 
mag toch eens ge

zegd. Onze senaatstraktle 
steekt torenhoof uit boven de 
andere^ De aktiefste^ de dege-
Ipste, 0p alte terreinen een 
mannetj[e dat thuJs i« en... 
naaf om In vertrouwen wf rd 
medefsdeeld... „ne crème 
van ne voorzitter". 

Eerst zien, dan geloven? 
Weï, overlopen we gewoon 
de senaatswerking van vorige 
week. Drie dagen zitting, tel
kens vïtn 14 u. totom en bij 19 
u. Op de agenda één heet po
litiek hangtfzer: de scheikun
dige wapens. Aangebracht 
door Oswald Van Ooteghem 
en nadien leep uitgespeeld 
onder leiding van Van Qrem-
bergen. Resultaat: de CVP en 
haar kongres in hun blootje. 

Verder op de agenda nogal 
wat begrotjngsaanpassln-
gen. Gewoonlijk een plicht
pleging, met een verslagge
ver en de bevoegde minister. 
Maar dat Is zonder de VU-
fraktie gerekend. Begroting
saanpassing van de diensten 
van de eerste minister, dus 
André Geens over de informa
tisering en Walter kuyten 
over de Franstalige top in Pa

rijs. Begrotlngsaanpassing 
Middenstand, dus Oktaag 
Meyntjens over de papöras-
ser}| van de zelfstandigen en 
de benadeling v&n de Vlamln-
gen bl| de vrijstellingen vsn 
de bijdragen, öegrotingsaan-
passlng Landbouw, dt>s Daan 
Vervaet over de weerslag v«n 
de TGV. 

En dan de interpellaties. 
Eerstens Oswald Van Ooteg
hem over de seheikundige 
wapens, Oan Oktaaf Meynt
jens over het Participatie
fonds, öuldo Van In over de 
nasleep van het Helzeldra»«a 
en Daan Vervaet over dé ón-
derwljsbesparingen. Is er dan 
toch al eens iemand anders 
die inierpeileert, dan siMit 
Toon Van Overstraeten xJch 
aan bij Ontwikkelingssamen
werking, Oswald Van Oote-
gehm bij de bouwseklor en 
André Geens bij de kerne
nergie. 
. Het vragenuurtje vergt he

lemaal geen kommentaar. Dis 
is sowieso steeds een Vü-
aangelegenheid. Tol slot 
resten nog de wetgevende in
itiatieven. Bij de tnoverwe-
ginggenomen voorstellen tri
omfeert Jef Valkeniers, maar 

er ziln ook Daan Vervaet, An
dré Geans en Paul Van Gram
bergen. Een paar voorstellen 
werden definitief afgehan
deld, ientje over de hypthe-
kalre leningen met Guldo Van 
in en eentjeoverde industrië
le veeteeltbedrijven met de
zelfde Van IH-

Vollè, meteen lieschikt u 
over de gehele agenda \tm de 
Senaat. Oe „eigen lof" Ishler 
dus zeker nM misplaatst. 
Vooral omdat je et elders zo 
weinig over verneemt... 

Paul Van Grembergen. ne crè
me van ne voorzitter 
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Kamerlid J. Gabfiéls: „Stopt 
de mm ook aan Franse of Ne-

cler)ands0 grms ?" 

Een vu-pleidooi om de ge-
meenschapsvorming door te 
trekiceo tol; het openbaar ver
voer en In het tójzotider 4e 
«M8S, botst steevast op «en 
schampere „...ert stoppen 
aan de taalgrens zeker" van 
De Croo. Alsof de trelnenvan-
daag halt houden aan de 
staatsgrenzen. 

Ondertussen echter leidt 
tteze demagogie jaar na jaar 
tot een versterttte wanver
houding. Ten nadele van 
Vlaanderen. Uiteraard, want 
de belangrijkste direktieszo-
als Baan, Matertaai, Elektrici
teit en Seininstallaties zijn in 
Franstalige handen. 

Ongestoord deelt dB 
Franstalig bastion de lakens 
uit, daarin aangemoedigd en-
afgedekt door deal-roachtlge 
ondervoorzitter Burton van 
de Raad van Beheer. 

Trein in 
2000 

Van de ongeveer 56,900 
NMBS-personeelsleden is erg 
nog zo'n 51,7 % Neder
landstalig, Het reizigersver
keer situeert zich echter voor 
ruim 63 % In Vlaanderen. 

En die wanverhouding 
dreigt nog heel wat wansma
kelijker te worden. In de 
Vlaamse centrale werkplaat
sen werd de jongste 10 jaren 
amper 200 miljoen geïn
vesteerd, In de Waalse 1.500 
miljoen. Ten zuiden liggen 11 
traktiewerkplaatsen, lO.BSS 
m verwarmd spoor en 64 rol-
bruggen en lichtingsstanden. 
Ten noorden 5 traktiewerk
plaatsen met S.6t3 m ver» 
warmd spoor en 3$ rotbrug-
Qen en lichtingsstanden, oé 
meerderheid van de dleset* 
en elektrische lokomotleven 
— 625 tegen 510 — wordt tn 
de Waalse werkpleatsen o« ' 
derhouden. tn^ belangrijk 
met het oog op morgen, met 
uitzondering van een paar do
zijn worden alle elektrische 
loko motieven er onder* 
houden! 

En zo gaat Jaak Gabriels 
nog minutenlang verder. Wij 
beperken ons nog tot een te
kenend voorbeeld: meer dan 
60 % van de bestellingen van 
rijdend spoorwegmaterieel 
wordt m Wallonië geplaatst, 
zeg maar Acec. 

Volgens de VU-ondervoor-
zttter helpt het niet meer, her 
en der wat te sleutelen aan de 
ongelijke verdeling. Slechts 
een strukturele hervorming 
kan baat brengen. De trem 
van het jaar 2000 moet vanuit 
de gemeenschappen be
stuurd worden. 

Het openbaar vervoer 

... een faktor van welzijn 
In '83 maakte de VU uitgebreid iiaar inzichten over 

het openbaar vervoer l<enbaar. Eenjaar later werd de 
op til staande IC/IR-regeling hieraan getoetst: negatief 
voor Vlaanderen en de gebruikers. 

Onder voorzitterschap van Jaak Gabriels bleef de 
werkgroep nadien aktief. Vorige week kwam ze met een 
geaktualiseerde stellingname naar buiten. Aanleiding 
hiertoe waren de besparinginzichten van de regering, 
de uitblijvenge bezinning over de IC/IR-mislukking en 
nieuwe uitdagingen als de Hoge Snelheidstrein. 

A LS vertrekpunt hanteert 
de VU-werkgroep de 
vraag, of het openbaar 

vervoer een toetsing aan welvaart 
en welzijn kan doorstaan. In de vrije 
tijd-maatschappij van morgen zal 
haar rol immers toenemen. 

Belangrijk element hierbij is de 
efficièntie. Zonder twijfel is deze 
beter af met een gedecentraliseerd 
beheer. ,,Welzijnsfaktoren worden 
in grote mate geoptimaliseerd door 
het beleid dicht bij de begunstig
den te organiseren." 

Ander essentieel element is de 
geïntegreerde aanpak. Verkeers
wezen, ruimtelijke ordening en 
openbare werken moeten verenigd 
worden. IVIaar ook binnen het ver
voersaanbod zelf dringt zich een in
tegratie op. Trein, tram en bus 
moeten zich als één geheel aan
dienen. 

IC-plan 2000 
Pas in '87 zal de NMBS zich bui

gen over de ingevoerde IC/IR-
regeling. Rijkelijk laat, want de ge
breken springen nu reeds in het 
oog. 

vu-nota 
openbaar 
vervoer 

De uitgebreide VU-nota 
over het openbaar vervoer 
kunt U gratis verkrijgen op het 
Algemeen Sekretariaat, Barri-
kadenplein 12 te 1000 Brus
sel. Ook telefonisch: 
02-219.49.30. 

De VU-bedenkingen van '84 gel
den nog steeds: gebrekkige 
dienstverlening, IC-verbindingen 
die het niet zijn, asociale afschaf
fing van eerste en laatste treinen, 
dalende dienstverlening. De 
jongste opstapcijfers dikken deze 
bedenkingen zelfs aan. Ondanks 
het feit dat Vlaanderen slechts 226 
stations behield en Wallonië 266, 
daalde het aantal opstappende rei
zigers achtmaal sneller in Wal
lonië. 

Verder zwart op wit gegevens 
zijn o m. het dalend gebruik van 
haltes met alleen stoptreinen, de 
achteruitgang van de voorstadtrei-
nen en het verlies van heel wat 
kliënteel. 

Vele tekortkomingen kunnen on
middellijk weggewerkt worden, als 
de start van een IC-plan 2000 
Voorafgaand moet dan een mark
tonderzoek ingesteld naar de 
bestaande en de te verwachten be
hoeften. Met de resultaten hiervan 
dient een nieuwe eksploitatierege-
ling opgemaakt, die op haar beurt 
leidt naar een infrastruktuur- en 
mateneelplanning. 

Stadtbahn 
Voor de stedelijke agglomeraties 

bepleit de VU het Stadtbahn-
principe, een net van aparte erg in
tensieve stadstreinen tot 20 a 30 
km rond de stadskern, ,,/n vergelij
king met het in Luik uitgevoerde 
Train Automatique Urbain-projekt, 
op zo'n 26 miljard geschat en zon
der kosten- en baten-analyse ofmi-
lieueffektenrapportering, is de 
Stadtbahn-voorziening een goed
kope, milieuvriendelijke openbare 
dienstverlening". 

Aldus belanden we bij de 
buurtspoorwegen en de MIV's, die 

in hgn huidige vorm best kunnen 
verdwijnen. „Een zuivere regiona
lisatie naar kleine regionale kernen 
toe is de meest aangewezen orga-
nisatiestruktuur voor dit streekver
voer " Kortom: splitsing van de 
bestaande nationale maatschap
pij, integratie van MIVA en MIVG in 
de Vlaamse streekvervoeronder-
neming en oprichting van regionale 
afdelingen met eigen identiteit en 
ruime bevoegdheden. 

De tariefpoütiek dient uiteraard 
versmolten met de spoorwegen. 
Imago, kwaliteit van haltes en bus
sen, bediening van dunbevolkte 
gebieden... dit alles moet verbete
ren ten bate van dienstverlening en 
werving van nieuw kliënteel. 

En de centen? 
Tot slot bekritiseert de werk

groep de tariefberekening in zijn 
geheel. Momenteel hangt deze 
vast aan de indeks van de kon-
sumptieprijzen en sommige posten 
van de eksploitatiekost. Dit wordt 
onaanvaardbaar geacht. Niet al
leen omdat abstraktie wordt ge
maakt van de sociale doelstelling 
van het openbaar vervoer en de al
ternatieve kosten voor het autover

keer, maar ook omdat aldus een 
meer marktgerichte bed rijfspol itiek 
wordt verhinderd. 

Recentelijk werd het openbaar 
vervoer weer 5,7 % duurder. Kan 
het dan verbazen dat het aantal rei
zigers zoner abonnement tijdens 
de periode 1980-84 met meer dan 
één vijfde daalde? 

De uitbouw van het spoor- en 
busnet in een plan 2000 hoeft geen 
enorme gelden op te slorpen. Door 
rationalisatie, inzet van grotere 
voertuigen, doorstromingsmaatre-
gelen en dergelijke kan het open
baar vervoer heel wat beter preste
ren. Bovendien werd tot het jaar 
2000 reeds 24 miljard uitgetrokken 
voor de Hoge Snelheidstrein, 26 
miljard voor de TAU van Luik, 10 a 
15 miljard voor Infrastruktuurin-
vesteringen van de NMBS en dan 
nog de dotatie voor de metro's. 

Met deze stellingname levert 
de VU zeker een belangrijke bij
drage tot de diskussie. Want, 
ook als er moet bespaard wor
den, dient een visie op het open
baar vervoer het uitgangspunt te 
vormen. Een dagjesbeteid is ne
fast voor deze dienstverlening. 

maar 
een 

grote 
maar 

Het openbaar vervoer staat voor een nieuwe uitdaging- de Hoge 
Snelheidslijn (HSL) of Train a Grande Vitesse (TGV). 

Tegen snelle internationale verbindingen kan 'm principe niets in
gebracht worden. Deze transportvorm is goedkoper, milieuvriende-
lijkeren demokratischer dan auto- of vfiegverkeer. Waartussen prin
cipe en konkrete uitvoering gaapt een enorme kloof. 

Nu reeds laat de aanpak van de HSL Parijs-Brussel-Amsterdam-
Keulen te wensen over. Slechts na herhaald aandringen gaf de rege
ring bet Pariement enige uitleg, En dit terwijl ertochzo'n slordige 24 
miljard mee gemoeid is. 

Verder is duidelijk dat een projekt van dergelijke omvang in investe
ring en impakt op leefmilieu en rui mteli jke ordening een diepgaand on
derzoek vereist. Niet alteen technisch, juridisch en ekonomisch maar 
ook inzake milieu en ruimtelijke ordening. Voor het HSL-projekt moet 
én een kosten-batenanalyse én een milieu-effektenrapportering op
gezet worden. De resultaten ervan moeten m een gelijke mate op de 
besluitvorming wegen 

Zonder deze meest essentiële vereisten kan van een HSL geen spra
ke zijn. Tot op vandaag lijkt het in hoofde van Martens de De Croo eer
der om grootheidswaanzin en prestige te gaan. En bi) zon in-grijpend 
projekt dan dit niet! 
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Op voorstel van VU-parlementsleden: 

Europees Parlement 
tegen C-wapens 

,,De NAVO-regeringen rekenen op de onverschillig
heid van de Europese publieke opinie om via achter
deurtjes een nieuwe generatie moordende gifwapens 
aan te maken". Dat schrijft de gezaghebbende repu
blikeinse voorzitter van de VS-senaatsbegrotings-
kommissie in een vrije tribune over de aanmaak en 
opslag van binaire chemische wapens. 

R
EEDS verschillende jaren 
proberen de opeenvolgen
de VS-regerIngen het 

Amerikaans Kongres ertoe te be
wegen in te stemmen met de her
nieuwde produktie van deze voor 
het Europese strijdtoneel bestem
de wapens. Omdat het VS-Kongres 
de Europesff belangen terzake in
zag, koppelde het zijn toestem
ming aan de instemming van de 
Europese bondgenoten. 

Brief aan 
Kongresleden 
Deze beslissing vormt meteen het 
uitgangspunt voor een scenario 
waarvan de uitslag inmiddels al ge
kend IS. Ondanks (geveinsd ?) pro
test van enkele NAVO-bondge-
noten, stemmen de Europese 
bondgenoten in met de geplande 
produktie van binaire chemische 
wapen in Arkansas. Daar waar 
sommige Lidstaten tenminste nog 
een (zwak) voorbehoud aanteken
den tegen de opslag van de ver
schrikkelijke wapens op hun grond

gebied, deed de Belgische Rege
ring zelfs geen moeite meer om 
ook maar enigszins de schijn op te 
houden. Zonder enig parlementair 
debat verklaarden de ministers Tin-
demans en De Donnéa zich ak
koord met de plannen van de 
Reagan-administratie Maar zelfs 
hier hield deze tragi-komedie met 
op. 

De belangrijkste regeringspart
ner stemde op haar kongres een 
motie goed waarin ze zich formeel 
verzette tegen deze wapens en 
keurde enkele dagen later, bij mon
de van haar parlementsleden, een 
tegengestelde motie goed in het 
Parlement. Begrijpe wie begrijpe 
kan. Meteen beschikken de Ame
rikaanse Kongresleden over weinig 
argumenten om op 1 oktober aan
staande met sukses de aanmaak 
van deze wapens te verhinderen. 

De Volksunie legt zich bij dit ge
geven niet neerr. Tijdens het Ka
merdebat kondigde VU-voorzitter 
Anciaux aan dat hij in naam van de 
partij alle VS-Kongresleden een 
brief zou schrijven waarin hij de af-

Tiidens de vorige zitting van het Europees Parlement in Straatsburg organiseerden de VU-Europarlementsleden 
Vandemeulebroucke en Kuipers een perskonierentie met Max Simeoni, de leider van onze Korsikaanse zuster-
partii de UPC Simeoni bewees aan de hand van een goed gedokumenteerd dossier dat er in Korsika tijdens 
de voorbije parlementsverkiezingen op massale manier verkiezingsfraude ten nadele van de nationalisten werd 
gepleegd Een dossier dat onze VU-vertegenwoordigers ook in het Europees Parlement zullen blijven volgen. 

schuw voor deze wapens van het 
Vlaamse volk vertolkt. In de Vlaam
se Raad legden de VU-parlements-

Lees deze week in DE ONE MAN SHOW VAN IVAN HEYLEN 
Het doel van Ivan Heylen is mensen pakken en ontroeren, met 

alles wat hij doet • interviewen, televisie, zmgen Maar 
binnenkort moet hij kiezen, vindt hij zelf 

LIEFDE VOOR DE ZOMER 
Een korte felle zomer stijgt naar het hoofd Kleren worden op 

een gekke en originele manier gekombmeerd 

DE AVONTUURLIJKE KLANT 
Wie op avontuur wil, mag dat beter met onvoorbereid doen 
Een geschikte uitrusting koopje best bij specialisten die uit 

eigen ervaring weten wat deugdelijk is 

WONEN AAN DE COGELS-OSYLEI 
Een van de ,. witte kastelen" aan de Berchemse Cogels-Osylei 
wordt bewoond door architekt Michel Grandsard Hij gaf het 

een eigen cachet en respekteerde toch de originele ruimte 

WAAROM NIET OP DE RIJN ? 
Een cruise jawel Wij probeerden een korte relaxvakantie aan 

boord van een luxueus schip en het beviel ons 

NOG GEEN APPELLATION CONTROLEE 
De Costières du Gard wijnen krijgen wellicht volgend jaar hun 
promotie tot appellation contrólée Het Knack-panel vond ze 

alvast nu al goed genoeg daarvoor 

KAVIAAR BIJ POLLEPELS... 
Schatrijke mensen vervelen zich gauw. Ze hebben alles al 

gezien en beleefd en verzinnen de meest gekke fratsen om hun 
geld te spenderen 

FRANSE MODE IN AMSTERDAM 
In Amsterdam in de Meervaart loopt nu een tentoonstelling die 

een overzicht geeft van hoe de mode de laatste tien jaar de 
tijdgeest poogt bij te benen 

DE BINNENKANT VAN DE BUITENKANT 
Waarom een van 's werelds grootste software-leveranciers 

zoveel m de research naar design investeert. 

Nu te koop 
in de dagbladhandel. 

leden een motie neer waarin ze de 
VS vragen niet tot aanmaak over te 
gaan en ook in het Europees Par
lement vorden de VU-europar-
lementsleden een gelijkaardige ak-
tie. Met sukses overigens. 

EP keurt 
VU-resolutie goed! 
Met 140 stemmen voor, 119 tegen 
en 1 onthouding keurde het Euro
pees Parlement vorige week een 
voorstel van resolutie goed die de 
EVA-parlementsleden (Jaak Van
demeulebroucke en Willy Kuijpers) 
ingediend hadden. Deze motie 
dringt er bij de Ministers van Bui
tenlandse Zaken op aan om for
meel een effektief voorbehoud aan 
te tekenen inzake de Amerikaanse 
plannen voor de aanmaak van bi
naire chemische wapens en om 
niet over te gaan tot een beslissing 
inzake de overbrenging of installa
tie van deze wapens op Europees 
grondgebied. Tevens wordt ge
vraagd de nodige initiatieven te ne
men opdat de onderhandelinden 
die in het kader van de VN-
ontwapeningskonferentie gevoerd 
worden, zouden leiden tot het slui
ten van een verdrag inzake het ver
bod van de produktie, het bezit en 
het gebruik van scheikundige 
wapens. 

Jaak Vandemeulebroucke stel
de in zijn tussenkomst dat — net 
zoals niemand in Japan ooit Hiros
hima of Nagasaki zal vergeten — 
ook niemand in Vlaanderen de vre
selijke gevolgen zal vergeten van 
het inzetten van chemische wa
pens. Het was immers in Vlaande
ren, in de streek rond leper, dat ze
ventig jaar geleden voor het eerst 
in de wereldgeschiedenis chemi
sche wapens op massale schaal 
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aangewend werden in de oorlogs
voering. De afschuw voor het ge
bruik van mosterdgas, dat sindsien 
,,leperiet" heet, leeft nog steeds 
voort; al was het maar omdat deze 
wapens tot op vandaag hun tol ei
sen. Dagelijks worden in het leper-
se nog niet-ontplofte springtuigen 
opgedolven en niet zelden komen 
daarbij landbouwers of leden van 
de ontmijningsdienst om het leven. 

Vandemeulebroucke genoot 
duidelijke bijval toen hij stelde dat 
alleen een krachtdadig neen aan 
de aanmaak van chemische wa
pens leidt tot een duidelijke stel-
lingname. Nu zwijgen over de pro
duktie, nu deze produktie toestaan, 
IS zuiver volksbedrog en zal uitein
delijk leiden tot de opstelling van 
deze schrikwekkende wapens op 
Europees grondgebied. 

CVP opnieuw 
tweeslachtig 
Als allerlaatse in het debat kwam 
ook CVP-er Chanterie tussen. Hij 
verwees naar een uitspraak van 
het CVP-kongres waarin wordt ge
zegd nooit de plaatsing van chemi
sche wapens in België te zullen 
toestaan. Hij zegde zijn stem toe 
aan de VU-motie. Een zoveelste 
staaltje van Orwelliaans CVP-
taalgebruik. Daar waar de CVP in 
het Belgisch Parlement een totaal 
tegengestelde motie goedkeurde, 
wordt in het Europees Parlement 
een tegengestelde motie gesteund 
,,pour les besoins de la cause"... 

Maar zelfs dat had Chanterie niet 
eens in handen. 11.11.11.-vriend 
Marck kreeg het niet over zijn hart 
de VU-motie te ondersteunen. Hij 
onthield zich dan maar... 

19 JUNI 1986 



BIER IN VLAANDEREN 
Geen persorgaan of het bericht over 

het jaar van het bier. Ook ons weekblad 
gaat niet voorbij aan deze gebeurtenis, 
het legt echter de nadruk op het Vlaam
se aspekt van het produkt dat in binnen-
en buitenland als „Belgisch" wordt 
versleten. Dat dit niet waar is bewijzen 
de cijfers. 

Van de ongeveer 130 brouwerijen 
werken er 83 in Vlaanderen, bovendien 
worden een aantal grote Waalse bieren 
in Vlaanderen gebrouwen. 12.500 men
sen werken in de sektor die jaarlijks 
goed is voor + 45 miljard fr... Het kan 
dus niet langer dat ons bier in het bui
tenland opgediend wordt als „Bel

gisch". 

Wordt het dan ook niet de hoogste 
tijd dat de Vlaamse overheid een eigen 
waarmerk bedenkt en de nodige finan
ciële middelen vrijmaakt om ons zo ge
prezen bier in het bije en verre buiten
land alle kansen te geven? 
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Water, bier en industriële archeologie 

Het Antwerpse 
Brouwershuis 

Antwerpen kent meerdere oudheidkundige musea. 
Wellicht het minst bezochte, maar daarom geenszins 
het minst interessante is het Brouwershuis, een fraai 
en belangwekkend historisch gebouw, dat vooral door 
zijn unieke funktie van waterverdelingscentrum tot in 
deze eeuw zijn opdracht gedeeltelijk bleef vervullen. 
Sedert het einde van de 16de eeuw was dat,, Water
huis '' ook,, Brouwershuis'' geworden, als,, camere'' of 
zetel van het in Vlaanderen zo onuitroeibare brouwer
sambacht. 

D EZE funktie heeft voorna
melijk het interieur be
paald, het gebouw levend 

gehouden en uiteindelijk tot mu
seum gepromoveerd In dit artikel 
gaan we eerst even in op de ge
schiedenis van het huis en zij visi
onaire, merkantiele protagonis Gil
bert Van Schoonbeke om dan een 
korte wandeling te maken door
heen de opmerkelijke gaaf be
waard gebleven vertrekken met 
hun vaak verbazir^gwekkende uit
rusting en vernuftige konceptie 

Een pintje 
historiek 

Het Brouwershuis ligt in was m 
de 16de eeuw de Nieuwstad werd 
genoemd, een ambitieus urba-
nistisch projekt dat in zijn tijd geen 
onverdeeld sukses was, maar toch 

aan de basis zou liggen van de la
tere havenuitbreidingen naar het 
noorden Het door zijn koriservatie-
ve tijdgenoten met altijd even goed 
begrepen brem achter het opzet 
was Gilbert Van Schoonbeke 
(1519-1556), grondspekulant, aan
nemer, bouwkundig ingenieur, fi
nancier en groothandelaar. . Kor
tom, het prototype van de 
renaissance-neokapitalist die zijn 
ideeënrijkdom en zakelijk instinkt 
kon bot vieren in precies de piekja
ren van Antwerpens Gouden 
Eeuw Niemand ooit voor of na 
hem veranderde de stad ingrijpen
der dan hij, al werd hij dan amper 
37 jaar. 

In zijn Nieuwstad wilde Van 
Schoonbeke 24 brouwerijen 
oprichten, waarvan de brouwers 
hem 2 stuivers per vat dienden te 
betalen, 16 brouwerijen kwamen 

er Om deze van zuiver water te 
voorzien bouwde Van Schoonbeke 
in 1554 in zijn nieuw kwartier een 
Waterhuis dat eerst bevoorraad 
werd met per schip uit Rumst aan
gevoerd water Dit bleek echter te 
omslachtig en daarom bouwde hij 
een vernuftige, ondergrondse in
stallatie van uitgehakte eikehouten 
stammen waardoor het water van 
de stadsgrachten via een rosmolen 
en een hydraulisch sisteem in ver
gaarbakken gepompt werd Van 
daaruit strommde het door eigen 
drukking buizen naarde brouwerij
en Deze installatie was zo voortref
felijk dat ze tot m onze eeuw zou 
blijven werken 

Brouwersarchief 
Met Gilbert Van Schoonbeke 

verliep het minder goed. De naijve-
rige brouwers uit de traditionele 
brouwerswijk van de oude stad or
ganiseerden een roddelkampanje 
tegen hem, daarenboven benijd
den de verschillende ambachten 
hem de talrijke privilegies die hij 
van hogerhand had weten te ver
werven In een oproer in 1554 wil
den opstandige poorters Van 
Schoonbeke vermoorden en moest 
hij een onderkomen zoeken in het 
stadhuis De stadsmagistraat zag 
zich verplicht hem uit te wijzen, 
waarna hij tot financieel raadsheer 
van landvoogdes Maria van Hon
garije benoemd werd Tijdens een 
van zijn vertrouwelijke, korte be
zoeken aan zijn vaderstad in op
dracht van het Hof, overleed hij in 

Gilbert Van Schoonbeke 
(1519-1556) 

december 1556 in zijn woning De 
Keyser aan de huidige Minderbroe-
dersrui. 

Het waterhuis werd in 1582 ver
gaderlokaal — cameri — van het 
brouwersgilde en dus Brouwers
huis Later werd het na aanslepen
de procedures eigendom van de 
stad die uiteindelijk pas in 1930 het 
archief van de brouwers verwierf 
Er werd besloten het in zijn oor
spronkelijke staat te bewaren en in 
1933 werd het als museum geo
pend, samenvallend met de inhul
diging van de Waaslandtunnel on
der de Schelde die er vlak naast 
loopt. 

Rondgang 
Men betreedt het Brouwershuis 

aan deAdriaan Brouwersstraat 20 
door een poortje met barokom-
lijsting met de emblemen van de 
brouwers en de datum 1665. Aan
genomen wordt dat het afkomstig 
IS van een oude brouwerij in de 
buurt. In de heldere gang staat een 
fraaie brandweenwagen met lede
ren slang Het was logisch dat bij 
brand het Waterhuis aangewezen 
was om snel en veel water te kun
nen leveren 

Beperken we ons nu tot een aan
tal van de opmerkelijkste beziens
waardigheden De paardenstal 
met knbben en mesthok is een evo-
katie van wat hij moet geweest zijn 
toen natuurlijke paardekracht nog 
aangewend werd om de rosmolen 
in beweging te houden Deze 
rosmolen met vergaarbakken, 
groot rad, ophaalmechanisme en 
metalen emmers was het kloppen
de hart van het huis, een staaltje 
16de eeuwse ingemeurskunst dat 
toenertijd tot ver in het buitenland 
belangstelling wekte Verder zien 
we in het huis een fraaie trapzaal 
met rijkelijk houtsnijwerk, een 
werkplaats met opmerkelijke werk
tuigen en natuurlijk de prachtige 
vergaderzaal der brouwers Uit
zonderlijke kunstwerken bezit het 
Brouwershuis met, maar vermel
denswaard zijn toch een zeer mooi 
tegeltableau uit 1680, een eiken
houten beeldje van de H Arnoldus 
patroon der brouwers (onbekend 
meester, omstreeks 1700), de 
schilderijen ,,De smidse van Vulca-
nus" en ,, De vier elementen van de 
brouwers" van de Venetiaanse 
schilder Antonio Pellegnni (1675-
1741), een ,,Madonna met kind" in 
eikenhout (onbekend meester, 
17de eeuw) en talrijke prachtige 
prenten, plantekeningen, conso
les, meubels, sierornamenten, 
goudledermotieven, spiegels, 
luchters, enz 

Wie het Brouwershuis betreedt, 
stapt als het ware in een luisterrijk, 
historisch dekor waarin een stuk 
geschiedenis op verrassend leven
sechte wijze tot ons komt Dit rea-
liteitsmuseum is behalve op maan
dag alle dagen open van 10 tot 17 
uur, ook op de maandag na de 2de 
zondag van augustus 

NIc van Bruggen 
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Corsendonk, 
een modem suksesverhaal van 

een oud-nieuw ambachtelijk bier 

11 

Corsendonk is de wel
luidende naam van een 
bier waarin verleden, he
den en toekomst nauw in 
elkaar vervlochten liggen. 
In 1981, het „Jaar van de 
streekgerechten'', werd 
Jozef Keersmaekers, 
achter-kleinzoon van een 
Oud-Turnhoutse brouwer 
aangesproken over het 
opnieuw kreëren van een 
vermaard Patersbier. Pre
cies in die persiode had de 
heer Keersmaekers een 
Kanadese lifter in zijn wa
gen aan wie hij vroeg: 
,, What do you think about 
Belgium?" Het anwoord 
was kort: ,,Good beer you 
have here." Verder sprak 
de lifter zijn bewondering 
uit over de gebouwen van 
het klooster van Orval, 
waarop de bestuurder 
prompt antwoordde: 
,, But, you should see Cor
sendonk". „Is that also a 
beer?" was de weder

vraag. 

EN inspirerende samenloop 
van omstandigheden, want 
l<ort nadien werd de naam 

Corsendonk internationaal gede
poneerd. Nu is Corsendonk een 
hogelijk gewaardeerd bier, maar 
ook nog altijd de naam van een Pri
orij die van 1400 tot 1784 als brou
werij aktief was. Een boeiende sa
menhang om even nader op in te 
gaan. 

In de loop 
der eeuwen... 

De priorij Corsendonk vond haar 
oorsprong In een initiatief van Ma
ria van Gelre, vrouwe van Turnhout 
en dochter van de Brabantse her
tog Jan III. Toen moest de klooster
gemeenschap al over een oven en 
brouwinstallatie hebben beschikt, 
maar al te veel moet men zich over 
dez industriële inrichting niet voor
stellen. Het hele convent, beweer
den de geschiedschrijvers van het 
oude Corsendonk, wellicht met eni
ge onderschatting, was voor zijn 
onderhoud aangewezen op de 
melk van een enkele koe. Tien jaar 
later had het klooster in elk geval 
zijn eigen molen waarin ook het ei
gen mout werd gemalen en al snel 
nadien beschikte de priorij over 
een degelijk uitgeruste brouwerij. 
Dit was trouwens de gewoonte in 
haast alle kloosters en zeker in de 
huizen van de kongregatie van 
Windesheim waartoe de gemeen
schap Corsendonk was toegetre
den. Een prent van Lucas Vorster-
man uit 1659 toont duidelijk dat de I 

brouwerij van Corsendonk in die 
tijd al vrij groot moet geweest zijn. 

Maar helaas, zoals vele 
kloosters werd Corsendonk in 1784 
op bevel van Jozef il gesloten, wat 
ook het einde van de brouwerij be
tekende. Het gebouw bleef even
wel nog bestaan, want toen de 
Franse revolutieregering in 1799 
de gebouwen te Antwerpen wer
den verkocht, werd de brouwerij 
nog nadrukkelijk in de akte 
vermeld. 

Toch was door deze tragische 
wending geen einde gekomen aan 
de brouwaktiviteit te Oud-
Turnhout. Nog in 1906 richtte ene 
Keersmaekers er een brouwbedrijf 
op, aldus inhakend op de van ouds
her bestaande lokale brouwtradi-
tie. De brouwerij Keersmaekers ge
noot vooral faam voor haar Pater
bier dat er tot in 1953 werd 
gebrouwen. Toen werd, onder druk 
van de vraag naar grote merken 
van lage gisting, de brouwaktiviteit 
stilgelegd en werd de brouwerij 
vooral een distributiecentrum. 

Een nieuwe 
toekomst 

Vanaf 1980 herontdekten de Bel
gische bierliefhebbers weer hun ei
gen, oude ambachtelijke bieren. 
En daarop aansluitend, wellicht 
met enig heimwee naar de oude 
dorpsbrouwerij, besloot Jef 
Keersmaekers in 1982 om weer het 
Oud-Turnhoutse bier op de markt 
te brengen. En waarom dan niet 

aansluiten op de oudste Oud-
Turnhoutse brouwgeschiedenis 
van de priorij van Corsendonk. In 
februari 1982 werd de n.v. Brouwe
rij Corsendonk opgericht en na de 
deponering van het merk werd me
teen overgegaan tot de kreatie van 
zowel de brouwels als de ver
pakking. 

Als biertypes werden er een don
ker en een blond bier van hoge 
gisting van zeer zuivere samenstel
ling met gist op de fles (zoals het 
vroegere Oud-Turnhoutse bier) en 
met een alkoholgehalte van 7,5 vo
lume procent vooropgesteld. Het 
brouwprocédé van Corsendonk is 
niet te vergelijken met dat van an
dere bieren. 

Het Corsendonk bier wordt niet 
gefilterd, zodat de natuurlijke 
grondstoffen aanwezig blijven. Het 
bier ondergaat twee gistingen, een 
eerste in de gistkuip en een twee
de in de fles waarin biergist wordt 
toegevoegd dat men op de bodem 
kan zien liggen. De gevulde flessen 
worden dan bewaard in een warme 
donkere kamer. Nadien wordt het 
bier uitgeleverd en gaat het 
gistingsproces gewoon verder. Na 
drie maanden fles is Corsendonk 
bier op zijn best. Thuis wordt Cor
sendonk bier liefst bewaard in een 
koele donkere ruimte, bij voorkeur 
een goedekelder. De ideale 
schenktemperatuur ligt tussen 8 en 
14 graden. De koelkast is dus te 
koud en de huiskamer te warm. 
Schenk uw Corsendonk in één 
keer uit in een groot wijnglas en laat 
een beetje bier in de fles. 

De biermusea 
in Vlaanderen 
• Bf ussels museum van tie Geuze, öheüdeslraat 66, Aoder-
jeeht. Van beg-iri september lot eind apuh elke zaterdag van 10 
tot 17 uur. Groepsbezoeken; op afspraak 02-4§ö.32.54. Toe* 
gangspris: 70 frank {rondtsMfng en twee kori^umptles). 
• Brouwershufs, Adriaan fitouwerstraat^, Antwerpen. Van 10 
tot 17 uur<nJetopmaainiaö).teL 03-216.28.10. Toegangsprijs: 
60 frank, Antw&tpenaAt$. gratis. 
• ftrejuweriimuseum, Sfouwersluns, örote Markt 10, Brussel. 
Weekdagen van i ö tot 12 en van 14 tot 17 uur, zaterdag van tO 
tot 12 uur, var» 1 mei tot 30 september, Toegangsprijs; 50 frank 
{konsumptfe en voorstelling), tel. 02-512,26,96, 
• StedeHIkbrouwerfjmuseum.Qmte Markt, Leuven Open 1 
apri!-30 september, 1t en 15 uur. op zondag om 15 uur, tel 
016-23.49.41, Toegangsprijs; gratis. 
• 8ro«werf|mfc)s»u«J, Stationsstraat 3, Wiriebroek Elke eerste 
zondag van de maand vanaf 15 uur, tei, 015-20.80.58. Gratis, 
• BoohORer BfOuweHjOiuseum, Dorpsstraat S3, Bocholt, 
Schflftelijke aanvragen bij Jean Martens, 3590 Bochoft, 
• Paenhuis, Provinciedometn Bokrijk, Openluchtmuseum, 3600 
Genk. Van 30 maaft-14 oktofeer, van 10 tot 18 uur 
• 't Nleowhuys, Museum voor Heemkunde. Foiklore en Oud-
fietdkunde, Ernest Ourystraat 42,3320 Hoegaarden Open van 
10 tot 20 uur, t e l 016-76.62.94 Toegangsprijs, gratis 
• Hmk>nasS Hopmuseum, Oe Stadsschaal, Gasthuisstraat 21, 
8970 f^operlnge. Open; 1 mei-30 september op zondag van 14 
u. 30 tot i7 u. 30. ïn |u i en augustus elke dag met gids en een 
Hommelbier, tel. 057-33.40.Sl 
• PrJVémuseum L. Waes, Walplaats 27.8000 Brugge Bezoe
ken schriftelijk aanvragen 

Het donkere, zachte Corsen
donk bier wordt Pater genoemd, 
het pittige, blonde, Agnus. Beide 
bieren worden afgevuld in 75 cl 
flessen met champagnekurk en in 
33 cl flessen met kroonkurk. De 
slanke bruine flessen dragen het 
ingebrande Corsendonk zegel uit 
de 15de eeuw en het logo is een 
15de eeuws handschrift van een 
monnik van de Corsendonk priorij. 

Op 9 november 1982 werden in 
de priorij de eerste flessen ontstopt 
en een jaar later werden er al 
840.000 flessen verkocht, in 1984 
ruim 1,5 miljoen en nu ligt het ver
koopcijfer boven de 2 miljoen. Ze
ker de uitvoer speelt in deze posi
tieve ontwikkeling een grote rol. 
Waar in 1983 amper 3% van de 
Corsendonk omzet werd uitge
voerd, is dat nu al meer dan 15%. 

De voornaamst exportmarkt is Ita
lië, daarna volgen Nederland, waar 
o.a. Hilton Hotels besloten Corsen
donk te promotoren als ,,The taste 
from Belgium", en Zwitserland. In
middels zijn sterke prospektie-
akties aan de gang in de Verenig
de Staten en Zaïre. Op 12 juni van 
verleden jaar werd in Madrid aan 
het Corsendonk bier het diploma 
en de Internationale Gouden me
daille voor de kwaliteit van alkoho-
lische dranken toegekend. Corsen
donk heeft een oude Vlaamse bier-
traditie in ere hersteld en de hele 
wereld mag er met volle teugen van 
meegenieten. 

NIc V.B. 

Vlaamse 
abdijen 
met bier 

De abdijen van Westmalle en 
Westvleteren (zie onze foto) zijn 
met te bezoeken, dat is ook het ge
val voor hun brouwerij. Beide 
kloosters bezitten wel een café te
genover het klooster. Andere 
Vlaamse met een bier zijn wel te 
bezoeken. 

Affligem. Benediktijnenabdijte 
Hekelgem. Na afspraak, met een 
gids te bezichtigen (052-35.59.31). 

Bornem. Cisterciènserabdij. Te 
bezoeken met een gids. Afspreken 
met de brouwerij (Van Steenberg-
he, 091-44.50.71). 

Grimbergen. Norbertijnenabdij. 
Elke dag te bezoeken tussen 16 en 
17 uur met gids. 

Postel. Norbertijnenabdij. Na af
spraak 014-37.81.21 met gids. 

Tongerlo. Norbertijnenabdij Te 
bezoeken van Pasen tot septem
ber, tussen 14 en 18 uur. Info: 
014-54.52.21. 

22 JUNI 1986 
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Waar gaat onze hop heen? 

Diskussie 
tussen hopboeren 
en brouwers 

,,Dat de hopteelt in volle krisis verkeert is ontegen
sprekelijk. Nog nooit hebben wij meegemaakt dat hop 
van september tot op heden praktisch onverkoopbaar 
was. De gevolgen van een dergelijke marktsituatie zijn 
katastrofaal. "Datzijn de woorden van de heer Persijn, 
voorzitter van de afdeling Hop, aangesloten bij de Nat. 
Dienst voor Afzet van Land- en Tuinbouwprodukten. 
Deze noodkreet staat te lezen in het jongste nummer 
,, Het Kleine Brouwersblad'' en lijkt onbegrijpelijk voor 
leken die weten dat dit land jaarlijks 14 miljoen hl bier 
brouwt. 

OP IS onontbeerlijk voor 
het brouwen van bier en 
werd in ons land steeds in 

grote hoeveelheid geteeld. Hon
derd jaar geleden waren dat 4.185 
ha, bij de eeuwwisseling was het 
cijfer tot de helft herleid om bij het 
begin van de vijftiger jaren een 
dieptepunt van 600 hate bereiken. 
Na hoogten en laagten situeert de 
oppervlakte hoplochtmgen zich 
thans rond de 900 ha. 

Duitse 
overheersing 

De behoefte aan hop bedroeg in 
198442.000 kwintaal. In datzelfde 
jaar produceerden onze hopboe
ren 28.666 kwintaal of ongeveer 
2/3 van de totale hopbehoefte. 
Maar wat gebeurde er? Onze hop 
ging naar het buitenland of bleef 
onverkocht! Vandaar de alarm
kreet van dhr. Persijn. 

In hetzelfde vakbladantwoordt 
prof. Melis met de vraag:" Wat ver
langt de brouwer van de planter?". 

Het antwoord daarop schijnt met 
eenvoudig te zijn stelt de prof. maar 
heeft veel te maken met onze po
sitie in de EG. Onze hopproduktie 

betekent op wereldvlak 1,1%, op 
Europees vlak 2%. De Europese 
hopmarkt wordt door West-
Duitsland beheerst met 27% van 
de wereldproduktie. Dat land be
paalt dan ook de prijzen en de 
hoprassen. 

Niet alle Gold 
biinict... 

De kostprijs van onze hop ligt ho
ger dan in de rest van de EG, van
daar dat ze minder aantrekkelijk is 
voor de brouwer, het tweede min-

Hop bij ons 
370 ha van de Vlaamse hop 

levert de weinig gevraagde 
Brewers Gold, een soort die te 
weinig aroma zou bevatten. 

De 22 "Waalse" hop te Vo
delée bij Philippeville worden 
bewerkt door een uitgeweken 
Poperingse landbouwer 

Poperinge ± 685 ha 
Aalst-Asse ± 185 ha 
Vodelée (W.) + 22 ha 

892 ha 

punt IS de té grote produktie van 
een bepaalde en weinig gevraag
de hopsoort: Brewers Gold Om 
aan deze toestand te verhelpen for
muleren de brouwers dan ook een 
aantal wensen. 1. Zekerheid van 
bevoorrading aan een redelijke 
prijs (,,Zo laag mogelijk!" zeggen 
ze onomwonden). 2. De zekerheid 
over de kwaliteit van de soorten 
hop (Gesjoemel met hopsoorten 
moet ophouden. Zo zou de veelge
vraagde Hallertau-soort met de 
Brewers-Gold gemengd wor
den. .). 3. Omdat hop veel ruimte 
inneemt en dure koude energie 
vraagt verlangen de brouwers 
meer en meer extrakten die weinig 
ruimte voor opslag vergen. 

Ernstige aanpalc 
Bij de prioriteiten stellen de brou

wers het verdwijnen van de te veel 
geplante Brewers Gold (350 ha in 
het Poperingse, 20 ha in Aalst-
Asse). Het aanplanten van aroma
tische hopsoorten en rassen die 
voor extrakten in aanmerking ko
men. Als voornaamste wens vra
gen zij dat onze hopboeren profes
sioneler zouden werken. Dat wil 
voor hen zeggen:,,maximale pro-
duktiviteit met minimum aan 
kosten"... 

Natuurlijk blijft deze diskussie 
een louter professionele aangele
genheid, toch wensten wij er met 
aan voorbij te gaan omdat in het 
jaar van het bier blijkbaar alleen 
gesproken en geschreven wordt 
over datgene wat onder de stop zit. 
Nu onze,,klassieke" landbouw het 
steeds moeilijker krijgt mag de di-
versifikatie en de verbetering van 
de niet-traditionele produkten met 
verwaarloosd worden. Alle baten 
helpen uiteindelijk. Met een brou
wer op het ministerie van Land
bouw kan het probleem van onze 
hopteelt toch ernstig aangepakt 
worden 

AMYLUM: 
zetmeel, glucose en gluten 
op wereldvlak 

In 1873 als familiebedrijfje te Aalst opgericht, behoort AMYLUM an
no 1986 tot de leidende en toonaangevende bedrijven in de zetmeelin-
dustrie op wereldvlak. 

De hoofdaktiviteit van AMYLUM bestaat in de produktie van zetmelen, 
suikers en proteïnes uit maïs en tarwe Jaarlijks worden zowat 400 000 ton 
maïs en 300 000 ton tarwe in de fabriek te Aalst verwerkt; hiermee is AMY
LUM het grootste graanverwerkende bedrijf van België 

AMYLUM in Aalst is de hoofdzetel van een Europese groep met produk-
tiebednjven in Engeland, Spanje en Griekenland Met eigen verkoopkan 
toren in Frankrijk, Duitsland, Italié, Engeland en Zwitserland en een net 
van exclusieve agenten in alle andere Europese landen, voert AMYLUM 
zowat 85 % van zijn produkten uit 

De researchlaboratoria zijn gecentraliseerd in Aalst tientallen inge
nieurs staan borg voor eigentijdse ontwikkelingen in en onderzoek op zet 
melen, suikers, proteïnes en biotechnologie en dit zowel voor voedings 
als niet-voedingstoepassmgen 

Dank zij deze technologie is AMYLUM de grootste Europese producent 
geworden van isoglucose, fructose, tarwezetmeel en gluten 

Produkten 
• Natieve en gemodificeerde zetmelen (meritena, orisol, meriwit, merigel), 
op tarwe- en maïsbasis, in bakkerij- en biscuiteriesektor, papier- en golf-
kartonnijverheid, brouwerij, veevoederindustrie, 
• Glucosestropen (mylose, fermentose) in de zoetwarensektor, konfituu-
rindustrie, brouwerij, ijskreemfabrikatie, 
• Dextrose (meritose, sir-o-dex) in de voedingsindustrie, farmaceutische 
produkten, fermentatietoepassingen, 
• Isoglucosestropen(isosweet,sir-o-swit, isodex)-suiker met zelfde zoet-
kracht als bietsuiker, in frisdranken, konfituren, gekonfijt fruit, vruchten 
op stroop, confiserie, 
• Fructose (fructamyl) door zijn hoge zoetkracht uitermate geschikt voor 
de bereiding van laag-kalorische dieetprodukten 
• Maltodextrines(maldex,glucodry) inaroma-ensmaakstoffenindustrie 
en in babyvoeding 
• Vitale tarweglutenlbiogluten.amypro) in broodverbeteraars, als emul-
gatoren in soepen en sauzen, bij petfoodfabrikatie 

AMYLUM commercialiseert eveneens de klassieke bijprodukten van 
de zetmeelindustrie maïsglutenfeed („unica"), maïsglutenmeal („albumex 
60"), tarweglutenfeed (amyfeed) en ongeraffineerde maïsolie 

AMYLUM N.V. 
Burchtstraat 10, 9300 Aalst 

Tel. 053-76.33.33 
Telex: 12363 B 

Telefax: 053-78.31.83 

(Advertentie) 
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Een brok bewogen sociale geschiedenis 

„De hommelpluk 
tussen 1900-1955" 

Vlaanderen is twee hoppestreken rijk, de grootste in 
het Poperingse, de kleinste tussen Asse-Aalst. Deze 
eindeloze groene gaarden bepalen sinds honderden 
jaren beide landschappen en waar ze verdwenen of in
geperkt zijn herinneren toeristische wegwijzers aan dit 
geurige verleden. Door Vlaanderen lopen 2 hopperou
tes : de Hoppelandroute rond Poperinge en de Hoppe
route rond Asse-Aalst Her en der wordt nu ook gestu
deerd rond de hop. Zo verscheen eerder dit jaar een 
Hopboek te Affligem, is er een Hopmuseum te Pope
ringe en werd zopas het projekt Mondelinge geschie
denis van de Hoppepluk beëindigd. 
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H ET projekt behelsde een on
derzoek door het Mase-
reelfonds van Poperinge 

naar het werk en de levensomstan
digheden van ,,de plukkers met de 
hand tussen 1910 en 1955" Het 
projekt resulteerde in een fototen
toonstelling een brochure en een 
videofilm die nog tot 22 juni in Po
peringe loopt en daarna een toer-
nee door de Westvlaamse hop
pestreek maakt Hopelijk kan het 
projekt ook in andere delen van 
Vlaanderen bekeken worden 

,,Kotjesmannen" 
Tot einde 1955 gebeurde de 

hoppepluk met de hand Een be
zigheid die elk jaar gedurende de 
maanden september en gedeelte
lijk oktober, de gemeente Poperin 
ge uit haar landelijke slaap trok 

De pluk veroorzaakte telkens 
een massale verhuis van West
vlaamse seizoenarbeiders uit de 
streek van Houthulst die veelal een 
verdubbeling van de Poperingse 
bevolking betekende Niet allen 
kwamen met de trein fiets boere-
kar of gewoon te voet, daarnaast 
zakten eveneens een dnehonderd-

tal woonwagens — de kotjesman 
nen — af naar de hoppestreek 

Konflikten spanningen, xenofo 
be reakties, maar ook vriendenre-
laties met de vreemde plukkers 
waren bij de autochtone bevolking 
dan ook met uit de lucht Volk trekt 
volk en ook leurders met schoen-
blink, of -banden, dweilen, zeep 
borstels kwamen hun waar aanprij
zen, of slijpen van scharen vertin
nen van lepels tot het verhandelen 
door zigeuners van paarden bij de 
boeren Ook marktzangers vonden 
vlug de weg naar de streek 

De zondag was uitgaansdag, dit 
betekende ontmoetingen onder de 
vreemde plukkers, en op het einde 
van de dag werd er door benevel
de geesten wel eens gevochten 
voor een Poperingse schone 
Vechtpartijen waren schering en 
inslag Kortom een turbulente pe
riode voor een streek die anders te 
slapen lag in de vrede van het land-
scfiap 

Toen kwam 
de machine... 

Als de laatste bel geplukt was 

Tot 1955 gebeurde de hoppluk met de hand, vooral vrouwen en werklozen werden ingezet Toen dan de pluk-
machine kwam ging dan een groot sociaal gebeuren verloren 

nep de boerin de plukkers een voor 
een op de voute waar men zijn 
, plokgeld" kreeg naargelang het 
aantal kilo's dat men geplukt had 
en ook naargelang men zonder of 
op halve kost geplukt had Sommi
ge plukkers bleven nog een week 
hangen om de patatten te helpen 
rapen of men trok naar huis, ofwel 
ging men labeuren in de bieten 
campagne in Frankrijk 

Deze boeiende geschiedenis 
wordt in 40 kaders visueel weerge
geven tot en met de aankomst van 

de plukmachine, het einde van een 
halve eeuw hoppepluk* met de 
hand' 

Plaats en data 
Tot en met zondag 22 juni te Po 

pennge, Halle Toeristische Dienst 
Grote Markt 

Van 23 juni tot en met zondag 29 
juni te Watou, Markt cafe-
restaurant Het Hommelhof 

Van 30 juni tot en met zondag 6 

juli te Poerpinge, Veurnestraat, ca
fe De Keikop en cafe 't Stami-
neetje 

Van 7 juli tot en met 13 juli te Dra-
nouter Koudekotstraat cafe De 
Tere Plekke 

Van 14 juli tot en met 20 juli te 
Westouter cafe De Wulfhille, Ro 
debergstraat 

Alle verdere inlichtingen bij Carlo 
Jengember, Onze-Vrouwedreef 53 
te 8970 Poperinge, tel 
057-33 60 26 

machtig bier 
MfRlNTA K URNl Tt i \7 4" K" 

BROUWERIJ 

MOORTGAT 
BREENDONK 

Tel. 031-86.71.21 
Voor ,,AL" uw bieren 

en limonades 
BIjhuizen: Cogels Osylei 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel. 031-36.10.11 

Jan Deheegher 
Ledeganckstraat 19, Gent 

Tel. 091-22.45.62 

Van Bacchus 
en 
Brigand 
Een vraaggesprek met brouwer 
Luc Van Honsebrouck (Brigand-
Bacchus) leest U op biz 28 
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Wan dag 
tot dag 

Zaterdag 21 juni 
D BRT1 - 16.00 
Drie flinke meiden, film 
D BRT1 - 18.00 
Tik tak 
D BRT1 - 18.05 
Stad op stelten, Halle-Geraards-
bergen 
D BRT1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen 
D BRT1 - 20.20 
Geen avontuurtjes, film 
D BRT1 - 21.50 
Komponist en hof, nieuwe dok serie 
D BRT1 - 22.40 
Sport op zaterdag 
D BRT2 - 15.00 
De langste dag, kulturele info 
D BRT2 - 19.45 
W.K. Voetbal, kwartfinale 
D BRT2 - 22.00 
De langste dag, kulturele info 
D BRT2 - 23.30 
W.K. Voetbal, 23.30 Kwartfinale 5-6, 
23.45 Kwartfinale 7-8 
D Ned. 1 - 17.41 
Family Ties, serie 
D Ned. 1 - 18.05 
Ripley's believe it or not, dok. serie 
D Ned. 1 - 18.30 
Heilige koe, auto- en motorsport 
D Ned. 1 - 20.28 
Miami Vice, serie 
D Ned. 1 - 21.15 
Rur op iQfcatie, praatshow 
D Ned.1 - 22.00 
The Greek Tycoon, film 
D Ned. 2 • 19.12 
Studio sport 
n Ned. 2 - 21.50 
Nederland C, i(unstinfo 

Zondag 22 juni 
D BRT1 - 11.00 
Konfrontatie, debat 
D BRT1 - 14.30 
Kwizien, kooktip 
D BRT1 - 15.40 
De keikop, jeugdfilm 
D BRT1 - 16.20 
Allemaal beestjes, dok. 
D BRT1 - 17.00 
Transport, serie 
D BRT1 - 18.00 
Tik tak en Liegebeest 
D BRT1 - 18.20 
De Tripoden, SF-serie 
D BRT1 - 18.50 
De dag dat de wereld veranderde, 
dok. serie 

D BRT1 - 20.00 
Bloemetjes bulten, tip 
D BRT1 - 20.05 
The Cannonball run, film 
D BRT1 - 21.35 
Premiere-magazine 
D BRT1 - 22.25 
Het hart van de draak, dok. serie 
D BRT2 - 14.45 
Belgisch kamp. wielrennen 
D BRT2 - 19.25 
W.K. Voetbal, 19.25 Kwartfinale 7-8, 
19.45 Kwartfinale 1-2,22.00 Sportwee
kend, 23.30 Kwartfinale 1-2, 23.50 
Kwartfinale 3-4. 

Vuurberg Bette Midler is „ The Rose", tiet tragisctie verhaal van rockzan-
geres Janis Jopim. Dinsdag 24 juni om 20u.15 op Ned. 2; 

D Ned. 1 - 19.05 
Cijfers en letters, kwis 
D Ned. 1 - 19.35 
Lou Grant, serie 
D Ned. 1 - 20,25 
Heksenwerk, sene 
D Ned. 1 - 21.15 
Brandpunt, info 
D Ned. 1 - 21.40 
Mijn dochter en ik, sene 
D Ned 1 - 22 05 
Misdaad BV, serie 
D Ned. 2 - 21.50 
Southern comfort, dok. 
D Ned. 2 - 22.27 
Afzien, film 

Maandag 23 juni 
D BRT1 - 18.00 
Tik tak en Plons 
D BRT1 - 18.10 
Kameleon, kinderprogramma 
D BRT1 - 18.35 
Het meisje met de vreemde krachten, 
nieuwe serie 
D BRT1 - 19.00 
lemandsland, toeristische info 
D BRT1 - 20.10 
Anna van de vijf steden, serie 
D BRT1 - 21.00 
Mijn grote liefde heet muziek, show 
n BRT2 - 20.15 
W.K. Voetbal 
D Ned. 1 - 18.55 
Bassie en Adriaan, serie 
D Ned. 1 - 19.00 
The Fall Guy, serie 
D Ned. 1 - 20.28 
Te land, ter zee en in de lucht 
D Ned. 1 - 21.20 
Dempsey and Makepeace, serie 
D Ned. 1 - 22.05 
Tros aktua, info 
n Ned. 1 - 22.35 
Harten twee, serie 
D Ned 2 - 19.27 
Kro's tekenfilmfestival 
D Ned. 2 - 19.55 
Cat Ballou, western 
D Ned. 2 - 21.x 
Oost west, thuis best?, dok. over 
Rusland 

Dinsdag 24 juni 
D BRT1 - 18.00 
Tik tak, Plons en Carolientje 
D BRT1 - 18.25 

Er was eens... het heelal, dok. strip 
D BRT1 - 18.50 
De zeven van Blake, SF-serie 
D BRT1 - 20.30 
Brat Farrar, serie 
D BRT1 - 20.55 
Argus, praatsfiow 
D Ned. 1 - 17.46 
De kinderen van de vuurberg, nieuwe-
sene 
D Ned. 1 - 18.05 
Kate & Maggie, serie 
D Ned. 1 - 18.55 
De vrienden van de Roze Panter, strip 
D Ned. 1 - 19.25 
Dodger, Bonzo en de rest, serie 
D Ned. 1 - 20.28 
Ik hou van Hollands, show 
D Ned. 1 - 21.30 
Alles draait om Martin, serie 
D Ned. 1 - 22.00 
Hier en nu 
D Ned. 1 - 23.00 
De avonturen van Sherlock Holmes, 
serie 
D Ned. 2 - 19.12 
Ondertonen in Nederland, show 
D Ned. 2 - 19.37 
Kenmerk, info 
D Ned. 2 - 20.00 
De Smurfen, strip 
n Ned. 2 - 20.13 
The Rose, film 

Woensdag 25 juni 
D BRT1 - 18.00 
Tik tak 
D BRT1 - 18.05 
Keromar, jeugdserie 
D BRT1 - 18.37 
Dromen, serie 
D BRT1 - 20.10 
BUI Cosby show, serie 
D BRT1 - 20.40 
Ik, Ali; film 
D BRT1 - 22.25 
Het gerucht, kunstinfo 
D BRT2 - 19.45 
W.K. Voetbal, 19.45 Halve finale; 
23.30 Halve finale; 23.45 Halve finale 
D Ned. 1 - 19.00 
De Smurfen, strip 
D Ned. 1 - 19.24 
Vijf tegen vijf, kwis 
D Ned. 1 - 20.35 
Apollo en Hyacinth, opera van Mozart 
D Ned. 1 - 22.07 
De konsumentenbus, info 
D Ned. 1 - 22.52 

Achter het nieuws 
n Ned. 2 - 19.22 
Van gewest tot gewest, regionale info 
D Ned. 2 - 21 50 
Nederland C, kunstinfo 

Donderdag 26 juni 
D BRT1 - 18.00 
Tik tak, Plons en de Snorkels 
D BRT1 - 18.35 
Doorzetters, nieuwe serie 
D BRT1 - 19.20 
Kwizien, kooktip 
D BRT1 - 20.15 
Dempsey en Makepeace, serie 
D BRT1 - 21 10 ^ 
Panorama, info 
D BRT1 - 22.00 
Hotel, serie 
D Ned. 1 - 17 00 
Anders is ook gewoon, dok. sene 
D Ned. 1 - 18.00 
Daktari, sene 
D Ned. 1 - 18 50 
De familie Robinson, serie 
D Ned. 1 - 19.10 
Silverwind Special, show 
D Ned 1 - 20 28 
De zomer van de Loucheux-lndianen, 
dok. 
D Ned. 1 - 22.30 
Het ontstaan van het jodendom, dok. 
serie 
D Ned. 2 - 19.12 
Mask, stnp 
D Ned. 2 - 19.33 
De zwaarste zeilrace rond de wereld, 
dok. 
D Ned. 2 - 20.20 
Tros wondere wereld 
D Ned. 2 - 20.49 
Ellis Island, nieuwe sene 

Vrijdag 27 juni 
D BRT1 - 18.00 
Tik tak en Plons 
D BRT1 - 18.10 
Prikballon, kleutermagazine 
D BRT1 - 18.25 
Knappe koppen, serie 
D BRT1 - 20.15 
Premiere, info 
D BRT1 - 21.05 
Konfrontatie, debat 
D BRT1 - 21.50 
De Nichtenkooi, film 
D BRT2 - 21.00 
Boksen 
• Ned. 1 - 18.10 
Wind in de wilgen, serie 
D Ned. 1 - 19.00 
Bas Boris Bode, serie 
D Ned. 1 - 19.25 
Blokletters, kwis 
D Ned. 1 - 20.28 
Kane en Abel, serie 
D Ned. 1 - 21.20 
Masada, serie 
D Ned. 1 - 22.35 
Fanny Blankers Koen Games, 
atletiek-meeting 
D Ned. 2 - 19.12 
De Smurfen, strip 
D Ned. 2 - 19.35 
The world's greatest lover, film 
D Ned. 2 - 21.05 
Guatemala, eeuwig zwijgen; dok. 
n Ned. 2 - 21.55 
Achter de coulissen, Charlie Chaplin 
D Ned. 2 - 22.45 
Ontmoeting, praatshow 
D Ned. 2 - 23.35 
De verleiding van Mimi, de bankwer-
ker; film 

Een film 
per dag 

Zaterdag 21 juni 
The Greek Tycoon 

Film Uit 1978 die de trieste historie ver
telt van de schatrijke Griekse reder 
Theo Thomasis en zijn relatie met Jac
queline Kennedy die met hem in het hu
welijk trad Anthony Quinn en Jacque
line Bisset spelen de titelrollen. (Ned. 
1,om22u.) 

Zondag 22 juni 
Afzien 
Deze Ned. film uit 1986 gaat over zes 
bevnende dertigers in een huis, die uit
weiden over hun hedendaagse proble
men en vertoren idealen. (Ned. 2, om 
22U.27) 

Maandag 23 juni 
Cat Ballou 
Amerik. komische western uit 1966 met 
o.a. Jane Fonda en Lee Marvin. Cathe
rine Ballou, een jonge onderwijzeres, 
keert terug naar de ranch van haar ou
ders. Haar vader werd in opdracht van 
een groep,.zakenmannen" vermoord 
en zij is vast van plan de daders te straf
fen,.. (Ned. 1, om 19u.55) 

Dinsdag 24 juni 
The Rose 
Amerik. musical uit 1979 over het leven 
van de rockzangeres Janis Joplin, die 
aan haar roem volledig ten onder gaat. 
Bette Midler, nu nog steeds een,,podi
umbeest", beweert dat in de film een 
heleboel traumatische ervaringen uit 
haar eigen leven werden opgenomen... 
(Ned.2, om20u.13) 

Woensdag 25 juni 
Ik, Ali 
Het verschijnen van Günter Walraffs 
boek „Ganz unten" was vorig jaar grote 
sensatie. Deze dokumentaire film van 
Jörg Gfrörer vertelt de belevenissen 
van Walraff als gastarbeider in Duits
land. (BRT 1 , om 20u.40) 

Donderdag 26 juni 
Asphalte 
Franse film uit 1980 met o.a. Carole 
Laure en Jean Yanne. Op 31 juli ver
trekken heel wat Fransen met vakantie. 
Juliette, een nogal verstrooide jongeda
me, heeft uitgerekend die dag uitgeko
zen om zowat 1000 km zuidelijker naar 
Montpellier te rijden om haar minnaar 
te ontmoeten... (RTBF 1, om 20u.30) 

Vrijdag 27 juni 
De Nichtenkooi 
,,La cage aux folies I I " uit 1980 is het 
vervolg van de eerste film van Edouard 
Molinaro, met nieuwe belevenissen van 
het homosexuele paar Renato (Ugo 
Tognazzi) en Zaza (Michel Serrault). 
Ditmaal raken zij verwikkeld in een in
ternationale spionagezaak. (BRT 1 , om 
21U.50) 
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Een van de 
grofste leugens die 
dit koninicrijk blijft 
aanhouden is alles 
wat bij ons ge
kweekt, gebrou
wen, in mekaar 
geknutseld, ge
presteerd of gege
ten wordt in het 
buitenland als Bel
gisch te verkopen. 
En alhoewel liegen 
bedriegen is, vol
harden de diensten 
van buitenlandse 
handel in de 
boos-heid. 

Deze Grote Leugen is niet zomaar 
vrijblijvend maar weldoordacht, want 
het staat goed in den vreemde uit te 
pakken met de vondsten van de we
tenschap, de vruchten van het hard 
labeur, het vernuft van de vernufte-
lingen, de spieren van de sportlui. 

Ja, dit is 
Beigiscii! 

Dus kreeg een publiciteitsjongen 
de opdracht de bedrieglijke Belgi
sche komaf in woord en beeld om te 
zetten. Voor alle duidelijkheid: Bel
gisch bestaat niet en dus zou de op
dracht als onuitvoerbaar naar de op
drachtgever moeten teruggestuurd 
worden. Maar geen nood. De meest 
voor de hand liggende leugen werd 
uit de kast (met de trikolore vlaggen) 
gehaald. En met grote pompe werd 
de vondst bekendgemaakt. „Dit is 
Belgisch!", zo simpel klinkt dat. Niet 
het minste greintje fantasie, laat 
staan eerlijkheid; geen pitje fijnge
voeligheid, geen poging tot kamoe-
flage. Nu weten gij en ik dat er soor
ten leugens zijn: charmante, lompe, 
kwaadaardige, om bestwil. Deze leu
gen is Belgisch! 

In het verleden werd nochtans her
haaldelijk op de leugen gewezen. Ju
les Destrée bedacht er een histori
sche uitspraak voor en koning Albert 
sprak zijn IJzerleger met zijn Vlaam
se naam aan. Maar dat is allemaal ge
schiedenis... 

Ons Vlaams witloof wordt verder 
als Belgisch gesleten. Ons Vlaams 
textiel is Belgisch, Vlaamse tapijten 
dempen het gekrakeel in de UNO, ze 
verdoezelen het geroezemoes in de 
Vatikaanse gangen, maar zijn Bel
gisch. Het trekpaard, groot en sterk 
geworden op de heuvels van het Pa-
jottenland en in de Westvlaamse pol
ders is Belgisch, de veelgeprezen 
herdershond is Belgisch at heeft hij 
vier Vlaamse voorouders: de Meche-
laar, de Groenendaal, de Tervure-
naar, de Lakenaar... 

Ons bier, ónze hop van hetzelfde. 
Onze bloedeigen meubelindustrie is 
nu plots ook Belgisch geworden. On
ze Rode Duivels zijn Belgen, onze 
renners zijn geen Flandriens meer, 
maar Belgen. 

Oh, ik was nog Rubens en Breugel 
vergeten; want ooit hingen ze te kijk 
in Japan als vertegenwoordigers van 
het grote Belgische pikturale talent... 
Nou, moe! Keren we terug tot de 
Mundial. Noordieren en Schotten 
sjotten er niet onder de Union Jack 
maar onder hun eigen kleuren. En 
waarom wij niet? Verdorie nog aan 
toe! 

Niets weerhoudt de Waalse land
genoten in het buitenland hun eigen 
produkten in het teken van de haan 
te verkopen maar ook zij geraken niet 
uit de Belgische verpakking. Wat is 
dan wel Belgisch, zul je vragen. De 
koning ? Als je van een Coburger een 
Belg kunt maken, mij goed. Manne
ke Pis? Vergeet niet dat het een ko
pie is van het veel oudere plassertje 
uit Geraardsbergen. De kongresko-
lom ? Sinds Emiel Moyson weten we 
dat ze gehouwen is uit Franse steen, 
dat het beeld uit Parijs komt en dat 
Leopold zijn koninklijk achterste naar 
Vlaanderen keert. Ja, dit is Belgisch! 

—M^j 15 

'QnihoudBtt 
Bier wordt algemeen beschouwd als de oudste alko-

holische drank ter wereld en moet voor het eerst ge
brouwen zijn zowat 3.000 v. Kr. bij de Sumeriërs. Maar 
ondanks die verre afkomst in tijd en afstand is de pa
troonheilige der brouwers de heilige Arnoldus ofArnul-
fus een Vlaming, geboren te Tiegem bij Oudenaarde, 
gestorven in 1987. Hij was bisschop van Soissons en 
abt van de Benediktijnenabdij van Oudenburg. 

A RNOLDUS beweerde uit 
ervaring dat stoere bier-
drinl<ers minder vatbaar 

waren dan gewone burgers voor 
epidemiën die in zijn tijd scliering 
en inslag waren. Begrijpelijl< over
igens: bier werd gebrouwen met 
gekool<t, dus bal<teriënvrij water en 
het was, dankzij de zetmeel-, 
vitaminen- en minarelenrijke gerst, 
prima voor de gezondhieid. IVIen 
geloofde in de toenertijdse midde
leeuwen natuurlijk in een mirakel 
en de ikonografie stelt onze Vlaam
se heilige dan ook meestal voor ter
wijl hij zijn bisschopstaf in een gist-
kulp dompelt. Logisch dat hij daar
door sinds eeuwen de simpatie van 
onze brouwers geniet. Te Tiegem 
staat een kapel met het wapen van 
de brouwers die getuigenis aflegt 
van de diepe eerbied van de Vla
mingen over Arnoldus. Vlakbij die 
kapel ontspringt een bron die als 
mirakuleus wordt beschouwd. 
Meer daarover kan mijn lezen in 
Stijn Streuvels ,,Tiegem, het 
Vlaamse lustoord". 

In Vlaanderen, en wellicht niet al
leen hier, waren de meeste bieren 
van monastieke af komst. Niet om
dat de monikken zulke zinnelijke 
pinteliers waren, maar gewoon om
dat toen alleen de kloosters de mid
delen hadden om brouwerijen uit te 
baten: voldoende veel gerst, rog
ge, traditie, materiaal, kapitaal en 
ervaring. Nu moeten we ons over 
dat vroege patersbier niet te veel 
voorstellen. Het was een afkooksel, 
een most van gegiste graangewas
sen, vrij smaakloos en moeilijk be-
waarbaar, al na enkele maanden 
werd het bitter, het was,,gekeerd". 

Ter verbetering van de smaak 
voegde men aan het bier allerhan
de kruiden of honing toe of werd 
het gearomatiseerd met vruchten 
(vandaar nog de Brusselse krie-
kenlambiek en het Limburgse mo-
rellenbier op basis van zure ker
sen). Pas sinds de 16de eeuw werd 
het bier overwegend met hop ge
kruid, wat niet enkel de smaak, 
maar ook de houdbaarheid ten 
goede kwam. 

//^«y«fe, 
Kristin Huybrechts uit de Molenhoek 22 te 9050 Ever-

gem was één van de twaalf WlJ-lezers die ons de juiste 
oplossing stuurden op onze 130ste opgave. 

We zochten het gedicht,,Grond" van Karel Jonc-
keere. 

EZE week hebben we iets 
heel speciaal. U merkt dat 
dit WIJ-nummer wor een 

deel in het teken staat van het 
,,Jaarvan het Bier". Precies daar
om kozen wij verzen uit een gedicht 
over een kroeg. Aan U om de titel 
van dit gedicht en de auteur te 
vinden. 

De winnaar van deze opgave 
krijgt deze keer geen boekenpak
ket maar een heus karton Kriek ge
schonken door de Brouwerij Linde-
mans te Itterbeekl In dit dorstig 
weer een niet te versmaden buiten
kansje... 
Een grijze middag in 't begin van mei, 
een klein café „Au Voyageur"getieten, 
in wolken rook rijdt soms een trein 
voorbij... 
Wat doe ik hier? De hemel mag het 
weten. 

Van de oude dromen, die ik dacht ver
geten, 
voel il( de vleugelslag opeens nabij; 
reeds deze morgen wist ik mij bezeten, 
is het de lente, ofli0 de schuld aan mij ? 

Sedert de tijd dat 'k lezen kan en 
schrijven 
kon ik nooit rustig in een kamer blijven. 
Nü ben 'k alleen maar thuis in de natuur 

of in een koffiehuis. Ik kan niet leven 
met vaders, moeders, zusters, nichten, 
neven, 
soms met een vriend, en voor eeh en
kel uur. 

Wij verwachten uw oplossing 
vóór dinsdag 8 juli op het bekende 
adres: WIJ, „t\Aeespelen (133)", 
Barrikadenplein 12, 1000 Brussel. 
Veel plezier! 

/K nO£r JE NOG 6MM 
êtLüK eavefi I 

tIMR. 'T ZAL ^'2? ... fiL^ vLmmiti 
^ ()-> O'^ek eeen e£a> 

M5 ER DAN 

Bier is ongetwijfeld een van de sterke punten van de 
autentieke Vlaamse gastronomie. Bereidingen met bier 
zijn doorgaans fijn en licht, wat van met wijn bereide 
gerechten niet altijd kan gezegd worden. Toch bestaat 
er al eeuwen en nog steeds de koppige neiging om bier 
in vergelijking met wijn als minderwaardig te beschou
wen. Die ongegronde onderschatting van het bier 
steunt op een aantal historische gewoonten en misvat
tingen die nog altijd voortleven. Om ze te weerleggen 
moet men ze tenminste kennen. 

IN de middeleeuwen had men 
beslist meer dorst dan nu om
dat het voedsel, vlees en vis, 

in zout bewaard werd. In de 
kloosters van de 12de en 13e eeu
wen golden de voorschriften dat de 
monikken hun dorst mochten les
sen met water of bier naar believen, 
wat natuurlijk niet bijzonder eervol 
voor het bier was. In dezelfde geest 
deelde men op vastendagen een 
brok droog brood rond dat men 
mocht nuttigen „cum aqua aut cer-
vesia", met water of bier, naar keu
ze. Er bestonden toen 2 soorten 
bier, waarvan het minst goede, het 
zogenaamde ,,bier der broeders" 
(conventbier) mocht uitgedeeld 
worden aan de armen en tuinman
nen. Dit rantsoen droeg de wat 
trieste naam ,,consolato". De hei
lige Lodewijk dronk tijdens de 
vasten bier uit,,versterving". 

Waarom dat eeuwenoud misprij
zen voor het bier? Allereerst uit 
snobisme. Wijn was de drank van 
de Romeinen, de overwinnaars. 
Dan was er de Heilige Schrift. De 
wijn, de wijngaard, de wijnkelder 
worden er 1200 maal in vermeld en 

altijd in lovende zin. En de Heer zelf 
veranderde in Kana water in wijn, 
en zei hij tijdens het laatste avond
maal niet ,,Dit is mijn bloed". Bier 
blijkt in de Schrift onbekend. 

Maar wij kennen het gelukkig 
wel. En wie zal er niet kulinair ge
nieten van de waardige versnape
ringen bij een koel, schuimend 
glas: een blokje Chester, herve of 
gruyère, een boterham met witte 
kaas en mierikswortel, een sneet
je worst, gerookte ham of gewoon 
een hardgekookt ei. 

Er bestaat een boek dat 300 re
cepten bevat „gearomatiseerd met 
bier" en dat uitgegeven werd onder 
auspiciën van de Belgische bier-
proeversgilde. Maar nemen we 
liefst enkele originele Vlaamse re
cepten als voorbeeld, op punt 
gesteld door de hotelschool,,Spij
ker" en daar aan te vragen (Gel-
melstraat 62, 2320 Hoogstraten): 
,,Lamstongetjes in Corsendonk 
Pate met fijne groene boontjes", 
„Biersoep met Corsendonk Pa
ter", „Viswaaier met Corsendonk 
Agnus" en ,,ljssoufflé met kriek". 
Smakelijk en prosit! 
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16 W& 
Opitterse brouwerij houdt traditie hoog 

„Ops" zei St.-Jozef 
en vond 
de Bokkeryer uit! 

In het centrum van Opitter staat de brouwerij St.-
Jozef. Opitter, nu een dorp in Bree, deed zijn status van 
echt dorp steeds grote eer aan want de brouwer Johan
nes Carolus Vissers was er ook burgemeester. De Vis
sers waren afl<omstig van Den Bosch maar legden zich 
toe op het lokale bier. Een dochter van Vissers huwde 
in 1924 Jozef Cornelissen. En zo werd de brouwerij echt 
,,Limburgs"! 

HET echtpaar kreeg dne zo
nen die allen m de stiel gin
gen Jozef begon een limo-

nadefabriek, Leo de bottelarij en 
Jaak werd brouwer 

Internationale 
erkenning 

In het midden van de dertiger ja
ren bouwde Jaak een nieuwe brou
werij en in 1937 dacht hij het Pax-
bier uit, een jaar later de Ops-ale 
Na de oorlog namen de zonen van 
Jaak de familiebedrijven over en 
brachten in 1966 het Limburger 
Kronenbier op de markt Een bier 
dat bij ons met zo gekend is maar 
vooral op de Duitse biermarkt is ge
richt 

Jef Cornelissen een zoon van 
Jan kwam ondertussen de familie
traditie verderzetten Met jeugdig 
entoesiasme gooide hij zich in het 

,, Er zijn meer oude zuipers dan ou
de artsen", grapt brouwerij St-
Jozef Dat ze het beiden ook kun
nen zijn zegt de brouwer er met 

bU^ 

vak, daarbij verlangend uitkijkend 
naar het internationale podium 

In 1975 werd deelgenomen aan 
de MdeWereldselektie van bieren 
te Amsterdam In 1979 wordt voor 

de Ops-ale en het Pax-bier een 
gouden medaille weggekaapt 
Zo'nselektie IS geen lachertje Op 
een willekeunge dag worden onder 
toezicht van een jury 18 flesjes uit 
produktie genomen In het labo blij
ven deze dan drie maand rusten 
waarna ze een aantal strenge ana
lyses ondergaan Dan velt de jury 
haar oordeel smaak, kleur, ja zelfs 
de vorm van het flesje en de vorm
geving van het etiket worden be
oordeeld 

Bokkeryer... 
I n een vraaggesprek over de de

gelijkheid van ZIJ n bieren ant
woordde brouwer Cornelissen ,,Er 
IS geen geheim i Verschillende fak-
toren spelen een rol bij het bepalen 
van de smaak eerst en vooral het 
water, maar ook de bestanddelen 
gerst en hop, die vanzelfsprekend 
van allereerste kwaliteit moeten 
zijn, en het gistingsprocéde Wij 
geven nog steeds de voorkeur aan 
natuurlijke gisting in open kuipen, 
in feite dezelfde metode die reeds 
40 jaar geleden werd toegepast En 
tenslotte is er dat ondefinieerbare, 
de liefde voor het vak die kan men 
met aanleren, daar wordt men mee 
geboren " 

Maar de vindingrijkheid van St -
Jozef ging nog een stapje verder 

In juli van vorig jaar lanceerde de 
brouwerij de Bokkerye, een donker 

bier dat buiten de naam mets met 
de bokrijders te maken Bokkeryer 
IS met zomaar het zoveelste streek-
bier maar vraagt een bestendige in
zet van de 23 werknemers die bij 
St -Jozef voor de kwaliteit van het 
brouwsel zorgen Bokkeryer heeft 
een lange gistingstijd nodig en 
daar wordt angstvallig de hand aan 
gehouden Het is deze bestendige 
zorg die er borg voor staat dat de 

steeds groeiende groep Bokkeryer 
drinkers van dit biertje zoet doet 
houden 

St -Jozef heeft ook zijn eigen 
kriek, daarvoor werd het recept 
meegebracht uit een met meer 
bestaande brouwerij, het is de eni
ge Limburgse Kriek en heeft een 
heel apart smaakje Aan de proe
ver vast te stellen hoe goed i 

Een Witte van Hoegaarden 
in hartje Brussel, d'as pas avontuur! 

Rene, de baas-vriend van café Het Avontuur nodigt U graag mt op een frisse 
Witte van Hoegaarden Die heeft pit' Het Avontuur is gelegen in de Kongresstraat 52 

en de Noordstraat 32 te Brussel, in het hartje van de stad dus Ga eens op avontuur' (Adv) 

De Bierofoon 
van Studio West 

Het jaar van het bier heeft alvast één radiozen
der geïnspireerd om een reeaks bierprogramma's 
te brouwen. 

Sinds 1 januari rinkelt in Studio West, het ont-
koppelingsprogramma van BRT West-
Vlaanderen, de Bierofoon. 

UfT de reeks „Slydio West 
van 't Vat" bleek gaüw 
dat West-Vlaanöeren 

heel wat i& bieden heeft m ver
band met bier 18 grote en klei
ne brouwerijen, hoppevefdert 
en -boeren, musea, die betrek
king hebben op teer brouwen of 
drinken, bierkenners, bier
gastronomen en natuurlijk de 
bierdrinkers zetf 

Prof. A. Goedbier 
Tevens bevat het programma 

een soortement kwis* iemand 
gaat zich installeren op een 
ptaats in de provincie, aan de 
iuisteraars om hem te virvden» 
Vta telefonisch kontakt kur^nert 
zij vragen stellen en kan de,,ge
zochte" tips geven als rug-
gestetintje bfj het zoeken Het 
spef werd „De Bierofoon" ge-

rioemd, modertt klinkend maar 
met een fekker ouwerwetse Qr>-
dertite!' ..eert zoektocht met 
prof Arnoidus Goedbter bach-
ten cie heilige huusjes van de 
provincie" 

Dit tijdeloze heerschap 
Kraamt regelmatig pseudo 
mtellektuefe wartaal uit, heeft 
een burtengewooo slecht karak-
teren een nogal vlinderachtige 
geest Studio-West volgt hem 
op zijn wetenschappelijke na
vorsingen m de provincie West-
Vlaanderen 

De Bierofoon nnkelt efke mid
dag bij Studio West tussen 12 
en 13 uur op 8RT Wesf-
Vlaanderen De prijs, voor wie 
prof A Goedteer kan fokalise-
ren, is eer» bak streekbier, gese-
lekteefd utt de brouwsels van al
le Westvlaamse brouwerijen 
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Boeken over bier 
Het jaar van het bier is een vruchtbare gelegenheid 

om tal van boeken en brochures over bier te schrijven 
en uit te geven. Ze hier allemaal vermelden is onbegon
nen werk, toch enkele aanprijzen die van nut kunnen 
zijn om een beter inzicht te krijgen in de wondere we
reld van het bier maken, proeven, drinken, smaken 
enz... 

Peter Crombecq, proever van de 600 smaken en auteur van 
,,Biersmaken". 

ZOPAS verscheen bij de jon
ge uitgeverij Nieuwe Media 
Produkties de prestigieuze 

„Belgische Biergids". Een meer 

dan fraaie uitgave van 300 pagi
na's en 160 kleurenfoto's waarvan 
vele volle pagina's. 

Brouwer Jozef Van Steenberge (Ertvelde): 

„Traditie en moderne 
teclinieken in 'l zelfde vat" 

Volledigst 
Het boek doet nog maar eens de 

geschiedenis van het brouwen uit 
de doeken, beschrijft de basisin
grediënten, de folklore, de moge
lijkheden voor biercocktails, de 
flessenindustrie, de vergelijking 
met het buitenland aan de hand 
van veel cijfermateriaal. Brouwerij 
na brouwerij wordt uitvoerig behan
deld in een boeiend verhaal over tal 
van grote en kleine brouwers
geslachten. Deze biergids lijkt ons 
zowat het volledigste boek over 
bier. Er zit zelfs een reuze kruis 
woordraadsel in verwerkt. De au 
teur Johnny Hendnk Tulfer weet 
waarover hij schrijft, als verstokte 
bierliefhebber bezocht hij alle brou
werijen en heeft veel van het fraais 
dat ze brouwen m de eigen bier-
kelder. 

In Ertvelde in het Meetjesland draait de Brouwerij 
Van Steenbergen, ook gekend als Brouwerij Bios. Het 
is een kleine brouwerij, waar echter een zeer uiteenlo
pend gamma bieren wordt gebrouwen. Aan het hoofd 
staat brouwer Jozef Van Steenberge, indrukwekken
de gestalte en vlot prater, licentiaat in de Rechen KUL, 
en gedurende 25 jaar burgemeester van Ertvelde. 

lOS brouwde tot 1927 Leute-
Bock, maar de naam was 
„met fatsoenlijk" en er werd 

overgeschakeld op Sparta Pils, die nog 
steeds een respektabele streekomzet 
haalt. Maar deze brouwer heeft ook 
vroeger doorgehad dat een brouwenj 
met kon overleven op pils. En daarom 
vond hij zelf maar een naam uit voor 
een bier dat nu als abdijbier door het le
ven zou gaan. de Monastique Abbay de 
Champion (hoewel dergelijke abdij 
nooit heeft bestaan). 

Bierkultuur 
Daar kwam verandering m toen de 

Cisterciènzerpaters van Bornem hem 
in 1972 vroegen om de Dubbel en Tnp-
ple Bornem te brouwen. Het rijk der fan
tasie kon meteen verdwijnen. En in 
1978 vroegen de Paters Augustijnen 
hem hetzelfde Dit amberkleurig bier 
met nagisting op fles is zondermeer een 
van de betere produkten op onze rijk-
gevulde markt. Voor enkele brouwerij
en lijdt de kwaliteit onder de hoeveel
heid of de dtversifièring, maar Jozef 
Van Steenbergen vertelt fier dat hij een 
uitzondering op de regel is. Dat bewijst 
zijn gunstig onthaald nieuwe bier De 
Gulden Draak, een zwaar bier. Ook het 
Abdijbier Corsendonck, dat onlangs 
nog een grote internationale onder
scheiding binnenrijfde, wordt hier ge
brouwen. 

Jozef Van Steenbergen is een fan
tastisch entertainer en ontvangt graag 
groepjes bezoekers, op voon/vaarde dat 
deze mensen geïnteresseerd zijn in on
ze bierkultuur, en dat ze kunnen luiste
ren en diskussièren voor, tijdens en na 
de degustaties. Geen moeilijke op
dracht toch. Een aanbeveling waard! 

Brouwer Jozef Van Steenbergen 
is 70 jaar, maar vlot te been en rad 
van tong. Wie bereid is met iiem 
een diskussie over bier aan te 
gaan, nodigt nij graag uit tot een 
bezoek aan zijn Ertveldse brouwe
rij, waar een veelheid aan kwali-
teitsbieren van hoge gisting wordt 
gebrouwen. Abdijbieren Bornem 
dubbel en tripel, Corsendonck en 
Augustijn; Bios; De Gulden Draak; 
Nounou en noem maar op worden 

er gefabriceerd en kunnen van
zelfsprekend worden gede-
gusteerd. Het lijkt wel alsof deze 
merkwaardige entertainer pas de 
jongste jaren de volle smaak van 
het brouwen heeft te pakken gekre
gen. ,,De oorspronkelijke, korrek-
te brouwwijze, gekoppeld aan de 
moderne middelen" is het motto 
van deze voorzitter van de Vereni
ging van Kleine en l\/liddelgrote 
Brouwerij. 

Bios, Lindenlaan 25, 9068 Er
tvelde. Tel. 091/44.50.71. 

— Belgische Biergids, door J.H. 
Tulfer bij Nieuwe Media Produkties, 
Antwerpen, 1.295 f r. 

(Dezelfde uitgeverij tekent ook ver
antwoordelijk voor de uitgave van het 
Antwerps-, Gents-en Limburgs Kroe-
genboek en het Biersmakenzakboek-
je van Peter Crombee dat zopas zijn 
uitgave 1986 beleeft. Het keurt 600 
bieren op de smaak! 

„Daarom drinken 
wij het hier" 

In de Vlaamse Toeristische Bibli-
oteek verscheen van Eric Van Hoo-
rick het pittige boek „Daarom drin 
ken wij het hier", samengesteld 
met veel pit en humor. Zo vermoedt 
de steller dat ware Ons Heer 33 
jaar in Vlaanderen geweest hij op 
de bruiloft in Kanegem zeker water 
in trappist had veranderd. Het VTB-
deeltje bevat ook een duidelijk 
overzicht van de Vlaamse brouwe
rijen, hoe en wanneer ze kunnen 
bezocht worden en waar de bier-
musea en de abdijen gelegen zijn. 
De uitgave werd tevens zeer dege 
lijk geïllustreerd. 

— Daarom drinken wij het hier, Uitg. 
VTB-De Nederlandsche Boekhandel, 
Antwerpen. 
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Brouwer René Lindemans 

Een Amerikaan 
kwam naar 
de cherries 
kijken... 

Als een halve maan liggen rond Brussel de larr^biek-
brouwerijen. Binnen de agglomeratie: St.-Jans-
Molenbeek en Anderlecht, erbuiten: Wolvertem, Kob-
begem, St.-Ulriks-Kapelle, Wambeek, Schepdaal, Itter-
beek, Vlezenbeek, Halle en Beersel. Waarom precies 
daar is een geheim van de natuur, een misterie dat tot 
op de dag van vandaag nog niet ontsluierd werd. Wel 
is geweten dat in dat gezegend stuk van Brabant mikro-
organismen leven die aan de basis liggen van de lam
biek. Met René Lindemans, erfgenaam van een oud 
brouwersgeslacht, gingen we praten over wat zo stilaan 
een gastronomische myte is geworden: lambiek, geu

ze, faro, frambozenbier, kriek... 

HET Pajottenland is mooi in 
alle seizoenen maar 't 
schoonst als het zomer is. 

Wie Anderlecht uitrijdt en de stad 
achter zich laat komt in de groene 
weelde van Vlezenbeek. Langs de 
kamanke Lenniksebaan staat de 
langgerekte hoeve van de Linde-
mansen. De broers René en Nestor 
zijn de brouwers, maar voor hen 
had reeds een hele generatie van 

boeren-brouwers aan de roerkuip 
gestaan. En wel volgens het ge
kende stramien: 's zomers boeren 
en 's winters brouwen. 

Schaarbeekse 
kriek 

Het hof dat in 1869 opgetrokken 
werd is een lieftallige doening met 

Brouwer René Lindemans: „Eenjaar van het bier is natuurlijk welgel<omen voor de brouwers, alhoewel een 
warme en dorstige zomer hen nog beter uitkomt!" 

een moestuin tussen de voordeur 
en de straat waar een reusachtige 
kamion uit Parijs te wachten staat 
om geladen te worden. Her en der 
liggen dikbuikige tonnen, de bin
nenkeer is een doolhof met ganget
jes tussen muren kratten, stapels 
tonnen, donkergroene flessen. 
Een drukke bezigheid. 

Brouwer René staat ons te 
woord, hij is een welbespraakte on
dernemende man, niet bang om 
, ,een slagje door te geven'', van 's 

Geuze - Kriek 

Faro 

Framboos 
Nog op artisanele wijze 

Brouwerij 

Lindemans 
VLEZENBEEK 

Tel. 02-569.03.90 

morgens vroeg tot 's avonds laat is 
hij in het getouw. De brouwerij Lin
demans is een klein overzichtelijk 
bedrijf met een jaarproduktie van 
6000 hl. Lambiek is het basispro-
dukt voor het hele gamma dat in de 
welverzorgde flessen de brouwerij 
verlaat: geuze, kriek, frambpise, 
faro. Vooral het frambozenbier, de 
kriek en de faro trekken de aan
dacht. 

Bananenbier? 
R. Lindemans: ,,De krieken wa

ren ooit de fameuze Schaarbeek-
se krieken, een wilde kriek eigen
lijk en uiterst geschikt om op lam
biek te zetten. De hele kriek, op de 
pit na, ging op in de drank. Maar 
dat is verleden tijd. Tot we een ge
lijksoortige vrucht vonden in de 
buurt van St.-Truiden. Maar ook 
deze volstond niet meer tot we een 
Duitse producent vonden wiens 
krieken sterk deze van Schaarbeek 
benaderen. Ook daar betrekken wij 
de frambozen nodig voor de fram
boise. De faro daarentegen wordt 
gemaakt door toevoeging van kan
dijsuiker, vandaar zijn parelbruine 
kleur." 

— Er is nu ook sprake van ba
nanenbier, zelfs van kiwi-bler... 

R. Lindemans: „Daar wordt in
derdaad mee geëksperimen-
teerd, maar ik geloof er niet sterk 
in. Neem van mij aan dat slechts 
rode vruchten het meest ideaal 
samengaan met bier." 

Naar Amerika 
Inderdaad is de framboise het 

süksesnummer van Lindemans 
geworden. De brouwer beweert 
niet het uitgevonden te hebben 
maar maakt zich toch sterk deze 
verbeterd te hebben. En inder
daad, het lichtgekoelde vocht 
streelt als geen ander de smaakpa
pillen. 

Waarom is deze Pajottenland-
se champagne nog niet beter be
kend bij onze proevers? 

R. Lindemans: ,,Wij beseffen 
daar wat te weinig aan gedaan te 
hebben, maar dit mankement is ei
gen aan een klein bedrijf. Een an
dere faktor is dat 70 % van onze 
produktie naar Frankrijk gaat waar 

men verlekkerd is op zoete bieren. 
Zeven jaar geleden waren we ook 
de eerste kleine brouwerij die de 
stap naar Amerika heeft aange
durfd, 5 % van ons brouwsel steekt 
de plas over. Nu is handel drijven 
met de VS niet gemakkelijk. Alleen 
de afstand is reeds een probleem, 
om dan maar te zwijgen van de fi
nanciële risico's. Daarenboven zijn 
de Amerikanen zeer kieskeurig, zij 
zijn bovendien de grootste bierpro
ducenten van de wereld. Alles wat 
bij hen ingevoerd wordt moet dus 
beter zijn dan hun eigen fabrikaat. 
Onze bieren doen het daar zeer 
goed. De Amerikaan die voor de 
import zorgt kwam hier op bezoek 
met de vraag ot de cherries in de 
kriek wel echt waren. 

Bovendien hechten ze een over
matig, haast kinderlijk, belang aan 
de vormgeving. Onze bieren wor
den in speciale glazen met veel 
goud bedrukt geschonken. Ook de 
etiketten worden speciaal ver
zorgd. In deze dingen kan een klei
ne brouwerij wel groot zijn!" 

— Na zoveel jaren brouwen, 
bottelen, eksperimenteren, een 
bedenking... 

R. Lindemans: „De-hele weg tot 
het bier zit mooi in mekaar, niet al
les kan uitgelegd en begrepen wor
den. Je moet het aanvaarden, 
maar vooral ernstig en eerlijk met 
de grondstoffen omspringen, zij lie
gen niet! Bovendien moet je als 
brouwer de natuur de kans geven 
met het brouwsel te doen wat moet 
gebeuren." 

De brouwerij Lindemans is gele
gen langs de Lenniksebaan 257 te 
1712 Vlezenbeek (02-569.03.90). 

Win een 
krat Kriek! 

Onze Meespelen-wedstrijd 
van deze week bekroont de 
winnaar met een uitzonderlijk 
smakelijke prijs: een krat on
vervalste Kriek (24 flessen) 
ons geschonken door de 
brouwerij Lindemans te Itter-
beek. Vlug uitkijken naar biz. 
15 rubriek Meespelen! 
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Vader, zoon en kleinzoon Abts: 

Met twee bakken Dort... 
tot in het Verre Oosten 

Vader, zoon en kleinzoon Abts; 

Met twee baki 
tot in het Verr 

83 jaar is vader Abts. Maar als je een afspraak wil, 
dan luidt het: kom zo omstreeks 8 uur 's morgens, na
dien ben ik de baan op met mijn kleinzoon. 

En inderdaad, zaterdagochtend om 8 u. zijn vader, 
moeder en zoon reeds druk doende. Onmiddellijk her
kennen we vader. We waren immers één van die vele 
studenten, die in het Leuvense Thierbraü-Hof wat zak
geld gingen verdienen en... tot in de vroege uurtjes naar 
zijn straffe verhalen luisterden. 

WANT vertellen kan vader 
Abts. Slechts moeizaam 
kunnen we hem bij zijn 

karrière in de biersektor houden. 
Graag verhaalt hij over zijn voor
oorlogse belevenissen, over zijn 
zoon — zijn tweede zoon kwam om 
bij een ongeluk — en zijn klein
zoon... "schrijf maar, gekweekt 
door vader Abts". 

Je voelt zo de vechtlust bij deze 
man, zijn onverzettelijkheid. De 
drang om te overwinnen. 

,,Als ik vrij kwam had ons gezin 
geen rotte frank. Via prof. Here-
mans kwam ik dan in i(ontakt met 
de brouwerij „Dortmunder Thier" 
van de familie Kremer. Een Vlaam
se familie uit het Tervurense." 

Volmondig 

,,lk zou dus den Dort op de 
Vlaamse markt brengen. Maar dit 
kostte heel wat moeite. Een wagen 
had ik niet en de financiering ervan 
werd alom geweigerd. Je weet wel 
waarom... Enfin, een vriend uit het 
Limburgse hielp me en aldus trok 
ik langs Vlaanderens' wegen. Met 
een paar bakken Dort in mijn kof
fer. " 

Vele dagen slaagde vader Abts 
er niet in, ook maar één fles aan de 
man te brengen. Het waren zwar
te tijden voor zijn gezin. Uiteinde
lijk kaapte hij in Limburg een eerste 
bestelling weg. Het begin van een 
niet aflatende groei van de firma. 

,,Dat het Dort is geworden, is dus 
een zuiver toeval. Vandaag is dit 
bier wat achteruitgelopen, ook wel 

omdat er zoveel namaakdorten op 
de markt zijn gekomen. In ieder ge
val, het is en blijft een goed en vol
mondig bier." 

In 1958, bij een bezoek aan de 
Brusselse Expo, kwam vader Abts 
zwaar onder de indruk van de Duit
se ,,Oberbayern-hall". De idee ont
sproot om in Vlaanderen op ver

scheidene plaatsen een Thierbraü-
Hof in te planten. 

,, Het eerste Thierbraü-Hof kwam 
te Leuven. Was me dat een ge
schiedenis. Lang geen gemakkelij
ke onderneming. Bij de opening -
4 dagen lang - hadden we zelfs be
scherming nodig. 

• Ooit hadden we 13 Thierbraü-
Hoven. Trouwens, dra gaat er op
nieuw een open te Brussel, in de 
Nieuwbrugstraat." 

Beste water 
Van het ene sukses kwam ai snel 

het andere. Zo werd de firma al
leenverdeler van ,,Tönissteiner 
Sprudel" voor de Benelux. Het le
vende water? 

,,'tls echt het beste water van de 
wereld. Tweeduizend jaar geleden 
spraken de Romeinen reeds over 
de buitengewone eigenschappen 
van dit bronwater uit de Eifel. Er 
bestaan zelfs vierhonderd jaar ou
de oorkonden met lovende woor
den over Tönissteiner. 

De omschrijving ,,Het Levende 
Water" voegden we er zelf aan toe 

I en werd trouwens in heel de wereld 
overgenomen." 

Het gezin Abts bleef echter niet 
van tegenkantingen gespaard. Het 
overlijden van de oudste zoon liet 
een zware indruk na op vader. 
Meer en meer begint hij zijn klein
zoon, Jo Van Assche, bij het bedrijf 
te betrekken. 

Deze landbouwingenieur zal 
voor de firma nieuwe deuren ope
nen, tot in het Verre Oosten. 

,,Onder de vakanties begon ik 
stilaan mijn kleinzoon op te leiden. 
Van chauffeur tot verkoper. Eens 
hij afgestudeerd was - hij was een 
briljant student - trok hij met een 
studiebeurs naar Japan. Daar leg
de hij heel wat kontakten met de 
universitaire - maar ook met de za
kenwereld. Zo met de grootste 
saké-brouwerij. Hij bracht de eige

naar mee naar ons land. En zo 
werd de firma invoerder van sake 
en uitvoerder van Belgisch wit-
loof." 

,,Monseigneur" 

Het bleef niet bij witloof alleen. 
Vader Abts wist ook zijn levende 
water in Japan af te zetten, en 
eerstdaags mag men een verove
ring van de markt in Taiwan en Chi
na verwachten. Gepoogd wordt 
ook de Vlaamse streekbieren met 
naam naar het Verre Oosten uit te 
voeren. Maar hiervoor rijzen nog 
wat moeilijkheden. Het bier is niet 
bestand tegen de verre transport. 

Ook dit probleem zal wel over
wonnen worden. En waar Abts zich 
totnogtoe enkel met in- en uitvoer 
bezighield, heeft hij nu een eigen 
streekbier op de markt gebracht. 
Volgens hem ,,uiteraard het 
beste". Meteen paar flesjes,,Mon
seigneur" onder de arm trokken wij 
opnieuw huiswaarts. Toch wel on
der de indruk van deze man. Ooit 
gestart met enkele bakken Dort in 
zijn koffer, vandaag met zoon en 
kleinzoon thuis op alle markten, tot 
in het Verre Oosten. 

èfóiusst^ner 
is vooral een gezondheidswater! 

Eeuwen geleden spraken de Romeinen reeds van de bui
tengewone gezondheidseigenschappen van,,Tönissteiner 
Sprudel". 
In latere tijden vestigden de toenmalige geneeskundige au
toriteiten herhaaldelijk de aandacht op het bronwater van 
Tönissteiner. Ze prezen het niet alleen aan als een heerlijk 
dorstlessend middel, maar ook en vooral om zijn genees
krachtige eigenschappen. Hun lovende rapporten werden 
zelfs teruggevonden tot in... vierhonderd jaar oude oor
konden. 
Bij de bron vindt men oude schriften als ,,fons sanitatis, ef-
fectu mirabilis" (= gezondheidsbron, wonderbaar in haar 
helende werking) en ,,de beroemdste bron onzer tijdreke
ning". Tönissteiner Sprudel is speciaal aanbevolen bij de 
bestrijding van: 
1. ziekten der urine-afvoerkanalen. 

a) reinigen der nieren, urinewegen, blaas- en voorstan-
derklier (prostatis). 
b) reinigen bij nierstenen; ook fosfaat- en karbo-
naatstenen. 

2. chronische maagslijmvliesontsteking. Herstellen na dar
montsteking. Zenuw- en funktionele storingen. 

3. chronische ontsteking der luchtpijpen (pharyngitis tra
cheitis, chronische spastische bronchitis, allergische hui-
daffektie). 

4. ziekteverschijnselen bij de stofwisseling. Urinezuur di-
athese met haar gevolgen. Jicht. 

Te bekomen bij alle bierhandelaars, in alle bier-
winkels, cafés, restaurants en in de ,,Thier Brau 
Hoven". _ 

Leuven: Tervuursevest 60 
Torhout: Lichterveldestwg 
Kontich: Kon. Astridlaan 
Beringen: Markt 
Hulste: Brugsestwg. 
FIRMA ABTS: IMPORT 
Tiensestwg. 63 

En ter gelegenheid van het Jaar van het Bier 

MONSEIGNEUR 
Het nieuw ambachtelijk gebrouwd bier waarop men wachtte 

Portret van 
vader Abts 

Vader Abts, zo wordt hl| ge* 
meetizaam genoemd, we«f In 
1003 geboren, fn 4e taaïgrerjs-
gemeente Opvel?». En meteen 
weetje vanwaarzijn Viaamsge* 
zindheJd komt. PTT, gendarme-
ne, wervingsbureau... voor alle 
admtnistratieve vernchtingen 
dienden de Opvelpenaars zich 
naar Waver of Bevekom, zeg 
maar ..Beauvecham" te be
geven 

Kwam dan zijn militaire 
dienst en ztjn job bi| de ijzeren 
weg. even zoveel ervaringen 
die zijn fiamingantisme aan
scherpten. At snef belandde hi| 
bèj het VNV. lidmaatschaps-
kaart nr, 46. Jn 1938 deed hjj in 
Korbeek-Lo een gooi naar de 
gemeenteraad. Deze was m 
handen van een baron „de 
Kofbeek-Lo". De toenmalige 
sekretaris-oeneraai van het Da-

viösfonds, E. Amter, zou hem 
NertJiJ steunen, Oe Itjst diende 
dan wef iodebenaming Katbo-
lleke Vfaamse Volkspartij te 
dragen 

Tijdens de oorfog kwam hij, 
samen met zijn kolfega's bi| de 
spoorweg, terecht op de be-
voorradingsdierïsten. Beschul
digd van landverraad vloog hij 
na de bevrijding de gevangenis 
in 

Bii 2(]n vrijlating in 1950 stond 
hij noodgedwongen aan de 
vooravond van een nieuw le
ven Een ,,moedfge" vrouw. 2 
zonen, 2 dochters, . en geen 
halve frank. 

Toevallig belandde hij in de 
bierbranche. Maar wie hem 
leert kennen, weet: met ztjn 
wilskracht en doorzettingsver
mogen had hij het tn elke sektor 
waargemaakt 
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Zóboorfhef 
Kwalitatief lioogstaande produkten en aktuele 
vormgeving. 
Aan prettige prijzen. 
Dat alles kunnen wij U garanderen. 
En vooral uitgebreid tonen. 
In onze 4.500 m^ toonzalen te Edegem en te Brussel 
bent U van harte welkom. 
En mocht U, spijtig genoeg, verhinderd zijn om ons 
te bezoeken, vraag dan schriftelijk onze katalogus 
aan bij ons hoofdhuis. 
Wij sturen U dan meer dan 130 biz. ideeën en . 
mogelijkheden en meteen een overzicht van ons 
uitgebreid gamma meubilair in hout en kunsthars. 
Van zitkomfort, scheidingswanden, brandkasten. 
Van klasseermateriaal en bibliotheekinrichtingen. 
Van salons, projekt- en systeemmeubilair. 

Te veel om op te noemen. Zonder de minste 
verplichting. Wel even naam en funktie vermelden. 
Alleszins dank voor Uw belangstelling. 
P.S. Ons Domino-gamma (zie illustratie) alleen al is 
Uw bezoek overwaard. Tot kijk. 
Hoofdhuis: 
Mechelsesteenweg 186, B-2520 EDEGEM 
Tel. 03-455.75.51 (20 I.) - Telex 35.061 B 
Bijhuis: 
Montoyerstraat 10, B-1040 BRUSSEL 
Tel. 02-512.99.18 (5 lijnen) 
Toonzalen open: 
— in Edegem (ma. t/m zat. van 9 tot 18 uur) 
— in Brussel (ma. t/m do. van 8.30 tot 17.30 uur 

vrijdag van 8.30 tot 16.15 uur). 

« ' - - ï ^ - -

BULO 
KANTOORMEUBELEN N.V. 

UW Specialist-
kantoorinrichter 
4.500 m̂  toonzalen 
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Rode Duivels spelen hun beste wedstrijd 

De wonderen zijn 
de wereld niet uit 

21 

Mexiko 1986 zal geschiedenis maken. Zeker in ons 
voetbal. Alles hebben de Rode Duivels er meegemaakt. 
In de eerste ronde van het eindtornooi speelden ze on
waarschijnlijk slecht. Tegen Irak bereikten ze zelfs een 
absoluut dieptepunt. Spelers en begeleiders werden 
met hoon overladen. Het vaderland ergerde zich te
recht aan haar sportieve vertegenwoordigers. Onze 
voetballiefhebbers waren rood van schaamte. 

Stefaan Demol maakt sterspeler Belanov een bal armer. 

TOT de achtste finale tegen de 
Russen werd op gang geflo
ten. De Sovjetspelers, die 

tot dan tooe een geweldige indruk 
hadden nagelaten en die begrijpe
lijkerwijze als mogelijke wereld
kampioenen werden naar voor ge
schoven, wisten niet wat hun over
kwam toen de weggelachen 
Belgen tot tweemaal toe een ach
terstand uitveegden en in negen
tig, en nadien honderdtwintig minu
ten driemaal meer liepen en drie
maal harder vochten dan in de drie 
voorgaande wedstrijden samen 

„Historical game" 
In de ,,historical game" (wij citeren 
de BBC) geraakte de ploeg van 
Thijs (die eigenlijk al lang niet meer 
wist van welk hout pijlen maken) 
zowaar 2-3 en 2-4 voor om uitein
delijk met 3-4 te winnen en door te 
stoten naar de kwartfinales waar 
zelfs geen gek nog van durfde dro
men WIJ vermoeden dat nooit een 
Belgische ploeg sterker speelde. 
Zelfs niet de ploeg van Mermans 
en Mees die halfweg de jaren vijf
tig op de Heizel een historisch 
duel met het Hongaarse wunder-
team in haar voordeel beslechtte. 
5-4 was het toen en tot voor de 
nacht van Leon gold dit voor ons 
als het absolute hoogtepunt. Zelf 
hadden we in onze vorige bijdrage 
tussen de spot en het sarkasme 
ruimte gelaten voor een mogelijke, 

maar weinig waarschijnlijke, we
deropstanding. En dan toch zeker 
met op die manier... 

De lucht 
van Leon... 
Hoe kan men dit verklaren? Men 
spreekt al decennia lang van de ge
heime krachten in de sport en die 
werden vorige zondag door de Dui
vels zeker aangewend. Maar dan 
nog... Neen, we weten het niet en 
er zal wel niemand zijn die een pas
klare uitleg kan geven. Kom met 
aandraven met een mindere 
prestatie van de tegenstanders. De 
Russen speelden verre van slecht. 
Misschien misten ze enige meeval 
maar anderzijds hadden de Belgen 
ook nog vaker kunnen scoren. Zo-
dus... Was er in Leon méér lucht 
dan inToluca? Mogelijk, maar wat 
dan nog... Of beleefden we ge
woon de door veel geruzie ver
vroegde geboorte van een nieuwe 
generatie die zal worden aange
voerd door knapen als Demol (dat 
wordt een hele grote), Grun, Scifo, 
Vervoort en de toch nog altijd jon
ge Nico Claesen ? Wie zal het zeg
gen en heeft het voor het ogenblik 
eigenlijk veel belang? Vast staat 
enkel dat die honderdtwintig me
morabele minuten al wat vooraf
ging hebben doen vergeten en dat 
Mexiko '86 voor ons voetbal een 
sukses is geworden. Wat verheu

gend IS na de door de bond en de 
clubs geleverde inspanningen om 
de spelers in de best mogelijke om
standigheden naar het evenement 
te laten toeleven. 

Volgende zondag wacht de 
ploeg Spanje of Denemarken en 
weer is ze, op papier althans, nage
noeg kansloos Een reden te meer 
dus om hoop te koesteren. Hoe 
sterker de tegenstander hoe beter 
die voetballers van ons zich voelen. 

Flandrien 

Vakantiewoningen te huur 
in gans Europa 

Vakantiewoningen 
De IVIaerschaIck 
Antvi^erpsestraat 454, 2650 Boom 
Tel.: 03-888.44.07 en 03-888.56.55 

Dokumentatie gratis op aanvraag 

De sportweek 

Enzo 

ROND de figuur van Enzo Scifo 
dreigt zich een polemiek, 

neen, een hetze te ontwikkelen De 
balvaardige Anderlechtspeler van 
Italiaanse oorsprong werd voor 
twee jaar door al de insiders de he
mel geprezen. Kenner Rik De Sae-
deleer voorop. Maar precies dezelf
de televisiekommentator wil Enzo 
nu letterlijk (indien we zijn woorden 
tenminste goed hebben begre
pen...) en figuurlijk van zijn 
voetstuk schieten. Waarom ? Om
dat Enzo niet deed wat de anderen, 
tot voor de match tegen de Russen, 
ook met deden ? Wat had men van 
de amper twintigjarige spelmaker 
dan wel allemaal verwacht? Om 
eerlijk te zijn: we kunnen het met 
begrijpen en nationale Rik zou er 
beter aan doen zijn bevreemdende 
en diep gekleurde appreciaties 
achter de tong te houden i.p.v ze 
aan de wereld, zijn geliefkoosd fo
rum, kenbaar te maken Voor ons 
was Scifo met beter maar ook met 
slechter dan Jan Ceulemans wiens 
tekortkomingen (wie lag er bijvoor
beeld aan de basis van de tweede 
goal van de Russen?...) systema
tisch worden verzwegen of goed
gepraat. 

Jan zal daar zelf overigens met 
gelukkig mee zijn. Daarvoor is hij te 
eerlijk tegenover zichzelf en tegen
over zijn ploegmaats. Waarmee we 
natuurlijk met willen zeggen dat 
Ceulemans geen bovenstebeste 
voetballer zou zijn. Hij is ,,het" 
voorbeeld voor de jeugd maar voor 
ons moet iedereen met de dezelf
de maten en gewichten gemeten 
en gewogen worden. Ook Scifo die 
tot zondebok van Vlaanderen werd 
gepromoveerd. Ten onrechte want 
de knaap is nog aan het groeien 
Hij mist nog maturiteit en mentale 
rijpheid maar welke Rode Duivel 
bezat al die geestelijke gaven en 
krachten op twintigjarige leeftijd? 
Een beetje redelijkheid a.u.b Sci
fo werkt naar ons gevoel veel en 
hard. Hij begaat fouten. Maar wie 
met? We vragen ons af welke 
Mexikaanse mug sommige kom-
mentatoren heeft gestoken Geluk
kig, en dat mag ook wel eens ge
zegd worden, bracht Jan Pulinx in 
Het Laatste Nieuws de moed op 
om de stemmingmakerij aan te kla
gen en te ondergraven Voelen we 
ons teminste met alleen wanneer 
de wolven in het bos beginnen 
huilen 

De tovenaar 
in de kathedraal 

IN de Sportmarathon van de BRT-
radio werd zondagnamiddag 

Raymond Goethals nog eens ten 
tonele gevoerd. De legendarische 
tovenaar legde in de voetbalkathe
draal die de Heizel toch is enkele 
Breugeliaanse verklaringen af die 
we de lezer echt niet willen onthou
den. Het was het tieste en vrolijkste 
(wat in deze tijden zeker geen 
kwaad kan) interview wat we in ja
ren hoorden. Rank Raes inkas-
seerde volgende,,plakkaten"... 

• De Belgen goed gespeeld te
gen Paraguay... Maar ge zijt rap 
kontent Luister Zeven, zeven (') 
ploegen uit tweede klasse winnen 
tegen Paraguay 
• Natuurlijk gaat Mexiko verder. 
Maar jongen toch. Alles is daarvoor 
geregeld Dat weet toch alleman. 
• Al de kritiek op Scifo. . Ge moet 
weten wat ge wilt. Moet er ene heb
ben die, op de hoogte en in die hit
te, de bal kan houden, een man 
kan uitschakelen, er is er maar ene 
jong... Daar is geen andere 
• Thijs moet in wreed goede fy
sieke konditie geweest zijn toen hij 

die tweeëntwintig man voor Mexi
ko aanduidde Waar moest hij die 
vinden'? Ik ben in de tijd met twin
tig man naar ginder getrokken en 
daar waren er al vier bij die . Enfin 
Bestaat met he Tweeentwintig in
ternationalen 

• Braziliè? Voor vier jaar waren 
ze offensief geweldig sterk Ieder
een wilde dat ze wereldkampioen 
werden Maar ze begingen in ver
dediging, de doelman op kop, zo
veel fouten dat ze geen wereld
kampioen konden of mochten wor
den. Want voetbal is techniek, 
fysiek en organisatie. De drie Nu, 
nu hebben ze wat ze nooit gehad 
hebben een defense Een doel
man en die twee zwarten van ach
ter, daar geraakt ge met voorbij 
Maar van voor. Socrates is te oud, 
te traag. Maar ze gaan meedoen 
natuurlijk. Altijd' 

• Maradona een tweede Pele? 
Serieus blijven. Neen, nee. Pele 
had twee voeten. Ne linkse en ne 
rechtse Maradona heeft een voet. 
Fini. En Pele had ne kop. (wie zien 
Goethals al knikken en draaien) 
Zijn passen waren tachtig percent 
van de goal Maar Maradona is ne 
goeie natuurlijk. Nen hele goeie 
Attentie hé. 

Enzo Scifo, een knaap die nog aan het groeien is. 
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VU-partijraad schenkt belangrijke som 

VU steunt Vlaamse parochiale 
biblioteek te Kraalnem 

Enkele weken na de brandstichting 
in de Vlaamse parochiale biblioteek te 
Kraainem, kon de biblioteek haar wer
king hervatten En dit dank zij de kor
date en dynamische houding van de 
medewerkers van de biblioteek, en 
dank zij de spontane hulp (technisch en 
financieel) van de Vlaamse mensen 
Meer en meer groeit langs Vlaamse zij
de de overtuiging dat de brandstichting 
het werk zou zijn van frankofone fana
tici De brandstichting werd door het 
parket bewezen Dat het louter vanda
lisme zou zijn roept vragen op waarom 
IS dat parochiaal centrum steeds het 
mikpunt van anti-Vlaamse akties (o a 
beschildenngen, ruiten stuk enz) ' ' 
Waarom werd nog noort de gemeente
lijke sporthal door vandalen besmeurd 
(de gemeentelijke sporthal ligt op een 
kleine honderd meter van de biblioteek 
en staat al tien maanden buiten ge
bruik) 

Ook de verbeten houding van een 
£iantal frankofonen op de laatste ge
meenteraad bewijst dat zich langs 
franstalige zijde een radikalizenng stelt 
Om de parochiale medewerkers te 
steunen en om de Vlaamse mensen 
van Kraainem zo snel als mogelijk een 
nieuwe biblioteek te verlenen, keurde 
de VU-partijraad een bedrag van 
20 000 fr goed, die rechtstreeks wer
den overhandigd aan de bibliotekaris 

De partijraad nam dit bedrag af van 
haar ,,Strijdfonds voor de Vlaamse 
randgemeenten" 

Ook de plaatselijke VU-
mandatanssen A Bautmans, L Van 
Damme en Luk Van Biesen deden hun 
duitje in de zak zij stelden de Integra 
Ie som van hun zitpenningen van het 
dienstjciar 1985 ter beschikking van de 
biblioteek De plaatselijke VUJO-
afdeling gaf als eerste van allemaal een 
check aan de bibliotekaris 

Maar ook het laa\ Aktie Komitee was 
op de eerste openingsdag aanwezig, zij 

hadden in minder dan enkele dagen 
reeds tweehonderd boeken ingeza
meld Het TAK bewijst met deze sym-
patieke aktie dat het hoofddoel van haar 
werking erin bestaat bijstand te verle
nen aan de Vlaamse mensen van het 
randgebied De boekenmzameling van 
het TAK gaat nog steeds door Samen 
met het IJzerbedevaartkomitee slaag
den ZIJ erin meer dan tweeduizend boe
ken in te zamelen Ook privaat initiatief 
ondersteunde de Vlaamse biblioteek 
o a de Sint-Willibrordusbiblioteek uit 
Antwerpen, de Standaard-boekhandel, 
het Sint-Theresiakollege uit Kapelle-op-
den-Bos, familie Declercq (voorzitster 
VU-partijraad) enz 

Ook de Federatie van Vlaamse Vrou
wengroepen organizeert een tioekenin-
zameling In ieder geval zijn al deze ge
baren van sympatie en medeleven, een 
waar hart onder de nem voor de Vlaam
se gemeenschap van Kraainem De slo

gan ,,Vlaanderen laat Kraainem met 
los, wordteen beetje meer waarheid " 

Het partlibestuur deelt mee. 
Na afloop van het Volksunie partijbestuur van maandag 16 jum heeft alge

meen voorzitter Vic Anciaux volgende mededelingen verspreid ten behoe
ve van de pers. 

De Volksunie wijst erop dat het ver
slag van het International Monetair 
Fonds (IMF), in tegenstelling tot wat be
weerd wordt, helemaal geen goede bul
letin voor Martens inhoudt 

IMF-opmerkingen 
Het IMF verklaart inderdaad dat er 

naast de katastrofale toestand van de 

VU-gemeenteraadslid Luk Van Biesen overhandigt de check van 20 000 
fr van de VU-partijraad aan bibliotekaris G Van Begin 

Voor nieuwe abonnees en voor wervers 

Elke week 1 gratis 
weekeindje* 

vakantie met WIJ 

Het 17de grate weekeinde dat 
„ W I J " onder haar nieuwe abon
nees verloot, gaat deze keer 
naar Sim Van Praet uit het (ko
ninklijke) Laken. 

Samen met drie partners naar 
zijn keuze nnag 5im er voor enke
le dagen op uit naar een heerlijk 
optrekje in Duits-Oost-Belgie 

Stuur ons een kaartje, geluks 
voge l ' 

De weehends gaan in vanaf 1 oht 1986 

Ook gij lezer kunt iemand ge
lukkig maken want de nieuwe 
WU-abonnee die gij aanbrengt 
maakt kans op een weekeinde in 
het land van onze vrienden van 
Duits-Oost-Belgie En omdat het 
ene plezier het andere waard is 
maakt U als werver eveneens 
kans om een van de weekends 
voor wervers te winnen f^aad-
pleeg vlug het lijstje van de trek-
kingsdata i 

V/oor de wervers 

D Wie tussen nu en ZOjuni een 
nieuwe WIJ abonnee aanbrengt, 
heeft kans om een van de vijf 
weekends voor wervers te 
winnen 

Voor nieuwe WIJ-abonnees 

Ü Wie tussen nu en 20juni als 
nieuwe WU-abonnee wordt inge
schreven, heeft kans om een van 
de 15 weekends te winnen i 

Met z'n vieren! 
• Een vakantiewoning voor 4 perso 

^nen in Duits Oost België 
• De huur van het verblijf 
• De verblijfstaksen 
• Het waterverbruik 

Totale waarde 2.000 fr. 

openbare financiën nog meer verkeerd 
loopt in België, met name de abnormaal 
hoge belastingen die vooral op het ka
derpersoneel drukken en het gebrek 
aan een herstel- en tewerkstellingsbe
leid De Volksunie onderstreept dat de 
VU-opmerkingen in grote mate over
eenstemmen met het objektief oordeel 
van het IMF Het standpunt van de Volk
sunie kan ik in vier punten resumeren 

1 Het heeft geen zin te doen zoals de 
socialisten en de reële en oplopende fi
nanciële tekorten van de staat te ver
doezelen Er dient inderdaad een zui
niger beleid gevoerd te worden 

2 Saneren betekent echter met al
leen een inkrimping van de staatsuitga
ven op de rug van de burgers Deze 
Martens-politiek wordt nu al vijf jaren 
gevoerd en heeft geen resultaat opge
leverd De staatsschuld is verdubbeld 
en de problemen van de tewerkstelling 
werden niet opgelost 

3 Saneren dient samen te gaan met 
een heronentering van de beschikba
re middelen en een voluntanstische in
dustriële poltiek die streeft naar innova
tie en tewerkstelling Dit ontbreekt in het 
Martensbeleid, met als gevolg dat het 
ene spaarplan het andere zal opvolgen 
Met als enig resultaat het algemeen 
verarmen van de bevolking 

4 Dit noodzakelijk gekoordineerd 
herstelbeleid, doelbewust gericht op te
werkstelling en innovatie, kan volgens 
de Volksunie maar doeltreffend gebeu
ren via de dynamiek van de gewesten 
De VU stelt vast dat de regering juist het 

omgekeerde doet van wat noodzakelijk 
IS 

De vorige en de huidige regenng-
Martens hebben de gewestvorming van 
'80 zoveel mogelijk uitgehold De auto
nomie van Vlaanderen is een lachert
je Het wordt de Vlaamse regering en 
de Vlaamse raad onmogelijk gemaakt 
te doen wat nochtans noodzakelijk is 

Vastgeroeste stellingen 
Bovendien klaagt de VU zowel de 

syndikaten als de patroonsorganisaties 
aan die blijkbaar met elkaar een 
dovenmans-gesorek aan het voeren 
zijn 

Een interprofessioneel akkoord blijf 
volgens de Volksunie onmogelijk zo
lang deze sociale partners vastgeroest 
blijven in hun versleten stellingen De 
patroons weigeren te investeren in 
meer tewerkstelling, ondanks de hoge 
bezettingsgraad van de produktiekapa-
citeit En de syndikaten blijven vasthou
den aan een overdreven syndikalise-
ring van het produktieproces 

Deze toestand kan met anders dan 
tot een patstelling leiden De Volksunie 
stelt voorop, dat zowel wat de rege-
ringspolitiek als de overlegekonomie 
betreft, er een totaal nieuwe toestand 
moet tot stand worden gebracht Een 
totaal nieuw maatschappelijk klimaat is 
noodzakelijk De VU is ervan overtuigd 
dat dit nieuw klimaat juist kan ontstaan 
m de vernieuwde dynamiek die zou 
voortvloeien uit de zelfverantwoordelijk
heid binnen een autonome Vlaamse en 
Waalse gemeenschap 

Het standpunt van de VU inzake de 
ver doorgedreven federalisering is bij
gevolg met weg te denken uit de sane-
nngsoperatie en het herstelbeleid 

Twee moties in raad 

Werk voor 
vu-raadsleden 

De Vereniging van Vlaamse Mandatarissen (VVM)— onder voor
zit terschap van burgemeester-volksvertegenwoordiger Johan Sau-
wens — roept de VU-raadsleden op t i jdens de eerstvolgende raads
zi t t ing twee mot ies ter goedkeur ing aan de agenda te doen toevoe
gen. 

De eerste betreft de opr icht ing van een Vlaams Gemeentefonds, 
de tweede het probleem van de chemische wapens. 

De VVM steunt volmondig het initia
tief dat genomen werd door het Over-
legcentrum van Vlaamse Verenigingen 
(OW) en de Vlaamse afdeling van de 
Vereniging van Belgische Steden en 
Gemeenten (VBSG), waarin aange
drongen wordt op de afschaffing van 
het huidige nationaal gehouden Ge
meentefonds en de oprichting van een 
Vlaamse Gemeentefonds door de 
Vlaamse Gemeenschap Daardoor zou 
de onrechtvaardige verdeling, veroor
zaakt door het feit dat de dotatie voor 
een derde wordt toegewezen op basis 
van de oppervlakte, eindelijk ophou
den 

Ook wordt gevraagd bij de parle
mentsleden van het arrondissement 
aan te dringen om de nodige wetgeven 
de initiatieven terzake te nemen (Sena 
tor Andre Geens diende namens de de 
Volksunie reeds zo'n voorstel tot wet 
i n ) 

C-wapens: nooit meer 
De VU-gemeenteraadsleden worden 

ook verzocht een motie over de chemi
sche wapens ter goedkeunng aan de 
kollega s voor te leggen Daarin wordt 
bij de hogere overheid aangedrongen 
om zowel de aanmaak als het opslaan, 
het gebruik en de doorvoer van chemi
sche wapens te verbieden En dit uit be
zorgdheid om de veiligheid van de be
volking van de eigen gemeente en uit 
bekommernis voor de toegenomen be
wapeningswedloop en de bedreiging 
van de werelvrede 

Vlaanderen heeft terzake recht van 
spreken vermits ons land het eerste 
land was waar scheikundige wapens 
werden gebruikt Alles moet onderno
men worden om een herhaling van het 
gebruik van soortgelijke wapens in 
Vlaanderen en de wereld te verhin
deren 

De VU-raadsleden kunnen terzake 
voortrekkers zijn 
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Resem VU-tussenkomsten! 

Oeverloze raadszitting 
te Antwerpen 

Was het drempelvrees of een voortzetten van de staking ? De meer
derheid was het eerste uur niet in aantal en moest door de oppositie 
gedepanneerd worden. Toen was er nog publiek en de burgemeester 
beheerste zich nog altijd. Diverse bronnen van alle partijen klapten 
echter uit de geheime zitting zodat wij te weten kwamen dat zij f leg-
me dan doorbroken werd door woedeuitvallen. 

Eens te meer een bewijs dat zittingen 
met een honderdtal punten en interpel
laties onmogelijk zijn maar ook dat dit 
doelbewust door het kollege veroor
zaakt wordt om de gekende redenen 
En dat stadsbeheer ondergeschikt ge
maakt wordt aan meerderheidsspel-
letjes 

Stakingsverdeeldheid 

De CVP, toch ook een koalitiepart-
ner, sneed direkt bij ordemotie de sta
king aan die ervoor zorgde dat hooguit 
een honderdtal stakers op vitale plaat
sen m de haven een regelrechte gijze
ling van schepen mogelijk maakten 
Natuurlijk werd eens te meer met de lip
pen van diverse kanten georakeld over 
stakingsrecht en recht op arbeid On
ze fraktieleider Gerard Bergers (VU) 
stelde echter dat dit kollege met be
kwaam IS door zijn interne verdeeldheid 
hieraan een oplossing te geven Daar
bij echter verwees hij ook naar CVP-
stakingen die vroeger bevochten wer
den door SP-vakbonden En Bart Van-
demoere (VU) ging dan nog eens ten 
aanval tegen het berucht protokol dat 
door zijn bepalingen juist gijzelingen 
mogelijk maakt Een lange diskussie 
volgde waaruit bleek dat dit protokol 
eenzijdig is, toch (eenzijdig) toegepast 
wordt en dus iets goed IS waaruit bei
de partijen elk hun voordeel uithalen als 
de centrale overheid maar opeisingen 
doet 

Natuurlijk kan dan de ene koalitie-
partner zich verschuilen achter de mi
nister om de andere tot werken te ver
plichten, en blijft ondertussen de belan-
genkoalitie bestaan Iedereen, behalve 
de havengebruikers is dan tevreden 

Het huisvuil dat onze straten al veer
tien dagen siert zal mits overuren nog 
voor de volgende stakingsdag wegge
haald worden Dat was het antwoord op 
de talrijke andere vragen hierover Af
wachten 

Diskriminatie 
in personeelsstatuut 

Clara Govaert (VU) kloeg de verschil
lende behandeling in de distrikten van 
het aanrekenen van de ziektedagen 
aan Resultaat van dit alles is dat per
soneelsleden 2,5 jaar na de fusie plots 
inhoudingen op hun wedde voor bedra
gen gaande tot 60 000 fr ondergaan 
Gewoon een gevolg van al dan met op
tellen van de ziektedagen De schepen 
las dan eens te meer een briefje van 
haar administratie af dat er op neerkomt 
dat het kollege zich verschuilt achter de 
interpretatie van de goeverneur, eer
lang er iets aan gaat doen en ondertus
sen de schuld van de afhoudingen af
schuift op de distriktsverantwoordelijke 
die fouten maakt in het doorgeven van 
gegevens i In alle geval blijkt hier eens 
te meer dat de samenvoeging nog met 
verteerd is en dat negatieve afhoudin
gen sneller gedaan worden dan een 
uniforme regeling uit te werken ten 
koste van het personeel 

In vogelvlucht 
Hier in vogelvlucht een overzicht van 

de vele VU-tussenkomsten 
Fonne Crick had het over de reukhin

der aan de Lage Weg (Schuybroek) en 
vroeg dat het kollege nu eens eindelijk 
tegenover de bewoners en de distrikts-
raad werk hiervan zou maken 

Dirk Stappaerts stelde de vraag naar 
de tijdsduur van de dakwerken aan het 
zwembad van Borgerhoud waarbij de 
vakantiezwemmers riskeren op het dro
ge te staan 

Gerard Bergers berekende het mi
niem percentage van 1,58% winstdeel-
name van de diverse gemeenten in de 
interkommunaleTelekempo Korrektie 
dit IS de verhouding met de diverse ver
goedingen van Ebes 

Bart Vandermoere pikte in op de in
terpellatie inzake jeugdbeleid waarbij 
een officiële struktuur schimmig 

BE .C2 .HD 

Belangrijke energieleverancier in Vlaanderen! 80 
jaar werkgelegenheid voor duizenden mensen... 
80 jaar dynamische deelname aan de ekonoml-
sche ontwikkeling van ons land! 

EBES TOT UW DIENST 

bestaat en in de distnkten bestaande 
deeljeugdraden gewoon verder wars 
van elke formalisme doorwerken Ook 
de speelplemanimatie zoals vroeger in 
Ekeren bemoeilijkt door blinde bespa-
nngen zodat vrijwillige monitoren af
haakten, werd onder de aandacht van 
de raad gebracht 

Vervolg... 
volgende maand 

Zes interpellaties bleven achterwe
gen door tijdsgebrek Bijvoorbeeld van 
Fonne Crick over asbest in het zwem
bad van Berchem, van Dirk Stappaerts 
over onderhoudswerken in Borgerhout, 
nogmaals van Fonne Crick over man
ke voetpaden in Berchem Maar ook 
een ,,Tsjernobyl-interpellatie" en het 
beruchte rampenplan dat rekening 
houdt met de tien kilometergrens Mis
schien komen we dan te weten of het 
juist IS dat de Schelde de radio-aktiviteit 
kan tegenhouden voor de inwoners van 
de metropool Tot dan moeten we ons 
in Antwerpen tevreden stellen met stra
lend weeri 

Hugo Hermans 

Kwissen 
te Sciioten 

De Vlaamse Klub Schoten richt op 
maandag 16jum 1986 een kwisavond 
in Deze avond heeft plaats in lokaal 't 
Voske, Verbertstraat 145 te Schoten 

Vanaf 20 uur kunnen 10 ploegen van 
maximum 4 personen deelnemen Ie
dereen IS dus van harte welkom 

Er worden 12 reeksen van 6 vragen 
gesteld Deze omvatten sportvragen, 
algemene kennis (geschiedenis, mu
ziek, letterkunde, Vlaamse beweging, 
en andere) 

Dus voor iedere kandidaat is er zeker 
een vraag bij over een onderwerp dat 
hem uitermate interesseert 

Inschrijven m 't Voske aan de prijs 
van 100 fr per ploeg Men kan op voor
hand inschrijven of de dag zelf tot 19 
uur Beker en prijzen aan de bestge-
plaatste ploegen Kwismaster is de heer 
Jos de Borger 

11 juli 
Het 11 Juli-Komitee richt ter gelegen

heid van de jaarlijkse Guldensporenvie-
ring een uitzonderlijke avond in 

WIJ vieren vrijdag 4 juli 1986 om 20 
uur met Jef Eibers, als kleinkunstenaar 
en Mare Galle, als feestredenaar 

De avond gaat door in zaal Forum, 
Markt, Schoten 

Toegangsprijs ISOfr Kaartverkoop 
Café De Gilde 

Nu zondag 
te Herentals 
TAK betoogt 
tegen TGV 

Op zondag 22 juni betoogt het TAK 
samen met andere orgamzaties tegen 
het geplande TGV-trajekt doorheen de 
Antwerpse en Limburgse Kempen 

Armand Preud'homme die op zulke 
prachtige wijze onze Kempen bezon
gen heeft, zal wel nooit gedacht hebben 
dat op zulke drastische manier aan zijn 
,Kempenland" zou ingegrepen 

worden 
Daarom betoogt TAK ook onder het 

motto ,,TGV nooit door ons Kempen-
land'" en de liederen van Armand 
Preud'homme zullen onze slogan zijn 

Verzameling 13 uur aan Berchem-
kerk 

Om het vervoer te regelen, gelieve 
dringend te bellen naar Erwin Brent-
jens, tel 03-457 72 40 

Algemene verzameling 14 uur, Gro
te Markt, Herentals 

ANTWERPEN 
JUNI 

20 LIER: Dr Jur Valeer Portier spreekt over het Vlaams Nationaal Zang
feest In het VNC, Berlanj te Lier om 20u30 Org Vlaamse Kring 

21 GEEL: Kroegentocht Verzamelen om 14 uur aan het Molenhof, Wil-
derse Dijk 3 te Geel Org VU-Geel 

21 BOOISCHOT: Guldensporendansteest in de parochiezaal Booischot-
dorp Om 21 uur 

21 BORNEM: De Vlaamse Kring neemt deel aan de ,,Boerenkrijg-
teesten" Het lokaal. Kapelstraat 71, is open vanaf 14u Boekenmarkt 
met tombola Voor eetlustigen koude schotel of spek met eieren 

21 WOMMELGEM: St-Jansfeesten m St Janskapel, Uilenbaan Vanaf 
14 uur Bruegeliaanse sfeer Breng een bezoek aan de stand van 
Vlaamse Vnendenkring en VK Den Klauwaert Org HK Knng Ook 
op 22 juni 

22 SCHILDE: Openbaar dienstbetoon door provincieraadslid Bart Ban-
dermoere in cafe De Schilde Hoek Turnhoutsebaan en Brasschaat-
sebaan Van 11 tot 12 uur 

22 MERKSEM: Guldensporen Volksfeest in het domein Bouckenborgh, 
Bredabaan 561 b te Merksem Vanaf 14 uur verschillende optredens, 
demonstraties van kunstenaars, oude volkssporten, tot 18 uur 

22 BORGERHOUT: Rommelmarkt Zaal Pax, SterlingerstraatSO Van 
12 tot 18 uur Gratis inkom Org VU-Borgerhout 

26 BOOISCHOT :2de Western-en Country Barbecue Inkom 50 fr Ter
rein bijK Heylen,OudeAarschotbaan Aanvang 18 uur Org FVK-
Booischot 

28 BORNEM: De Vlaamse Kring heeft een stand in de Omgangstraat 
t g V de jaarlijkse vis- en folklorefeesten Men serveert vis- en gar
naalschotels aan demokratische prijzen vanaf 12 uur 

29 WOMMELGEM: Met de autocar naar Diksmuide Volw 250 fr Kind 
tot14j 150fr Per gezin 750 fr Vanaf 10 personen worden in omlig
gende gemeenten ophaalplaatsen voorzien Verdere inl Ward Her-
bosch 353 68 94 

29 BOECHOUT-VREMDE: Naar Diksmuide 250 fr pp Inlichtingen en 
inschrijvingen Jef Neirynck (455 96 07) en Mare Valkenborghs 
(455 12 03) 

JULI 

5 MERKSEM: 11 juli-mis in de Batholomeuskerk om 19 uur Homilie 
door prof Herman Mertens Nadien gezellig samenzijn in lokaal Vla-
nac, Bredabaan 360 Inr VU-Merksem en Groeninghe 

Vernieuwd 
VU-liestuur 
te nnortsei 

Met een opkomst van ruim eén der
de van de stemgerechtigden bewezen 
onze leden dat zij onverminderd m de 
toekomst van de Volksunie blijven ge
loven Het nieuwe bestuur heeft de zwa
re maar mooie taak dit vertrouwen met 
te beschamen 

Van de zestien kandidaten werden er 
acht rechtstreeks verkozen terwijl tij
dens de eerste bestuursvergadering 
nog dne verdienstelijke kandidaten die 

ook in vorige bestuur zetelden werden 
gekoopteerd 

Alhoewel de topfunkties weinig ver
anderden, mag toch van een gevoelige 
verjonging en uiteraard vernieuwing 
gesproken worden 

Voorzitter Bob Walscharts 
Sekretaris Miei Croes 
Penningmeester Rita Matthijs -
Propaganda (en ondervoorzitter) 

Roland Bollaerts 
Organisatie Ene Broeckx 
Vorming en VUJO Winfned Van-

gramberen 
Leden Bart Berghmans, Jan Vande-

walle, Leen Veron, Vera Veron en 
Christine Wouters 

Van iiPks naar rechts — Vooraan zittend Christine Wouters, Vera 
Veron, Jan Vandewalle, Leen Veron en Miei Croes — Tweede rij Bart 
Berghmans, Winfried'Vangramberen, Roland Bollaerts, Ene Broeckx en 
Bob Walschaerts Wegens beroepsbezigheden ontbreekt Rita Matthijs 

spijtig genoeg op deze foto 

VU-Berciiem 
verjongd 

Zoals in de meeste VU-afdelingen 
grepen ook bij VU-Berchem bestuurs-
verkiezmgen plaats De verjonging en 
vernieuwing die bij de vorige verkiezing 
reeds was ingezet werd doorgetrokken, 
terwijl de ervaren krachten hun plaats 
blijven bekleden De jonge voorzitter 
Kris Campo werd in zijn funktie be
vestigd , Thea Van Gelder (sekretaris) 
en Renaat Van Beeck (ondervoorzitter) 
blijven hun jarenlange inzet verderzet
ten De overige funkties werden toege

wezen aan Karel Liebens (penning
meester). Peter De Roover (hoofdre-
dakteur) Jan Vandervhet (propaganda) 
en Roger Buys (organisatie) Fonne 
Bracke, Mieke Devree, Barbara Lie
bens, Wim Maes, Mile Moyson, Dirk 
Van Gelder, Johan Van Lierde, Sven 
Van Bruggen, Mia Meeus en Vital Pee
lers (als OCMW-lid) vervolledigen het 
17-koppige bestuur (waarbij zes min-
dertigerjarigen) 

Op haar eerste vergadering besliste 
het bestuur om naast Kris Campo (voor
zitter) en Renaat Van Beeck (uittredend 
arr bestuurslid) Fonne Bracke en Pe
ter De Roover naar de arrondisse-
mentsraad af te vaardigen 

22 JUNI 1986 
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Wit 
10de VU JO'S Vredesfietseling naar de IJzerbedevaart 

Dwars door Vlaanderen van Voeren naar Diksmulde 
Voor de 10e keer trekken VUJO per 

fiets naarde IJzerbedevaart. ,,Van Voe
ren naar Diksmuide" in een steeds gro
ter wordende groep jongeren. 

De fietstocht is er omwille van de ont
spanning en het plezier maar ook om
wille van de bedevaart zelf. Een herden
kingstocht naar de graven van de 
Vlaamse frontsoldaten uit '14-'18, het 
belijden van trouwen aan hun idealen 
„zelfbestuur" en „Nooit meer oorlog" 
in vormingsprogramma's en op de IJ
zerbedevaart. 

Programma 
Donderdag 26 juni 

Vertrek in Sint-Martens-Voeren (San 
Martino) om 17 uur — Bilzen (Grote 
l\/1arkt) 18.30 uur — Genk (Chirolokaal 
Bret-Gelieren, Richter 2) 20 uur. Maal
tijd; vorming en ontspanning. Over
nachting in het chirolokaal. 

Vrijdag 27 juni 

Vertrek in Genk (station) om 9 uur — 
Hasselt (G.B. Maxi, Kuringen) om 9.45 
— Herk-de-Stad (markt) om 10.15 uur. 
,1^ Diest (markt) om 11 uur — Leuven 

(Mgr Ladeuzeplein) om 12.30 uur mid
dagmaal m Leuven. 

Vertrek in Leuven (St.Jakobsplein) 14 
uur. Aansluiting mogelijk o.m. in Her
ent, Kortenberg, Vilvoorde en Grim
bergen 

Vertrek m Mechelen (Graanmarkt) 
14.30 uur naar Grimbergen, aansluiting 
m Kapelle-op-den-Bos (kerk) 15 uur. 

Vertrek in Grimbergen (Fenikshof) 16 
uur Aansluiting mogelijk o.m. m 
Merchtem. 

Vertrek m Mol (Station, lokaal ,,Mal-
pertuus") om 14 uur. Aansluiting moge
lijk in Geel (markt) 14.30 uur — Heren-
tals (markt) 15 uur — Berchem (station). 
Vandaar verder met de trein naar Me-
relbeke. 

Vertek in Antwerpen (Berchem-kerk) 
om 14 uur en Antwerpen-linkeroever 
(uitgang ,,Kennedy-fietserstunnel) 
14.30 uur. Aansluiting mogelijk in Zele 
(lokaal ,,De Klodde") 17 uur — Merel-
beke. Boterhammetjes meenemen! 

's avonds; bonte avond: ,,10 jaar 
Vredesfietseling". 

Overnachting in heem ,,Ten Berg", 
Merelbeke. 

MZERBEDEVAAmp 
DiKSMUiOE ^ ^ 
29UUNi 1986 

Zaterdag 28 juni 
Vertrek in Geraardsbergen (Vesten) 

9 uur— Merelbeke. 

Vertrek in Aalst (Vijfhuizen) 9.30 — 
Merelbeke. 

Vertrek in Ertvelde (Vlaams Huis) 9 
uur. Aansluiting mogelijk in Eekio 
(markt) 10 uur — Knesselare (kerk) 
11 uur — Esen. 

Vertrek in Moerzeke (café 't Moleken) 
om 10 uur. Aansluiting in Dendermon-
de ('t Vestje) 10.30 uur — Merelbeke. 

Vertrek in Gent (St. Pietersstation) 
12.30 uur. 

Merelbeke; 10 uur; vormingspro
gramma's rond het thema van de IJzer
bedevaart. 12 uur; middagmaal. 
13 uur; vertrek. Aansluiting mogelijk in 
Deinze 14 uur — T(elt (markt) 16 uur — 
Esen (kerk) 17.30 uur. 

Diksmuide; 
— aankomst omstreeks 18 uur. 
— ontvangst en bezinning op de IJzer-
vlakte 
— maaltijd 
— geleid bezoek aan crypte en IJzer-
toren of de ,,Dodengang" of het oor
logskerkhof van Vladslo. 

— ontspanningsavond met optreden 
van de folkgroep ,,Zakdoek". 
— overnachting in tenten. 

Zondag 29 juni 
11 uur; IJzerbedevaart 
15.30 uur; terugreis. 
De terugreis geschiedt op eigen 

kracht of, mits inschrijving en voorafbe
taling, per bus. De fietsen worden dan 
op een vrachtwagen geladen. 

Inschrijvingen 
Inschrijven geschiedt bij VUJO, Bar-

rikadenplein 12,1000 Brussel en door 
betaling vóór 15 juni e.k.: kontant aan 
VUJO-bestuursleden ofwel door 
storting op bankrekening nr. 
435-0256851-75 van VUJO, Barrika-
denplein 12,1000 Brussel met vermel
ding ,, Vredesfietseling". 

— Wie vanaf donderdag en vrijdag 
vertrekt; 600 fr. 

— Wie vanaf zaterdagvoormiddag 
vertrekt en mee het middagmaal ge
bruikt in Merelbeke; 400 fr. 

— Wie zaterdag vertrekt en niet mee 
het middagmaal gebruikt in Merelbeke; 
300 fr. 

Bloemen op soldatenkerkhoven 

VOS IJvert voor werelilvrede 
Op verschillende plaatsen in Vlaan

deren legt VOS een krans neer met ver
melding ,, Wereldvrede". 
Op zaterdag 28 juni; 
Tielt om IOu.30 op het Pools kerkhof 
Adegem om 11u. op het Canadees 

kerkhof 
Machelen om 15u. op het Frans kerkhof 
Oeren om 15u. op het Belgisch kerkhof 
Waregem om 16u. op het Amerikaans 

kerkhof 
Vladslo om 18u. op het Duits kerkhof. 
Op zondag 29 juni; 
Wevelgem om 8u.30 op het graf van Lo

de de Boninghe 
Diksmuide om lOu. aan het Bretoens 

monument 

BRABANT 
JUNI 

leper om 18u. aan de Menenpoort. 

Heel speciaal willen wij de plechtig
heid aanbevelen onder de Menenpoort 
te leper na de IJzerbedevaart. Om 
17u.30 samenkomst op de markt te le
per vóór het VOS-lokaal 't Zweerd. Op
tocht naar de Menenpoort met de har
monie ,,De Vijverzonen" uit Dikkebus. 
Om 18u. Speciale Last Post met gebed 
om wereldvrede. De frontstad leper 
waar voor het eerst gas werd gebruikt 
tijdens de eerste wereldoorlog is de 
aangewezen plaats om te protesteren 
tegen het opslaan van scheikundige 
wapens in ons land. Daarom allen naar 
leper na de IJzerbedevaart! 

20 

20 

23 

23 

25 

27 

28 

28 

29 

29 

29 

29 

29 

DILBEEK: Politieke Raad om 20 uur in Parochiezaal St.Anna-Pede, 
Plankenstraat Itterbeek. 
HALLE: Politieke Raad om 20 uur in kafee,,Rustig Hoekje" Minder
broederstraat 1. 
GOOIK: Afdelingsbestuursverkiezingen in kafee De Groen Poort, 
Dorpsstraat 31. Van 19 tot 21 uur. 
HALLE-VILVOORDE: Verkiezingen arrondissementeel komitee VU
JO in 't Schuurke, Oude Graanmarkt Brussel. Om 20 uur. 
HALLE-VILVOORDE: Arrondissementsraad met arr. verkiezingen 
in zaal Collegium, Brusselstraat, Groot-Bijgaarden om 20 uur. 
WOLVERTEM: Guldensporenfuif voor de jeugd met Zebedeus om 
20 uur. Org.: Karel Buis Fonds Meise-Wolvertem-Oppem. 
ALSEMBERG: Barbecue ,,Dikke Mier" in ,,Ten Broeksele", Brus
selsesteenweg 317 (schuin tegenover inrijlaan kerkhof Vorst). Vanaf 
17 uur. Ook op zondag 29 juni, vanaf 12 uur. 
WOLVERTEM: Guldensporenviering met Renaat Veremanskoor en 
kunstgroep Sidharta om 19u30. Org. Karel Buis Fonds Meise-
Wolvertem-Oppem. 
WOLVERTEM: Vlaamse kermis vanaf 14 uur. Showoptreden van Jo 
Vally, Patsy en Midnightteam vanaf 15u. en Voetbalfinale op video 
(3 op 4 meter) om 20u. Org. Karel Bulsfonds Meise-Wolvertem-
Oppem. 
MEISE: Bus naar IJzerbedevaart. Inschrijven M Passctiyn tel 
02/269.69.35. Org.; Karel Bulsfonds Meise-Wolvertem-Oppem 
VILVOORDE: VU-Vilvoorde naar IJzerbedevaart. Vertrek: 8 uur aan 
de kerk, of 8u 15 aan het rond punt in Koningslo Deelname 200 fr , 
fooi inbegrepen. Inschrijven vóór 21 juni bij Mimi Clerckx, Schaar
beeklei 47, 1800 Vilvoorde (251.36.51). 
LIEDEKERKE: Naar IJzerbedevaart. Informatie en inschrijving via 
053/66.85.49.(A. Gheysels). 
AARSCHOT: Naar IJzerbedevaart. Alle inlichtingen bij VVVG, P. Van 
Hoof, Albertlaan 18, Aarschot. 

JULI 

VILVOORDE: 11 juli-viering in de Feestzaal van het Stadhuis. Om 
20u. Inr.: Guldensporenkomitee. 
AARSCHOT: Sporenviering met WVG te 20 u. in parochiezaal Lang-
dorp. Zangkoor VVVG-Geel en toespraak door Alg. Sekr. Davids-
fonds, de heer Doucet. Org. VU en VVVG-Aarschot 
LIEDEKERKE: Traditioneel jaarlijks Barbecuefeest. Sportschuur 
Daatmet, Houtmarktstr. Org.: Vlaamse Kring. 

Direkt na Bedevaart: 

Reuze instuif met VU-top 
Na één jaar onderbreking wordt de goede traditie van een instuif 

direkt nè het einde van de IJzerbedevaart weer opgenomen. In een 
reusachtige halle even voorbij het Hotel St.-Jan wordt het weer een 
groots feest in aanwezigheid van de Volksunie-top. 

Niet te missen! 

Een foto van een vorige uitgave van het VOVO-feest. Natuurlijk herkent 
U voorzitter Anciaux en VOVO-verantwoordelijke Bert Ruysschaert. 

Op IJzerbedevaartdag — zondag 29 
juni — organiseren VOVO (Vereniging 
voor Ontspanning en Volksontwikke
ling Oostende) en vzw De Pangel (uit 
Middelkerke) opnieuw een reuze in
stuif. Dit jaar zal dit grote gebeuren 
,,Top en Basis samen te Diksmuide" 
plaatsgrijpen in de onmiddellijke nabij
heid van de IJzertoren, eventjes voor
bij hotel Sint-Jan langsheen de IJzer. 

Er zal gelegenheid zijn tot eten (kip 
aan 't spit, braadworst, koude schotel, 
frieten) en drinken. Maar ook zullen 
tussendoor interviews afgenomen 
worden van bekende nationalisten. De 
Middelkerkse burgemeester kamerlid 
Julien Desseyn, Europarlementslid 
Jaak Vandemeulebroucke, de Breese 
burgemeester Jaak Gabriels, alge
meen voorzitter Vic Anciaux én sena
tor Toon van Overstraeten beloofden 
aanwezig te zullen zijn. 

Dit belooft een prachtige namiddag 
te worden na een ongetwijfeld 
geslaagde Bedevaart. Een Vlaamse 
feest dat geen enkele VU-er mag mis
sen. Men kan bovendien betalen met 
de nieuwe Vlaamse Franken. En ook 
WIJ zullen van de partij zijn. 

Afspraak zondag 29 juni, direkt de 
59sté Bedevaart! 

IVIeise-Wolvertem-
Oppem 
naar Dilcsmuide 

Traditiegetrouw legt het Karel Buls
fonds ook dit jaar een bus in naar de 
IJzerbedevaart te Diksmuide op 29 juni. 

Volgende opstapplaatsen zijn 
voorzien; 

7 30 uur; Gemeenteplein Wolvertem 
7.35 uur: Manke Vos (Rondplein) 
7.40 uur: Limbos (kruispunt Vilvoord-

sesteenweg met Kapellelaan) 
7.45 uur. Sint Martinuskerk Meise 
Aankomst te Diksmuide omstreeks 

9.30 uur, waar we de ganse dag door
brengen. Om 17 uur stipt vertrekken we 
richting Meise, waar iedereen terugge
bracht wordt naar de opstapplaats. Er 
is mogelijkheid om met de bus naar het 
Neromhof te Wolvertem te rijden om het 
slot van de driedaagse Guldensporen
viering bij te wonen nl. de Vlaamse Ker
mis en de eindwedstrijd van de Voetbal
wereldbeker op videoscherm (3 op 4 
meter). 

Kostprijs van de bustocht 100 fr. (vol

wassenen), 50 fr. (kinderen, gepensio
neerden en werklozen). 

Nu meer dan ooit; zelfbestuur, nooit 
meer oorlog en Godsvrede! Doe iets 
voor het sukses van deze jaarlijkse be
langrijke dag voor de Vlaamse Bewe
ging; schrijf in bij Maurice Passchyn, 
Vilvoordsesteenweg 81, 1860 Meise, 
tel. 02/269.69.35. 

VU-Dworp 
en wijle 't Geer 

De Volksunie-afdeling van Dworp 
kant zich met klem tegen de wijze waar
op de wijk 't Geer te Dworp momenteel 
wordt uitgerust. Zij is van oordeel dat dit 
veel soberder en toch even doelmatig 
kon gebeuren. 

De VU is van oordeel dat dit mogelij
ke problemen kan opleveren bij o.a. de 
veiligheid van spelende kinderen, snel 
optreden van brandweer en andere 
hulpdiensten. 

Zij verklaart zich solidair met de be
woners van de wijk die zich bedrogen 
voelen en o.m. ook ontgoocheld zijn op 
de wijze waarmee (geen) rekening werd 
gehouden met hun vragen en opmer
kingen 

Ooic vu-Buizingen 
lieeft een 
nieuw 
bestuur 

Zoals overigens in alle VU-afdelingen 
van Vlaanderen, had ook te Buizingen 
een statutaire bestuursverkiezing 
plaats. Het nieuwe bestuur ziet er uit als 
volgt: 

Voorzitter: Miei Uytenhoven 
Ondervoorzitter; Walter Stevens 
Sekretaris; OCMW-raadslid Yvonne 
Turneer 
Propaganda; Christiane Thooft 
Organisatie; Maria Van Keer 
Bestuursleden; Jaaf Hofmans en Ga
by Gilis 
Streekpers en Sociaal Dienstbetoon; 
Gemeenteraadslid Juul Denayer 

Het nieuwe bestuur start met een ak-
tie die de stiefmoederlijke behandeling 
van de deelgemeente Buizingen aan
klaagt, vooral op gebied van sportm-
frastruktuur. 
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Luc Grootaerdt voorzitter 

Nieuw VU-arr. bestuur in Brugge 
Vrijdagavond vergaderde de VU-arrondissementsraad in haar nieu

we samenstelling. Het belangrijl<ste agendapunt betrof de verltiezing 
van een nieuw arrondissementeel bestuur. 

De Itiesverrichtingen gebeurden in aanwezigheid van partij-
bestuurslid en Europarlementslid Jaak Vandemeulebroucke. 

Door hun mandaat maken ook senator 
Guido Van In en de provincieraadsle
den Jos Speybrouck en Ward Baart 
deel uit van dit bestuur, weliswaar met 
adviserende stem. 

Luc Grootaerdt werd meteen verko
zen tot voorzitter van de Volksunie in 
hèt arrondissement Brugge-Oostkust-
Torhout. Deze 36-jarige leraar in het 
buitengewoon sekundair onderwijs (In
stituut Spermalie) trad in '77 toe tot de 
Volksunie-jongeren van Brugge. Kort 
daarop werd hij voorzitter van de VU-
Assebroek en sinds '79 maakt hij deel 
uit van de VU-Partijraad. Het voorbije 
jaar was hij arrondissementeel sekre-
taris. Ook Rik Verlinde, een jong af
gestudeerd historikus uit St.-JVlichiels 
die onlangs enkele bijdragen schreef 
voor dit blad, kreeg probleemloos het 
vertrouwen en is de nieuwe arrondisse-
mentele sekretaris. 

Daarop verkozen de leden van de ar-
rondissementsraad een nieuw arron-
dissementsbestuur, dat er voor de ko
mende drie jaar als volgt uitziet: Joel 
Boussemaere, Ludwina Cordy (prov. 
raadslid), Raf Declercq, Erwin Priem, 
Pol Van Den Driessche (gem.raadslid), 
Erwin Van Driessche en Gilbert Van 
Overschelde. Deze zeven personen 
hebben, samen met de arr. voorzitter en 
sekretaris, stemrecht in dit bestuur. 

Nadien werden ook de afgevaardig
den naarde nationale partijraad aange
duid ; voorzitter Grootaerdt en sekreta
ris Verlinde en verder ex-kameriid Raf 
Declercq en gemeenteraadslid Pol Van 
Den Driessche. Gillsert Van Overschel
de is plaatsvervanger. 

Tot slot werd hulde gebracht aan de 
uittredende bestuursleden Jan De Bus-
scher, Hendrik Geerts, Herman Ge-
vaert. Andrea Heus en Jeroom Roelof. 
Speciale dank en geschenken gingen 
naar Erwin Van Driessche die de VU 
van het arrondissement Brugge de 
voorbije zes jaren met kundige hand 
leidde.,,Erwin Van Driessche", zo werd 
gezegd, ,,bezit de gave die in politiek 
steeds zeldzamer wordt, nl. ongebon
den rechtlijnigheid". De nieuwe voor
zitter Luc Grootaerdt dankte voor het 
gekregen vertrouwen en riep allen op 
keihard aan de slag te gaan, teneinde 
de VU terug omhoog te krijgen. 

VU-Dammezegt: 

Neen tegen afvaiiioop 
De Volksunie-gekozenen van Damme steunen het beroep bij de be

voegde gemeenschapsminister tegen de beslissing van de Besten
dige Deputatie van West-Vlaanderen om een stortvergunning af te 
leveren voor de nv Gist-Brocades. 

'n Onwelriekende „katje" dat de „be l " werd aangebonden door 
attente nationalisten. 

Enkele maanden geleden besliste 
het provinciaal bestuur van West-
Vlaanderen een vergunning te verlenen 
aan de nv. Gistbrocades (beter bekend 
als de Gistfabriek) voor het uitbaten van 
een opslagplaats voor filterkoek. Dit is 
onaanvaardbaar, om verschillende re
denen. 

Filterkoek is het restprodukt van een 
fermentatie van een enzyme, nl. maxa-
tase. Dit bevat perliet, stikstof en fosfor. 
Gedurende vijfjaar mag er, volgens de 
vergunning, op een oppervlakte van 1 
ha. een stapel van drie meter hoog wor
den aangelegd. Dit betekent 
67.500.000 kg. afval; alleen al aan 
stikstof komt dit neer op 1.687.500 kg 
of 168,75 kg. per m2. Dit zal alleszins 
reukhinder veroorzaken, tot ver buiten 
de stapelplaats. Daarenboven zullen 
deze stortingen leiden tot ernstige bo
demverontreiniging en mogelijks tot 
een aantasting van de omringende vis
waters. 

De voorziene stortplaats is gelegen 
langs een toeristische wandelroute (de 
Romboutswervedijk) en zal te zien zijn 
vanaf het kanaal Damme-Sluis. Op de 
gewestplannen is dit terrein nochtans 
aangeduid als,,landschappelijk waar
devol agrarisch gebied". Hoe is het mo
gelijk dat het provinciebestuur dit toe
laat? Op amper 2 km van het histori
sche stadscentrum I Tijdens de zitting 
van de provinciale raad werd aan VU-
lid Lidwina Cordy zelfs boudweg een 
tussenkomst over deze kwestie gewei
gerd, met als reden dat dit een uitslui
tende bevoegdheid is van de Depu
tatie... 

Coens laat betijen 

De VU-gemeenteraadsleden Reinhil-
de Buicke-Verbruggen en Jos Millecam 
hebben op hun beurt geen goed woord 
over voor het Damse stadsbestuur 
(waar minister Coens een dikke vinger 
in de pap heeft...). Toen de gemeente
lijke wergroep „Recyclage Damme" in 
februari aan het stadsbestuur vroeg 
een negatief advies te geven, volgde 
het kollege. Nu de provincie toch in
stemt met de stortplaats laat het stads
bestuur betijen en weigert zij beroep 
aan te tekenen. Daarop besloot de ge
meentelijke werkgroep, waarvan de 
VU-er Millecam ondervoorzitter is, dan 

maar zelf beroep in te stellen bij de mi
nister. Hopelijk heeft die beleidsverant
woordelijke oor voor de rechtmatige be
zwaren tegen deze onheilswolk die het 
lieflijke Damme bedreigt. 

Voor meer informatie kan men steeds 
kontakt opnemen met Jos Millecam, 
Bittremieuxlaan 39 te 8340 Damme. 

Postzegel 
voor Breydel 
en De Conincl( 

Hoewel de aanvraag daartoe oor
spronkelijk door de zg. Filatelistische 
Kommissie was afgewezen ,,als niet 
vallend in het uitgifte-programma 
1987", werd uiteindelijk toch beslist om 
de herdenking van het 100-jarige 

De nieuwe Brugse 
arrondissementsvoorzitter is een 

trouw lezer van een 
bekend politiële weekblad... 

Hoop voor 
Col(esfabriel(? 

Tijdens de voorbije weken stond de 
luchtvervuiling — veroorzaakt door de 
Zeebrugse Cokesfabriek — in het mid
delpunt van de belangstelling. Dit ten
gevolge van een aktie van de VU-
Brugge. Mede door dit dispuut besliste 
de Bestendige Deputatie dan toch aan
vullende exploitatievoorwaarden op te 
leggen. 

Zondagochtend gingen senator Gui
do Van In en raadslid Pol Van Den 
Driessche in op een uitnodiging van de 
direktie van het betrokken bedrijf. Na 
een rondleiding door het fabriek erken
de de direkteur dat er inderdaad één en 
ander dient verbeterd te worden. Hij 
deelde mee dat de saneringswerken 
gepland zijn en binnen de komende 
maanden zullen uitgevoerd worden. 

Er bestaat dus gewettigde hoop dat 
er aan deze onverkwikkelijke affaire 
een gunstige oplossing wordt gegeven. 
En dat was uiteindelijk de bedoeling van 
de Brugse VU. 

bestaan van het Breydelmonument op 
de markt van Brugge met de uitgifte van 
een speciale postzegel te bedenken. 

Daartoe was een vraag, gesteund 
door ettelijke militante Vlaamse vereni
gingen uit de Breydelstad, ingediend 
door de ,,Breydel- en De Coninck-
kommissie". VU-senatorVan In mocht 
deze toezegging in ontvangst nemen 
van de staatssekretaris voor PTT. 

De uitgifte van deze speciale postze
gel is voorzien voor zomer van '87. 
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WAREGEM: De Klauwaert Waregem. Roger en Mane-Ange Deweer 
nodigen uit voor een drankje als welkom. 
TIELT: Senator Van Ooteghem en volksvertegenwoordiger Pillaert 
spreken over het VU-spoedplan in café Orlando, Markt 23. Om 20 uur 
Org. VU-Tielt. 
ZWEVEGEM: Vlaamse Karbonade Kaartmg in ,,De Sportwereld , 
Otegemstraat158 Inleg 30 fr. Inlichtingen 056/75.74.85 Org.VUJO-
Groot-Zwevegem. Ook op 22 juni 
ASSEBROEK: Tweede Tref-fuif in ,,de Wandelweg", Weidestraat 
313. Voorverkoop 80 fr., aan de ingang-I00 fr. Org.: vzw Trefpunt-
Assebroek (tel. 35.63.47). 
lEPER: Deelname autozoektocht leper-Diksmuide-Nieuwpoort. Ver
trek om 9u. lokaal Rembrandt (Menenpoort). Pick-nick meebrengen 
Org.: VUJO-leper. 
IZEGEM: 17de voettocht Izegem-Diksmuide (IJzerbedevaart). Start 
om 4 uur aan het Vlaams Huis. Vooraf inschrijven. Org.: Wandelklub 
Vlaams Huis. 
lEPER: Vertrek IJzerbedevaart om 9u. Vandepereboomplaats. VUJO-
leper. 
BRUGGE: Met de bus naar de IJzerbedevaart. Vertrek aan het Astrid-
park om 8u45. Terug om 18 uur. Prijs: 150 fr. per persoon. Inschrij
ven bij FVV-Brugge, 050/33.87 15 na 18 uur. 
DIKSMUIDE: Na de IJzerbedevaart: VOVO-Instuif vlakbij Hotel ,,St -
Jan". Interviews met Vic Anciaux, Jaak Gabriels, Jaak Vandemeu
lebroucke, Julien Desseyn en Toon Van Overstraeten. 

JULI 

OOSTKAMP: 3de Braaivleesfestijn langs de Breeweg te Hertsber
ge. Vanaf 16 uur. Dit jaar met Vic Anciaux, Toon Van Overstraeten 
en Guido Van In. Inl.: D. Van Besien, Kapellestr 9, 8020 Oostkamp 
of tel. 82.23.05. Deelnameprijs 280 fr -H 80 fr. (drankje incl.) Org.: 
VU-Groot-Oostkamp. 
WAREGEM: Gele Roosentuin-Autozoektocht van 5 juli tot 30 au
gustus. 300.000 fr. prijzen. Inschrijvingen De Klauwaert Afstand: 35 
km Eindproef op 30 augustus tijdens 2de groot Roosetuinfeest. Org.: 
VU-Waregem. 
WAREGEM: 3 jaar ,,De Klauwaert" met Dixieland-orkest op terras 
De Klauwaert, Markt, Waregem. Hoofdtema: De aan(deel)houder 
wint! 
BELLEGEM: 11 -julifeest van de Entiteit Kortrijk vanaf 11 uunn het 
O.C. te Bellgem. Aperitief, barbecue, optreden van Herman Elegast. 
Feestrede door Jaak Gabriels. Toegang gratis. Eetbonnetjes vooraf 
bestellen bij bestuursleden VU-Kortrijk. 

VU-Assebroek steunt 

Ruzettelaan moet veiliger 
Uit gegevens ingewonnen door VU-

raadslid Pol Van Den Driessche blijkt 
dat de Baron Ruzettelaan te Assebroek 
geen veilige weg is. Daarom werd met 
een petitie gestart. 

Maandelijks gebeuren minstens 6 
ongevallen langsheen deze drukke ver-' 
keersas naar Brugge. Daaronder vallen 
veel zwaar gekwetsten te betreuren. 
Eén van de belangrijkste oorzaken is 
ongetwijfeld de thans toegelaten snel
heid van 80 km/uur. Dit is onduldbaar, 
gezien deze weg dwars door een be
bouwde kom loopt, waarlangs vele han
delszaken gelegen zijn en waarop ve
le straten uitkomen. 

Op initiatief van de VU-Assebroek 
werd een werkgroep ,,Baron Ruzette
laan Veiliger" opgericht. Deze werk-

Willen we samen eens nagaan 
hoe hoog u kunt mikken nu 
onze tarieven zo laag liggen? 
KB-Woningkrediet 

Vernieuwde formule. 
U droomt van een eigen huis.-' 

Met het vernieuwde Woningkrediet kan de 
Kredietbank u eens te meer beter helpen. 
En nu meer dan ooit. Want zowel voor trouwe 
spaarders als voor nieuwe cliënten liggen onze 
tarieven nu bij de laagste die u kunt vinden. 
En vergelijk ook maar even wat u per maand 
moet afbetalen. Percentages zeggen immers 
lang niet alles. 

En zoals steeds kunt u rekenen op des

kundig kredietadvies: hoe u het best leent, 
voor hoeveel en voor welke looptijd. 

Vergeet ten slotte ook de KB-Bouw-
werkgarantie* niet (de premie daarvan beta
len wij!). Als er dan iets misloopt met uw 
bouw- of vcrbouwplannen, dan helpt de ver 
zekeringsmaat.schappij de schade financieel 
te beperken. 

Kom eens langs, dan gaan we samen 
na hoe hoog u wel kunt mikken. Dat is de 
KB-Privé-service. 

*De ver7ekerin>i werd afgesloten bi) de ver 
zekerin>>smaatschappi| De Verenigde Provinciën. 
Kunstliian 6, 1040 Bru-isel, Codenummer 0059. 

Beter bij de bank van hier 

groep wil de snelheid langs deze rijks
weg terecht tot 60 km/uur verlaagd zien. 
Daartoe organiseert zij een petitie, die 
straks zal worden overgemaakt aan de 
bevoegde beleidsinstanties. U kunt de
ze brief ondertekenen in kwasi alle win
kels langsheen deze baan. Of bij de se
kretaris van de aktie, de hr. Robert 
Craeye wonende ter Baron Ruzettelaan 
76/b5. 

VU-Brugsepoort 
naar Diksmuide 

Prijst heen en terug: 200 fr. 
Vertrek: 
Vlaams Huis Roeland: 8u 05 stipt 
Van Beverenplein- 8u.20 stipt 
Fonteineplem: 8u.30 stipt. 
Terugkeer: vanuit Diksmuide om

streeks 16 uur (onderweg wordt nog 
eens gestopt!). Terugkomst verzekerd 
vóór 19 uur op de verschillende opstap
plaatsen. 

Inschrijvingen- Noèl De Smet, Slin-
ke Molenstraat 46, Gent, tel. 26.71.76 
enWillyVanLaecke, Mimosastraateo, 
Gent, tel. 27.47.44. 

BNincident 
In het senaatsverslag voor de zitting 

van 11 juni 1986 was een interpellatie-
aanvraag over de toestand van BN op
genomen als ,,dreigende afdankin
gen". In werkelijkheid heeft de interpel
latie als hoofding: ,,De medeplichtig
heid van Generale én overheid bij 
dreigende afdankingen". 

Zinspelend op moeilijkheden die re
cent tussen een vertegenwoordiger van 
het bedrijfsleven en een parlementslid 
zijn gerezen, stelde interpellant VU-
senator Van In dat elke voqrm van cen
suur op pariementaire initiatieven moet 
afgewezen. De interpellatie over de 
toestand bij BN is gericht tot dne depar
tementen, nl. ekonomische zaken, ver
keerswezen en arbeid en tewerkstel
ling. 

22 JUNI 1986 



26 M^ 
VU-fraktie in Gentse raad 

„Hospice St.-Amandsberg 
moet bliiven!" 

Eindeloos is veruit het enige woord dat op de Gentse gemeente
raden nog van toepassing is. De raad slaagt er nl. niet meer In haar 
agenda in de voorziene dag(en) af te werken. Vooral de interpella
ties van de raadsleden worden voortdurend verschoven. De raads
zittingen van mei waren hierop geen uitzondering. 

Schepen De Clercq stelde de raad 
voor een aantal (m i 24) diaprojektoren 
aan te kopen voor 3gent in multivisie 
HIJ denkt eraan deze diamontage van 
het Gravensteen te verplaatsen naar 
het Belfort Het klank- en lichtspel ver
huist dan naar het schoolmuseum De 
dia-apparatuur is gedeeltelijk aan ver
vanging toe en het aantal dient opge
voerd ingevolge de uitbreiding van de 
vertoningen 

Her- en overwaardering 
Het kollege bracht de rekeningen van 

het Stedelijk Grond-en Bouwbedrijf ter 
goedkeuring voor H Waterloos (VU) 
zag geen reden om deze rekeningen 
goed te keuren Zijn kritiek gold vooral 
de waardebepaling van de bezittingen 
De inventariswaarde overstijgt de po
tentiële verkoopswaarde zodat heel wat 
verlies verdoezeld wordt Bovendien 
worden een reeks verliezen in verdoken 
posten opgenomen Het verlies van het 
boekjaar (3 2 miljoen) is in werkelijkheid 
tot 37 7 miljoen te verhogen en daann 
IS met de te hoge herwaardering van de 
eigendommen nog geen rekening ge
houden CJe totale overwaardering kan 
al op 124 miljoen geraamd worden 

Aime Verpaele (VU) mterpelleerde 
schepen Wijnakker over de voorziene 
herstellingen van de verbrandingsoven 
De problemen bestonden reeds van bij 
de indiensttreding Gaat het nu om kon-
ceptiefouten of om fouten in het ge
bruik Zo wordt o a Scheldewater ge
bruikt om de rookgassen te koelen 
maar werd hiervan nooit de zuurte-
graad gemeten 

Heeft het uitknikken van de torens 
iets te maken met de werken i v m de 
warmterekuperatie voor het A Z ' 

Gaat het kollege nu een expert laten 
aanduiden teneinde eventueel de ver
antwoordelijken — eventueel de ont
werper — te kunnen aanspreken Ten
einde moeilijke en langdurige rechtsge

dingen te vermijden stelt de VU voor 
een technisch expert aan te duiden en 
de andere betrokken partijen de kans 
te geven als waarnemer op te treden 

Van Rouveroy (PW) pleitte voor een 
gerechtelijk deskundige maar werd 
hierin met bijgetreden door Tack (CVP) 
Schepen Wijnakker deelde mee dat het 
kollege reeds een jundisch deskundi
ge had aangewezen om de schade te 
bepalen In zijn recent verslag stelt de
ze echter voor ieder gerechterlijke pro
cedure en administratief onderzoek te 
verzaken 

De schepen wou echter het rapport 
nog met ter inzage geven De raadsle
den waren hier met mee akkoord zodat 
de burgemeester uiteindelijk met een 
kompromis naar voor kwam de bijzon
dere kommissie kon van het rapport 
kennis nemen Indien nadien zou blij
ken dat een procedure nodig is zou men 
deze starten 

De warmterekuperatie naar het AZ 
zou door de schade aan de verbran
dingsoven met op de helling komen 
Het AZ schreef zelfs een brief dat ze op 
deze warmte geen beroep meer wenst 
te doen Alle raadsleden en ook de 
schepen vonden dit onaanvaardbaar 
gelet op het bestaande kontrakt en de 
grote investenngen 

Verbeke (PW) had het over het Gent
se kultuurbeleid Vooral het volksge-
nchte en het belang van de amateurs
gezelschappen werden door hem m het 
licht gesteld 

De raad sprak zich unaniem uit voor 
een motie ten bate van de opera dit 
moet een Vlaamse aangelegenheid blij
ven Tussen de deelgenoten moet men 
naar een doeltreffende en degelijke 
oplossing streven 

„Hospice bl i j f t !" 
De burgemeester sloot nadien en 

verwees de overblijvende interpellaties 
(een achttal) naar een bijkomende raad 

Een zwaar ongeval. Het kan ieder
een overkomen. Niemand is veilig 
voor de grillen van het noodlot. Noch 
voor de financiële nasleep ervan. 

Depositoverzekering 
Daarom doet u er goed aan uw voor
zorgen te nemen. Met de nieuwe 
Depositoverzekering van de ASLK. 
Die zorgt voor het broodnodige geld 
om het gezin, na zo'n zwaar ongeval 
door die eerste moeilijke maanden 
heen te helpen. Hoe hoger de tegoe
den die u gemiddeld aanhoudt op uw 
spaar- en zichtrekening, hoe hoger 
de uitkeringen. Loop gerust eens 
langs bij uw 
agentschap 
voor meer 
informatie. 

ASLKi 
we doen met ie mee 

op 2 juni Met een gewoon punt en on
dertussen al14 punten kon ook deze 
zitting beginnen 

Het hospice St Amandsberg dat te
rug veel in het nieuws was de jongste 
tijd was het onderwerp van de eerste in
terpellatie een afvaardiging van het 
plaatselijk aktiekomitee was ook ter 
plaatse om de verschillende frakties 
aan hun kiesbeloften te herinneren 

SP, CVP en Agaiev steunden una
niem het behoud van de volledige kli
niek maar de PW-woordvoerder stel
de kritische vragen omtrent de mater-
niteit De VU-woordvoerder Waterloos 
(met de „Hospice blijft"-stikker op de 
vest) pleitte nogmaals voor het volledi
ge behoud en de noodzakelijke vernieu
wingen omwille van kwaliteit, kleinscha
ligheid en bevoorrechte ligging ten NO 
van Gent 

De burgemeester had goed nieuws 
inzake d&verbouwingwerken voor de 
afdeling Inwendige Ziekten (D-afd) 
maar was minder gerust in de toe
komstkansen van de matermteit 

Uit de cijfers van de schepen van So
ciale Zaken blijkt dat de grootste kon-
kurrent de OCMW-matermteit van de 
Bijloke IS die patiënten én dokters af
snoept van het Hospice De raad sloot 
zich uiteindelijk eenpang aan bij het 
voorstel om eensgezind te werken voor 
het behoud van het Hospice 

Tsjernobyl 
Door Lemiengre werd gepleit voor 

het parkeervrij maken van de St Mi-
chielshellmg, zowel uit oogpunt van het 
toerisme als voor de betere doorstro
ming van het openbaar vervoer maar 
door de schepen werd nogmaals ver
wezen naar het verkeerssituatieplan 
om ook dit zeer positief voorstel naar de 
koelkast te verwijzen Ook op de zeer 
eigenaardigesubsidieregeling in de mi-
lieusektor werd met klaarder na het 
hautaine maar ontwijkende antwoord 
van de schepen 

Ook op de vragen van Temmerman 
ivm de afsluitingen bij wanbetalers werd 
de schepen zelfs grof om toch maar niet 
te moeten antwoorden Ook op de drie 
volgende vragen, waarbij het radioak-
tief afval van Tsjernobyl ter sprake 
kwam deed het kollege met antwoorden 
en gezien het gevorderde uur werden 
ook nu zeven vragen verwezen naar de 
volgende raadszitting En zo kunnen we 
nog zittingen lang doorgaan 

C Brion 

Stad Izegem 
Algemene Openbare 

Aanbesteding 
met toewijzing aan 
de hoogstbiedende 

Op maandag 18 augustus 
1986 om 11 uur, zal ten Stadhui 
ze (trouwzaal). Korenmarkt 9, 
8700 Izegem, ten overstaan van 
de heer Burgemeester of zijn af 
ge vaardigde, overgegaan wor 
den tot de openmg der mschrij 
vmgen voor de koncessieove 
reenkomst voor het uitbaten 
van en het leveren aan 
— stedelijke feestzaal ISO 
— voetbalkantine 
— schuttershof 

Opdrachtgever bestuur stad 
Izegem 

Ligging Stedelijk Sport en 
Rekreatiecentrum te Izegem 

Inzageadres Stadhuis, Ize 
gem, iedere werkdag van 9 tot 
12 uur, waar het dokument gra 
tis kan verkregen worden 
Namens het College van Burgemeester 
en Schepenen, 
De Stadssekretaris, De Burgemeester 
D Charlier R Vanlerberghe 

(Adv) 
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DENDERLEEUW: Vlaamse Tafel in zaal ,,Honzon", Ninovesteen-
weg56 Vanaf 18 uur Ookopzondag22juni van 12tot 15uur Keu
ze tussen Biefstuk op natuurlijke wijze, biefstuk met champignons 
en half haantje Volwassenen 250 fr , kinderen 125 fr Org VU-
arr Aalst 
GAVERE: 4de Barbecuefestijn om 19u30 in de serres van Hugo Van-
dewalle, BiestjeslosteSemmerzake Bellen voor20juni 091/84 27 42 
Prijs 350 fr 
STEENHUIZE: Kaas- wijn- en bier-avond in zaal Casino aan de kerk 
Gastspreker IS VicAnciaux Volwassenen 200 fr, kinderen-12 jaar 
100 fr Iedereen welkom Org VU-Steenhuize-St üevens-Esse-
St Antelinks 
ERTVELDE: Tentoonstelling kunstschilder Maurice Huysman in 
,,Vlaams Huis De Veldbloem", Hoge Averijstraat 5 Open woensd 
donderd , vrijdag vanaf 17 uur Zaterdagvanaf 14 uur en zondag va
naf 10 uur Org Vrienden van het Vlaams HUIS Deze tentoonstel
ling loopt tot en met 24 augustus 

Kanton Weiteren 
naar Diksmuide 

Prijs Volwassenen200fr —Kinde
ren minder dan 12 jaar 100 fr 

Bus 1 Serskamp (kerk om 7u ) — 
Massemen (kerk om 7u 15 — Weiteren 
(markt om 7u 30) — Kalken („Kremers-
huis" om 8u ) — Laarne („De Smisse" 
om8u15) Reisleiding Dhr Van Dur-
me Mark/Meert R A 

Bus 2 Wichelen (kerk om 7u) — 
Schellebelle (dorp om 7u 15) — Weite
ren (markt om 7u 30) Reorganisatie 
bussen en gezamelijk vertrek naar Kal
ken en Laarne (zie bus 1) — Reislei-
ding Bombeke Alfons 

Terugreis uit Diksmuide 
Bus 1 Vertrek te 17u stip via Laar

ne ,,De Smisse", daar is een kleine 
rustpauze voorzien van 30 mm Deelne
mers verder dan Weiteren worden ver
der doorgevoerd 

Bus 2 Vertrek te 14u stipt naar het 
pret/dierenpark Aviflora te Ingel-
munster Inkom per groep 80 fr 30 km 
verwijderd van Diksmuide Eetgelegen
heid ter plaatse Terug thuis om 19u 30 

Inschrijven 
VOS-Wetteren H Bauwens, Brus

selsesteenweg 348, Massemen en Ju-
lien V D Haegen, Meidoornlaan 33, 
Weiteren, lel 091/69 51 60 

Davidsfonds-Wetteren Herman 
Dieu, Gemoedsveld 6, Weiteren, tel 
091/69 05 70 en Mark Buysse, Kwa
lrechtstraat 101, Weiteren, lel 
091/69 82 84 

VU-Wetteren Herman De Wulf, Rijc-
kerstraat 22, Weiteren, tel 
091/69 87 65 en Mark Van Durme, Wet-
terseslraal 49, Massemen, tel 
091/69 32 05 

VUJO-kanfon Weiteren Luc Eeck-
haul, Pr J Charlottelaan 31, Weiteren, 
tel 091/69 74 56 

VU-Grool-Wichelen Andre Van Lan-
genhove, Galgenberg 74, Serskamp, 
lel 091/69 00 49, Alfons bombeke, Sui-
kerslraat 14, Schellebelle, tel 
091/69 47 94, Willy Hoogewijs B 
D'Hollanderlaan 5, Schellebelle, 
091/69 81 20, Karel Tas, Gebeurweg 
34, Wichelen, lel 052/42 39 47 en Ma
rian Lenssens Margote 17, Wichelen 

VU-Laarne-Kalken Andre De Rijcke, 
Pennemansbaan 24/B, Kalken, lel 
091 /67 65 55, Kns Van Acker, Kouter-
dreef 24, Laarne, tel 091/69 36 95 en 
Marcel De Rijcke, Lange Meire 25, 
Laarne, lel 091/69 85 06 

VU-Berlare-Overmere-Uilbergen 
Andre Vergeylen, Biezeslraat 20, Ber-
lare, tel 052/42 25 05 en Ene Van Hau-
wermeire, Sparrendreef 11, Berlare, lel 
091/67 54 35 

C D N V vzw-sekretariaal Fortstraal 
7 Weiteren, tel 091/69 67 88 

Aandacht Herkenningstekens (120 
f r) zijn van NU af verkrijgbaar op hel se-
kretariaal van het CDNV vzw en bij bo
venvermelde leden 

Gemeente 
Grimbergen 

(Provincie Brabant) 
Betrekking veldwachter 

Het College van Burge 
meester en Schepenen brengt 
ter kennis dat een betrekking 
van veldwachter (M A'̂ ) te bege 
ven IS aan de gemeente Grim 
bergen 

De kandidaten dienen hun 
aanvraag, eigenhandig ge 
schreven, te richten aan de 
Heer Burgemeester bij aangete 
kend schrijven uiterlijk op dins 
dagS juh 1986 

De aanwervingsvoorwaar 
den, de bij de aanvraag te voe 
gen dokumenten, examenpro 
gramma alsmede bijkomende 
inlichtingen kunnen bekomen 
worden op de dienst secretarie, 
personeelszaken tijdens de wer 
kuren of telefonisch 
02 269 12 47 

Namens het College van Bur 
gemeester en Schepenen 
In opdracht 
De Sekretaris, De Burgemeester, 
J Vande Velde J Mensalt 

(Adv) 

Gemeente 
Zwijndrecht 

Het Gemeentebestuur van 
Zwijndrecht gaat over tot de 
aanwerving en aanleg van een 
werfreserve van 

Opsteller (M/V) 
De kandidaten moeten ten 

minste in het bezit zijn van een 
diploma hoger secundair on 
derwijs of gelijkwaardig Ze 
moeten geboren zijn voor 11 ju 
Il 1969 en mogen max 50 jaar 
zijn bij indiensttreding 

Kandidaturen dienen, verge 
zeld van de nodige bijlagen ge 
richt te worden aan heer Burge 
meester der gemeente Zwijn 
drecht (2730) -Ze moeten ter post 
afgestempeld zijn uiterhjk op 10 
juhl986 of kurmen tot dezelfde 
datum worden afgegeven op de 
Personeelsdienst 

De opgave van alle vereiste 
dokumenten en van de algeme 
ne en bijzondere aanwervings 
voorwaarden is te bekomen op 
de Personeelsdienst, Dorp West 
2, 2730 Zwijndrecht, tel 
03 252 72 01 

(Adv) 
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Bestuursverkiezing bij VU-Beveren 
Op zaterdag 26 april hadden de 

bestuursvergaderingen plaats Het 
werd een groot sukses Niet alleen kwa
men talrijke leden opdagen maar het 
bleek ook dat het huidigtJestuur het ver
trouwen en de sympathie geniet van de 
overgrote meerderheid van onze leden 
Alle leden werden dan ook met een zeer 
ruime meerderheid herkozen en 
tenslotte bleek er die namiddag tijdens 
de gesprekken die werden gevoerd dat 
er zelfs nog een paar kandidaat
bestuursleden waren Na het ontslag 
van mevrouw Gilberte Degelin-Suy die 
wegens haar zeer talrijke aktiviteiten en 
haar groot huisgezin met langer meer 
in staat was een bestuursfunktie uit te 
oefenen bleken er die dag zich twee 
vrouwelijke leden kandidaat te stellen 
om het vrouwelijk element in het 
bestuur te verstevigen Iedereen die 
zich wil inzetten tot de verdere uitbouw 
van de Volksunieafdeling IS steeds van 
harte welkom Als het dan nog jeugdi
ge en vrouwelijke elementen zijn, dan 
worden die zeker met open armen ont
vangen Het zijn Karine Van Meirven-
ne en Manetje Van de Velde Zij werden 
dan ook op de eerste bestuursvergade
ring unaniem gekoopteerd Het bestuur 
ziet er nu uit als volgt voorzitter Jan 
Weyers, sekretaris Lieven Schoe-

Nieuw politiek 
kollege 

Op donderdag 5 juni kwamen de 
kersvers gekozen besturen van de VU-
afdelingen uit Temse, Tielrode en 
Steendorp samen om een nieuw Poli
tiek Kollege te kiezen 

Na de installatie van de Politieke 
Raad, die uit 20 leden bestaat, werd 
overgegaan tot de verkiezing van het 
nieuwe Politieke Kollege 

Als voorzitter werd Eddy Praet uit 
Tielrode unaniem verkozen De overi
ge taken werden als volgt verdeeld 

Sekretaris Pol De Meester (Temse) 

Penningmeester Bert Deville 
(Steendorp) 

Overige bestuursleden Werner De 
Wilde (Tielrode), Eddy Buytaert (Tem
se) en Mare Verhaegen (Steendorp) 

naerts penningmeester Roger Jans-
sens ondervoorzitter Rozemarijn Mor-
telmans, propaganda Gilbert Braem, 
organisatie Eddy Rotthiers, vorming 
Kanne Van Meirvenne, vrouwenwer
king Manetje Van de Velde, leden en 
abonnementen Georgette Braem en 
Guy Van Hoeylandt 

Nieuw bestuur 
bij VU-Temse 

Op vrijdag 23 mei 1986 hadden in de 
VU-afdeling Tenr>se bestuursverkiezin-
gen plaats Dit onder het waakzame 
oog van arrondissementeel afgevaar
digde RafSpinoy Al de kandidaten be
haalden het vereiste kworum Nadien 
werd overgegaan tot de verdeling van 
de verschillende funkties 

Het nieuwe afdelingsbestuur werd 
als volgt samengesteld 

voorzitter Eddy Buytaert 
ondervoorzitter Pol De Meester 
sekretans Dirk Van Bruysel 
penningmeester Jean-Pierre Tem

merman 

propaganda en organisatie Etienne 
Keirsebiick 

jongerenwerking (VUJO) Dirk Van 
Bruysel 

dienstbetoon en vorming Werner 
Maerevoet 

leden en abonnementen Eddy Buy
taert 

De VU-mandatanssen van Temse 
zijn 

fraktieleider gem raad Raoul De 
Rijck 

gemeenteraadsleden Lode Broeckx 
en Werner Maerevoet 

OCMW fraktieleider Lode Broeckx 

afgevaardigde in gem bibliotheek en 
kultuurraad Eddy Buytaert 

Afgevaardigden in de Arrondisse-
mehtsraad 

Eddy Buytaert, Dirk Van Bruysel, Pol 
De Meester, Jean-Pierre Temmerman 
en als fraktieleider van de gemeente
raad Raoul De Rijck 

In memoriam 
Emiel Hoeven 

Op zaterdag 7 juni overleed m Leut 
ons vroeger bestuurslid Emiel Hoeven 
echtgenoot van mevrouw Brigitte 
Lours Hij werd geboren te Eisden op 7 
augustus 1924 Sinds zijn terugkeer uit 
Zaïre in 1974 woonde hij te Leut, waar 
men hem stilaan maar zeker leerde 
kennen als een fiere Vlaming en een 
overtuigde kristen en dat heeft hij tot op 
het allerlaatste ogenblik waar gemaakt 
Op zijn kist prijkte de Vlaamse vlag, die 
des te meer opviel omdat er slechts vier 
sobere kaarsen rond stonden En na de 
mis vroeg de priester de aanwezigen 
om recht te staan en de Vlaamse Leeuw 
mee te zingen 

Miei heeft ons door een moeilijke pe
riode heen geholpen en hoewel hij al 
een hele tijd met meer aktief aan de ver
gaderingen kon deelnemen toch^bleef 
hij bekommerd om het wel en wee van 
de afdeling en konden we altijd op zijn 
steun en nuchtere raadgeven rekenen 
HIJ was een goede vriend, een krachtig 
en moedig mens We zullen je missen. 
Miei 

Rouw te Balen 
O p 1 6 j u n i l l overleed dhr Rik Bre-

poels, geboren op 12januan 1913 De 
overledene was een overtuigd Vlaams-
nationalist en heeft voor Vlaamse trouw 
vanwege de Belgische staat geen ge
schenken gekregen, integendeel ' Vijf 
jaar en 4 maanden heeft hij voor zijn 
,,Vlaamse zonden" geboet 

Rik Brepoels wordt zaterdag om 10 
u ten grave gedragen, de uitvaart
plechtigheid heeft plaats in de parochie
kerk O L V van Altijddurende Bijstand 
te Balen-Rosselaar 

Aan de familie van de overledene bie
den WIJ onze blijken van rouw bij dit pijn
lijke afsterven 

LIMBURG 
JUNI 

23 MUNSTERBILZEN: Bestuursvergadenng om 20 u in lokaal ,,Cafe 
Bloemenhof" 

29 MUNSTERBILZEN Naar Uzerbedevaart Prijs 250 fr Voonnl ich 
tingen en inschrijvingen voor 20 juni bellen naar Jan Appermont 
(011/41 26 70) of Clement Huygen (011/41 21 42) 

JULI 

HEUSDEN-ZOLDER. Provinciale 11 juli-vienng 1986 in het domein 
BovyteBolderbergom 15uur Gastspreker Albert Doucet Optreden 
Jef Eibers Inr Plaatselijke verenigingen 

Deze week 
in Knack Magazine 

VdB: Voorlopig vonnis 
Eind deze maand moet de korrektionele rechtbank van 

Brussel uitspraak doen in het proces tegen oud-premier Paul 
Vanden Boeynants. VdB wordt, zoals bekend, onder meer 
beschuldigd van belastingfraude en valsheid in geschrifte. 

Lees in Knack opnieuw: het proces tegen VdB. 

De erfenis van Leysen 
VBO-voorzitter Andre Leysen 
stond vonge week met getrokken 
messen tegenover SP-kamerlid 
Norbert De Batselier De zaak 
draait om de opsphtsmg van de 
familieholdmg van Leysen, die 
zou volgens De Batseher gebeurd 
zijn om minder erfemsrechten te 
moeten betalen Wat is er wel en 
wat IS er niet waar? 

Allan Boesak 

In Zuid-Afrika is vorige week de 
noodtoestand afgekondigd voor 
het hele land Deze week is het 
immers tien jaar geleden dat er 
in Soweto honderden doden vie
len tijdens anti-apartheidsrellen 
Knack sprak met de gematigde 

zwarte leider, dominee Allan 
Boesak 

Spanje 1986 
Vijftig jaar geleden, op 17 juh 
1936, brak de Spaanse burger
oorlog uit De republiek tegen 
het rebellerende frankisme 
Knack was m Madnd en het oud-
strijders van toen hun verhaal 
doen 

Belgen en Russen 
Knack-verslaggevers m Mexico 
hebben deze week vooral oog 
voor Belgen en Russen, de twee 
ploegen die vonge zondag toeval
lig tegenover elkaar stonden in de 
achtste finales Het Belgische 
kamp en de rode stoomwals, de
ze week in Knack 

Aanbevolen huizen 
Loodg ie ter 
D a k w e r k e n 
V e r a n d e n n g s w e r k e n 

ALPANROOF Amer ika le i 237 
2000 A n t w e r p e n 

Tel na 19 a 0 3 - 2 3 8 8 8 4 0 

ZINK LOOD KOPER PVC WERKEN NATUUR EN ETERNITLEIEN 
ASFALT ROOFING SHINGELS SCHALIEN DAKPANNEN 

SCHOUWEN REINIGEN EN HERSTELLEN AFVOERBUIZEN RIOLEN 
HANGGOTEN BEKLEDEN VAN ZIJGEVELS EN CORNICHE 

PLASTIEK EN GLASKOEPELS EN DAKRAIVIEN 

GRATIS PRIJSOPGAVE 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 240, Ternat 

Tel 582 29 15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9 19 u Zondag gesloten 

GELD 
Onnniddelli jk te bekennen bij 

F R A N S V A N M O O R T E R 
V i j f hu i zen 6, Erpe 

Tel 053 78 1009 en 053 21 27 57 

F R A N S S E N S O P T I E K : 

Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z 
Tel 03-3210896 
Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel 03-2356475 

P V B A B E R T 

Assesteenweg 101 Ternat 
Tel 02-582 13 12 

VERDELER 
VOLKSWAGEN AUDI 

<^^^ STUDIO 
-JLJ-/ DANN 
02 428 6984 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huvi/elijksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Grootliandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel 02-478 1993 

Import Export 

n.v. de winne -
uyttendaele 

h a n d e l s d r u k k e r i j t y p e - o f f s e t 

f a b n k a t i e o m s l a g e n - z a k o m s i a g e n 

r n i g r o s t r a a t 128, 9 3 2 8 d e n d e r m o n d e - s c h o o n a a r d e 
t e l 0 5 2 - 4 2 3 3 0 4 - 4 2 3 9 16 

DE PRIJSBREKER 
v a n h e t g o e d e m e u b e l 

Groenstraat 84 2000 Antwerpen 
Tel 03-236 45 31 

Open van 10 tot 19 u 30 

KLEDING LENDERS 

Sint Damiaansiraat 41 
Wommelgem 
Tel 03 353 70 39 

Dames heren en kinderkleding 

Zondag en maandag gesloten 

VAKANTIEVERHURING 
V E R Z O R G D E 

A P P A R T E M E N T E N 
K A M E R S 

Met kookgelegenheid of met ontbijt 
voor 2, 4, 5 personen per week of 
14 dagen 
Reservatie 
Eig E Duysters-Mmnaert, de Smet de 
Naeyerlaan 86-88,8370 Blankenberge, 
tel 050-41 30 70 - 41 36 54 - Krediet
bank 472-7041761-28 

Guido NUYTTENS 
Longt inst raat 126 

1 0 9 0 Brussel 

S A N I T A I R — Z I N K 
R O O F I N G 

L O O D G I E T E R I J 
G A S V E R W A R M I N G 

Tel. 426.19.39 

verzeker U goed 
en toch... 
goedkoper! 

ert IRKtND VE»:tl 

BRf DABAAN16I BUS? ?130BRASSCHAAr l ï l 03/6SI dH 17 

PVBA 
J BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gcntsesiraal 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel 054 4125 89 

Wi) bouwen voor u 
sleutel op de deur 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars autobus 
ceremonie wagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel 053-2136 36 

H o u t z a g e r i j 
D E R O O S E N V . 

Algemene hout- en platenhandel 
Schaven] 

AFD NINOVE 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053 668386 
AFD OKEGEIVI 9471 

Leopoldstraat 114 
Tel 054 3317 51 

054 33 11 49 
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28 wr 
Brouwer Luc Van Honsebrouck: 

„Vlaanderen heeft 
rijkste bier-keuze" 

INGELMUNSTER — Vlaanderen heeft de (goede) 
faam een land van veel en goede bieren te zijn. Van
daag zijn er nog een zeventigtal brouwerijen en het aan
tal cafe's valt nauwelijks te tellen. Aan soorten bier is 
er eveneens keuze te over. Voor allerlei gelegenheden 
worden zelfs speciale bieren gebrouwen, die vaak 
éénjaars-gebeurtenissen. 

Het kon bijgevolg niet uitblijven: 1986 werd uitgeroe
pen tot,, Het jaar van het Bier". 

L UC VAN HONSEBROUCK 
is 55 jaar en afgevaardigd 
bestuurder van de gelijkna

mige brouwerij te Ingelmunster. 
Deze geniet vooral bekendheid 
door de dne klasse-bieren St. 
Louis, Bacchus en Brigand. Zijn 
overgrootvader was brouwer, eve
nals zijn grootvader en vader. 

Deze brouwerij, die sinds 1901 in 
deze Westvlaamse gemeente ge
vestigd is, stelt 52 mensen te werk 
en produceerde vorig jaar 7,5 mil
joen liter bier. Wat een stijging van 
10 % betekent in vergelijking met 
1984. Zo staan er bv. permanent 12 
tanks van 320 hektolieter vol met 
krieken op geuze. 

Van Honsebrouck is voorzitter 
van de Kortrijkse Brouwersbond en 
praat entoesiast over zijn passie, 
die tevens zijn beroep is: lekker 
bier brouwen én verkopen. 

WIJ: U brouwt vooral speciale 
bieren? 

L. Van Honsebrouck: ,,90 % 
van onze zakencijfer betreft de ei
gen fabrikatle van speciale bieren. 
Een strekking die wij huldigen se
dert 1956. Sindsdien brouwen wij 
geen pils meer. Dit was een belan
grijke en gevaarlijke beslissing. 
Speciale bieren maken is mis
schien makkelijk gezegd, maar ze 
moeten ook,, lukken ".Ik ben er m 
het begin mits veel moeite in 
geslaagd om het bedrijf daarmee 
omhoog te krijgen. Het is slechts de 
laatste jaren dat we feitelijk op de 
markt een sukses kennen. Een be
hoorlijk sukses trouwens. 

Wij zijn voor het ogenblik één 
van de vier brouwerijen in België 
die mag zeggen: ,,We gaan voor
uit". We gaan zelfs goed vooruit. 
17 % in de eerste vier maanden 
van 1986." 

Pils als lokmiddel 
WIJ: U zegt speciale bieren. 

Wat bedoelt men daarmee? Zijn 
dit brouwsels van hoge gisting ? 

L. Van Honsebrouck: „^/ef/(an 
ook lage gisting zijn. Speciale bie
ren zijn bieren die niet door de gro
te brouwerijen worden gemaakt. 
De grote brouwerijen maken voor
al pils op grote schaal, met een 
groot merk-imago, met veel publi
citeit, veel eigendommen, veel 
huurcafé's. Ze trachten hettiierop 
die manier stevig op de, markt te 
brengen. 

Ik hoef U de moeilijkheden van 
de pils niet uit te leggen. U weet dat 
er een enorme konkurrentie is ont
staan tengevolge van het feit dat de 
pils door de voedingsindustrie is 

gebruikt geweest als lokmiddel, 
vijftien jaar geleden. Zijzelf hebben 
de prijs van de pils zo naar bene
den gedrukt. 

Nu is het echter zo dat de grote 
brouwerijen zodanig machtig ge
worden zijn dat zij naast hun pils
brouwerij, ook vaak eigenaar ge
worden zijn van specialiteitsbrou
werijen. " 

WIJ: „Bacchus" werd uw 
groot sukses? 

L. Van Honsebrouck: ,,Bac
chus was ons eerste bier. Daarmee 
ben ik gestart. Die speciale bieren 
waren dertig jaar geleden nog zeer 

houden op de markt. De naam 
,,Brigand" is aantrekkelijk: een 
beetje strijdlustig en verbonden 
met de geschiedenis gemeente In
gelmunster. Wij hebben daar sinds 
kort zelfs een heuse Brigand-stoet 
aan gekoppeld. 

Ook voor het oog heeft ,,Bri
gand" iets speciaals: de „blauwe 
hals", de Brigand-figuur, de apar
te publiciteit die wij maken. Waar
door wij een nieuw imago schep
pen. Het slaat aan bij de mensen. 
Zelfs personen die het nog niet ge
dronken hebben wéten dat het 
goed bier is." 

200 soorten bier 
WIJ: Wie bedenkt zo'n recept? 

Wie bepaalt hoe het precies ge
brouwd moet worden? Hoe komt 
zoiets tot stand? 

L. Van Honsebrouck :,,/n 1981 
kwamen er veel nieuwe bieren op 
de markt, hetgeen tien jaar geleden 
ondenkbaar was. Waarom ? Om
dat de mensen toen niet „rijp"wa-
ren om zoiets te drinken. Je mocht 
alle mogelijke reklame maken, het 
werd eenvoudigweg niet gevraagd. 

Op het einde van zeventiger ja
ren doken dan die specifieke bier

zeer dure operatie geweest, aan
gezien we die dure Brigand-
grondstoffen met nodig hebben 
voor onze andere bieren. 

Na 15 maanden, in april 1983, 
kwam er dan een bier uit waarvan 
we zegden: ,,Zo is het en zo moet 
het zijn!''. Drie jaar later blijkt dat 
we goed gegokt hebben. Verleden 
jaar verkochten we meer dan 
100.000 bakken." 

WIJ: Als ik het goed begrijp, 
dan hebben uw ingenieur en en
kele specialisten een aantal za
ken voorgesteld, waarna een 
soort van ,,proef-kommissie" 
een beslissende keuze heeft ge
maakt? 

L. Van Honsebrouck: ,,Juist 
voor wat de smaak betreft. Wat 
niets te maken heeft met het ima
go. Het betreft de kwaliteit van het 
bier, altijd de eerste vereiste wan
eer je iets nieuws op de markt 
brengt. 

Ik zou U kunnen onderhouden 
over andere bieren en andere brou
werijen die eveneens met nieuwe 
bieren op de markt gekomen zijn, 
wanneer deze nog niet in orde wa
ren en die ze dan verbeterd hebben 
in de daaropvolgende maanden. 
Wij menen dat dit kompleet ver
keerd is. Het moet direkt goed zijn 
wanneer je het op de markt 
brengt." 

WIJ: Wordt het niet een beet
je te veel? Zijn er niet een beetje 
te veel biersoorten bijgekomen? 

L. Van Honsebrouck: ,,Ja, het 
is zeker te veel. Maar maak Ugeen 
zorgen: de goede zullen overblij
ven, de minder goede vallen uit de 
boot. Er zijn er trouwens al een deel 
verdwenen. Er is reeds een selek-
tie gebeurd, en die wordt nog ver
der doorgevoerd. 

We beleven thans het „Jaar van 

Bier telt vier ingrediënten: water, hoppe, mout en gist.,, Mout", aldus Luc Van Honsebrouck (rechts op de fo
to), ,,is het hart en gist is de ziel van het bier..." 

klem in aantal. Het is een oud 
Vlaams bier In '58 ben ik dan be
gonnen met geuze. 

Dat IS zeer moeilijk gegaan. De 
opgang heeft zich slechts begin
nen doorzetten in 1969 " 

WIJ: Onlangs is daar nog eent
je bijgekomen, luisterend naar 
de naam ,,Brigand"? 

L. Van Honsebrouck: ,,Dat is 
de kroon op het werk. Brigand is 
een totaal apart bier, dat met niets 
te vergelijken is, helemaal apart 
van smaak. Wij zijn er toevallig in 
gelukt van dit zeer goed te doen en 
ook kwalitatief zeer hoog te kunnen 

cafe's op, met een keuze van 200 
soorten bier. Dat sloeg onmiddel
lijk in. Nu is er in bijna iedere ge
meente zo'n biercafé. Die uitbaters 
zoeken nieuwe merken. 

Dit betekende ook de start van 
onze Brigand. Wij speelden handig 
in op dit nieuwe fenomeen in de 
bierwereld. W hadden dit niet direkt 
nodig. Het was een gok. Als je mij 
nu zou vragen hoeveel kansen ik 
mezelf gaf in het begin, dan zou ik 
moeten toegeven: „Amper20 %'.' 
Het IS echter gelukt, en dit na 15 
verschillende proef-brouwsels, één 
per maand. Het waren telkens 
brouwsels van 320 hl. Het is een 

het Bier". Ik heb mij laten wijsma
ken dat er in het jaar 1986 liefst 150 
nieuwe soorten bier, of etikettebie-
ren op de markt komen. (Etikette-
bieren zijn bieren die door bepaal
de brouwerijen worden gemaakt 
voor rekening van een derde.) Dat 
zijn slechts éénjaars- gebeurtenis
sen, wat met goed is." 

WIJ: Zijn wij, Vlamingen, een 
volk van bierdrinkers? 

L. Van Honsebrouck: .,Het 
bierverbruik is in 1985 van 126 liter 
per inwoner tot 121 liter terug ge
vallen. Dat betekent dat er een sa-
turatie bereikt is wat het bierver
bruik betreft. 

Hier bestaat een variatie van bie
ren die je nergens vindt. Vooral in 
Vlaanderen, vermits hier nog veel 
brouwerijen bestaan. Een variatie 
van allerlei verschillende hoge en 
lage gistingsbieren, van alle ver
schillende smaken. Er is een 
enorm gamma." 

WIJ: Hoe zit het met de uit
voer? is het juist dat de Amerika
nen gek zijn op onze bieren? 

L. Van Honsebrouck: ,,Dit 
wordt beweerd door Amerikanen 
die eens naar Vlaanderen komen. 
Ze zijn gek op onze bieren. Maar 
dat zijn enkelingen. De massa in 
Amerika heeft geen weet van ons 
meesterschap. De meeste Ameri
kanen weten niet dat wij het bier-
land bij uitstek zijn." 

WIJ: Niettemin is uw eksport 
belangrijk? 

L. Van Honsebrouck: „Ja, wij 
voeren dit jaar 18 tot 20 procent uit. 
Eén vijfde van onze produktie is 
voor de uitvoer bestemd. Hoofdza
kelijk naar Frankrijk. In Frankrijk 
drinkt men graag geuze, kriek en 
sinds kort ook frambozenbier. Daar 
zit een goede markt. Wij zitten ook 
goed in Nederland. Zelfs tot in Ita
lië kent men „Brigand". Maargeen 
geuze en geen kriek. Dat lusten de 
Italianen niet. Alleen zware bieren, 
en liefst uit champagneflessen." 

Ambitieus en 
'n beetje afgunstig 

WIJ: De konkurrentieslag on
der de brouwers is hard? 

L. Van Honsebrouck: ,,Het 
gaat tamelijk makkelijk, aangezien 
wij hier in onze brouwerij met een 
variatie van speciale bieren zitten. 
Al moet ik eerlijk bekennen dat ons 
bruin bier achteruit gaat, zoals al
le bruine bieren de jongste twee 
jaar. Dit wordt echter rijkelijk ge-
kompenseerd door een sterke ver
hoging van kriek, verleden jaar met 
37%. En dan natuurlijk ook onze 
Brigand. 

WIJ: Het gaat U voor de wind. 
U bent tevreden? 

L. Van Honsebrouck: „Hef 
gaat echt goed. Maar wij zijn niet 
tevreden. Het ogenblik dat je het 
laat waaien, gaat het spel naar be
neden. Wij hebben dat karakter 
niet, wij zijn vooruitstrevend. Ambi
tieus. En wij zijn niet alleen. 

Alle andere brouwers zijn kolle
ga's. Wij respekteren elkaar. Wij 
hebben eerbied voor elkaar. Maar 
ergens moeten wij een beetje af
gunstig zijn. Iemand die niet af
gunstig is en die zich tevreden stelt 
met de vooruitgang van een ander, 
die mens ziet het niet meer zitten. 
Ik ken genoeg andere brouwers die 
hard werken om ook hun bieren op 
de markt te brengen, vaak metsul<-
ses. Waarom niet ? Er is plaats voor 
iedereen, want er is veel af te ne
men. " 

WIJ: Bent U zelf een drinker? 
Of is het zoals met de frietkraam
houder die geen frieten meer kan 
zien...? 

L. Van Honsebrouck: ,,Nee, 
nee. Ik drink ook graag bier. En 
misschien soms een beetje te veel 
Ik hou heus wel van mijn eigen pro-
dukten!" 

(pvdd) 
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