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„Moeten de Vlamingen zich blijvend neerleggen bij de ondoorzichtigheid 
en de onrechtvaardigheid van de financiële transfers, en bij de afwezigheid 

van billijke regels van samenwerking? (...) Wat denkt de Vlaamse meerderheid 
in het Parlement? Wat doet zij?" 

(Hoofdredakteur Manu Ruys in ,,De Standaard", maandag 10 november '86) 

Vlaanderen en Europa 
Twee weken geleden opende het Westduitse Land Noordrijn-

Westfalen een officiële vertegenwoordiging bij de E.E.G. te 
Brussel. De gebeurtenis viel tussen de plooien van de Belgische 
politieke aktualiteit, zodat er weinig of geen aandacht werd aan 
geschonken. Ze illustreert nochtans een markante ontwikkeling, 
die door de Vlamingen niet over het hoofd mag worden gezien. 

Zoals men weet is de Westduitse Bondsrepubliek een staat met 
federale struktuur: een „Bund" van verschillende „Lander". 
Noordrijn-Westfalen is niet het eerste Westduitse Land dat een 
officiële vertegenwoordiging bij de E.E.G. heeft aangesteld. 
Baden-Würtemberg, Beieren en Rijnland-Palts maken zich 
klaar om weldra te volgen. Het zal niet lang meer duren, of alle 
Westduitse „Lander" zullen hun eigen E.E.G.-
vertegenwoordiging hebben. 

Zij zijn niet de enigen die het federalistisch model te Brussel of
ficieel vertegenwoordigen. Niet minder dan twintig Staten uit de 
V.S. zijn, naast de officiële V.S.-ambassade, aktief in de Euro
pese hoofdstad. Italië beschikt er over een „Mezzogiorno"-
bureau, dat de Zuid-Italiaanse belangen behartigt. 

De installatie van de officiële vertegenwoordiging van 
Noordrijn-Westfalen is niet zonder Westduitse slag of stoot ge
gaan. Zoals in allé landen met een federale struktuur moet de 
Westduitse overheid opereren in het politieke spanningsveld 
tussen de bond en de deelstaten. Deze permanente spanning is 
in een geordende federale struktuur trouwens geen nadeel doch 
een voordeel. Ze houdt immers de verplichting in, permanent 
oog te houden op het kader waarbinnen de dynamiek van het ge
heel en van de samenstellende delen het best tot gelding komen. 

Anders dan in de onvoltooide Belgische staatsstruktuur kun
nen in West-Duitsland de deelstaten de Bond op zijn nummer 
zetten. De recente opening van het Noordrijn-Westfaals bureau 
bevestigt dat de federale dynamiek het de Bonn gehaald heeft op 
het etatisme dat er verdedigd werd o.m. door de Bondsministers 
van Buitenlandse Zaken, Genscher, de Westduitse Tindemans. 

De E.E.G.-top staat nog onwenning tegenover de aanwezigheid 
van de Lander te Brussel. Bij de E.E.G.-partners is West-
Duitsland het enige land met een uitgebalanceerd en sinds de
cennia werkzaam federalistisch model. Het staatsnationa-
listisch denken heeft te Brussel, te Straatsburg en te Luxemburg 
totnogtoe hoogtij gevierd. De E.E.G.-erkenning van de vertegen
woordiging der Lander kan echter de voorbode worden van een 
mentaliteitswijziging. Ook tot de hoogste verdiepingen van Ber-
laymont dringt door dat de vertegenwoordiging der Lander bin
nenkort heel de Bond onverspant en dat de weg naar die Lander 
doelmatiger de rechtstreekse is dan de omweg over Bonn. 

De diepere zin van deze ontwikkeling overschrijdt het West-
duits kader. Hoe langzaam de Europese eenwording ook ge
schiedt, ze betekent stap voor stap de afbouw van het nationale 
beslissingsniveau ten voordele van het Europese. Deze op zich
zelf verheugende ontwikkeling houdt echter het gevaar in van 
een centralistische Europese superstaat, geleid door een ver van 
de plaatselijke werkelijkheden opererende Euro-bureaucratie. 

Het is dan ook niet toevallig dat precies uit het met federale 
strukturen vertrouwde West-Duitsland de aansporing komt, de 
deelstaten de regio's nauwer en rechtstreeks bij Europa te be
trekken. 

De gezaghebbende „Frankfurter Allgemeine" liet haar Brus
selse korrespont onlangs besluiten dat de Westduitsers in Eu
ropa hun federaal model openlijk moeten belijden. Deze kor-
respondentie verdedigde een Europees model, dat zo uit het pro
gramma van de Volksunie kon overgeschreven zijn: het Europa 
van het jaar 2.000 kan slechts een soort statenbond worden die 
zijn volkeren en taalgemeenschappen, zijn provincies en regio's 
genoeg speelruimte voor eigen ontplooiing geeft. Slechts via de 
kleinere, onverzichtelijke gemeenschappen kunnen de Europea
nen uiteindelijk Europa als een stuk heimat beschouwen. 

Voor wanneer een Vlaamse E.E.G.-vertegenwoordiging? 
tvo 

'n Kwestie 
van overleven 

Zo nu en dan wordt het milieu-geweten van de 
mensheid eventjes wakl<er geschopt. Omdat er weer 
ergens een grote katastrofe gebeurde. De milieu
rampen zijn de jongste jaren niet meer te tellen. 

Hl 
ET lijstje wordt inderdaad 

heel erg lang en alleen de 
hele grote rampen blijven 

in het geheugen natrillen: 
Amoco Cadiz, Seveso, Sella-
field, Bhopal, TsjernobyL.. 
Daar dient nu dus Sandoz-Bazel 
aan toegevoegd. Om dan nog te 
zwijgen van de talrijke keren dat 
we er op het nippertje aan ont
snapt zijn: de ,,Mont Louis" is 
terzake een treffend voorbeeld. 
De dagelijks voortdurende, toe
nemende en vervuiling van onze 
natuurlijke omgeving — die uit
eindelijk dreigt te leiden tot de al
gehele vernietiging — haalt niet 
eens meer het nieuws. 

De ware omvang van de 
Sandoz-ramp begint stilaan dui
delijk te worden. Ruim 30.000 kg 
uiterst giftige stoffen zijn in de 
Rijn beland, waardoor pakweg 
500.000 vissen onmiddellijk stier
ven. Het ekologisch systeem van 
deze Europese stroom is zo goed 
als volledig dood en het zal jaren 
duren vooraleer de toestand weer 

iets beter zal zijn. De drinkwater
voorziening loopt ernstig gevaar 
en ook het visbestand in de 
Noordzee zal verder verzieken en 
uitgedund worden. 

Erger nog: gisteren kwam aan 
het licht dat een aantal vervui
lende bedrijven langsheen de 
Rijn vlug-vlug van de situatie mis
bruik hebben gemaakt om nog 
wat ekstra vuiligheid aan de gif
tige brij toe te voegen. Dit zijn 
noch min noch meer kriminele 
daden die ook aldus zouden 
moeten behandeld worden! 

De Sandoz-brand illustreerde 
nog eens de onwil om de bevol
king juist en spoedig te informe
ren ; Tsjernobyl is blijkbaar geen 
les geweest. Tevens treft en ont
hutst de politieke besluiteloos
heid, zowel op nationaal als op in
ternationaal vlak en andermaal 
kwam de schuldige zwijgzame 
medeplichtigheid van nogal wat 
bedrijven aan het licht. 

De toestand in Vlaanderen is 
eigenlijk niet beter. Het jongste 

rapport omtrent de biologische 
kwaliteit van onze waterlopen is 
schrikbarend. Ook hier gebeuren 
dagelijks kleine en grote milieu
overtredingen en de kontrole is 
vaak een lachertje. Denken maar 
even aan de tragi-komedie die 
zich nu reeds jaren met het stink-
bedrijf Philips-Petroleum af
speelt. In elke streek zijn er 
schrijnende voorbeelden. De 
bestaande instellingen, zoals de 
Vlaamse Waterzuiveringsmaat
schappij en OVAM, funktioneren 
niet naar behoren, veelal tenge
volge van kwalijke politieke be
noemingen. 

Er is dringend nood aan één 
Vlaams departement dat alles 
wat met milieu te maken heeft on
der zijn bevoegdheid krijgt. De 
rechten en middelen van dit 
Vlaams milieu-departement 
moeten biezonder groot en uitge
breid zijn. Zo ook internationale 
bevoegdheden, vermits vele ver
vuilingsproblemen grensover
schrijdend zijn. 

De kortzichtigheid, de onver
antwoordelijkheid van veel be-
windslui voor deze materie is on
begrijpelijk en eigenlijk weerzin
wekkend. Men kan redetwisten 
over de aanslagvoet van de be
lastingen, over de middelen om 
de werkgelegenheid aan te zwen
gelen, over de noodzaak van een 
goede staatsomvorming, over de 
grootte van sociale uitkeringen, 
enz. Maar over het behouden en 
instandhouden van datgene 
waarvan het overleven van de 
mensheid zelf afhangt moet niet 
geleuterd worden, maar integen
deel alles gedaan om deze ,,sur
vival" te verzekeren. 

(pvdd) 



... en WIJ 
. Wtj ontvangen graag brieven van 

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

De opinie, vertolkt in een lezersbrief, 
IS met noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

DE SCHANDE VAN LOMMEL 
De Oostfronters verdienden beter 

dan wat zich heeft afgespeeld op 2 
nov op het Duits kerkhof te Lommei 
waar ook een 80-tal Oostfronters be
graven liggen 

Daarmee heeft het Anti Fascistisch 
Front (AFF) duidelijk aangetoond wat 
voor hen verdraagzaamheid en plura
lisme betekent, en zeggen dat som
mige groeperingen die zich kristelijk 
noemen in de val van het AFF lopen 

't Is ver gekomen als Vlamingen 
hun eigen geliefde doden met meer 
mogen herdenken 

Voor ons is het klaar en duidelijk 
Wi) gedenken met dankbaarheid 

en eerbied de duizenden Vlaamse 
idealisten die aan het Oostfront sneu
velden ZIJ die terugkeerden werden 
beloond met broodroof en soms jaren 
gevangenis in die tijd van laffe re
pressie Daarom zullen wij nooit op
houden te Ijveren voor amnestie en 
steunen wij de inspanningen van de 
senatoren Bourgois (CVP) en Van 
Ooteghem en Somers (VU) 

Als groeperingen zoals het AFF 
zichzelf ernstig nemen dan geven ze 
aan verdraagzaamheid en pluralisme 

een gans andere inhoud en verlagen 
ze zich met om op een dodenakker 
rellen te komen schoppen Wat op 2 
november te Lommei gebeurde ruikt 
sterk naar fascisme' 

IJzerbedevaartkomitee, 
gewest Maaseik. 

„DE MORGEN" 

Vandaag is het reeds lang morgen 
,,De Morgen" wordt omwille van de 
evenredige vertegenwoordiging van 
de ideologische strekkingen in het 
krantenarsenaal begiftigd net als ,,De 
Standaard" indertijd ,,De Morgen" 
ging immers failliet Een andere ideo
logische strekking is sinds jaren met 
meer vertegenwoordigd bij de opinie
vorming, want ze ging zowat 40 jaar 
terug ook ,,in faling", namelijk ,,Volk 
en Staat" Een Vlaams-Nationale 
krant zou (ter kompensatie) eveneens 
wat steun verdienen of is het omdat 
ons Volk reeds Staat i s ' 

L.V., Ingelmunster 

SEPARATISME 

De kommunautaire krisis waarin 
we nu verkeren zal op één of andere 

manier opgelost worden Ook de vol
gende krisissen zullen opgelost wor
den Steeds zullen de (unitaire) 
machthebbers hun tijd en energie 
van de kwaal zelf op te heffen De ge
volgen van dit alles zijn een steeds 
zwakkere frank, het dalend Belgisch 
prestige in het buitenland en de ver
arming van Vlaanderen 

Hoe het zover kon komen is te vin
den in het feit dat het de doorsnee-
Vlaming steeds ontbroken heeft aan 
een echt Vlaams bewustzijn, waar
door het mogelijk was en is dat 60 % 
Vlamingen met een slavenmentaliteit 
zich laten doen door 40 % Walen met 
een imperialistische arrogantie Dit 
verschil in mentaliteit werd mede be
werkstelligd door de media, zowel ten 
noorden als ten zuiden van de taal
grens 

De realiteit is dat het praktisch al
tijd de Walen waren die het nieuws 
maakten (Koningskwestie, grendel
grondwet, pariteit van de ministers, 
RTT, Cockerill-Sambre, Jeepdossier, 
44 bijkomende F 16, Happart, No-
thomb, Defraigne, verbod tot grond
wetherzieningen) enz , enz 

Ondanks alle mogelijk Vlaamse 
eerste ministers kan men met een 
,,nationaal" Vlaams elftal de KBVB 

nog niet splitsen Maystadt en Gol 
spelen het spel anders 

Of het konfederalisme of separa
tisme moet worden weet ik met maar 
wat ik wel weet is dat het (kon-)fede-
ralisme veel te lang op zich laat wach
ten ledere dag later kost ons 
Vlaamse miljoenen Waarschijnlijk 
hadden we met Egmont al veel verder 
gestaan Ondanks de slechte heel
meesters zal de Belgische tumor toch 
ooit moeten weggesneden worden 
Wat het ook worde, konfederalisme of 
separatisme, zelfs dèt zal samen met 
modaliteiten, voonwaarden en tijd
schema ons door de Walen opge
drongen en afgedwongen worden' 
Vlaanderen zal dan leeggezogen en 
verweesd achterblijven met de te late 
wroeging nooit eens op tafel gebonkt 
te hebben 

M.C., Tessenderio 

PROFICIAT VNOS 

Graag mijn oprechte waardering 
voor de VNOS-uitzending van 7 no
vember j I Het wordt beroepswerk 
dat eigen mensen tevreden en geluk
kig maakt en waarvoor onverschillige 
en toevallige kijkers hun schouders 
met kunnen ophalen 

M.V., Vilvoorde 

ENGELSKILJONNISME 

Dit lelijk nieuw woord om de bela
chelijkheid te onderlijnen van wat nu 
tamelijk veel in de plaats komt van 
het vroegere kinderachtige franskiljo-
nisme In beide gevallen was het met 
meer dan onbeholpen domheid en 
sukkelachtige slaafsheid. 

Des te meer betreur ik de uitspraak 
van professor Van Eeno in ,,Mensen 
van bij ons" (WIJ, 30 okt 11), die bij 
de slechte „verstaners" de indruk 
kon wekken dat wanneer de verpak
king Engels of Frans is men verder 
komt Er zijn bv al zangers genoeg 
die denken zat ze met ,,l love you' 
zullen rijk worden 

Er zijn natuurlijk nieuwe begnppen 
en zaken meegekomen uit een an
dere taal, maar dat heeft altijd 
bestaan Ook onze taal verrijkte an
dere talen 

Men neme me al deze uitleg met te 
kwalijk, maar ik heb toch zo gaarne 
dat Vlamingen zich op normale wijze 

lepel & vork... 

TZestainant „ rzJtassaitbatg 
Nieuwelaan 47 
1860 Meise - 02-269 70 45 

Kom eens bil ons! 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerio-Westerio 
Tei. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

CAK 
ZAAL 

CAJIBHiNUi 
BRCC 
011/47.28.97 

Industnele 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel. 091-67.57.12 

Dortmunder ThIer-Braü-hoven 
Beringen, Markt 17 - 011/43 20 51 
Brussel (uitb Jaak Vervaet), Nieuwbrugstr 28 
Hulste, Brugse stwg 1 - 056/71 15 36 
Kontich Kon Astridlaan 85 - 034/57 30 32 
Leuven 1 Dortmunder Thier Brau Hof, Ten/uursevest 60 

2 Bierkelder, Oude Markt - 016/22 68 69 
3 Pallieter, Oude Markt 7 

Torhout, Stwg nr Lichtervelde - 051/72 28 22 
Grote parkeerterreinen, zalen vnj voor feesten, banketten e a Duitse specialiteiten Dort
munder Thier van 't vat. Levende Water Tonissteiner Sprudel goed en goedkoop eten 

016/22 86 72 

Sedert1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46 
Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december 

Koffiebranderij 
Emiel Wittmannstraat 36, 1030 Brussel 
02-734.56.09 - 460.48.87 

Joris Van den Driessche 
zaakvoerder 

De familiezaak met traditie 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LAS AT — Tei. 521.14.40 

SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

fier en verstandig gedragen 

F.S., Putte 

SPITTING IMAGE 

De Federatie van Vlaamse Kringen 
herinnert zich de pelgrimstocht van 
Martens naar Parijs La Belgique est 
francophone 

Het blazoen van België werd aldus 
opgepoetst Maar Martens verloo
chende 60 % van Belgies inwoners, 
waaronder zichzelf België heeft nu 
een appart visitekaartje, waardoor 
het koninkrijk zich in het buitenland 
belachelijk maakt Happart Want, 
hoe wordt anders deze teleks m het 
buitenland ontvangen ,,Regering 
Martens VI wankelt doordat in een 
Vlaamse gemeende de burgemeester 
(sic bendeleider) de taal van de be
woners van zijn gemeente weigert te 
spreken'"' 

België is waarlijk een unicum in de 
wereld De meerderheid van dit land 
wordt door de regeringsleider, uit die
zelfde meerderheid, vernedert Van 
demokratie gesproken Of, is dat de 
demokratie van de Christen-
demokraten'' 

Gelukkg voor Martens beperkt 
,,Spitting Image" zich tot de Britse ei
landen In Belgiè zou dat programma 
avondvullend kunnen zijn 

E. Van Vaerenbergh, 
alg. voorzitter FVK 
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Jaak 
Vande 
meute 
broucke 
eist uitleg 

Rekening 
VU-Europarlementslid Jaak 

Vandemeulebroucke heeft aan
gekondigd in het bureau van het 
Europees parlement te zullen tus
senbeide komen over de buiten
sporige kosten van kommissie-
en fraktievergadringen die plaats
grijpen buiten de normale verga
derplaatsen. 

De VU-ondervoorzitter bere
kende immers dat tijdens een 
vergadering van de zg. regionale 
kommissie op het eiland Reunion 
(Frans gebied) voor liefst 2,3 mil
joen fr. werd getelefoneerd op 
kosten van de Europese gemeen
schap! Of uitgerekend naar Bel
gische tarieven moet elk kommis-
sielid zowat acht uur met familie, 
vrienden en vriendinnen getelefo
neerd hebben. Daar bovenop ko
men uiteraard nog de kosten van 
verblijf, personeel, vervoer, mate
riële ndersteuning, enz. 

Het Is niet de eerste keer dat 
Vandemeulebroucke van leer 
trekt tegen deze misbruiken. Dat 
er soms eens vergaderd wordt op 
afgelegen plaatsen die ,,bezit" 
zijn van een EG-land is misschien 
nog begrijpelijk, maar dat op zo'n 
ogenblikken met het geld van de 
Gemeenschap letterlijk wordt ge
gooid, is met aanvaardbaar. Het 
imago van onze instelling wordt 
zwaar aangetast, besluit de Jaak 
Vandemeulebroucke. Die tot op 
heden konsekwent geweigerd 
heeft deel te nemen aan deze al 
te dure verplaatsingen. 

CVP-scholen 
Het is niet de eerste keer dat de 

VU moet optreden tegen de mis
bruiken die in sommige katolieke 
scholen heersen. Zo ook weer te 
Mechelen waar tijdens de lesuren 
aan openlijke CVP-propaganda 
wordt en werd gedaan. 

Op initiatief van CVP-fraktielei-
der Vandenbrande worden de 

M^ 
laatstejaars-studenten van de 
Mechelse vrije scholen gedwon
gen naar spreekbeurten te gaan. 
Uiteraard alleen met CVP-gezin-
den. Vorige week kwam Wilfried 
Martens aan de beurt. Tegen 
deze ronselpraktijken werd door 
een twintigtal VUJO-leden gepro
testeerd onder het motto: ,,Vrije 
scholen; geen CVP-scholen". De 
politie klopte deze manifestanten 
letterlijk uit elkaar en gebruikte 
daarbij zelfs honden. 

VU-senator Joos Somers laat 
het daar echter niet bij. In een 
nota bij zijn aangekondigde inter
pellatie tot de minister van onder
wijs haalt hij vlijmscherp uit. 
,,Deze onduldbare praktijken, 

Somers 
pikt 
het niet 

waarbij men onder morele dwang 
en met misbruik van de leerop
dracht, de onderwijsinstellingen 
misbruikt voor politieke doelein
den, druisen in tegen de deonto-
logische plichten." Somers eist 
dat de minister sankties neemt. 
(Alhoewel wij vrezen dat Somers 
bot zal vangen, vermits uitgere
kend Coens zich ook geregeld 
aan dergelijke praktijken bezon-

NUF I/R4GEN 
AAN... 

Erwin Brentjens, Uilenspiegel 
• In de nacht van vrijdag 
op zaterdag werd een toe
gang tot het gemeentehuis 
van Voeren dichtgemetseld. 
Wie waren de werklieden? 

,,De metsers noemen zich 
,, vrijbuiters in de naam van Tijl 
Uilenspiegel", de Vlaamse 
vrijheidsheld. Zij zijn behept 
met een sterl<e dosis gezonde 
maar radikale Vlaamse over
tuiging. Zij willen - zonder het 
gebruik van geweld en het 
berokkenen van schade - ijve
ren voor wat men gewoonlijk 
noemt ,,De Vlaamse zaak"." 

G Waarom die muur? 
,,Door het metselwerk werd 

gepoogd uiting te geven aan 
de diepe verontwaardiging die 
bij de Vlamingen leeft over de 
zaak Happart Vergeet toch 
niet dat deze man, de raad 
van State ten spijt, nog steeds 
burgemeester van Voeren is. 
Uit het gemeentehuis van 
Voeren moet Happart buiten. 

nu IS het welletjes. Daarom 
hebben wij de toegang dicht
gemetseld. " 

• Wie zit er verscholen 
achter de naam Uilenspie
gel? 

,,Uilenspiegel is eigenlijk 
het visitekaartje van Erwin 
Brentjens en enkele tientallen 
medewerkers wanneer ze zich 
op pad begeven om Vlaamse 
Uilenspiegelstreken uit te ha
len..." 

n Waarom voert Brentjens 
geen akties meer binnen het 
TAK? 

„Binnen het Taalaktiekomi-
tee was er sinds geruime tijd 
een breuklijn ontstaan in het 
vertrouwen tussen de leiding 
en de gewone militant. 

De kracht van een aktie-
groep, zoals het TAK, werd 
steeds gedragen door het 
princiepe ,,geen woorden 

maar daden". Binnen TAK 
waren het de jongste tijd voor
al de woorden die belangrijk 
waren en steeds minder de 
daden. Vandaar.." 

D Welke streken heeft Ui
lenspiegel nog in petto? Een 
tipje van de sluier omhoog 
a.u.b. 

,,0m geen slapende hon
den wakker te maken gaat die 
sluier maar heel even om
hoog. Voorlopig volstaat daar
over het volgende: op een 
speelse maar spitse manier 
wil Uilenspiegel elk Vlaams 
onrecht aanklagen. Dat daar
bij sommige Vlaamse politici 
in hun politiek blootje zullen 
gezet worden mag niemand 
verwonderen. Het zijn onze 
eigen politici die de Vlaamse 
zelfstandigheid in de weg 
staan. Het wordt tijd dat de 
Vlaamse publieke opinie dat 
door heeft. U hoort nog van 
ons!" 

vMENSENiN 
""NIEUMS 

digt in zijn Brugse kiesarrondisse
ment.) 

Joos Somers protesteerde te
vens keihard tegen het optreden 
van de Mechelse politie die ,,ais 
razenden de manifestanten uit 
elkaar ranselden zoals dat in tota
litaire regimes de gewoonte is". 
HIJ zal over deze kwestie trou
wens interpelleren in de gemeen
teraad. 

De Ierse popzanger Bob Geldof, die wereldberoemd werd met zijn 
doorgezette en suksesvolle akties ter bestrijding van de honger in 
wereld, was dezer dagen te gast in leper. Bob Geldof is immers de 
kleinzoon van de Boezingse hoofdonderwijzer en de stad leper vond 
het gepast hem uit te roepen tot ere-burger. 

Bob Geldof bracht o.m. een bezoek aan het oorlogskerkhof van 
Essex Farm Cemetry waar John li/IcGray begraven ligt, de auteur van 
„In Flanders Fields". Tijdens zijn korte, krachtdadige toespraak had 
hij het trouwens over de waanzin van elke oorlog. 

Aanpak TGV 
onaan

vaardbaar 
Het Instituut voor Natuurbe

houd is klaar gekomen met een 
voorstudie van het effekt dat de 
aanleg van een supersnelle TGV 
zal hebben op het milieu in Vlaan
deren. Bevestigd wordt wat de 
VU reeds maanden voorhoudt: 
het beleid van De Croo is onaan
vaardbaar. 

Ook het Instituut is van mening, 
dat een onderzoek naa de milieu
gevolgen samen moet lopen met 
de andere studiewerkzaamhe-
den. Dat dit met gebeurde, wordt 
een fundamentele geleidsfout ge
noemd Evenzeer trouwens als 
het gebrek aan openbaarheid en 
inspraak. Zo heeft de voorstudie 
zich omwille van de gebrekkige 
informatie, moeten beperken tot 
een deel van de trajekt-alternatie-
ven. 

In opvolging van deze voorstu
die heeft VU-voorzitter Jaak Ga
briels een resolutie neergelegd in 

De Croo 
in de fout 

de Kamer, om tot een volledige 
studie te komen met inbegrip van 
een milieu-effekt-rapport en een 
kosten-batenanalyses. Ondertus
sen moet minister De Croo de 
Vierlandenkommssie hiervan in
lichten en alle internationale be
sprekingen opschorten tot wan
neer het Parlement uitspraak 
heeft gedaan op basis van de 
studie. 

Wie is Eerste 
i\/linister? 

Tijdens de 11 november-her-
denking te Diksmuide noemde 
voorzitter Paul Daels van het 
IJzerbedevaartkomitee het Voe-
rense drama ,,een toppunt van 
brutaliteit, trouweloosheid en 
machtsverzaking". 

HIJ vroeg zich af wie in de land 
eigenlijk Eerste Minister is? Mar
tens of Happart. Principieel heb
ben de Vlaamse partijen zijns 
inziens een korrekt standpunt 
aangenomen. Maar dat de 
Vlaamse meerderheidspartijen 
een godsvrede ter bezinning aan
vaardden, kon hij helemaal niet 
volgen. 

Het enige zinnige antwoord op 
de jongste gebeurtenissen ligt 
volgens voorzitter Daels in de 
versnelde uitbouw van de eigen 
Vlaamse staatsmacht. De Vlaam
se politieke vertegenwoordigers 
moeten vastberaden en een

drachtig hun meerderheidsposi
tie aanwenden. ,,De trouw aan 
een volk is belangrijker dan de 
trouw aan de regeringsverkla-
nng." 

Intercompost 
Vorige week donderdag reden 

de vrachtwagens met huisvuil op
nieuw af en aan bij Intercompost 
te Bilzen. Nauwelijks een paar 
dagen voordien had burgemees
ter en volksvertegenwoordiger 
Johan Sauwens besloten tot de 
sluiting van dit kompostbedrijf. 

Vrij snel dus schorste de Lim
burgse gouverneur deze beslis
sing. In het dossier zou immers 
geen proces-verbaal steken van 
de Openbare Vlaamse Afvalstof
fenmaatschappij (OVAM). Deze 
Vlaamse maatschappij zou van 
mening zijn dat er geen geurhm-
der IS. 

Dit alles verbaasde Johan Sau
wens, vooral omdat twee OVAM-
ambtenaren samen met hem bij 
het bedrijf waren, net voor het 
besluit tot sluiting werd getroffen. 
HIJ kondigde in ieder geval aan, 
alle wettelijke middelen uit te put
ten om de fabriek tot sluiten te 
dwingen. 

Wat hem nog het meest be
vreemdde was de snelle reaktie 
van de Limburgse gouverneur: 
,,ls het met vreemd dat wanneer 
er moeilijkheden zijn in Voeren, 
de gouverneur enkele weken no
dig heeft voor een beslissing en 
het in dit geval op een paar dagen 
klaart?" 

?r 
^WÉÊ 

Sauwens 
geeft 
niet op 
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Catalonië 

Dat de Catalanen weten wat 
zelfbestuur is, hoeft hier met lan
ger betoogd. Dat zij bovendien op 
een meer dan voortreffelijke wijze 
hun internationale belangen be
hartigen, werd vorige week nog 
eens geïllustreerd. 

In een advertentie, die ver
scheen in diverse Vlaamse kran
ten, wordt een seminarie ,,Cata
lonië- handel en investeringen" 
aangekondigd. Op 26 november 
organiseert de Generalitat de Ca-
talunya (de Regionale Regering 
van Catalonië) immers een stu
diedag in Brussel rond dit tema. 
Doelstelling is de ekonomische 
mogelijkheden van Catalonië 
voor te stellen, de samenwerking 
te bevorderen en de wederzjdse 
investeringen aan te moedigen. 
Zelfs de president van regionale 
regering, Jordi Pujol, zal aanwe
zig zijn En de deelname aan dit 
seminarie is gratis. 

Gaston Geens en zijn kol-
lega's-ministers uit de Vlaamse 
regering kunnen aan dit initiatief 
een voorbeeld nemen. Waarop 
wachten zij om Vlaanderen in het 
buitenland beter te verkopen, in 
navolging van wat Hugo Schiltz 
gedaan heeft toen die nog mi
nister was? 

Het verschil tussen de 
Vlaamse en Catalaanse regering 
IS evenwel dat de echte wil om 
Vlaanderen als zelfstandige natie 
in de wereld uit te dragen niet 
bestaat. Bijgevolg en bovendien 
beschikt de Vlaamse regering 
over een bespottelijk kleine be
groting, waarmee geen beleid 
terzake kan opgezet worden. Om 
dan nog met te spreken over het 
stuk onbenul dat nu eksellentie 
heet en verantwoordelijk is voor 
de Externe Betrekkingen van 
Vlaanderen. 

,,De voorzitter van de 
Vlaamse executieve heeft het 
graag over tiet België met twee 
snelheden. Vlaanderen pres
teert op zowat alle terreinen be
ter dan Wallonië. Zelfs op het 
vlak van het terugdringen van 
het grotendeels door Wallonië 
veroorzaakte nationale begro
tingstekort zijn wij volgens 
Geens (helaas ?) de betere leer
ling. Deze Vlaamse dynamiek 
staat in schril kontrast met het 
slakkegangetje waarop de 
Vlaamse identiteit gestalte 
krijgt in eigen bevoegdheden 
en midden." 

(S.H, in ,,De Financieel Ekonomi
sche Tijd", 8 november 1986) 

Eén jaar later 
Het is precies één jaar geleden 

dat bloeddorstige gangsters een 
moordende raid uitvoerden op 
het Delhaize-warenhuis van 
Aalst. Daarbij werden acht men
sen gedood en evenveel mensen 
gewond. 

Eén jaar later heeft het gerecht 
nog geen echt spoor van de da
ders. Wel worden nu en dan 
kleine stapjes gezet die mogelijks 
tot de opheldering van deze mis
daad kunnen leiden. 

Dat het geweld met verdwenen 
IS, bleek deze week nog eens 
door de bomaanslag tegen de 
Joodse synagoge van Antwer
pen. Gelukkig bleef alles beperkt 
tot materiële schade en vielen er 
geen slachtoffers te betreuren. 

We leven nog steeds niet in 
een veilig land. . 

DP Inodse aemeenschap van Antwerpen werd andermaal geviseerd. Een bom veroorzaakte veel schade 
alnSesyniogeenen^^^^^^^^^ daarrond. In vijfjaar tijd is dit de derde aanslag die de Antwerpse Joden 
al^kpunt heeft. Deze derde bom veroorzaakte geen slachtoffers. I^isschien omdat op d,e dag het neer

leggen van de wapens werd herdacht...? 

PSC-baas 
bij NMBS 

De nieuwe NMBS-struktuur 

komt stilaan boven water. De 
PSC gaf haar veto op tegen de 
benoeming van de Vlaming E. 
Schouppe tot direkteur-generaal. 
Maar... 

In ruil kreeg dit kleine Waalse 
partijtje in de persoon van Jac
ques Cornet de adjunkt-
direkteur-generaal toegewezen. 
Zij mag er zich dan ook op ver
heugen, dat twee van haar verte
genwoordigers in het beperkt ko-
mitee de lakens zullen kunnen 
uitdelen. 

Die Jacques Cornet is overi
gens een meer dan omstreden fi
guur. Als baas van Railtour heeft 

Palingen 
H

ET alarm kwam ditmaal 
van de palingen. Die 
dreven met tienduizen

den, de bleke buik naar boven, 
stroomafwaarts in het giftige 
water. 

Er was brand uitgebroken bij 
de Baselse vestiging van het 
chemiekoncern Sandoz. Met 
het bluswater stroomden dertig 
ton giftige stoffen in de Rijn, 
van verdelgingsmiddelen over 
31 andere killers tot kwik. 

Alarm werd niet gegeven, 
tenzij dan door de palingen en 
nadat ze ruggelings kwamen 
bovendrijven. Ijlings ontboden 
deskundigen stelden vast dat 
het ecosysteem van de Rijn zo 
goed als vermoord was. Over 
honderden kilometers oever 
haalden de boeren hun koeien 
uit de wei. Vele dagmarsjen 
verwijderd van de plaats waar 
het onheil begon, werden 
brandweerwagens ingezet om 
proper drinkwater te leveren 
aan steden en dorpen die plots 
daarvan verstoken bleven. 

Terwijl de deskundigen dan 
toch ter plekke waren, vonden 
zij In hun waterstaten nog méér 
dan de 33 gifstoffen van San
doz. Zij ontdekten dat de dag 

vóór de Sandoz-brand reeds 
giftige chemicaliën in de Rijn 
geloosd werden. Door Ciba-
Geigy, zoals bij nader toezicht 
bleek. En „per ongeluk", zoals 
Ciba-Geigy bij nadere onder
vraging toegaf. 

Niet ,,per ongeluk" geraak
ten even later 400 liter van het 
insecticide atrazin in de Rijn. 
Een nog niet opgespoord be
drijf vond er niets beters op 
dan van de Sandoz-brand ge
bruik te maken om tijdens de 
blussingswerken zijn eigen vui
ligheid te lozen. 

Na de gifgolf komt er een 
praatgolf. Internationale konfe-
renties. Van de Rijnstaten en -

ommelanden. Schadeclaims 
van de Westduitsers en de Ne
derlanders. Interpellaties in 
een half dozijn parlementen. 
De gewone bezweringsformu
les die zoals gebruikelijk — 
naar we vrezen — uiteindelijk 
zullen beklijven in uitvoerige, 
sussende, geruststellende rap
porten. Zoals na Tsjernobyl. 

Als je maar weet dat grote 
delen van de Europese bossen 
op sterven na dood zijn. En als 
je maar beseft hoeveel voeten 
het in de aarde heeft om lood
vrije benzine, een kalalisator of 
snelheidsbeperking bespreek
baar te krijgen. 

Waarbij het je duidelijk wordt 
dat het niet zozeer ontbreekt 
aan studies, aan deskundig
heid of zelfs aan tijdelijke waar
schuwing. Het ontbreekt ge
woonweg, en In deze ekonomi
sche krisistijd méér dan ooit, 
aan politieke wil. 

Een Sandoz-ramp In de che-
mieparken langsheen de 
Schelde of het kanaal Gent-
Terneuzen zou waarschijnlijk 
zeer laat ontdekt worden. Er 
zijn bij ons al lang geen palin
gen meer om het alarm te 
geven. 

de man geen enkel diploma. Een 
zuivere politieke benoeming dus. 
Het enige wat hij kan voorleggen 
is een ereteken ,,Cavaliere del or-
dine al Merito della Rupublica Ita-
liana" en een, op z'n zachtst uit
gedrukt, niet-voorbeeldig uit de 
Sobemap-studie over de finan
ciële toestand van de NMBS. Tot 
slot blijkt hij geen lota Neder
lands te kennen, zelfs anit-
Vlaams te zijn. 

We houden U verder op de 
hoogte van dit beschamend 
NMBS-schouwspel. 

Geens 
krabbelt terug 

Binnen de CVP zou de jongste 
dagen druk gepalaverd zijn over 
Geens'berekening op zo'n pak
ket van 95 miljard onmiddellijk 
kan gefederaliseerd worden, zon
der grondwetsherziening. De 
voorzitter van de Vlaamse rege
ring stelde zelfs voor de financie
ring te laten verlopen via een 
sisteem van negatieve opcentie
men op de personenbelasting. 

Volgens ,,doorgaans welinge
lichte bronnen" zou enig CVP-
beraad al tot volgende resultaten 
geleid hebben: schrapping van 
de voorgestelde financierings
wijze, schrapping van de 95 
miljard. 

Zonder slag of stoot gaf de 
CVP zelf, onder meer de regiona
lisering van het gemeente- en 
provinciefonds prijs. Goed voor 
zo'n 63 miljard. 

Wel zegt de CVP voorstander 
te zijn van de overheveling van 
instellingen als het Nationaal 
Werk voor Kinderwelzijn, de huis
vestingsmaatschappijen en de 
Rijksdienst voor Arbeidsvoorzie
ning. Drie instellingen waarvan 
de overheveling al lang had moe
ten geregeld zijn en de operatie 
nu ook technisch bijna rona is. 
Men kan zijn eisen uiteraard zo 
laag stellen, dat slechts verkre
gen wordt wat al jaren werkelijk
heid diende te zijn. 

NCK erkend 
Het IS dan eindelijk zover: de 

Nationale Konfederatie voor het 

Kaderpersoneel is erkend als re
presentatieve organisatie voor de 
kaderleden. 

Reeds jaren ijvert de Konfede
ratie voor deze erkenning. Tal
loze keren interpelleerden VU-
mandatarissen hierover, werden 
verzoekschriften ingediend enz. 
De deur van het sociaal-
ekonomisch overleg bleef even
wel gesloten. ACV, socialistische 
en liberale vakbond stonden eer
der afkerig tegenover een nieuwe 
pottenkijker. 

Vorige week kon de regering 
de erkenning niet langer uitstel
len. De Konfederatie voldoet im
mers sedert lang aan alle voor
waarden. De volhouder wint... al 
duurt het soms erg lang. 

Staat 
schiet tekort 

In zijn jongste boek, het 143 
ste, klaagt het Rekenhof de ge
brekkige werking van de open
bare diensten aan. 

Enerzijds kan het hier wel enig 
begrip voor opbrengen. Zeg eens 
zelf: van 1960 tot 1985 werden 
4.058 wetten en dekreten, 40.444 
koninklijke besluiten en 11.951 
ministeriële besluiten uitgevaar
digd. Vooral materies als de soci
ale zekerheid en het onderwijs, 
worden er niet eenvoudiger op. 

Anderzijds wijst het Rekenhof 
toch een aantal tekortkomingen 
en ondoeltreffendheden aan. Zo 
zijn matenële vergissingen, dub
bele betalingen, onjuiste bereke
ningen, onwettige uitgaven enz. 
geen uitzondering. Eén schrij
nend voorbeeld willen we u niet 
onthouden: begin 1986 was er 
een achterstand van 200.000 (ja
wel, tweehonderdduizend) dos
siers op het vlak van de tege
moetkomingen van de staat in 
het bestaansminimum. 

De oorzaken van de vele ge
breken kunnen volgens het Hof 
niet toegeschreven worden aan 
personeelstekort. Sedert 1960 
nam het personeelsbestand over
igens spektakulair toe. Vooral op 
de hoogste niveaus, deze die lei
ding geven. 
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Regeringsrapport over Tsjernobyl 

Onvolledig, 
tegenstrijdig, 
vooringenomen 

De katastrofale kernramp in Tsjernobyl is ongeveer weer een tialf jaar gele
den. De regering heeft eindelijk een rapport neergelegd bij het Parlement over 
de gevolgen van het kernongeval en de maatregelen die in ons land werden ge
nomen. Na een grondige studie van het rapport hebben wij verschillende tegen
strijdigheden vastgesteld, onvolkomenheden en vooral een lichtzinnig oordeel 
ten overstaan van de mogelijke gevolgen van kernongevallen. 

men wordt tot stand gebracht. 
Het rapport pleit dan ook voor 
een sterke Europese inspanning-
teneinde een globale evaluatie te 
realiseren over de konsekwenties 
op lange termijn van een zwakke 
stralingsdosis. Een uniforme nor
mering binnen Europees verband 
van de gevarendrempels is even
eens noodzakelijk om de onmo
gelijke situatie die zich bij het on
geval van Tsjernobyl heeft voor
gedaan in de toekomst te v.ermij-
den, waarbij goederen aan ver
schillende Europese grenzen 
geblokkeerd bleven omdat in de 
diverse landen andere normen 
werden toegepast. 

Noodplannen 
Op grond van de evaluatie van 

de thans bestaande noodplannen 
voor nukleaire risiko's werd 
besloten de regelingen bij te stu
ren in het raam van een overkoe
pelend noodplan dat het ganse 
grondgebied zal bestrijken. Hier
bij wordt ervan uitgegaan dat het 
nukleair risiko een deelaspekt is 

EN belangrijke terechte 
vaststelling in het rapport 
is de afwezigheid van een 

internationale rechtsorde en re
glementering nopen de noodza
kelijke informatie in geval van 
een kernongeval dat gevolgen 
kan hebben voor de bevolking 
van andere landen. Tijdens de 
eerste dagen na het kernongeval 
hebben wij ons daar met zijn al
len trouwens rekenschap van ge
geven. We werden overdonderd 
door maatregelen die in verschil
lende landen en voorzorgen, die 
verschillend waren van land tot 
land. Op de ene plaats werd aan
geraden de veestapel binnen te 
houden, geen groenten te gebrui
ken, terwijl op andere plaatsen 
geen maatregelen werden afge
kondigd. Diskussies ontstonden 
over het nemen van jodiumtablet-
ten, het voeden van baby's met 
verse melk, enz... 

Uit het regeringsrapport leren 
wij bijvoorbeeld dat de kontrole 
van de melkbesmetting in ons 
land werd uitgevoerd op twee in
dividuele dieren. Uit gegevens uit 
andere landen blijken de ver
schillen van streek tot streek, qua 
besmetting van die aard te zijn 
dat het onmogelijk is op basis van 
twee individuele dieren, alge
mene konklusies te trekken. 

De radio-aktieve 
wolk 

In de nacht van 1 op 2 mei 
wordt er in ons land een belang
rijke verhoging van de radioakti-
viteit vastgesteld. Vanaf dat 
ogenblik worden de nodige maat
regelen genomen om de bevol
king in te lichten en op de vragen 
te antwoorden. De belangrijkste 
bekommernis van de bevolking 
was natuurlijk te weten of de 
radioaktieve dosis al dan niet ge
vaarlijk kon zijn. Volgens het offi
cieel rapport werden de gevaren-
drempels, op ons land van toe
passing, nooit benaderd. De me
tingen die m het rapport vervat 
zijn schijnen dit te bevestigen. 
Het probleem met de opgegeven 
metingen is echter dat er gemid
delde waarde wordt gebruikt, dat 
men het aantal metingen en de 
plaats van de staalname met ver
meld, zodat de representativiteit 
van de meetresultaten onmoge
lijk kunnen nagegaan worden. 

Op basis van de resultaten be
komen door de metingen aan de 
diverse instellingen besluit het 
rapport dat zelfs voor de zwakste 
leeftijdskategorieën en in de 
meest pessimistische veron-

Na Tsjernobil wist niemand meer of groenten nog mochten gebruikt worden... 

derstellingen, de veiligheidsgren-
zen niet overschreden werden. 
Er werd tevens aan toegevoegd 
dat de straling tn ons land werd 
blootgesteld, nooit hoger was 
dan de variaties van de natuur
lijke radioaktieve straling. 

Tegenstrijdigheden 
Op bladzijde 72 van het rapport 

staat te lezen: 
,,...hoe dan ook, het gevaar 

voor kanker of erfelijke ziekten, 
veroorzaakt door de huidige ver
hoging van de blootstelling van 
de Belgische bevolking, blijft, on
geacht de evaluatie-methode, ge
ring of te verwaarlozen. Voor 
zulke dosissen zijn de eventuele 
gevolgen zo gering, dat ze in 
geen geval zullen kunnen aange
toond worden." 

Deze onwetenschappelijke en 
vrijblijvende loze bewering wordt 
vervolgens tegengesproken op 
bladzijde 105 van de besluiten 
waar staat; 

„een inspanning op Europees 

vlak voor een nauwkeuriger eva
luatie van de gevolgen op lange 
termijn van een stralingsdosis, 
als basis voor het vastleggen van 
normen is aangewezen." 

Ook wat de feiten zelf betreft, 
bevat het rapport enkele tegen
strijdigheden. Zo wordt in de bij
lage gezegd dat de verschillende 
diensten op 29 april werden op
geroepen om de meetaktiviteiten 
te versterken, terwijl op biz. 1 van 
het rapport staat dat reeds op 28 
april deze diensten gealarmeerd 
werden Tijdens een bezoek aan 
de verschillende instellingen die 
met de meetaktiviteiten te maken 
hadden, hebben wij kunnen 
vaststellen dat de mededeling 
van de overheid later is gekomen 
dan in het rapport aangegeven. 

Harmonisering 
Aangezien een kernongeval lo

gischerwijze de grenzen van het 
eigen land overschrijdt is het ook 
noodzakelijk dat een harmonisa
tie van meettechnieken en nor

van het globale veiligheidsgebeu-
ren bij bepaalde industriële aktivi-
teiten. Er zal tot overkoepelende 
regelingen overgegaan worden, 
waarvan de procedures gelden 

voor zowel de npkleaire als che
mische risiko's en andere 
belangrijke gevolgen van onge
vallen met gevaarlijke stoffen. De 
planning zal voorzien in de 
rechtstreekse bescherming van 
de bevolking en in de bescher
ming van de voedselketen. 

Wij betwijfelen of het samen
bundelen van nukleaire risiko's 
als deelaspekt van industriële ak-
tiviteiten een juiste keuze is. Nu
kleaire risiko's hebben immers 
specifieke kenmerken waaronder 
het belangrijkste kenmerk is dat 
radio-aktieve stralingen en stof
fen die radioaktieve stralen uit
zenden gedurende vele jaren ak-
tief kunnen blijven terwijl chemi
sche risiko's meestal gepaard 
gaan met grote gevaren op zeer 
korte termijn en eerder zelden 
met gevaren op lange termijn. De 
benaderingswijze lijkt ons dan 
ook totaal verschillend. 

Besluit 
Het rapport van de regering 

stelt eveneens uitdrukkelijk dat 
onze kerncentrales veel veiliger 
zijn dan deze in de Sovjetunie en 
dat een gelijkaardig kernongeval 
als datt van Tsjernobyl bij ons 
waarschijnlijk niet zal voorko
men. Wij willen graag aanvaar
den dat de veiligheid in onze 
kerncentrales beter is verzorgd 
dan in de Sovjetunie en dat er in
derdaad bij ons een ander type 
kernreaktor wordt gebruikt, het
geen in genendele betekent dat 
er ins kernpark of in de kernpar
ken van de ons omringende lan
den, geen gelijkaardig ongeval 
zou kunnen gebeuren, of ten
minste een ongeval met even-
grote gevolgen. 

De konklusie uit het rapport 
geeft duidelijk aan dat de Belgi
sche regering er blijft aan denken 
nog nieuwe kerncentrales bij te 
bouwen geeft naar ons gevoel 
dan ook blijk van een zeer grote 
dosis cynisme Wel wordt er bij
gezegd dat bij het vastleggen van 
het energiebeleid ook rekening 
zal worden gehouden met de mo
gelijkheden van andere energie
dragers 

Dergelijke ervanngen in het 
verleden hebben ons geleerd dat 
ze enkel bedoeld zijn om de ge
moederen te bedaren en uitein
delijk toch te beslissen over te 
gaan tot bijkomende kernener
giecentrales. Met 70 % van onze 
energievoorziening afkomstig uit 
kerncentrales is elke bijkomende 
centrale voor ons onaanvaard
baar en onverstandig, met alleen 
op basis van veiligheidsoverwe
gingen, maar mede op basis van 
de eenzijdige grondstof waarop 
onze energie-voorziening wordt 
afgestemd. 

André Geens 

Lessen voor morgen 
Waar wij met het rapport wel akkoord kunnen gaan is de aan

duiding van de noodzaak om interrtationale regels, normen en 
reglementen op te stellen. Een betere samenwerking tot stand 
te brengen tussen de verschillende metereologische diensten, 
teneinde de weg van de radioaktieve wolken beter te kunnen 
volgen, een noodzakelijke uitbreiding en verbetering van de 
meetapparatuur voor radioaktiviteit enz...enz... 

De voorlichting van de bevolking op een volledige en korrekte 
wijze IS een ander zwak punt waaraan in de toekomst veel meer 
aandacht moet besteed worden. 

Uit het rapport hebben wij kunnen leren dat de analyses op 
vlees in ons land pas begon na 20 mei tenwijl in Nederland reeds 
op 9 mei beslist werd de schildklieren van runderen voor kom-
sumptie ongeschikt te verklaren wegens de hoge dosis radioak
tiviteit die er zich in had gekoncentreerd. Over gelijkaardige ini
tiatieven in ons land wordt in het regeringsrapport met geen 
woord gerept. 

13 NOVEMBER 1986 



- ^ 

-T-y-

Kamerlid Nelly Maes: 

Pleidooi voor een 
Icwaliteitsonderwijs 

Het was rustig, de voorbije week in het Parlement. Stilte voorde storm ? Waar
schijnlijk. Of de regering moet er blijvend in slagen, alle iet of wat moeiijker dos
siers voor zich uit te schuiven. Voeren komt zeker opnieuw aan de orde. Verder 
zijn er het statuut van Brussel, de financiering van de Gemeenschappen, bet 
RTT-kontrakt en noem maar op. 

Een rustig paleis der natie betekent uiteraard met dat het naarstig kommissie
werk stilligt. Door de gesloten deuren sijpelt evenwel weinig nieuws door. 

E NKEL de kamer gooit nu 
en dan een kommissie
deur open bij belangrijke 

interpellaties of wetsontwerpen 
bvb Zo mochten we erbij in de 
kommissie „voor de opvoeding, 
het wetenschapsbeleid en de kui
tuur" maar werd gepeild naar de 
sociale, budgettaire en pedagogi
sche gevolgen van het St Anna-
plan inzake onderwijs 

Het debat kwam er op verzoek 
van ons kamerlid Nelly Maes 

Lat blijft 
ongelijk 

BIJ wijze van openingszet ver
geleek ze de inspanningen die in 
de nederlandstalige en de 
franstalige sektor moeten gele
verd worden, om tot een gelijke, 
kostprijs per leerling te komen 
Tot vorig jaar kostte een fransta
lige leerling in het sekundair on
derwijs nog 4 177 fr meer Dit 
jaar zou aan Vlaamse zijde de 
kostprijs moeten worden terugge
drongen van 161 463 fr tot 
130 676 fr , aan franstalige zijde 
van 165 463 fr tot 130 980 fr 

De Wase volksvertegenwoor
digster heeft hier, op z'n zachtst 
uitgedrukt, nogal wat twijfels bij 
Haar inziens zal deze gelijkleg-
ging van de lat met worden ge
haald 

Aan Vlaamse zijde zouden de 
besparingen, omgerekend in 
ambten, 4 000 arbeidsplaatsen 
teniet doen De betrokken onder-
wijsmiddens achten dit cijfer on
derschat Gevreesd moet inder
daad dat het verlies van voltijdse 
ambten hoger zal liggen Alleen 
reeds in het sekundair onderwijs 
zouden 2 220 ambten verloren 
gaan, waardoor echter heel wat 
meer leerkrachten worden getrof
fen Tijdelijken hadden immers 
vaak slechts een gedeeltelijke 
betrekking Uit steekproeven van 
onze mandatarissen blijkt dat het 
aantal betrokkenen zo'n driemaal 
hoger ligt 

En wat aan franstalige zijde"? 

Daar moet een besparing van 3 
miljard opgebracht worden door 
vermindering van de omkade-
nng Op basis van de tellingen 
van september komen zijn 
slechts tot 2,2 miljard Bovendien 
dient Damseaux het dubbele 
met name 2 miljard, te besparen 
op de personeelsuitgaven Hoe 

hij hiertoe ooit zal komen is een 
raadsel In elk geval lag het aan
tal betalingen m september 
slechts 1 294 ambten lager dan 
m 1985 

Wat nu meer bepaald de 
weerslag op het onderwijs zelf 
betreft, stelde Nelly Maes dat 
vooral de kleinere VSO-scholen 

het gelag moeten betalen In 
Vlaanderen krijgt het rijksonder-
wijs dan ook de zwaarste klap
pen Een geïmproviseerd invoe
ren van een type III zou de ka-
tastrofe nog vergroten 

Auto-strade omwille 
van estetiek 

't Is nu bijnB 3 maanden geleden dat te 
Stavelot die dmmattsche busramp pfmtsvond, 
met zes doden en vete gewenden. Misschien 
verwoordde Jan Caudron het te „cru", de oor
zaak van dit drama toe te schnjven am een 
kommunautair geschil Feit is evenwel dat het 
kommunautaire niet ver af is. 

WANNEER tn öe dagen 
na de busramp ge
peild fs naar de 

schuld, dm werd ftlöer 4m 
eens uitgehaald flaar de E 42. 
Oeze autostrade vsn Verviers 
naar SanJ<l;-Vfth fi^ er ayaren 
onderbroken bj} OntbreKwde 
schakel is het viaduKt ovm de 
Cau Royge 

ZoJang dit wadukt er nmx fs, 
moeten de aütomobilisteri de 
E 42 vertaten en &&n ommetie 
meken tangs de autorenbaan 
van Franeorchamps Vindt 
hierop een wedstrijd plaats 
dan leidt het ommetje larjgs 
Stavelot, langs de steile hel
ling van de Haute Levee Hier 
hebben zich a! meerdere on 
gevallen voorgedaan 

De ergerlijke is dat het vta 
dukst er had kunnen liggen fn 
1980 reeds vond de aanbeste
ding plaats De opdfaeJit wefd 
m de wacht gesleept door een 

Vtaam$e aaonemer £n dan 
laat de fêst zsch gemakke%k 
raden, .,E$tet<sehe"' bezwa
ren werden tngeroepon en het 
dossjer ging de fange baan 
op 

Jan Caudron zret kommunau 
tmm g^scM am de t>mi5 van 
het t}t^m0iM te smveiot 

Alleenstaand is dit geval 
met Heizeltde estetlsche 
spelletje werd opgevoerd in 
verband met Le Pont Cïanal op 
bet Centrumkanaai te La lou* 
were in de affaire van de 
rïfeuwe watertoren m Welken* 
raedt IS tot op het Overlegko-
niitee gesleept 

Ntet ten onreclite stelde Jan 
Caudron de vraag, hoeveel 
doden en gekwetsten er nog 
moeter» vallen vooraleer de 
agtö-slrade een autostrade 
wordt Vooraleer de Walen 
h«n enggeestige antt-Vlaam-
se hetze opgeven Ondertus
sen kostte een en ander ook 
de Vlaamse aarjnetïier veel 
miseoe en etteijjfeie twljoenen 

Temidden sm deze treurnis 
vertoont hel dossier ook een 
cynisch Kantje In 1979 werd 
aan de aannemers van de toe
gangswegen naar het viadukt 
een premie van eerst 17 mtl« 
joen, dan 18 milpen en nog 
eens 17 miljoen toegekend om 
— hou |e vast — hun werken 
te bespoedigen het viadukt 
20ü er zo liggen 

Vandaag, 7 jaar later, is de 
overbrugging nog niet toege-
we2en Dit kan echt alleen m 

/. « • / * > h » * « « « ^ ' w 
|lè^Z89 maar WaStonte 

Nelly Maes ,,Het is een raadsel 
hoe de Franstaligen ooit de opge 
legde bespanngen zullen halen 
Willen ZIJ dit ovengens wel'^" 

Nog maar eens bepleitte zij de 
snelle oprichting van een auto
nome raad voor het rijksonder-
wijs, een grotere autonomie voor 
alle lokale schoolgemeenschap
pen en meer rechtszekerheid 
voor de betrokkenen door middel 
van personeelsstatuut Momen
teel bestaat dit met in het gesub
sidieerd onderwijs, terwijl dit van 
het rijksondenwijs aanpassingen 
vergt 

Kwaliteit 
beschadigd 

De kwaliteit van ons onderwijs 
loopt volgens het kamerlid zware 
schade op En moet de kwaliteit 
met onze eerste zorg zijn*^ Een 
verdere vergrijzing van het on
derwijs zal overigens onvermijde
lijk zijn Voor jongere leerkrach
ten blijven de schoolpoorten 
gesloten Terwijl de reaffektaties 
onvoldoende waarborgen bieden 
voor kwaliteitsonderwijs 

De vrees van Nelly Maes is, dat 
het sekundair onderwijs dreigt 
uiteen te vallen in sterke, vaak 
duurdere scholen naast zwakke 
volksscholen Er dient gestreefd 
naar een soepeler onderwijs, dat 
afgestemd is op de noden en de 
eisen van deze tijd ,,Het 
schoolse vormingsproces dat 
minstens 13 jaar duurt, loopt im
mers vanzelf al achter op de ver
nieuwingsprocessen in produktie 
en dienstverlening Er moet dnn-
gend werk gemaakt worden van 
een echte onderwijsvernieuwing, 
vanuit de behoeften voor onze 
samenleving " 
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Vlaanderen en het Europees Sociaal Fonds 

Nog een diefstal 
van 2 miljard 

Reeds enkele jaren geleden vatte Europarle
mentslid Jaak Vandemeulebroucke zijn speurtocht 
aan naar de diverse bestemmingen van de gelden 
uit de Europese Fondsen, de financiële instrumen
ten van de EG. Met de regelmaat van een klok 
stootte hij hierbij op diverse onregelmatigheden, zo
wel wat procedures en eindbestemmingen betreft als 
wat de verdeling van de centen aangaat. 

V ANDEMEULEBROUCKE 
had het reeds over wat 
misloopt bij het Europees 

Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO), hij ontdekte reeds vroeger 
onregelmatigheden van diverse aard 
bij het Europees Sociaal Fonds 
(ESF), hij stelde vast dat in België de 
centen van de Europese Investe
ringsbank verkeerd werden gebruikt, 
hij toonde op basis van een hoop be
rekeningen aan dat de Vlaamse uni
versiteiten slechts een miniem deel 
van de Europese Onderzoeksfond
sen toebedeeld kregen, wat even
eens gold voor het Wetenschappelijk 
Onderzoek in het algemeen, het land
bouwkundig onderzoek, studies in 
het kader van EGKS, enz... 

Kraan dicht... 
Kortom, Jaak Vandemeulebroucke 

deed het rommelen bij heel wat van 
de Europese fondsen en instellingen 
die steunmaatregelen voorstaan. 
Daarbij kon hij — hoe langer hoe 
meer — vaststellen dat een aantal in
formatiebronnen voor hem stelselma
tig afgegrendeld werden. 

Het werd dus vrij duidelijk dat de 

angst op sommige diensten toegesla
gen had en men de opdracht had ont
vangen Vandemeulebroucke niet lan
ger ,,behulpzaam" te zijn. 

Voor deze laatste echter een reden 
te meer om met volle energie verder 
te speuren, vooral omdat hij er ook 
hoe langer hoe meer van overtuigd 
geraakte dat vla deze talrijke kanalen 
van Europese subsidies Vlaanderen 
miljarden en miljarden ontstolen 
worden. 

Het was voor Vandemeulebroucke 
trouwens een schitterende aanmoe
diging te kunnen vaststellen dat in 
één week tijd o.a. op basis van zijn 
speurwerk zowel de Financieel Eko-
nomische Tijd als de Vlaamse Inter
universitaire Raad uitgebreid aan 
deze zaak aandacht besteedden en 
hierbij niet onder stoelen of banken 
staken dat zij hun informatie bij Jaak 
Vandemeulebroucke vandaan 
haalden. 

Het was niet de eerste keer dat 
Jaak Vandemeulebroucke het over 
het Europees Sociaal Fonds (ESF) 
had en meer specifiek over de rol 
hierbij van de Vlaamse en Belgische 
overheid. De alarmbel was reeds aan 

BE 

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

EBES TOT UW DIENST 

het rinkelen gegaan toen vastgesteld 
werd dat plots een socio-ekonomisch 
fel achterop geraakte streek als de 
Westhoek weinig of geen steun van
uit het ESF ontving. Bovendien werd 
de Westhoek uitgesloten als steunre-
gio voor 1986 en nog eens voor 1987. 
Hierover hadden we het reeds vroe
ger, maar het vormde wel de aanlei
ding om ook hier door te boren en uit
gebreid te onderzoeken wat er aan de 
hand was. Dit was helemaal geen ge
makkelijke opgave. Bij de Europese 
Kommissie verklaarde men voor Bel
gië alleen over nationale cijfers te be
schikken, wat achteraf bekeken ook 
waar bleek te zijn. Bij minister Han-
senne beweerde men hetzelfde en 
wou men geen enkele informatie kwijt 
over de projekten afzonderlijk. 

Uiteindelijk werd dan maar de 
langste weg gekozen, een weg die 
voordien door ULB-vorser C. Vander-
motten enkele jaren geleden gevolgd 
werd. Het resultaat loonde de 
moeite... en het onderzoek bracht 
klaarheid in de hele werkwijze om
trent deze steunmaatregelen. Van-
dermotten had reeds eerder vast
gesteld dat België over de periode 
1981-1983 3.464 miljoen Bfr. aan 
ESF-toelagen had ontvangen en dat 
Vlaanderen daarvan 37,3 % ontving, 
Brussel 10,4 % en Wallonië 52,4 %. 

Vlaanderen 
benadeeld 

Bij omrekening op basis van het 
kriterium bevolking (= Vlaanderen 
57,4 %) betekent dit een benadeling 
van 697 miljoen over bedoelde pe
riode. Baseert men zich op het 
Vlaamse aandeel in de werkloosheid 
komt men tot een benadeling van 618 
miljoen Bfr. 

Vandemeulebroucke zelf voerde 
het aansluitende deel van deze stu
die uit: nl. voor de periode 1984-
1985, die zoveel belangrijker was 
daar het aandeel van België onder
tussen fors gestegen was. België ont
ving voor deze periode immers een 
bedrag van 8.006 miljoen frank, dus 
beduidend meer dan de voorgaande 
jaren. 

De opdeling Vlaanderen-Wallonië 
of Nederlandstalig-Franstalig bleek 
des te interessanter. 

Opgesplitst ontstond het volgend 
resultaat: 
Jaar België Vlaand. Wallonië 
1984 4.044 1.412 2.632 
1985 3.962 1.647 2.315 

Totaal 8.006 3.059 4.947 

Dit maakt duidelijk dat Vlaanderen 
over de periode 1984-1985 slechts 
38,2 % van de ESF-gelden toegewe
zen kreeg. Op basis van de bevol
kingscijfers werd Vlaanderen aldus 
voor 1536 miljoen frank benadeeld 
Op basis van de werkloosheidskrite-
rium verlies Vlaanderen 1.352 mil
joen Bfr. 

De samenstelling over de hele pe
riode 1981-1985 geeft dan het vol
gende resultaat-

periode wer
kloosheid bevolking 

1981-1983 618 697 
1984-1985 1970 1536 

Totaal 1970 2233 

f ^ 

Konklusie: over de periode 1981-
1985 ontving Vlaanderen 4.351 mil
joen frank ESF-kredieten. Dat is 37,9 
% van de in deze periode aan België 
toegekende kredieten. 

Wanneer het werkloosheidskrite-
rium als maatstaf geldt betekent dit 
een benadeling van 1970 miljoen Bfr. 
Dat is om en bij de 2,5 % van de 
Vlaamse begroting. Een belangrijke 
som waarmee Vlaanderen een aan
gepast tewerkstellingsbeleid zou kun
nen voeren. 

Oorzaken? 
Is Europa Vlaanderen vergeten? 

Heeft Europa iets tegen Vlaanderen? 
Niets is minder waar. De oorzaken 
zijn slechts voor een miniem gedeelte 
op het Europese vlak te zoeken. 

De eerste kordate vaststelling die 
Jaak Vandemeulebroucke moest ma
ken was het feit dat de Vlaamse rege
ring haar werk niet blijkt te volbren
gen zoals het hoort. Ondanks een in-
formatiekampagne van gemeen
schapsminister Deprezblijven de mo
dale burger, de plaatselijke besturen, 
ondernemers en potentiële investeer
ders onvoldoende op de hoogte van 
de mogelijkheden van de diverse Eu
ropese struktuurfondsen. 

Het kan anders en dit bewijst de 
vergelijking met Wallonië, waarbij de 
inspanningen van de Waalse Ge
westregering ertoe leiden dat privé-
verenigingen, ondernemers en lokale 
besturen merkelijk meer subsidië-
ringsaanvragen voor het ESF indien
den. Daarenboven blijken deze aan
vragen voorbeelden te zijn van goede 
projekten. In dit kader valt dan ook 
bijvoorbeeld te betreuren dat prak
tisch geen aanvragen vanuit Vlaan
deren gebeurden voor de opleiding 
van werknemers bij de invoering van 
nieuwe technologiën. 

Slechte verdedigers 
Een zaak staat als een paal boven 

water: zowel vanwege de nationale 
als de Vlaamse regering worden de 
Vlaamse projekten bovendien onvol
doende verdedigd. 

Bij nader onderzoek bij de diensten 
van de Europese Kommissie werd 
ons duidelijk dat de interesse bij de 
beslissingsorganen inderdaad stijgt 
vanaf het ogenblik dat het projekt bij 
de betrokken ambtenaren bepleit 
wordt. Men verzekerde ons onom
wonden dat dit voor de Vlaamse pro
jekten bijna met gebeurt en dat daar
entegen de Waalse Gewestregering 
veel ,,kombattiever" optreedt voor de 
Waalse projekten. 

Bij de publikatie van de richtsnoe
ren voor de periode 1987-1989 merk
ten we dat de Westhoek bijvoorbeeld 
opnieuw uitgesloten is van prioritaire 
steun uit het Sociaal Fonds. Dit is al
leen te verklaren door het feit dat het 
statistisch apparaat voor het bepalen 
van de prioritaire gebieden buitenge
woon slecht is en onaangepast aan 
perifere regio's. De Kommissie moet 
naast het Bruto Regionaal Produkt en 
de werkloosheid ook rekening hou
den met bijvoorbeeld de uitwijkings
graad. Het zijn precies de Belgische 
en Vlaamse regering die bij de Euro
pese Kommissie stappen moeten on
dernemen om dit kriterium toe te 
voegen. 

Andere problemen rijzen er nog bij 
de vleet, zeker wat betreft de beste
ding van de verworven gelden in 
Vlaanderen. De aan Vlaanderen toe
gekende gelden worden immers gro
tendeels via de RVA toegewend voor 
de financiering van de beroepsoplei
ding. Het is aldus bijzonder moeilijk 
vast te stellen waar dit geld konkreet 
terecht komt. Het leidt m.a.w. tot een 
onverantwoorde ondoorzichtigheid. 
Het zorgt er meteen voor dat bijvoor
beeld lokale tewerkstellingsinitiatie
ven hierbij uit de boot vallen. Ook de 
Europese Kommissie gaat met hele
maal vrijuit alhoewel dit dan meestal 
te maken heeft met administratieve 
probtemen. 

Al deze problemen vormen een ge
deelte van de moeilijkheden die in het 
kader van het Europees Sociaal 
Fonds rijzen en die stuk voor stuk 
door VU-Europarlementslid Jaak 
Vandemeulebroucke aangeklaagd 
werden. Er zijn reeds voldoende be
wijzen voorhanden dat m dit verband 
steeds meer naar hem geluisterd 
wordt. Het wettigt de hoop dat hier, 
na verloop van tijd, misschien een 
aantal zaken zullen rechtgezet wor
den. Waakzaamheid blijft hoe dan 
ook geboden... en indien nodig wordt 
opnieuw aan de bel getrokken. 

Gilbert Vanoverschelde 

Het 
Europees 
Sociaal Fonds 

Het ESF heeft krachtens het 
EEG-verdrag de taak binnen de 
Europese Gemeenschap de te-
werksteffing te vergemakkelij
ken en de geografische en be-
roepsmobiltteit van de werkne
mers te bevorderen. 

In verstaanbare taal betekent 
dit dat vooral via steun voor be
roepsopleiding,- beroepskeuze
voorlichting, om- en bijscholing 
voor werknemers uit KMO's, 
opleiding In verband met tech
nologische vernieuwingen, in
schakeling van bepaalde Icate-
gorieën van personen zoals ge-
handikapten, migranten, vrou
wen - in het maatschappelijk en 
beroepsleven enz... de te
werkstelling van een aantal 
mensen beoogd wordt. 

Hiervan kan elke privaatrech
terlijke of pubüekrechterlijke or
ganisatie zoals ondernemingen, 
vakverenigingen, openbare 
diensten, vormingsinstellingen 
enz... genieten. In principe be
draagt de steun 50 % van de to
tale subsidieerbare kosten. De 
ESF-steun overschrijdt norma
lerwijze de steun vanwege de 
overheid (Vlaams, nationaal, 
enz...) niet. De aanvragen moe
ten ingediend worden bij het mi
nisterie van de Vlaamse Ge
meenschap die ze via het mi
nisterie van Tewerkstelling en 
Arbeid bij de Europese Kommis
sie indient. 

Akties ten voordele van de te
werkstelling van jongeren krij
gen absolute voorrang, het me
rendeel van de centan gaat dan 
ook naar deze projekten. 
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Gemeenschappen moeten bevoegdheid krijgen 

Een Volksunie-kijk 
op ontwikkelings
samenwerking 

,,De ontwikkelingshulp moet ophouden, geld te 
zijn van arme mensen uit rijke landen, dat terecht 
komt bij rijke mensen in arme landen." 

Aan de vooravond van de jaarlijkse 11.11.11.-aktie 
heeft de Volksunie nogmaals haar protest herhaald 
tegen de aanzienlijke vermindering van de uitgaven 
voor ontwikkelingshulp waartoe de huidige regering 
in het kader van het St.-Annaplan heeft besloten. 

R
EEDS in 1961 bij het be
gin van het Eerste Ont-

wikkelingsdecennium van 
de Verenigde Naties, werden de 
rijke landen van het Noordelijk 
halfrond er toe aangezet, 0,7 % 
van hun BNP te besteden aan 
ontwikkelingshulp In 1975 werd 
de dwingende oproep herhaald, 
de 0,7 % te bereiken voor 1980 

België is daarbij schromelijk in 
gebreke gebleven 

In 1980 besteedde ons land 
slechts 0,497 % van het BNP, 
volgens DAC/OESO-normen, 
aan ontwikkelingshulp In 1981 
werd de hoogste stand, nl 0,589 
% gehaald Sindsdien daalde het 
percentage tot 0,542 % in 1985, 
om thans in 1986wellicht terug te 
vallen op de stand van 1980 

„Stuwmeer" 
Gelet op deze vrijwel perma

nente daling sinds 1981, en 
mede gelet op de inmiddels in de 
ontwikkelingslanden permanent 
gestegen nood, is het onaan
vaardbaar dat de Belgische ont
wikkelingshulp opnieuw met 2,8 
miljard wordt besnoeid Dit be
drag komt overeen met de op
brengst van 40 jaar 11 11 11 -
aktie De vermindenng van de 
ontwikkelingsgelden brengt daar

enboven mee, dat de opge
bouwde reserves worden afge
broken het zogenaamde stuw
meer (3 miljard volgens de 
Staatssekretaris van OWS, tot 6 
miljard volgens andere schattin
gen) wordt met meer gevoed 

Het regeerakkoord van Mar-
tens-VI vermeldt m par VI 3 dat 
,,erzal naar gestreefd worden,om 
stapsgewijze tot 0,7 % van het 
BNP aan openbare ontwikke
lingshulp te besteden tegen het 
einde van deze legislatuur" In
middels gaat men stasgewijze 
achteruit Dat het streven van de 
regering naar 0,7 % in 1989 zal 
leiden, is uiterst twijfelachtig ge
worden Het zou immers beteke
nen dat 2 jaar aan een stuk de 
OWS-kredieten met vijf miljard 
worden verhoogd 

De huidige stap achteruit is 
des te ergerlijker, daar alle 
Vlaamse partijen — inbegrepen 
de huidige regeringspartijen — 
zich nog einde 1985 formeel ver
bonden hadden om de 0,7 % te 
verwezenlijken 

Het VU-programma 
voor OWS 

Tijdens de persentmoeting 
maakte de Volksunie van de ge

legenheid gebruik, om te herin
neren aan de krachtlijnen van 
haar ontwikkelingsbeleid Ge-
makkelijkheidshalve vatte ze 
deze samen in een 10-
puntenprogramma 

1. 0,7% van het BNP 
Formele verbintenis om 0,7 % 

van het BNP tegen 1989 aan pu
blieke ontwikkelingshulp te 
besteden, met verhoging tot 1 % 
in 1995 Formele verbintenis om 

hierbij tenminste 0,15 % van het 
BNP te besteden aan de armste 
landen, zoals voorzien in het 
Substantieel Nieuw Aktie-
progrmma, met gelijkmatige ver
hoging van deze 0,15 % naar
mate de 0,7 % stijgt naar 1 % 

2. Ombuiging 

Nadrukkelijke ombuiging van 
de ontwikkelingshulp naar basis
behoeften,- behoeften van het 
platteland en middelen ter voor
koming van de vlucht naar de ste
den Behoud, in de huidige akute 
noodsituatie, van het Afrikaans 
zwaartepunt mits spreiding, bui
ten Zaïre naar de landen bezui
den de Sahara, passende aan
dacht tevens voor Zuidoost-Azie 
en Latijns-Amerika. 

3. IVIultilaterale hulp 
steviger kontrole opije multila

terale hulp door versterking van 
een gemeenschappelijk Euro
pees toezicht, door meer koordi-
natie tussen donors in een be
paalde regiO o.m., bij middel van 

de politiek van Buitenlandse Be
trekkingen en Buitenlandse 
Handel 

7. De universiteiten 
Oprichting in samenwerking 

met de universiteiten, van gespe
cialiseerde instituten voor Afrika, 
Azie en Latijns-Amerika, mede 
belast met de opleiding van koo-
peranten en vrijwilligers en het 
opzetten in de Derde Wereld van 
lokale universiteiten met postgra-
duaten 

8. Informatie 
Aanzienlijke verhoging van de 

middelen voor informatie van de 
eigen bevolking over de Derde 
Wereld met, in een eerste faze, 
verdriedubbeling van het huidig 
bedrag 

9. Vlaams 
spoedprogramma 

Onverwijlde verwezenlijking 
van een Vlaams spoed- en mini-
mumprogramma inzake ontwik-

N«-e.^j;«v-«li-v^ ^,,'.!»*&:^ A^^ f ^S ; ^ ; - -

Een Vlaams 
spoedprogramma 

De Volksunie wil dat uiteindelijk de Gemeen
schappen een eigen beleid voor Ontwikkelingssa
menwerking uitbouwen. Elke gemeenschap naar 
eigen geaardheid, doel en middelen' ^ 

O
MDAT zo n eigen beeld 

in dit land echter met 
voor onmiddellijk is 

stelt zij een Vlaams spoedpro 
gramma met 5 dadelijke richt
lijnen voor 

1 Rechttrekking van de 
taaiverhouding m het ABOS 
tegen het einde van de huidi
ge legislatuur Het is met lan 
ger duldbaar dat 13 van de 18 
zend'ngsgelastigden fransta-
lig zijn dat nog steeds 65 % 

van de overzeese kooperan 
ten {a 2 5 mitjoen perjaar en 
per kooperant) franstaiig zijn 
tegenover slechts 35 % (veel 
minder betaalde) vrijwilligers 
een billijke 60 % N - 40 % F 
verhouding heerst 

2 Onmiddellijke deelne
ming van de Gemeenschap 
pen aan de werking van het 
Fonds voor Ontwikkelingssa 
menwerking en aan het Fonds 
voor Leningen van Staat tot 

Staat in uitvoering van de 
wet 

3 Onmiddelijke overheve
ling van de kulturele posten 
mzake Ontwikkelingssamen
werking naar de Gemeen
schappen (bursalen toelagen 
aan universiteiten informatie 
s'udie en navorsing onder
wijs medefmancienng NGO's 
enz) 

4 Vorming van een bekwa
me kern voor Buitenlandse 
Zaken m de Vlaamse admmt 
stratie 

5 Opzetten van een Alge
meen Vlaams Beraad zoals 
voorgesteld door het NCOS, 
over de Vlaamse ontwikke
lingssamenwerking 

het organiseren van donorkonfe-
renties 

4. De NGO's 
Herwaardering van de NGO's 

(Niet Goevernementele Organi
saties) door hen volwaardig te be
trekken bij alle fazen van het on-
wikkelingsbeleid Beperking van 
hun aantal door onderlinge sa
menvoegingen Verstrekken van 
globale donnaties aan de NGO's 
voor een tijdsduur die termijn
planning mogelijk maakt Gelijk
schakeling van sociale statuten 
der kooperanten en vrijwilligers, 
met behoud van wedde-
differentiatie Verplichte vorming 
met aandacht voor Derde 
Wereld-talen, vóór de uitzending 

5. Volwaardiger partners 
Betrekken van de ontwikke-

lingspartner in de Derde Wereld 
als volwaardige deelnemer zowel 
bij de opzet als de voorbereiding, 
de evaluatie en de overdracht 
van projekten 

6. Eigen prioriteiten 
Voeren van een ontwikkelings

beleid dat zijn eigen prioriteiten 
behoudt ook buiten het kader van 

kelmgssamenwerking (zie kade-
rartikel) 

10. Naar een Vlaams 
ontwikkelingsbeleid 

De verwezenlijking van het 
Vlaams spoed- en minimumpro-
gramma is, wat de Volksunie be
treft, slechts de overgang naar 
een definitieve faze waarin de 
Gemeenschappen, ieder naar ei
gen inzichten en met eigen 
doelstellingen en middelen, een 
doeltreffend beleid van ontwikke
lingssamenwerking kunnen op
zetten waarvoor zij minimaal 0,7 
% van hun BRP uittrekken 

Vanuit 
de Gemeenschap 

Zowel in de Derde Wereld als 
m het geindustnaleerde Noorden 
horen de mensen thuis in eigen 
samenlevingsverbanden Hun 
daarmee verbonden mentaliteit 
en kuituur moeten dienovereen
komstig behandeld worden en 
een eigen inbreng hebben De 
aanpassingspolitiek, die in een 
waarachtig samenwerkingsmo
del ook m het Noorden noodzake
lijk IS, kan slechts slagen wan
neer ook hier veranderingen wor-
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den doorgevoerd die door het 
volk worden gedragen of min
stens aanvaard. Daarom moet de 
ontwikkelingssamenwerking in 
ons land gevoerd worden op het 
vlak van de Gemeenschappen. 

De taalkundige gelijkberechti
ging binnen het ABOS of de kom-
munautaire splitsing van het 
ABOS volstaan niet daarvoor. 
Het ABOS is een onwerkzaam en 
ondoelmatig instrument, dat niet 
aangepast werd aan de evolutie 
in de opvattingen over ontwikke
lingssamenwerking. Het wordt 
daarenboven verlamd door ge
brek aan kontinuïteit aan de de-
partementele top (17 OWS-
ministers in een kwarteeuw), 
door willekeur, vriendjespolitiek 
en partijpolitieke benoemingen. 
De eersten om dat te betreuren 
zijn overigens de niet weinig tal
rijke bekwame ABOS-ambtena-
ren en -veldwerkers, wier rappor
ten en evaluaties echter stelsel
matig worden verwaarloosd. Het 
centralisme van het ABOS belet 
de doelmatige begeleiding en 
evalutatie van de circa 650 offi
ciële en 1.200 niet-goeverne-
mentele Belgische ontwikkelings-
projekten. 

De Volksunie is er van over
tuigd dat een Vlaams ontwikke
lingsbeleid beter zal zijn dan een 
centraal-Belgisch, voor zover 
Vlaanderen de kwalijke ABOS-
erfenis — m.o. in de eerste plaats 
de gesel van de politisering, het 
paternalisme en de beslotenheid 
— van meet af aan weet te ver
mijden. 

De Volksunie is dan ook van 
mening dat de splitsing van het 
ABOS niet volstaat, maar dat de 
aan de Gemeenschappen toever

trouwde ontwikkelingssamenwer
king behartigd moet worden door 
een nieuwe struktuur. De Volksu
nie opteert daarbij voor een 
Vlaams Agentschap voor Ontwik
kelingssamenwerking, opgericht 
als parastatale en doelmatig ge
decentraliseerd derwijze dat een 
centrale administratie slechts de 
opzet en de evaluatie van pro
gramma's en projekten verzorgt, 
terwijl het beheer en de uitvoe

ring worden toevertrouwd aan 
sekties die zo dicht mogelijk ope
reren bij het hen in de Derde We
reld toevertrouwde terrein. 

Onder één minister 
Alle begrotingsposten voor 

Ontwikkelingssamenwerking 
moeten samengevoegd worden 
onder één minister, nl. de Ge
meenschapsminister voor Ex-

Deze week 
in Knack Magazine 

Sonnetten van Claus 
Een geschenk voor de Knack-lezers. In dit nummer 

een gratis bijlage: onuitgegeven gedichten van 
Hugo Claus, speciaal voor Knack geschreven, 

16 biz., op houtvrij mat papier. 
Tevens een interview met de meester. 

Wil is er van Syntax? 

Sinds geruime tijd worden er her en 
der miljoenen ingezameld in ruil 
voor aandelen in Syntax, een ven
nootschap die door enkele Vlamin
gen in een fiskaal paradijs tussen 
Miami en Haïti is opgezet. Die zo
genaamde geldbeleggingen hebben 
echter te maken met geneesmidde
len waarvan het nut, laat staan de 
gevaren niet duidelijk omschreven 
zijn. 

Gruwelijke Guatemala 
Euro-parlementslid Paul Staes reis
de onlangs door Guatemala, een 
land dat op het vlak van politieke 
moorden en martelingen tot de 
meest sinistere ter wereld behoort. 
Een weinig opbeurende reportage, 
deze week in Knack. 

Lecb Wilesa 

Gevangen leden van Solidarnosc 
zijn vrijgelaten en mogen nu ook 
weer perskonferenties geven. Wat is 
er in Polen de voorbije maanden 
dan veranderd? Een gesprek met 
Lech Walesa over de ontwikkelin
gen in zijn land én in zijn vakbond. 

Frank Vercauteren 

„Mexico was de grootste ontgoo
cheling van mijn loopbaan ", zegt 
Frank Vercauteren in een gesprek 
met Knack. De Anderlecht-
aanvoerder had het niet alleen over 
de Mundial, maar ook over de me-
tamorfoze bij zijn klub en bij de 
nationale ploeg. Deze week in 
Knack. 

terne Betrekkingen die tevens de 
beschikking krijgt over de midde
len van de gesplitste Fondsen 
voor Ontwikkelingssamenwer
king, voor Leningen van Staat tot 
Staat en het Overlevingsfonds. 

Tenslotte vestigt de Volksunie 
er de aandacht op dat België van
af 1 januari aanstaande het EG-

voorzitterschap zal bekleden en 
dientengevolge een gestegen 
verantwoordelijkheid moet dra
gen bij het ten uitvoer leggen van 
de akkoorden van San José en bij 
het bepalen van een gemeen
schappelijk Europees standpunt 
voor de aanstaande Unctad te 
Geneve in juli 1987. 

Wie de hele d.ig tot over zijn oren in het werk heeft gezeten, inag ook wel eens aan zichzelf denken... 
rustig wegzakken in onze nieuwe rubriek "Kuituur en Wetenschap" en alle rapporteii laten liggen. 

"Kuituur en Wetenseliap" zorgt er voor dal u bijblijft op alle terreinen waar u waarschijnlijk "from 
9 to S" bitter weinig ii)d voor hebt. 

Wie in zijn agenda vooral afspraken en lunches noteert, vindt in de agenda van "Kuituur en 
Wetenschap" plaats en uur van Europalia, het Festival van Vlaanderen, het Forum der Astrologen en de 
tocrnee van de Nieuwe Snaar 

Wie zelf onderzoek verricht in de labo's van de toekomst, kan in de Standaard der Letteren eens 
lekker languit liggen kletsen met Hugo Claus en Umbcrto Eco over hun laatste werk. 

Wie Nederlandse of vreemde literatuur doceert kan zich via akademisehe praaties met andere 
wetenschappers en Nobelprijswinnaars inwerken in overige disciplines. 

Wie zelf een mening heeft over Freek De longe, kan zich toch meten in "Kuituur en Wetenschap' 
met onze critici, als zij het hebben over de aankopen van het Getty Museum, de boogsculpturcn v;m 
Van den Berghc, Witness en Maurice Bcjart als regisseur 
van "De Vlcdermuis." 

"Kuituur en Wetenschap" is weer een uitstekende reden 
om definitief over te stappen op De Standaard, de kompletc 
krant, met nu nog meer informatie op liw niveau. 

De Standaard 
Infaroafe (puwniveau. 

Eultuur en^J^tenschap. Dagelijks in De Standaard. 
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Zóiiooilbd 
Kwalitatief hoogstaande produkten en aktuele 
vormgeving. 
Aan prettige prijzen. 
Dat alles kunnen wij U garanderen. 
En vooral uitgebreid tonen. 
In onze 4.500 nn̂  toonzalen te Edegenn 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). 

BULO 
KANTOORMEUBELEN N.V. 

UW specialist-
Icantoorinrichter 
4.500 m̂  toonzalen 
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Een kwarteeuw geleden 

De eerste 
mars op Brussel 

Vanaf mei 1961 — zoals voor een verkiezing! — waren we volop bezig de Leu
vense organisatie voor de ,,mars op Brussel" uit te bouwen. Met een lichtbeel
denreeks over ,,Brussel en de Taalgrens" trokken we (samen met Frank van 
Haegendoren, Marcel Hermans,...) van dorp tot dorp om er de mensen te over
tuigen „dat een volk eigen grenzen nodig had". En op 22 oktober 1961 vertrok
ken een achttal gevulde bussen uit de Leuvense agglomeratie. Op dat ogenblik 
beseften we niet dat we met zijn alleen de Vlaamse Beweging een nieuwe im
puls gaven. 

AT gebeurde inderdaad 
door middel van deze 
grote betoging, die een 

ondubbelzinnig antwoord was op 
de vernederingen die het 
Vlaamse volk sinds het einde van 
de oorlog had moeten slikken. 
(Repressie, Talentelling, Zete
laanpassing, Wereldtentoonstel
ling, enz...). 

22 oktober 1961 
Die betoging werd georgani

seerd door het .Vlaams Aktieko-
mitee Brussel en Taalgrens' dat 
een dertigtal verenigingen groe
peerde uit alle zuilen en dat utie-
raard steun vond bij de Volksu
nie, maar ook bij de toenmalige 
Vlamingen uit de nog unitaire 
CVP. Sinds de „Bevrijding" had 
de kristelijke zuil zich immers in
gespannen om de Vlaams-
Nationalistische stemmen binnen 
te halen. Denk maar aan het op 
de CVP-lijst plaatsen van ex-
VNV'ers zoals Custers, Leemans 
en dewinter. Door deze taktiek 
leek een absolute CVP-
meerderheid, zeker in Vlaande
ren, in het verschiet te liggen. De 
Vlaamse Beweging kon voor de 
CVP een instrument zijn voor de 
verdere uitbouw en bestendiging 
van haar staatskatholieke 
machtsposities. We mogen im
mers niet vergeten dat sinds 
1945 er een nieuw, politieke 
CVP-machtselite bestond die er
aan gewend was om elk politiek 
konflikt dat zich voordeed met de 
vrijzinnigheid volkomen te be
heersen. 

Zo gebruikte die politieke elite 
de Schoolstrijd. Ze mobiliseerde 
daarvoor haar achterban op een 
doordringende wijze. Maar toen 
het gevaar op konflikt-uitbreiding 
té groot werd, werden de volge
lingen weer gesust. 

Met wat canapé-politiek werd 
een onderhands akkoord 
(Schooipaktkommissie!) bereikt 
dat elke bestaande elite be
vestigde in haar machtspositie... 
op kosten van de belastingbeta
ler. Daaraan 'danken' wij nu ons 
veel te dure schoolnetten en ver
dere verzuiling! 

Van onder uit! 
De Vlaamse Beweging zou met 

de eerste mars op Brussel deze 
onverantwoord-arrogante manier 
om politiek te voeren, ondergra
ven. Zij bracht immers een boze, 
onkontroleerbare massa op 
straat. Haar jeugdige leiders 
(o.m. Wilfried Martens!) beschik
ten niet over een geolied appa
raat. Ze hadden geen geld en ze 
beheersten de pers niet. Toch 
slaagden zij (tot hun eigen niet 

geringe verbazing!) in deze 
grootse taak: uiting geven aan 
het fundamentele ongenoegen 
van het Vlaamse Volk met de Bel
gische gang van zaken. Je kan 
het wonder van de ,marsen op 
Brussel' vergelijken met de latere 
'Leuven Vlaams-aktie of ook met 
de onverwacht suksesrijke vre-
desbetoging. Natuurlijk was er 
enige struktuur. Niet door middel 
van een net van betaalde vrij
gestelden, maar wel door de be-
langloze militanten afeuring en 
nijd om de mars voor te bereiden. 
Voor het eerst was de Vlaamse 
Beweging weer nadrukkelijk aan
wezig onder vrijwel elke kerkto
ren in Vlaanderen. Pamfletten, 
moties en vergaderingen volgden 
mekaar op, naarmate de grote 
dag naderde. De organisatiekern 
werd hoofdzakelijk bemand door 
de W B , het Davidsfonds, de 
VAB-VTB en het KVHV. De 
Vlaams-nationalisten stonden 
overal op de eerste lijn. 

Een formidabel 
sul(ses 

De inrichters hadden 25.000 
mensen verwacht. Het werd een 
veelvoud daarvan. De rijkswacht 
zag 63.400 man opstappen. De 
organisatoren 100.000. Van
zelfsprekend merkten de kran
ten, naargelang hun gevoelens 

voor of tegen, meer of minder be
togers in de straten van Brussel! 
Maar in feite was dat bijkomstig. 
De mars heeft België wakker ge
schud. Daarin is ze te vergelijken 
met de Borms-verkiezing te Ant
werpen in 1928. Beide zijn psy
chologische ontwikkelingsfeiten 
van formaat geweest. De Mars 
heeft vele nog bange en onze
kere Vlaamsgezinden een hart 
onder de riem gestoken. 
Vlaamse Beweging was niet lan
ger een randverschijnsel dat om
zichtig moest verkondigd wor
den. Als resultaat hiervan zette 
zich in Vlaanderen een radikali-
seringsproces verder in bewe
ging. De Vlaams-taalkundige ei
sen werden sterker verbonden 
met de sociale eisen. Waarom 
moesten Vlaamse arbeiders en 
bedienden urenlang pendelen? 
Waarom werd door België geen 
daadwerkelijke industrialisatiepo-
litiek gevoerd in het daarvoor 
rijpe Vlaanderen? Waarom kreeg 
de talrijke Vlaamse jeugd minder 
kansen ,,op school"? Waren de 
Franstaligen zoveel slimmer dat 
ze de meerderheid van de univer
siteitsstudenten leverden? Al 
deze eisen waren samen te vat
ten in de roep naar grotere mon
digheid, naar zelfbestuur! 

Ja maar... 
Die radikaliserin zorgde ook 

Met honderdduizend uit alle hoeken van het Vlaamse land. 

voor angstige reakties. De topve-
rantwoordelijken van de katolieke 
zuil beseften dat ze een bewegin 
gesteund hadden die aan haar 
macht ontglipte. Bij de tweede 
mars op Brussel zouden de CVP-
gemeentebesturen, de mandata
rissen en ook de CVP-gezinde 
kranten afzijdig blijven en zelfs 
het hele opzet proberen af te bre
ken. Alleen de KWB-arrondisse-
ment Brussel (met de moedige 
Van Sintjan!) trotseerde het ver
bod en deed de tweede keer ook 
mee. Wilfried Martens was de re
gieleider voor deze betoging. Het 
herinneringsalbum ,,met vele 
rake foto's en weinig tekst" — zo
als de toelichting het vermeldt — 
werd door hem uitgegeven. Wat 
later echter zou de jonge advo-
kaat Wilfried Martens weggeplukt 
worden naar een veilige CVP-
kabinetsfunktie... trouwens, hij 
niet alleen. In meerdere arrondis
sementen kregen verschillende 
VVD- en aktiekomiteeverant-
woordelijken een funktie aange
boden in de CVP-zuilrangen. Het 
CVP-machtsapparaat zag in, dat 
de Vlaamse eisen in de ogen van 
de brede lagen van de bevolking 
niet meer ondergeschikt waren 
aan haar levensbeschouwelijke 
machtspolitiek. Dit nieuwe gene-
ratiefeit kon leiden tot elektorale 
verschuivingen voor een partij 
die wel met nadruk de Vlaamse 

Tot de meegedragen slogans behoorden kreten als: ,,Geen faciliteiten", ,,Brussel tweetalig", 
„Handen af van de randgemeenten"... 

eisen liet voorgaan. De volgende 
jaren bewezen dat die vrees 
verre van ongegrond bleek. De 
Volksunie veroverde de ene par
lementszetel na de andere. Het 
was meteen de beste verzeker-
ring voor de Vlaamse Beweging 
dat haar eisen nooit meer van de 
politieke agenda in het Parlement 
zouden verdwijnen. De praktijk 
bewijst dit iedere dag. Tussen 
1968 en 1978 zouden tenslotte 
alle unitaire partijen in hun struk
tuur de federale weg opgaan. 
Wie had dat ooit in 1961-1962 
kunnen denken? Vandaar ook de 
nu grotere schuldigheid van de 
andere partijen in Vlaanderen dat 
zij niet ,.Vlaanderen eerst" be
lijden... 

En de Franstaligen? 
De eerste mars zorgde ook 

voor taaie en verbeten weer
stand, die nieuwe vormen aan
nam. In Belgisch-Franstalige 
kringen had men zich na 1944 
gepaaid bij de ..heerlijke ge
dachte" dat de kollaboratie en de 
repressie de hele Vlaamse Bewe
ging voorgoed hadden lamge
legd. Elke Vlaamse aktie werd 
steevast afgedaan in die kringen 
als een overschotje van dat kolla-
borerende Vlaams-Nationalisme, 
overgoten met de geur van de 
Duitse bezetter en dus kon er po
litiek volkomen aan voorbijge
gaan worden! De marsen zouden 
zorgen voor een schok. Deze 
bestel-mensen zouden een 
beetje wezenloos toekijken naar 
die hernieuwde en zelfbewuste 
Vlaamse macht, uitgedrukte in 
een nieuwe generatie, die paal 
en perk wilde stellen aan de 
bestaande Franstalige overheer
sing in zovel sektoren van de ad
ministratie, de kuituur en de eko-
nomie. Na de tweede mars op 14 
oktober 1962. zouden sommigen 
via het FDF proberen om die ver-
worvenhden tenminste in Brussel 
veilig te stellen. Voor de rest van 
Vlaanderen zou dat met meer 
lukken maar aan de taalgrens en 
binnen en rond de grenzen van 
Brussel-19 zou die Franse agres
siviteit, de Brussels Vlamingen 
blijvend proberen weg te druk
ken... BIJ herhaling lazen we de 
zoetzemige kommentaar over dit 
alles in de — opnieuw! — unitaire 
pers van heden. De marsen op 
Brussel deden het FDF ontstaan 
of beter nog: De Vlaamse Voer
betogingen maakten Happart'. 
Maar diezelfde regeer-verdedi-
gers gaan handig voorbij aan de 
basisoorzaak van ons betogen, 
namelijk het goede recht om een 
volk te worden dat zichzelf 
bestuurt! Willy Kuijpers 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 15 nov. 
D BRT 1 - 16.00 
Wat 'n koppel!, film 
D BRT1 -18 10 
Rondomons 
D BRT 1 - 18.35 
De kleinste zwerver, serie 
D BRT 1 • 19 05 
Boeketje Vlaanderen 
D BRT 1 - 20.25 
De wil om te winnen, film 
D BRT 1 - 22.00 
Terloops 
D BRT 1 - 22.45 
Sport op zaterdag 
D BRT 2 - 20 10 
Biljarten, drieband voor profs 
D Ned. 1 -15.25 
... en nu Miguel, film 
D Ned. 1 - 16.55 
Tekenfilmfestival 
D Ned. 1 • 20.28 

Mountbatten, de laatste onderko
ning; serie 
D Ned. 1 - 21 20 
De smokkelaar, film 
D Ned 1 - 23.03 
Haar laatste ontsnapping, triller 
n Ned. 2 - 19.47 
Kinderen voor kinderen 
D Ned. 2 - 20.52 
Superfan, sfiow 
D Ned 2-21.52 
Zing nog es Dorus!, Tom Manders 
D Ned 2-23.15 
Satyricon, film 
D ARD 1 - 22.20 
Die Blechtrommel, film 

Zondag 16 nov. 
D BRT1 -11.00 
Konfrontatie, debat 
D BRT 1 - 12.00 
Voor boer en tuinder, info 
D BRT1 - 14 15 
Luister met je ogen 
D BRT 1 - 14 30 
Handel en wandel, info 
D BRT 1 - 15.00 
Kwizien, kool<tip 
D BRT 1 - 15.20 
De uitdaging van de Kaukasus, dok. 
D BRT 1 - 16.10 
60 + , magazine 
n BRT 1 - 17 00 
De paradijsvogels, serie 
n BRT 1 - 18.00 
Tik tak en Liegebeest 
D BRT 1 - 18.20 
Van Pool tot Evenaar, kwis 
D BRT 1 - 20.40 
Adriaen Brouwer, serie 
D BRT1 -21.30 
Alleen al het idee, om te lachen 
D BRT 1 - 22 00 
Jef Van Hoof, dok. 
D BRT 2 - 15.30 
Biljarten, drieband voor profs, 
tweede deel 
D Ned. 1 - 16.25 
'n Dik uur Dick, show 
D Ned. 1 - 17.35 
De Wuzzels en De Gummieberen, 
strip 
D Ned. 1 -19.05 
De Carsons, serie 

Slavendrijver Lichal (Alain Cuny) is verliefd op de mooie jongeling En-
colplus (Martin Potter) in Satyricon, Zaterdag 15 nov. op Ned. 2, om 

23U.15 

D Ned. 1 - 19.50 
The Cosby show 
D Ned. 1 - 20.15 
Wie-kent Nederland?, kwis 
D Ned. 1 -21.15 
Het hoogste recht, toneel 
D Ned 1 - 23.05 
St. Elsewhere, serie 
D Ned. 2 - 12.45 
Ontmoeting met Hugo Claus, re
portage 
D Ned. 2-21.07 
Levensberichten, info 
D Ned. 2 - 22.38 
Hiuch Hagdi, film 

Maandag 17 nov. 
n BRT 1 - 18.05 
IVIerlina, serie 
D BRT 1 - 18.30 
Leven met suikerziekte, info 
D BRT 1 - 20.10 
Mijn vriend Maupassant, serie 
D BRT1 -21.10 
Wikken en wegen, info 
D BRT 1 - 22.00 
Kwarteeuw kleinkunst, dok. serie 
D BRT 2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT 2-20.20 
Extra Time 
D BRT 2-21.35 
Bij ons in Duitsland 
n BRT 2-22.50 
Nederlandse literatuur na 1830, 
dok. serie 
D Ned. 1 • 15.49 
Het pandjeshuis, Charlie Chaplin 
D Ned. 1 - 19.25 
Speelgoedaktie 1986 
D Ned. 1 - 20.28 
Zeg 'ns aaa, serie 
D Ned. 1 - 20 55 
Drie vrouwen, show 
D Ned. 1 - 22 25 
Teder is de nacht, serie 
n Ned 2-20.00 
Op volle toeren, show 
D Ned. 2 - 20.50 
Derrick, serie 
D Ned. 2-21.50 
Amadeus II, klassiek 

Dinsdag 18 nov. 
D BRT 1 - 18.10 
Dagboek van een klown 
D BRT 1 - 18.35 
De Edison tweeling, serie 

D BRT 1 - 19 10 
Zoekwerk, info 
D BRT 1 - 20.25 
I.Q., kwis 
D BRT 1 -21.00 
Labyrint, over bejaarden 
D BRT 1 - 22.15 
Luister met je ogen, info 
D BRT 2 - 19,00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT 2-20.25 
The Muppet show 
D BRT 2-20.50 
Argus, praatshow 
D BRT 2 - D Ned 1 - 14.30 
Carefree, musical 
D Ned. 1 - 19.05 
Bluffers, strip 
D Ned. 1 -19.30 
Sportpanorama 
D Ned. 1 - 20 28 
Wedden dat...?, show 
D Ned 1 - 22.55 
Het raadsel van de Wadden, serie 
D Ned 2-20.00 
Televisie ter diskussie, debat 
D Ned. 2 - 20.20 
Rok & Rol, over wonen 
n Ned. 2-21.00 
Panoramiek, info 
D Ned 2-21.30 
Na de Challenger... wat nu?, dok. 

Woensd. 19 nov. 
n BRT 1 - 18.30 
Magister Maesius, serie 
D BRT 1 - 20.10 
Op zoek naar..., praatshow 
D BRT 1 - 21 05 
Allemaal beestjes, dok. 
D BRT1 -21.35 
Eiland, over kunsten 
D BRT 2 - 19 00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 2 - 19.25 
Oshin, sene 
D BRT 2 - 20.20 
De brug, film 
D BRT 2 - 22.00 
België-Bulgarije, voetbal 
D Ned 1 - 14.55 
De grote meneer Kaktus-show 
D Ned. 1-16 15 
Dynasty, serie 
D Ned. 1 - 18.08 
Family Ties, sene 
n Ned. 1 - 20.33 
Miami Vice, serie 
D Ned. 1 - 21 20 
The Hitchhikker, nieuwe serie 

D Ned. 1 - 22 25 
Verona, satire 
C Ned 1 - 23 35 
De verleiding, film 
D Ned. 2 - 1 9 22 
Van gewest tot gewest, info 
D Ned 2 - 2 0 00 
Wie, wat, waar en hoe laat?, over 
kunst 
D Ned. 2 - 20.20 
Koncert, uit de UNO 

Donderd. 20 nov. 
D BRT 1 - 18.10 
De zeven van Blake, serie 
D BRT 1 - 19.05 
Kwizien, kooktip 
n BRT 1 - 20.20 
Hoger Lager, kaartspel 
D BRT 1 -21.00 
Panorama, info 
D BRT1 -21.50 
Hotel, serie 
D BRT 2-20.20 
Galakoncert, 25 jaar Opera van 
Berlijn 
D Ned. 1 -15.30 
De laatste zeekoeien, dok. 
D Ned. 1 - 17.15 
Henkies droomboom, strip 
D Ned. 1 -19.00 
De familie Robinson, serie 
O Ned. 1 - 20 29 
Holland ze zeggen..., Zeeland 
D Ned. 1 - 22.00 
Tijdsein 
D Ned 2 - 18 30 
Sesamstraat en Jeugdjournaal 
D Ned. 2 -19.20 
De Muppetshow 
D Ned. 2 - 19.50 
De moord op een Poolse priester, 
TV-film 

Vrijdag 21 nov. 
D BRT 1 - 18.45 
Bingo!, show 
D BRT 1 - 20.15 
The Ritz, film 
D BRT1 -21.50 
Première, info 
D BRT 2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 2 - 19.25 
Oshin, serie 
n BRT 2-20.25 
De koele krijger, serie 
D BRT 2 - 20.55 
Europese kuituren, Het Heilige Land 
D BRT 2-21,55 
Parlando ma non troppo, met Willy 
Courteaux 
D Ned. 1 - 14.30 
Sons and daughters, serie 
D Ned 1 - 19.00 
Mini stars, show 
D Ned. 1 -19.25 
Dierenmanieren, dok. 
D Ned. 1 - 20.28 
Dossier Verhulst, serie 
D Ned. 1 -21.25 
De Tros TV-show 
D Ned. 1 - 22.50 
Het lijk in de sauna, triller 
D Ned 2 -19.30 
De Muppetshow 
D Ned. 2 - 19.55 
Hints, kwis 
D Ned. 2 - 20 25 
Het zwarte goud van Oklahoma, 
western 
D Ned 2-22.45 
Een spannend verhaal, 
reportage 
D Ned. 2 - 23 35 
Moordlustig bezoek, triller 

Een flÊm 
per dag 

Zaterdag 15 nov. 
Satyricon 

Ital. film van Federico Fellini uit 
1969. Twee jongemannen beleven al
lerlei vreemde avonturen Na de ver
woesting van het overbevolkte ,,In
sula" waar zij hun toevlucht hadden 
gezocht, gaan zij elk hun eigen weg... 
(Ned. 2, om 23u.15) 

Zondag 16 nov. 
Hiuch Hagdi 

Israëlische film uit 1986. Kolonel 
Katzman wordt tegen zijn zin be
noemt tot militair goeverneur van 
West Bank. Hij maakt er kennis met 
Hilmi, de dorpsgek, wiens zoon zich 
heeft aangesloten bij een Palestijnse 
verzetsgroep. (Ned. 2, om 22u43) 

l\/laandag 17 nov. 
Partenalres 

Franse film uit 1984. Achter de 
schermen van een klem teater speelt 
zich een echtelijk drama af: Marion 
Wormser is de ster van het gezel
schap, terwijl haar echtgenoot en te
genspeler Gabriel Gallien het moet 
stellen met een bijrolletje... (RTL, om 
21u.) 

Dinsdag 18 nov. 
Carefree 

De suksesvolle jonge advokaat 
Steve Arden begrijpt maar met wat 
zijn verloofde Amanda, een aantrek
kelijke zangeres, bezielt: al voor de 
derde keer verbreekt zij hun relatie, 
zodat een mogelijk huwelijk steeds 
opnieuw uitgesteld wordt. (Ned. 1, 
om 14U.30) 

Woensd. 19 nov. 
Ne tirez pas sur Ie pianiste 

Amerik. komische film uit 1979. En
kele gemaskerde mannen pikken met 
een kraan een gepantserde auto van 
de Amerikaanse schatkist op. De buit 
van de overval, een reeks cliché's om 
dollarbiljetten te drukken, komt te
recht bij het brein achter de operatie, 
Vince Ricardo... (RTL, om 21u.) 

Donderd. 20 nov. 
Ten 

Amerik. film uit 1979 let o.a. Bo De-
rek en Julie Andrews. Een man heeft 
alles om gelukkig te zijn maar toch 
verveelt hij zich. Daarom heeft hij de 
gewoonte aangenomen elke jonge 
vrouw op tien te kwoteren. Hij heeft 
nog nooit het maximum toegekend, 
maar op een dag gebeurt het dan 
toch. George laat alles in de steek en 
volgt haar... (RTBF 1, om 20u.20) 

Vrijdag 21 nov. 
The Ritz 

In 1976 verfilmde Richard Lester 
het toneelstuk van Terence MacNally 
over een man die op de vlucht is voor 
zijn moordlustige zwager en zich ver
stopt in een homo-sauna. Daar wordt 
hij dadelijk aangeklapt door een van 
de bezoekers... (BRT 1, om 20u.15) 
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Socrates had het 

toch mooi mis toen 
hij vond dat ,,vel-
den en bomen hem 
niets te leren had
den maar de men
sen in de stad 
wel". \k vind dat 

^ ^ ^ - ^ het platteland mij 
^ ^ B ^ J A veel te leren heeft. 
^ ^ ^ B ^ ^ l Op de vooravond 
^ ^ B ^ ^ ^ van Sint-Maarten 

^ ^ 1 ^ ^ ^ had het dorp zich-
l ^ ^ ^ k zelf uitgenodigd. 
^L • De kinderen wer-
^^^m den verzocht biet 

^^^ of raap tot gezicht 
te bewerken en 

rond het vallen van de avond in de 
grote wei samen te komen. Dat de
den ze met tientallen, klein en nog 
kleiner in de hand een bietenhoofd 
met lichtende ogen, een totem, een 
James Ensor. 

In de grote wei stond de voorbije 
zomer opgestapekl, in brandhout dat 
Sint-Maarten zou aansteken. Het 
was nog even wachten op man en 
paard en op de doedelzakspelers die 
elk ogenblik uit de bocht konden ko
men. De eerste die zich meldde was 
de sint op zijn Brabander. Sinds de 
oorlog steken beiden de processie 
in gang en nu het vuur. Martinus 
draagt zoals het een Romeins sol
daat betaamt spannende collants, 
een mantel gereed om in tweeen te 
rijten, een muts met veer en heft een 
mes dat het midden houdt tussen de 
machete en het vlammend zwaard 
waarmee Adam en Eva uit het para
dijs werden gedreven. 

Het ongelijk 
van Socrates 

Daar komen de doedelzakspelers, 
de piipers, de trommelaars, de har-
monikaspelers. 

De kleine stoet nadert klagend 
maar vrolijkt op als het vuur oplaait. 

De kleinste bietendragers kijken 
angstig naar het vurig geweld, het 
paard van Sint-Maarten trappelt, de 
spelemannen zetten het Sint-
Maartenslied in. Dan stappen de 
vierders in stoet naar de dorpszaal, 
de mensen komen in het deurgat kij
ken en wijzen naar de bietenkoppen 
die houterig voorbijdansen. 

Bij het binnenkomen van de zaal 
speelt de harmonie tot iedereen ge
zeten is, dan komen de kinderen in 
lange slierten de bieten tonen. Een 
in alle haast samengestelde jury van 
artiesten en vooral halve artiesten 
moet uitspraak doen. Onbegonnen 
werk. 

Als ook dat leed geleden is raakt 
het publiek eindelijk aan het bier. Als 
mensen samen zijn kunnen ze moei
lijk zonder. Afwisselend speelt de 
harmonie licht klassiek en haalt de 
volksmuziekgroep uit. De Ze-
vensprong, de Mosselman en We-
lannemarieken. Schoon om zien hoe 
groot en klein, rijk en arm, slim en 
bescheiden slim, lenig en onhandig, 
braaf en minder braaf door de zaal 
huppelen. De dokter en zijn madam, 
en de beestendoktoor zijn er ook en 
al die ernstige mensen die zich elke 
morgen zo nauwgezet in de auto 
naar Brussel haasten. Het danst er 
allemaal rond en door en met me
kaar. Buiten onder het afdakje bra
den enkele jongens witte en zwarte 
pens. Ze vragen er een pnkje voor 
en na elf uur niets meer. 

Zo'n feest duurt wat het moet du
ren. Tot de kleinste in slaap valt of 
de t>enen niet meer mee willen of va
der moe gedronken naar huis wil. 
Sint-Maarten is ondertussen het 
zwaard kwijtgespeeld en zijn muts 
siert de winnende biet. De kinderen 
merken nu pas dat de heilige ook 
maar een mens is. En dat is maar 
goed ook. 

Ha, het platteland had Socrates 
niets meer te leren. ,,Wat ben ik blij 
dat ik in een dorp geboren ben" ver
zon Lut Ureel. Ik voeg er aan toe: 
,,Wat ben ik blij dat ik er nog steeds 
woon...". • 

—M^j 
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'QiuhouderL 
Aan uitgeverij-initiatieven is er in Vlaanderen geen 

tel<ort. Soms zijn ze zelfs vrij origineel. Zo startte zo
pas te Brugge de kalligrafisclie, bibliofiele uitgeverij 
,,Kalligraphia" met een merkwaardige uitgave, die 
ons alleen maar laat hopen dat de uitgeverij genoeg 
armslag zal krijgen om op de gedurfd betreden weg 
verder te gaan. 

N waarom zou dat met, de 
initiatiefnemer Paul De 
Bruyne heeft zijn sporen 

al verdiend als oprichter van de 
Brugse uitgeverij Houtland, «waar
van hij gedurende ruim 25 jaar de 
produktie leidde In 1985 legde 
hij zich weer helemaal toe op zijn 
oude liefde de kalligrafie of de 
kunst van het schoon schrijven, 
(zonder dat dit laatste begrip in 
zijn schoolse, betuttelende bete
kenis mag gezien worden) Vorig 
jaar ook richtte hij samen met 
Joke van den Brandt en Roger & 
Marion Andrews, onder de naam 
,,Scnptores" een Vereniging 
voor Kalligrafen op, die met haar 
fraai tijdschrift, in nauwelijks één 
jaar reeds grote weerklank vindt 
in binnen- en buitenland 

De eerste uitgave van ,,Kalli-
graphia" die voor ons ligt is ,,Vie
rentwintig Perzische Kwatri jnen" 
een poëziebundel van de in 1984 
te vroeg overleden, bekende 
dichter, kunstkenner en BRT-
medewerker Lamber Jagenau, 
naar oorspronkelijke teksten van 
Omar Khajjam Deze verzen over 
Liefde, Wijn en Dood worden in
geleid door Jan Van Rompaey, 
die gedurende jaren mocht reke
nen op de medewerking van Ja
genau voor de radioprogrammas 
,,Jan en Al leman" en ,,Ronde Ta
fe l " en de televisie-uitzendingen 
,,Echo" en ,,Terloops" De kalli
grafie van de verzen komt uit de 
hand van Joke van den Brandt, 

die ook de vormgeving van het 
boek verzorgde De bekende gra-
fikus Frank-lvo Van Damme il
lustreerde de uitgave met twaalf 
sfeervolle pentekeningen 

De bibliofiele uitgave verschijn 
in een beperkte oplage en kost 
tot 6 december 800 frank, na die 
datum 875 frank (+ telkens 50 fr 
voor de verzendkosten) Voor de 
echte liefhebbers is er een exklu-
sieve extra 26 exemplaren van 
de bundel, genummerd van A tot 
Z zijn voorzien van een extra blad 
met een gedicht van Lambert Ja
genau dat met in de bundel voor
komt Elk van deze bladen is ori
gineel gekalligrafeerd door Joke 
Van den Brandt Depri js van zo'n 
luxe-exemplaar bedraagt tot 6 
december 1500 frank, daarna 
1750 frank (-i- weer 50 fr voor de 
verzendkosten). 

Voor een eventuele bestelling 
en voor meer informatie over de 
nieuwe uitgeverij kan men zich 
wenden tot Kalligraphia, per 
adres Paul De Bruyne, Gistelse 
Steenweg 340, 8200 Brugge Dit 
uitgeversinitiatief waarmee 
Vlaanderen zich beslist in de al
lergunstigste zin onderscheidt 
verdient de ruime belangstelling 
die voor een verdere ontplooiing 
nu eenmaal noodzakelijk is De 
,,Vierentwintig Perzische Kwatrij
nen" IS alleszins een voortreffe
lijk idee voor wie nu eindelijk 
eens een ,,ander" eindejaarsge-
schenk wil geven 

(/M>ekn 
Om ,,Meespelen 149" te vinden hebben onze lezers 
een duik moeten nemen in het dichtwerk van de be
treurde Antwerpse dichter H.D. Pernath. Want van 
hem was het gedicht „Ik treur niet, geen tederheid 
trekt mij aan". Uit de juiste oplossingen werd deze 
van Wim Van hoorde, in de Reigerstraat 38 te 9000 
Gent gevist. Proficiat Wim! Hij mag dan ook een be
scheiden boekenpakket ontvangen. 

U kent het spelletje Hier
onder drukken wij en
kele verzen af uit een 

mm of meer bekend gedicht van 
een Vlaamse dichter Aan U om 
uit te zoeken wie de auteur is en 
welke titel eraan gegeven werd 

Aan de ministers 

Het land dat U bestuurt, heren, 
heeft meer emotie nodig' 

Goede lyriek deed nooit onder 
voor de politiek beide 
vullen een tekort met woorden. 

Het gat dat U beheert, heren, 
schreeuwt om duurzaam 
dichtwerk' 

Ideeën heeft U (dat heeft 
iedereen) Wat U mist, is 
hoe ze te doen rijmen 

WIJ verwachten uw antwoord 
voor dinsdagochtend november 
in onze brievenbus WIJ, 
,,Meespelen (151)", Barrikaden-
plein 12, 1000 Brussel 

Misschien wint U deze keer en
kele mooie boeken' ' 

IK ua5TeL s>ir IA YP / 
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Het wildseizoen is blijkbaar vruchbaar, gezien het 
ruime aanbod en de redelijke prijzen. De vraag rijst 
natuurlijk, wat is echt geschoten, wat komt uit de 
diepvries, wat werd gefokt in kipperennen en var
kensstallen ? !\Aaar geen gezeur, bij een goed stuk 
wild hoort een goede grote Bourgogne, een Cóte 
d'Or bv. 

T OEN de Napoleontische 
legers na de overwinning 
m Magenta door Bour-

gondie terug naar Parijs mar
cheerden, liet de bevelvoerende 
generaal het hoofdgarnizoen bij 
het Glos de Vougeot halt houden 
en een eresaluut knallen boven 
de legendarische gouden hellin
gen (zo genoemd omdat de och
tendlijke zonnegloed er van goud 
lijkt te zijn) Jammer, een echt 
grote Bourgogne is duur Zijn er 
dan geen Bourgogne-wijnen die 
een aanvaardbaar alternatief bie
den en met te prijzig, maar eerder 
prettig prijselijk z i jn ' ' Natuurlijk 
zien die er 

Neem gerust een passé tous 
grams, van plusminus 100 frank 
In Bourgondie geeft men die 
naam aan wijnen die gemaakt 
worden van eenderde pinot-
druiven en tweederde gamay-
druiven De grote Bourgognes 
mogen uitsluitend bereid worden 
uit pinots (de hoogst gewaar
deerde wijndruiven, waarschijn
lijk een verdelingsprodukt van 
door de Romeinen ingevoerde 
wijnstokken) De gamay-druif 
heeft een meer bescheiden kwali
teit, maar een merkelijk grotere 
opbrengst 

In Beaujolais — net ten zuiden 

van de eigenlijke Bourgondische 
wijnstreek groeit uitsluitend de 
gamay-druif Zij geeft daar voor
treffelijke wijnen, tenminste als 
de wijnstok aangeplant werd op 
de meest gunstig gelegen wijn
gaarden, die recht hebben op 
een van de negen ,,appelations" 
Een prijsredelijke Beaujolais met 
A C vermelding is altijd een 
goede aankoop Ook de Beau-
jolais-Villages Al deze Beaujolais 
produktien — met Moulin a Vent, 
Saint Amour, Brouilly en Fleuri 
als risikoloze betere — hebben 
een aangename lichte fruitigheid 
en soepelheid Zij hebben met de 
,.grandeur" van een Bourgogne 
of Bordeaux, maar zijn toch vaak 
heel fraai en vol van afdronk 

Ook de gewone Beaujolais is 
vaak nog treffelijk Hij is wat men 
in Frankrijk een ,,vin de carafe" 
noemt, de open schenkwijn van 
de doorsnee restaurants in Pa
rijs De Beaujolais ,,nouveau" of 
,.primeur" laat u best links lig
gen Dat IS een artificieel jaarlijks 
opgepept modeverschijnsel, en 
dat proef je (de eveneens opge
pepte prijs ten spijt) Laat u ook 
met verleiden tot een witte Beau-
jolais een kunositeit. dat wel, 
maar meer met 
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Europacups: Exit Standard 

De elf leeuwen 
klauwden weer 

We kunnen het niet genoeg herhalen: ons voetbal 
moet een stuk sterker zijn dan wel zelf geloven. An
ders kan niet verklaard worden dat drie van de vier 
Belgische ploegen de tweede ronde van de Europa
cups overleefden. Enkel Standard viel er tussenuit 
maar de Rouches speelden een werkelijk verbluf
fende en meeslepende partij tegen Tirol. Zij misten 
echter zoveel kansen dat de Oostenrijkers zich wel 
moesten kwalificeren. 

B EMOEDIGEND voor de 
Luikse klub was wel dat 
het stadion voor de gele

genheid nog eens mocht ervaren 
dat voetbal ook nog een feest kan 
Zijn. En daarmee verwijzen we 
zeker met naar de Tapie-show 
die vooraf op de voetballiefheb
bers werd losgelaten. 

In de groei 
Anderlecht, Beveren en Gent 

stoten dus door naar de derde 
ronde. Het heet dat de kampioe
nen opgelucht maar met opgeto-

Han Grijzenhout, 
een vakman die met mort... 

gen waren na afloop van de 
macht m Boekarest Wij kunnen 
dat begrijpen Wat Anderlecht m 
de Roemeense hoofdstad liet 
zien had mets meer met voetbal 
vandoen Negentig minuten werd 
de opbouw systematisch ver
waarloosd Sporting brak een 
wedstrijd lang het spektakel 
Daarin ongewild gesteund door 
de thuisploeg die misschien wel 
het talent maar zeker met de be
heersing en de stunng van de 
echte topploeg bezit Anderlecht 
heeft overleefd en mag nu vier 
maanden lang zijn inderdaad fel 
gewijzigd elftal laten groeien en 
verbeteren In maart zien we dan 
wel weer 

Voor Beveren en AA-Gent lig
gen de zaken anders Die moeten 
nog deze maand opnieuw de Eu
ropese wei in 

Onder leeuwen... 
Beveren tegen het Italiaanse 

Turijn, de AC, de stadsrivaal van 
het roemruchte Juventus Op het 
eerste gezicht maken de 
Waaslanders zich beter geen illu-

zies maar met de leeuwen weet 
men nooit. Vraag het maar aan 
Athletic Bilbao dat zich evenmin 
zorgen maakte toen het na de 
eerste ronde tegen de ploeg van 
de Freethiel werd uitgeloot. 
Bilbao-Beveren, waarvan we ge
lukkig een uitgebreide samenvat
ting te zien kregen, was in meer
dere opzichten een heerlijke 
match. De sportieve kampgeest 
bleef negentig minuten lang be
waard. 

Spelers en publiek gedroegen 
zich voorbeeldig. De match 
barstte van de spanning tot in de 
slotsekonde. De opwindende mo
menten waren talrijk. Bovendien 
stonden er twee ploegen op de 
mat die nog een hechte binding 
hebben met hun natuurlijke ach
terban. Ahtletic Bilbao is m we

zen een fantastische klub. Ze wil 
enkel echte Basken in haar elftal 
opstellen en ze predikt sportiviteit 
op en rond het veld. Athetic Bil
bao IS méér dan een voetbalklub, 
zoals televisiekommentator Alain 
Coninx (die we terloops gezegd 
nooit beter hoorden kommenta-
tiëren dan vorige woensdag) te
recht opmerkte. En zo moet dat 
eigenlijk ook. Beveren is trou
wens met anders. 

Dat moet de Basken duidelijk 
geworden zijn toen voorzitter Van 
Ussel op de officiële ontvangst bij 
het in ontvangst nemen van de 
Baskische leeuw repliceerde met 
de simpele woorden: „Wij heb
ben er zo elf..." We horen het de 
hh. Vanden Stock, Dhooghe of 
Gillard nog met zo gauw (en zo 
gevat) zeggen in den vreemde. . 
Inmiddels demonstreerden de 
Waaslanders weer dat zij de on
gekroonde counterkoningen van 
ons voetbal blijven Want Bilbao 
had gemakkelijker met 1-2 kun
nen verhezen dan met 3-1 win
nen. Vandaar dat we nog met zo 
zeker zijn in de Europese toe
komst van Turijn .. 

Han Grijzenhout 
Gent kon thuis tegen Studentul 

uit Boekarest niemand begeeste
ren. Maar venwonderlijk was dat 
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niet. Een terugmatch voor eigen 
volk met 3-0 voorsprong begin
nen IS immers erg ondankbaar. 
Je kunt niemand tevreden stel
len. Opnieuw winnen met afgete
kende cijfers is bewijzen dat de 
tegenstander eigenlijk maar wei
nig voorstelt. En niet verder gera
ken dan een krap gelijk spel is la
ten vermoeden dat de uitslag van 
de heenmatch mede aan een sa
menloop van gunstige omstan
digheden te danken was. We be
grijpen evenwel de bestuurders 
van AA-Gent die na afloop stel
den dat ze erg gelukkig waren 
met de kwalifikatie voor de 
achtste finales. Gent heeft Euro
pees eigenlijk nog nooit geschit
terd en de ploeg onderging in de 

voorbije jaren zoveel systemati
sche aderlatingen dat men ge
wild of ongewild wel aan de toe
komst moest gaan twijfelen. Gent 
staat evenwel, met de middelen 
waarover het beschikt, nog 
steeds op zijn poten. Het bezit m 
HanGrijzenhout een uitstekende 
trainer. Een vakman die heeft le
ren roeien met de riemen die men 
hem aanreikt. Hij mort met. Hij 
klaagt niet en hij vertelt nooit ofte 
nooit onzin. Ondanks ook hij op 
geregelde tijdstippen onder het 
vuur van de kritiek komt te liggen 
kan niet worden ontkend dat wei
nig trainers op de lange termijn 
méér wisten te bereiken Het 
mocht eens gezegd worden 

Flandrien 

Het vijfde ECC: een miskleun 

Cirkus van 
de slechtste soort 

Indien er bij ons nog enige twijfel over bestond, 
dan is die nu toch wel voorgoed weggenomen: het 
ECC wordt door de tennisspelers niet voor vol aan
gezien. Zij rangschikken het evenement (?) doodge
woon bij de lonende maar sportief niets voorstel
lende exhibitieklussen. 

W IJ baseren ons daarvoor 
met op de dit jaar toch 
wel beschamend ma

gere bezetting Wel op de ma
nier, op de ingesteldheid waar
mee de heren dit tornooi C?) af
werkten Noah goed bezig ge
zien"? De Franse kleurling geleek 
meer op een clown dan op een 
tennisspeler In de kwartfinales 
kon men er nog om lachen omdat 
Yannick achter alles toch won 
Maar m de halve finale tegen 
McEnroe was het met mooi meer 
om zien 

Het hoeft 
niet meer... 

Overigens de beide heren 
stonden in diezelfde week als 
tweemaal eerder tegenover el
kaar m demonstratiepartijen el

ders in de wereld. Kunt U zich on
middellijk voorstellen met welke 
verbetenheid de cracks voortdu
rend van kamp wisselden "> Neen, 
voor ons hoeft het echt met meer 
Maar het mag nog wel natuurlijk 
Al moet men er dan eerlijkheids
halve luidop bij zeggen dat de 
wedstrijden eigenlijk met meer 
voorstellen dan een decorum 
waann, of waarrond, de dames 
en heren die willen gezien wor
den elkaar kunnen ontmoeten 
Het VIP-dorp, de champagne, het 
gekir, de dure kleding, het ge
maakte gelach: wij zijn toch het 
betere deel van de bevolking en 
dat moeten we hier maar eens la
ten zien 

WIJ hebben de tennissport om 
zijn elitair karakter, wat het on
danks tegenovergestelde verkla-
nngen maar met kwijt kan of 

kwijt wil, altijd al met een kritisch 
oog bekeken 

Onzindelijk 
Wimbledon, Flushing Meadow 

en Roland Garros jawel Daarin 

worden de krachtsverhoudingen 
voor twaalf maanden vastgelegd. 
Maar daarnaast: tien maanden 
lang de Tourcriteriums van het 
wielrennen. Het ene al meer ver
edeld dan het andere. Een rond
trekkend cirkus met gekke spon
sors, met steenrijke organisato
ren en met liefst zoveel mogelijk 
televisiekamera's. 

Want daar is het de heren om 
te doen, daarop steunt de hele 
handel en wandel van dit gesto-
fistikeerde sportprofitariaat. Het 
is verbijsterend en ontnuchte
rend dat een staatsomroep als de 
BRT een en ander helpt m stand 
houden, om met te zeggen laat 
overleven. Wie het gesjacher met 
publiciteitspanelen m het oog 
houdt kan enkel konkluderen dat 
het onzindelijk is. Het zal de
zelfde beleidsverantwoordelijk-
heden met beletten een hoge 
toon aan te slaan wanneer rond 
een of ander onschuldig sport
veld een paneel teveel staat met 
onleesbare publiciteit voor de 
warme bakker van het dorp... -

Maar zondag wenste niemand 
daaraan te denken Het wereldje 
leefde op De finale vergoedde 
zogezegd alles. Mac won en Me-
cir was een waar jig finalist. Wie 
durft zich dan nog druk maken 
over de sportieve waarde van het 
,,hele" tornooi?. 
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Boek over Nederlandse vredesbeweging 

Domela Nieuwenhuis 
als verre voortrekker 

15 

De ,,Vredebond" was in Nederland de verre voor
loper van de huidige vredesbeweging, een feno
meen dat met name de laatste tien jaren niet meer 
weggedacht kon worden. Ook internationaal niet, dat 
bleek wel uit de in Amerika gelanceerde term ,,Hol
landitis". Maar al bijna 120 jaar geleden rees de ge
dachte dat vrede en ontwapening zaken zijn die je 
van onderop moet nastreven. 

IN zijn dokumentaire kroniek 
„Honderd jaar vredesbewe
ging in Nederland" — dat on

vermijdelijk voor het overgrote 
deel is gewijd aan de jongste de
cennia — richt de joernalist Ge
rard van den Boomen (oud-
hoofdredakteur van het vroegere 
weekblad De Nieuwe Linie) te
recht ook de schijnwerper op de 
rol die Nederland in het laatste 
kwart van de vorige eeuw op vre-
desgebied vertolkte. 

Vredebond 
Hierbij gaat het vooral om Fer

dinand Domela Nieuwenhuis, wel 
een Fries, maar niet te verwarren 
met Jan Derk Domela Nieuwen
huis Nyegaard en diens zoon 
Sypko die beiden gefigureerd 
hebben in de Vlaamse Beweging. 

Ferdinand Domela Nieuwen
huis was 23 jaar toen hij als domi
nee in 1870 in de Doopsgezinde 
kerk van Harlingen protesteerde 
tegen de Frans-Duitse oorlog en 
de kerkgangers opriep een Vre
debond op te richten. Van den 
Boomen tekent hierbij aan dat 
Domela Nieuwenhuis op dat mo
ment pro-Duits was. Hij vond het 
„natuurlijk en gelukkig dat met 
onzedelijke, roofzieke en bar
baarse legerhorden der Fran
ken" de overwinning behaalden. 
Later keerde hij in dat opzicht zijn 
kap en zou hij warm lopen voor 
Frankrijk, maar hij bleef wel het 
pacifisme trouw. 

In het parlement pleitte hij als 
socialist tussen 1888 en 1891 
herhaaldelijk voor vermindering 
van de uitgaven voor bewape
ning. Hij sprak zich ook uit voor 
werl<stal<ing in geval van een oor
log, onder andere op het interna
tionale socialistische kongres 
van 1891 in Brussel. Een resolu
tie van hem werd echter verwor
pen. De meerderheid van het 
kongres zag niets in het idee van 
een werkstaking, al sprak men 
zich wel vóór vrede uit. 

Het zwaard 
van Jezus... 

Ook op het socialistenkongres 
van 1893 in Zurich konden de in
ternationale vertegenwoordigers 
zich niet vinden in een stakings
resolutie. Wel zei de Duitse soci
alistische leider Karl Liebknecht 
dat hij, als hij kon, voor het Ne
derlandse voorstel zou zijn, maar 
het leek hem onpraktisch en on
uitvoerbaar. 

Domela Nieuwenhuis bleef, 
ook na allerlei perikelen binnen 
de socialistische beweging in Ne
derland, een radikaal tegenstan
der van oorlog. Tegelijk was hij, 
schrijft Van den Boomen, geen 

tegenstander van alle geweld. Zo 
betoogde hij in zijn ,,Geschiede
nis van het socialisme" dat Jezus 
niet gekomen was om vrede te 
brengen, maar het zwaard, en 
dat hij de kooplieden uit de tem
pel geselde. Wel bleef Domela 
zich fel kanten tegen het militaire 
geweld van de oorlog en het mili
tarisme van de staat. Door zijn 
toewijding kwam de Internatio
nale Antimilitaristische Vereni
ging tot stand, die vooral in Ne
derland krachtig ijverde tegen het 
militarisme. De leuze van deze 
organisatie was Geen man en 

geen cent voor het militarisme 

Wereldoorlog 
Anarchist en vrijdenker gewor

den diende Domela Nieuwenhuis 
op een kongres in 1905 in Parijs 
een voorstel in om de genoemde 
leuze tot formule te kiezen voor 
alle aanhangers van de Vrije Ge
dachte. Met overgrote meerder
heid werd dit voorstel aanvaard. 
Maar, aldus Van den Boomen in 
zijn boek over de vredesbewe-
giing,,,Domela Nieuwenhuis zag 
tot zijn intense verdriet de wereld 
afglijden naar de eerste wereld
oorlog. (...) Toen de wereldoorlog 
een feit werd, was hij teleur
gesteld over de socialisten die in 
de parlementen van de oorlog
voerende landen voor de oorlogs
kredieten stemden. Hij was te
leurgesteld, maar hij had het 
voorspeld". De auteur besluit dat 
Domela Nieuwenhuis, — nadat 
vele tienduizenden in 1919 zijn 
rouwstoet hadden gadegeslagen 
die drie uur door Amsterdam trok 
— niet vergeten is, maar dat er 
een rechtstreekse lijn loopt van 

hem naar de huidige generatie 
van dienstweigeraars 

Aan deze dienstweigeraars is 
één van de 14 hoofdstukken van 
,,Honderd jaar vredesbeweging 
in Nederland" gewijd. Lezens
waard zijn ook het hoofdstuk 
waarin sterk gedokumenteerd 
wordt aangetoond hoe in de ge
schiedenis van het Nederlandse 
socialisme bewapeningszucht en 
ontwapeningsdrift elkaar voort
durend afwisselen, alsmede de 
uitvoerige beschrijving van het 
reilen en zeilen van de vredesbe
weging in Nederland sinds de 
zestiger jaren. 

Vanwege de met strikt-

kronologische opzet van het boek 
(,,Alles hangt met alles samen" 
waarschuwt G.v.d.B. in zijn voor
woord) is het jammer dat een re
gister ontbreekt. Dat belet met 
,,Honderd jaar vredesbeweging 
in Nederland" van harte aan te 
bevelen, ook aan Vlamingen voor 
wie vrede en veiligheid tot de 
hoogste waarden in het leven be
horen. 

jeeveedee 

— Honderd jaar vredesbeweging In 
Nederland. Ultg. Luyten, Amstel
veen (Ned.). Voor Vlaanderen, Krl-
tak, Leuven. 

VAKBEL tijdens studiedag 

„Biblioteek 
maatschappelijke noodzaak" 

De denkdag van VAKBEL, de Vlaams-nationale 
kultuurkoepel, boog zich dit jaar over het gegeven 
,,Biblioteek en Maatschappij" en het openbaar bibli-
oteekbeleid. Achteraf werd in werkgroepen over en
kele aspekten van de biblioteekpraktijk van gedach
ten gewisseld. 

VAKBEL was met zijn denkdag die jaar te gast in 
het Archief en Museum voor Vlaams Cultuurleven 
(AMVC) te Antwerpen. Het Archief en Dokumentatie-
centrum van het Vlaams-nationalisme (ADVN) fun
geerde als gastheer en F.J. Verdoodt mocht zo'n ze
ventig deelnemers verwelkomen. 

W ILLY VANDERPIJPEN, 
wetenschappelijk mede
werker aan de Konink

lijke Biblioteek te Brussel opende 
de reeks van ochtendreferaten 
met een uiteenzetting die uit
groeide tot een pleidooi voor een 
informatiebeleid. De biblioteek 
wordt te weinig benaderd en ver
dedigd vanuit zijn maatschappe
lijke funktie van informatiebemid
deling en het biblioteekbeleid — 
voor zover daarvan sprake kan 
zijn — wordt teveel overgelaten 
aan politici. Het is onontbeerlijk 
dat venuit de ruime biblioteek-
sektor zelf alle handen aan één 
ploeg worden geslagen en een vi
sie op het informatienetwerk 
wordt ontwikkeld en bewerkstel
ligd. Ons land, aldus de heer W. 
Vanderpijpen blijft in vergelijking 
met de buurlanden op dat vlak 
schromelijk achterwege. 

Het dekreet 
André Stoop, hoofdbiblioteka-

ris van de POB te St-Niklaas en 
voorzitter van de Hoge Raad voor 
Openbare Biblioteken belichtte 
vervolgens de voorgeschiedenis 
en de bepalingen van het biblio-
teekdekreet van 19 juni 1978. Dit 
dekreet, resultante van een ja
renlange diskussie, legde aan 
alle gemeenten in Vlaanderen de 
verplichting op om vanaf 1 janu
ari 1982 een plaatselijke open
bare biblioteek (POB) op te rich
ten. Meer dan 100 gemeenten 
zijn tot op heden die verplichting 
nog niet nagekomen ondanks de 
verschuiving met 2 jaar van de 
voorziene datum tot 1 januari 
1984. Het dekreet heeft als voor
naamste kenmerken het uitge
breid en gedetaileerd aantal nor

men inzake kollektie, werking, 
personeel en infrastruktuur; een 
horizontale strukturering op lo
kaal vlak met een hoofdbiblio-
teek, filialen en/of uitleenposten; 
een vertikale piramidestruktuur 
op plaatselijke openbare bibliote
ken, 13 centrale biblioteken op 
regionale vlak en een Nationaal 
Centrum voor de Openbare Bibli
oteken (NCOB) op gemeen
schapsniveau. Van die boven
bouw werd tot op heden weinig of 
mets gerealiseerd. Voor de heer 
A. Stoop blijft de volledige en on
gewijzigde uitvoering van het bi-
blioteekdekreet een conditio sine 
qua non. 

De niet-gebruiker 
Diezelfde boodschap was ook 

te horen doorheen het referaat 
van Relinde Raeymaekers, 
hoofdbibliotekaris van de Hoofd
stedelijke Biblioteek Brussel. 
Haar uiteenzetting was een kriti
sche kijk op het biblioteekbeleid. 
Zij stelde vast en betreurde dat 
noch op het bleidsniveau noch 
aan de kant van de biblioteekwer-
kers enige beleidsnota inzake het 
biblioteekwezen aanwezig is. Als 
prionteiten voor een beleid 
schoof zij naar voor: de even
wichtige spreiding van de biblio-
teekvoorzieningen; het ruim en 
veelzijdig informatie-aanbod; het 
bereiken van met-gebruikers; de 
edukatieve ondersteuningstaak 
en het doelmatig biblioteek-
beheer. 

Gastspreker André De Beul 

(VU-kamerlid) sloot zich in grote 
mate aan bij de voorgaande spre
kers Ook hij pleitte voor een vol
ledige uitvoering van het dekreet, 
drukte op de noodzaak van een 
informatiebeleid en besloot met 
een oproep aan de bibliotekaris-
sen om hun afwachtende hou
ding te laten varen en op een ak-
tieve manier hun gebruikers tege
moet te treden en bij te staan. 

Te weinig kansen 
In werkgroepen werd tijdens de 

middag gediskussieerd over 
respektievelijk centrale dienst
verlening, de biblioteek als edu-
katief centrum en de biblioteek in 
de gemeente. 

In zijn slottoespraak beklem
toonde VAKBEL-voorzitter Johan 
Beke dat de biblioteek als aktor in 
het kultuurbeleid niet meer is 
weg te denken. Kulturele voorzie
ningen worden wel als nuttig aan
zien maar veel te weinig als 
maatschappelijk noodzakelijk. 
Kulturele dekreten krijgen in het 
algemeen dan ook veel te weinig 
kansen De voorzitter greep de 
gelegenheid aan om de oprich
ting van de vzw ,,Biblioteek en 
Maatschappij" b)ekend te maken 
en de initiatiefnemers van deze 
jonge Vlaams-nationale biblio-
teekorganisatie alle sukses toe te 
wensen. 

Wie interesse heeft voor een 
integraal verslag van deze denk
dag kan zich aanmelden bij VAK
BEL, Limburgstraat 90-92 te 
9000 Gent. (091/23.01.36). 
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„My Fair Lady" door het Ballet van Vlaanderen 

Voortreffelijk 
met sohoonheidsfoutjes 

Onlangs ging zowel in de Gentse als de Antwerpse 
KVO de uitvoering in première van ,,My fair Lady" 
gebracht door de Musical-Groep van het Ballet van 
Vlaanderen. Inmiddels werd dit toch niet zo eenvou
dig te brengen stuk muziekteater van Alan Jay Ler-
ner en Frederick Loewe, naar ,,Pygmalion" van 
George Bernard Shaw, ook in Nederland voor
gesteld, en ook daar genoot het een verrassend en-
toesiaste bijval en goede kritieken. Dit is niet van
zelfsprekend als oppervlakkig lijkt. 

IMMERS, de musical-liefheb
bers herinneren zich onge
twijfeld nog de schitterende 

filmversie met Audrey Hepburn 
en Rex Harrison in de hoofdrollen 
en ook de mooie eerste Neder
landstalige uitvoering ligt nog 
vers in het geheugen 

Wat ons Ballet van Vlaanderen 
nu op de planken te kijk en ten 
gehore brengt moet dus echt wel 
goed zijn En zo is het 

Prestatie 
Om diverse redenen is deze 

,,My fair Lady" een co-produktie 
met Nederland, maar met een 
beslist overwegend Vlaamse in
breng Over het algemeen is de 
vertolking van de hoofdrollen 
ronduit goed, waarbij vooral 
Linda Lepomme als Eliza Doo-
little, Luc Lutz als Henry (profes-

LEGAL EAGLES van Ivan 
(Ghostbusters) Reitman, heeft 
zijn hoofdrolspeler mee, om 

een sukses te worden Robert Red-
ford Het is een film die om een pro
ces draait en men kan, voor de vuist 
weg, enkele films m dit genre noe
men die beter zijn, maar ook een heel 
lange lijst véél slechtere Als intro van 
de film zien we schilder Sebastien 
Dearden, zijn dochter Chelsea (Mary 
Alison Gnffin die later verandert in 
Daryl Hannah) een schilderij kado ge
ven voor haar 8ste verjaardag Dan 
gaat plots de hele tent de fik m Schil
der dood, dochter gered en voor een 
schat aan schilderijen, ook het ver-

NIEUW 
IN DE BIOS 

jaardagsgeschenk, in rook opge
gaan Achttien jaar later wordt Chel
sea aangehouden omdat ze bij een 
vriend van haar vader heeft gepro
beerd een schilderij te stelen het 
doek dat zij ten geschenke kreeg op 
haar 8ste verjaardag' Laura Kelly 
(Debra Winger) wordt haar advokate 
en deze roept de hulp in van Redford, 
die assistent is van de procureur-
generaal van New York en hoopt bin
nen de korste keren het woordje as-

sor) Higgings en Anton Peters 
met de op het lijf geschreven rol 
van Alfred (vader) Doolittle sterk 
uit de verf komen Mark Leemans 
blijft als kolonel Pickering wat in 
het grijs steken, terwijl de rol van 
Freddy voor Daan Van den Dur-
pel met ideaal is om zijn groot 
veelzijdig talent tot uitdrukking te 
brengen De hele overige bezet
ting zet een globaal beslist te 
waarderen prestatie op het po
dium en zeker de fragmenten 
met veel volk voor de lichten 
oogsten verdiend applaus voor 
hun beweeglijkheid, spontaniteit 
en humor 

Amusant-artistiek 
De meesterlijke muzikaliteit 

van de musical komt in een 
goede sound over, wel met en
kele haperingen in sommige 
overgangen, die zeker met te wij-

sistent met meer te moeten gebrui
ken Dan volgen de gebeurtenissen 
zich snel op, moordaanslagen en een 
sensationele brand, zijn het gevolg 
van het ontslag dat Redford krijgt, na
dat hij met Chelsea ook nog in bed is 
gedoken Beetje voor beetje wordt de 
sluier gelicht 

Zijn alle schilderijen werkelijk ver
brand'' Wie IS de onbekende die 
steeds achter Chelsea aanzit 
Doorspekt met (soms te lange) hu
morvolle scenes zit het duo Redford-
Winger in een spannende film met 
een knappe retrosfeer Daryl Hannah 
zal het akteren waarschijnlijk nooit le
ren, maar is hier toch op haar plaats, 
enkel haar te lang uitgesponnen per-
fomance had voor mij met gemoeten 
De moeite waard 

Round Midnight van, op Amen 
kaanse toer gaande Bertrand Taver-
nier is een must als je van jazz houdt, 
zwarte jazz, melodieuze jazz, tenor
saxofoon jazz Dexter Gordon, die 
wel eens de link tussen Lester Young 
en John Coltrane wordt genoemd, 
speelt hier zijn eerste rol (buiten een 
kleintje in de 1955 melo Unchained) 
en hij beheerst het hele scherm 
Wanneer hij er is, worden de anderen 
dwergen Parijs wordt door Tavemier 
gefilmd zoals Woody Allen het met 
New York doet liefdevol Ga dat 
zieni 

Willem Sneer 

ten zijn aan de muzikale leiding 
van Peter Gistelinck, maar eerder 
aan de technische ingrepen die 
dienden uitgevoerd te worden, 
om het te gering bezette orkest 
bij te staan om de zo rijke parti
tuur voldoende inhoud en 
klanksterkte te geven Waar
schijnlijk ook al omwille van de 

noodgedwongen beperkingen 
halen het fraaie dekor en de 
mooie kostumes, waarvoor An
drei Ivaneanu tekende, niet de 
volle luister die men van groots 
opgevatte musicals verwacht 
Toch kan men hier met van echte 
tekortkomingen of teleurstellin
gen spreken Een volkomen pro

ficiat geldt de Nederlandse be
werking en taaiadvies van Seth 
Gaaikema, Marijn Devaick en Lut 
Lutz Nergens voelt men de ver
taling en de fragmenten in het 
Antwerps en Gents (ter vervan
ging van het Londense corkney-
dialekt) zijn spits en geestig en 
worden door het publiek met ple
zier gesmaakt 

Ongetwijfeld gaat de My fair 
Lady van het Ballet van Vlaande
ren, waarvoor reeds veel boekin
gen gemaakt werden — ook in 
Nederland — heel wat opvoerin
gen tegemoet Dat mag ook, het 
IS een behoorlijk hoogstaande 
voorstelling van een klassieker 
uit de musical-geschiedenis, 
waar elk publiek een amusante 
en artistiek waardevolle avond of 
namiddag zal beleven 

Nic Van Bruggen 

Luc Lutz (links) sterk als prof Higgings, Anton Peters (rechts) een amuzante Alfred Doolittle (foto E De 
Martelaere) 

21 ste Dagen van het Vlaamse Lied 

Huldekoncert 
Armand Preud'homme 

De Vlaamse Volkskunstbeweging (VVKB) zet haar 
jaarlijks koncert van ,,Dagen van het Vlaamse Lied" 
m het teken van Armand Preud'homme. Noord- en 
Zuid-Nederland willen aldus hulde brengen aan de 
nagedachtenis van onze grote volksliedkomponist. 

HET koncert vindt plaats om 
14 30 uur in de Blauwe 
Zaal van de Singel te Ant

werpen op zondag 16 november 
1986 

Aan dit koncert verlenen o a 
hun medewerking 

Marie-Cecile Moerdijk, so
praan, Pieter Vis, bas-banton en 
Jeroen De Vaal, jongen-sopraan, 
allen uit Nederland, Vera Ver-
sieck, mezzo-sopraan VKO en 
Willy Van Hese, tenor, uit Vlaan
deren De koren ,,De Ortolaan" 
(Wommelgem), het VVKB jeugd-
en kinderkoor Schavuitjes en Pal
lieter (Mol) en WKB-volkskunst-

groep De Mandoerse (Reet) De 
samenzang staat onder leiding 
van Lode Dieltiens, Hilmer Verdin 
en Gust Teugels 

De feestrede wordt gehouden 
door Norbert D'hulst, sekretaris-
generaal van het Davidsfonds 
De regie is in handen van Jos van 
der Veken uit Merksem 

Jef Van Hoof 
In de voormiddag vindt om 10 

uur een herdenkingsdienst ,,100 
jaar geboorte Jef Van Hoof" 
plaats in de Sint-Jacobskerk aan 
de Lange Nieuwstraat te Antwer

pen De ,,Missa de Angelis" van 
Jef Van Hoof wordt uitgevoerd 
door het Merksems Jeugd- en 
Kinderkoor Aan het orgel Lode 
Van Dessel 

Kaarten op het Nationaal Tref
punt van de VVKB, Isabella 
Brantstraat 28, 2018 Antwerpen 
(tel 03/238 16 26) 

Een verdiende hulde 
aan Preud'homme 
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Kamerlid Vanhorenbeek na enquête in het arr. Leuven 

„41 betrekkingen te veel 
ingeleverd" 

17 

Om het effekt van de drastische onderwijsbesparingen in zijn 
arrondissement te kennen, hield VU-volksvertegenwoordiger Luk 
Vanhorenbeek, tevens lid van de kamerkommissie Onderwijs, een 
mini-enquête bij alle schooldirekties van de basis- en middelbare 
scholen. Meer dan een kwart van de Leuvense scholen van alle 
netten en niveaus, verleenden aan deze bevraging hun medewer
king. Statistisch gezien, een voldoende representatief staal. 

Uit de resultaten blijkt dat, met 
slechts 625 leerlingen minder dan 
vorig schooljaar, er niettemin 4.524 
lestijden (- 4,96 %) werden ingele
verd. Deze vermindering van het aan
tal lestijden veroorzaakte een afvloei 
van 584 leerkrachten (118 voltijdse en 
466 deeltijdse). 

Te veel bespaard! 
Volgens de berekening van minis

ter Coens zouden ,.slechts" 203 vol
tijdse ambten verloren gaan. Maar 
volgens de berekening van kamerlid 
Vanhorenbeek, gebaseerd op de 
exacte cijfergegevens van de 63 be
vraagde scholen, verloren driemaal 
meer leerkrachten hun (voltijdse of 
deeltijdse) betrekking. Hierbij werd 
dus een fundamenteel onderscheid 
gemaakt tussen ambten en mensen. 

Daarnaast viel het op dat bijna 1 % 
te veel werd bespaard (nl. 4,96 i.p.v. 4 
%), hetgeen overeenkomt met 912 
lestijden. Wat op zijn beurt betekent 
dat 41 voltijdse betrekkingen te veel 
werden ingeleverd. De omkadering 
krijft dus hardere klappen dan in het 
spaarplan werd voorzien. VU-kamer-
lid Luk Vanhorenbeek zal zich als lid 
van de kamerkommissie Onderwijs, 
blijven verzetten met alle mogelijke 
middelen. 

Hij roept alle onderwijspartners (in
richtende machten, vakbonden, ou
derverenigingen) op om — solidair — 
de afbraak van de kwaliteit van ons 
onderwijs een krachtig halt toe te 
roepen. Er wordt te snel en te veel 
bespaard. 

Daar lijdt ons onderwijs onder. Uit 
een toloemlezin uit de antwoorden op 
de mini-enquête blijkt de onreddering 

en de leerlingen mderdaad geen 
boodschap. Een minister die berekent 
dat er,,slechts" 203 voltijdse ambten 
verloren gingen, terwijl er in werkelijk
heid driemaal méér onderwijs-men-
sen hun betrekking verloren, speelt 
geen eerlijk spel. 

De enquête van on Leuvense ka
merlid heeft gepoogd — met exacte 
cijfers — de verdraaiing van de wer
kelijkheid te ontmaskeren. Omdat de 
kwaliteit van ons onderwijs een te 
belangrijk principe is om door een 
zekere besparingswoede te worden 
aangetast. 

Wie het leerrijke dossier ,,onderwijs
besparingen in het arrondissement Leu
ven" van naderbij wil bekijken kan kon-
takt opnemen met kamerlid Luk Vanho
renbeek, Vredeplein 3 te 3040 Bierbeek 
(Korbeek-Lo). 

Kamerlid Vanhorenbeek: ,,De 
kwaliteit van ons onderwijs mag 
door de besparingswoede niet in 

het gedrang komen!" 

die er momenteel in de schoolsekreta-
riaten en lerarenkamers in het arron
dissement Leuven heerst. 

Hoge n o o d ! 

Bovendien bleek uit de spontane 
medewerking van vele scholen uit alle 
netten dat de nood zeer hoog is. Aan 
de officiële, kunstmatig laaggehou-
den, cijfers van afgedankte leerkrach
ten, hebben hun kollega's, de ouders 

„Groenten 
uit Balen" 

Deze WIJ bevat enkele artike
len over Balen-Wezel, deze staan 
er niet zomaar in. Nee, de plaat
selijke VU-afdeling heeft besloten 
deze dagen met " W I J " de straat 
op te gaan. Daarmee wil de afde
ling twee vliegen in één klap on
der de mepper hebben. Eén; de 
plaatselijke problematiek van 
deur tot deur uitdragen; twee: 
met onze Vlaams-nationale stem 
bij mensen komen die anders niet 
of weinig over de VU horen. Dank 
U wel Balen voor het initiatief! 
VU-afdelingen die eenzelfde aktie 
op touw willen zetten kunnen 
daarbij op de medewerking van 
de redaktie rekenen. Ze worden 
echter vriendelijk verzocht ons 
tijdig te kontakteren zodat een 
goede samenwerking hun initia
tief ten volle kan ondersteunen. 

VU-partijraad: 

74 nieuwe abonnees 
in één klap! 

Onder impuls van algemeen 
sekretaris Paul Van Grembergen 
willen de leden van de VU-partij
raad het goede voorbeeld geven 
en " W I J " de nodige steun in de 
rug geven. Op een vorige partij
raad werden ze met z'n allen 
verzocht minstens één nieuw 
"WIJ"-abonnement aan te bren
gen. 

58 partijraadsleden gaven ge
hoor aan de oproep en waren 
samen goed voor 74 nieuwe 
"WIJ "-abonnementen. 

Bij het binnenkomen van de 
vergaderzaal stonden de bloe
men klaar en kreeg elke werver 

,,een b lom" opgespeld. Aldus 
werden voor één keer de schapen 
van de bokken gescheiden. Tus
sendoor dient opgemerkt dat en
kele partijraadsleden zich nog 
vlug-vlug een eigen abonnement 
aanschaften... 

Sekretaris Van Grembergen is 
van plan de aktie op de volgende 
partijraden te herhalen. Wie er 
dan niet bij was, kan de schade 
nog beperken! 

Wij van de redaktie danken van 
harte voor het initiatief. Ondertus
sen werden ook de niet-geabon-
neerde VU-leden aangeschre
ven. Wij houden U op de hoogte 
van deze aktie! 

Val niet langer uit de lucht 
als er over sport gesproken wordt 

0^^^' 
oŝ -̂
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Op de jongste Sport- & Gezinsdag van de Volksunie 
vielen bij wijze van geslaagde stunt valschermspringers 
uit de lucht, onder het windvrije vest een nieuwe 
brochure getiteld ,,Sport in beweging". 

Maar zelfs zonder deze stunt zou de pers aandacht 
besteed hebben aan de inhoud van de brochure Tal 
van kranten hebben zich dan ook lovend over deze 
uitgave van de Vlaams-nationale Studiedienst en de 
VU-Sportkommissie uitgelaten 

Zo lazen wij in Gazet van Antwerpen : ,,Een degelijk 
werkstuk waarin naast de Olympische problematiek 
ook vele andere belangrijke facetten aangeraakt wor
den. B.v. Niet de rekords, wel de sport voor allen is 
belangrijk." 

En de krant besluit: .,Het is goed dat een politieke 
partij oog heeft voor de sport Alleen is de weg tussen 
wens en werkelijkheid via de nodige luchtkastelen 
soms lang . 

En dat heeft de krant juist gezien, maar misschien is 
die weg niet zo oneindig lang als iedereen weet 
waarover het precies gaat 

Om daar wat aan te verhelpen is het lezen van 
,.Sport in beweging" een eerste noodzakelijke stap. 

Wie de inhoud van de brochure in zijn/haar afde
ling, Vlaamse Kring of sportklub wil bespreken kan dat 

best in aanwezigheid van iemand van de VU-sport-
kommissie zelf. 

,,Sport in beweging" verhaalt de lange weg van de 
vervlaamsing en demokratizering van de sport in 
Vlaanderen (deel 1). Verder duidelijke Vlaams-natio
nale standpunten over sport als prestatie en als 
volkssport, (deel 2) 

,,Sport in beweging" wordt verkregen door bijgaan
de bon en een bankje van 50 fr te sturen aan de 
Vlaams-nationale Studiedienst. Barrikadenplein 12 te 
1000 Brussel 

Sport in Beweging 

Naam: 

Adres: 
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Groenten uit Balen: bah! 

Wanneer op het einde van de 19de eeuw te Balen-Wezel de lood-
en zinkverwerkende fabriel „Vieille Montagne" werd opgericht, 
dan had de werkgever vooral voor ogen dat het bedrijf in een 
afgelegen en onherbergzame streek maar wemig hinder voor de 
bevolking met zich zou brengen en dat hij m deze arme landbouw-
streek, waar vrijwel geen industnele vestigingen waren, ander
zijds kon rekenen op een massa goedkope werkkrachten. 

In de loop der jaren vestigden deze 
zich in fabnekswijken in de onmiddel
lijke omgeving van de „Vieille Monta
gne" Later kwam er ook behuizing 
voor de bedienden en het kaderperso
neel Het gebied rond de fabnek evo
lueerde van verlaten bos- en heide-
landschap naar een relatief dichtbe
volkte woonkern Maar deze ontwik
keling bracht ook problemen met zich 
mee' 

Cadmiumverontreiniging 
Bijna een eeuw na de inbedrijfname 

van de „Vieilie Montagne" is men tot 
de slotsom gekomen dat het gebied 
rond de fabnek erg vervuild werd door 
zware metalen Onderzoeken die de 
Limburgse dienst LISEC tot dusver 
ondernam, wezen uit dat in de onmid
dellijke omgeving van het bedrijf voor
al een ernstige cadmiumpollutie was 
opgetreden Uit bodemonderzoeken 
van de groentetuinen in een straat 
van ca 1,5 km rond de fabriek bleek 
dat de tuingronden in hoge mate door 
het cadmium besmet waren Een na
der onderzoek van de gewassen uit 
de betrokken moestuinen reveleerde 
dat vooral bladgroenten als selder, sla 
en boerenkool cadmium hadden op
genomen in een gehalte dat hoog 
boven de Europese richtnormen lag 

Maar ook water- en luchtverontreini
ging werden gemeld Uit metingen 
bleek dat verschillende waterputten 
met meer geschikt waren voor huis

houdelijk gebruik en dat de cadmium-
stofemmisie vanuit de fabnek geva
ren opleverde voor het inademen van 
de lucht in de omgeving van de,,Vieil
le Montagne" 

Wat honderden besmette tuinen in 
de getroffen zone betrof, stelden ex
perts dat verder telen van groenten 
onverantwoord was en dat als enige 
oplossing restte afgraven van de bo
venlaag Een operatie waarvan de 
kostprijs op ca 20 miljoen frank werd 
geraamd' 

Aktie 

De mensen van Balen-Wezel, ver
ontrust door de ontwikkelingen, orga-
nizeerden zich een tweetal jaren gele
den in het aktiekomitee ,,Wezelhof" 
waarin ook politici uit diverse partijen 
toetraden Het aktiekomitee nchtte 
onmiddellijk een verzoek aan het pro
vinciebestuur aan de twee betrokken 
gemeentebesturen (Mol en Balen) en 
aan diverse ministeriele diensten om 
een soort werkgroep ,,ad hoc" op te 
richten, waann natuurlijk ook het be
trokken aktiekomitee zijn zeg kon 
hebben 

Enkele lokale politici bleken de 
kwestie vooral aan te grijpen om hun 
eigen persoontje in de kijker te stel
len, inzonderheid dan CVP-kamerlid 
Duprédie onmiddellijk in een zeer 
eenzijdig persartikel stelde dat hij en 
alléén hij het dossier ter harte nam, 
bestuurde en ging oplossen Deze 
eenzijdige politizenng van de milieuk-

Vlaamse primeur in Balen 

Biblioteek start 
uitlening 
van videobanden 

Dat de Vlaamse biblioteekwereld evolueert tegen de achter
grond van een snel veranderd medialandschap, waarin de impakt 
van geluid en beeld enorm veld heeft gewonnen op het geschre
ven woord, zal voor elkeen wel duidelijk zijn. het boek - traditione
le informatiedrager bij uitstek - moet naast zich het bestaansrecht 
erkennen van nieuwere mediavormen als fonoplaten, klankban
den, compact discs, videocassettes en straks wellicht ook beeld
platen. De biblioteken, die hun taak als mediabemiddelaar en 
informatiebank tenvolle waar moeten maken, zien zich genood
zaakt deze nieuwe mediavormen te integreren in hun kollektiepro-
fiel. in Balen is men alvast niet bij de pakken blijven zitten! 

De Balense Openbare Bilbioteek, 
die sinds 1981 officieel erkend werd, 
heeft sindsdien een enorme evolutie 
doorgemaakt wat kollektie-aangroei 
en dienstverlening betreft In 1985 
werd een nieuwe uitleenpost opge-
ncht in de deelgemeente Olmen en op 
het ogenblik tieschikt de POB over 
zowat 40 000 boekdelen 

Mediateek 
De Balense biblioteekverantwoor-

delijkeen, die de evolutie in de wereld 
van de informatie en de media altijd 
op de voet hebben gevolgd, onder
kenden al geruime tijd de noodzaak 
om het klassieke begnp ,biblioteek" 
als louter t>ewaarplaats van geschre
ven informatiedragers te verruimen 
tot een waarachtige mediateek" 
waann ook plaats dient te zijn voor 
nieuwere mediavontien 

Naar aanleiding van de ,,Week van 
de Openbare Biblioteek" pakte Balen 
dan ook uit met de eerste Vlaamse 
videoteek binnen de POB Bij de offi
ciële opening van deze ,,bib-video-
teek" benadrukten de initiatiefne
mers dat de videocassette als me 
dium mogelijkheden biedt die de klas
sieke informatiedragers niet bezitten 

De beginkollektie omvat een 200-tal 
banden van het type ,,VHS", die voor 
40 % bestaan uit speelfilms, 30 % uit 
informatieve en dokumentaire films, 
15 % jeugd- en 15 % muziekfilms 
Nogal wat van deze banden lenen 
zich uitstekend voor gebruik in het 
onderwijs en in het verenigingsleven 

Kwaliteitsfilms 
De POB van Balen heeft er bewust 

naar gestreefd met in konkurrentie te 
treden met het circuit van de kommer-
ciele videoteken Zo worden de huur
prijzen zorgvuldig berekend in funktie 
van de heersende tarieven in de klas
sieke viedoverhuurzaken Daarenbo 
ven heeft de Balense biblioteek haar 
kollektievorming zorgvuldig afge
stemd op het marktsegment dat door 
de klassieke videoverhuurzaken nau
welijks of met wordt bestreken we
tenschappelijke en dokumentaire 
films, speelfilmklassiekers, verant
woorde jeugdfilms, kortom de,,bete
re" film 

Volledigheidshalve dient vermeld 
dat in de POB van Balen eveneens 
plaats werd ingeruimd voor de beno
digde visie-apparatuur, evenals voor 
een teletekstdatasysteem 

westie werd door de mensen van het 
aktiekomite bepaald niet in dank afge
nomen 

Duidelijk antwoord! 
De plaatselijke bevolking nam ove

rigens ook geen genoegen met de 
inbreng van enkele plaatselijke politici 
die de zaak kennelijk op de lange 
baan willen schuiven door telekens 
maar weer nieuwe bodem- en andere 
onderzoeken aan te vragen Toekom
stig VU-senator en milieuspecialist 
Rob Geeraerts, die deze milieukwes
tie van in het begin heeft opgevolgd, 
meent dat men de getroffen bevolking 
geen dienst bewijst door telkens maar 
weer uit te pakken met tegenstrijdige 
gegevens en meetresultaten ,,De 
buurtbewoners", aldus Geeraerts, 
,,willen alleen maar een duidelijk ant
woord op enkele simpele vragen 
Kunnen in de getroffen streek nog 
zonder gevaar groenten worden ge
teeld'' Kan men in het andere geval 
aanspraak maken op schadevergoe
d ing ' Zal de Vieille Montagne in de 
toekomst nog verontreiniging veroor
zaken ' Zal de besmette grond gesa
neerd worden'" Geeraert, die al 
meerdere konkrete voorstellen deed 
voor wettelijke en jundische stappen 
en die pleitbezorger is van een slui
tende wetgeving terzake, met inge
bouwde kontrolemogelijkheden, is in 
elk geval zinnens de zaak op de voet 
te blijven volgen in nauw overleg met 
het plaatselijk aktiekomitee en met de 
buurtbewoners 

Milieuspecialist Rob Geeraerts 
,,De bevolking van Balen-Wezel 

wil einaeiijK 
weten waar men aan toe is'" 
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14 STABROEK-HOEVENEN: 
Proefavond rond Bordeaux-wijnen In 
klublokaal van B B C Jan Mat, Veld-
straat Putte Om 20 u Gratis inkom 
Org FW-Stabroek-Hoevenen 
14 ST-AMANDS-a/d-SCHELDE: 
vooropening tentoonstelling ,,De taal 
van het beeld" In „Ie Dien", Jan Van 
Droogenbroeckstraat om 20u Inlei
ding door Dirk Bulkmans Deze ten
toonstelling loopt tot 16/11 Telkens 
open van 10 tot 13 en van 14 tot 18 
uur Inkom gratis Org E Rollierknng 
15 EDEGEM: Kaartwedstrijd om 
14u in zaal Elzenhof met om 19u 30 
Grootse Kwisavond over Vlaanderen 
Org VU-Edegem 
15 WOMMELGEM: Dansavond van 
VU-Wommelgem in feestzaal ,,Kei
zershof", Dasstraat 24 Aanvang 
20u 30 Muziek Frank Missoorten 
Inkom 50 fr 
15 MOL: Tweedehandsbeurs kle
ding, boeken, fonoplaten en speel
goed Malpertuus, Turnhoutsebaan 
15 Ook zondag 16/11 van 9 tot 18u 
Org VZW Malpertuus, VNJ-Mol en 
Vlaamse Kring 
15 ANTWERPEN: Geleid bezoek 
aan de tentoonstelling ,,Hoef at voor 
Jef Van Hoof" in het Archief en Mu
seum voor hel Vlaamse Cultuurleven, 
Minderbroedersstr 24 Toelichting 
door Reinhilde Dehoux Samenkomst 
om 14u45 aan de ingang Org 
Vlaamse Knng Berchem 
18 ANTWERPEN: VUJO-Groot-
Antwerpen organiseert een lezing 
door Dr Joseph Luns, gewezen Se-
kretaris-Generaal van de NAVO Aan
vang 19u30 in zaal R 001 van de 
UFSIA {Rodestraat 14) Inkom 100 fr 
Kaarten in voorverkoop bij VUJO, 
Liesstr 2 
18 BERCHEM: „Kant" door mevr 
Verplancke-Verhaegen In het Cultu
reel Centrum Driekoningenstraat 
12§, Warm aanbevolen Leden gra
tis Niet-leden 50 fr Org FVV- Ber
chem 
19 KAPELLEN: Samen naar het 
, Hollands Kaas Festival" in het Kultu-
reel Centrum ,,Hemelhoeve", Mikse-
baan 4, park Brasschaat Dia's, voor-

ANTWERPEN 
lichting, demonstraties en degustatie 
gratis Bijeenkomst 19u 30 parking 
GB Aanvang 20u Org FW-Kapel-
len, tel 664 88 19 
21 TURNHOUT: Een avond met 
Pro Vita over Abortus in De Schalmei 
om 20u30 Org Vlaamse Kring 
21 TONGERLO: Zuid-Afnka, in 
kleur- en klankfilm, begeleid door Ka-
rel Van den Bossche, ondervoorzitter 
Protea Om 20u 30 in Kapellekeshoef 
Org Sint Maartenfonds Kempen 

21 BERCHEM: Kaas- en Wijnavond 
van VU-Berchem in het ,,Oud-Kapel-
leke", Ferd Coosemansstr 127 
Gastspreker is Hugo Coveliers In
schrijvingen aan 250 fr via sekreta-
riaat, Apollostraat 73, tel 321 19 86 
22 MERKSEM: Wijn- en Kaasavond 
in lokaal Vlanac, Bredabaan 360 
Gastspreker Gerard Bergers In
schrijven bij Fred Van Dijck Om 20 u 
Org VU-Merksem 
22 TONQERLO-WESTERLO: VU-
bal in het parochiecentrum te Wester-
lo Aanvang 20u30, Inkom 100 FR, 
Org VU-Westerk> 
23 MOL: Grotte zettersprijskamp 
met 10 000 fr prijzen Inschrijvingen 
vanaf 13u Malpertuus Turnhoutse
baan 15 Org vu-Mol 
28 GEEL: Café-chantant met optre

den van de groep ,,Zakdoek", m zaal 
De Hoef, te Geel-Wmkelomheide om 
20u30 Org VUJO-Geel 
28 BORGERHOUT: Kwisavond in 
zaal De Passer, Turnhoutsebaan 34 
om 20u 30 Elk VU-lid welkom Org 
VU-Borgerhout 
28 KAPELLEN: Jaarlijkse kwis van 
de Kulturele Raad in de Concordia 
Tel naar Helga Gheysens-janssens 
664 16 73 Org FW-Kapellen 
29 BOOISCHOT-SCHRIEK: Sinter
klaasfeest in parochiezaal Pijpelheid 
om 14u Org VU-Booischot-Schriek 
29 KAPELLEN Geleid bezoek aan 
Kerncentrales van Doel Bijeenkomst 
om 12u 15 parking GB Kapellen 
Overzet Flandria in Lillo gratis Aan
vang rondleiding om 14u 30 Ver
plichte inschrijving voor 5/11 aan 50fr 
op tel 665 33 60 Org FW-Kapel
len 
29 MOL: Volksuniebal in zaal Mal
pertuus, Turnhoutsebaan 15 Aan
vang 20u 
29 MECHELEN: Sinterklaasfeest in 
zaal De Draaiboom om 15u Kinder-
animatie, poppenkast, pannekoeken, 
drank en natuurlijk de Sint zelf 
Ouders, grootouders en kinderen zijn 
welkom Inl 015/21 21 70 of 
015/20 4121 Org VU-Mechelen-
Noord 

ZO€K€BCj€ 
D 26-jarige jongeman, met diploma 
A6/A2 handel, dactylografie, goede 
kennis van Fr, Eng, goede noties 
van Duits Met speciale kennis en 4 
jaar ervaring als Tele-typist, zetter, 
zoekt een passende betrekking, liefst 
met vast kontrakt Voor inlichtingen 
zich wenden O Van Ooteghem — 
Senator, Arm Lonquestraat 31, 9219 
Gentbrugge — 091/30 72 87 

Gevraagd 
D Zetwerk (zet-speed) voor iemand 
uit het Beverse — adres en telefoon te 
bekomen bij Nelly Maes volksverte
genwoordiger, St Jansplein 15, 2700 
Sint-Niklaas 

D Dirk Devnendt, Louis Desmet-
straat 9, 9218 Gent, stelt zich ten 
dienste als elektnsch installateur voor 
alle binnenhuis-inrichtingen Lage 
prijs, vlotte plaatsing en gratis prijsbe-
stek Aanbeveling senator Paul Van 
Grembergen 

Rusthuis 
voor bejaarden 
D Mooie kamer beschikbaar in een 
privé-rusthuis Interessante voorwaar
den Voor meer inlichtingen zich wen
den O Van Ooteghem — Senator, 
Arm Lonquestraat 31, 9219 Gent
brugge Tel 091/30 72 87 
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„Zuivere Laak en Nete" eist maatregelen 

„Meer botkanker van 
radloaktief Laakwater?" 

Ondanks jarenlange waarschuwingen door aktiegroepen blijft 
Tessenderio Chemie (TC) onverminderd gevaarlijke afvalstoffen 
lozen in de Laak. Het uitstellen van afdoende maatregelen zal de 
toekomst van het leefmilieu van het Laak- en Netebekken verder 
ernstig belasten. Hoe is de situatie op dit ogenblik? 

Naast diverse giftige zware metalen 
en chloorwaterstoffen wordt nog 
steeds het uiterst gevaarlijl<e Radium 
226 geloosd. Jarenlang werd deze 
toestand door de overheid door de 
vingers gezien, mede omdat de be
ruchte l<ollektor een einde zou stellen 
aan de lozing in het oppervlaktewater. 

Nu blijkt echter dat juist de hoge 
koncentratie aan Radium de voor
naamste reden is waarom de stad 
Antworpen en de Nederlandse over
heid het gebruik van de koliektor on
aanvaardbaar vinden. De Radium-
koncentratie in het geloosde kollek-
tor-water zou namelijk zo hoog zijn, 
dat de radioaktiviteit van het Schelde-
water aanzienlijk zou toenemen (met 
een faktor 15!) ondanks het feit dat 
het volume van het geloosde water 
eerder klein is ten opzichte van het 
enorme debiet van de Schelde. 

De overheid zag dit blijkbaar in en 
vaardigde nieuwe lozingsvoonwaar-
den uit voor het lozen in de Laak. 
Hiermee wordt dus toegegeven dat 
het gebruik van de koliektor nog niet 
voor morgen is! Maar blijkbaar moet 
de Laakdalse bevolking blijven slik
ken (letterlijk en figuurlijk) wat voor 
het ,,Noorden" onaanvaardbaar is. 

Waarover gaat het? 
Tessenderio Chemie loost Ra 226 

in koncentraties van 500 tot 1000 pCi 
per liter. Het volume gaat tot 1500 
kubieke meter per uur. 

Wat is Radium 226? 
Radium is een radloaktief element 

dat in vele ertsen aanwezig is. Zo ook 
in de ertsen die TC gebruikt om fosfa
ten te extraheren. Het is een zeer 
gevaarlijke stof: 

1) door de aard van de straling. 
Door het verval van Radium (Ra) ont
staan immers stralingen die zeer kan
kerverwekkend zijn. 

2) dit element heeft een grote affini
teit voor het bot van ons lichaam, dwz 
dat het zich in het botweefsel kan 
nestelen en daar voor jaren kan blij
ven zitten. Het kan op die manier van 
zéér nabij ons beendergestel en de 
omliggende ofganen bestralen. Deze 
straling veroorzaakt veranderingen in 
het genetisch materiaal (,,gen-muta
tie") van de cellen, en het gevolg 
hiervan is vaak kanker. In dit geval 
meestal botkanker. 

Wat zegt de Wet? 

Normaal mag géén radloaktief ge
loosd worden. De wetgeving hierom
trent is zeer duidelijk: het lozen van 
radioaktiviteit is in feite verboden! In 
de Parlementaire Vragen en Antwoor
den (13/12/83) lezen we: 

,,ln de praktijk beschikken de voort
brengers van radloaktief afval, hospi
talen, universiteiten en laboratoria in
begrepen, over twee mogelijkheden; 

— ofwel het afval opslaan in vaten 
ot het aktiviteitsniveau ten gevolge 
van radioaktief verval voldoende afge
nomen is, teneinde lozing mogelijk te 
maken binnen de bepaalde limieten; 

— ofwel, onder dekking van een 
overeenkomst met het NIRAS, het 
afval naar het centrum van Mol afvoe
ren. 

Er bestaan dne opslaginstallaties te 
Mol, Dessel en Olen." 

(NIRAS IS de Nationale Instelling 
voor radioaktief afval en splijtstoffen). 

De limieten die gehanteerd worden 
bedragen 1/10 van de radioaktiviteit 
die het drinkwater mag bevatten. Voor 
Ra is dat 10pCi/L. Dus de lozing van 
TC overtreft deze limiet 70x! We vra

gen ons af waarom deze norm zonder 
pardon toegepast wordt voor andere 
bedrijven (zoals SCK Mol, KU-Leu-
ven...) en met voor TC? (De Ameri
kaanse norm voor Ra is nog 5x stren
ger...) 

Wat meer over pCi (pico Curie). 

Wat willen deze magische cijfers 
zeggen ? Als men zegt dat TC 700 pCi 
Ra/L loost wil dat zeggen dat er in 1 
liter water 1850 miljard Ra-atomen 

Brief aan 
min. Lenssens 

In een brief aan Volksgezond
heid- en Leefmilieuminister 
Lenssens eist de aktlegroep dan 
ook dringend maatregelen. Wij 
citeren: 

„Er is wel degelijk een oplos
sing mogelijk: het gebruik van 
een ander erts. Als men dié 
oplossing niet accepteert is dat 
het volste recht van TC, maar na 
meer dan 10 jaar wachten is het 
geduld van de bevolking van het 
Laak- en Netebekken op! 

Wij eisen dan ook dat voor TC 
dezelfde normen zullen worden 
gehanteerd als voor andere be
drijven en willen in de lozings
vergunning opgenomen zien 
dat: „De radioaktieve besmet
ting van het geloosde water 
voor welomschreven elementen 
niet meer bedraagt dan 1/10 van 
de normen voor het drinkwater, 
beschreven in wet en KB". 

aanwezig zijn waarvan er per secon
de 26 atomen een radioaktieve lading 
afgeven (26 Bequerel). Dit is niet niks, 
als men weet dat 1 atoom, genesteld 
in het bot, een kanker-gezwel kan 
veroorzaken! Daarom gelden voor ra
dium, in verhouding met andere ra
dioaktieve elementen, zéér strenge 
normen die overal worden toegepast, 
behalve in Tessenderio. 

Zijn er oplossingen? 

Om de overheid te sussen zegt 
Tessenderio Chemie dat zij aan het 
SCK te Mol gevraagd heeft om een 
oplossing uit te dokteren. Dat is waar, 
maar even waar is dat de vorsers daar 
nu al weten dat er geen mogelijl^heid 
bestaat om de radioaktiviteit voldoen
de te laten dalen. Het enige wat men 
kan doen is per liter ongever 20 gr 
Bariumsulfaat toevoegen aan het pe-
kelwater waar het Ra is in opgelost 
om het Ra neer te slaan. Maar dit is 
geen haalbare oplossing. 

1. De kostprijs van de massa's 
Bariumsulfaat die men nodig heeft is 
quasi onbetaalbaar. 

2. Er onststaan per uur meerdere 
tonnen (35 ton) radioaktief slib. Deze 
zullen weerom moeten vervoerd en 
opgeslagen worden. 

3. De radioaktiviteit in het geloosde 
water blijft zeer hoog: nl. 200 è 300 
pCi. 

Een oplossing zou zijn dat TC een 
ander basiserts zou invoeren dat min
der radioaktief is. Dit is trouwens geen 
nieuwe suggestie. Maar waarom han
delt TC niet? Gewoon omdat de over
heid veel te laks is. Zij laat zich steeds 

afdreigen met het argument van TC 
dat het bedrijf zal gesloten worden. 
Welnu, een bedrijf dat miljarden BF 
winst maakt per jaar, zal zich wel 2x 
bedenken vooraleer de deuren te slui
ten. 

De aktlegroep Zuivere Laak en 
Nete eist dat de overheid snel doet 
wat ze overal elders doet: eenvoudig 
de limieten die volgens de wet dienen 
toegepast te worden m de lozingsver
gunning opnemen en toezien dat ze 
nageleefd worden. Dit eerste kan wel. 

De gestelde limiet 

De aktlegroep Zuivere Laak en 
Nete stelt ook haar limiet: als er met 
binnen de maand nieuwe lozingsnor
men komen zullen we overgaan tot 
harde akties. 

Dat we lang genoeg geduld hebben 
gehad bewijzen de feiten. Reeds in 
1978 hield onze aktiegroep een pers-
konferentie waarin op het gevaar 
werd gewezen. Er weze gezegd dat 
ook toen al een alarmkreet geuit werd 
wat betreft het drinkwater. Dat nu 
gebeurd is wat toen voorspeld werd, 
is een blaam voor de overheid: hèd 
gewoon nooit zover mogen komen. 

Dr. Van Krunkelsven- ,,Er is aan 
deze problematiek naast de miljarden 

van de smeerpijp ook al veel papier, 
geld en tijd geïnvesteerd in studies, 
persnota's enz... Welnu voor ons is 
het genoeg I De feiten zijn voldoende 
gekend! Er dient snel opgetreden te 
worden om de bevolking van het 
stroomgebied van Laak en Nete te 
beschermen. Onze gezondheid en 
die van de volgende generaties wordt 
gehypotikeerd. Moeten wij misschien 
nog wachten op cijfers die een hogere 
sterfte aan botkanker illustreren?" 

De aktiegroep is dan ook van plan 
bij verder talmen van de overheid, het 
recht en de gezondheid van de bevol
king met andere middelen veilig te 
stellen. 

(Dr P. Vankrunkelsven) 

Wie meer wil vernemen over de 
aktiegroep Zuivere Laak en Nete, 
neemt kontakt op met dr. Patrik Van
krunkelsven, Meerlaarstraat 62 te 
3998 Vorst-Laakdal. 

Voiksmuziekgroep „Zakdoek" te Geel 
De Volksuniejongeren en Vlaamse 

Vrienden Geel zitten niet stil. Vrijdag 
28 november organiseren zij in zaal 
,,De Hoef" te Geel-Winkelomheide 
een café-chantant met de volksmu
ziekgroep ,,Zakdoek". 

,,Zakdoek" ontpopte zich tot een 
heuse ,,ambiance-groep" en werd 
wereldbekend in Vlaanderen. ,.Zak
doek" bestaan nu bijna 10 jaar (zelfs 
de Beatles hebben dit nooit kunnen 
zeggen), uit dezelfde mensen: Robert 

,,Tisjke" Thys (Kontrabas), Erwin 
Vandervelde (Gitaar), Dirk De Clercq 
(Akkordeon) en Tom Serkeyn (Viool). 

Dit niet te missen optreden gaat 
door op 28 novemt)er vanaf 20.30 u. 
in ,,De Hoef". Inkom: voorverkoop 80 
fr., aan de^kassa 100 fr. Voorverkoop
adressen : sekretariaat Kulturele 
Raad Geel, lokaal „Molenhof", Wil-
dersedijk 3 of lokaal ,,De Hoef", en bij 
de bestuursleden. 

Joris Sels 

VU-Zandhoven pakt wanbedrijf aan 

Gemeente iiandiiaaft 
onwetteiijk stort 

De gemeonte Zandhoven Is zeker een van de meest landelijke 
gemeenten van het arrondissement Antwerpen. 

Toch dreigt deze gemeente ook het slachtoffer te worden van 
een milieuschandaal. De gemeentelijke overheid, die hier zijn 
verantwoordelijkheid zou moeten opnemen, lapt alle bestaande 
wetten, dekreten en demokratisch genomen beslissingen aan haar 
laars. Op een perskonferentie gaf VU-gemeenteraadslid, Leo 
Thys, bijgestaan door Paul Doevenspeck toel icht ing^ bij de 
toestand. 

Waarover gaat het? Het stort van 
Massenhoven, deelgemeente van 
Zandhoven, bestaat al van in de jaren 
60. Het verzet tegen de uitbating van 
dit stort groeide naarmate de bevol
king van deze gemeente toenam en 
de bebouwde kom zich sterk uitbreid
de. 

Illegaal maar polyvalent 

Om de klachten van de buurtbewo
ners en de bemerkingen van OVAM 
de kop in te drukken, zocht de eige
naar-uitbater van dit stort steun bij het 
schepenkollege van Zandhoven. Tot 
ieders verbazing, stelt de gemeentelij
ke overheid de indivduele belangen 
van de uitbater-eigenaar t)oven het 
gemeenschapsbelang en vraagt een 
vergunning aan voor een stortplaats 
van klasse III. Volgens de tijdelijke 
uitbatingsvergunning die in 1983 
wordt bekomen, kunnen op dit stort 
uitsluitend inerte materialen, zoals 
stenen, gruis en puin, gestort worden. 

Wat gebeurde er in de praktijk? 
Slulkstortingen, verdachte afval van 
over de grens, aanvoer en verbran
ding van allerhande afval. Inert of niet-
inert, en ga zo maar door. Kortom, 

een polyvalent stort met alle milieu
hinder vandien. Een gemakkelijk-
heidsoplossing voor de gemeentelijke 
overheid en een gouden zaal voor de 
uitbater-eigenaar. 

Daar komt niets van! 

Begin 1986 kwam er een keerpunt 
in deze verloederde zaak. Het provin
ciebestuur van Antwerpen weigerde 
de tijdelijke vergunning voor de uitba
ting van dit stort te verlengen en 
droeg de gemeente op dit stort, voor 
30 juni 1986, volledig te bedekken 
met een laag teelaarde. 

Wie dacht dat er nu eindelijk werk 
zou gemaakt worden van de sanering 
van dit stort, kwam bedrogen uit. 
Ondanks deze vervaldatum wijzigde 
er niets na 30 juni 1986. Het gemeen
tebestuur van Zandhoven bleef dit 
illegaal stort verder uitbaten en stoor
de zich hoegenaamd niet aan het feit 
dat er verschillende malen per week 
allerhande met-inerte materialen, 
zoals plastiek en rubber, werden op
gestookt. 

De gemeente Zandhoven bleef 
zelfs haar groot huis- en handelsvuil 
afvoeren naar dit stort. 

Wanbedrijf 

De VU-afdeling Zonhoven zette een 
uitgebreide aktie op touw tegen deze 
onwettelijke praktijken. Tot tweemaal 
toe liet gemeenteraadslid, Leo Thys, 
de brandweer uitrukken om de vuur
haarden met rookkok>mmen van 200 
tot 300 meter, te blussen. Zowel bij de 
Rijkswacht of bij de Politie van Zand
hoven werd klacht neergelegd tegen 
deze onwettelijke uJtt>ating. OVAM 
werd op de hoogte gebracht van de 
feitelijke toestand. 

In antwoord op zijn interpellatie, 
tijdens de gemeenteraad van 16 okto
ber 1986, kreeg Leo Thys van het 
schep>enkollege te horen dat de on
wettelijke toestand werd gedoogd om
dat het, uiteindelijk, de goedkoopste 
oplossing is voor de verwerking van 
groot huisvuil. 

Gezien het schepenkollege niet van 
plan schijnt te zijn haar fiouding in 
deze zaak te herzien, legde Leo Thys 
en Armand Sips klacht neer in handen 
van de onderzoeksrechter, met bur
gerlijke partijstellning, tegen de eige
naar-uitbater en tevens tegen alle le
den van het schepenkollege van 
Zandhoven. De klacht luidt' wanbe
drijf gepleegd tegen de opent>are 
orde, door ambtenaren in de uitoefe
ning van hun euntil. 

Hopelijk kan de uKspraak van de 
rechtbank leiden tot de sanering van 
dit lllegatal stort. De VU-afdeiing zet 
door om het t>ehoud van ons milieu. 

K.d.1 
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Plannen voor nieuwe koncertzaal 

Gent ontbindt 
winstgevend stadsbedrijf 

De PVV is in Gent in zijn opzet geslaagd en heeft in een korte tijd 
alle energievoorziening door de eigen stadsdiensten aan de 
privésektor overgedragen. Op de gemeenteraad van oktober werd 
de operatie afgerond door de ontbinding van de EGW als stadsbe
drijf. 

Aime Verpaele (VU) die dit dossier 
al jaren volgt, verweet de meerder
heid de manier waarop zij is tewerk 
gegaan om de EGW op te doeken 
met netjes, met open, met eerlijk Hij 
herinnerde aan de vele voorbeelden 
die van deze houding getuigen en 
formuleerde enkele bedenkingen 
Door de ontbinding van de EGW valt 
voor de raadsleden elke kontrolemo-
gelijkheid weg De meest winstgeven
de van de stadsbedrijven is geliqui
deerd, terwijl niemand kan zeggen of 
de gemengde sektor de beste is De 
waarde van het overgedragene is nog 
steeds met bepaald 

Autonomie verloren 
Zeker is dat de stad haar autonomie 

heeft verloren en de bestuurders van 
de stad hun vrijheid tot handelen 
Verpaele stelde ook vast, alhoewel de 
rekeningen 1985 boekhoudkundig 
juist zijn deze toch bij definitie onjuist 
zijn, precies omdat men de waarde 
van sommige posten nog met kent 
Het devident dat is opgegeven is 
slechts een van de gemengde inter-
kommunale het volle bedrag in de 
stadskas kan gestort worden Vragen 
had hij ook naar het nukleaire aandeel 
van de stad 

Naast EGW kwam ook een wijzi
ging van de stadsbegroting aan bod 
De VU onthield zich want de wijziging 
had geen fundamentele ingreep in het 
beleid tot gevolg De SP daarentegen 
vond het nodig opnieuw een lange en 
technische tussenkomst te houden 
Leefmilieu 

In Gentbrugge zal een deel van de 
Voordries verkaveld worden Verpae
le (VU) betreurde dit ten zeerste Al de 
inspanningen van de voorstanders 
voor behoud van deze groenzone blij
ken tevergeefs In de binnenstad 
daarentegen staan vele huizen leeg 
en in bestaande verkavelingen zijn 
nog heel wat kavels beschikbaar Hij 
verweet het kollege een verkeerde 
aankooppolitiek en gebrek aan woon
beleid Interpellaties waren er ook 
Guido de Roo (VU) ondervroeg het 
kollege over de opslag van PCB's bij 
ACEC in Gent In een zeer volkrijke 

buurt verzament men bij ACEC aska-
rel afkomstig uit transformatoren Bij 
verhitting kan dit produkt zeer giftige 
gassen veroorzaken Veiligheden zijn 
dan ook absoluut noodzakelijk terwijl 
een uitbreiding van de opslagkapaci-
teit uit den boze is 

Andere milieuproblemen heeft men 
in Wondelgem Daar wordt de bevol
king gekonfronteerd met een onhoud
bare stank afkomstig uit nabije bedrij
ven Schepen Wijnakker beloofde 
maatregelen en zelf de sluiting van de 
verantwoordelijke bedrijven als zij de 
milieuvergunningen met naleven 

Onderwijs 
H De Bleecker (VU) onderhield het 

kollege over de toestand van het leer
lingenaantal in het stedelijk onder
wijs Er IS een dalende tendens ten 
opzichte van vorige schooljaren Dit is 
met enkel te wijten aan de dalende 
geboortecijfers maar ook aan het ge
brek aan doorstroming m de verschil
lende afdelingen Slechts enkele 
scholen maken hierop een uitzonde-
nng Vooral van lagere naar secundai
re school IS er een gebrek aan door
stroming Men moet dringend de oor
zaken opsporen van het leerlingen-
verlies en maatregelen nemen ter her
waardering van het stedelijk 
onderwijs 

Schepen Vanhove bevestigde een 
aantal van de vaststellingen Hij dacht 
aan uitbreiding van de experimentele 
scholen die suksesvol bleken dit 
schooljaar 

De SP vroeg een toeristisch info-
kantoor in het Gentse St Pieterssta-
tion Schepen De Clercq zag dit ech
ter met zo zitten omwille van de hoge 
kosten Van de Wynckel (SP) vroeg 
het kollege een positief advies uit te 
brengen over de kulturele raad zodat 
erkenning bespoedigd kon worden 
HIJ werd hierin gesteund door VU en 
Agaiev Schepen Bracke wou dit ech
ter met doen omdat hij daardoor de 
statuten goedkeurde waar hij met 
achter stond 

Een nieuwe koncertzaal? 
Van Hoorebeke (VU) ondervroeg 

domus - uioningen 
sleutelklaar! 

pvba ALG. BOUWBEDRIJF VAN DEN BRANDEN 
Dendermondse Steenweg 29 Hamme Tel. 052-47.88.09 

Met tradit ionele 
«VAN DEN BRANDEN»kwaliteit 

Keuze uit verschillende types. 
Ook voor uw eigen « schets » - idee 
hebben wij een sleutelkiare 
oplossing. 

BON VOOR INLICHTINGEN 
( OPSTUREN. A U B ) 

NAAM : 
ADRES: 
TEL. : 
BOUWGROND TE : 
wenst inlichtingen en dokumentatie (types, beschrijving, prijzen ) 

tenslotte het kollege over de plannen 
voor een nieuwe koncertzaal Aan
vankelijk voorzag het kollege de aan
koop van cinemazaal Capitole aan de 
Zuid De kredieten hiervoor zijn ech
ter geschrapt uit de begroting Er 
gaan daarentegen geruchten dat bij 
de expohallen te St Denijs-Westrem 
een koncertzaal zou gebouwd wor
den Wat zijn de plannen van het 
kollege' Wat gaat er gebeuren met 
het huidige Kongrescentrum' 

Andere raadsleden sloten zich bij 
de ondervraging aan Nog andere 
opties zijn ooit ter sprake gekomen, 
o a een aanpassing van het operage
bouw Is deze mogelijkheid nog 
reëel ' Schepen Bracke kon nog geen 
definitieve keuze opgeven De objek-
tieven van het kollege daarentegen 
kon hij de raadsleden wel meegeven 
realisatie op korte termijn, 1300 a 
1600 plaatsen, goede akkoestiek, ge
schikt voor grote spektakels en orkes
ten en betaalbare exploitatie Carla 

Brion 

Protestwandeling 
tegen 
Dendervervulling 

Volgens ,,Testaankoop" (juli-aug 
'86) IS de Dender zowat de meest 
vervuilde rivier van België Tegen 
deze toestand wordt door tal van or
ganisaties betoogd En wel op zater
dag 15 nov om 14 u 

Een Denderpamflet werd onderte
kend door 68 Ninoofse en Geraards-
bergse verenigingen 

Samenkomst om 14 u ofwel aan 
het Sas te Ninove, ofwel aan het 
Schipken nabij de Gavers te Ge-
.raardsbergen Voor meer inlichtin
gen Herman De Kegel, voorzitter, 
Wielewaal Ni-Ger (054/33 33 01) 

Nogmaals de 
LIefkenshoek-
tunnel 

Het arrondissementsbestuur van 
de Volksunie stelt met verontwaardi
ging vast dat belangrijke CVP-manda-
tanssen, zoals de burgemeester van 
Sint-Niklaas, door hun verklaringen 
ten voordele van de aanleg van de 
Grote Ring en de Rijksweg 60, af
braak doen aan het eensgezind ver
zet in het Waasland tegen de Grote 
Ring en het inpalmen van nieuwe 
groene ruimten 

De Volksunie blijft ervan overtuigd 
dat het mogelijk is de Liefkenshoek-
tunnel te verbinden met het autowe
gennet door aanpassing van de be
staande Expressweg en het bestaan
de Lmkeroeverkompleks 

Ter gelegenheid van het indienen 
van de bouwaanvraag voor het noor
delijk deel van de verbinding, pleit de 
VU ervoor reeds nu de paralelle in
dustrieweg in de plannen te betrek
ken 

De VU meent dat in het Waasland 
genoeg ruimte werd opgeofferd aan 
grootschalige infrastruktuur en (zoge
naamde) industnele ontwikkeling Zij 
wenst dat prioriteit moet verleend 
worden aan hef veiliger maken van de 
bestaande wegen en het tot daadwer
kelijke ontwikkeling brengen van in
dustnele- en havenaktiviteit op Linker
oever 

ZIJ vindt dat de overheid daar haar 
schaarse financiële middelen moet 
aan besteden en met aan een geld- en 
ruimteverslindende Grote Ring 

Jan Weyers, arr. voorzitter 

ZO€KeRC]6 

D 19j ongehuwd meisje met 3j snit 
en naad, zoekt een betrekking als 
fabrieksarbeidster (Is bereid band-
werk te doen) in de driehoek Brussel-
Ninove-Aalst Voor ml zich wenden 
tot Senator-Burgemeester Dr J Val
keniers, tel 02/569 16 04 

/ K-i 

I im. 

Prof. Ada Deprez dankt hartelijk voor 

Torenwachtersprijs 1986 
De Dr. J.Goossenaertskring 

hoog met deze uitreiking aan pi 
verdiensten op het vlak van de 

De ruime trouwzaal van het Dien
stencentrum bleek te klein om de vele 
vrienden, o w verscheidene profes
soren, en andere belangstellenden te 
ontvangen Na een boeiende schets 
van haar veelzijdige aktiviteiten door 
oud-ambassadeur Joost Goosse-
naerts overhandigde voorzitter Wim 
Waeterloos de torenwachter en de 
bijhorende oorkonde aan de ontroer
de professor 

Geloofdsbelijdenis 
In haar dankwoord was de profes

sor bijzonder erkentelijk maar ook 
bitter als ze het onbegrip aankloeg 
van haar eigen universiteit ,,We le
ven in een eigenaardig land, met veel 
staat en weinig vaderland We werken 

Gentbrugge-Ledeberg scoorde 
3f. dr. Ada Deprez wegens haar 
Mederlandse literatuurstudie. 

aan een eigenaardige universiteit met 
veel bureaukratie en weinig beleid Ik 
moet eerder spreken van een vulgaire 
kruideniersmentaliteit " 

Haar slotwoorden waren een op
rechte geloofsbelijdenis m de kracht 
van de ,,basis" „ Dat is mijn volk, 
dat IS ons volk Dat geeft me de kracht 
om verder te gaan " aldus prof 
Deprez 

Tot slot volgde een geanimeerde 
receptie aangeboden door senator 
Osw Van Ooteghem, die even po
seerde naast het bestuur van de R 
Goossenaertskring, prof Deprez, J 
Goossenaerts en volksvertegenwoor
diger Frans Baert 

Jan De Moor 

OOST-VL. 
NOVEMBER 

14 SINT-AMANDSBERG: Wijn
proefavond van Elzasser-wijnen ten 
huize van Truus Stals-Peersman, 
Toekomststraat 21 om 20u Inschrij
ven voor 20/11 bij Truus Stals 
(28 68 39) of Lieve Jolie (51 49 81) 
Org FVV-Sint-Amandsberg 

15 WICHELEN: Jaarlijks VU-bal in 
zaal ,,De Zwaan", Statiestraat Deu
ren om 20 u Eerste dans 21 u Mu
ziek Ludwig's Discotheek 

15 SINAAI: Mosselfeest in zaal De 
Kroon, Sinaaidorp 17 Om 20 uur 
Gastspreker is Roger Van Ranst Org 
A Verbruggenknng en VU-Sinaai 

15 OUDENAARDE: Kaas- en Wijn-
avond in het ,,Dorpshuis de Linde", 
Berchemweg te Oudenaarde-Melden. 
Aanvang 19 uur Deelname m de 
kosten 200 fr Org VU-Oudenaar-
de 

15 HAMME: VNJ-Hamme viert eer
ste lustrum Om 16u H Mis in de 
Hamse hoofdkerk Na de mis een 
feestelijke ontvangst op het Gemeen
tehuis Omstreeks 19u een feest
maaltijd Op 16/11 een dorpsspel op 
de Markt Inschrijvingen en inl tel 
052/47 83 17 

15 BEVEREN: Sint-Maartensbal, in 
zaal Oud Beveren, Stationsstraat 40 
Om 20 uur Kaarten in voorverkoop bij 
de bestuursleden van VU-Beveren 
(100 fr) aan de kassa 120 fr 

15 BURST-BAMBRUGGE-AAI-
GEM: 21e Joeldansfeest-afdelings-
bal Erebal schepenen Mallefroy en 
De Grave, raadslid De Vuyst, OCMW-
lid Vanderelst Deuren 20u 30 In
kom 100 fr Orkest Waltra Org 
VU-Burst-Bambrugge-Aaigem 
21 DE PINTE-ZEVERGEM: Ijzerbe
devaartavond in de Raadszaal van 
het Gemeentehuis Programma film 
IJzerbedevaart '86, toespraak Her
man Wagemans, optreden Sextet der 
Vlaamse Ardennen Aanvang 20u 
Gratis toegang Org VOS en Ijzerbe
devaartwerkgroep De Pinte 

22 DENDERLEEUW: Jaarlijks eet-
maal van de Volksunie in zaal Vrede, 
Dorp Vanaf 18 uur Ook op zondag 
23/11 van 11u30 tot 15u 

22 HAMME: Jaarlijks VU-Bal in zaal 
,,De Vlaamse Schouwburg" ,,The 
Musicals" spelen ten dans Aanvang 
21 uur ^ 
22 TEMSE: Volksuniebal Groot-
Temse in zaal Salons Van Bogaert, 
Krijgsbaan 185 Aanvang 20u30 Or
kest The Magics met zanger Ricky 
Travers 

29 ERTVELDE: Tentoonstelling in 
Vlaams Huis De Veldbloem, Hoge 
Averijstraat 5 Schilderijen van Walter 
Witgeers Van 29/11 tot 4 lan '87 

30 KRUIBEKE: Sinterklaasfeest in 
Gasthof Schelderust Samenkomst 
om 14u30 Prijs 150 fr, waarvoor te
kenfilms, poppenkast, oude volksspe-
len, broodjes met koffie en bezoek 
van de Sint met geschenken voor 
kinderen tusse O en 12 jaar Inschrij
ven op tel 774 20 01 tot 24/11, Org 
VU-Kruibeke 

Sociaal 
dienstbetoon 
Nelly Maes 

3e zaterdag: 15 nov te St Gillis om 
15u bij Albert Van Wiele, Stations
straat 159, 2780 St Gillis Om16u De 
Klinge bij Enk Maes, Oude Molen
straat 71, 2782 De Klinge 

4de zaterdag: 22 nov te Kiel-
drecht-Verrebroek om lOu bij raads
lid Boudewijn Vlegels, Tragel 53, 
2750 Kield recht Om 11u Melsele-
Beveren bij raadslid Ghisleen Van 
Vossel, Gaverlandstraat 16, 2740 
Melsele 

Op afspraak elke maandag
woensdag en vrijdagmorgen tijdens 
de kantooruren St Jansplain 15, St 
Niklaas (03/776 49 74) 
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Prof J De Ploey, ere-senator Rob Vandezande, prof O Steeno, drs J 
ti/leertens 

vu-Oud-Heverlee 
vierde Rob Vandezande 

Op een gezellig souper werd m 
Oud-Heverlee ere-senator Rob Van
dezande door het bestuur van de 
plaatselijke VU-afdeling en door enke
le goede vnenden ontvangen als een 
,,dank-u-wel" voor de vele jaren inten
se en goede samenwerking 

Rob, die in Oud-Heverlee opgroei
de, heeft voor zijn bakermat steeds 
een meer dan gewone belangstelling 
opgebracht Aanwezigheid op verga
deringen, zijn vele raadgevingen, ver
antwoordelijk uitgever voor de plaat
selijke ,,WIJ", door allerlei parlemen

taire vragen, sociaal dienstbetoon, 
enz waren zovele uitingen van ver
bondenheid 

In een bijwijlen geestige tafelrede 
belichtte Rob zijn politieke loopbaan 
en zijn visie op de huidige politieke 
toestand en personen, om dan te 
besluiten met enkele anekdotes uit 
zijn jeugd te Oud-Heverlee en in het 
plaatselijke dialekti 

BIJ de glaasjes nadien was iedereen 
verzekerd van blijvende wederzijdse 
kontakten en sympatie. 

P.H. 

ADVERTENTIE 

Wi\ 21 

KONSEKWENTE VLAMINGEN 
SLUITEN ZICH AAN BIJ EEN VVZ ZIEKENFONDS 
V V Z -Doelstellingen 
• Uitbouw van een Vlaams met parti|-gebonden ziekenfondswezen 
• Vlaamse autonomie in ziekteverzekenng en gezondheidszorg 
• Medewerking aan de uitbouw van een Vlaams Sociaal Front 

PROVINCIE ANTWERPEN 
1. V 2 IC DIEN MECHELEN, Hoogstratenplein 1 2800 t(/IECHELEN 015 20 36 40 
2 V Z IC DIEN TURNHOUT, Turnhoutsebaan 15 2400 MOL 014-31 27 16 

3. V Z VLAMAT, Amerikalei 137 2000 ANTWERPEN 03-237 77 78 

PROVINCIE BRABANT 

4. V.Z. EEN, Schapenweg 2 1900 OVERUSE 02-687 95 42 
5 V Z BRABANT, Groeningenveld 15 1684GOOIK 02-532 03 29 
6 V 2 BRABANTIA, Ninoofsesteenweg 288 1080 BRUSSEL 02 523 87 77 
7 CEMBEL, Leuvensebaan 43 3300 TIENEN 016 8134 35 
8. LEDA, Markt 15 1680 LENNIK 02-532 01 72 

9. VLAAMSE ZIEKENZORG, Kaaistraat 410 1760 ROOSDAAL 054 33 45 81 

PROVINCIE LIMBURG 

10. A.V.Z. LIMBURG, Centrumlaan 11/6 3600 GENK 011 35 67 53 

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 

11 V.Z FLANDRIA, Holstraat 21 9000 GENT 091-23 52 27 
12. V.Z FLANDRIA LAND VAN RODE, Poelstraat 40 9220 MERELBEKE 091-30 79 09 
13. V.Z. FLANDRIA MEETJESLAND, Leopoldlaan 40 9900 EEKLO 091 77 23 51 
14 PRIESTER DAENS, Stationsplein 12 9300 AALST 053 78 52 75 
15. V.Z. SCHELDE-DENDER-DURME, Lokerenbaan 16 9140 ZELE 052 44 83 03 
16. VLAAMSE ARDENNEN, Markt 16 9660 BRAKEL 055-42 51 88 
17. V M. WAASLAND, Oude Zandstraal 14 2750 BEVEREN 03-775 66 66 

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
18 V Z BRUGSE VRIJE, Katelijnestraat 115 8000 BRUGGE 050-33 22 24 
19. V.Z. WEST-FLANDRIA KORTRIJK, Graaf Gewi)de van Namenstraat 7 8500 KORTRIJK, 056-22 56 98 
20. V Z. WEST-FLANDRIA ROESELARE, Sint Michielstraat 23 8800 ROESELARE 051-20 83 45 
Bi| mutatie behoudt u alle rechten 
Vereniging Vlaamse Ziekenfondsen, Graaf Gwijde van Namenstraat 7, 8500 Kortrijk (056-22.56 98) 

INSTANT IDTERIJ 

BRABANT 
NOVEMBER 

13 RUISBROEK: ,,Het gezin als ba
siscel van onze samenleving", m de 
vergaderzaal van Café de la Gare, 
Stationstraat 67 Aanvang 20u Toe
gang gratis Org Vlaamse Vrienden 

14 GRIMBERGEN: Een avond met 
senator Toon Van Overstraeten in 
parochiezaal van Beigem om 20u 
Org VU-Gnmbergen 

14 ROOSDAAL: ,,Zelf moord en 
zelfdoding" In de vergaderzaal. 
Brusselstraat 13 om 20 uur Toegang 
gratis Org Vlaamse Kring Roos-
daal 
15 BERTEM-LEEFDAAL-KOR-
BEEK/DIJLE: Jaarlijks VU-bal in zaal 
De Cerkel DJ Rastelli Aanvang 
20u30 
18 BRUSSEL: voordrachtavond 
,,Verantwooord speelgoed voor uw 
kind" in „'t Schuurke" Oude Graan
markt 23 Org Vlaamse Kring 
Broecksele Inkom gratis 

19 LENNIK: ,,Belgische zigeuner
kinderen op Vlaamse schoolbanken 
te Brussel" door e.h Delarue, in de 
Raadzaal van het Gemeentehuis om 
20u Org Fed van autonome cnetral 
voor welzijnswerk Toegang gratis 

20 RUISBROEK: „Het gezin het 
offer arbeidloon levensstandaard" 
in de vergaderzaal van Café de la 
Gare, Stationsstraat 67 om 20 uur 
Toegang gratis Org Vlaamse Vrien
den 

20 BRUSSEL: Gespreksnamiddag 
met Jaak Gabnels over ,,De toekomst 
van Vlaanderen" Om 13 uur in de 
grote aula van de UFSAL-gebouwen, 
Vrijheidslaan 17, Koekelberg Org 
NSV-Brussel 

21 LIEDEKERKE: Bakschieting -i-
pitjesbak voor panklare kippen, konij
nen en worsten T v v MVC-Pajot 
Beurtprijs 25 fr (8 man) In café De 
Vlaamse Kring Ook op 22 november 

21 ROOSDAAL: ,,Depressie' Ge
lukkig zijn IS ook met alles " in de 
Vergaderzaal, Brusselstraat 13 om 20 
uur Org Vlaamse Kring Roosdaal 

22 GROOT-BIJGAARDEN: Jaar
lijks eetfeest in zaal Collegium Vanaf 
18u Ook op zondag 23/11 vanaf 
11 u 30 Org VU-Groot-Bijgaarden 

25 BRUSSEL: voordrachtavond 
,,De impakt van de TV op het gezins
leven" in ,,'t Schuurke" Oude Graan
markt 23 Org Vlaamse Kring 
Broecksele Inkom gratis 

27 RUISBROEK: ,>lcohol en drugs 
in en buiten de school" in de verga
derzaal van Café de la Gare, Stations
straat 67 om 20 uur Toegang gratis 
Org Vlaamse Vnenden 

Nagekomen foto van liet feest van de viering van Jef Vandenpias en 
Lenke Huts ter gelegentieid van hun 60-jang huwelijksjubileum, te 
Hoegaarden in de parochiezaal. Op de familiefoto van links naar 
rechts: Jef De Ridder, schepen te Dilbeek; Luc Van Horebeek, 
volksvertegenwoordiger, Jef Valkeniers, senator; Jaak Gabrièls, na
tionaal voorzitter; Theo Vandeborght, schepen te Tienen; Vital Valke
niers, schepen te Tienen; Paul Van Grembergen, nationaalsekretans, 
Willy Kuijpers, Euro-parlementslid. Zittend: het feestende echtpaar Jef 
Vandenpias en Lenke Huts. Het echtpaar mocht lovende woorden 
ontvangen van de algemene voorzitter, vanwege het arrondissement 
Brussel-Halle-Vilvoorde door Jef Valkeniers en vanwege het kanton 
Tienen door Vital Valkeniers die daarmee een drukke VU-dag achter 
de rug had. Te Tienen was namelijk de provinciale VU-kaderdag 
doorgegaan. Als schepen van de suikerklontjesstad had Vital Valke
niers er een VU-delegatie op het stadhuis geleid. 

MFC Pajüt boven doopvont 
In café Vlaamse Kring Pajottenland 

werd op 22 september II een nieuwe 
minivoetbalklub boven de doopvont 
gehouden 

De ploeg, MFC Pajot, samenge
steld uit amateurvoetballers, stelt zich 
tot doel het spelen van vriendschap
pelijke wedstrijden tegen andere 
klubs uit de streek MFC Pajot speelt 
in de Sportschuur Daatmet, Hout
marktstraat te Liedekerke 

Met Frans Arents, Stationsstraat 1 
(053/66 61 09) als voorzitter en Rudy 
De Waegeneer onze sympatieke lo-
kaaluitbater en Jos De Footer als 
stuwende bestuursleden, is MFC Pa
jot een veilige toekomst gewaarborgd 

Een greep uit de beloftevolle kern
spelers Patrick Nevens (kapitein), 
Etienne van Langenhof (onderkapi-
tein), Jean-Pierre Eraerts, Luc Ne
vens, Frank Rooselaer, Geert Van 
Bossuyt, Serge Van Den Borre en 
Rudy Wittenberg 

Vrijdag 31 oktober ontving MFC 
Pajot de wedstrijdbal uit de handen 
van Johnny De Brabanter, afdelings
voorzitter van de Volksunie Deze 
aanmoediging kon de afwezigheid 
van aanvoerder en puntspeler, Patnc 
Nevens, blijkbaar met goedmaken 
daar MFC Pa)ot na een onafgebroken 
reeks van vijf schitterende overwin
ningen, haar eerste nederlaag leed 
tegen MFC Daatmet 

Niet getreurd, liever verder ge
speeld I 

De Vlaamse Knng Pajottenland 
schenkt alvast de volgende matchbal 
Het aktieve bestuur pakt op vrijdag 21 
en zaterdag 22 november a s uit met 
een ,,Grote Bakschieting en Pitjes-
bak" waarbij U hartelijk welkom bent 

Vlaamse Knng Pajottenland én het 
Volksuniebestuur Liedekerke, wen
sen het bestuur én de spelers van 
MFC Pajot oprecht veel sukses toe' 

J.D. Brabanter 
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22 -M^ 
Gezelligheid troef in Roeselare 

Provinciale 
l(aderdageii 
afgesioten 

Zondag werden de provinciale 
VU-kaderdagen afgesloten Als 
laatste was de Noordzeegouw 
aan de beurt 

Het werd een biezondere harte
lijke ontmoeting tussen de ver
nieuwde VU-top en -basis 

De zaal liep aardig vol in de 
Rodenbachstad Om en bij de 
350 VU-bestuursleden luisterden 
naar toespraken van ondervoor
zitter Jaak Vandemeulebroucke, 
provinciaal voorzitter Chris Van-
denbroecke, algemeen sekretaris 
Paul Van Grembergen en alge
meen voorzitter Jaak Gabriels 

Elke spreker sprak naar zijn 
eigen geaardheid Elk op hun ma
nier wisten zi] hun publiek te boei
en en te begeesteren Dit entoe-
siasme overdragen is de binden
de boodschap 

Over de middag werd de nieu
we VU-top ontvangen op het Roe-
selaarse stadhuis Het hele CVP-
VU-schepenkollege hield eraan 
aanwezig te zijn (de burgemees
ter was met vakantie) 

Op de foto bemerkt u trouwens 
de VU-schepenen Patrick Alle-
waert en Lut Vermeersch 

óBdk Gabriëis in Oostende! 
Zaterdag 15 november om 20u 

richt VU-Oostende traditiegetrouw 
een ledenfeest in Dit feestelijk ge
beuren heeft plaats in het restaurant 
van de luchthaven te Oostende-Ra-
versijde Speciale gast van de avond 
IS de pas verkozen Volksunie-voorzit
ter Jaak Gabriels De prijs voor de 
deelname aan de gastronomische 
maaltijd bedraagt 450 fr 

Voor inschrijvingen kan men te
recht bij Frank Bernaert, Oudstrij-
dersplein 3 te Oostende-Stene (tel 
059/50 60 91), Mare Vanhecke, J 
Peurquaetstraat 17 te Oostende-Cen-
trum(tel 059/70 51 18) Henn Minne, 
NieuviTlandstraat 52 te Oostende-Cen-
trum (tel 059/50 20 75), Rony Hiele, 
Strandschelpenlaan 2 te Oostende-

Lees deze week in 
TUINEN IN VLAANDEREN 

PietBekaeit tumensihilder dichter bmnenhuisarchilekt 
H erkie de hele zomer aan een uniek boek o\er schitterende 

tuinen in Vlaanderen Wij lonen er due \ an 

TRICOT VAN TOPONTWERPERS 
Het jersey jurkje was i roeger braaf en degelijk In de handen 
\ an Versac e Knzia ofJill Sander wordt iric o! hoog modieus 

\ rouw ehjk en \ erleidehjk 

JONG WONEN 
Jonge stellen kopen geen koinplete eetkamei s meer ze puzzelen 

hun mteneui bij elkaar in een zeer eigenzinnige zeer 
persoonli/ke stijl 

DE MEUBELFABRIEK VAN PARIJS 
De Fauboui ^ Saint Antoine at htei de Pai i/se Plat e de la 

Bastille IS sinds eiimende weikplaats \andeheste 
amhaihtslui uit di nwubelbianclie 

HAARZORGEN 
Een man op tn t e heeft haarprohlemen en maai liefst tachtig 
pi oc c nt i (//; (/( Belifisc he \ i ouw c n zijn onle\ reden met hun 

haai Om moedeloos \ an te u oi den 

CORBIERES WORDT GROOT 
Lang eedood) c i fd als de stietkx an de \ ulgaii e lajelw i/nen 

doet het Coibieiesi;ebied nu giote moeite om aan zijn knalileit 
te sleutelen 

DE SOUND VAN 1 FIAMMINGHI 
Het Bele,isc 'i Kiimcioikest IFtammmghi hiingi hmiienkoii 

dl ie c c dokoncri ten i an Joseph Ha\ chi op de platennuirkt 
f- ons dè-Haas it as aciim ezig bi/ de opnamen 

Nu te koop 
in de dagbladhandel. 

Raversijde (tel 70 68 91) fo bij Wer
ner Verbiest Stokkellaan 35 te Oost-
ende-Mariakerke (tel 059/50 20 13) 

Een lessenreeks 
te Kortrijk 
,, Vlaanderen 
in Europa" 

De Vlaamse Volksbeweging Kort
rijk organiseert een lessenreeks over 
,,Vlaanderen in het Europa der volke
ren" 

Dne dinsdagen na elkaar m 't Bel
fort, Grote Markt 52 te Kortrijk dins
dag 18 november 1986 om 20u 
,,Vlaanderen politiek" door Europar
lementslid Willy Kuijpers 

Dinsdag 25 november 1986 om 
20u ,,Vlaanderen kultureel" door 
Frank Allacker, leraar in Frans-Vlaan
deren 

Dinsdag 2 december 1986 om 20u 
,, Vlaanderen Sociaal-ekonomische 
door dokter Jan Van Kleef (Zeeuws-
Vlaanderen) 

De uiteenzettingen door de drie 
Vlamingen worden gevolgd door 
vraagstelling door het publiek Ieder
een IS welkom 

Bijdrage 100 frank voor de dne 
lessen 

WEST-VL. 
NOVEMBER 

14 ZEDELGEM: Etentje van VU-
Groot Zedelgem in zaal Aster te Aart-
rijke om 20u Prijs 370 fr Na eetmaal 
Vlaamse zangstonde optredens en 
gezelligheid Gastsprekers HugoCo-
veliers en Ene Vandenbussche In
schrijven tot 12/11 bij Filip Dubruque 
050/82 57 60 
14 BRUGGE Voorvertoning van de 
nieuwe Vlaamse film ,,Het Gezin Van 
Paemel", m zaal Kennedy, Zilver-
straat om 20u 30 Met inleiding en in 
aanwezigheid van akteurs 
15 OOSTENDE: Ledenfeest in het 
restaurant van de luchthaven Oosten-
de-Raversijde Gastspreker is Jaak 
Gabnels Deelname 450 fr Inschrij
ven bij de bestuursleden van VU-
Oostende 
15 ASSEBROEK: Miei Cools in zaal 
Patria Kerklaan 37, vanaf 20u Deel
name in de kosten 130fr lOOfr DF-
leden, CJP en 60-h 
16 IZEGEM. Sinterklaasfeest vanaf 
14u 30 in zaal Hoornaert (Kachtem) 
Vooraf inschrijven (50 fr voor ieder
een) Org FVV en VU 
18 IZEGEM: Klerikalisme en anti
klerikalisme voordracht door Dr hist 
Jean-Marie Lermyte, om 15u (uitzon
derlijk op dinsdag i) in bovenzaal Oud 
Stadhuis Org VVVG 
20 IZEGEM: De problematiek van 
de Kempsense Steenkoolmijnen 
door voorzitter Jaak Gabnels Om 
20u in de Bar van het Muziekauditon-
um Toegangsprijs 50 fr Abonnees 
gratis Org VSVK 
21 MIDDELKERKE Jaarlijks mos
self eest in lokaal Were Di om 20u 
Inschrijvingen a 300 fr/p p op nrs 
059/30 11 88 059/30 22 54, 
059/30 36 19 en 059/30 47 98 leder 
een welkom Org VU-Middelkerke 
21 TORHOUT: Trefpunts Herfstelijk 
Avondfeest in zaal d'Yore, Oosten-
destr 341, rechtover kasteel Wynen-
dale Vanaf 20u30 Inkom 100 fr 
(tombola inbegrepen i) 
21 LEDEGEM: Hutsepotavond 
t g V 20 jaar Volksunieafdelmg 20u 
zaal St -Arnoldus te SEW Org VU-
-t-VUJO 
22 MARKE: 16de Groot Vlaams 
Avondfeest in de wijkschool Nieuwen-
hove (L Bauwensplein) Deuren 
20u30 Toegang 60 fr Org VU-
Marke en Kunstknng Joost Declercq 
28 ZWEVEGEM: Zin en/of onzin 
van de Vlaamse Beweging door Wal
ter Luyten m het Foyer van het teater-
centrum, Otegemstraat Toegang 40 
fr Kaarten te verkrijgen bij H Van 
Welden (056/75 60 93) Org VVB-
Groot-Zwevegem 
28 MEULEBEKE: Een etentje aan 
375 fr in feestzaal Keuken ,,Prinsje", 
Stationsstraat, om 20u Inschrijvin
gen H Nollet 051/48 80 53 vóór 
23/11 Org Vlaamse Vnendenknng 
Meulebeke 
29 MIDDELKERKE: Eerste hulde-
dag om 20u30 m de Baccara-zaal van 
het Casino Alle bestuursleden en 
verdienstelijke personen zullen gehul
digd worden 

Kantoor van notaris Luc DE QUINNEMAR, 
te Brugge, Assebroek, Gen. Lemanlaan 178, tel. nr 050/35.15.41 

OPENBARE VERKOPING 
TOESLAG 

Op DINSDAG, 25 NOVEMBER 1986 om 15 00 uur, in cafe ,Rerum ', te 
Zedelgem Groenestraat, 15, van 

GEMEENTE ZEDELGEM, TE ZEDELGEM. 
KOOP 1 Een woonhuis met aanhongheden, stallingen en bergplaat 

san, op en met grond, tuin en boomgaard, te Zedelgem, Vloethemveld 
11 kad gekend sie A nrs 62/H, 63/D en E en ex nrs 62/Gen63/C groot 
38 a 63 ca 

Het woonhuis is samen gesteld als volgt 
— beneden keuken drie grote plaatsen, badkamer met w c, diepe 
kelder 
— boven voutekamer zolder met mansardekamer 

Voorzien van electnciteit, stads en putwater 
Te bezichtigen elke dinsdag en zaterdagmiddag van 2 5 uur sleutel af 

te halen in cafe „Rerum" te Zedelgem Groenestraat, 15 

KOOP 2 Percelen landbouwgrond, palend aan koop l, kad gekend sie 
A nrs 64/D en E en 65/F en ex nrs 62/G en 63/C, groot 01 ha 37 a 49 ca 

Beide kopen gelegen m de landbouwzone 
Zeer geschikt voor buitenverblijf 
GEEN VOORKOOP, VRIJ GEBRUIK EN GENOT MET DE BETA 

LING VAN KOOPSOM, KOSTEN EN AANHORIGHEDEN 
Inlichtingen en plan te verkrijgen ten kantore 
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M^r 23 

Kaderdag VUJO-Limburg 

„Een nieuw Vlaanderen, de uitdaging" 
VU-jongeren en de werkgroep Ka

derdag nodigen uit op een provinciale 
kaderdag Deze zal doorgaan op za
terdag 15 november in kasteel Edel
hof te Munsterbilzen Loroyplein (te
genover de kerk van Munsterbilzen in 
net park) 

Programma 
10 15U Inleiding door Luc Melis

sen, voorzitter VUJO-Bilzen 
10 30u Politiek kafe met VU-voor-

zitter Jaak Gabriels, Johan Sauwens 
en Rik Vandekerckhove over het pro-
granfima van het nieuwe VU-partijbe-
stuur Moderator Bert Van Den Boer 

12 30U Middagpauze 
14 00u Werkgroepen 
1 Jeugdbeweging in Vlaanderen 

inleider Frank Remy, gouwkonfimissa-
ris VVKS/M Limburg 

2 Jongeren naar de toekomst een 
nieuwe samenleving? \n\B\(ier Koen 
Van Caimere, medewerker Dosfelin-
stituut 

3 Ekologie inleider Jan Peumans, 
VU-fraktieleider in de provincieraad 

16 00U Plenum en voorstelling 
nieuw provinciaal VUJO-bestuur 

16 30u Toespraken door Piet Ron-
sijn voorzitter nationale VUJO-raad 
en Wilfried Remy, voorzitter VUJO-
Limburg 

17 00U Dnnk en opttreden door de 
groep Zakdoek' 

Praktika 
Mogelijkheid tot warme maaltijd ter 

plaatse voor de prijs van 150 tr , op 
rek 001-1656168-66 van VUJO-Um-

burg Inschrijven of informatie op het 
VUJO-sekretanaat elke vrijdagnamid
dag van 14 tot 17u Tel 
01 T/22 60 27 Aldestraat 20 bus 1, 
3500 Hasselt 

LIMBURG 
NOVEMBER 

15 AS: Jaarlijks VU-bal in zaal „El-
ckerlyc" in As om 20 uur 
15 MUNSTERBILZEN: Kaderdag 
VUJO-Limburg in Kasteel Edelhof, 
vanaf 10 uur Om 17u optreden van 
de groep „Zakdoek" Volgende week 
meer informatie 
16 MUNSTERBILZEN: vienng van 
gemeenteraadslid Clement Huygen 
21 DILSEN: Groot jaarlijks bal in het 
Cultureel Centrum te Dilsen langs de 

rijksweg 78 (vroeger 17) Met show-
orkest ,,Brazil Quintet" Aanvang 20 
uur Org VU-Dilsen 
21 BERINGEN: Gespreksavond in 
het Thier Brau Hof, Markt 17 Gast
spreker Toon Van Overstraeten en 
verder Benngse politiek, optreden 
VNJ en samenzang Aanvang 20u 
Org VU-Groot-Beringen 

25 DIEPENBEEK: Kaartavond in 
zaal 't Sticheltje om 20 uur Org VU-
Diepenbeek 

BIVAK 

Bivak voor 120 personen in een mooie omgeving van de 
Vleethoek te Neeroeteren, rustige ligging met veel mogelijkheden 
voor de groepen Voor inlichtmgen zich wenden, Custers Jean-
Louis Haagstraat 9, 3650 Rotem-Dilsen Telefoon 011/75 50 44 

ZO€K€BC}€ 
D 21-jange jongeman, diploma in-
dustneel ingenieur scheikunde, goe
de kennis van Frans, Engels en Duits, 
vrij van legerdienst, zoekt dnngend 
een passende betrekking Voor inlich
tingen zich wenden O Van Oote-
ghem - Senator, Arm Lonquestraat 
31, 9219 Gentbrugge Tel 
091/30 72 87 

D 24-jarige jonge dame, houder di
ploma industrieel ingenieur landbouw 
— optie tuinbouw zoekt een passende 
betrekking Zij beschikt over eigen 
wagen en is bereid van woonplaats te 
veranderen Voor nadere inlichtingen 
zich wenden O Van Ooteghem — 
Senator, Arm Lonquestraat 31, 9219 
Gentbrugge Tel 091/30 72 87 

D Eduard Avermaete volgt avond
school 1 e jaar Kok - Hotelschool Voor 
het weekeind wil hij ergens in het 
Antwerpse hulpje in keuken zijn 
Avermaete Eduard, Neereigen 64 te 
2060 Merksem 

D 19j meertalig ongehuwd meisje 
met diploma van Handel en Admini
stratie A2 (Mazarello instituut Groot-
Bijgaarden), zoekt een betrekking als 
bediende in het Brusselse of ten wes
ten van Brussel Heeft nog met ge
werkt, kan dus als stagiaire worden 
aangeworven Voor ml zich wenden 
tot senator-burgemeester Dr J Val
keniers, tel 02/569 16 04 

n 18-jarige juffrouw, diploma A6/A2 
— dactylo en steno(snelheid), kennis 
van boekhouden, informatica (basic) 
en handelscorrespondentie Kennis 
van Ned , Fr, Engels en goede noties 
van Duits Zoekt een passende be
trekking Voor inlichtingen zich wen
den O Van Ooteghem, senator, 
Arm Lonquestraat 31, 9219 Gent
brugge Tel 091/30 72 87 

n 30-jarige dame, houder van diplo
ma sekretariaat/moderne talen en di
ploma van dactylografie zoekt drin
gend een betrekking als bediende 
(vol- of deeltijds). Voor inlichtingen 
zich wenden O Van Ooteghem — 
Senator, Arm Lonquestraat 31, 9219 
Gentbrugge Tel 091/30 72 87 

n Verzekeringsmaatschappij zoekt 
agenten, omgeving Gent, met bedien
denstatuut of op zelfstandige basis 
Voor meer inlichtingen zich wenden 
O Van Ooteghem — Senator, Arm 
Lonquestraat 31, 9219 Gentbrugge — 
091/30 72 87 

D Firma in volle expansie zoekt twee 
ekonomisten met ervanng buitenland
se handel Voor inlichtingen zich wen
den O Van Ooteghem - Senator, 
Arm Lonquestraat 31, 9219 Gent
brugge — Tel 091/30 72 87 

TAALKLACHTENBUS 
Postbus 73 

9000 Gent 12 

Aanbevolen huizen 

Hier kan 
uw advertentie 

staan! 

02-219.49.30 
02-380.04.78 

Ouder dan 60 en het t ( # om alles 
alleen te moeten doen'Jolm dan bij 

%Rö(S6beek, Leuven-
5ivSÉ,8s#^tersem, 

Loodgieter 
Dakwerken 
Veranderingswerken 

ALPANROOF Amenkalei 237 
2000 Antwerpen 

T e L n a 1 9 u 03-238 88 40 

ZINK-LOOD KOPER P V C 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 DAKRAMEN 

GRATIS PRIJSOPGAVE 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR —ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

KEUKENS - SANITAIR -
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, Ternat 
Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel 053-78 10 09 en 053-21 27 57 

Gezellig met zijn twewn oud wor
den zonder de dagdagM^e beslom-
mernissea,Jemidden^an groen en 
kort b j S f 
Roor 

in het rustoord 
iale kamers zijn 

vooi 
sbeek, Leuven-

m, 016-

GUIDO VANHOVE 

vioolbouwer 

Zoutenaaiestraat 10 

8480 Veurne 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101, Ternat 
Tel. 02-582.13.12 

VERDELER 

VOLKSWAGEN-AUDI 

<T--\ STUDIO 
X j y DANN 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 03-321.08.96 
Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 

mlgrostraat 128 

n.v. de winne-
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

9328 dendermonde-schoonaarde 
tel. 052-42.33.04-42.39.16 

02-428 69.84 
— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel. 02-460.68.93 

Import - Export 

DEVRIESE 

baron ruzcttelsun 78 
8320 brugge 4 

b̂aan brugge • oostkamp^ 
^v 050/35 74 04 >̂  

Jumliemaak 
D. Dû rez-Delbaere pv.b.a. 

Bellegemstraat 22 
8450 Bellegem (Kortrijk) 
tel 056-22 07 41 

EEN MODERNE ZAAK MET 
STANDING EN TER TROUWE' 

Het ganse jaar door 10 % korting in 
aankoopwaardebons 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel 03-236 45 31 

Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353.70 39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

PVBA 
I. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41 25 89 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

GEORGES DE RAS 
PVBA 

Autocars autobus 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20, Lede 
Tel 053-21 36 36 

SIAM-import 
Uitzonderlijke aanbieding 

tot 31-12-'86 
Kaarsen voor winkels 

en restaurants. 
Uitz. lage prijzen 

Inl Stationsstraat 70, 
9120 Destelbergen 

091/28 03 00 Of 091/28 04 73 

Houtzagerij 
DE ROOSE N.V. 

Algemene hout- en platenhandel 
Schavenj 

AFD NINOVE 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053 66 83 86 
AFD OKEGEM 9471 

Leopoldstraat 114 
Tel 054 33 17 51 

054 33 11 49 
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„Een herberg is 
veel meer dan mensen 
te drinken geven" 

,,Dit is een huis, een vaderland" zegt de dichter Jan van Nijlen in zijn gekend 
gedicht ,,De oude kroeg". Inderdaad, kroegen, taveernen, herbergen, cafés, 
estaminetten of hoe ze ook mogen noemen kunnen kleine vaderlanden zijn. Veel 
hangt natuurlijk af van de aangeboden dranken, maar uiteindelijk is het de wijze 
waarop baas of bazin de klant de pint voorzetten die belangrijk is. Kortom, het 
is de manier waarop de kunst van de herbergzaamheid wordt beoefend die van 
een café ,,een vaderland" maakt. 

Want, en dat is nu toch wel duidelijk, een café uitbaten is niet zomaar het 13de 
ongeluk van het dozijn beroepen. 

IN het Vlaamsbrabantse St.-
Katarina Lombeek houden 
Bart De Bruyn en zijn echtge

note het bruin café Pallieter 
open Dat is geen groot nieuws 
maar Bart werd zopas verkozen 
tot de beste biertapper van dit 
land. Het beroep van Bart café-
uitbater. 

Bovenal hygiëne 
WIJ: Café-uitbater, een 

beroep? 
B. De Bruyn: ,,Jazeker! Tal 

van jonge mensen beginnen er 
aan, de zaak is nieuw en er komt 
veel volk over de vloer, het geld 
loopt zoet in de kas maar na één 
of tvtfee jaar gaat de zaak om 
zeep. Gewoon omdat de stielken
nis ontbreekt. 

Ik vind het nodig dat er ook 
voor café-uitbaters een vesti
gingswet komt; De huidige kur-
sus die thans de status van ,,Ge-
brevetteerd Uitbater" aflevert 
volstaat daarvoor. Men leert daar 
tal van praktische dingen maar 
het IS vooral de hygiëne die dient 
bijgebracht want daar lijden onze 
herbergen aan. Hoeveel uitbaters 
vinden het nodig dat na elk vat de 
leidingen met water gespoeld 
worden? Hoevelen weten dat in 
de leidingen bij met gebruik water 
moet gezet worden? Hoeveel 
kunnen zelf de problemen van de 
leidingen aan ? Zo'n kursus helpt 
daarbij. Ja, ik ben ervan over
tuigd dat café-uitbaten een er
kend beroep moet worden." 

WIJ: Hoe zit zo'n selektle 
biertappen in mekaar? 

B. De Bruyn: ,,Eerst zeggen 
dat niet iedereen aan zo'n 
wedstrijd kan deelnemen. Er is 
reeds een stevige preselektie 
Slechts ,,gebrevetteerde uitba
ters" kunnen deelnemen. Zo'n 
kursus duurt een vijftiental weken 
en wordt gegeven door mensen 
van de Nationale Dienst voor het 
Debiet van het Bier (NDDB). Niet 
alleen het tappen wordt daar aan
geleerd maar ook alles over huur-
kontrakten, handelsrecht en het 
brouwen van het bier. De kursus 
wordt besloten met een teore-
tisch eksamen, de praktische 
proef wordt thuis afgenomen. 
Daar is men zeer streng. Vooral 
de hygiëne wordt kritisch nage
trokken, de toiletten enzo... 

Wie nu aan de nationale 
wedstrijd wil deelnemen passeert 

Bart De Bruyn: ,ln de cafe's is het vooral de hygiëne die bedenkelijk 
IS!" 

eerst de provinciale selektle. De 
eerste vijf van elke provincie kun
nen dan deelnemen aan de natio
nale wedstrijden. Uiteindelijk blij
ven daar nog 19 kandidaten over. 
Twee van elke provincie en de 
zetelende kampioen. De jury 
bestaat uit 10 mensen. Zes be
oordelen het werk aan de toog, 
vier het werk aan de tafel." 

De details... 
WIJ: En de proef... 

B. De Bruyn: ,,De wedstrijd 
bestaat er in 2 pilsen van het vat, 
1 luxe-bier van lage gisting en 1 
van hoge gisting op fles te tappen 
en op te dienen volgens de regels 
van de kunst. Daarbij moet je op 
het kleinste detail letten. Ik noem 
er lukraak enkele. Bieren van 
hoge gisting op fles, een trappist 
b.v. moeten aan de tafel ge
schonken worden en niet aan de 

toog. Ze moeten in een droog 
glas, dat vooraf aan de toog goed 
ontvet werd en proper werd afge
droogd. Aan de tafel wordt het 
ontstopt, want als dat aan de toog 
gebeurt is er reeds een deel van 
het koolzuur ontsnapt, vervol
gens wordt de drank uitgeschon-
ken zonder dat het bier,,klokt" in 
het flesje. In bier van hoge gisting 
zit meestal een bezinksel en niet 
iedereen lust dat. Wanneer er nu 
luchtbellen in het flesje geraken 
gaat het bier klokken en ver
mengt het bezinksel zich met het 
bier en wordt troebel. Tweede de
tail: het glas wordt altijd volgego
ten. Het schuim er bovenop in 
een torentje, maar met altijd ge
noeg bier in het flesje opdat de 
klant zou kunnen bijgieten en de 
schuimkol kan behouden. Glas 
en flesje moeten steeds met de 
merknaam naar de klant gekeerd 
worden, ook de bierviltjes. Bij 

zo'n details wint of verliest men 
punten..." 

Dat de wedstrijd „Biertappen" 
niet zo maar een vrijblijvend on
deronsje is getuigt het diploma 
dat Bart De Bruyn voortaan in 
huis heeft. Zijn hoge selektle 
waarborgt de kennis over ,,de 
kenmerken en het bereiden van 
het bier, de techniek en de prak
tijk van het goed tappen van het 
bier. De kennis over de werking 
van het onderhoud, het regelen 
en het depanneren van de ta
pinstallaties. De beheersing van 
de hygiëne, de bedieningstech
niek en het kontakt met het 
kliënteel". 

Een hele mond vol, dus... 

Klankbord 
WIJ: Een café, is dat meer 

dan mensen te drinken geven? 
B. De Bruyn: ,,Ongetwijfeld. 

Volgens mij zijn er 80 tot 90 % 
van de bezoekers mensen die ko
men om ontvangen te worden. 
Als er een enkeling binnenkomt 
zie je onmiddelijk of hij of zij komt 
om te praten of om alleen te zijn. 
Wie aan de toog komt wil een 
babbeltje slaan, wie gaat zitten 
wil gerust gelaten worden. Een 
herbergier moet ook een beetje 
psychiater zijn want een café is 
het klankbord voor het grote en 
kleine verdriet van de mensen. Ik 
had dat reeds vroeger geleerd 
toen mijn ouders nog hun zaak 
hadden, fi/lijn moeder was daar 
zeer goed in, zij was al een beetje 
ouder en zowat de moeder van 
haar klanten. Er waren er die 
haar hun liefdesproblemen kwa
men uitleggen en bij haar uithuil
den. Je mag echter nooit te ver 
ingaan op de problemen, afstand 
houden blijft noodzakelijk. Toch 
mag je dat niet laten merken 
want dan komen de klanten niet 
meer terug. Ook mag je je me
ning niet opdringen. Het is soms 
met gemakkelijk, hoor!" 

WIJ: Is het café de haard 
voor alkoholisme? 

B. De Bruyn: „De strafste al-
kolholisten komen niet op café, 
die zitten thuis in silte te drinken. 
Een echte alkoholist toont niet 
graag dat hij een alkoholist is, hij 
zal dat ook nooit toegeven. Nee, 
die drinkt thuis in het geniep. Wat 
met wil zeggen dat ik als café
baas het drankprobleem uit de 
weg ga. En het is een groot pro
bleem ! Eigenlijk moet ik na twee 
glazen zeggen: Sorry, een derde 
kan er niet meer bij! Het is vaak 
een gewetensprobleem. Je moet 
vooral weten aan wie je drank 
schenkt want de ene kan er beter 
tegen dan de andere. Als je ziet 
dat iemand te ver gaat dan moet 
je de moed hebben om te zeggen 
dat het ,,de laatste" was. Komt 
daarbij dat je nog moet weten 
hoe je het moet zeggen, want op
vliegende klanten kunnen veel 
onheil aanrichten. Ze beseffen 
ook niet dat men op zo'n ogenblik 
in hun eigen voordeel spreekt. 

Maar veel last heb ik daar tot nu 
tot nog niet mee gehad." 

Een ploeg vormen 
WIJ: Ik neem aan dat café-

uitbaten een zwaar beroep is... 

B. De Bruyn: ,,Dat hangt af 
van zaak tot zaak. Wij openen om 
14u. en zijn gemiddeld 12 u. per 
dag open, maar soms is dat wel 
14 of 18u. Gisterenmorgen was 
het halfvijf en zijn we pas dan al
letwee kunnen gaan slapen, dan 
sta je voor 10 uur niet op. Dat is 
dan nog maar 5 1/2 uur nacht
rust. Dan moet er nog gekuist 
worden, soms staat er nog afwas 
van eten dat 's nachts opgediend 
werd. De frigo's zijn gewoonlijk 
gevuld vóór we gaan slapen, dan 
heeft de drank de ganse nacht 
om te koelen. Het leeggoed moet 
getriëerd worden, boodschappen 
gedaan, er moet veel in huis ge
haald worden. De voorbereiding 
van het eten moet gebeuren. Dit 
allemaal tussen opstaan en 14u. 
De meeste mensen zeggen dan: 
Ho, ze doen maar om twee uur 
open, die hebben toch een zwak 
leven, hé..." 

WIJ: Heeft een dergelijke le
venswijze geen invloed op het 
familiale leven? 

B. De Bruyn: ,,Je moet met je 
partner een echte ploeg vormen 
of het loopt verkeerd en je moet 
bewust kiezen voor een soort 
café. Dat is ook de reden waarom 
we slechts in de vroege namid
dag openen. Zo vinden we ook 
nog de tijd om samen eens te 
gaan winkelen, of om samen 
eens een pint te gaan pakken. Bij 
de konkurrentie..." 

Een lange toog 
WIJ: Hoe zou jij je ideaal café 

omschrijven? 

B. De Bruyn: ,,Het is een ta
veerne waar de bezoekers kun
nen genieten van een goede 
snack, waar ze een kaartje kun
nen leggen, rustig praten en waar 
ze niet boven de muziek uit moe
ten krijsen. Het is een café waar 
de hygiëne als voornaamste 
goed staat aangeschreven en 
waar je met bang moet zijn om 
naar het toilet te gaan. Waar de 
baas vriendelijk is en niet met 
een lang gezicht achter de toog 
staat. Waar ik het bier geser
veerd krijg dat ik op dat ogenblik 
lust en bovendien in de beste om
standigheden wordt geschonken. 
Als ik zelf op café ga, zoek ik een 
herberg waar mensen komen die 
er het vast kliënteel vormen en 
die ik ken, met een lange toog 
waar de vrienden samen rond 
staan zodat „Laat den toog nog 
ne keer drinken" door iedereen 
onmiddellijk wordt begrepen." 

WIJ: Uw globale indruk over 
onze cafe's? 

B. De Bruyn: „Ik zou eerder 
zeggen dat die niet te best is 
want er-zijn weinig uitbaters die 
xle bieren behandelen zoals het 
hoort, doodgewoon uit onkunde. 
Ik geef toe dat, toen ik hier be
gonnen ben, ik ook bij die grote 
hoop was. Ik probeerde het zo 
goed mogelijk te doen, maar ik 
had geen stielkennis." 

(m.v.l.) 

/MENSEN 
•1SONS 
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