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N i e m a n d m a g o n t b r e k e n ! 

Grootse Volksunie-meeting 
Zondagnamiddag 12 april in de Brusselse Magdalenazaal 

Straatsburg 
in de praictijic 

Het volstaat, de zerpe kommentaren in de francofone pers te le
zen om te beseffen dat de uitspraak van het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens inzake de klacht Clerfayt-Mohin hard is 
aangekomen bij de kultuurimperialisten. 

Wat had er de FDF-er Clerfayt en Lucienne Mathieu-Mohin, 
thans PRL, toe aangezet om in 1981 hun toevlucht te zoeken bij de 
rechters te Straatsburg? Beide klagers wonen in Vlaamse ge
meenten: Clerfayt in Sint-Genesius-Rode en Mathieu-Mohin te 
Vilvoorde. Ze bekloegen er zich over dat zij niet konden zetelen in 
de Vlaamse Raad. Ze staken niet weg dat het geenszins hun be
doeling was om in de Raad te zetelen. Het was er om te doen, door 
middel van die klacht een uitspraak te krijgen van het Hof van 
Straatsburg over het diskriminerend karakter van de taalwet
geving. 

Ze zijn van een kale kermis thuisgekomen. Het Hof van Straats
burg heeft geen moeite gehad om het bestaan van eentalige gebie
den in België te erkennen en daaruit de besluiten te trekken die 
zich opdringenn. Zo o.m. dat de officiële taal in Vlaanderen het 
Nederlands is en dat, wie er een politiek ambt wil bekleden, Ne
derlands moet kennen. 

Vlaamse kommentatoren hebben deze uitspraak van Straats
burg een „historisch arrest" genoemd. Het is in ieder geval een be
langrijk arrest omwille van zijn internationaal karakter. Maar 
het is slechts het zoveelste arrest in een lange rij uitspraken in ge
lijkaardige en verwante aangelegenheden. 

In 1963 kregen de francofonen het faciliteitenstelsel in zes rand
gemeenten rond Brussel. Sindsdien heeft de staatshervorming — 
hoe onvolmaakt ze ook weze — het begrip van de taalhomogeniteit 
der gemeenschappen versterkt. De franstaligen bleven nochtans 
ontkennen dat faciliteiten bedoeld waren als een overgangsmid
del om hen binnen te leiden in de nederlandstalige gemeenschap. 
Ze bleven de bevestiging en de uitbreiding van de faciliteiten ei
sen als een voor altijd verworven recht op franstaligheid ook in 
het politieke leven van de Vlaamse gemeenschap. 

Een lange reeks arresten van de Raad van State heeft deze aan
spraken stelselmatig ingeperkt. In 1979 schreef het arrest Carlier 
de verplichting tot nederlandstalige eedaflegging voor. In 1981 
volgde het arrest Verheyden met de verplichting tot het houden 
van nederlandstalige stemmingen. In 1983 schreef het arrest in
zake Sint-Genesius-Rode voor, dat de besprekingen in de gemeen
teraad moesten gehouden worden in het Nederlands. Sindsdien is, 
tot en met in het recente arrest Capart, bevestigd dat de verkoze-
nen Nederlands moeten kennen. Inmiddels was er ook het arrest 
Happart. 

De uitspraak van Straatsburg is slechts in die zin „historisch" 
dat ze de taalwetgeving en de talrijke arresten van de Raad van 
State bekrachtigt op een internationaal forum. 

De moeilijkheid totnogtoe was echter niet dat er geen taalwetge
ving en geen bevestigende arresten zouden geweest zijn. De moei
lijkheid was en is, dat ze stelselmatig overtreden en gewoon in het 
hoekje worden geveegd, tot en met door de hoogste instanties van 
de uitvoerende macht. 

In Vlaams-Brabant heeft de dubbelzinnige houding van een 
reeks ministers van Binnenlandse Zaken, vooral destijds van No-
thomb, steeds voedsel gegeven aan de franstalige arrogantie. In 
de zaak Happart, waar sinds maanden de uitspraak van de Raad 
van State op tafel ligt en de eerste-minister beloofd had dat ze on
middellijk zou uitgevoerd worden naar de letter en de geest, blijft 
Happart aanmodderen. 

Reeds de Romeinen zegden: quid leges sine moribus? Wat zijn 
wetten en gerechtelijke uitspraken waard, als de politieke prak
tijk ze waardeloos maakt? Alle „historische" arresten ten spijt 
heeft de Vlaamse gemeenschap nog altijd niet de macht, ze zonder 
meer ten uitvoer te leggen. Nietwaar, Swaelen en Neyts? 

t.v.o. 
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Chef van de Belgische 
doeane-opsporingsdienst: 

„Ik zeg niks" 
Vonge week kon U in dit blad de weergave van 

een vraaggesprek lezen dat de redaktie in Stock
holm had met de chef van de Zweedse doeane-
recherche, Sigvard Falkenland. 

Zijn verklaringen bleven niet onopgemerkt... 

U IT dit interview werd één 
en ander duidelijl< over de 
mogelijke Belgische kon-

nektie bij de levering van wapens 
en munitie aan Iran. Vooral de 
betrokkenheid van het Belgische 
bedrijf PRB kon in dit verband nog 
moeilijk geloochend worden. Dit 
gespecialiseerde bedrijf ontving im
mers een deel van het kontrakt dat 
het Zweedse Bofors afgesloten had, 
waardoor grote hoeveelheden muni
tie — mits een handig truukje — naar 
het Golfgebied werden verscheept. 

Het hoofd van de Zweedse doeane-
opsporingsdienst zei ook dat hij de 
Belgische doeane in de loop van vo
rig jaar op de hoogte had gebracht 
van deze smokkel. Financieminister 
Mark Eyskens bevestigde in de Ka
mer dat dit inderdaad gebeurd was 
op 21 november '86. 

Wij belden gisterenochtend de Bel
gische kollega van Falkenland op, di-
rekteur Jonart. Vriendelijk maar kor
daat antwoordde hij op de meeste 
vragen met: „Ik zeg niks". In België 
geldt immers zwijgplicht voor ambte

naren... Niettemin vernamen wij dat 
het Belgische doeane-onderzoek 
rond is en dat het rapport bijna klaar 
is. „Het hele dossier wordt binnen
kort aan de minister overgemaakt." 

Jonart ontkent wel dat er in de 
Zweedse dokumentatie sprake is van 
Belgische firma's. Het betrof, zegt 
deze doeane-direkteur, slechts de na
men van schepen die op welbepaalde 
data uit Zweden vertrokken waren en 
als bestemming België opgegeven 
hadden. De Belgische doeane heeft 
ven/olgens onderzocht of deze sche
pen wel degelijk Belgische havens 
hebben aangedaan, wat er aan boord 
was en wat er eventueel gelost en ge
laden werd. „Een zeer ingewikkeld 
en tijdrovend onderzoek", aldus Jo
nart. „Wij moesten de Zweedse ge
gevens in verbinding brengen met 
onze dokumentatie." 

Wat het Belgisch doeane-
onderzoek uiteindelijk opgeleverd 
heeft konden wij niet vernemen. 
„Nog een beetje wachten. En dan zal 
de minister U alle inlichtingen kunnen 
verstrekken." 

Onmiddellijk na dit gesprek met Jo
nart probeerden wij Falkenland te 
bellen, maar deze bleek voorlopig on
bereikbaar te zijn. 

Merkwaardig bij dit alles is toch wel 
dat het Belgische doeanerapport 
blijkbaar nog steeds niet klaar is, al
hoewel direkteur Jonart ons ook al op 
13 februari gezegd had dat het „bijna 
klaar" was. Waarom heeft de mi
nister het rapport — ook al is het dan 
nog niet helemaal klaar — nog steeds 
niet opgeëist? Bovendien kloppen de 
verklaringen van de Belgische en 
Zweedse doeane-chefs eigenlijk niet 
helemaal met elkaar. 

Tot slot blijft daar de levensgrote 
vraag; wat nu? De CVP mag dan wel 
gezegd hebben niet tegen een parle
mentaire onderzoekskommissie ge
kant te zijn, maar dinsdag werd het 
VU-voorstel terzake toch nog maar 
eens doorgeschoven naar een an
dere senaatskommissie. Het vermoe
den dat „men" opzettelijk en bewust 
tijd aan het winnen is, wordt hierdoor 
slechts versterkt. (pvdd) 

Tandwlel 
en bloem 

Dit dubbeldik groen tema-
nummer van WIJ valt deze 
week uitzonderlijk in de bus 
van alle 51.000 vu-leden. 

Meteen bieden wij ook een 
unieke kans aan de nog niet-
geabonneerde leden om toe 
te treden tot de grote groep 
van wekelljl(se WIJ-lezers. 

Bekijk maar eens ons aan
bod op biz. 2. 
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... en WIJ 
Wij ontvangen graag brieven van 

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

De opinie, vertolkt in een lezersbrief, 
is niet noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

H E T ENE PLEZIER. . . 

Het is niet mijn gewoonte te reage
ren op persberichten, maar dit heeft 
de emmer doen overlopen. 

Het betreft een berichtgeving van 
de Standaard-krantengroep over de 
VU-autokaravaan in de mijnstreek. 
Dit op zaterdag 7 februari l.l. 

Persoonlijk hab ik telefonisch ge
protesteerd bij „Het Nieuwsblad". 
Naar het schijnt was de reporter niet 
verwittigd. Die uitleg nemen we niet! 

Ook dat men op biz. 5 van de 
maandag daarop de VU-karavaan in 
een paar lijntjes afmaakt. En dit na 
een groot verslag, mét frontpagina-
nieuws, van de manifestatie te Has
selt in de voormiddag. 

Daar waar zeker en vast de op
komst bij de VU-autokaravaan veel 
hoger lag dan in de voormiddag. 
Waar ,,de rattevangers" zitten begin
nen we stilaan te weten. Ze zitten ze
ker en vast niet bij de VU. 

Het is hoog tijd dat we die zaken 
eens in iedere VU-afdeling bespre
ken. Wat met de pers? Van mij krijgt 
,,De Standaard-groep" voorlopig 
neen frank meer. het ene plezier is 
het andere waard I 

W.S., Aalter 

DEMOKRATIE... 
Dat deze regering met volmachten 

werkt weet iedereen. Dat daardoor 
het parlement zo goed als buitenspel 
staat weet ook iedereen. 

Maar dat de parlementsleden zelfs 
geen antwoord meer krijgen op hun 
rechtmatige vragen, dat weet waar
schijnlijk niet iedereen. 

Vraag het maar eens aan Hugo 
Schiltz die vorige week in de Kamer 
aan premier W. Martens een indrin
gende vraag stelde omtrent het,,poli
tieke mandaat van KS-Manager 
Gheyselinck". Deze heer durft het 
aan de Volksunie en in het bijzonder 
voorzitter Jaak Gabriels aan te vallen 
en als demagoog te bestempelen. 
Heeft Gheyselinck het recht, het 
mandaat om de partijpolitieke toer op 
te gaan? Dat wilde Schiltz weten. 

Premier Martens gewaardigde zich 
niet hierop te antwoorden en liet 
staatssekretarls Aerts deze klus op
knappen. Aerts las een stroeve niets
zeggende tekst voor als antwoord op 
het briljante betoog van gewezen mi
nister Hugo Schiltz! Demokratle noe
men ze dat I 

't Is ver gekomen in dit ,,land der 
dwazen"! 

IJzerbedevaartkomltee-
gewest Maaseik 

BRT-VRT 
Toen de naam BNRO wijzigde naar 

NIR en deze op zijn beurt naar BRT 
zweeg Iedereen alhoewel dit ook geld 
kostte. Wanneer de franstaligen een f 
toevoegden aan RTB zweeg ieder
een; men vond het normaal dat de 
franstalige gemeenschap graag haar 
autonomie onderlijnde. 

Meer nog, toen de RTBf voor de in
richting van het Eurovisie Songfesti
val niet wilde weten van een zaal in 
Vlaanderen, alhoewel er voldoende 
voorhanden waren, en liever 64 mil
joen spendeert aan het in orde bren

gen van de Heizelzalen, zwegen alle 
Belgische hoera-patriotten. Nu blijkt 
dat heel dit gebeuren ongeveer 400 
miljoen zal kosten en veel officiële in
stanties, zelfs Vlaamse — zoals de 
Toeristische Dienst — vele tientallen 
miljoenen over hebben voor dit één
malig spektakel, verbaast het ons 
geen reakties op te vangen. Niet van 
Agaiev (Belgalef!), de PVV of van 
mensen als administrateur generaal 
Cas Goossens die in de Kommissie 
van de Vlaamse Raad geen princi
piële bezwaren opperde en nadien 
met allerlei belachelijke argumenten 
voor de dag kwam waarop door de 
Belgicistische middens gretig werd 
Ingespeeld. 

En waarom reageert de Bond van 
Radio- en TV-journalisten niet op 
deze verspilling van zoveel geldmid
delen wanneer het instituut anders 
heel wat kwalitatief hoogstaander 
werk zou kunnen leveren? 

Dat de Groenen beschaamd zijn 
om hun Vlaamse identiteit is reeds 
lang bekend maar dat ook de PVV 
deze toer opgaat is onbegrijpelijk. An-
nemie Neyts mag op de PVV-
nieuwjaarsreceptie wel zeggen dat 
de Vlamingen zich als volwassen 
mensen willen gedragen, de PVV 
(Partij voor Verlegen Vlamingen?) 
heeft door haar houding in deze zaak 
evenals door haar standpunt inzake 
de erkenning van de IJzertoren als 
memoriaal zeker geen blijk gegeven 
van verdraagzaamheid en Vlaamse 
volwassenheid. 

J. Valkeniers, senator 

GROOT GELUK 
In 1978, nadat Tindemans op een 

trouweloze wijze zijn kus aan Antoi
nette Spaak verloochende en naar de 
koning liep om zijn regering te doen 
vallen, hielden vele oprechte Vlamin
gen hun hart vast. Zou de enige echte 
Vlaamse troef, de VU, gekraakt zijn? 

Wat een groot geluk dat er in 
Vlaanderen genoeg wijsheid en 
oprechtheid overbleef en dat de VU 
het verraad van de CVP-onderhande-
laars overleefde. Zo dat alles had ge
leid tot een volledige versplintering 
onder Vlaamsgezinden, dan ware 
Happart al lang benoemd en... was er 
misschien niet alleen sprake van 
Voeren bij Brussel te voegen, maar 
zelfs van het naar Luik terug te 
sturen. 

De enige doeltreffende slagkracht 
ligt bij de VU. Daaraan dacht ik toen 
ik een nogal beledigend stuk las over 
het voorstel om BRT in VRT om te do
pen. Ineens sprak men dat het miljoe
nen zou gekost hebben, dat ons 
imago erdoor zou lijden, enz. enz. 
Maar toen RTB in RTBf veranderde 
had niemand bezwaar, zelfs de week
bladen niet die nu op hun ,,poten" 
staan tegen senator Van Ooteghem, 
die ,,boerendeputee". 

Wat met wegneemt dat onze man
datarissen toch goed uit hun doppen 
moeten kijken, want alle middelen 
zijn goed om ons kwaad te doen en 
belachelijk te maken of om ons te ver
delen. 

Dit verdelen ziet men dadelijk in 
het voorstel van de CVP om van de 
IJzertoren hét Vlaams monument te 
maken. Liefst aan de schijnheilighe-
den van de CVP geen vingers ver

branden en geen algemene stand
punten opleggen over zaken, die met 
geweten of filosofische overtuiging 
hebben te maken. 

De VU is immers Vlaams, open, 
verdraagzaam en, voor mij, de enige 
echte troef voor Vlaanderen. 

Fl. Smit, Putte 

VERKRACHTING 

Twee weken geleden, donderdaga
vond, heeft men de waarheid over het 
huidige België nog maar eens ver
kracht in een TV-uitzending van de 
BBC. 

,,België verdeelde hoofdstad van 
Europa" was de titel; de Engelse re
porter Merritt van de Sunday Times 
wilde graag meer vernemen over de 
huidige taaitoestand in ons land, en 
men voelde zo aan dat hij er meer 
over wist. 

Maar schrik niet, weet U wie men 
aan het woord liet? Onze hevigste 
unitaristen, o.a.: Martens, Tinde
mans, Willy De Clercq, André Ley-
sen, de man die alles best weet, het 
vergif voor Vlaanderen, en... José 
Happart! 

Zo wordt onze huidige situatie in 
het buitenland maar voortdurend ver
kracht, niemand mag weten of er ach
terkomen hoe hier de toestand evolu
eert en hoe dicht men staat bij een fe
deralisme of een... barst. 

Volgens deze individuen gaat alles 
opperbest, goede verstandhouding, 
geen problemen tussen Vlamingen 
en Walen; zo ook verdraaide Johan 
Anthierens enkele weken geleden de 
waarheid op de Nederlandse TV. 

Dit alles doet mij satirsch denken 
aan de vrouw die op zekere dag een 
kind ter wereld brengt en waarvan 
niemand wist dat ze zwanger was, ze 
had het immer verzwegen. 

Het is op heden erg gesteld met de 
huidige media in het algemeen. Hoe 
kan het anders? 

Frans Van Ransbeek, Asse 

NAAMSVERANDERING 
Sedert de aanstelling van Jaak Ga

briels als VU-voorzitter worden er jon
gere en duidelijker standpunten inge
nomen (o.a. m.b.t. het Leefmilieu). 

Om ook de gewone man/vrouw in 
de straat duidelijker te maken dat de 
VU is vernieuwd, zou dit volgens mijn 
mening het best gebeuren met een 
kleine wijziging (of toevoeging) aan 

de naam Volksunie. D.w.z met een 
verandering die doelt op een toe
komstig Vlaanderen, dat groen en ge
zond moet zijn. 

Immers de mensen gaan zich nog 
meer en meer bekommeren om hun 
levenswijze en worden angstiger aan
gaande het leefmilieu. Ook in een ge
federaliseerd België zullen de milieu
problemen steeds aktueel blijven. 

De naam Volksunie zegt de ge
wone man/vrouw in de straat mets 
over de beoogde doelstellingen van 
de partij. Dit is wel het geval voor de 
benamingen van de meeste andere 
partijen in Vlaanderen. 

Zonder een kleine naamsverande
ring aan Volksunie vrees ik, dat tij
dens een volgende kiesstrijd de partij 
nog niet vernieuwend genoeg over
komt en direkt aanspreekt. 

M.A., Maaseik 

„DIE STEM" 

Eindelijk heeft het IJzerbedevaart-
komitee zich, door afstand te nemen 
van het Zuidafrikaanse apartheidsre-
gime, bevrijd. Eindelijk verlost van 
vele rechtgeaarde volksnatlonallsten, 
van de schuldgevoelens die zij heb
ben bij het zingen van ,,die Stem" op 
hun bedevaart. 

Eindelijk zet men een stap in de 
goede richting om Vlaamse mani
festaties van alle muffe geurtjes te 
ontdoen. Hoewel te laat genomen, 
verdient deze beslissing van het ko-
mitee om op applaus te worden ont
haald. Ook felicitaties voor de WIJ-
redaktie, die door haar houding tij
dens de voorbije maanden de kwestie 
bespreekbaar maakte binnen de 
Vlaamse beweging. 

M.A., O.L.V.-Waver 
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Fawn Hall 
praat 

Irangate... 

Het schandaal van de levering 
van Amerikaanse wapens aan het 
zo verfoeide regime van Khomel-
ny nadert In de Verenigde Staten 
zijn ontknoping. De parlementai
re onderzoekskommissie Is klaar 
met haar rapport, sommige poli
tieke medewerkers hebben al hun 
koffers mogen pakken en zelfs 
gerechtelijke vervolging lijkt met 
uitgesloten. 

De voorbije dagen werd er noQ 
een licht erotisch sausje over de 
zg. Irangate gegoten. De prlvé-
sekretaresse van één van de 
hoofverantwoordelijken In dit 
schandaal, de 27-jarlge blonde 
en erg knappe Fawn Hall, Is aan 
het praten gegaan. Zij bekende 
ten overstaan van de aanklager 
dat zij met haar baas meegehol
pen had bij de vernietiging van 
allerlei dokumenten die betrek
king hadden op de verkoop van 
wapens aan Iran. 

Toch jammer dat bepaalde Bel
gische verantwoordelijken er 
geen beeldschone sekretaressen 
op nahouden die, mits enig aan
dringen, hoogst Interessante din
gen zouden kunnen vertellen. Het 
Belgisch Wapengate zou onge
twijfeld nóg spannender worden. 

Tenzij wij ons vergissen... 

...reikt ver 
De kans dat wij ons enkele 

weken geleden zwaar vergist zou
den hebben, wordt anderzijds wel 
kleiner. 

In ons nummer van 12 februari 
opperden wij heel voorzichtig dat 
er misschien wel een verband zou 
kunnen bestaan tussen de moord 
op de Zweedse premier Olof Pal-
me en de levering van wapens 
aan Iran. Deze hypotese werd 
helemaal niet ernstig genomen 
door de kollega's. Behalve dan 
door Le Soir. 

Zondag verscheen er In de ge
zaghebbende New York Times 
echter een opvallend artikel, dat 
eveneens gebaseerd was op 
deze veronderstelling. Deze 
Amerikaanse krant gaat zelfs een 
heel stuk verder. De New York 

m 
Times zegt uit heel goed Ingelich
te bron vernomen te hebben dat 
bepaalde Zweedse regeringsle
den op de hoogte zijn van een 
verband tussen de moord op de 
Zweedse premier en diens vaste 
overtuiging een einde te maken 
aan de Bofors-munitieleveringen 
aan Iran. Erger nog: de Zweedse 
regering zou tussenbeide geko
men zijn om elk onderzoek In die 
richting te stoppen. 

Deze publikatie verwekte, uit
gerekend daags na de verjaardag 
van de aanslag op Palme, heel 
grote beroering om en rond 
Stockholm. De opvolger van Pal-
me, premier Ingvar Carlsson 
haastte zich om te zeggen dat 
Zweden er niks bij te winnen heeft 
de waarheid te verbergen. Maan
dag publiceerden verschillende 
Zweedse dagbladen echter een 
reeks artikelen, die voortbordu
ren op deze mogelijkheid en zelfs 
enkele nieuwe elementen aan
brengen. 

Waarom 
werd 
Palme 
vermoord? 

Stel je nu maar eventjes voor 
wat het zou betekenen Indien ook 
België Iets met de affaire zou te 
maken gehad hebben... 

Lastig 
Dat VU-senatoren geen makke

lijke rakkers zijn, Is al langer be-

X||JEi/i24GEN AAN... 
Kamerlid Nelly Maes 

a Welk Is uw reaktle op de 
recente voorstellen van de Rus
sische partijleider Gorbatsjov? 

,,De voorstellen van de Russi
sche partijleider om binnen de vijf 
jaar alle middellange-afstandsra-
ketten uit Europa weg te halen 
wekken op zijn minst de hoop dat 
het tussen de Grootmachten ein
delijk tot ernstige onderhandelin
gen over ontwapening kan ko
men. Die hoop was al in Reykja
vik ontstaan maar toen bleven er 
nog te veel voorafgaande voor
waarden overeind. 

Europa, zowel Oost als West, 
leeft met de vrees dat een nuk-
leair konflikt tussen de twee 
Grootmachten op dit kontinent 
zou kunnen uitgevochten wor
den. Wij hebben er alle belang bij 
dat deze onderhandelingen sla
gen. Ook wie niet gelooft in de 
vredeswil van Gorbatsjov zal 
moeten toegeven dat hij de Euro
pese opinie begrepen heeft." 
D Denkt U dat de wereld nu 
dichter staat bij een akkoord 
onder de Grootmachten? 

,,Een akkoord tussen de Groot
machten over een totale beper
king van de bewapeningswed
loop IS zeker nog niet voor mor
gen. Maar in Rusland schijnt de 
beweeglijke diplomatie aan be

lang te winnen. Ik denk dat de 
Sovjet-Unie erop rekent dat met 
een Reagan aan het eind van zijn 
ambtstermijn meer te bereiken 
valt, dan met een opvolger die 
zich weer eens van zijn ferme 
kant zal moeten tonen. 

Het is nu maar de vraag of de 
Amerikaanse president niet al te 
zeer vast zit in het moeras van 
,,Irangate" om nog effektie te 
kunnen optreden." 
n Wat zal er gebeuren indien 
het ook deze keer niet lukt? 

,,Als het deze keer niet lukt, zal 
de bewapeningswedloop onge
twijfeld verdergaan. De militarise
ring van de ruimte, de spreiding 
van de atoomwapens in de derde 
wereld en de uitbreiding van het 
aantal atoommogendheden zul
len gigantische hoeveelheden 
geld opslokken. Ten koste van de 
levensnoodzakelijke dingen als 
voedsel, huisvesting en verzor
ging van de zich uitbreidende 
wereldbevolking. Toenemende 
instalibiteit en toenemende bewa
pening zullen de vrede morgen 
nog meer dan vandaag bedrei
gen." 

D Gelooft U überhaupt in de 
wil tot vrede van de Grootmach
ten? 

,,lk geloof niet dat één van de 

beide Grootmachten de oorlog 
wil. Zij streven beiden naar hét 
behoud en zo mogelijk de uitbrei
ding van hun invloedssfeer en 
gebruiken daartoe alle middelen 
die zij zich kunnen veroorloven, 
zonder zichzelf een schade te 
berokkenen die groter Is dan het 
bereikte voordeel. Af en toe mis-
rekenen zij zich daarbij. 

Geen van beiden kan zich per
mitteren het leven van de eigen 
burgers massaal op het spel te 
zetten. Zolang de vrede hun be
langen dient, zullen zij de vrede 
willen. Maar intussen in zoveel 
militaire konflikten gemengd blij
ven dat het uit de hand lopen met 
kan uitgesloten worden." 

D Wat moet de Belgische re
gering nu doen? 

,,De Belgische regering moet 
zich inspannen om de onderhan
delingen te laten slagen, ook al zit 
Europa niet aan tafel. Het Euro
pees voorzitterschap zal aan mi
nister Tindemans de gelegenheid 
geven om met zijn kollega's in
tens overleg te plegen. 

In deze omstandigheden over
gaan tot de plaatsing van 32 bij
komende kruisraketten in dit na
jaar zou niet fatsoenlijk zijn." 

^ENSENiN 

kend Enkele jaren geleden werd 
een klassement opgemaakt waar
uit bleek dat de Brugse VU-sena-
tor Guido Van In veruit het aktlef-
ste lid was van de Hoge Vergade
ring. 

Indien men voor de zittijd 1985-
86 de rangschikking bekijkt van 
zij die de meeste vragen stelden, 
dan wordt nogmaals geïllustreerd 
dat de Volksunie-mandatarissen 

Vaak tégen de vakbondsleiding in en ondanks alle mooie praatjes 
van de heer Gheyselinck, blijven veel kompels hun ongenoegen uiten 
tegen het sluitingsplan voor de Kempense Steenkoolmijnen. 

Het lijkt er steeds op dat alleen nog de Volksunie het opneemt voor 
de met werkloosheid bedreigde mijnwerkers. 

Valkeniers 
pleit 
voor KVS 

zichzelf en de ministers weinig 
rust gunnen. 

Kampioen Is de Brabantse VU-
er Jet Valkeniers. Hij stelde niet 
minder dan 303 vragen, dit Is 
bijna één per dag. In deze top-tien 
van vragenstellers staan trou
wens nog drie VU-senatoren: 
Van In, Van Ooteghem en Van 
Grembergen. 

Eén van de jongste vragen van 
Jef Valkeniers kreeg terecht eni
ge weerklank In de pers. Hij 
neemt het Immers op voor de 
erbarmelijke toestand waarin de 
Koninklijke Vlaamse Schouwburg 
te Brussel verkeert. KVS-topaktrl-
ce Chris Lomme wees ook al op 
deze onhoudbare toestand In ons 
vraaggesprek van begin januari. 

Zowel de gebouwen als de 
werkruimten moeten echt drin
gend opgeknapt worden. Wat mo
gelijk IS voor de nationale Munt
schouwburg, waaraan liefst 1 mil
jard fr. werd gespendeerd, moet 

ook kunnen voor de Vlaamse kul-
tuurtempel In de hoofdstad. 

Gemeenschapsminister van 
kuituur Dewael speelt echter Pi-
latus en wast zijn handen in de 
onschuld. De KVS Is een stedelijk 
gebouw en bijgevolg moet de 
stad Brussel de herstellingswer
ken voor haar rekening nemen, 
zegt hij. Dewael weet nochtans 
heel goed dat het stadsbestuur 
van Brussel met de mogelijkhe
den en zeker niet de intentie heefi 
om de aanslepende verloedering 
tegen te gaan. 

Goed nieuws 

Tot slot Is er gelukkig nog een 
beetje goed nieuws ook. 

FDF-parlementslld Clerfayt 
werd volkomen In het ongelijk 
gesteld door het Europees Hot 
voor de Rechten van de Mens In 
Straatsburg, waarmee meteen 
een einde komt aan de Imperialis
tische tesis van de frankofonen 
Inzake Vlaams- Brabant. 

In Brugge werd het beloftevolle 
Breydel- en De Coninckjaar met 
de nodige luister en op sfeervolle 
wijze officieel ingezet. 

Gemeenschapsminister Ak-
kermans zou dan toch Iets gaan 
doen aan de al te fikse prijsverho
gingen waarvan de huurders van 
sociale woningen het slachtoffer 
zijn. 

Op Korsika blies een national-
tistisch kommando — als reaktle 
op de door de Franse overheid 
bevolen ontbinding van de regio
nale partijen — het centrale be
lastingskantoor In Bastia op. 
Daarbij vielen gelukkig geen ge
wonden, maar als gevolg van 
deze grondige aktle kan Parijs 
wel geruime tijd fluiten naar de 
belastingsgelden van de Korsika-
nen. Volgende week verschijnt 
over de gespannen toestand al
daar een ekskluslef verslag van 
Europarlementslid Wllly Kuij-
pers. 

Lady Di, de prinses van Wales, 
zal zich van haar kant bezighou
den met een kampagne tegen het 
roken. Zelfs koninklijke familiele
den zullen niet ontsnappen aan 
haar dwingend verzoek. 

En dankzij de inspanning van 
de katolieke staatssekretaris Wi-
vina Demeester zal men straks 
op de hoeken van de straten han
dige automaten vinden, waarmee 
de vraag van kinderen naar op
blaasbare ballonnen onmiddellijk 
zal kunnen bevredigd worden. 

Diana 
tegen roken 

5 MAART 1987 



M4} 
VU-offensief 
over Belgisch Wapengate 

CVP 
moet buigen 

Het perszaaltje van het VU-sekretariaat langsheen 
het Barrikadenplein zat vorige week woensdag prop
voljournalisten en kameralui toen voorzitter Gabriels 
het VU-dossier omtrent het Belgisch Wapengate toe
lichtte. 

E partijvoorzitter zei dat de 
VU zich sinds jaren ergert 
aan de Belgische wapen

en munitiehandel naar landen-in-
konflil<t. 

Steeds weer werd de bijna 
spreel<woordelijl< geworden Bel
gische hypokrisie gehekeld en 
herhaaldelijk werden pogingen 
ondernomen om langs wetge
vende weg een einde te maken 
aan deze handel van de dood. 

Dringend klaarheid 
Drie ovenwegingen zijn voor de 

VU richtinggevend en inspire
rend. Er is het morele aspekt; 
„Als pacifisten vinden wij het ver-
schrikl<elijk dat België op de één 
op andere manier medeplichtig is 
aan het instandhouden van bloe
dige konflikten waar ook ter we
reld. " Voorts is daar het louter ju-
risch aspekt, want hoe mank 
onze wetgeving terzake ook is, 
toch stelt deze duidelijk dat het 

verboden is wapens te leveren 
aan oorlogvoerende landen. „Be
drijven en/of autoriteiten die deze 
wetgeving — soms op subtiele 
wijze — omzeild hebben, moeten 
vervolgd worden." 

Tenslotte is er het politieke 
aspekt: „Bewindslui die dit han
deltje oogluikend toelaten of niets 
ondernemen om daar een einde 
aan te stellen, blijven schromelijk 
in gebreke en dienen desgeval
lend daaruit de konklusies te 
trekken." Het is, aldus Gabriels, 
echt de hoogste tijd dat er volle
dige klaarheid komt in deze on
kiese zaak. 

Vervolgens stond hij stil bij het 
WIJ-vraaggesprek met de chef 
van de Zweedse doeane-
opsporingsdienst (Sigvard Fal-
kenland), waaruit bleek dat 
minstens het Belgische bedrijf 
PRB wel degelijk (on
rechtstreeks) munitie had gele
verd aan Iran. Jaak Gabriels 
stelde daarbij een reeks perti-

De Volksunie gooit inderdaad al haar politiek gewicht in de schaal om opheldering te eisen in het onwelrie
kende dossier van de Belgische betrokkenheid bij de wapenleveringen aan Iran. 
Op de biezondere perskonferentie werd het woord gevoerd door partijvoorzitter Jaak Gabriels, partijsekre-
taris en senaatsfraktieleider Paul Van Grembergen, kamerfraktielelder Hugo Coveliers, Europees fraktielei-
der Jaak Vandemeulebroucke en Europarlementslid Willy Kuijpers, sinds jaar en dag specialist in deze ma
terie. 
Zowat de hele nationale pers evenals enkele buitenlandse korrespondenten bleken hoogst geïnteresseerd. 

(foto: Geert de Soete) 

nente vragen: hoe ver staat het 
met het Belgisch doeane-
onderzoek, waarom heeft de Bel
gische doeane zo lang gewacht 
met een onderzoek, werden er 
huiszoekingen verricht bij PRB? 

Ook het verschil tussen de 
snelle en doortastende wijze 
waarop de Zweedse doeane te
werk ging en de houding van de 
Zweedse politici enerzijds en de 

De terugkeer 
der beesten 

m^ RANTENNIEUWS In het 
mK Vlaanderen anno 1987 
• ^ te, wanneer ergens een 
beest in het openbaar ver
schijnt dat langer is dan twintig 
centimeter en dat niet behoort 
tot de huisdieren of tot de 
veestapel. 

Een paar welien geleden kon 
Je In je i<rant lezen, dat er een 
everzwijn opgedoken was in de 
Antwerpse Kempen. Het beest 
werd misschien wel door de 
Amerikanen van de kruisraket
ten uit zijn Ardeense bossen 
verdreven, of door de grote kou 
deze winter. Hoe dan ook was 
het terecht gekomen ergens in 
een Kempisch aardappelveld. 
Het werd gelukkig onmiddellijk 
neergelegd door een moedige 
jager. Zodat de opgeschrikte 
streek weer opgelucht kon 
ademhalen. 

Verleden weekeind werd te 
Schelle op het dak van een huls 
een aanvankelijk onbekend 
beest opgemerkt, dat bij na
dere beschouwing een bunzing 
bleek te zijn. De brandweer 
werd ontboden en kwam ter 
plekke met groot materiaal. Op
geschrikt door het blauwe 

zwaailicht van de pomplerswa-
gens verdween de bunzing in 
de schouw. Na ampel beraad 
werd dan ook besloten, deze 
schouw met het houweel te lijf 
te gaan. De bunzing maakte, 
zoals zovele misdadigers, ge
bruik van de duisternis om te 
ontkomen. De brandweer is de 
volgende dag een betonnen 
plaat op de vernielde schouw 
komen leggen. 

Bijna op hetzelfde ogenblik 
was in de wateren rond Merel-
beke een zeehond opgedoken. 
Ook hier werd de brandweer 
ontboden door de radeloze om
wonenden. De pompiers slaag

den er In, het dier in een sas 
binnen te drijven. De duikers 
die zich te water begaven om 
het dier te vangen, slaagden 
daar echter niet in. Naar ver
luidt zou de zeehond bij hun na
dering de vervaarlijke muil heb
ben geopend. 

De inmiddels telefonisch ge
raadpleegde dierentuin van 
Antwerpen wees er op dat de 
zeehond wettelijk beschermd is 
en niet gevangen mag worden. 
Waarna de brandweer opge
lucht de sluisdeuren openzette 
om de zeehond de vrijheid te 
geven en de kans om vanzelf 
dood te gaan in het smerige 
stinkwater waarin hij was te
rechtgekomen. 

Wie zegt daar dat fauna en 
flora In Vlaanderen ernstig be
dreigd zijn? Het opduiken, In 
de tijdspanne van nauwelijks 
enkele weken, van een ever-
zwijn gevolgd door een bun
zing en een zeehond schijnt er 
integendeel op te wijzen dat de 
Vlaamse homo sapiens bezig 
is, in zijn ongenadige strijd te
gen de wrede natuur het on
derspit te delven. 

lamentabel Belgische aanpak an
derzijds, werden door de voorzit
ter geïllustreerd. 

Parlementaire 
initiatieven 

Willy Kuijpers onthulde wat hij 
allemaal in Denemarken van zee
lieden had vernomen en voegde 
nog twee scheepsnamen toe aan 
de bestaande reeks van ,,ver
dachte" transporten naar Iran, 
die enkele dagen daarvoor op be
zoek waren in België. Zijn kollega 
Jaak Vandemeulebroucke sloot 
zich daarbij aan en venwees naar 
de onderzoekskommissie die 
straks, op initiatief van de VU-
leden, in het Europees Parlement 
van start gaat. Hij sprak ook over 
de reeks resoluties die zij terzake 
hadden ingediend. 

De VU-fraktieleider in de ka
mer, Hugo Coveliers, gaf uitleg 
bij de wetsvoorstellen die hij sa
men met Nelly Maes heeft inge
diend. Deze voorstellen beogen 
de oprichting van een kommissie 
die moet nagaan hoe de wapen
industrie kan omgebouwd wor
den naar een vredesnijverheid, 
een verbod op de waarborg door 
de Nationale Delcrederedienst 
voor de uitvoer van oorlogs- en 
strategisch materieel en een be
tere kontrole inzake de ,,end 
user". Voor het voorstel tot wijzi
ging van de zwijgplicht van amb
tenaren in spreekrecht (voorstel 
Vic Anciaux) wordt de spoedbe-
handeling gevraagd. 

Zijn senaatskollega, Paul Van 
Grembergen, riep de senatoren 
van de andere partijen op om zijn 
voorstel tot oprichting van een 
parlementaire onderzoekskom
missie (zoals in de VSA, in Zwe
den en in het Europarlement) te 
steunen. „Indien de meerder
heidspartijen dit verzoek verwer
pen, dan versterken zij de ge
ruchten alsof de verantwoorde
lijke ministers wel degelijk op de 
hoogte waren van deze illegale 
en onduldbare wapenhandel va
nuit België", waarschuwde de 
VU-fraktieleider. „Zoniet zullen 
wij zelf een tribunaal samenstel
len en de kerkelijke leiders, net 
zoals de verantwoordelijken van 

de grote sociale organisaties en 
de universiteiten, vragen hieraan 
mee te werken." 

Nelly Maes hekelde donder
dag in de kamer nogmaals de 
schijnheiligheid van de regering 
en vertolkte de VU-opmerkingen. 
Zij kreeg daarop slechts niets
zeggende antwoorden, die voor
bijgingen aan haar fundamentele 
opmerkingen. 

Geen vertraging! 
Het VU-offensief kwam net op 

het juiste moment. De pers gaf 
ruime weerklank aan de WIJ-
publikatie en aan de vele voor
stellen en rake vragen door de 
VU-partijtop gesteld. 

Uit goed ingelichte bron verne
men wij dat de CVP daardoor met 
de rug tegen de muur stond en 
moest buigen onder deze zware 
VU-druk. Weliswaar niet laaiend 
entoesiast stemde deze partij in 
met de oprichting van de door 
Paul Van Grembergen geëiste 
onderzoekskommissie. Wat een 
koerswending betekende, gezien 
het feit dat de CVP dit verzoek in 
het Europarlement niet had 
gesteund en op 13 februari had 
senator-partijvoorzitter Swaelen 
nog een vraag van Walter Luy-
ten in dit verband afgewezen. 

Deze week zal trouwens blijken 
of het de regeringspartijen me
nens is. Normaal gezien kan de 
kommisie justitie onmiddellijk 
beslissen om over te gaan tot de 
oprichting van zo'n onderzoeks
kommissie. Vervolgens moet dit 
voorstel naar de openbare zittirig 
van de senaat, waarna volgende 
week effektief kan van start ge
gaan worden met de werkzaam
heden. 

Elk eventueel vertragingsma-
neuver is nu uit den boze. En ver
raadt angst die naar medeplich
tigheid ruikt. 
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Is de uitvoering onbetaalbaar? 

Het Afvalstoffenplan 
doorgelicht 

Eindelijk heeft de Vlaamse Regering een afvalstoffenplan 1986-1990 goedge
keurd op 25 februari 87. Alhoewel het plan nog veel vragen onbeantwoord laat 
en de uitvoering van het plan onbetaalbaar is met de huidige begrotingsmoge-
lijkheden, heeft het toch de verdienste een synthese te brengen van de belang
rijkste knelpunten. Het is een dokument van 55 biz. zodat we hier enkel een zeer 
onvolledige synthese kunnen brengen. 

Er worden verder specifieke 
maatregelen voorzien voor de 
jaarlijkse 3-4 miljoen m^ bag
gerspecie die dient gestort te 
worden alsook voor het slib af
komstig uit drink- en rioolwater
zuiveringsinstallaties. 

Landbouw-
afvalstoffen 

In Vlaanderen wordt jaarlijks 
20 miljoen ton drijfmest geprodu
ceerd waarvan de helft afkomstig 
van runderen, 40 % van varkens 
en 10 % van pluimvee. De mesto
verschotten worden naargelang 
de gehanteerde norm geschat op 
300.000 tot 3 miljoen ton/jaar met 
alle negatieve gevolgen die hier
door ontstaan voor de landbouw 
en het milieu. Een dekretale re
geling wordt meer dan dringend. 

DE totale hoeveelheid voort
gebracht huisvuil in 
Vlaanderen kan geraamd 

worden op 1,5 miljoen ton waar
van 10 % grof afval. Meer dan 97 
% van de bevoking kan gebruik 
maken van de ophalingsdiensten 
voor huisvuil. 

Evolutie 
De verwijdering van dit opge

haalde huisvuil heeft de jongste 
jaren een gevoelige evolutie on
dergaan. In 1986 werd 55 % van 
het vuil verbrand t.o.v. slechts 31 
% in 1981. Vandaag wordt nog 
slechts 20 % gestort op de alom 
gekontesteerde stortplaatsen ter
wijl dit in 1981 nog voor 44 % van 
het vuil het geval was. 17 % 
wordt verkleind en gestort t.o.v. 
19 % in 1981. 8 % wordt gekom-
posteerd t.o.v. 6 % in 1981. 

Er zijn in Vlaanderen 30 ver
werkingsinstallaties van diverse 
types, kapaciteit en benuttiging 
zoals blijkt uit bijgaande tabel. 

De kostprijs voor het storten 
lag gevoelig lager en kan ge
raamd worden op gemiddeld 300 
F/ton. 

Inzake huishoudelijke afvalin
zameling is er reeds een rationa
lisatie aan de gang die door het 
beleid nog zal ondersteund wor
den door de recyclage te bevor
deren. De recyclage-aktiviteiten 
worden echter afgeremd omwille 
van volgens ons kortzichtige eko-
nomische motieven. Het grootste 
probleem situeert zich langs de 
kant van de afzetmogelijkheden 
van de gerecycleerde produkten, 
hun prijs en hun kwaliteit. 

Het feit dat zuivere grondstof
fen meestal een meer konstante 
kwaliteit hebben brengt mee dat 
gerecycleerde produkten enkel 
kunnen konkurreren met de zui
vere grondstoffen wanneer ze ge
voelig goedkoper worden aange
boden. 

Het afvalstoffenplan voorziet 
recyclage bevorderende initiatie
ven zoals het uitbreiden van de 
kontainermethode zoals die van
daag bestaat voor glas en de ver
dere uitbouw van kontainerpar-
ken. Ook de gescheiden huis-
aan-huis ophaling zal bevorderd 
worden evenals het installeren 
van retourcentra, vooral nuttig 
voor inrichten van tweedehands-
winkels, rommelmarkten enz. 
van duurzame komsumptiegoe-
deren. 

Naast de bestaande verwer-
kingsmetoden zal ook verder pi-
lootonderzoek gebeuren naar de 
mogelijkheden om bepaalde af
valstoffen met hoogkalorische 
waarde om te zetten in waarde
volle brandstof. De gedaalde olie
prijzen zullen de rentabiliteits-
drempel van deze metode na
tuurlijk gevoelig verhogen. 

Huisvuil bestaat voor ongeveer 

wijze 

komposteren 
verkleinen 
verbranden 

Totaal 

Aantal 

3 
7 

20 

30 

Optimale 
kapaciteit 

in ton 

163.000 
387.000 
845.000 

1.395.000 

Benuttigings-
graad In % 

63,1 
78.7 
75,7 

75,1 

Gem. kosq)rljs/ 
ton 

1.200 
700 

1.050 

70 % uit organisch materiaal en 
kan dus omgezet worden in bio
gas door mikrobiële omzetting 
onder anaerobe omstandighe
den. Het biogas bestaat hoofdza
kelijk uit methaan en koolstofdi
oxide en heeft een verbrandings
waarde die ongeveer 60 % be
draagt van aardgas. 

Door de organische fraktie in 
een afgesloten methaanreaktor 
intensief te vergisten bestaat de 
mogelijkheid de vergistingstijd 
sterk in te korten en het percen
tage gerekupeerd gas te verho
gen. Op die manier kan in één 
maand 120 m^ biogas per ton 
huisvuil gerekupereerd worden. 

Het procédé kan worden toe
gepast : 
— op vermalen huisvuil, na voor
sortering ; 
— op de zware organische frak
tie die overblijft na mechanische 
scheiding; 
— op broeimest van huisvuil of 
verse kompost; 
— gemengd met andere relatief 
droge afvalstoffen zoals slib. 

Indien een kosten-
batenanalyse gunstig uitvalt, zul
len geïntegreerde projekten uit
gewerkt worden voor de globale 
verwerking van diverse soorten 
vaste en vloeibare organische 
afval. 

Het afvalstoffenplan is er op 
korte termijn op gericht de 
bestaande installaties optimaler 
te laten gebruiken en de stort
plaatsen grondig te saneren. De 
gemeenten worden dan ook ver
plicht hun huisvuil in welbe
paalde installaties te laten ver
werken. 

Industriële 
afvalstoffen 

In Vlaanderen wordt er naar 
schatting jaarlijks 3,5 miljoen ton 
gewoon industrieel afval veroor
zaakt op honderden plaatsen en 
met een zeer sterk gevarieerde 
samenstelling. Daarnaast zijn er 
de buikafvalstoffen die op een 
beperkt aantal plaatsen in zeer 
grote hoeveelheden ontstaan 
met homogene samenstelling. 
Het gaat hierbij vooral om mijn-
bouwafval (6,^ miljoen ton), ah'a/-
gips (1,8 miljoen ton), vliegas (0,8 
miljoen ton), dunzuren (630 mil
joen ton). Dank zij de mel
dingsplicht bestaat er een inzicht 
in de verwerking van deze af
valstoffen over de jaren 1982-'84. 

De overheid wil in de komende 
periode ook hier de recyclage be
vorderen en zo mogelijk de pro-
duktie voorkomen o.m. door de 
milieuheffingen. 

Voor wat de giftige en gevaar
lijke afvalstoffen betreft zullen de 
leemten in de wet worden aange
vuld en OVAM zal nog beter toe
zicht krijgen. De gevaarlijke 
PCB/PCT houdende stoffen en 
preparaten zullen overeen
komstig de Europese richtlijn een 
produktiestop opgelegd krijgen, 
de bestaande produktie mag ech
ter gehandhaafd blijven tot einde 
van de levensduur van de instal
laties ! 

Het belangrijke verwerkingsbe
drijf voor industriële afvalstoffen 
INDAVER wordt samen met de 
privé-sektor en OVAM tot stand 
gebracht te Antwerpen. 

Het oprichten van een mestbank 
kan hiertoe een eerste stap zijn, 
maar het uiteindelijk resultaat 
zou een efficiënte verwerkings-
eenfieid moeten zijn. 

Naast een aantal onvolkomen
heden zitten in het afvalstoffen
plan vooral veel goede voorne
mens waarvan de meeste niet 
zullen gerealizeerd worden we
gens het ontbreken van de nood
zakelijke middelen. De geraamde 
kostprijs van het plan bedraagt 
immers 6 miljard, wat ver boven 
de mogelijkheden ligt van de be
groting. De enige keuze die dan 
overblijft is ofwel het plan niet uit 
te voeren — wat we vrezen — of
wel de vervuiler inderdaad de 
echte kostprijs laten betalen. Ver
geten we daarbij echter niet dat 
de vervuiler de verbruiker is, dus 
wij met z'n allen samen! 

André Geens 

^BELGISCH 
S NAÏEF 
1 ^ m Zelfs in 1987 prediken 
!«•« sommigen de eenvormigfteid 
y»i| van de Belgiscfie ekonoml-
a ^ sche struktuur. Eigenaardig 
y y genoeg worden dergelijke uit

spraken nog gedaan door een 
"™ aantal „nieuwe helden" uit de 
liZ ondernemerswereld. 

De naïviteit van dergelijke 
stellingnamen is niet te ont-

P S Itennen als men niet-vooringe-
t nomen ekonomische versla

gen omtrent de binnenlandse 
sektoren opvolgt. Het jongste 

1 ^ voorbeeld van nucfitere stel-
^m lingname werd door de voor
in zitter van Fabrlmetal — onver-
„ ^ dachte bron dus — gedaan. 

Deze tteeft het over de weinig 
rooskleurige resultaten die de 

\JF% metaal- en elektrotechnische 
Z£ sektor in '86 op zijn aktlef 
U U heeft. 
HBJ Hij stelt dat het verschil tus-
JAS sen de Waalse metaalsektor 
i™* enerzijds en de Vlaamse en 
M^ Brusselse metaalsektor an-
^ £ derzijds, te verklaren is door 
Uüi struktuurverschlllen. Deze 
f«^ struktuurverschlllen hebben 
C f tot gevolg dat Wallonië gevoe
rd liger is voor het terugschroe-
^ g ven van de overheidsbestel-
^ ^ lingen. Voor '87 voorziet deze 
* * • man de afdanking van 3000 
^ j werknemers uit de metaal-
^ sektor. 

£ FAUNGEN 
y ^ • Op het vlak van de 
^esd prestaties van de Vlaamse en 
IbU de Waalse ekonomie kunnen 
I*!» de fundamentele verschillen 
^f% evenmin ontkend worden. Het 
lllS aantal faillissementen en de 
y y evolutie ervan is een recente 
M J I en overduidelijke staving van 
Ué dit feit. 
^ In februari '87 daalde het 
y ^ aantal falingen t.o.v. februari 
SÈ? '86 met 13 %. In Brussel be-
y y droeg deze daling slechts 1 % 
mmd en in Wallonië lag het aantal 
U y faillissementen vorige maand 
t^* 8 % hoger dan vorig jaar. 

Exmopin 

PLASTIC PACKAOINO 

MILIEUVRIENDELIJKE HUISVUILZAKKEN 
voor Gemeenten en kollektiviteiten 

tf op nr 02/452.87.35 vragen naar ing. P. Hanssens 

Exmapla: een KMO met Vlaams kapitaal, management en personeel. 
Industriezone Mollem — 1702 ASSE. 
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Een faar volksriaWönilë sfrpr t t / ? 

Verscherpte 
tegenstelling rond 
Brits-iers akkoord 

1986 begint met geruchten over aanzienlijke finan
ciële steun uit de VSA (1,5 a 2,5 miljard) voor 
ekonomisch herstel van Noord-lerland. Dit als gevolg 
van het in november 1985 tot stand gekomen Brits
iers akkoord, dat in Amerika op bijval ontvangen 
werd. 

IN juli beslist de Amerikaanse 
senaat uiteindelijk, de eerst
volgende 2 jaren 20 miljoen 

dollar ter beschikking stellen. 

Volkstelling 
Begin maart wordt het normale 

leven in Noord-lerland lamgelegd 
door een staking van de Britse 
bevolking, die tegen bovenge
noemd akkoord sterk gekant is. 
De staking groeit zelfs uit tot ge
welddaden, zonder dag de RUC-
politie er veel tegen onderneemt. 
Zij wordt het ernstigste protes
tantse straatgeweld sinds twaalf 
jaar genoemd. 

De Unionistenaanvoerders Mo-
lyneaux en Paisley verklaren zich 
bereid tot nieuwe gesprekken op 
voorwaarde dat het Noordiers ak
koord ondertussen opgeschort 
wordt. Eerste minister Thatcher 
gaat hier niet op in. 

Half april worden de resultaten 
bekend van een demografische 
studie over Noord-lerland. Hieruit 
blijkt dat de Britten, alias protes
tanten, met 951.000 zijn en de 
leren alias katolieken met 
610.000. De vaak gehoorde ver
houding 1/3 katolieken, 2/3 pro
testanten is dus doorbroken. Van 
de 26 distrikten hebben 11 een 
Ierse meerderheid. Daar woont 
52 % van de Ierse oerbevolking. 
Van de jeugd (jonger dan 15) is 
46,5 % Iers. Ierse gezinnen heb
ben gemiddeld nog 2,57 kinde
ren; tegenover 1,6 bij de Britse. 
Deze voor de leren gunstige ont
wikkeling wordt doorkruist door 
uitwijking om politieke en sociale 
redenen (8.000 per jaar). 

Met bijlen 
en stokken... 

2 juni: „The New York Times" 

ageert scherp tegen het voorne
men van verschillende Ameri
kaanse staten, met desinveste
ring te dreigen teneinde de anti-
lerse diskriminatie in het Noord
iers bedrijfsleven tegen te gaan. 
Een vergelijking met de houding 
tegenover Zuid-Afrika wordt ver
worpen. 

2 juli: Een hooggeplaatst poll-
tie-ambtenaar die een onderzoek 
ingesteld heeft naar het moordda
dige optreden van de Noordierse 
politie tegenover echte of ver
meende IRA-leden, wordt ge
schorst. 

Half juli trekken groepen met 
bijlen en stokken gewapende Brit
ten in de vroege ochtend naar 
huizen van leren in het dorpje 
Rasbarkin. Zij slaan er de boel 
aan stukken. Tijdens hetzelfde 
weekeinde worden elders 2 leren 
doodgeschoten. Er vallen alles 
samen 187 gewonden aan beide 
zijden. 

Over de grens 
Rond dezelfde tijd keurt de 

Amerikaanse Senaat een uitleve
ringsverdrag goed met Groot-Brit-
tannië. Krachtens dit verdrag zul
len politieke vluchtelingen alleen 
dan niet uitgeleverd worden wan
neer ze geen geweld gebruikt 

» i ; » - i | - . FNP populairder dan Lubbers? 

25 lier FNP 
i>0 propagMndêkömmmm van de 

l^ale Pstrtij kon het afg&fopen we^e 
" ijri, Waartif de groote CDA (wat ̂  

^mi And&fs'*) -mrkhiin^mmd ir 
mfster-pmsfdent Bund Lttbimrs c 

mam halfvol kreeg, pmlde hc^ Fo>, 
'Quden uit bij hêi jttbU&mtifmst i 
^aspmie Panij. Verwortderfijk m di 

„D0 PNP m ir 

t0mmi9t 4M 

rstqgtinzl]' 
se grerjze 

USBEfiS kon slechts ge-
lulg^nls afl^gsrj van 
niet g@tiouci$n beloftes, 

|«rt em l>ewyst stisfrftOdsr)i|" 
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hebben. Voor een aantal IRA-
mannen zal het daar moeilijk wor
den, want de wet heeft terugwer
kende kracht. 

Begin oogst houden Noordier-
se Britten een raid in de Ierse 
Republiek om aan te tonen hoe 
slecht de grens beveiligd is. Zij 
beginnen zich nu ook tegen hun 
eigen RUC-politiemacht te keren 
omdat die niet partijdig genoeg 
geacht wordt. Anderzijds voert de 
IFRA haar nooit stopgezette aan
slagen op. 

Beide extreme groepen willen 
de Brits-lerse overeenkomst kel
deren. Dat dit nog niet getieurd is 
mag als een sutees worden be
schouwd door al wie een ernstig 
vergelijk tussen leren en Britten 
voorstaan. In de toekomst zal 
moeten blijken dat deze overeen
komst niet alleen bestaat, maar 
ook werkt. 

Wending 
Binnen de republiek Ierland 

heeft de felste nationalistische 
groep, Sinn Féin, zich nooit bij de 
scheiding van Ierland neerge
legd. In haar typisch-lerse onver
zettelijkheid heeft zij deze hou
ding altijd doorgetrokken tot in de 
uiterste konsekwenties van haar 
politiek optreden. Ze heeft de 
rompstaat Eire nooit erkend. 
Daarin is begin november veran
dering gekomen, althans gedeel
telijk. Voortaan zal Sinn Féin 
naast zijn gewapende IRA-arm 

ook zijn politieke arm werkelijk 
gaan gebruiken. Al dadelijk heb
ben de zuiversten der zuiveren 
een nieuwe partij gesticht, die de 
oude lijn zal volgen. De weerslag 
van dit alles in Noord- en Zuid-
lerland is moeilijk te voorzien. Het 
is hoe dan ook een belangrijke 
wending in de geschiedenis van 
het groene eiland. 

2 2 % 
Ook in Schotland neemt het 

gevoel van eigenwaarde opnieuw 
duidelijker politieke vormen aan. 

Een opiniepeiling van ,,The 
Daily Telegraph" wijst op het be
staan van 22 % Schotten die 
uitzien naar volstrekte onafhan
kelijkheid. De „Scottisch Interna
tional Party" bezet nochtans 
slechts 2 zetels in het Britse par
lement. Het wordt dus uitkijken 
naar de uitslag van de eerstvol
gende parlementsverkiezingenn. 
Normalenwijze zouden die in het 
najaar van 1987 moeten plaats 
hebben. 

Karel Jansegers 

Volgende week: 

Smeulende asse in 
Elzas-Lotharingen 

-̂ ;s^ î̂ % 
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\Jlaanns Nationaal Weekblad 

Tandwiel en bloem 
Wie — zoals de redaktie van dit weel<blad gespro-

l<en tieeft met mensen die zich beroepslialve met de 
leefmilieuproblematiel< bezigtiouden leert hoe met 
weinig overtuiging maar met veel goede wil naar het 
Europees Jaar van het Leefmilieu (EJL) wordt toege-
stapt. Men vreest een maat voor niets. 

IN een gesprek dat de redaktie 
van dit weekblad met verant
woordelijken van drie grote 

Vlaamse milieuorganizaties en 
VU-mandatarissen organizeerde 
verklaarde de woordvoerster van 
Natuur 2000: „... er schort een en 
ander aan de voorbereiding van 
het Jaar. Men is er te iaat mee 
begonnen en nu reeds iopen er 
zaken manl<." 

In het vizier 
Het is in een notedop samenge

vat wat ook wij ervaren. Pas verle
den week verscheen het eerste 
driemaandelijks informatieblad 
Vizier, gepubliceerd door het Bel
gische Komitee van het EJL. 
Daarin de prettige mededeling 
dat wie op aanstaande lentedag 
met een EJL-projekt wil starten 
nu toch maar eens heel snel zijn 
dossier moet binnensturen... 

De folder probeert verder dui
delijk te maken hoe de diverse 
komitees in mekaar zitten. En er 
zijn er heelwat I Er is een Patrona-
gei<omitee met prinsen, konin
gen, groot-hertogen en presiden
ten. Het belooft... 

Dan is er een Europese Raad
gevende Stuurgroep en vervol
gens zijn er de Nationaie Komi
tees. Het Belgische (unitaire) Ko
mitee telt 44 leden en wordt voor
gezeten door de gewezen Brugse 
schepen voor Stadsvernieuwing 
Andries Van den Abeeie. De 
staatssekretarls voor het Leefmi
lieu /W/e/ Smet benoemt de leden. 
Vervolgens zijn er de Regionale 
stuurgroepen. 

Heel deze komplekse opbouw 
ziet er vrij log uit. Een beetje té, 
denken wij. Zo moet voor het 
gebruik van de EJL-logo — tand
wiel en bloem — de toelating 
gevraagd worden aan het Bel
gisch Komitee, het komitee zal op 
haar beurt de Kommissie advise
ren en pas nè goedkeuring mag 
men het logo gebruiken. Het ko
mitee zal inbreuken bij de kom
missie melden. Kan het iets inge
wikkelder? 

Wie, zoals wij de toelating tele
fonisch aanvroegen, krijgt te ho
ren dat de bevoegde persoon er 
met IS. Dat men zal terugbellen. 

maar dat men toch best een brief
je schrijft... 

Toch meedoen! 
Van echte informatie is er 

(voorlopig) weinig sprake. Visier 
is naast de openingsrede van de 
staatssekretarls vooral gewijd 
aan de werking van de EG. O ja, 
buitenlandse milieuberichtjes 
staan er ook nog in... 

Bovendien wordt er geen Infor
matie verschaft over de projekten 
in Vlaanderen. Zijn er? Waar zijn 
ze? Wat behelzen ze? Bij de 
Europese Informatiedienst te 
Brussel is het al niet veel beter. 
Buiten een affiche met het be
wuste logo ontvangt men drie 
brochures die reeds van eergiste
ren zijn... 

En toch doen wij mee aan het 
EJL, omdat wij het een belangrijk 
initiatief vinden, omdat onze pro
blemen slechts in een Europees 
kader kunnen aangepakt en op
gelost worden. Daarom ook deze 
groene Wij waarin, als rugge-
graat, het debat tussen politici en 
mensen in de leefmilieubewe
ging. Samen aan tafel, geen af
zonderlijke blokken, hand in 
hand. 

Nu de EG steeds duidelijker 
standpunten inneemt op het vlak 
van de kwaliteit van het leven, nu 
de leefmilieuakties meer en meer 
aan diepte winnen zitten tussen 
deze twee velden de Belgische 
en Vlaamse regering. (Met stin
kende dossiers, er worden er nog 
dagelijks blootgelegd). Gekneld 
als tussen het tandwiei en de 
bioem. Ook om deze boeiende 
konfrontatie doen wij positief mee 
aan dit Europees Jaar van het 
Leefmilieu. 
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Het Ekologisch Handvest 
van de Volksunie 

De Volksunie heeft heus niet gewacht op de afl<ondiging van dit Europees Jaar 
voor het Leefmilieu. 

In 1968 hield zij als eerste partij een kongres over ekologie. In 1985 wijdde zij 
een tweedaags kongres aan het zoeken naar een evenwichtige oplossing in het 
spanningsveld tussen ekonomie en ekologie. 

Vorig jaar pakte Jaak Gabriels uit met een „Ekologisch Handvest van de 
Volksunie". Dit werd entoesiast onthaald bij allen die begaan zijn om en met 
onze natuurlijke omgeving. 

'n Samenvatting. 

1. Eén ministerie van Ekologie 
Het ekologische beleid is een fundamenteel belang van 

de gehele bevolking. Daarom moeten alle taken in dit 
verband samengevoegd tot één enkel ministerie van 
Ekologie, op het niveau van de gemeenschappen. De nog 
resterende centrale bevoegdheden dienen dringend over
geheveld. 

Voor alle ekologische beleidsaspekten moet vooraf
gaand advies ingewonnen worden bij het ministerie van 
Ekologie. Grondwettelijk dient vastgelegd dat de minister 
van Ekologie over een opschortende bevoegdheid — een 
soort vetorecht — beschikt bij beslissingen van andere 
departementen die strijdig zijn met het ekologische be
lang. 

2. Stabiliteit en samenhang 
De versnippering van bevoegdheden maakt het milieu

beleid onoverzichtelijk en ondoeltreffend. 
Noodzakelijk zijn stabiliteit en samenhang tussen het 

sektorieel beleid (huisvesting, monumenten- en land-
schapszorg, gemeenschapsuitrusting en nutsvoorzienin
gen, ekonomishe aktiviteiten, verkeer en vervoer) en de 
beleidsfacetten (ruimtelijke planning -beleid, ekonoml-
sche planning -beleid, milieuplanning -beleid, sociale 
planning -beleid). 

3. Behoud en herstel 
groene ruimten 

Het behoud en herstel van alle groene ruimten dient als 
uitgangspunt voor het landschapsbeheer. 

Behoud van vruchtbare en schone landbouwgronden. 
Het instandhouden van natuurgebieden en bijzondere 
kultuurlandschappen. Ondersteuning van het dinamisch 
beheer van waardevolle landschappen. Restriktief beleid 
ten aanzien van de rekreatieruimte. Als onmiddellijke stap 
moet er en absoluut moratorium komen op de open 
ruimte. Het respekt voor de natuur moet voorrang hebben 
op het ,,natuurverbruik". 

Al de natuurelementen dienen zonder enige uitzonde
ring geherwaardeerd als gegevens van algemeen belang 
boven iedere partikuliere bekommernis. 

4. Verbetering leefmilieu 
Verbetering van het leefmilieu betekent het saneren 

van de vergiftigde bodem en het terugdringen van lucht
vervuiling en geluidshinder. 

Watervervuiling, verzuring, bemesting en verdroging 
zijn in dit verband de centrale milieuvraagstukken, waar 
de overheid op schrijnende wijze in gebreke blijft. 

5. Kleinschalig en open 
Het beleid moet uitgaan van de principes kleinschalig

heid, openheid en informatie. 
Openbaarheid van bestuur en informatie-plicht van de 

ambtenaren geven hier een voor de hand liggende 
oplossing aan de ondoorzichtigheid. 

Verder moet wettelijk bepaald, dat de verschillende 
beleidsniveau's hun opties dienen te baseren op een 
struktuurschema voor de verschillende sektoren, waarbij 
inspraak en informatie in duidelijke richtlijnen worden 
vastgelegd. 

6. Vredevol onderzoek 
Elk onderzoek moet een preventief en breed ekologisch 

Voor Jaak Gabriels is de zorg om or)ze omgeving een 
prioritaire bekommernis. Hij bewees dit met woorden én 
met daden. 

karakter hebben en mag geenszins bedoeld zijn om 
negatieve ingrepen te rechtvaardigen. 

Waar het huidig onderzoek teveel wordt aangewend in 
funktie van ekonomische en militaire motieven, dient 
wetenschappelijk onderzoek erop gericht de ekologische 
samenhang te bewaren en de vrede te bevorderen. 

7. Voorrang zwakke 
verkeersdeelnemers 

Absolute voorrang moet gaan naar de zwakke verkeers-

GÊEN samenhang, verwarftng, gebrek aan 
visJe, vaak tegenstrijdige ttoelstetljngen en 
verwezentijkirtgen Dtf alles tipeert al lan

ger dan vandaag het beletd tn Vls^nderen en 
België En niet in het mir>st hel ekologisch beleid 

Het rutmtegebrutk en het ruimtelijk ,,beleid'* in 
ons tand resylteerde in een chaotisch beeló en een 
chaotisch gebeuren. De uiteenlopende planner» op 
de verschillende ntveau's bracht ge&n aarde aan 
de dijk. De leidende politteke klasse hechtte slechts 
zijdelings en zeer terloops enig belang aan de 
kwaliteit van de rujmte, van het woon- en teefmiUeu 

Hienn wilde de VU verandering brengen. Beslo
ten werd een aantal principes aan te duiden waaruit 
een glotole viste voor een ekologisch beleid zou 
kunnen gedistilleerd worden 

Jaak Gabriels, toen nog ondervoorzitter, kreeg 
vorig jaar de opdracht om samen met een kleine 
werkgroep een , ekologisch handvest" op te stel
len Dit dokument werd m apnl '86 bekend ge-

deelnemers (voetgangers, fietsers). Heel de infrastruk-
tuur moet zo geheroriënteerd worden. 

Het openbaar vervoer moet een duidelijke bijdrage 
leveren aan de verplaatsingsbehoefte van de bevolking 
en vormt een beleidsinstrument inzake de totale sociale-
en verkeersproblematiek. 

8. Onafhankelijke 
energievoorziening 

Inzake energievoorziening maakt België zich in toene
mende en verontrustende mate afhankelijk van het bui
tenland. Wel integendeel moet ons land zich op langere 
termijn grotendeels onafhankelijk maken. Een daadwer
kelijke energiebeperking en -omschakeling zijn hierbij de 
belangrijke instrumenten. 

Inzake kernenergie stelde de VU reeds in 1981 een 
moratorium voorop. Doel V en de koöperatie inzake 
Chooz moeten ongedaan gemaakt worden. Een grotere 
diversifikatie inzake energie, met absolute prioriteit voor 
eigen energievoorziening zoals steenkool en alternatieve 
energie, is noodzakelijk. 

9. Eerlijke verdeling van middelen 
Een eerlijke verdeling van middelen tussen de verschil

lende volkeren en het waarborgen van elementaire over-
levingsmogelijkheden in de Derde Wereld. Onze aanwe
zigheid in Europa dient er mede voor, om terzake zinvolle 
en konkrete initiatieven te nemen. 

10. Bewuste keuze voor vrede 
ledere zinloze wapenwedloop — Oost, West, Zuid of 

Noord — moet zonder meer van de hand gewezen 
worden. Alles dient in het werk gesteld om dit ongedaan 
te maken. Dit kan slechts door de ontmanteling van de 
wapenindustrie en de omschakeling naar vredelievende 
doeleinden. 

maakt Het hééft nog mets van zijn aktualitett -

Een basisdokum^nt, aldu$ ' ^ a a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
eerste instaritfe ino$t éi&nm om o^^^^f^^rilBt^»*--^^''^ 
de beteidsniveay's mn dtekussie op 9a*V3 te bren
gere Oeze moet dan letddn tot kOBkf«et wetgevend : 
werk voor een nqodzak©ti|ke globale viste en de ; 
verfijning ervan op alle nlveau's m m al zijn "• 
aspekten. Dat er morrïenteel vl|f riive^au's ekolo
gisch werkzaam zi|n — Eurojsees, Belgisch, 
Vlaams, provinciaal en gemeentelijk — komt zeker \ 
de ditidelijkheiö niet ten goede. H e t ^ ^ i ^ ^ ^ 
juridisch, organisatoriech en f m a n c t e ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ; 
sterkt deze onduidelijkheid no§. in de toekomst zM ~"' 
het VU-kaderiid slechts drie niveau's: Europa, ^̂  
Vlaanderen en de gemeente. 

Hoe dan ook, met dit handvest ligt er esn -
dokument ter tafel voor diskussie en dialoog. Maar 
meer nog voor beleid en aktie! in de eerste niaatc 
vanwege aite VU-verantwoordeltjken 
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Het Europees Jaar van 
het Leefmilieu: 

BRUSSEL — Rond de tafel van de verga- -
derzaal van het VU-partijsekretariaat voer

den vertegenwoordigers van drie belangrijke 
milieuverenigingen en mandatarissen van de 

Volksunie op donderdag 19 februari een openhar
tig gesprek. Zij gingen daarmee in op een uitnodi

ging van de WIJ-redaktie. 
De neerslag van dit WU-debat, dat ruim anderhalf uur 

duurde, leest U hieronder. 

n maat voor niets? 
W IJ vonden inderdaad drie 

milie-organisaties be
reid om deel te nemen 

aan deze konfrontatie. 
Anne De Vos (23 jaar) is als 

tewerkgestelde werkloze aktief bij 
Natuur2000. Zij is licentiate biolo
gie. 

Martijn Besieux (36 jaar) is 
kampagneverantwoordelijke van 
Greenpeace. Hij is maatschappe
lijk werker en specialiseerde zich 
aan de UIA in milieu-kunde. 

Dirk Van Melkebeke (32 jaar) 
is verantwoordelijk voor de Bond 
Beter Leefmilieu. Hij Is licentiaat 
geschiedenis. 

Behalve partijvoorzitter Jaak 
Gabriels en partijsekretaris Paui 
Van Grambergen, werd de 
Volksunie-stem ook nog vertolkt 
door de Zedelgemse schepen 
van leefmilieu Eric Vandenbus-
sche (30 jaar) en het Laakdalse 
gemeenteraadslid Rob Gee-
raerts (41 jaar). 

Hoofdredakteur Maurlts Van 
Liedekerke en WIJ-journalist Pol 
Van Den Driessciie fungeerden 
als vragenstellers en hielden het 
gesprek in goede banen. Wat 
overigens geen problemen gaf. 

Geen grote 
verwachtingen 
WIJ: Wat verwacht U van dit 
Europees Jaar van het Leefmi
lieu? Vreest U niet dat dit het 
zoveelste officiële Jaar wordt, 
waarvan het uiteindelijke resul
taat onbeduidend zal zijn? 

J. Gabriels: „Het lljl<t inderdaad 
een recente gewoonte om ell<Jaar 
speciaal te wijden aan één of 
ander tema, in de hoop dat daar
uit een permanente zorg groeit. 
Op zich is dit natuurlijk toe te 
juichen. Maar ik heb de indruk dat 
zo'n jaar slechts een rad voor de 
ogen is, zonder dat er konkreet 
iets gebeurt. Dit is hypokrisie op 
grote schaal. 

Ik vrees dat dit, door het ontbre
ken van bindende afspraken, ook 
nu weer het geval zal zijn. Er 
moet een gebalde strategie wor
den uitgewerkt." 

D. Van Melkebeke: „Wijgeloven 
dat er in dit Europees Jaar van 
het Leefmilieu kansen zitten. 
Vooral uit het oogpunt van de 
sensibilizering naar de publieke 
opinie toe. Maar ook wij zijn niet 
blind voor het feit dat sommige 
politici dit willen zien als louter 
een publicitaire stunt. 

Via de publieke opinie kunnen 
er echter punten geskoord wor
den in dit Leefmilieu-jaar. Maar 
de garanties terzake zijn erg mi
niem. " 

R. Geeraerts: ,,lk meen dat er op 
voorhand duidelijk een doel moet 
gesteld worden. Zoniet zullen er 
geen resultaten geboekt worden. 
Er is nood aan het bepalen van 
enkele konkrete punten." 

A. De Vos: „Dit Jaar kan aange
grepen worden om aan edukatie 
te doen. Ook ik hoop dat dit een 
belangrijke bijdrage kan vormen 
inzake de bewustmaking en -wor
ding van het brede publiek. 

Niettemin schort er één en an
der aan de voorbereiding van dit 
Jaar. Men is er veel te laat mee 
gestart en nu reeds lopen er za-
Ken mank. Ik heb dus geen te 
grote verwachtingen." 

P. Van Greenbergen: „Sensibili
zering zonder doel, laat alleen 
maar bitterheid en ontgoocheling 
achter." 

M. Besieux: ,,Toch is het een 
kans. Het is belangrijk dat men de 
problematiek op de tafel gooit. 
Belangrijk lijkt me echter dat men 
een analyse gaat maken van de 
situatie en dat men dit milieujaar 
niet gaat gebruiken om alleen 
maar aan propaganda te doen. 
De overheid is er immers op uit te 
kunnen snoeven met wat zij ge
daan heeft. 

Ik vind het positief dat de VU 
oprecht aandacht willen besteden 
aan die analyse, van waaruit kan 
vertrokken worden om de doel
stellingen te bereiken en dit op 
basis van een plan. 

(Lees door biz. 10) 
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(Vervolg van biz. 9) 

Ik hoop bijgevolg dat er een 
reeks zeer belangrijke tema 's aan 
bod zullen komen. Zoals de posi
tie van België in Europa: speelt 
ons land een trekkers- dan wel 
een meelopersrol? Want nu heb 
ik de indruk dat België slechts 
een meelopertje is. 

Verder zijn er de vraag naar de 
openbaarheid van gegevens, de 
vraag wat België als voorzitter 
van de EG zal ondernemen, de 
vraag hoe het nu verder moet met 
onze Noordzee... Het komt dus 
vooral op milieu-planning aan. 
Daartoe is wetgevend werk ver
eist. 

Of dit jaar zal lukken hangt 
eveneens af van de slagkracht 
van de vele drukkingsgroepen." 

WIJ: Is er nog wel nood aan 
senslblllzering? Iedereen ziet, 
ruikt en voelt toch dat onze 
omgeving ziek Isl 

E. Vandenbussche: ,,Mijn erva
ring leert me dat de bevolking 
ongetwijfeld nog nood heeft aan 
bewustmaking, ook op het lokale 
vlak. De bevolking voelt wel aan 
dat er iets moet gaan gebeuren. 

Persoonlijk vind ik het evenwel 
pijnlijk te moeten vaststellen dat 
het leefmilieu in de belangstelling 
dient te komen door het opzetten 
van een speciaal Jaar. Er had al 
veel langer veel meer kunnen 
gebeuren. Waarom hebben alle 
gemeenten nog steeds geen 
groenambtenaar? Waarom zijn 
er zoveel zaken nog altijd niet 
wettelijk geregeld ? 

Nu is er zo'n Jaar, maar toch 
blijven de schandalen zich opsta
pelen. Denken we maar aan het 
gefoefel op ruimtelijke ordening, 
de vervuilende bedrijven, en wat 
al meer. Ik vrees zelfs dat we erop 
achteruit gaan. 

Op gemeentelijk vlak worden 
ons bovendien de middelen en 
mogelijkheden onthouden om 
echt beschermend te gaan optre
den ter vrijwaring van ons leefmi
lieu." 

J. Gabriels: ,,Het beleid wordt 
gekenmerkt door accidenteel en 
fragmentair optreden, zonder sa
menhangende visie. 

Plots ontdekt men een stort van 
giftig afval en dan moet men wel 
Iets gaan doen. Jaren geleden bv. 
wist men reeds dat er in de Bo-
choltse bodem arsenicum stak; 
VU-raadsleden wezen daar op in 
het begin van de '80-er jaren 
maar stootten op een neerbuigen
de reaktie. Nu merkt men hoe 
gigantisch het probleem gewor
den is, en hoe nefast dit is voor de 
gezondheid. 

De versnippering van de be
voegdheden laat overigens niet 
toe dat er een koherent beleid 
kan worden gevoerd. Wij zijn van 
oordeel dat het leefmilieu een 
welzijnskwestie is, dat op het vlak 
van de gemeenschappen zou 
moeten geregeld worden. De 
grensoverschrijdende moeilijkhe
den moeten Europees aange
pakt. 

In ons ekologisch handvest 
hebben wij nadrukkelijk gesteld 
dat er één bevoegd ministerie zou 
moeten zijn met bindende be
voegdheden t.o.v. de anderen. 
Zolang dit niet kan, blijft het een 
„Kurieren am Symptom". 

Eén leefmilieu
minister 

WIJ: De versnippering van de 
bevoegdheden Is oorzaak van 
veel problemen? 

O. Van Melkebeke: „Dit is een 
oud zeer, a.h.w. het zandkorreltje 
in de schoen dat alsmaar meer 
begint te wringen. Het Waalse 
afvalschandaal is daar een illus
tratie van. 

Wij vragen sinds jaren één mi
nister van het leefmilieu, plus een 
zeer duidelijke afbakening van de 
bevoegdheden. Nu maken wij 
mee dat MIet Smet, nationaal 
staatssekretaris voor het leefmi
lieu, wel het vat kan maken. Maar 
zij kan niet verhinderen dat het 
vat overstroomt, vermits dit dan 
weer bij gemeenschapsminister 
Lenssens zit. Giftig afval ressor
teert onder de nationale wetge
ving, maar de uitvoeringsbe-
voegdheid is een kwestie van en 
voor de Vlaamse gemeenschap. 
Dat kén toch niet werken ? 

Er wordt doelbewust een mist-
gordljn opgetrokken om en rond 
die bevoegdheden. Precies om 
het touwtrekken mogelijk te ma
ken. Met als resultaat dat er een 
totale inertie merkbaar is inzake 
milieubeleid." 

M. Besleux: ,,lnzake de water-
problematiek, waar Greenpeace 
vooral mee bezig is, zijn er even
zeer duidelijke voorbeelden te ge
ven m.b.t. de nefaste gevolgen 
van die versnippering. 

Toen wij een kampagne ge
voerd hebben rond „reine rivie
ren, zuivere zeeën", dan hebben 
wij dit aan de lijve ondervonden. 
Miet Smet is bevoegd voor de 
Noordzeeproblematie en Jan 
Lenssens voor datgene wat met 
de oppervlakte-wateren te maken 
heeft. Maar weer niet helemaal, 
want als het over normen gaat is 
het weer Miet Smet. Je wordt 
trouwens van de ene naar de 
andere doorverwezen wanneer je 
bepaalde vragen stelt of maatre
gelen voorstelt. Wij zijn eind de
cember door de riool van Lens
sens naar Smet gegaan, om aan 
te duiden dat deze beiden moe
ten gaan samenwerken. De ge
westelijke en nationale overheid 
moeten rond de tafel gaan zitten 
om het hele water-dossier aan te 
pakken. 

Wat de Noordzee betreft is er 
een nog grotere versnippering. 
Nationaal zijn er liefst zeven mi
nisteries die met dit dossier te 
maken hebben!" 

P. Van Grembergen: ,,Mag ik 
het zo uitdrukken? De eenheid 
van bevel. Dit is nodig bij elke 
vorm van ,,oorlogvoering". 

Gegeven de situatie zijn wij 
immers gedwongen een oorlog te 
voeren tegen de vervuiling in haar 
brede kontekst. De instrukties en 
normen zijn echter al te tegen
strijdig, waardoor het essentiële 
verloren gaat." 

J. Gabriels: ,,lk heb reeds ver
schillende malen vragen gesteld 
over de kwaliteit van het Maaswa-
ter. Weet U dat ik mij, als lid van 
het Belgisch parlement, niet eens 
meer kan richten tot de Waalse 
minister die terzake bevoegd is ? 

De VNOS-cameraploeg nam dit WIJ-debat op en brengt binnenkort een samenvatting op de buis. De 
vertegenwoordigers van de drie milieuverenigingen namen geen blad voor hun mond. Zij verkondigden 
boudweg hun mening. Terecht overigens. 

Paul Van Grembergen (VU-partij-
sekretaris): ,,lk ken een eerste 
minister die bij de jongste verkie
zingen niet meer de straten, maar 
wel de bedrijven heeft afge-
dweild. Het wordt eens tijd om 
een boekje open te doen." 

Ik kan niet eens de oorzaak van 
de vervuiling, waarvan mijn 
streek het slachtoffer is, bestrij
den. 

Nog een voorbeeld. De ge
meente Overpelt heeft onlangs 
aan OVAM gevraagd na te gaan 
of de bedrijven in orde waren 
inzake het lozen van afvalwater. 
OVAM heeft dit onderzoek ge
daan, maar weigert de gegevens 
ter beschikking te stellen. Tenge
volge van een verbod van de 
minister! 

Het is dus echt een prioritaire 
noodzaak om tot één bevoegd 
ministerie te komen. En tevens 
het verlenen van een veel grotere 
lokale autonomie. Onder strikte 
voorwaarden maar met mogelijk
heden om echt op te treden. Nu 
moet je als gemeentelijke over
heid je optreden tegen de vervui
ling immers steeds afhankelijk 
maken van tientallen andere ad
viezen." 

D. Van Melkebeke: „Die lokale 
autonomie moet er inderdaad ko
men. Binnen een strikt kader, 
want anders organiseren wij de 
anarchie. Dit veronderstelt ook 
dat de gemeenten de middelen 
moeten krijgen, evenals gekwali
ficeerd personeel. 

Bovendien kan ik de eis onder
schrijven om rechtstreekse kon
takten mogelijk te maken tussen 
het Europese en het regionale 
niveau, zijnde de Gewesten, de 
Regio's of de LSnder." 

R. Geeraerts: „Ook ik zie twee 
niveaus: het Europese en het 
gewestelijke. Waarbij Europa als 
taak heeft de normen te stellen en 
de gewestelijke niveaus de uit
voering voor hun rekening ne
men. " 

J. Gabriels:,,Europa moet inder
daad het algemene kader bepa
len. Maar het specifiëren van 
deze normen moet ook ter plaat
se kunnen gebeuren." 

IVIeer lokale 
autonomie 

WIJ: Blijft het probleem van 
nogal wat gemeentebestuur
ders die gedwongen worden 
machteloos toe te zien, omdat 
zIJ over geen echte bevoegdhe
den beschikken. 

Jaal< Gabriels (VU-partijvoorzii 
ter): „Toen de Volksunie in 1968 
een kongres hiled over de ekolo-
gische problematiek, keek ieder
een verbaasd op en vroeg men 
zich af waarmee wij ons bezig
hielden." 

E. Vandenbussche: „In West-
Vlaanderen kampen wij bv. heel 
erg met het probleem van de 
drijfmest. In onze gemeente heb
ben wij een verordening uitge
vaardigd die een verdere en on
gebreidelde uitbreiding moet te
gengaan. Wij stonden echter 
machteloos, want de provincie 
heeft onze verordening terzijde 
gelegd. Alhoewel wij elke dag 
gekonfronteerd worden met dit 
grote probleem, waaronder voor
al de verontreiniging van het 
grondwater " 

J. Gabriels: „Tessenderio is een 
„mooi" voorbeeld van hoe een 
schepenkollege, dat wou optre
den tegen een vervuilend bedrijf 
(Philips Petroleum;, door de ho
gere overheid voor schut wordt 
gezet. Lokale autonomie mag an
derzijds niet leiden tot de wille
keur van dorpspotentaten. 

Ook op het gebied van de 
rechtsspraak moet er vlugger 
kunnen worden opgetreden. 
Twaalf jaar geleden hebben wij 
een illegaal rekreatie-oord afge
broken, maar nu nog altijd wach
ten wij op het verschuldigde 
geld." 

D. Van iVlelkebeke: „De ge
meente staat als eerste politiek 
lichaam het dichtst bij de bevol
king. Maar ik herhaal dat er bij 
een bevoegdheidsverruiming een 
duidelijk kader moet bestaan." 

P. Van Grembergen: „De plaat
selijke besturen zijn aan de hevig
ste druk onderhevig. In die om
standigheden moet een goed 
centraal gezag de waarborg zijn 
om tegen die druk op te tornen." 

M. Besleux: „Ikzou vooral willen 
wijzen op de noodzaak van plan
ning en openbaarheid. 

Er moet een planning in de tijd 
zijn, waarbij je bepaalt welk ni
veau welk aktieprogramma voor 
zijn rekening neemt." 

WIJ: Het embleem van dit Jaar 
stelt een bloem en een tandwiel 
voor, doelend op de (wan-)ver-
houding tussen ekonomie en 
ekologle. Eén van de dooddoe
ners, die het weliswaar blijft 
doen, is dit van de mogelijks 
bedreigde werkgelegenheid bij 
te strenge miiieu-kontroles. 

(Lees door bIz. 11) 

S MAART 1987 



Wi 11 

Dirk Van Melkebeke (Bond Beter 
Leefmilieu): „Op Vlaams niveau 
bestaat de Vlaamse raad voor hel 
leefmilieu, als een advieskommis
sie voor minister Lenssens. Het is 
geleden sinds augustus '85 dat er 
nog een advies gevraagd is!" 

(Vervolg van biz. 10) 

A. De Vos: „Er hoeft eigenlijk 
geen tegenstelling te bestaan tus
sen industrie en natuur. In Vlaan
deren bestaan immers voorbeel
den van de goede aanpak door 
bedrijven. Zij die geïnvesteerd 
hebben in onderzoek om bv. de 
emissie te beperken. En daardoor 
zelfs bv. een nieuw type van filter 
hebben ontworpen. Waardoor 
nieuwe werkgelegenheid is ont
staan!" 

Chantage 
WIJ: Maar U kunt toch niet loo
chenen dat het argument van 
de werkgelegenheid steeds 
weer wordt ge- en misbruikt, 
indien men drastisch wil optre
den tegen een vervuilend be
drijf... 

D. Van Melkebeke: „Er dient 
een onderscheid gemaakt te wor
den tussen mikro- en makro-eko-
nomie, want dit argument wordt 
immers al te vaak als chantage 
gebruikt. 

Toen men bv. in de Rupel-
streek wou gaan optreden tegen 
de stortplaatsen, dreigde een be
paald bedrijf ermee dat dit het 
aantal arbeidsplaatsen drastisch 
zou verminderen. Het stort is ge
sloten geworden, en dit heeft 
geen banen gekost. Integendeel, 
door de verandering van het pro-
duktieprocedé is de toestand er 
verbeterd. 

Ook de OESO heeft daarop 
gewezen. Er zijn heel wat landen 
met een strengere milieuwetge
ving dan België. De ervaring leert 
dat de bedrijven, die zich aanpas
sen aan de strengere normen, 
beter gewapend zijn om nieuwe 
markten te kunnen veroveren. Zij 
verstevigen aldus hun konkurren-
tiepositie. De aanpassing aan de 
strengere normen zal inderdaad 
resulteren in meer jobs. 

Wat niet wegneemt dat wij 
soms voor keuzes zullen worden 
geplaatst. Er zijn bepaalde pro-
duktieprocédés die zodanig be
lastend zijn, dat men deze zal 
moeten afbouwen. Maar in voor
komende gevallen pleiten wij voor 
het putten uit een speciaal fonds, 
dat moet voorzien in vervangen
de tewerkstelling. Dit fonds kan 
gespijsd worden door milieu-hef
fingen." 

Anne De Vos (Natuur 2000): 
„Weet U dat iemand die langs-
heen een zeer drukke baan woont 
inzake loodvergiftiging veel meer 
gevaar loopt dan iemand die 
naast de Metallurgie in Hoboken 
woont?" 

J. Gabriels: „Er wordt inderdaad 
vaak met drogredenen ge
schermd. Neem nou Philips Pe
troleum. Daar gaat het om 80 
man tegenover de volksgezond
heid van duizenden mensen. Dit 
is toch niet vergelijkbaar? 

Voorts pleit ik voor het vernuft. 
Hoeveel van die vervuilende be
drijven steken niet veel geld in het 
uitvinden van technieken die nóg 
vuiler werken. Men kan dit vernuft 
evengoed aanwenden voor het 
zoeken naar zuivere produktie-
processen. Daar zijn voorbeelden 
van. Denken we maar aan de 
kolencentrale van - Langerlo, 
waarbij meer dan een half miljard 
fr. werd geïnvesteerd om de sto-
femissie tot een aanvaardbaar 
minimun te herleiden. Op termijn 
zal dit artieidskreërend i.p.v. ar
beidsbesparend werken. 

In de meeste gevallen hoeft er 
zelfs geen spanning te bestaan 
tussen ekologie en ekonomie. 
Mag ik trouwens nog eens het 
gulden principe herhalen dat wel
zijn primeert op welvaart?" 

E. Vandenbussche: „Het em
bleem van dit Jaar bepleit eigen
lijk de gelijkwaardigheid tussen 
natuur en industrie. Wat vandaag 
geenszins het geval is: de indus
trie komt altijd op de eerste plaats 
en onze omgeving wordt daaraan 
ondergeschikt gemaakt. Die erva
ring heb ik tenminste. 

Men kan slechts naar een 
evenwichtige maatschappij evo
lueren met welzijn voorop, wan
neer het leefmilieu op een gelijk
waardig niveau wordt geplaatst. 
Leefmilieu moet in belang win
nen, en daarom is er ook de grote 
noodzaak aan sensibilizering. 
Naar de bevolking én de politici 
toe. Deze laatsten moeten het 
immers waar maken door het leg
gen van een wetgevende basis." 

R. Geeraerts: „Trouwens, indien 
wij makro-ekonomisch (bv. op Eu
ropees vlak) de norm stellen, dan 
valt het argument van de werkge
legenheid weg. Op dat ogenblik 
zal elk bedrijf aan dezelfde nor
men moeten voldoen." 

WIJ: Greenpeace heeft aan de 
lijve ondervonden hoe moeilijk 
het is echt op te treden tegen 
bedrijven die voort-durend de 
omgeving vervuilen... 

M. Besieux: „Inderdaad. Wij 
hebben op het vlak van de diskus-
sie tussen tewerkstelling en mi
lieu heel wat meegemaakt. Ik her-

Martljn Besieux (Vlaamse afde
ling van Greenpeace): „Ik ben 
gewonnen voor een gezonde arg
waan t.o.v. de industrie want zij 
blijkt niet geneigd om milieube-
schermende maatregelen te tref
fen. " 

inner mij het persbericht van 
staatssekretaris Aerts, wanneer 
wij in de haven van Antwerpen 
aktie voerden tegen de bedrijven 
die dumpen in zee. „3.500 ar
beidsplaatsen staan hier op het 
spel", verklaarde hij toen. 

Dét is schandalig. In de betref
fende afdeling zijn er precies 140 
personen werkzaam, maar hij 
stelt het voor alsof het hele Bayer-
concern bedreigd was. Aerts 
sprak dus door de mond van de 
industrie. 

Ik ben dus gewonnen voor een 
gezonde argwaan t.o.v. de indus
trie. De industrie is niet geneigd 
om milieu-beschermende maat
regelen te nemen, omdat zoiets 
geld kost. Daarom wordt het ele
ment tewerkstelling misbruikt. 
Want ook ik ben ervan overtuigd 
dat milieumaatregelen uiteinde
lijk een werk-behoudend effekt 
hebben." 

D. Van Melkebeke: „Wanneer 
wij met de minister gaan praten 
over een bepaakl probleem, dan 
is er altijd één lachende derde. 
Met name de industrie die daarbij 
niet aanwezig is, want zij gaat 
langs de achterdeur binnen om 
eens over de affaire te praten. 

Wij willen dus dat de industrie 
bij zo'n gesprek aanwezig is en 
mee haar verantwoordelijkheid 
opneemt. Daarenboven weten wij 
dat er in het bedrijfsleven, indien 
de wil er is, voldoende kreativiteit 
bestaat om de zaak aan te pak
ken. Het is dus evenzeer tijd voor 
een sensibilizering naar het be
drijfsleven toe." 

Taak voor 
vakbonden 
P. Van Grembergen: ,,Wij leven 
in een overlegekonomie. Dit bete
kent dat er tussen vertegenwoor
digers van de bedrijfsleiding en 
de vakbonden gesprekken wor
den gevoerd over het wel en wee 
van de firma, over de werkom
standigheden, over de loonvoor-
waarden, enzomeer. 

Ik meen dat het een belangrijke 
taak zou kunnen zijn voor de 
vakbonden — die toch op zoek 
zijn naar een hermotivering — om 
in hun gesprekken met het patro
naat doelbewust telkens de fakto-
ren milieu en omgeving ter spra
ke brengen. Zodat het niet een 
zuiver ekonomisch gesprek is, 
maar dat het evengoed een wel-
zijns-gesprek wordt. Niet alleen 

Eric Vandenbussche (VU-sche-
pen Zedelgem): „Leefmilieu 
moet één van de allereerste be
kommernissen zijn, willen wij ko
men tot een maatschappij die nog 
leefbaar is voor ons en voor onze 
kinderen." 

naar de individuele werknemer 
toe, maar naar het algemeen ka
der waarin én die patroon én die 
werknemer leven. 

Dit zou een nieuwe dimensie 
kunnen geven aan het samenspel 
tussen patronaat en werkgevers. 
Vraag is of de vakbonden deze 
opdracht zullen aanvaarden ?" 

A. De Vos: „In de bedrijven zelf 
loopt er doorgaans al iets funda
menteel fout. Bij de aanwerving 
van een bedrijfsdeskundige voor 
het leefmilieu vraagt men bijna 
altijd een burgerlijk of landbouw
ingenieur. Dus met een speciali
satie gericht op de industrie. 

Gelukkig zijn er sommige be
drijven die ook openstaan voor 
biologen of voor milieu-inge
nieurs. Zij hebben een beter zicht 
op alternatieven." 

J. Gabriels: „Hoe mooi het idee 
ook is dat de patroons en de 
werknemers onder elkaar tot af
spraken zouden komen, toch zal 
het de overheid zijn die het hoe-
derecht moet behouden over het 
welzijn. Zij dient de normen vast 
te leggen. 

Het axioma van „De vervuiler 
betaalt" blijft het na te streven 
doel. Als dit ook écht wordt toege
past, dan wordt men gedwongen 
tot kreativiteit. Ik kan daar voor
beelden van geven." 

D. Van Melkebeke: „Wanneer 
we spreken over het wettelijk ka
der dat moet vastgelegd worden, 
dient afgestapt van de teorie van 
het best toepasbare procédé. En 
vervangen door de notie van het 
best beschikbare procédé. 

Rob Geeraerts (VU-gemeente-
raadslid Laakdal): „Ik zie twee 
niveaus: het Europese en het 
gewestelijke. Waarbij Europa als 
heeft de normen te stellen en de 
gewestelijke niveaus de uitvoe
ring voor hun rekening nemen." 

Hoe kan men spreken van wa
terzuivering, terwijl er in de wet
geving staat dat er kwa normering 
mag afgeweken worden in nega
tieve zin, zolang er geen procédé 
is dat kommericieel toepasbaar 
is? Bedrijven moeten m.i. ver
plicht worden het best beschikba
re procédé toe te passen, en niet 
wat hen het best uitkomt. 

Het principe „De vervuiler be
taalt" is natuurlijk goed, maar 
betekent dit dan dat „De betaler 
mag vervuilen"? De milieu-hef
fingen die nu geheven worden 
heblien trouwens helemaal geen 
sturende of richtende funktie; zij 
brengen louter een beetje zaad in 
het overheidsbakje." 

M. Besieux: „Als je het bewuste 
axioma toepast, dan werkt het. 
Maar ook daar zijn bedenkingen 
bij mogelijk, alhoewel dit euvel 
kan verholpen worden. 

Maar nog even terug naar dat 
idee van het best beschikbare 
procédé. Er bestaan internationa
le akkoorden en afspraken rond 
een reeks zg. „zwarte lijst-stof-
fen", waarvoor het principe van 
de nul-lozing geldt. Wat uitvoer
baar is met de bestaande techno
logie, maar dan moet men dit wel 
opleggen via de wetgeving. 

Er moet nog zo veel gebeuren. 
Zo zijn de ekologische kwaliteits
normen nog steeds niet gedefi
nieerd. Wat is rivierwater, wat is 
stadswater, wat is een ven, wat is 
een beek, enz. ?Aan welke kwali
teit moet dit of dat soort water 
voldoen?" 

(Lees door bIz. 12) 

Voor al uw relatiegeschenken, 
reklame- en promotie-artikelen, 
ballons, stylo's en 
verkiezingsartikelen 

PERSONENVENNOOTSCHAP MET 
BEPERKTE AANSPRAKELOKHEID 

Generaal van Merlenstraat 30 
Berchem-Zurenborg 
Telefoon 239.09.40 - 230.73.49 
Telex 32675 
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(Vervolg van biz. 11) 

Herbezinning 
E. Vandenbussche: „Ik meen 
dat wij aan een herbezinning van 
onze maatschappij en onze in
dustrie toe zijn. Waarom moeten 
wij onze ekonomie naar bepaalde 
zaken blijven oriënteren, zelfs 
wanneer deze in strijd zijn met 
ons leefmilieu ? Waarom moeten 
wij bepaalde industrieën nog ver
der laten uitgroeien, terwijl er 
geen oplossing is voor het vuil dat 
zij produceren en tenvijl er alter
natieven bestaan? 

Leefmilieu moet één van de 
allereerste bekommernissen zijn, 
willen wij komen tot een maat
schappij die nog leefbaar is voor 
ons en voor onze kinderen." 

R. Geeraerts: „Het bedrijfsleven 
denkt nog altijd vooral ekono-
misch. Ik ben er echter van over
tuigd dat er ook een etische kant 
aan de zaak vastzit. Niettemin 
zijn er gelukkig ook bedrijven die 
bereid zijn iets te gaan doen te
gen die vervuiling, op voorwaarde 
dat de betaling in relatie staat met 
de vervuiling. 

Het mag niet zo zijn dat deze 
belasting moet dienen om de 
overheidskas te spijzen. Het moet 
dus een rechtstreekse belasting 
op de vervuiling zijn." 

J. Gabriels: ,,lk goochel met het 
idee van een moratorium vooralle 
vervuilende bedrijven. Dit bete
kent dat zij aan geen ekspansie 
meer mogen doen, zolang zij 
geen aanvaardbare oplossing 
hebben voorde veruiling waarvan 
zij de oorzaak zijn." 

M. Besleux: „Er moet rechtsze
kerheid komen op het vlak van 
het milieu. Met de mogelijkheid 
van sankties." 

WIJ: Tot welke vaststellingen 
komt U, wanneer U België ver
gelijkt met de ons omringende 
landen? 

D. Van Melkebeke: „Mag ik daar 
één ding op zeggen ? Op Vlaams 
niveau bestaat de Vlaamse raad 
voor het leefmilieu, als een ad
vieskommissie voor minister 
Lenssens. Het is geleden sinds 
augustus '85 dat er nog een ad
vies gevraagd Is! 

Dit zegt voldoende, of niet?" 

M. Besleux: ,,Door de internatio
nale organisatie Greenpeace 
wordt België als een heel zwak 
broertje aanzien, zo'n beetje de 
vuilbak van Europa. 

Neem nu de normering inzake 
het chemische zuurstof-verbruik: 
in Duitsland is de hoogste norm 
300, daar waar er in België waar
den tot 2.000 en meer zijn toege
laten. Of denken wij maar even 
aan het feit dat afval zomaar bij 
ons kan ingevoerd worden." 

WIJ: Wat Is de mening van de 
politici? 

J. Gabriels: „De overheid is vaak 
nog niet voldoende bewust van 
de omvang van de problemen. 

Toen de Volksunie in 1968 een 
kongres hield over de ekologi-
sche problematiek, keek ieder
een verbaasd op en vroeg men 
zich af waarmee wij ons bezig
hielden. Intussen is deze proble
matiek veel aktueler geworden. 
Maar toch is het beleid nog even 
in-adekwaat als toen. 

Hoe meer instituties er be
staan, hoe minder adekwaat het 
beleid reageert. Sommige be
stuurders zijn al bevredigd van 
zodra er een milieuraad geïnstal
leerd is. Het lijkt me nuttig dat de 
milieuverenigingen op de voor
avond van de gemeenteraadsver
kiezingen alle milieu-schepenen 
zouden samenroepen om hen 

Tussen politici e 

Kritische wi 
Tussen poiitici en aittiegroepen 

Kritisciie wisselwericing 
Dö verhouding politiek-

milieu liep als een 
draad doorheen het 

hele gespreid. Bij het laatste 
rondje werd de vraag ooi< el<s-
pticiet gesteld. 

Tijd om de Icommunilcatie te 
herstellen. 

WIJ: Welke boodschap zou 
U graag meegeven aan de 
politieke partiien? 

D. Van IMelkebeke: „Wijheb
ben een verlanglijstje van wat 
er in het Europees Jaar van 
het Leefmilieu eigenlijk zou 
moeten gebeuren. Zoals ge
zegd is het prioritair dat er een 
kader wordt gemaakt, waar
binnen een echt milieu-beleid 
mogelijk wordt. 

Ons verlanglijstje is kon-
kreet: meer sensibilizering, 
openbaarheid van milieugege
vens, vorderingsrecht toeken
nen aan milieuverenigingen, 
de uitbouw van een degelijk 
kontrole-apparaat en een pro-
tokolkwa bevoegdheidsverde

ling in België met één milieu
minister. 

En geef ons a.u.b. een mini
mum aan middelen." 

IM. Besleux: „Wij voegen 
daar nog graag de eis aan toe 
dat er wetgevend werk dient te 
gebeuren op het vlak van de 
milieu-planning. Mét zeer kon-
krete beleidsdoelstellingen. 

Ik ben heel blij dat de Volks
unie als aktiepunt „Water is 
waardevol" heeft gekozen. In 
dit verband hoop ik dat er 
grote aandacht zal worden be
steed aan de Noordzeeproble-
matiek." 

A. De Vos: „Als jeugdbond is 
het belangrijkste aspekt voor 
ons de edukatie. Waarom zou
den wij niet, zoals in Neder
land, officiële informatiecentra 
m.b.t. omgevingszorg oprich
ten ? Waar de burger terecht 
kan met al zijn milieu-vragen. 

Indien het publiek meer be
wust is van de milieuproble
men, dan zullen de mensen 

I ook moeilijker meegesleept 

heel nadrukkelijk te vragen:,, Wat 
hebben jullie ervan terecht ge
bracht?" Teneinde dit als een 
dokument te gebruiken met het 
zicht op de verkiezingen van 
'88." 

P. Van Grembergen: ,,Eén van 
de redenen waarom België als 
een vuilbak is, zijn de zeer grote 
familiale verwantschappen tus
sen bepaalde machtspartijen en 
de industrie. 

Ik weet zeer goed dat bepaalde 
partijen uit eigen middelen geen 
kampanje bij de verkiezingen 
kunnen voeren, tenzij zij zeer fors 
gesteund worden door zeer grote 
groepen. Als ik weet dat een par
tij, die sedert veertig jaar aan de 
macht is, bij verkiezingen 180 
miljoen fr. kan besteden en dit 
aan een ritme van één keer om de 
twee jaar, dan kan dit maar omdat 
zij financieel zwaar gesteund wor
den door rijke groepen. 

Hoe kan zo'n partij dan twee 
weken later beslissingen nemen 
die rechtstreeks zouden ingaan 
tegen de belangen van deze 
groepen ? Het wordt eens tijd dat 
boekje open te doen. 

Ik ken een eerste minister die 
bij de jongste verkiezingen niet 
meer de straten, maar wel de 
bedrijven heeft af gedweild." 

Bevoll(ing van 
kabinetten 

J. Gabriels: „Toen Philips Petro
leum naar hier kwam heeft minis
ter van ekonomische zaken Eys-
kens hem meteen gedekoreerd 
met de hoogste Belgische onder
scheiding..." 

M. Besleux: „Er bestaat onlooc
henbaar een band tussen het be
drijfsleven en de overheid. Wij 
hebben dit vastgesteld wanneer 

worden in de propagandisti
sche akties van partijen en 
bedrijven. Weet U bv. dat ie
mand die langsheen een zeer 
drukke baan woont inzake 
loodvergiftiging veel meer ge
vaar loopt dan iemand die 
naast de Metallurgie in Hobo
ken woont ? Weinigen zijn zich 
daarvan bewust.' 

J. Gabriels: „Ik vind dat wij 
elkaar regelmatiger zouden 
moeten ontmoeten. Jullie heb
ben een onafhankelijke rol te 
vervullen t.o.v. het hele politie
ke en maatschappelijke veld, 
maar een bestendige en kriti
sche samenwerking zou 
vruchtbaar kunnen zijn." 

Schroom 
overwinnen 

E. Vandenbussche: „Ik wil 
toch nog even opmerken dat 
het vaak moed vergt om door
tastend op te treden. Soms 

we de beleidsstruktuur van som
mige bedrijven zijn gaan bekij
ken. 

Anderzijds is er het gegeven 
dat de drukkingsgroepen geen 
middelen krijgen. De koepelorga
nisatie „Bond Beter Leefmilieu" 
krijgt geen middelen, zelfs niet in 
dit miJieujaar. Dit is onaanvaard
baar " 

A. De Vos: ,,Ook ik meen dat er 
een verandering moet komen in 
de maatschappelijke mentaliteit. 
De politici die nu het beleid voe
ren in België zijn te veel gewon
nen voor planning op korte ter
mijn; van nu tot aan de volgende 
verkiezingen. 

Men realiseert zich blijkbaar 
niet dat, wanneer een ekosys-
teem verstoord is, het jaren duurt 
vooraleer er iets kan aan verhol
pen worden." 

D. Van Melkebeke: „In de uitge
breide regeringsverklaring stond 
het woord milieu uitgerekend één 
keer vermeld. Dit zegt genoeg 
over de bekommernis van de re
gering. 

Of als er gesproken wordt over 
het zwavelgehalte in brandstof
fen, onderhandelt men slechts 
met de petroleumfederatie. Wat 
toch merkwaardig is..." 

E. Vandenbussche: ,,Kijk naar 
de ministeriële kabinetten. Ik 
vraag mij af wie daar allemaal de 
dienst uitmaakt, als „vertegen
woordigers" van bepaalde orga
nisaties. 

Hoe is het bv. mogelijk dat vele 
dokumenten in de landbouwkom-
missie rechtstreeks afkomstig 
zijn van de Boerenbond ? Hoe wil 
je dan dat er iets verandert, wan
neer zo'n mensen bij de besluit
vorming betrokken zijn ?" 

M. Besleux: „Zij mogen daarbij 
betrokken worden, maar zij niet 
alleen. En dat is nu niet het ge
val." 

ervaar ik ook weinig steun van 
sommige milieuverenigingen. 
Het is vaak een eenzame 
strijd..." 

P. Van Grembergen: „Vaak 
stel ik vanuit de milieu-aktie-
groepen een zekere schroom 
vast om t.o.v. een politikus 
publiek te zeggen: „Je hebt 
gelijk en we scharen ons ach
ter jou..." Omdat zij angst 
hebben — en ik kan dit ten 
dele begrijpen — van te wor
den aanzien als een aanhang
sel van één of andere partij. 

Ik vind evenwel dat je die 
schroom moet ovenvinnen, 
door onafhankelijk je gedacht 
te zeggen. Tegen wie dan 
ook." 

D. Van Melkebeke: „Wij zijn 
fundamenteel pluralistisch. 
Wat het ons bijgevolg mogelijk 
maakt om individuen te felici
teren. Wat we ook al eens 
doen. Maar zoiets haalt vaak 
minder de pers dan wanneer 
je iets gaat aanklagen." 
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J. Gabriels: „Hoeveel kabinets
leden zijn er geen lobby-ers van 
de kernenergie? Tractebel bv. 
heeft zijn mannetjes in alle be
langrijke kabinetten. Maar ander
zijds is daar niemand aanwezig 
die de kolenindustrie verdedigt. 

M. Besleux: „Ik zou ook nog 
willen wijzen op de relatie tussen 
het wetenschappelijk onderzoek 
en de industrie. Heel wat universi
teiten danken kredieten aan de 
opdrachten die de industrie hen 
geeft. Je zou kunnen zeggen: 
„Wiens brood men eet, diens 
woord men spreekt.". Wij hebben 
dit zelf meegemaakt. 

Toen er een kolloquium werd 
georganiseerd over de problema
tiek van afvalverbranding op zee 
— nota bene door zij die dit pro
cédé toepassen — werd Green
peace niet eens gehoord." 

Ekologiscli 
handvest 
WIJ: En wat doen de VU-verant-
woordelljken eraan? 
J. Gabriels: „Vorig jaar hebben 
wij een ekologisch handvest ont
worpen, om aldus een reeks kon-
krete zaken op een rijtje te zetten. 
" 9 bedoeling Is dat wij dit nu 
ydan opleggen aan onze manda
tarissen, als de te volgen ge-
dragskode. We zullen erover wa
ken dat deze gedragslijn wordt 
gevolgd. Vooral in de konkrete 
aanpak. 

Er zijn overigens heel wat VU-
mandatarissen die terzake schit
terend werk verrichten. Maar zij 
die niet in dezelfde richting willen 
meestappen, zullen daar de kon-
sekwenties moeten van onder
gaan." 

D. Van Melkebeke: ,,De mens is 
zwak. Waar macht is, staat kor-
ruptie achter de hoek. Dit geldt 
voor alle partijen. 

Om schandalen te vermijden is 
het echter nodig dat er een soort 
waakzame honden bestaan, die 
meteen lawaai gaan maken wan
neer er iets misloopt. Dit is één 
van de opdrachten van de milieu
verenigingen. Wij vragen slechts 
dat deze rol erkend wordt. Want 
nu ontneemt men ons de moge
lijkheden daartoe." 

J. Gabriels: ,,Wij steunen alles
zins het wetsvoorstel dat aan mi
lieuverenigingen een rechtsper
soonlijkheid zal verlenen. Opdat 
zij ook effektief zouden kunnen 
optreden. Ik ben tevens graag 
bereid te onderzoeken hoe er aan 
uw probleem van het gebrek aan 
middelen iets kan gedaan wor
den. Want het is inderdaad onmo
gelijk studiewerk te verrichten en 
akties te voeren zonder over geld 
te beschikken. 

Daarenboven meen ik dat het 
nodig is te zoeken naar ofwel een 
verfijning ofwel een andere vorm 
van werken van de milieuraden. 
Want daar loopt het nu toch ook 
fout." 
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8170-8170 RFF 
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400.000 kopieën per maand... 
70 kopieën per minuut: veelzijdige ko
pieerders-du pliceerders, beantwoorden 
deze twee leaders van het Nashua gam
ma aan de meest veeleisende normen 
van de reprografische markt. 
Gebaseerd op de Amerikaanse techno
logie, zijn ze de specialisten van de gro
te volumes, dank zij hun belangrijkste 
voordelen: betrouwbaarheid, een
voud in gebruik, snelheid. 

gemakkelijk onderhoud en geringe 
gebruikskosten. 
Maar Nashua kommerciaiiseert ook ko
pieerders voor kleine en middelgrote 
volumes - toestellen van 10 tot 70 ko
pieën per minuut - met de volgende 
mogelijkheden: verkleining, vergroting 
en zoom, gebruik van verschillende for

maten gaande van A5 tot A3 en auto
matische inbreng van originelen. 

Nashua: De Service 
Achter elk van onze kopieerders bevindt zich een professio

nele ploeg. Onze verkopers, techniekers en administratief 
personeel zijn persoonlijk betrokken bij elke aankoop of huur. 

Uw tevredenheid, daar gaat het ons om. 
Daarom werd voor de Nashua 8170 en de 8170 RFF een spe
ciaal team in het leven geroepen, een team dat meer dan ooit 
het idee van service en klantgerichtheid tot grondslag heeft. 

Enthousiasme, kompetentie en oprechte samenwerking: 
uw garantie. 

Maitschippelijke Zetel Brusselsesteenweg 345 1900 Ovenjse T 02/687 51 85 
Bijhuizen: 
Brussel Brusselsesteenweg 345 -1900 Overi)se - T 02/68751 85 
Antwerpen Rantin en Moretuslei 335/50 - 2200 Borgertiout - T 03/235 23 20 
Genk Hasseltweg 61 - 3600 Genk - T 03/235 23 20 
Gent Bagattenstraat 122 - 9000 Gent - T 091/23 09 62 
Luik Quai St-Leonard 36A - 4000 Liege - T 041/274911 
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De man die zijn voik weetgierig maakte 

De natuurwereld van 
Jos Van Limbergen 

Wie dacht dat de weetgierigheid voor de natuurwereld pas van gisteren is 
heeft het verl<eerd voor. 

Tussen de twee wereldoorlogen bloeiden er overal in Vlaanderen kernen van 
natuurvrienden, wandelaars, kampeertoeristen, turners, fietsers... 

De invoering van de betaalde vakantie, nu vijftig jaar geleden, de suksesrijke 
opkomst van de Vlaamse toeristen- en automobilistenbond waren niet vreemd 
aan dat sukses. In de meeste van die kringen speelden overtuigde flaminganten 
een vooraanstaande rol. De band tussen de natuur van hun land en een natuur
lijk leven was voor hen vanzelfsprekend. 

E EN van die voortrekkers 
was Jos Van Limbergen 
die met zijn wetenschap 

pelijke uitgaven de natuurwereld 
bij het grote publiek ingang deed 
vinden. 

Wetenschap 
als ideaal 

Jos Van Limbergen werd gebo
ren te Borgerhout op 13 januari 
1902. Dat hij steeds een buiten
beentje is geweest wordt rees 
aangetoond door het feit dat deze 
koppigaard zijn studies deed in 
Parijs, bij Camille Flammarion, 
en aan de universiteit van Berlijn. 

In eigen land teruggekeerd 
werkte hij lange tijd voor het 
loodswezen, maar Van Limber
gen was een idealist en de weten
schap was zijn ideaal, aan dat 
ideaal offerde hij alles op, want 
eerder dan carrière te maken als 
vorser of wetenschapsman dacht 
hij er aan zijn wetenschappelijke 
kennis dichter bij het volk te bren
gen. Om die reden begon hij te 
schrijven in tijdschriften en dag
bladen (De Dag, De Schelde, 
enz.), gaf hij lezingen voor de ra
dio en hield hij voordrachten over 
heel het land. 

Hij is ook de peter van de 
volkssterrenwacht Urania. En na
tuurlijk schreef hij ook boeken, 
waarin bepaalde stellingnamen 
— Van Limbergen was door en 
door rationeel — niet altijd in 
dank werden afgenomen. Zo 
botste hij nogal gemakkelijk met 
kleingeestige, hypokriete en ach-
terUjke mensen. Dat zou hem la
ter nog heel wat parten spelen. 

Een greep uit enkele van zijn 
belangrijkste werken. ,,De grote 
revolutie van Copernicus", 
,,Menschen en Sterren" (12 po
pulaire astronomische radiovoor
drachten), ,,Het rijk der sterren" 
en ,,Het rijk der zon". Maar de 
vulgariserende astronoom zag 
het veel verder. In 1928 had hij 
het plan opgevat een almanak uit 
te geven met daarin een som aan 
kennis op allerlei wetenschappe
lijk gebied. Dat werd dan de ,.Al
manak der Weetlustigen" en uit 
die almanak groeide de idee om 
gewoon een tijdschrift uit te ge
ven. En dat werd ,,Weetlust" dat 
van 1934 af van stapel liep. Als 
wetenschappelijk tijdschrift was 
het een unicum in Vlaanderen en 
een model op Europees vlak. 

In de cel... 
Dat unicam hadden we moeten 

koesteren als een zeldzaam ju
weel waarvan niets of niemand 
de glans kon besmetten, te meer 
daar de stichter en hoofdopsteller 

— die vaak op mecenaat beroep 
diende te doen om de eindjes 
aan elkaar te knopen — geen po
litiek inzicht had, op dat vlak zelfs 
wereldschuw bleek en nooit ofte 
nimmer kleur of partij bekende. 

Toch heeft men ,,Weetlust" in 
1945 het zwijgen opgelegd. Jos 
Van Limbergen werd vier jaar 
lang geïnterneerdl Als een ziek 
man werd hij van het kastje naar 
de muur gezonden tot men hem 
naar huis liet gaan om te ster
ven... Met de hulp van zijn huis
dokter kwam hij er bovenop. Van 
Limbergen was van een taaie 
soort en hij wou zijn levenstaak 
weer opvatten en voortzetten. 

Begin van de jaren vijftig kon 
hij reeds zijn blad opnieuw lance
ren, zij het onder de naam ,,Na
tuurwereld". Hij mocht rekenen 
op een soliede ploeg medewer
kers en ,,Natuunwereld" hernam 
spoedig de plaats die het ver
diende. Het enige populair we
tenschappelijk tijdschrift in de 
Nederlanden, waarin op vlotte 
maar verantwoorde manier elke 
tak van de wetenschap (astrono
mie, dierkunde, ruimtevaart, bio
logie, plantkunde, enz.) werd 
aangepakt. ,,Natuurwereld" 
werd echter schier uitsluitend 
verkocht via het systeem van 
abonnementen en moest het 
hebben van zijn degelijke reputa
tie om zo faam en naam te verdie
nen. Uit enkele minder prettige 
ervaringen bleek inderdaad dat 
een populair wetenschappelijk 
tijdschrift het in de krantewinkel 
en stationsbiblioteken minder 

deed. Bovendien mikt ,,Natuur
wereld" wel degelijk naar een pu
bliek dat a priori reeds interesse 
had voor wetenschap. De beste 
propagandist bleek nog steeds 
Van Limbergen zelf, die jaar in 
jaar uit, het hele land doorkruiste 
om zijn voordrachten — soms 
tien per maand, soms 200 per 
jaar! — te houden. 

Om de zaak te steunen werd 
een soort handelsonderneming 
opgericht met als doel ,,Natuur
wereld" wat financiële armslag te 
geven. Dus werden er boeken uit
gegeven, zo bv. de Biokosmos-
kollektie, later werd ook didak-
tisch materiaal (mikroskopen, we
reldbollen, kaarten, enz.) ver
kocht aan scholen en orga
nismen die het konden gebrui
ken. Met dit alles, met de tiulp 
van zijn echtgenote Dorothea 
Smolders, van zijn zoon Hugo en 
van zijn vrienden en medewer
kers o.w. Theo De Geest en Ed-
wing Bergers, bleef de idealist 
aan het roer van zijn blad waar
van de oplage om en bij de 9.000 
exemplaren schommeldel Dat de 
idealist zich echter vaak in de lu
ren liet leggen bewijst volgende 
anekdote. 

Tegenslagen... 
Van Limbergen stelde ooit voor 

om een didaktisch vulgariserend 
werk uit te geven dat onder de 
naam ,,Globerama" de historie 
van de ontdekkingen van de 
mens zou uiteenzetten. Hij legde 
dat voor, schreef de teksten en 
verklaarde hoe hij dat zag. Het 

Verloren schat 

J o s VAN LIMBERGEN 
was een veelschrijver en 
éénmaal heeft hij zich 

tot scheppend proza laten ver
leiden in een toekomstroman 
die helaas het daglicht niet 
mocht zien. Het kolossale werk 
dat Van Limbergen verzette is 
echter gedoemd om gedumpt te 
blijven in suffige biblioteekma-
gazijnen omdat de poging van 
zijn zoon Hugo F. Van Limber
gen, die het schier volledige 
werk van zijn vader wilde her
drukken, mislukte... Maar dat is 
nog alles niet. Op alle gebieden 
van de wetenschap worden er 
opzoekingen, experimenten en 
vorsingen gedaan. De weten
schapslui beschikken over een 
aantal, meestal universitaire en 
strikt bij de zaak zijnde, publika 

ties (annales, actes, journals, 
tijdingen, mededelingen, enz.) 
waarin zij in hun eigen professi
oneel jargon hun bevindingen, 
ontdekkingen, opmerkingen of 
resultaten kunnen beschrijven. 
Naast deze wetenschappelijke 
en in oplage relatief beperkte 
publikaties die intern cirkuleren 
en naar het publiek toe, weinig 
of geen uitstraling kennen, 
bestaan er voor de leek de zo
genaamde populariserende bla
den zoals National Geographic, 
Science et Vie en Natuurwe
reld. Maar dit laatste — het 
,.oeuvre" van Jos Van Limber
gen — bestaat niet meer. 

En toch, wie de volledige set 
jaargangen van dit tijdschrift 
bezit koestert een weergaloze 
schat die men in Vlaanderen 
nooit meer zal opgraven... 

projekt werd echter niet aan
vaard. Wei kocht men de idee 
over voor 20.000 fr. Toen die boe
ken uitkwamen werden ze onmid
dellijk in het Duits, Spaans en Ita
liaans vertaald, zodat de uitgever 
daar zeker en vast een dik-
gespijde boterham aan ver
diende, maar waarop de naam 
van Jos Van Limbergen volledig 
ontbrak. 

Van Limbergen zou nog an
dere tegenslagen kennen en 
meemaken. Maar het tijdschrift 
bleef bestaan, jaar na jaar, aan 
vrijwel dezelfde abonne
mentsprijs. Dat het in die omstan
digheden in leven is gebleven 
mag men een wonder noemen, 
een wonder ingegeven door 
vriendschap en idealisme... 

Had Van Limbergen meer 
steun gekregen, had men dit tijd
schrift in meer scholen willen 
aankaarten, het zou nu nog 
bestaan. Niet zonder bitterheid 
merkte Hugo F. Van Limbergen 
op dat zijn vader... niets anders 
gedaan had, heel zijn leven door, 
dan vechten en zich geven aan 
zijn volk. ,,Dat vt/as zijn ideaal en 
dat is ook bewezen geworden. 
Als ik de abonnementslijst van 
,,Natuunvereld" nakijk kom ik 
alle soorten mensen tegen uit 
eender welke klasse. Het blad 
werd gesteund in hoge mate door 
mensen die het zich veroorloven 
konden, maar ook door de man 
die hard moest werken voor zijn 
dagelijks brood", aldus de zoon 
van Jos van Limbergen. 

Het mocht allemaal niet baten. 
De jaren zeventig zouden inte
gendeel de doodklok inluiden. 
Vooral na de dood van zijn voor
beeldige echtgenote Dorothea 
Smolders, ging het Van Limber
gen minder voor de wind. Blijk
baar was de fut eruit, te meer 
daar Van Limbergen fysiek te lij
den had van een oedeem. Tel
kens weer overleefde hij zijn 
kwaal maar op 25 februari 1975 
overleed hij tijdens een bezoek 
aan zijn vriend en medewerker, 
de nu ook reeds overleden en 
onze gewezen medewerker Roe

land Dirks te Borgerhout. Nog 
even kon men, met lapmiddelen 
eigenlijk, ,,Natuurwereld" in le
ven houden maar het blad 
kwijnde weg; slechte typografie, 
zetfouten, manke lay out... onre
gelmatige verschijning... Het 
laatste nummer was dat van mei-
juni 1976, nr 447! Hugo F. Van 
Limbergen had nochtans moeite 
noch zweet gespaard om het 
blad levend te houden. Hij had 
ook het plan opgevat een reeks 
populair wetenschappelijke boe
ken, ,,Hulde Jos Van Limbergen" 
uit te geven in 25 banden. Daarin 
stak o.m. die roman ,,Kosmische 
toekomstdroom", een hand
schrift bestaande uit drie volge-
kribbelde kladschriften uit de tijd 
toen Van Limbergen geïnter
neerd was. Achteraf vond ie het 
misschien niet waardevol genoeg 
om het te laten uitgeven. ,,Het 
zou", aldus Hugo Van Limber
gen, ,,echter niet misstaan heb
ben in die huidereeks die ik wilde 
brengen." 

Niet saai... 
Vroeg of laat zal men er mis

schien toe komen bepaalde wer
ken van Van Limbergen uit te ge
ven. Zijn werk over Copernicus 
bv. is bijzonder boeiend, andere 
beschouwingen of monografiën 
over ruimtevaart of astronomie 
zijn nog steeds niet achterhaald. 
Van Limbergen was een pionier. 
Hij heeft de term vulgarisator in 
ere hersteld. Hij is jarenlang de 
Vlaamse mentor geweest inzake 
wetenschap; hij heeft ons een les 
gegeven die er op neer komt de 
wetenschap niet als een saaie en 
dorre bedoening te beschouwen 
maar als iets levendigs, natuur
lijks, dat eenieder van ons weet
gierig moet maken. Hij was ook 
een van de eerste om ons te 
waarschuwen tegen de gevaren 
van alle soorten vervuiling. Niet 
voor niets noemen twee van zijn 
belangrijkste werken ,.Zonden te
gen de natuur" en ,.Zonden te
gen de mens"... maar de zonde 
die Van Limbergen werd aange
daan is onvergeeflijk. (D.d.L.) 
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Nieuwe boeken over milieurecht 

Wie de wetgeving wil Icennen 
ledereen die aktie voert in verband met leefmilieu, 

botst vroeg of laat op problemen inzake kennis van 
het onderwerp. Milieu is inderdaad veelomvattend, 
bovendien is de wetgeving niet eenvoudig, zodat de 
aktievoerder dikwijls met vragen zit. 

W IE is verantwoordelijk 
voor het verlenen van 
vergunningen, hoe ver

loopt de aanvraag, wie kontro-
leert of sanktioneert lozingen, 
wat mag geloosd worden, wat 
mag waar gestort worden en door 
wie, welke ministers zijn verant
woordelijk voor de wetgeving, 
hoe zit het met de internationale 
koördinatie op milieugebied? 
Nog veel meer vragen kan men 
stellen en de praktijk wijst uit dat 
milie-aktiegroepen dikwijls veel 
tijd besteden aan technisch, juri
disch en politiek speurwerk. 

Dit speurwerk kan zeker verge
makkelijkt worden. De jongste ja
ren zijn er talrijke publikaties ver
schenen over het onderwerp leef
milieu. Aktiegroepn of personen 
die zich op een gefungeerde 
wijze met het onderwerp willen 
bezighouden, kan men ten stel
ligste de lezing van één of meer 
van deze werken aanbevelen. 

Kennis is macht, geldt ook hier. 
We maken hier enkel melding 

van enkele zeer recente werken. 
Natuurlijk zijn er veel meer wer
ken verkrijgbaar, maar men moet 
wel opletten, aangezien de evolu
tie zeer snel gaat, dat een boek 
van enkele jaren ouderdom reeds 
grotendeels achterhaald kan zijn. 

Milieurecht 
Om een globaal overzicht te 

krijgen op de wetgeving inzake 
leefmilieu in België, kan het boek 
van prof. W. Lambrechts ,,Milieu
recht" aanbevolen worden. Hier-
ien wordt niet alleen algemeen 
gehandeld over milieurecht in 
Vlaanderen en België, maar ook 
de Europese kontekst wordt ver
meld. Alle mogelijke onderwer
pen, gaande van lucht, water, af
val, bodem, over straling tot ruim
telijke ordening worden ruim 
besproken in een zeer overzich
telijke vorm. Alle wetten tot au

gustus 1985 vindt men hier terug. 
Ook de problemen die er in Bel
gië ontstaan zijn als gevolg van 
de gebrekkige staatshervorming, 
met hun nadelige invloed voor 
het milieu, worden in dit boek be
handeld. 

Over dit laatste onderwerp, dus 
de bevoegdheidsverdeling bin
nen België op milieugebied, kan 
men nog meer informatie lezen in 
het verslagboek van prof. H. Boe
ken over ,,De Grondwettelijke Be-
voegdheidsvedeling inzake Leef
milieu". Dit verslag van een kollo-
quium te Gent in nov. 1985, geeft 
een volledig overzicht van de (po
litieke) problemen inzake verde
ling van de bevoegdheden tus
sen de staat en de gewesten. 
Deze materie is niet eenvoudig, 
wat erop wijst dat de gewestvor
ming in België moet verbeterd 
worden, om tot betere en vooral 
klare bevoegdheidsafbakeningen 
te komen. Dit boek handelt dus 
het raakpunt tussen milieu en 
staatshervorming, wat zeker de 
interesse van een groot aanal 
van onze militanten zal weg
dragen. 

Afval en water 
Indien men meer gedetailleerd 

wil ingaan op de wetgeving in

zake water of afval, kan men ver
wezen worden naar het gloed
nieuwe ,.Wetboek Afval en Water 
in Vlaanderen" van L. Smout en 
J. Heyman. 

Dit boek behandelt zeer ruim 
het onderwerp vaste afvalstoffen 
in al zijn aspekten, naast alle mo
gelijke vormen van waterproble
men, dus zowel afvalwater, drin
kwater, grondwater. Alle wetten 
worden uitvoerig besproken, aan
gevuld met praktische tabellen 
en overzichten. Alle aktievoer-
ders die zich met afval, afvalwa
ter of water in het algemeen be
zighouden, kunnen zich met dit 
boek een handleiding aanschaf
fen om juridisch sterk te staan. 
Zelfs een groot deel van de secto-
riële lozingsvoorwaarden worden 
in dit boek vermeld, zodat de 
praktische waarde erg groot is. 
Ook alle procedures voor vergun
ningen, normen enz. werden op
genomen. 

Gevaarlijke stoffen 
Een laatste boek dat uw aan

dacht verdient heeft als titel,,Ge
vaarlijke Stoffen" en werd ge
schreven door L. Lavrysen. De 
wetgeving inzake gevaarlijke 
stoffen is ook zeer snel aan het 
evolueren. Het boek is bijgewerkt 

tot 31 mei 1986 en behandelt alle 
aspekten van het gebruik, trans
port, opslag, verwijdering en pro-
duktie van gevaarlijke stoffen. 
Via dit boek krijgt men een beeld 
van de diverse gevaarsaspekten 
van produkten, zoals giftigheid, 
ontplofbaarheid, corrosiviteit, ra-
dioaktiviteit en van de problemen 
die daarrmee gepaard gaan in di
verse stadia. Ook de rencente 
wetten, bijvoorbeeld de Seveso-
richtlijn, werden opgenomen. U 
zult wel begrijpen dat het onder
werp ,,Gevaarlijke Stoffen" aan 
belang heeft gewonnen na Se-
veso, Bophal en meer recent nog 
Basel. Als U de wet terzake wil 
kennen en bijvoorbeeld wil mee
praten over giftig of radioaktief af
val, kan dit boek een goede hand
leiding zijn. 

Rob Geeraerts 

E. STORY-SCIENTIA'S MILIEUBIBLIOTHEEK 

JURIDISCHE WERKEN VOOR DE 

MILIEUBEWUSTE VLAMING 

MILIEURECHT 

Door W . Lambrechts 

Milieurecht is een algemeen inleidend handboek waarin U op overzichtelijke wijze een 
inventaris terugvindt van het zeer omvangrijke arsenaal wetten en verordeningen 
betreffende het milieuhygiënerecht en het milleubeschermingsrecht. 

1985, 368 pog. 
Prijs: 1.100 fr. 
Bestelcode: G 136 

GEVAARLIJKE STOFFEN 
Reeki Belgische Vereniging voor Milieurecht, nr. 1 
door L Lavrysen 

Dit werk biedt een overzicht van de in België van kracht zijnde wetgeving die 
rechtstreeks de produktie, het gebruik, de opslag, de handel, het vervoer en de 
wegwerking van gevaarlijke stoffen beoogt te regelen. 
De wetgeving wordt telkens aangevuld met verwijzingen naar de vindplaats van de 
wetgeving, met technisch georiënteerde bijlagen en, zo mogelijk, met verwijzingen 
naar meer gespecialiseerde literatuur. 

1986, 236 pag. 
Prijs: 850 fr. 
Bestelcode: BVL GOOI 

DE GRONDWEnELIJKE BEVOEGDHEIDSVERDELING 
INZAKE LEEFMILIEU 
Reeks Belgische Vereniging voor Milieurecht, nr. 2 
Editor: H. Boeken 

Dit boek bevat de vraagpunten, rapporten, evenals een uitvoerig verslag van de 
besprekingen van het colloquium dat de Belgische Vereniging voor Milieurecht en het 
Informatie- en Onderzoekcentrum voor Milieurecht op 28 november 1985 
organiseerden. 

De rapporten, opgesteld ter voorbereiding van het colloauium, behoren tot de 
voornaamste wetenschappelijke studies op het behandelde gebied. Samen met het 
verslog van de besprekingen en met de standpunten van de industrie, O V A M en Inter-
environnement Wal lonië, maken zij een onontbeerlijke bron van Informatie uit voor 
eenieder die de huidige bevoegdheidsregeling tracht te ontwarren. 

1986, 330 pag. 
Prijs: 1.250 fr. 
Bestelcode: BVL 0002 

O M EEN MILIEUPROBLEEM NAAR OVERHEID EN 

BEDRIJFSLEVEN TE VERTALEN, GEBRUIKT U GEEN 

WOORDENBOEK MAAR WEL HET "MILIEUZAKBOEKJE" 

OF HET "WETBOEK AFVAL EN WATER IN VLAANDEREN" 

HET MILIEUZAKBOEKJE 

Leidraad voor de milieuwetgeving in Vlaanderen 

Het mllleuzokboekje Is een realisatie van het Centrum voor 
Natuurbeschermingseducatie i.s.m. de Koning Boudewijnstichting. Naast een 
praktijkgericht overzicht van de geldende wetgeving en reglementering, zowel lokaal, 
regionaal, nationaal als internationaal, vindt U een belangrijk overzicht van de rechten 
en plichten van de burgers bij een juridisch optreden tegen milieuverstoring. 

Auteurs zijn E. De Pue, P. Stryckers en C. Vanden Bilcke. G . Van Steenbergen Is 
verantwoordelijk voor de coördinatie. 

Editie 1987 van het Milieuzakboekje verschijnt in de loop van apr i l . Met een 
abonnement krijgt U leder jaar het nieuwe Milieuzakboekje automatisch thuisgestuurd. 
In dat geval betaalt U 520 fr. Voor het losse exemplaar betaalt U 640 fr. 

WETBOEK AFVAL EN WATER IN VLAANDEREN 
Een uitgave van de v.z.w. Water, Energie en Leefmilieu in samenwerking met Kluwer 
rechtswetenschappen 

Auteurs: L. Smout en J. Heyman 

Zij stelden een werk samen waarin U alle op 31 december 1986 in Vlaanderen 
toepasselijke wetgeving kon terugvinden i.v.m. afvalwater, vaste afval, grond- en 
drinkwater. Tevens voegden zij allerhande schema's en lijsten bij met sectoriële normen 
en een lijst van erkende laboratoria. Dankzij het chronologisch en het 
trefwoordenregister kan LI snel die informatie opzoeken die u nodig heeft. 

Het Wetboek Afval en Water in Vlaanderen blijft permanent actueel. O m de 6 
maanden sturen wij U een nieuwsbrief met de tussentijdse wetswijzigingen. O m de 2 
jaar wordt het boek don geactualiseerd en heruitgegeven. 

Voor slechts 1.995 fr. bent U 2 jaar verzekerd van een betrouwbaar overzicht van de 
toepasselijke wetgeving i.v.m. afval en water In Vlaanderen (inclusief de 
nieuwsbrieven). 

Het Milieuzakboekje of het Wetboek Afval en Water In Vlaanderen bestelt U bij Kluwer 
rechtswetenschappen. 

Santvoortbeeklaan 21-23 
B-2100 Deurne Antwerpen 
Telefoon 03/325.68.80 
Telefaxnr. : 03/324.78.96 E.Story-Scientia 

wetenschappelijke uitgeverij 
de Jamblinne de Meuxplein 34-35 
1040 Brussel 
Tel. 02/73689 80 

Kluwer rechtswetenschappen 
Antwerpen 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 7 maart 
D BRT 1 - 16.00 
De man die Sherlock Holmes was, 
D BRT1 - 18.10 
Speel op sport 
D BRT1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen 
D BRT 1 - 20.25 
Het brandende bed, film 
D BRT 1 - 22.00 
Terloops 
D BRT1 - 22.45 
Sport op zaterdag 
D BRT1 - 23.00 
De schuilplaats, serie 
D Ned. 1 - 15.40 
Ridders van de ronde tafel, film 
D Ned. 1 - 19.05 
Zeker weten, info 
D Ned. 1 - 20.28 
Kro's boven m'n pet show 
D Ned. 1 - 21.57 
De ver van mijn bed show 
D Ned. 1 - 22.53 
In het holst van de nacht, serie 
D Ned. 1 - 23.57 
Het spook van de opera, film 
D Ned. 2 - 19.12 
De eerste de beste, rel<ords 
n Ned. 2 - 19.55 
De EP oorklep show 
D Ned. 2 - 20.35 
Op vleugels van de adelaar, serie 
D Ned. 2 - 21.30 
Kieskeurig op wielen, info 
D Ned. 2 - 21.55 
Simonskoop, info 

Zondag 8 maart 
D BRT1 - 11.00 
Konfrontatie, debat 
D BRT 1 - 12.00 
Voor boer en tuinder, info 
D BRT 1 - 14.15 
Luister met je ogen, info 
D BRT1 - 14.30 
Handel en wandel, info 
D BRT1 - 15.00 
Kwizien, i<ooktip 
D BRT1 - 15.20 
Zurich, stap voor stap; dok. 
D BRT 1 - 16.10 
60 +, magazine 
D BRT1 - 17.00 
Paradijsvogels, serie 
D BRT 1 - 18.20 
Van Pool tot Evenaar, kwis 
D BRT 1 - 20.40 
Het pleintje, serie 
D BRT 1 - 21.25 
Alleen al het idee, om te lachen 
D BRT1 - 21.45 
Carte blanche, Joop Visser 
D BRT2 - 15.00 
Stadion, sportshow 
n Ned. 1 - 16.25 
'n Dik uur Dick, show 
D Ned. 1 - 17.35 
De Wuzzels, strip 
D Ned. 1 - 19.05 
De Carsons, serie 
D Ned. 1 - 19.45 
The Cosby show 
D Ned. 1 - 20.15 
Wie kent Nederland?, kwis 
D Ned. 1 - 23.10 
St. Elsewhere, serie 

Gary Cooper doet het niet slecht als ontdekkingsreiziger en onderhan
delaar in „The adventures of Marco Polo". Dinsdag 10 maart op Ned. 

1 om 14U.30. 

D Ned. 2 - 18.45 
De afwas in de ijskast, jeugd-info 
D Ned. 2 - 20.47 
Sans rancune, TV-spel 
D Ned. 2 - 22.17 
Inside story, serie 
RTB 1 - 12.00 
Faire Ie point, debat 

Maandag 9 maart 
D BRT1 - 18.10 
De kleinste zwerver, serie 
D BRT 1 - 18.35 
Merlina, serie 
D BRT 1 - 18.55 
Comedy Capers, om te lachen 
G BRT1 - 20.10 
Paradijs verdaagd, serie 
D BRT1 - 21.15 
Wikken en wegen, info 
D BRT2 - 18.45 
Leven met reuma, info 
n BRT2 - 19.15 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 20.20 
Extra time 
D BRT2 - 20.50 
De strijd tussen de muziekstations, 
serie 
D Ned. 1 - 14.30 
Howard's way, serie 
D Ned. 1 - 15.20 
Eastenders, serie 
D Ned. 1 - 15.50 
De film van ome Willem 
D Ned. 1 - 19.24 
De baas in huis?, serie 
D Ned. 1 - 20.28 
Zeg 'ns aaa, serie 
D Ned. 1 - 22.02 
Achter het nieuws, info 
D Ned. 1 - 22.32 
Kir Royal, serie 
D Ned. 2 - 19.27 
Op volle toeren, show 
D Ned. 2 - 20.20 
Kijk TV, info 
D Ned. 2 - 20.50 
Op vleugels van de adelaar, serie 

Dindsd. 10 maart 
D BRT 1 - 18.10 
Jacobus en Corneel, strip 
D BRT 1 - 18.25 
Mik, Mak en Mon, serie 
D BRT 1 - 18.35 
Zaterdag, serie 
D BRT 1 - 19.00 
De supermachten, dok. 
D BRT 1 - 20.20 
I.Q., l<wis 

D BRT 1 - 20.55 
Marketing en welzijn, ommel<aar 
D BRT 1 - 21.45 
De Vlaams-Natlonale 
Omroepstichting 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.20 
Mike, praatshow 
Q BRT2 - 21.35 
De uitdaging, serie 
Ned. 1 - 14.30 
The adventures of Marco Polo, film 
D Ned. 1 - 19.05 
Bluffers, serie 
D Ned. 1 - 19.30 
Avro's sportpanorama 
D Ned. 1 - 20.28 
North & South, serie 
D Ned. 1 - 22.55 
Vier duindagen, dok. 
D Ned. 1 - 23.50 
Groningen, dok. 
D Ned. 2 - 19.12 
Snuiters, serie 
D Ned. 2 - 20.00 
Moordkuil, televisie ter diskussie 
D Ned. 2 - 20.20 
Horizon, info 
D Ned. 2 - 21.00 
Panoramiek, info 

Woens. 11 maart 
Q BRT 1 - 15.15 
Speel op sport 
D BRT 1 - 16.05 
Nil Holgersson, strip 
D BRT 1 - 16.30 
Vrouwtje Teelepel, strip 
D BRT 1 - 18.35 
De wonderwinkel, serie 
D BRT 1 - 20.15 
Pak de poen, de show van een 
miljoen 
Q BRT1 - 21.45 
Eiland, info 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.20 
Grosse Freiheit nr. 7, film 
D Ned. 1 - 16.15 
Dynasty, serie 
D Ned. 1 17.00 
De Ooievaar, dok. serie 
D Ned. 1 - 19.00 
Countdown, pop 
D Ned. 1 - 20.33 
Tineke, praatshow 

D Ned. 1 - 21.32 
Miami Vice, serie 
D Ned. 1 - 22.17 
Newhart, serie 
D Ned. 1 - 23.15 
Hitchhiker, serie 
D Ned. 1 - 23.40 
Erotische verhalen 
D Ned. 2 - 20.00 
Wie, wat, waar en hoe laat? 
D Ned. 2 - 20.20 
Requiem, kortfiim 
D Ned. 2 - 21.05 
Ger van Elk, kunstenaar 
D Ned. 2 - 21.50 
Studio sport 

Donder. 12 maart 
D BRT 1 - 18.10 
De zeven van Blake, serie 
D BRT1 - 19.00 
Kwizien, kooktip 
D BRT 1 - 20.20 
Hoger-Lager, kaartspel 
D BRT1 - 21.00 
Panorama, info 
D BRT1 - 21.50 
Dallas, serie 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
n BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
G BRT2 - 20.20 
Kagemusha, film 
G Ned. 1 - 15.30 
Portret van Gien Karssen, dok. 
G Ned. 1 - 16.10 
Daktari, serie 
G Ned. 1 - 19.00 
Nathalie, serie 
G Ned. 1 - 22.02 
Tijdsein, info 
G Ned. 1 - 22.57 
Door naar de volgende ronde, kwis 
G Ned. 2 - 18.45 
Kwart eeuw kleinkunst 
G Ned. 2 - 20.00 
De dame die verdween, film 

Vrijdag 13 maart 
G BRT 1 - 18.30 
Bingo!, hitparade 
G BRT 1 - 20.20 
De vier ruiters, dok. 
G BRT1 - 21.15 
Extra-time 
G BRT1 - 21.50 
Parlando ma non troppo, met Jef 
Geeraerts 
G BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
G BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
G BRT2 - 20.25 
Premiere, info 
G BRT2 - 21.00 
Een bijbel en een geweer, western 
G BRT2 - 22.45 
Filmspot 
G Ned. 1 - 14.30 
Sons and daughters, serie 
G Ned. 1 - 16.20 
Bassie en Adriaan 
G Ned. 1 - 19.00 
Alf, serie 
G Ned. 1 - 19.25 
Mijn geheim, kwis 
G Ned. 1 - 20.28 
De EP oorklep show, André Van 
Duin 
G Ned. 1 - 22.50 
The hunter, film 
G Ned. 2 - 19.12 
Twee hongerige beren en een kip, 
strip 
G Ned. 2 - 19.20 
Achter de wolken schijnt de zon. 

Een film 
per dag 

Zaterdag 7 maart 
Knights of the Round Table 

Amerik. film uit 1953 met o.a. Ro
bert Taylor, Ava Gardner en Mei Fer
rer. Koning Arthur tracht eenheid en 
vrede te brengen in het door twisten 
en naijver verscheurde Engeland. Hij 
kan daarbij rekenen op de steun van 
de Ridders van de Ronde Tafel. 
(Ned. 1,om 15u.40) 

Zondag 8 maart 
Le Gendarme è New York 

Gendarme Cruchot (Louis de Fu-
nès) wordt met zijn brigade uitverko
ren om Frankrijk te vertegenwoordi
gen op een internationaal poiitiecon-
gres te New York. Zijn dochter Nicole 
(Genevieve Grad) reist ondanks zijn 
verbod ais verstekelinge mee. Franse 
film uit 1966. (TF 1, om 20u.30) 

Maandag 9 maart 
The Changeling 

Canadese triller uit 1979 over een 
musicus die alleen in een oud huis 
woont waar de geest rond dwaalt van 
een kind dat daar 70 jaar voordien 
leefde... (BBC1, om 23U.10) 

Dinsdag 10 maart 
The Adventures of Marco Polo 

Amerik. avonturenfilm uit 1938 met 
o.a. Gary Cooper en Sigrid Gurie. 
Marco Polo wordt naar Peking 
gestuurd om er handelsverdragen af 
te sluiten. Aan het hof van de Kahn 
wordt hij verliefd op prinses Kuk-
schin. (Ned. 1, om 14u.30) 

Woens. 11 maart 
Grosse Freiheit nr. 7 

Duitse film uit 1943. Drie matrozen 
gaan hun vriend opzoeken in een 
nachtklub in Hamburg. Hannes viert 
het weerzien uitbundig, maar wordt 
aan het sterfbed geroepen van zijn 
jongere broer Jan. (TV 2, om^OoJiO) 

Dond. 12 maart 
Kagemusha 

1572 in Japan, Shingen Takeda 
heerst over het Kai-domein en droomt 
ervan de hoofdstad Kyoto te verove
ren. Maar drie andere clans staan 
hem nog in de weg... Japanse film uit 
1980. (TV 2, om 20u.20) 

Vrijdag 13 maart 
Rooster Cogburn 

Amerik. western uit 1975 met o.a. 
John Wayne en Katherine Hepburn. 
Sheriff Cogburn werd uit zijn funktie 
ontheven nadat hij drie bandieten zo
maar neerknalde. (TV 2, om 21 u.) 
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Onlangs reed ik 
met een schoon
broer uit de stad 
door de veiden naar 
huis. Na een lange 
stilte zuchtte hij: „Ik 
zou het hier niet ge
woon kunnen wor
den, die eenzaam-

^ ^ ^ ^ S heid, die stilte, geen 

^ ^ J ^ ^ V Het regende reeds 
^ ^ S ^ ^ ^ de hele dag, hier en 

^ ^ ^ ^ ^ daar stonden weiden 
^ ^ ^ onder water en de 
^ ^ ^ ^ P velden lagen er 
^ l ^ r troosteloos bij; het 

stemde niet vrolijk. 
„De stad is ook Iets", probeerde ik 
„Ja, maar daar ben je nooit alleen. 

Je hoort altijd wel een teken van le
ven. Een radio, een kind, een tram, 
een Turk...". 

Ik kon hem geen ongelijk geven. 
,,Dat klopt!" Er viel een ongemak
kelijke stilte. 

„Maar het platteland heeft toch 
ook veel te bieden" raapte ik de 
draad van het gesprek weer op. 

„Als je bietenvelden en traktoren 
en schrale boeren en lompe boerin
nen en stinkende pulpkullen mooi 
kunt noemen..." 

niet lelijker dan krotwoningen, 
files, van kerken vallende stenen, 
schijtende duiven, tunnels als gaso-
vens, enzoverder enzovoort", ging 
Ik in de aanval. 

Samenhang 
„Hou op, wie alleen naar de stad 

komt om er te werken ziet slechts 
die dingen. Ooit genoten van een 
zwoele avond op een terras? Van de 
winterambiance In de verlichte stra
ten? Van een nacht In een bruin ca
fé? Van de morgen die bellend van 
de Salnte Marie naar het park 
tramt?" 

Natuurlijk heb ik dat allemaal mee
gemaakt, daarvoor moet je niet In de 
stad wonen. 

Voor mijn part mocht de diskussie 
ophouden, ze leidde naar nergens. 
Wij kwamen aan de grote bocht, de 
beek was gezwollen en er speelden 
eenden. „Kijk eens waterklekens" 
riep schoonbroer uit. 

„Mis, zei Ik, wilde eenden, twee 
koppels die een bad nemen". Toen 
wij langs kwamen namen ze de 
vlucht, westwaarts. „Net vliegtui
gen!" riep hij entoeslast uit... 

Wat verder rende een haas plotse
ling de weg over. Schoonbroer 
greep naar het dashboard... 

„Een uitgebroken konijn. Is dat 
schrikken, zeg!" 

„Het was een haas, verbeterde Ik 
hem, het denkt dat wij jagers zijn. 
Het zat in de berm beschut tegen de 
regen en de wind. Het zat waar
schijnlijk aan wat suikerbleten te 
knagen." 

Reeds vóór de laatste bocht 
hoorde ik de schapen blaten. 

„Wat hoor ik?, vroeg schoonbroer 
zich af, geiten?" 

„Nee, mijn schapen, stelde Ik hem 
gerust. Ze hebben de ronk van de 
diesel gehoord en begroeten ons." 

„Niet overdrijven, lachte hij. Hon
ger hebben zei" „Das best moge
lijk" gaf ik toe. „En jij gaat mij 
helpen bij het voederen". HIJ keek 
me aan met grote ogen. 

Thuis schoof Ik hem een oude re
genjas toe en een paar laarzen. 
,,Breng jij het hooi maar In hun krll>-
be, ik draag de voederbiet." 

Toen het werkje opgeknapt was 
en wij voor het houtvuur opwarmden 
dacht schoonbroer luidop: 

„Die schapen slacht je toch niet?" 
,,Toch wel," verzekerde Ik. „Er Is 

niets zo lelijk als een oud schaap!" 
„En eet je die dan op ook?" 
,,Beslist!" antwoordde ik. 
„Luister eens goed, vriend. Het le

ven en de natuur zijn één samen
hang. Die beesten zijn gemaakt om 
gekweekt en geslacht te worden." 
Wij gingen aan tafel. Er werd scha-
pevlees opgediend... • 

W» 17 
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De vorige week schreven we in deze rubriek over 
de in oorsprong door Britse zeelui uit de Caraïben 
meegebrachte ,,grog". Een goed vervolg daarop is 
een woordje over de,,punch". Temeer daar ook rum 
er een hoofdrol in speelt en er een stuk of wat heer
lijke variëteiten bestaan, waardoor men een aan elk 
seizoen aangepaste punch kan bereiden. 

IN principe Is punch een 
warme of koude drank be
reid van bij voorkeur rom of 

cognac met verder wijn, vruch
ten, l<ruiden en tee of water. Ook 
over de preciese oorsprong van 
de punch tast men nog min of 
meer in het duister. Sommigen 
leiden het woord af van het Sans
kriet waarin ,,pundsja" vijf bete
kent, wat zou slaan op de 5 
hoofdingrediënten. Engelse zee
lui zonden het recept in de 17de 
eeuw vanuit India meegebracht 
hebben. Anderen beweren dat 
Britse matrozen de punch mee
brachten van de Caraibische Ei
landen. 

in elk geval is de Britse Navy 
verantwoordelijk voor de import 
en de populariteit van de punch 
In Europa. In de 17de en 18de 
eeuwen werd in de Engelse bur
gershuizen op winteravonden 
door de heer des huizes persoon
lijk aan tafel de punch bereid in 
een speciale zilveren ,,punch
bowl". Ook bekend is dat En
gelse admiraals, na winstge
vende rooftochten hun beman
ning trakteerden op hoeveelhe
den punch die niet meer als ge
zond mochten beschouwd 
worden. 

Het Is nog winter. Beginnen we 
daarom met warme punch: snij 2 
geschilde sinaasappels In dunne 
schijfjes, giet er 1 fles rode wijn 
op, voeg er suiker aan toe en laat 
het geheel een uurtje koel staan. 

Neem de appelslenschijfjes eruit 
en bewaar ze. Giet er nog 2 fles
sen rode wijn bij en verhit de wijn 
met een stukje pijpkaneel en en
kele kruidnagels erin. Als de wijn 
heet is 1/3 fles rum toevoegen en 
de vloeistof nog enkele minuten 
net onder het kookpunt houden. 
Tenslotte de punch door een zeef 
In de punchkom gieten, de sinaa
sappelschijfjes er weer bij leggen 
en opdienen. 

Jagerspunch wordt gemaakt 
met verwarmde witte wijn, even
zoveel sterke tee, suiker, een 
stukje pijpkaneel, enkele kruidna
gels en een paar glazen rum. 

Voor de zomeravonden is er de 
koude versie: de ,, Planters' 
punch". In een hoog longdrink
glas een lepel suiker In 3 lepels 
water oplossen. Voeg er een glas 
rum aan toe en 2 lepels limoen-
sap (in flessen verkrijgbaar). Dan 
met gestampt ijs bijvullen en alles 
doorroeren tot het glas begint 
aan te vriezen. Tenslotte een 
schijfje sinaasappel en een stuk 
ananas erbij... en, gezondheid! 

Sangria Is een eenvoudige 
Spaanse versie. Leg In een grote 
glazen kom flinke schijven sinaa
sappel (met schil) en enkele 
schijfjes citroen. Bestrooi ze met 
suiker en giet er enkel flessen 
rode Rioja wijn op. Alles plusmi
nus 2 uur laten trekken. De wijn 
eraf gieten en opdienen In grote 
glazen. 

ctM*^, 
Trouwe lezers kennen dit spelletje sinds jaren. Wij 
drukken enkele verzen af uit een min of meer gekend 
gedicht. Aan de lezers wordt gevraagd de naam van 
de auteur te zoeken en te vinden. 

Uit de juiste inzendingen wordt iemand geloot die 
vanwege de redaktie een geschenk ontvangt. 

D E dichter die wij deze 
week op deze bladzijde 
een beurt geven Is reeds 

zes jaar dood. Bovendien past 
het In een reeks van gedichten, 
die telkens aan dezelfde vrouw 
zijn opgedragen. 

Een vrouw met een naam die 
herinneringen oproept aan bij
belse en andere toestanden... 
Luister want ik lieg niet als ik lieg 
dat je een zeegod uit mijn oksels 
lokt 
die je lang met je navel betovert 
Je buik, waarin ik sierlijk zwem 
tussen reigers die je liefkoost 
met zand op mijn rug, 
of liever dat ik ruik dat je mooi 

bent 
als je naakt staat voor een 
spiegel 
enmet hete lippen zachtjes frans 
praat 
met het lichaam dat je warm be
woont. 

Indien U weet wie de schrijver 
is van deze verzen, aarzel dan 
niet om ons een briefje of een 
kaartje te sturen met uw oplos
sing. Het adres? WIJ, ,,l\Aeespe-
len (166)", Barrikadenplein 12, 
1000 Brussel. U hebt tijd tot 
maandag 16 maart om uw ant
woord op de bus te doen. 

Misschien wint U deze keer wel 
het WIJ-kado? 

fM__iS 
DIX i/y T Mooa 

P/£ci0i£ ue pe 2AAK yveex oe poreri 
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Z'JN . 

onthouden 
Nog tot 13 december loopt in de Koninklijke Mu

sea voor Kunst en Geschiedenis (Jubelpark 10, 
Brussel) de tentoonstelling ,,Kapitein Cook en de 
Stille Zuidzee", dus gewijd aan de ontdekkingsrei
zen van de kapitein (1728-1779). Zij gaat uit van de 
Nederlandstalige Edukatieve Dienst in samenwer
king met de afdeling Oceanië. Zij vindt plaats in het 
in de musea ondergebrachte Museum voor Blinden 
en richt zich dan ook vooral tot blinden en slechtzien
den, maar ook visueel vallede bezoekers zullen er 
plezier aan beleven. 

E tentoonstelling bestaat 
uit 4 delen. 
In het 1ste wordt Inge

gaan op de kleurrijke persoonlijk
heid van James Cook. Het 2de 
handelt over zijn 3 grote explora-
tletochten, waarvan het trajekt op 
een reliëfwereldbol werd aange
bracht. Aan de hand van precisie-
instrumenten wordt het belang 
onderstreept van de expedities 
voor de cartografie en de astro
nomie van de 18de eeuw. Door 
middel van enkele gebruiksvoor
werpen wordt getracht een evo-
katle te geven van het dagelijks 
leven aan boord. Ook maken we 
kennis met de 4 geografische ge
bieden die door Cook werden be
zocht: Polynesië, Australië, Me-
lanesië en Noordwest-Amerika. 
Het aanwezige materiaal il
lustreert de belangstelling van de 
expeditieleden voor de fauna en 
flora, de mineralogie, de fysiono
mie van de bewoners en hun 

kuituur. 

In het 3de deel worden we met 
de grote verschillen tussen de 
kuituur van de Europese verken
ners en die van de bevolkings
groepen waarmee ze in aanra
king kwamen gekonfronteerd. Zo 
liggen er westerse metalen werk
tuigen, naast primitieve vervaar
digd van hout en steen. Omdat 
Cook het best met Polynesië ver
trouwd was, biedt het 4de deel in
drukken van deze exotische leef
wereld, gebaseerd op waarne
mingen van hem en zijn metge
zellen: voedsel, religie, kleding 
en tooi, scheepvaart en wapens. 

De zeer verhelderende katalo-
gus is zowel in ,,zwartschrift", In 
braille als op geluidsband ver
krijgbaar. De even merkwaar
dige, leerrijke als mooie ten
toonstelling is open op alle even 
dagen, behalve op maandagen. 
Rondleidingen kunnen aange
vraagd worden (02/733.96.10). 
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18 w& 
„Een gids voor dolenden" 

Is Schumacher 
beautiful? 

Wij zitten, zo heet liet, in de ,,tunnel". Steeds 
meer mensen vragen of die tunnel niet eerder een 
moeras is. Zij zoeteen ,,een gids voor dolenden" 
(E.F. Schumacher. A guide for the perplexed, 1977). 
Tien jaar na zijn dood is E.F. Schumacher (1911-
1977) dit meer dan ooit, zegt Hendrik Opdebeeck. 

lENDRIK OPDEBEECK 
promoveerde in 1985 met 
een werk over Schuma

cher. Promotoren waren J. Maton 
en B. Goudzwaard. Thans geeft 
hij de maatschappelijk geboeide 
lezer een erg toegankelijke syn
these. 

De mens 
Schumacher 

In minder dan tweehonderd 
bladzijden wordt het leven en 
denken van deze grote man van 
de ekonomische praktijk en van 
haar theorie voorgesteld. De 
kernbegrippen worden daarbij 
systematisch aangebracht en 
helder uiteengezet. Even, in het 
bondige laatste hoofdstuk, zin
dert de intellektuele worsteling 
van de jonge akademikus met 
zijn materie nog wat na. Hij laat 
de aangereikte dokumentatie aan 
zijn lezers over, hopend dat ze 
verder denken aan een realiseer
bare utopie. Het loont de moeite 
en IS noodzakelijk. Hierbij alvast 
een voorstelling. 

Een van de merkwaardigste 
pluspunten van dit boek is het feit 
dat Schumacher in zijn veelzijdig
heid gesitueerd wordt. Hij wordt 
niet tot een ekonomische 
abstraktie herleid. Om die reden 
kreeg Opdebeeck als eerste van 
de erven toegang tot Schuma
chers werkkamer en tot alle stuk
ken. Wij lezen het totaalbeeld van 
een leven, waarin alles tenslotte 
draait om de fundamenten van de 
ekonomie zelf. Kan het huidig 
technologisch en ekonomisch 
denkmodel nog vruchten afwer
pen, is het eerder afval? Zijn er 
alternatieven in de maak, en tot 
welk denkmodel behoren die? Is 
er een uitweg uit het moeras? Bij 
deze vragen denkt Schumacher 
niet langer aan het marxistisch 
alternatief. Dat is slechts een va
riant van hetzelfde groeimodel. 
Op de grens van wijsbegeerte en 
ekonomie zoekt hij het in een 
ekonomie van het genoeg. 

Wat vooral treft, is de open blik 
van Schumacher. In de ekonomie 
zoekt hij niet naar ijzeren wetten, 
maar herkent hij in steeds wisse
lende situaties de diversiteit van 

de modellen. Waardenvrijheid 
bestaat niet. Onze ekonomie van 
de schaarste is geen ekonomie 
van de volledige tewerkstelling. 
In Azië reikt het boeddhisme een 
andere ekonomie aan. Ze intro
duceert de humanist in de wereld 
van het religieuze, die hem het 
kristendom zal doen ontdekken 
als ultieme grond van zijn utopi
sche weg. Als adviseur van de 
geallieerden zal hij in Duitsland 
na 1945 toezien dat dit model an
ders wordt, dan het NSDAP-
model. Ekonomie heeft te maken 
met keuzen, met divergentie. Het 
éénsporig tracé van de tunnel is 
een misleiding. 

Ons model 
De Renaissance leidt tot een 

ingrijpende revolutie in het 
Westers denken. In de middel
eeuwse gesloten samenleving 
stond de godsdienst bovenaan. 
Hij bepaalde de ethiek. Vandaar 
organiseerde de maatschappij 
zich. Op het laagste waarden
trapje stond het nut en de 
techniek. 

Vandaag leidt de technologie 
de dans in een open samenle
ving. Godsdienst wordt bijzaak, 
tenzij deze modeiondersteunend 
werkt. Zo wordt er bij ons terwille 
van de produktiviteit aan mense
lijke relaties gewerkt, zoals er in 
Japan om dezelfde redenen ge
mediteerd wordt. Wat telt is het 
kwantitatief groeicijfer, de BNP-
toename. Ook Tsjernobyl — 
melkpoeder helpt, 'n Aantal 
waarden wordt weggecijferd, 
weze het dank zij kosten-
batenanalyses. De nutsethiek 
verrechtvaardigt het egoïsme en 
de winst om de winst. Nieuwe be
hoeften en nieuwe schaarste 
worden kunstmatig geschapen. 
De klassieke ekonomie voert ons 
tot steeds grootschaliger, inge
wikkelder en kapitaalintensiever 
vormen. Op de niet-levende stof 
wordt roofljouw gepleegd. De bi
osfeer wordt aangetast, de men-

Schumacher is beautiful 
Hendrik Opdebeek 

vuii, X^'<- jfif^^KK ^w&,jVi >^>-^.^ 

Tien jaar na zijn overlijden wordt „de uitvin
der" van de hou-het-klein-leer E.F. Schumacher 
via een gepopulariseerde versie terug levend. 
Wie de bestseller „Small is beautiful" reeds 
lang opgeborgen had of nooit gelezen heeft 
krijgt met dit boek van Hendrik Opdebeeck een 
enige kans om de „vader van de ekologische 
beweging" (opnieuw) te ontdekken. 

Daarom bieden wij onze lezers „Schumacher 
is beautiful — Het ormiogelijke toch mogelijk?" 
aan voordeelprijs aan. 

Het werk telt 164 pagina's en kost 495 fr. U kunt dit boek echter bij ons 
bestellen tegen de prijs van 395 fr. + 20 fr. portkosten. 

Te storten op rek. KB 476-1235121-15. Vermelden „Schumacher". (Tot zolang 
de voorraad strekt) 

BON 
Ik bestel hierbij aks. „Schumacher is beautiful" tegen de prijs van 415 fr. (portkosten 
inbegrepen). 

Voornaam; Naam: 
Postnr.: Woonplaats: 

Handtekening: 
* Sturen naar „WIJ", Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel. 

seiijke omgeving verziekt. Dat is 
de krisis. Wat wij meemaken is 
geweld. 

,,We moeten ons realiseren dat 
het ons tegenwoordig slecht 
gaat; we moeten ons afvragen 
hoe het morgen beter zou kun
nen gaan; men moet het abnor
male leren zien in de dingen die 
we als normaal beschouwen. Het 
niet willen veranderen is op den 
duur een uiting van fanatisme " 
(biz. 29) 

Hou het klein 
Deze titel van Schumachers 

bestseller komt van de uitgever. 
De auteur opteert immers voor 
een middenweg. Vandaag lijkt 
dat echter extremisme. Het is 
anti-el<onomie (Trends). De hui
dige trend is het inderdaad niet. 
Schumacher pleit voor 'n klein
schaliger, eenvoudiger, arbeids
intensiever en geweldarmer mo
del van een ekonomie van het ge
noeg. Dit is geen terugkeer tot de 
pure ambachtelijkheid, maar een 
keuze voor intermediaire techno
logie tussen de huidige speer
puntopties (DIRV) en de ambach
telijkheid in. In de derde wereld 
zal die uiteraard anders zijn dan 
bij ons. Zoniet komt de mens niet 
terug centraal te staan, maar 
wordt zijn vrijheid in een groot
schalige orde weggemanipu-
leerd. 

Toch zullen er verschillende 
schaalvormen nodig blijven. In 
een grootschalige onderneming 
is vermenselijking ook mogelijk. 
Terzake tekent Schumacher 
eigendoms- en organisatievor
men uit pp grond van praktische 
ervaring. Het staat erg dicht bij 
het integraal-federalisme (zie 
Integraal-Federalisme, dl. 2, 
1980 p. 14 en 31-32). 

Alhoewel de huidige technolo
gische druk op de beschaving 
massief aanwezig is, ziet Schu
macher een weg. Het is deze van 
het ontwakende model, dat reeds 
leeft in de utopische visie van het 
kristendom en in de methodiek 
van het utopisch socialisme. Hier 
wordt gedacht aan kleine stap
pen in het nu, die de toekomst 
ontsluiten. Het is naïef te denken 
aan de plotse, revolutionaire be

kering van de staatsmacht. Dit is 
juist het zwak moment in het or-
thodokse marxisme. 

In Vlaanderen tonen Flanders 
Technology en de kernenergie-
politiek de gebondenheid van de 
leidende politici aan de financiële 
en technologische macht over
vloedig. 

Politieke 
vernieuwing 

Van politieke groepen, die ver
nieuwing genegen zijn, zou men 
kunnen verwachten dat zij de in
termediaire technologie
ontwikkeling steunen, dat hun 
studie- en dokumentatiecentra 
scherp uitkijken naar ontwa
kende kleine stappen, zoals de 
zelfhulpbeweging, Centraal Wo
nen, zelfbeheer, bedrijvencentra, 
enz... naar alles wat naar meer 
kleinschaligheid, meer eenvoud, 
meer arbeid en minder geweld 
voert. De samenleving toont de 
weg. Ze kan door positieve stimu
lansen of door het wegwerken 
van hindernissen, uiteraard ge
holpen worden. Wellicht kan het 
doktoraat van H. Opdebeeck, en 
zijn inschakeling in het universi
taire kompleks (UFSIA) ook inge
schat worden als een uitkijken 
van het verleden naar het moge
lijke. Het besef details te verbete
ren aan een systeem dat geen 
toekomst heeft, moet ook voor 
ekonomisten erg frustrerend zijn. 

Tien jaar na Schumachers 
dood wordt hij via deze gepopula
riseerde versie terug levend. Wie 
Hou het klein reeds lang wegge
borgen had, of nooit gelezen 
heeft, krijgt hier een dringende 
leestaak. 

Een laatste lofbetuiging: zet
fouten kregen blijkbaar geen 
kans: de uitgever verzorgde het 
boek op een haast feilloze wijze 1 

M. Cels-Decorte 

— Schumacher is beautiful, H. Op
debeeck. Ultg. De Ned. Boekhan
del, Kapellen, 495 fr. 
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Doe mee en win! 
In deze groene Wij mocht na

tuurlijk geen wedstrijd ontbrel<en. 
Wat valt er te bewijzen en wat te 
winnen? 

Voor jongelui tot 14 jaar is er 
het herl<enningspel „Wie is wie in 
het oerwoud?" 

Daarbij i<unnen kinderen tot 9 
jaar een mini-drukpers winnen en 
4 boekenpakketten, tot 14 jaar 
een heuse wereldbol en 4 boe
kenpakketten? Daarom niet ver
geten de leeftijd juist in te vullen. 

Volwassenen moeten het iets 
moeilijker doen. Drie opgaven: 
een goed voornemen, waarbij 

een zin moet vervolledigd wor
den, Zoe/c het dier en Verborgen 
bomen (10 in totaal) tussen de 
zinnen verscholen. 

Voor de winnaars ligt een 50 
Vlaamse Franl<enset klaar, 10 Eu
ropese zakboekjes, 5 kennisma
kingspakketten van de Bond Be
ter Leefmilieu, een T-shirt van 
Greenpeace, en 3 kennisma
kingspakketten van de Natuur- en 
Vogelreservaten. Meedoen is de 
boodschap. Antwoorden opstu
ren ten laatste op 16 maart aan 
"WIJ", Barrikadenplein 12 te 
1000 Brussel. 

^^^^%. BOVENSTE BESTE BUTTONS & BADGES 
Sportmanifestaties - reklame - slogans - kongressen - politiek 

Europalaan 35, 9800 Deinze - TeI.091/86.33.05 

Telex 12436 barob 

BUTTON-BADGE 
EQUIPMENT 

NIEUW! 
Publicitaire 
BASE-BALL CAP 

•*aK»!(B«4. 

BUTTON BADGES 

Wij nemen deel aan de vakbeurs PUSH en aan 't Sportsalon op Heizel in 
Brussel, stand nr. 9101. 

Een goed voornemen 
In het rooster moeten tien namen komen van planten en 

bloemen die op doe heide, langs bermen en oevers en In 
bossen, duinen en weiden te vinden zijn. 

Elk woord bestaat uit tien letters, waarvan er slechts 
vier gegeven zijn en het is aan u om deze tien woorden te 
vervolledigen. 

Heb je de namen gevonden dan wacht u de volgende 
opdracht: van de elf letters, die in de vakjes met een 
sterretje staan, moet je TWEE WOORDEN (één van vier 
en één van zeven letters) vormen, die de volgende zin 
afsluiten: 
"DIT VOORJAAR GA IK EEN " 

De volledige zin (7 woorden) vervolledigen I 

4 

l 

3A 
A 

• 

1 
\ RS K 

T OB * 
R 1 * E 

HU * y R 
5V* E W K 
i * A e E * L 
i O N L *E 
8D 1 ST * 
9 E * S AV 
^ S «N M Ol 

Zoek het dier 

Begin bij de V en volg 
de lijnen tot de R en 
je leest een primitief 
zoogdier uit Australië. 

Elke letter slechts éénmaal 
gebruiken! 

Verborgen bomen 
In de volgende zinnen zitten namen van bomen verborgen: 

In mei komen de kevers tevoorschijn. Ober, kom eens a.u.b. Sommige 
vlinders zijn heel mooi. Wilt u de kan vol melk doen? Knikkeren ben ik 
al beu, Karel. Ik koop al minder tabak, zei opa. Ik verkies Doornikse 
tapijten. Kijk in de kast An, je zult uw jurk daar wel in vinden. Ik wil geen 
schoenen met veters, jammerde Ivo. Is Parijs de hoofdstad van 
Frankrijk? 

Antwoord: 

D Dit voorjaar ga ik een... 

D De naam van het dier: 

D De namen van de 10 bomen: 

Naam: 

Adres: 

leeftijd: 
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De kankerende kooksfabriek van Zwankendamme 

'n Type-voorbeeld 
„ l/a/itv/Y het standpunt van de bescherming van de 

volksgezondheid is het derhalve essentieel dat zich 
hier dringende en ingrijpende maatregelen opdrin
gen, zodat op korte termijn de huidige uitworp van 
kankerverwekkende stoffen wordt verlaagd." 

Een citaat uit de brief die het Brugse stadsbestuur 
op 25 april '86 aan de Bestendige Deputatie van 
West-Vlaanderen schreef. 

ONDERWERP van deze (zo
veelste) brief was de ver
vuiling door de in Zwan

kendamme gelegden afdeling 
van de Société Carolorégienne 
de Cokéfaction Carcoke NV. Zeg 
maar de Zeebrugse kooksfa
briek, waarbij steenkolen van hun 
vluchtige bestanddelen (gas, teer 
en zwavel) ontdaan worden. 

90 fr. huurprijs 
De door vrachtwagens overla

den rijksweg Brugge-Zeebrugge 
rijdt door het schilderachtig-
pittoreske Lissewege. Dit is met
een ook het laatste beeld dat aan 
de pracht van de Westvlaamse 
hoofdstad herinnert. Enkele hon
derden meter verder, even voor
bij de kleine kazerne, rijst immers 
het haven-industriegebied uit de 
vlakke velden op. 

Een onooglijk straatje slingert 
zich naar het dorp van Zwanken
damme. De 631 Zwankendam-
menaars wonen rond de kerk en 
op een boogscheut van de fa
briek. Gekneld tussen de uitbrei
dingswerken van de achterha-
ven, de spoorstaven waarop ein
deloos goederentreinen worden 
gerangeerd en met een wazig 
zicht op zee. De huisjes zijn er 
klein, grauw en meestal eigen
dom van de fabriek. De huurprijs 
voor kooks-arbeiders bedraagt 
amper 90 fr. per maand. Wat wil 
je dus nog meer? 

De kooksfabriek draait en 
werkt en stinkt sinds meer dan 80 
jaar. Kontinu. Alhoewel de stank 
In den beginne nog dragelijk 
moet geweest zijn, vermits de in
stallaties toen nieuw waren en er 
weinig andere belastende in
dustrie in de direkte omgeving 
stond. Nu is de basis-apparatuur 
erg verouderd: je hoeft heus 
geen mikroskoop te hanteren om 
de lekken in de schoorsteen-
schouwen en in de ovendeuren 
te zien. 

Sinds jaaren! 
In tegenstelling tot wat sommi

gen vermoeden, is de scherpe 
geur die uit de kooksfabriek 
walmt niet afkomstig van de 
dikke witte rookpluim die ontstaat 
door het blussen van de hete ko
len, en die zich in de zomer als 
een wolk tegen de helblauwe he
mel aftekent. 

Het meeste stof en de nadruk
kelijke stank — tevens de gevaar
lijkste — wordt veroorzaakt door 
de uitstoot bij het vullen van de 
ovenkamers en de slechte afdich
ting tijdens het kooksproces zelf. 
Daarbij komt een donkergele 
rook vrij, die allerhande vreemd-
klinkende en hoogst ongezonde 
dingen bevat. 

Reeds jèèren wordt om verbe

tering geschreeuwd. Herhaalde
lijk stelden VU-mandatarissen uit 
het Brugse indringende vragen. 
Telkens volgden bevestigende 
antwoorden, waarin hij gesteld 
werd dat er vlug en doortastend 
moest opgetreden worden. Maar 
elf jaar na de interpellatie van 
VU-raadslid Arnout Vanhouteg-
hem is de toestand nog steeds 
niet gewijzigd, tenzij in slechte 
zin. De gemeentelijke overheid 
heeft terzake overigens geen be
voegdheid. 

Studies en 
rapporten 

In '82 voerde het Studiecen
trum voor Kernenergie samen 
met de stadsekoiogisciie dienst 
van Brugge een meetkampagne 
uit. Het rapport liet weinig twijfel 
bestaan. De zeer hoge koncen-
traties aan naftaleen, benzeen, 
tolueen en xyleen, plus de 
zwaveldioxide-pollutie, werden 
als „maksimaal" omschreven en 
de geurdrempel voor hinderende 
komponenten bleek soms hon
derd maal overschreven, zodat 
„de schadegrens werd bena
derd". 

Daardoor ekstra gealarmeerd 
drong het stadsbestuur er meer
maals bij de Bestendige Deputa
tie van West-Vlaanderen op aan 
om aanvullende eksploitatievoor-
waarden op te leggen. Ook de 
gemeenschapsminister voor het 
leefmilieu werd ingelicht en 
kwam op zijn beurt tussenbeide 
bij de Deputatie. Maar behalve 
wat brieven heen en weer ge
beurde er eigenlijk niks. 

In maart vorig jaar publiceerde 
het Instituut voor Hygiëne en Epi
demiologie dan op haar beurt de 
resulaten van twee onderzoeken 
over de vervuiling door de kooks
fabriek. Het besluit was eve
neens duidelijk: ,,Gezien de aard 
der gevonden stoffen en de om
vang van de gevonden koncen-
tratieniveaus kan gesteld worden 
dat de bedrijvigheid in de cokeso
vens resulteert in immissiekon-
centraties voor de omgeving die 
beduidend hoger zijn dan de aan
gehaalde norm- en interimstreef
waarde. Een drastische verlaging 
van de emissies aan PAK is 
noodzakelijk om de omgevings-
koncentratie beneden deze waar
den te houden." 

Kanker-
verwel<l(ende 
stoffen! 

Het Brugse stadsbestuur 
schreef daarop nóg maar eens 
een merkwaardige en onthut
sende brief aan de Westvlaamse 
Deputatie, waarin voor het eerst 

onomwonden gesteld werd dat er 
„ondubbelzinnig kankerver
wekkende componenten wer
den aangetroffen, o.a. 
benzo(a)pyreen, in zeer grote 
concentraties". En verder: 
„ Vanuit het standpunt van de be
scherming van de Volksgezond
heid is het derhalve essentieel 
dat hier dringend ernstige en in
grijpende saneringsmaatregelen 
zich opdringen, zodat op korte 
termijn de huidige uitworp van 
kankerverwekkende stoffen werd 
verlaagd." 

Enkele dagen later, op 6 mei 
'86, nam de Bestendige Deputa
tie onder het voorzittersschap 
van goeverneur Olivier Van-
neste dan toch eindelijk een initi
atief. „Overwegende dat het be
drijf een ernstige bron van lucht
verontreiniging is voor de omge
ving en overwegende dat het 
noodzakelijk is drastische maat
regelen te nemen om de omge
ving te beschermen" werden een 
reeks aanvullende voorwaarden 
opgelegd. 

Gaande van de oprichting van 
een meetnet op kosten van de 
kooksfabriek tot en met een sa
neringsplan dat voorzag in een 
beter afzuigings- en zuiverings
systeem evenals het beperken 
van de uitstoot bij het laden, los
sen en verbranden van de kooks. 
Vóór 15 september moest alles in 
orde gebracht zijn. 

In beroep 
Op 4 juni '86 tekende de be

drijfsleiding bij gemeen
schapsminister Lenssens echter 
beroep aan tegen deze beslis
sing van de provinciale overheid. 
Dit beroep werd met een reeks ju
ridische spitsvondigheden om
kleed, waaronder de bemerking 
dat de voorgestelde termijn „te 
kort" is... 

Echt ergerlijk zijn vooral de niet 
mis te verstane opmerkingen in
zake de toekomst van het bedrijf, 
en meer specifiek de werkgele
genheid. „De voorgeschreven 
maatregelen zijn van een zulkda-
nige inslag dat de voorziene kost 
ervan onvermijdelijk zou leiden 
naar de stopzetting van onze in
dustriële aktiviteit, zonder dat 
deze uitbating in de huidige voor
waarden zulkdanige ongemak
ken of gevaren vertoont die deze 
stopzetting kan rechtvaardigen." 

In het slot van deze brief aar
zelt de direktie hoegenaamd niet 
om te dreigen met sluiting, welis
waar na het afleggen van een 
goedkope goede-wil-verklaring: 
,,Tot besluit kunnen wij U mede
delen dat onze maatschappij zich 
bewust blijft van de noodzakelijk
heid om het leefmilieu te be
schermen en bereid is alle ge
paste maatregelen in die zin te 
nemen (sic), maar de gedicteerde 
maatregelen die haar door deze 
beslissing werden ter kennis ge
bracht, lijken iedere wettelijke ba
sis en werkelijke basis te missen. 
Indien deze maatregelen weer
houden worden, brengen zij 
het verderzetten van de ekono-
mische activiteit in onze maat-
scliappij en de werkgelegen
heid die zij verzekert, in ge
vaar." 

De totaal verouderde installaties van deze kooksfabriek — op nauwe
lijks enkele honderden meter van het strand van Zeebrugge en Helst 
— spuwen sinds jaren kontinu (dag en nacht) walmen witte, gele en 
grijze rook uit. Verschillende onderzoeken bewezen dat het om heel 
wat meer dan alleen maar waterdamp gaat... 
Voorlopig kan dit nog ongehinderd. De direktie dreigt overigens met 
de sluiting van het bedrijf, wanneer de verplichting zou volgen om de 
boel drastisch te saneren. 

Vandaag — ruim acht maan
den later — is nog niet geweten 
hoe het nu verder moet met dit 
hoogst onwelriekende en in we
zen gevaarlijke bedrijf. 

Daarover ondervraagd ant
woordde de minister in augustus 
vorig jaar dat het zijn bedoeling is 
„de nodige strenge exploitatie
voorwaarden op te leggen met 
vermelding van nauwkeurig om
schreven termijnen ter naleving 
ervan.". Ondertussen is al weer 
een half jaar verstreken. 

Chantage troef 
Het dossier kooksfabriek-

Zwankendamme is een type
voorbeeld van de onaangepast
heid waarmee in ons land tegen 
vervuilende bedrijven wordt of 
kan worden opgetreden. Of beter 
nog: niet wordt opgetreden. 

Reeds jarenlang staat dit be
drijf vervaarlijk te stinken. De 
stank-klachten worden on
dersteund door verschillende offi
ciële rapporten van diverse 
gespecialiseerde onderzoeks
teams. Vorig jaar raakt zelfs be
kend dat bij deze produktie kan
kerverwekkende stoffen de lucht 
worden ingejaagd. 

Het stadsbestuur van zijn kant 
is al die tijd gedwongen machte
loos toe te zien. Zij kan slechts 
deze zaak aanhangig maken bij 
de toezichthoudende overheid — 

de provincie — die terzake be
voegd is. De deputatie talmt en 
reageert pas na de publikatie van 
het meest onheilspellende rap
port. Ook bij het opleggen van de 
aanvullende uitbatingsvoorwaar-
den wordt het stadsbestuur niet 
geraadpleegd; niet bij de kon-
trole en evenmin bij de uitvoe
ring. 

De bedrijfsleiding slaat hard te
rug met het instellen van een be
roep bij het betrokken gemeen
schapsministerie. Kwestie van 
tijd te winnen. De voorgestelde 
termijn — aldus de direktie — is 
te kort (en dit na tientallen jaren 
en evenveel verwittigingen!). Om 
tot hun laatste ,.argument" te ko
men: indien men ons, bedrijfslei
ding, inderdaad verplicht de 
bestaande toestand grondig te 
wijzigen, dan sluiten wij eenvou
digweg de deuren van onze fa
briek. Met alle nefaste gevolgen 
vandien voor de ongeveer 200 
werknemers. Van chantage 
gesproken. Of kent iemand een 
beter woord ? 

De apparatuur om het kooks-
produktieproces minder vervui
lend te iaten gebeuren, is Im
mers voorhanden en perfekt 
toepasbaar. 

(pvdd) 
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VU-parlementsleden raden de bouw af 

Doel V in het Europees Parlement 
Naar aanleiding van de binnenl<ort door de Belgi-

sctie regering te nemen beslissing inzake Doel V 
hebben de VU-Europarlementsleden Jaak Vande-
meulebroucke en Willy Kuijpers bij het Europese 
Parlement een ontwerp-resolutie neergelegd. 

Bij de Belgische regering zal aangedrongen wor
den om in het kader van het gemeenschappelijke 
Europees energiebeleid af te zien van het opstarten 
van een achtste kerncentrale in ons land. 

DE VU-Europarlementsle-
den wijzen er daarbij op 
dat er redenen zijn om in 

het post-Tsjernobyltijdperk aan te 
nemen dat kernenergie een pro
blematische vorm van energie
voorziening zal blijven. 

Niet onontbeerlijk 
Veiligheid, afvalverwerking en 

het grootschalige karakter zor
gen er voor dat de beslis
singsmacht doorgespeeld wordt 
naar een kleine belangengroep. 
Alternatieven voor kernenergie 
blijven an ook in de onderste 
schuif. De twee parlementsleden 
stellen tevens de thesis als zou 
kernenergie relatief goedkoop 
zijn in vraag, vermits tal van 
kosten op de gemeenschap wor
den afgewenteld (o.m. inzake nu-
kleair onderzoek) en niet in de 
prijs berekend zijn. Uit studies 
blijkt dat kernenergie niet onont
beerlijk is voor de energievoorzie

ning en dat onmiddellijke stopzet
ting ervan mogelijk is. 

Alternatieven 
Anderzijds zullen gas en olie 

(o.m. ingevolge het Noorse 
Statpipe-projekt) een belangrijke 
faktor in het Westeuropese ener
giebeleid blijven. Volgens de 
meest recente onwikkelingen zou 
de wereldvraag naar steenkool 
en bruinkool stijgen van de 2.660 
miljoen ton steenkoolekwivalent 
(SKE), die ze in 1980 nog was, 
naar 3.530 miljoen ton SKE in 
1990 (•!• 32,7 %), en naar 4.4.79 
miljoen ton SKE (+ 68,4 %) in 
2000. Ook kunnen grote en finan
cieel aantrekkelijke bespa-
ringsmogelijkheden verwezenlijkt 
worden door het toepassen van 
warmtekracht-koppeling, waarbij 
een nuttig gebruik gemaakt wordt 
van de restwarmte die nu bij 
grote centrales ongebruikt in het 
milieu verdwijnt en waarbij de 
elektriciteitsopwekking bij de ge

bruikers van warmte en elektrici
teit zelf, vooral in de industrie, 
kan gebeuren. Bij de huidige pro-
duktiepraktijk draagt de geloosde 
afvalwarmte daarentegen in 
sterke mate bij tot de thermische 
verontreiniging van het opper
vlaktewater. Verder kunnen bij 
een beleid dat konsekwent ge
richt is op energiebesparing, 
windenergie, kolengas, biogas, 
waterkracht en zonne-energie 
eveneens een aanzienlijk deel 
van de elektriciteitsproduktie 
voor hun rekening nemen. Een 
dergelijk energiebeleid vereist 
evenwel een andere organisa-
tiestruktuur en taakstelling van 
de energiebedrijven. 

Energiescenario 
De twee Volksunie-Europarle

mentsleden dringen er bij de EG-
Kommissie dan ook op aan om 
een energiescenario op te maken 
voor de Europese Gemeenschap 
tot het jaar 2000, tegen dat jaar 
dient de toepassing van kerne
nergie stopgezet te zijn. Tevens 
moet voorzien worden in een be
leid dat gericht is op de stimule
ring van alternatieve energie
bronnen, kolengas en 
warmtekracht-koppeling en op de 
ontwikkeling van het eigen kom-
munautalre energiepotentieel. In
zonderheid steenkool. Van de 
Belgische regering wordt geëist 
om in dit Europees jaar van het 
leefmilieu en in het kader van 
haar verantwoordelijkheid als 
dienstdoend voorzitter van de EG 
Doel V niet te bouwen. 

Zes werkvergaderingen 

Water is waardevol 
De aktie voor,, Waardevol Water" werd pas eind 

januari, in een uitgave van „'t LaWIJtje, definitief 
op gang getrokken. Toch gingen reeds heel wat 
afdelingen en arrondissementen van start met 
voorbereidend onderzoekswerk en het opstellen 
van een inventaris. 

Stilaan wordt het tijd deze studieronde over 
gans Vlaanderen te doen uitdeinen en, waar mo
gelijk, resoluut de stap te zetten naar de aktievoor-
bereiding. 

V ANDAAR het initiatief 
om op 7, 8 en 15 maart 
werkvergaderingen 

„Water is waardevol" op te 
zetten. Deze werden — voor 
zover mogelijk — per water-
bekken ingedeeld. 

Drie belangrijke vragen zul
len er aan bod komen: 
/. Hoe is het gesteld met ons 
water? 
2. Hoe de aktie op gang 
brengen ? 
3. Wat gebeurde reeds in de 
arrondissementen of wat werd 
gepland? 

Deze tussentijdse vergade
ring is niet zonder belang. Zij 
moet definitief gestalte geven 
aan onze tweejaarse voor 
Waardevol Water. Op de ver
gadering zal ook de prachtige 
stikker voorgesteld worden. 

Hier de data van de zes bij
eenkomsten : 

Zaterdag 7 maart 
D Vanaf 9u.30 tot 12u.30 
voor de arrondissementen 
Aalst, Dendermonde en Sint-
Nlkiaas. Samenkomst in de 
Raadzaal van het Stadhuis, 
op de Grote Markt van Den
dermonde. 

D Vanaf 14u. tot 17u. voor 
het arrondissement Antwer
pen (en Sint-NIklaas). Sa
menkomst in het Auditorium 
S1 van de Universitaire Instel
lingen Antwerpen (UIA) te 
Wilrijk. 

Zondag 8 maart 
D Vanaf 9u.30 tot 12u.30 
voor de arrondissementen 

Gent, Oudenaarde, 
Roeselare-Tielt en Kortrijk. 
Samenkomst in Rekreatie-
oord ,,Kluisbos", pollet-
sestraat te Ruien (Klulsber-
gen). Wegwijzers zijn 
voorzien. 

D Vanaf 14u. tot 17u. voor de 
arrondissementen Brugge, 
Oosten-
de-Veurne-Diksmuide en le
per. Samenkomst in ,,Casa 
del Mar", Kerkstraat 18 te 
Middelkerke. 

Komende vanaf de E40 is 
dit ± 150 m voorbij de eerste 
stoplichten, aan de kerk en 
het gemeentehuis. 

Zondag 15 maart 
D Vanaf 9u.30 tot 12u.30 
voor de arrondissementen 
Brussel, Halle-Vilvoorde, 
Leuven en iVlechelen. Sa
menkomst in de Gemeente
lijke Feestzaal, Oud Gemeen
tehuis, Gemeentehuisstraat 
11 te 3078 Everberg (Kor-
tenberg). 

Wijziging 
Vanaf 14u. tot 17u. voor 

de arrondissementen Turn
hout, Hasselt en Tongeren-
Maaseik. Samenkomst in 
,,Het Schuttershof", Pieter 
Breughelstraat te Beringen 
(i.p.v. 't Bleke in Eindhout). 

ADVERTENTIE 

Nieuw: Kluwef Europees Zakboekje. 

DE EERSTE POCKET-DATABANK 
ZONDER IfZEREN GORDEN. 

De serie Kluwer Zakboekjes wordt eindelijk 
aangevuld met een Europees Zakboekje. Met 
een bundeling Oost-West informatie waar tot 
nu toe alleen Ingewijden volledig ziclit op 
hadden I 

Een algemeen overzicht van Europa en de 
Europese eenwording. De teksten van de 
belangrijkste internationale verdragen. Essen
tiële informatie over alle organismen die op 
politiek, militair, economisch en cultureel vlok 
actief zijn in West- en Oost-Europa. 
U heeft het allemaal op zak. Beknopt moor 
volledig vindt u per organisme: 

• ontstaan en doelstelling 
• de interne organen en hun bevoegd

heden 
• publikatles 
• contactadressen 
• de belangrijkste verantwoordelijken met 

hun curriculum 

Het Europees Zakboekje '87 Is net versche
nen. Jaarlijks volgt een nieuwe, geactuali
seerde editie. 
U kon het Europees Zakboekje vanaf nu bestel
len tegen 890 BF. Of u kan u meteen ook op 
de volgende edities abonneren. Don krijgt u 
15% korting, en heeft u het Europees Zak
boekje '87 tegen slechts 755 BF! 

Minister Tindemons vond het Europees Zak
boekje belangrijk genoeg om het van een 
voorwoord te voorzien, 

U zal het niet kunnen missen In uw dagelijkse 
bezigheden. Stuur dus vandaag nog de 
bestelbon opl 

E S T L B O N 

Jb 

IK STEEK ZON EUROPA-DATABANK OP ZAK! 
• Ik bestel ex. van het Europees Zoktxiekje '87 tegen 890 BF. 
• Ik wens abonnementen op het Europees Zaktxjekje met 15% 

korting op de normale verkoopprijs. Editie '87 ontvang Ik dan tegen 
slechts 755 BF. 

(Bedrt)fs-, lnstelllngs-)noam-

Stroof: I I I I L 

I I I 

Woonplaats' 
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Datum; I L 
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I I I I I I I 
I I I I I I 
I I I l l w . 

I I I I I I I 

± I I I I I I I 
u 

Postnr.: L 
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Opsturen in por1vrl|e omslag naar: UltgevGrlJ Kluwer, Europees Zaktxjekje, 
Santvoodtseeklaan 21-23. 2100 Deume, tel 03/325.Ó8.80 
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Senator André Geens: 

De regering 
oogst wat ze 
gezaaid iieef t 

Vorige week gingen we hier uitgebreid in op liet 
betoog van Jaak Gabriels over de mislukking van het 
gevoerde regeringsbeleid. De aanbreng van de ver
schillende woordvoerders, van meerderheid en op
positie, was overigens uitstekend. En toch kwam 
nooit echt een debat van de grond. Het halfrond bleef 
leeg. Slechts onnoemelijk veel cijfers vlogen om de 
oren. 

Later op de week deed de Senaat, vooral onder 
impuls van André Geens, de evaluatie van het 
regeringsbeleid over, zo wat de tewerkstelling als de 
financiële en ekonomische aanpak betreft. 

D AT het in de Kamer niet 
tot een boeiend debat 
kwam, heeft zeker ook te 

maken met de vaagheid van het 
antwoord van premier Martens. 
Hij herhaalde zijn uiteenzetting 
van het Zwitserse Davos en gaf 
voor het overige — zo ver
woordde Hugo Schiltz het — 
„een les eKonomie voor be
ginners". 

Korrekt is dit geenszins, wel 

begrijpelijk vond Schiltz. „De 
premier wil een meerderheid sa
menhouden die niet meersamen-
hangt. De ene fraktie noemt het 
begrotingsevenwicht het hoogste 
goed, een andere hamert op de 
tewerkstelling, nog een andere 
wil meer hart in de cijfers en een 
laatste strijdt voor minder fiskale 
druk. Om dit alles te verdoezelen 
kregen we dus een les ekonomie 
voor beginners." 

"ycrf 
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VJij nodigen U uit om. 
naast ons uitzonderlijk gamma kunstmeubelen. het 

geraffineerd comfort van een volledige 
collectie wereldvermaarde Jean Roche-salons 

te ontdekken. 
Gepresenteerd op de uitzonderlijk mooie 

Tibetaanse, handgeknoopte DOC-tapijten. in een 
uniek kader. 

Om met ons mee te vieren, schenken wij aan alle 
kopers van een salon, naast de gewone 

voorwaarden, een etentje voor 
twee in het gerenommeerde sterrenrestaurant 

t Laurierblad te Berlare. 

If ij zijn open van 10 tot 12 ii. 
en van /.* tor /V //. .?/> 

Ook open op zondtit; van 14 tot IS ii. M). 
SIttilingsclati: iloiiilerdai;. 
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Vernietigend 
Ten gronde oordeelde het Ant

werpse kamerlid, dat de regering 
het op gang brengen van een ar
beidsintensieve groei al te zeer 
stoelt op klassieke en voorbij
gestreefde ekonomische recep
ten. Ook de Nationale Bank wees 
hier onlangs op. Voor een arbeid
sintensieve relance is in de 
eerste plaats een industriebeleid 

nodig, dat onze afhankelijkheid 
van eksterne faktoren beperkt. 

Ons land is helemaal niet de 
koploper, zoals Martens het wilde 
voorstellen. Wie bvb. de in
dustriële investeringen over lan
gere termijn bekijkt kan er vol
gens André Geens niet onderuit 
dat de stijging eerder aan de lage 
kant blijft. De overheidsinveste
ringen dalen zelfs permanent. Dit 
jaar zou het om een terugloop 
van 23,2 % gaan. 

Heel wat aandacht besteedde 
de VU-senator aan het meest 
prangende probleem, de wer
kloosheid. Ten behoeve van mi
nister Hansenne zette hij de vele 
beloften en de weinige maatrege
len op een rijtje: een vernieti
gende evaluatie. Te onthouden 
valt evenwel vooral zijn pleidooi 
voor een groot maatschappelijk 
debat tussen de verschillende 
verantwoordelijken voor arbeid 
en tewerkstelling opdat nieuwe 
en/of alternatieve werkgelegen

heid vooral voor jongeren zou 
ontstaan, in het perspektief van 
de nieuwe maatschappelijke evo
luties. Het antwoord van de mi
nister stemde wat dit betreft wei
nig hoopvol. 

Een ander optimisme van Mar-

André Geens: „De eerste 150.000 
fr. belastingen die elk gezin be
taalt, dient om de intrestlasten van 
de staat te voldoen." 

tens sloeg op de produktiestij-
ging met 5,5 %. Een korrekt per
centage, maar zeker en vast te 
koppelen aan volgende redene
ring van Geens: als we 100 als 
basis nemen van de industriële 
produktie in 1971, dan stellen we 
vast dat de produktie vandaag in 

Wallonië 102,3 bedraagt, in Brus
sel 113,25 en in Vlaanderen 
162,7! 

Koploper blijft ons land alles
zins op het vlak van de over
heidsschuld: nu reeds 120 % van 
het bruto nationaal produkt. Weet 
evenzeer dat de intrestlasten 
meer dan 25 % van de lopende 
uitgaven bedragen. Met andere 
woorden: de eerste 150.000 fr. 
belastingen die elk Belgisch ge
zin betaalt, dient om de intrest
lasten te voldoen. 

In zijn besluitvorming kwam 
André Geens tot een identieke 
vaststelling als Schiltz: het onver
zoenbare kan onmogelijk ver
zoend. De overheidsfinanciën sa
neren, de konkurrentiepositie 
handhaven, de sociale zekerheid 
waarborgen, de werkloosheid 
bestrijden en bovenop de be
lastingen verminderen... Zelfs 
met de topprioriteit, de gezond
making van de financiën, dreigt 
het verkeerd te lopen. Vooral ten
gevolge van de minder ont
vangsten, waarmede de regering 
overigens oogst wat zij heeft ge
zaaid. „De jaarlijkse sterke da
ling van de overheidsinvesterin
gen leidt tot minder tewerkstel
ling, wat dan weer meer sociale 
uitgaven in de hand werkt en dus 
saneren noodzaakt. Deze nood
zaak doet opnieuw naar de in
vesteringen grijpen en... rond is 
de cirkel." 

Zit TflAft̂  e 



KIMER 
Unitair leader 
behouden 

Wanneer nu nog de Senaat instemt, dan zal een 
tierhal ing van „het geval Van Overstraeten" haast 
uitgesloten zijn. 

De traditionele partijen vonden mekaar in een 
wijziging van het sisteem van de apparentering 
binnen het unitair kader. De federalistische oplos
sing — de splitsing van de Brabantse provincie — 
werd weggewuifd. 

DE auteur van het wetsvoor
stel, de CVP'er Diege-
nant, was bij de stemming 

tevreden dat over alle fraktles 
heen een konsensus was gevon
den. ,,Het bewijst hoe nuttig een 
l<ommunautaire dialoos wel kan 
zijn." 

Uiteraard kan een dialoog nut
tig zijn en uitmonden in eensge
zindheid. Vooral wanneer de 
Vlaamse partijen alle troeven 
prijsgeven en alle eisen vergeten. 
Samen met hun franstalige zus
terpartijen weigerden CVP, PVV 
en SP bij voorrang het voorstel tot 
splitsing van Brabant te bespre
ken. Wel konden zij de franstalige 
verzuchting begrijpen, om een 
geval Van Overstraeten in de toe
komst te mijden. Dus werd geop
teerd voor een verandering van 
het sisteem van de apparente
ring. De verkiezing van een 
Vlaamse kandidaat in Nijvel of 
van een Waal in Leuven zal nu 
veel moeilijker kunnen. Maar ten 
gronde blijft het Brabants pro
bleem onopgelost. 

,,Want", aldus Vic Anciaux, 
„de provinciale apparentering is 
niet het enige probleem in Bra
bant. Het kiesarrondissement 
Brussel-Halle-Vilvoorde blijft be
staan zodat een Clerfayt bvb. die 
in Vlaandern woont met franstali

ge stemmen uit Brussel kan ver
kozen worden." De unitaire 
schijnoplossing kreeg dan ook 
geen steun vanwege de VU-frak-
tie. Onomwonden stelde Julien 
Desseyn: „De erkenning van de 
twee Gemeenschappen dient 
konsekwent toegepast, ook in de 
organisatie van Brabant." 

„Het voorstel van Vic Anciaux tot 
splitsing van Brabant stuitte op 
het eensgezind verzet van de tra
ditionele partijen. Met wat sleute
len aan de kieswetgeving wordt 
wel een nieuw geval Van Over
straeten voorkomen." 

1987: 
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EUROPEES JAAR VAN HET LEEFMILIEU... 
* ^ DE STICHTING LEEFMILIEU: UW BRON VAN 

* k . Q * DEGELIJKE MILIEU-INFORMATIE! 

* Bfc^c * 
^ * • Een goed gedocumenteerde milieubibliotheek 
* • Een leerrijke daguitstap 

rond de thema's ,.water" of ,,bodem" 
• Een tentoonstellingsstand 
• Toelagen voor jongerenprojecten 

inzake natuurbeheer en landschapszorg 
• Een antwoord op uw vragen 

rond milieuproblemen 
• Een hele reeks eigen publikaties: 

— Tweemaandelijks blad ,,Leefmilieu" 
— Monografieënreeks ,,Leefmilieu N u " 
— Reeks ,,Leefmilieu-Dossiers" 
— Reeks ,,Leefmilie-Documentatie" 
— Juridisch Milieucompendium 
— Een lessenmap voor het basisonderwijs 
— Een verslagboekje ..Stadsecologie" 

Daarvoor kunt u allemaal terecht bij de 

Ö
STICHTING LEEFMILIEU vzw 
onder de auspiciën van de Kredietbank 
p/a Rockoxcomplex — Kredietbank 
Kipdorp 11 — 2000 Antwerpen 
Tel. 03/231.64.48 

Openingsuren secretariaat' werkdagen 9-17 uur 

mt 23 

Hand in hand: 

Toerisme 
en milieuzorg 

Op de jaarlijkse bijeenkomst van de kustburgemeesters stond de milieuproble
matiek centraal. 

Dat de vervuiling van het zeemilieu en de aantasting van het natuurgoed op 
termijn onze toeristische levensader bedreigen, kan niemand onberoerd laten. 
Heel wat aspekten van het probleem hebben raakpunten met de lokale 
beleidsvoering. Maar ook wat hier buiten valt, moet door gekoördineerde aktie 
onder de aandacht van de verantwoordelijken worden gebracht. Een aantal zeer 
konkrete problemen verdient prioriteit. 

DOOR de Waterzuiverings
maatschappij van het 
Kustbekken werd al heel 

wat ondernomen. Kollektorenstel-
sels, tussenpompstations en 
persleidingen moeten uiteindelijk 
alle afvalwaters naar de zuive
ringsstations brengen. 

De miljoenen inspanningen 
schieten echter hun doel voorbij 
wanneer de lokale overheden ver
waarlozen om door bijhorende in-
frastruktuurwerken de riolerings-
netten aan te leggen, te verbete
ren en aan te sluiten op de WZK-
installaties. Alle rechtstreekse uit
mondingen van rioolleidingen in 
zee moeten verdwijnen. 

Afval en vuil 
Naast de verontreiniging die 

door de grote rivieren wordt ver
oorzaakt, is er het rechtstreeks 
dumpen in de Noordzee. De kust
burgemeesters dringen er sterk 
op aan, dat na 1987 niet langer 
titaandioxide door Belgische lo
zingen in zee zou terechtkomen. 
Het moet betreurd dat Nederland 
en Duitsland 31 december 1989 
aanvaardden als begindatum. 

Wie van nabij opruimakties 
meemaakte staat versteld over de 
groeiende omvang van het zwerf
vuil. De samenstelling ervan tart 
iedere verbeelding: van kisten tot 
flessen en plastics. De onmetelij
ke zee is voor rekreanten en al 
wie aan of op zee vertoeft maar al 
te vaak de ideale afvalemmer. 

Het boemerangeffekt is ge
kend : al deze rommel overspoelt 
nadien weer onze stranden. De 
berging ervan eist steeds zwaar
dere financiële inspanningen. 
Sensibilisering door de gemeen
ten is een eerste opdracht om tot 
een mentaliteitswijziging te ko
men. 

Olieplaag 
De kustgemeenten zijn mach

teloos tegen de plaag van de 
oliesmeerboel. De grote rampen 
spreken tot de verbeelding, maar 
jaarlijks zijn er ook vele mini
rampen. Hulpeloze zeevogels. 

„Een propere Noordzee eisen, 
met maksimale omgevingszorg, 
zal op termijn de enige verant
woorde keuze zijn om onze kust 
als toeristisch rekreatieoord vol
waardig in stand te houden." 

bedreiging van visserij en toeris
me zijn de treurige gevolgen. 

Hele zandvlakten worden aldus 
herschapen tot kleverige brijstro
ken. Door zijn substantie verhin
dert het goedje niet zelden een 
degelijke machinale aanpak. De 
Inzet van mankracht en ouder
wetse opruiming met schop en 
spade zijn soms de enige doel
treffende middelen. 

Deze vorm van verontreiniging 
is hardnekkig en de daders zijn 
moeilijk op te sporen. Soms wor
den zij op grond van ekonomi-
sche motieven met rust gelaten. 
De noodzaak van een internatio
nale aanpak is aangetoond. Tal 
van verdragen zijn tot stand geko
men maar zij missen efficiëntie in 
de uitvoering, dikwijls ten gevolge 
van de nalatigheid van de natio
nale regeringen. België moet zijn 
voorzitterschap van de EG aan
wenden om de beteugeling meer 
slagkracht te geven. 

De toeristische eksplosie van 
de jaren '60 ging gepaard met de 
aantasting van unieke natuurge
bieden. Vandaag is het besef ge
groeid dat één gekoördineerd na
tuurbeheer moet instaan voor de 
definitieve bescherming van wat 
rest. In wezen mogen toerisme en 

milieuzorg geen tegenstelling 
zijn. Planologische indelingen 
zijn waardeloos wanneer de poli
tieke wil ontbreekt, om de reste
rende duinen veilig te stellen. De 
degradatie noopt tot snelle en 
doeltreffende maatregelen. Tijde
lijke ontoegankelijkheid van be
paalde gebieden zal noodzakelijk 
zijn om een natuurlijk herstel in 
de hand te werken. 

Op 7 juni organiseert de staats-
sekretaris voor Leefmilieu een 
,,Noordzeedag". De bedoeling is, 
de gehele waaier van het kustle-
ven te schragen met een reeks 
initiatieven. Vele hiervan kaderen 
in het Europees Jaar van het 
Leefmilieu. 

Dit alles is bijzonder lofwaar
dig. Maar het moet betreurd dat 
precies een druk Pinksterweek-
einde werd uitgekozen. Ook is de 
voorbereidingsperiode erg kort. 
Een gemeenschappelijk verzoek 
van de kustburgemeesters tot 
verplaatsing naar september, kon 
om organisatorische redenen niet 
ingewilligd worden. Toch mogen 
wij hier onze kans om de informa
tie centraal te stellen met laten 
verloren gaan. 

Toerisme 
in het gedrang? 

Steeds hebben we ons afgezet 
tegen de idee, dat objektieve be
oordelingen moeten verdoezeld 
worden gezien de eventuele anti-
propaganda voor het kusttoeris
me. De VU meent dat, zonder 
enige vorm van paniekzaaierij, de 
vinger op de wonde moet worden 
gelegd. Het massa-toerisme 
heeft zonder enige twijfel een so
ciale dimensie. Maar we mogen 
het kind niet weggooien met het 
bad-(en zee-)water. 

Een propere Noordzee eisen, 
met maksimale omgevingszorg, 
zal op termijn de enig verantwoor
de keuze zijn om onze kust als 
toeristisch rekreatieoord volwaar
dig in stand te houden. 

Julien Desseyn, 
Volksvertegenwoordiger, 

Burgemeester van Middelkerke 

5 MAART 1987 
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Zuiver water, een werk van lange adem 

Het kleine Zele gaf 
een groot voorbeeld 

Zele ligt op een zandrug tussen Durme en 
Schelde. Het is een dorp en als men er niet geboren 
is, heeft men tijd nodig om ervan te leren houden. 
Het is immers niet simpel om van zo'n zandrug tus
sen twee stromen iets te maken. Want Durme en 
Schelde, zijn alletwee water. Maar daarmee houdt 
de verlijking ook meteen op. 

D E Schelde is gehaaster, 
efficiënter ook. Het is 
een grijze, beschaafde 

waterweg, een middel om ergens 
anders te komen. Aanvoer, han
del drijven, geld, de toegang tot 
andere dorpen, tot de stad, tot de 
zee. De mensen die aan de 
Schelde wonen zijn minder ge
bonden door grenzen. Ze zijn 
opener, hun wereld reikt verder 
dan de horizon. 

Salamanders 
De Durme is Intiemer, geheim

zinniger. Ooit heeft zij dezelfde 
ambitie als de Schelde gehad, 
voeren er witte zeilen over haar 
water. De jaagpaden waren on
derhouden. De paarden trokken 
de boten met steen, met steen
kool, met beer uit de stad. Toen 
sloot de Durme zich weer. Haar 
getijden verlaagden, haar bed
ding werd luier. Ze sloot zich voor 
de mensen en hun welvaart en 
werd een peinzerige rivier. Een 
beetje slordig, ontoegankelijker, 
onberekenbaar. 

Ingenieurs bogen zich over de 
Durme, en ze doen het nog. De 
begroeiing van de Durme werd 
wilder, grilliger chaotiser. Een 

hele vreemde wereld, waar oude 
verhalen als schermbloemigen 
opschieten. De geluiden zijn er 
anders dan aan de Schelde. Het 
licht ook. Een rivier die terugkeert 
naar de ongebondenheid van 
lang geleden. Het onbedijkte 
land. 

Burgemeester jozef De Bruyne 

Tussen deze twee rivieren ligt 
Zele, zoals de jeugdschrijver 
Henri Van Daele, het reeds zo di
kwijls met zijn pen heeft beschre
ven en zijn beste vriend Dré Bo-
gaert zaliger, het met zijn eigen 
koloriet op een kreatieve wijze 
heeft geborsteld. Maar het Zele 
van Henri Van Daele is fel gewij
zigd. In de Lokerenbeek vangt 
men geen stekelbaarsjes of sala
manders meer. Alles is verdwe
nen. In de jaren zestig hebben ze 
een groot industrieterrein aange
legd. Tewerkstelling. Dank je bur
gemeester. Gedaan met forezen 
naar Gent, Antwerpen of Brussel. 
Dan kwamen de jaren zeventig. 
Politiek bewogen jaren voor de 
gemeente. Alles werd omverge
worpen. Revolutie. 150-jaarCVP-
bewind sneuvelde. 

Een nieuw geluid 
Toen verscheen burgemeester 

Avil Geerinck. Als overtuigd Vla
ming, gevormd door de verneder
landsing van de Gentse unief, 
zou hij Zele een ander aanschijn 
geven. Niet alleen een volledig 
nieuw politiek bestuur — VU op 
kop — ook een volledige nieuwe 
aanpak. Openheid. Het gemeen
tehuis een glazen huis, respekt 
voor ieders mening, dagelijks 
wandelend doorheen zijn ge
meente. Hij groet iedereen, de 
mensen groeten enthousiast te
rug. Hij kent iedereen, iedereen 
kent hem en stemt voor hem. Hij 
draagt zorg voor zijn Zelenaars. 

Een toekomstvisie 
Wanneer Avil Geerinck op 

nieuwjaarsdag van 1971 burge-

,W" 

Waterzuiveringsinstallaties, die werken! 

meester wordt, stippelt hij zijn 
toekomstvisie uit. Zorg voor te
werkstelling, huisvesting en leef
milieu. Dagelijks ziet hij de boor
den van Durme of Schelde. Dat 
kan zo niet meer verder. Zele wil 
geen kastelen, maar bouwen aan 
de toekomst. In 1971 wordt in de 
gemeenteraad de princieps-
beslissing benomen, tot oprich
ting van een zuiveringsstation. 
Het wordt een groots projekt. Een 
totaal rioleringsplan voor de ge
meente wordt opgesteld. Al het 
afvalwater, dat nu naar Durme en 
Schelde kabbelt, moet naar het 
op te richten zuiveringsstation 
worden gevoerd. In één adom 

n v «Kte M ntmjw zip een grool samenhangBiMl geheat van anergie an Hri^^ 
'"'—nmnatuuriHinde sciwlkunde taiohigie ecatogteentotonnalicawhzenopMn 

verrassend geUiiunrdige mannr ffl dIezelMe richhng 
Oenieitvi^welensclHp)egtverbanilentiissen apheteafa(ege»cM,tiitKntoiiendflwerscN|nselenen)smi 

mlÊKIÊI^KÊ^^^Kmk wetenactiappeWke machten bieden interessante MiMwctwwn o» mw» wi «aiBAnhmuwi 
™ ^ m i i H n w ^ dat er vanuit geel dat eHcversctiwsdalecMs beslaat 

her past, treeft <te grens tiJssen drage weiensciwp en wereMvreemde fii^ 

s t r ü 9 w # W i F W t t i e m e HatSMË-NtSUWEWlTEttSCHAP Daxeacüe loopt in nsuv^ 
ii samenwerking niet de uitgevers Bert Bakker Contact en Vee 
' Een uitgebreide brochure "HOLISME -NIEtiWE WETENSCHAP is gratis beschikbaar 

Standaard OU Boekliandel < 

krijgen ook alle rioleringen en de 
rijbanen een opfrisbeurt. 

Het verkeersbord omleiding 
wordt een vertrouwd beeld. In 
1980 worden de eerste werken 
gestart. De aanleg van de grote 
kollektoren betekent een uitga
ven van 125 miljoen. Voeg daar
bij de aanpassing van de 
bestaande wegeninfrastruktuur, 
nogmaals meer dan 120 miljoen. 

Tachtig procent van dekollek-
toren zijn aangelegd wanneer in 
1982 de eerste steenlegging van 
het waterzuiveringsstation plaats 
heeft. Ministers moeten ook kun
nen metselen. 

Op 1 december 1983 neemt de 
Vlaamse Waterzuiveringsmaat
schappij het ganse dossier over. 
In september 1985 is het zuive
ringsstation bedrijfsklaar. Kost
prijs, met inbegrip van de pom-
pinstallaties: 277 miljoen. 

Nog niet gedaan 
75 % van de afvalwaters wor

den zuiver in de Schelde ge
loosd. Geen lozingsvergunning 
nodig! Aan de Schelde merk je 
nog geen beterschap. Geen vis
jes, geen salamanders. Het zal 
nog wel even duren. Niet iede
reen doet zo'n inspanning als 
Zele. 

Er zijn nóg plannen I Voor een 
aardig sommetje van 240 mil
joen. Ondertussen bordjes met 
omleiding veilig weggeborgen. 
Brussel heeft geen geld meer om 
te subsidiëren. Steekt het liever 
In bodemloze putten dan in toe
komstgerichte projekten. 

Ondertussen is burgemeester 
Avil Geerinck reeds 7 jaar gele
den overleden. In het schepen-
kollege neemt Jozef De Bruyne 
het roer over. Burgemeester 7 
dagen op 7 dagen, alomtegen
woordig en een perfekte dossier
kennis, zegt de oppositie. Hij zet 
het VU-beleid nauwgezet verder. 
Deed wat aan ,,Zuiver water", 
omdat water waardevol is. Maar 
het was een lange lijdensweg. 
Niet alleen voor zo'n kleine ge
meente van 20.000 Zelenaars, 
maar omdat onze nakomelingen 
ons dankbaar zullen zijn! 
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Ophefmakende verklaringen niet abnormaal... 

Schumacher doorbreekt 
de schijnheiligheid 

25 

Harald Schumacher is als een olifant door de por
seleinwinkel van het Duitse voetbal gestormd. In zijn 
zogeheten ,,Memoires" haalt hij krachtig uit. Hij 
spaart niets of niemand. De klubleiders niet. De 
bondsbonzen niet. Zijn ploegmaats niet. Zijn trainers 
niet. 

^^CHUMACHER, die als 
j ^ knaap zeker met door het 
' ^ ^ leven werd verwend, heeft 
eigenlijk nooit een blad voor de 
mond genomen Hij was altijd al 
een kontroversièle klassekeeper 
die desnoods op de rauwste ma
nieren ontzag afdwong Daarom 
werd hij in Frankrijk een tijdlang 
als een staatsvijand aangezien 

Wurgend 
Maar Schumacher heeft eigen

lijk mets abnormaals gezegd Hij 
heeft verteld wat nuchtere waar
nemers al lang veronderstelden 
maar nooit konden bewijzen Dat 
er ook in de voetbalsport al eens 
naar verboden of op zijn minst 
verdachte middelen wordt gegre
pen Dat verwondert toch nie
mand Het volstaat oog te heb
ben voor de manier waarop te
genstanders in belangrijke mat
chen elkaar soms te lijf gaan 

Dat genezingsprocessen onna-

^ > 

^̂ ^̂ Ĥ 
ri 

tuurlijk worden bespoedigd' Dat 
IS toch eigen aan de heden
daagse topsport Dat de leefsfeer 
in professionele topklubs koud 
onvriendelijk \s'> Kan dat anders 
wanneer men weet welke belan
gen er voortdurend op het spel 
staan *> De konkurrentie zou wur-' 
gend zijn en wedijver en naijver' 
zijn amper van elkaar te onder
scheiden Logisch toch Om over 
de (Duitse) nationale ploeg maar 
te zwijgen Waar kliekjes tegeno
ver elkaar staan en trainers hun 
onkunde achter partijdig voorin
genomenheid zouden verstop
pen Hoe vaak hebben we dat al 
met gehoord! 

De Duitse bond heef overigens 
alles behalve intelligent gerea
geerd Schumacher zal wel met 
van verbazing achterover zijn ge
vallen toen hij hoorde dat hij voor 
de eerstkomende interland naast 
de selektie valt Dat er mogelijk 
een schorsing volgt Waarom ei-

^^^•^••••^H 

•1^ 
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genlijk' Zou men Schumacher, 
die met zijn geschriften ook publi
citaire en kommerciele doelein
den nastreeft, met beter met zijn 
bekritizeerde omgeving hebben 
gekonfronteerd' De andere in
ternationalen zouden hem dan 
hebben kunnen vertellen dat zij 
gelijkaardige verhalen kunnen 
opdissen, dat die Schumacher 
met beter of slechter is dan zijzelf 
en dat al die ondraaglijke gemak
ken een uitvloeisel zijn van de 

geldslag die de voetbalwereld 
overheerst Precies om al die be
denkelijke nevenverschijnselen 
worden topspelers zo schandelijk 
overbetaald 

Onverschilligheid 
Overigens was de reaktie van 

Breitner, de gewezen internatio
naal, ook met mis Hij pleitte met 
voor dopingbestrijding omdat dit 
toch met zou helpen Hij vroeg 
zich af waar beginnen en waar 

eindigen Wat met zo gek beke
ken IS Want waar begint het ei
genlijk en wat kan wel en met ge
tolereerd worden "̂  En waarom de 
beroepsvoetballers viseren "̂  
Breitner, die weet waarover hij 
spreekt, beweerde dat de zoge
zegde amateurs ook geen on
schuldige kinderen zijn Het zal 
wel met en het probleem is wel
licht met meer te omschrijven 
omdat het in de geest zijn oor
sprong vindt Alles zou ten 
gronde moeten worden veran
derd Maar dat is onbegonnen 
werk En dat weet Schumacher 
ook wel Al kan het toch geen 
kwaad dat af en toe eens eenn 
spektalulaire getuigenis wordt af
gelegd Enkel en alleen om de ij
verig in stand gehouden sfeer 
van schijnheilige onschuld te 
doorbreken Want voetballers 
zijn met beter of slechter dan an
dere sportlui Maar ze moeten er 
wel op tijd aan herinnerd worden 

Wielerseizoen op gang geschoten 

Jongeren onmiddeliijlc 
op voorplan 

Het wielerseizoen is zaterdag echt begonnen. Met 
een echte Vlaamse koers. Lage grijze luchten en re
gen. Kasseien en nijdige heuvels die op zichzelf niet 
onoverkomelijk zijn maar door hun volgehouden 
opeenvolging uiteindelijk toch zwaar doorwegen. 

GENT-GENT was geen 
hoogfeest voor onze cou
reurs Ze reden nochtans 

verre van slecht maar moesten in 
de finale de Ollanders van Post 
toch laten voorgaan 

„Post" terug 
Teun Van Vliet won op hun 

JONGEREN OP SPORTA-VAKANTIE 
ZWEMMEN - ZEILEN - SURFEN 

RAFTING - GOLF SPELEN - DANSEN 
TENNISSEN - VOETBALLEN - WIELRENNEN 

INFORMATICA - TALEN EN CULTUREN LEREN 
EN ZO VEEL MEER... 

Een VAKANTIE gemaakt voor HEN alleen. 
Een VAKANTIE waar ZIJ kunnen leren, spelen, 

sporten en zich ontspannen. 
Een VAKANTIE volledig begeleid door 

gespecialiseerde monitoren en monitricen. 
Een VAKANTIE waar ZIJ nieuwe vrienden maken. 

Een VAKANTIE met zoveel meer... 
Ik kies zo'n SPORTAVAKANTIE en vraag vrijblijvende informatie 

SPORTA VAKANTIES 

Th Roucourtstraat 1 
2600 BERCHEM 
03/230 45 80 

(Vergunning A 1073) 

Tiensestraat 130 
3000 LEUVEN 
016/23 46 53 

Molenstraat 34 
3600 GENK 
011/35 07 35 

Geneinde 2 
3180 WESTERLO 
014/54 48 10 

»€ 
NAAM 
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POSTNR 
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VOORNAAM 
NR BUS 

GEMEENTE 

klassieke manier Niet onver
dienstelijk maar zonder veel brio 
Duwen als het echt nodig is en 
als het opbrengt De anderen mo
gen het applaus maar slechts zel
den de overwinning binnenhalen 
De Postploeg funktionneert oven-
gens weer en daar kunnen Planc-
kaert en Vanderaerden mis
schien nog hun voordeel mee 
doen Post heeft anders weer een 
nieuwe veelbelovende knaap 
naar voor geschoven Talen is 
een voortrekker van de nieuwe 
lichting f̂ /laar hij is niet de enige 
Ook de Westduitser Golz wordt 
geciteerd als een kampioen voor 
morgen Strijdlustig, zelfbewust 
en begaafd 

Ook bij ons melden zich jonge
ren Johan Capiot uit Rijkhoven 
IS zeker met de eerste de beste, 
zijn aanleg zou veelzijdig zijn 
Goessens uit Denderhoutem 
werd als neo-prof al onmiddellijk 
derde in de openingskoers en dat 
IS met iedereen gegeven Zondag 
klom in Limburg Wim Arras op 
het podium en in Kuurne het de 
jonge Brusselaar Bruno Bruyère 
zich langs zijn beste zijde zien 
Zullen we dan eerlang toch op
nieuw echt meetellen'' Afwach
ten lijkt ons het voorzichtigst De 
echte klappen worden m april uit
gedeeld In de topklassiekers 

Tegen die tijd zullen de ge
vestigde cracks er helemaal 
staan Intussen lieten Kelly, Phil 
Anderson en andere Lamonds 
zich al even zien Ze bouwen op 
Milaan-San Remo wordt de 
eerste echte grote test Daarna 
zullen we luidop mogen praten 
Maar slecht is het ondanks vele 
pessimistische geluiden toch met 
begonnen 

Vele geroepenen 
Ovengens blijkt uit mets dat de 

aantrekkingskracht van de wiel
rennerij afneemt Niet minder 
dan 46, jawel zesenveertig, ploe
gen sturen beroepsrenners de 
weg op Natuurlijk zijn met al die 
formaties kwalitatief en kwantita
tief behoorlijk uitgebouwd Verre 
van zelfs Maar hun aantal blijft 
hoe dan ook indrukwekkend Ita
lië blijft zeker financieel het 
sterkste wielerland het telt met 
minder dan elf profploegen Dan 
volgen België en Spanje met elk 
negen Frankrijk bezit vijf wieler-
teams en Nederland vier Colom
bia, de baanbreker op het Ameri
kaanse kontinent, telt drie forma
ties en de Verenigde Staten en 
Zwitserland elk twee 

Sceptici zullen zeker beweren 
dat het op zichzelf beschouwd 
weinig of mets betekent Maar zo 
eenvoudig ligt het ook met een 
wielerploeg op de been brengen, 
hoe bescheiden van allure ook, 
kost enorm veel geld Daarvoor 
moeten sponsors gevonden wor
den en een tijdlang scheen dit 
alsmaar moeilijker te worden Is 
het tij gekeerd f Feit is dat er toch 
wat roert in de weinig gestruktu-
reerde wielerwereld De Internati
onale Wielerunie wil bijvoorbeeld 
de kalender herschikken Meer 
echte topkoersen kreeeren en 
beschermen Een soort Grote 
Prijs-circuit zoals dat opgang 
maakt in andere sportdisciplines 
Maar in de wielersport zijn de tra
dities oud en daaraan wil men na
tuurlijk ook met raken 

Binnenlands wordt er ook met 
meer openheid over de proble
men gesproken Men suggereert 
oplossingen Dat is hoopvol Op 
voorwaarde dat er ook wat wordt 
uitgevoerd en dat de gezagsdra
gers onbesproken zijn en blijven 
We zullen dus moeten afwach
ten Maar we zijn wel wat hoop
voller gestemd dan op het einde 
van het vorige seizoen 

Flandrien 

5 MAART 1987 



26 -kMj 
„Les Peupliers" te Antwerpen 

Een beetje 
Ie Corbusier 

W\e dit jaar zijn aandachtig oor te luisteren legt 
aan de mediaschelp van de kunstaktualiteit zal af en 
toe wel eens sinjalen opvangen over ene Le Corbu
sier. Nu ja, de nu wereldberoemde architekt is in ons 
land nooit verwend geweest. Toen hij ooit een groots 
plan ontwierp om op Antwerpen Linker-Oever een ei
gentijdse, op de toekomst gerichte woonstad te bou
wen, werd er, om het met woorden van Wannes Van 
de Velde te zeggen, met gelachen. Het zielige, archi-
tekturale spektakel dat postnummer 2050 nu biedt is 
een beschamend beeld van kortzichtigheid en ,,mo
dern" folklorisme. 

D ESONDANKS bezit de 
Scheldestad het enige 
bouweksemplaar van het 

visionaire talent van de wellicht 
meest grensverleggende bouw-
nneester van deze eeuw Een en 
ander is dus toch wel het „ont
houden" waard 

Verlamd 

Charles-Edouard Jeanneret, 
die precies 100 jaar geleden m 
Zwitserland geboren werd en m 
1965 overleed, schreef m 1923 
droeve woorden die, enkele uit
zonderingen ten spijt, nog altijd 
gelden ,,De architektuur is ver
lamd door gewoonte" Zelf be
wees hij overtuigend het tegen
deel Onder de naam Le Corbu
sier schreef hij profetische 
teksten, ontwikkele innoverende 
visies, realiseerde ambitieuse 
projekten, bouwde zelfs echte 
toekomststeden Veel van zijn 
verwezenlijkingen zijn inmiddels 
reeds verloederd of finaal verlo
ren gegaann Hij had blijkbaar de 
verlamming onderschat die 
heerste in de maatschappij en 
haar potentaten zelf Op de Hei-
zel, voor de wereldtentoonstel
ling 1958, bouwde men naar 
plannen van zijn hand het futu
ristische, adembenemend mooie 
Philips-paviljoen Geen spoor 
daarvan meer in de protserige 
schaduw van het Atomium, dat 
als Belgisch soevenirobjekt enkel 
door Manneke Pis overplast 
wordt 

, Les Peupliers" 

Er rest dus enkel het huis ,,Les 
Peupliers", aan de Populieren-
laan 32 te Antwerpen De eerste 
steen ervan werd in oktober 1926 

KunÉnMaken 
Opstellen 

S TICHTING Dimensie schrijft 
voor 1988 een Opstellen-

Prijsvraag uit betreffende het 
Klassiek erfgoed m de Neder
landse Letteren Belangstellen
den kunnen het reglement met 
een nadere themaomschrijving 
aanvragen op het vo'gende 
adres Secretariaat Dimensie-
Opstellen-Prijsvraag 1988, Post
bus 11227, EE Leiden, Ne
derland 

gelegd en in mei 1927 was het 
huis klaar om bewoond te worden 
door kunstschilder René die er 
tot zijn dood in 1976 in woonde 
De door kenners ook wereldwijd 
bekende, maar algemeen (zeker 
als fotograaf) nog altijd onder
schatte schilder gaf Le Corbusier 
opdracht voor het ontwerpen van 
zijn atelierwoning, nadat hij in 
1925 diens paviljoen ,,L'Esprit 
Nouveau" zag op de Internatio
nale Tentoonstelling voor Deko-
ratieve Kunsten te Parijs De ar-

P AUL NEWMAN heeft alles 
aan de letter H te danken, 
beweren in horoscoop en 

andere onzin gelovende fans wel 
eens, als ze het over hun idool heb
ben Feit IS dat deze op 26 januan 
1925 in Cleveland (Ohio) geboren ak-
teur met films als Hombre (1967), 

NIEUW 
IN DE BIOS 

Harper (1966) en The Hustler 
(1961) zijn grootste akteurssukses-
sen boekte en met een beetje goede 
wil kun je daar ook nog Gooi Hand 
Luke (1967), The long Hot sum
mer (1958), The left-Handed gun 
(1958) en Cat on a Hot tin roof 
(1958) bijvoegen, tenwijl hij met regis
seur George Roy Hill twee van 
de grootste kaskrakers aller tij
den draaide Butch Cassidy and 
the Sundance Kid (1969) en The 
Sting (^973) 

Martin Scorsese bewees met 
Mean Streets, Alice doesn't live 
here anymore en Taxi driver, dat 
hij een schitterend regisseur is 
voor de film noir over de Ameri
kaanse maatschappij, dit m na
volging van zijn grote voorbeeld, 
Sam Fuller 

Tom Cruise is een jonge artiest 
die reeds bewees dat hij kan ak
teren en dat m Endless love 
(1981), het schitterende The outsi
ders (1983) van F F Coppola en re
centelijk speelde hij nog in het 
america-amenca epos van Tony 
Scott Top Gun 
Zet deze dne samen en je hebt de 

kans op een goede film moeten de 
filmbazen hebben gedacht Dan ke
ken ze nog eens uit of er met hier of 

chitekt volgde daarbij nauwgezet 
de vele specifieke wensen van 
zijn opdrachtgever, maar zonder 
enige toegeving te doen aan zijn 
eigen fundamentele inzichten 

Prooi? 

Het monument is, op zijn een
zame ligging, nu zestig jaar oud 
en wie het bezoekt, wordt nog 
steeds getroffen door het tegelijk 
poëtische en funktionele samen
gaan van ruimte, licht en stilte 
wezenlijke gegevens die ook in 
het oeuvre van René Guiette per
manent aanwezig zijn Niet zon
der reden nam de kunstenaar-
schilder het hem zo levensecht 
vertrouwde werk van zijn vriend 
en kunstenaar-architekt tot tema 
van vele van zijn gouaches en 
foto's 

Het ogenschijnlijk wat grauwe 
kubus-gebouw moest m de zesti
ger jaren ten prooi vallen aan de 
slopershamers ten behoeve van 
de Kleine Ring rond Antwerpen 
In 1978 werd het bij Koninklijk 
Besluit geklasseerd Inmiddels 
liggen er bijbouwende aannemer
sogen op de loer Och ja, waarom 
nu eindelijk niet de 2de toren op 
de katedraaP 

(NvB) 

Ook Antwerpen heeft zijn vleugje 
Le Corbusier en wel "Les Peu
pliers" aan de Populierenlaan 
32 Het scheelde met veel of "de 
grauwe kubus" moest plaatsrui-

men voor de Kleine Ring 

Tot 22 maart zijn m het provinci
aal museum voor fotografie aan de 
Waalse Kaai te Antwerpen foto's te 
bekijken van Rene Guiette. Op de 
tentoonstelling tevens een aantal 
foto's van „het huis" 

daar een verhaal in Newman's verle
den lag waarop een ven/olg kon wor
den gemaakt (tegenwoordig een be
proef recept) en zie ze hadden geluk, 
Walter Tevis had nog een vervolg lig
gen op The Hustler (Gelukkig 
speelde Newman met in Gone with 
the wind) Natuurlijk is het moeilijk 
met vier sterren gekwoteerde film van 
Robert Rossen te evenaren — laat 
staan verbeteren — ook al omdat 
daar nog eens historische rollen wer
den neergezet door Piper Laune, Ge
orge C Scott en Jackie Gleason als 
Minnesota Fats 

The color of Money werd dus een 
vervolg op The Hustler De titel is ook 
al simbolisch voor de 25 jaar die tus

sen deel 1 en deel 2 liggen tussen 
zwartwit en kleur Eddie Felson (New
man), die zich in 1961 verbitterd te
rugtrok uit het kompetitiebiljart is nu 
vertegenwoordiger voor een handel 
in sterke dranken In die funktie blijft 
hij toch een regelmatige bezoeker 
van de biljartzalen die Fast Eddie 
graag als leverancier hebben Ook 
weet hij hen allerlei foefjes aan de 
hand te doen om goedkope en dure 
whisky te mengen, zodat de klanten 
het met eens proeven Af en toe 
waagt hij al eens een gokje op een 
biljarter en Julian (John Turturro) is 
er een van Als Julian op een avond, 
van het biljart en uit zijn sokken wordt 
gespeeld, door een jonge Italiaanse 

thieme 

bron voor de natuur 

Thieme beschikt over een rijk en gevarieerd gamma boeken en 
posters over dieren en planten Of je nu pas begint met 
natuurexploratie of je bent reeds jaaarenlang ermee begaan, in 
THIEME's gidsen vind je precies de informatie die je zoekt 
Omdat de natuur ons nauw aan het hart ligt 

VERKRIJGBAAR BIJ ELKE GOEDE BOEKHANDEL 
OF BIJ AGORA / ST NIKLAAS 

kerel van 25, Vincent Launa (Tom 
Cruise) krijgt de biljartkoorts Eddie 
opnieuw te pakken Hij ziet mogelijk
heden een kapitaal te verdienen met 
sjoemelen Net zoals hijzelf vroeger 
wil hij Vincent gebruiken als hustler 
dwz dat je soms opzettelijk verliest 
om te tegenstander te overhalen tot 
een nieuw spel met veel hogere inzet 
en dan uiteraard te winnen Felson 
slaagt er al vlug in Carmen (Mary Eli
sabeth Mastrantonio) de knappe 
verloofde van Vincent te overhalen 
om zijn spelletje mee te spelen Ge
drieën gaan ze op stap en Eddie leert 
het tweetal binnen de kortste keren 
het vak Op een avond laat Eddie zich 
echter verleiden tot een spel met een 
jonge zwarte en wat later blijkt dat hij 
eveneens het slachtoffer is van een 
sjoemelaar Diep vernederd laat hij 
Vincent en Carmen hun eigen weg 
gaan en begint zelf aan een intense 
training De goede verstaander weet 
reeds dat hij Vincent later zal ontmoe
ten op het groene laken The color of 
money is een goedgemaakte film die 
de biljarthalaftmosfeer op sublieme 
wijze evoceert, met een uitzonderlijke 
Paul Newman, en een boven zijn kun
nen presterende Tom Cruise terwijl 
Marie Elisabeth Mastrantonio (dit kan 
géén pseudoniem zijn') een goed 
toontje meeblaast Zien' Maar enkel 
en alleen als jet ook een beetje van 
biljart houdt 

Deze week ook Association de mal-
faiteurs van Claude Zidi bekeken 
Het IS er een van duizend in een do
zijn zoals de Franse filmen dikwijls 
zijn wanneer ze humoristisch trach
ten te doen Hij kan in ieder geval met 
tippen aan een vorig sukses Les 
sous-doués Maar je moet ons na
tuurlijk met op ons woord geloven 

Willem Sn. 
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Het partllbestuur 
deelt mee... 

Na afloop van het Volksunle-parti|bestuur van maandag 2 maart 
heeft algemeen voorzitter Jaak Gabriels volgende mededelingen 
verspreid ten behoeve van de pers. 
Raketten 

Het Partijbestuur van de Volksunie 
heeft met belangstelling kennis geno
men van de voorstellen van Sovjet-
partijleider Gorbatsjov om binnen vijf 
jaar alle raketten voor de middellange 
afstand uit Europa weg te halen, en 
van de westerse reakties daarop. 

Het Partijbestuur verheugt er zich 
over dat de meeste westerse reakties, 
inbegrepen de reaktie van minister 
van Buitenlandse Betrekkingen Tln-
demans, positief zijn. 

De Volksunie is de mening toege
daan dat in een Sovjet-Unie, waar de 
keuze tussen de voortgezette bewa
peningswedloop enerzijds en ander
zijds de ekonomische groei en de 
bevrediging van de behoeften der 
burgers onontwijkbaar is geworden, 
vooral aandacht moet geschonken 
worden aan de stemmen die voor de 
tweede keuze opteren. Het is te be
treuren dat de grootmachten zich niet 
door etische of morele overwegingen 
op de weg naar ontwapening bege
ven; als zij dat dan toch doen uit 
ekonomische noodzaak, wordt het feit 
op zichzelf daardoor niet minder be
langrijk. 

De Volksunie vraagt dan ook met 
aandrang dat de Belgische regering 
het Russisch voorstel en de westerse 
wijze om het te beantwoorden aan de 
orde zou stellen binnen de Europese 
Gemeenschap, waar België momen
teel het voorzitterschap bekleedt, om 
terzake tot een zinvolle dialoog met 
de 12 EG-partners te komen. 

De Volksunie is overigens van me
ning, dat naar analogie van of vooruit
lopend op wat thans In Nederland 
wordt geopperd, de plaatsing van bij
komende kruisraketten in België en 
West-Europa opnieuw moet worden 
bekeken in het licht van de ven/\rach-

ting, dat uitstel thans wel eens zou 
kunnen leiden tot definitief afstel. 

Begrotingskontrole 

In de rand van de thans door de 
regering ondernomen begrotingskon
trole bevestigt de Volksunie de gege
vens die zij reeds midden vorige week 
had bekend gemaakt en die wijzen op 
een bijkomend tekort van 40 tot 50 
miljard fr. en op een begrotingstekort 
dat zich thans situeert rond 450 tot 
460 miljard fr. in plaats van de door de 
regering vooropgezette 418,7 miljard 
fr. 

Meteen is nu toch wel zeer duidelijk 
geworden dat de regering haar begro-
tingswerk en haar Sint-Anna-bespa-
ringsplan niet ernstig heeft gedaan. 
De bevolking zal daardoor weer ge-
konfronteerd worden met nieuwe of
fers, waarvan het resultaat eens te 
meer twijfelachtig zal zijn thans door 
de voortschrijdende verdeeldheid bin
nen de regering zelf. Inmiddels blijft 
de werkloosheid stijgen en zijn de 
prognoses terzake voor de volgende 
jaren nog somberder. 

De Volksunie blijft de sanering van 
de financiën een belangrijk doel vin
den. Des te meer betreurt zij dat, 
ondanks de inspanningen en de bij
dragen van de bevolking, aan dit doel 
afbreuk wordt gedaan door het onern
stig werk en de verdeeldheid van de 
regering. 

Uit recente gegevens die straks in 
het tijdschrift „Vlaanderen Morgen" 
verschijnen, blijkt trouwens dat Vlaan
deren — samen met West-Duitsland 
en Nederland — binnen de Europese 
Gemeenschap aan de top van de 
Westerse ekonomie prijkt. Maar an
derzijds zwaar benadeeld wordt door 
het huidige Belgisch bestel. 

Wapengate 

Inzake het Belgische Irangate, met 
name de handel en/of de smokkel van 
wapens naar de oorlogvoerende Golf
staten blijft de Volksunie er zich over 
verbazen dat het onderzoek niet op
schiet. Gerechtelijke stappen zoals 
die ondernomen werden In Zweden 
en Nederland, zijn In België nog niet 
aan de orde. 

De Volksunie zal er minister van 
Justitie Gol in het parlement aan her
inneren dat hij inzake onderzoek een 
intitiatiefrecht heeft; ze zal hem vra
gen hoe hij daarover beschikt. 

Het Partijbestuur van de Volksunie 
dankt de VU-fraktles in Kamer en 
Senaat voor hun inspanningen om te 
komen tot een parlementaire onder-
zoekskommissie. Ze vraagt de frak-
ties, die inspanningen onverminderd 
voort te zetten opdat deze kommissie 
zo snel mogelijk van start zou kunnen 
gaan. 

VU op BRT-1 
Het VNOS-programma van dinsdag 

10 maart om 21.30 uur op BRT-1 
bevat volgende onderwerpen: 
D „De stille dood": een reportage 
over de arsenicumvergiftiging in Bo-
cholt; 
D een gesprek met Europarlements
lid Willy Kuijpers en Hendrik Berlau, 
voorzitter van de Deense scheepslie
den, over de wapenhandel naar Iran; 
D in „Uit de Wetstraat" een gesprek 
met volksvertegenwoordiger Johan 
Sauwens over het zwartboek-Hap
part; 
D kritisch kommentaar bij het 
nieuws; 
D In ,,Mensen van bij ons" een ken
nismaking met de toneelgroep Player-
water m.m.v. R. Waterschoot. 

Tönissteiner 
is vooral een gezondheidswater! 

Eeuwen geleden spraken de Romeinen reeds van de 
buitengewone gezondheidselgenschappen van „Tönis
steiner Sprudel". 
In latere tijden vestigde de toenmalige mineralenkenners 
herhaaldelijk de aandacht op het bronwater van Tönisstei
ner. Ze presen het niet alleen aan als een heerlijk 
dorstlessend middel, maar ook en vooral om zijn samen
stelling met magnesium en calcium. Hun lovende rappor
ten werden zelfs teruggevonden tot in... vierhonderd jaar 
oude oorkonden. 
Bij de bron vindt men oude schriften als „Ions anilatis, 

1 effectu mirabillls" (= gezondheidsbron, wonderbaar In 
>Nhaar Inwerking en „de beroemdste bron onzer tljdreke-
:̂Sning"). 

Tönissteiner Sprudel is speciaal geschikt voor: 
1. ziekten der urine-afvoerkanalen. 

a) reinigen der nieren, urinewegen, blaas- en voor-
standerklier (prostatis). 

b) reinigen bij nierstenen; ook fosfaat- en karbonaat-
stenen. 

2. chronische maagslijmvliesontsteking. Herstellen na 
darmontsteking. Zenuw- en funktionale storingen. 

3. chronische ontsteking der luchtpijpen (pharynglitis tra
chelitis, chronische spastische bronchitis, allergische 
huidaffectie), 

4. ziekteverschijnselen bij de stofwisseling. Urinezuur 
diahese met haar gevolgen. Jicht. 

NU TE BEKOMEN BIJ ALLE BIERHANDELAREN, IN ALLE BIERWINKELS, 
CAFÉS, RESTAURANTEN EN IN DE „THIER B R A U HOVEN ' EN DAAR OOK HET 
AMBACHTELIJK GEBROUWEN BIER 

ONSEIGNEUR 

Import ABTS — Tiense steenweg 63 — 3040 Bierbeek 
Korbeek-Lo — Tel. 016/46.03.11 

O.C.M.W. Middelkerke 
De Raad van het O.C.M.W. Middelkerke brengt ter kennis voor 

volgende betrekkingen tot aanwerving en tot het aanleggen van een 
werfreserve over te g£ian. 

IN CONTRACTUEEL VERBAND 
1) één Al; gegradueerde verpleegkundige (MAH 
2) één A2: gebrevetteerde verpleegkundige (M/V) 
3) één en een halve betrekking van nistoordhelp» (M/V) 
alle betrekkingen voor contractuelen kunnen ingenomen worden ofwel 
voltijds ofwel halftijds. 

De voorwaarden en inlichtingen zijn te bekomen op het secretariaat 
van het O.C.M.W. Sluisvaartstraat 17 8430 MiddeDteAe. Tel 059/ 
30.46.42. 

Alle kandidaturen dienen binnen te zijn voor 1/4/87. 

Namens de Raad, 
De Secretaris, 
Vanmeenen Dirk 

De Vooizitter. 
Bae(±elaiidt Roger 

Tieners tegen wapens 

Handtekeningen-
aktle 

Het VU-parti|bestuur wil zijn verzet tegen de Belgische betrok
kenheid bij de wapenleveringen aan ianden-in-oorlog nog meer 
Icracitt bijzetten. Daarom start zij een iiandtekeningen^lctie onder 
de Vlaamse tieners. In de hoop dat de verantwoordeiijice bewinds
lieden tenminste oor zullen hebben voor deze oproep van de 
Jeugd. 

Jongeren roepen 
het uit 
Leven: Ja! 
Wapens: Neen! 

Wij, jongeren, zeggen Ja tegen het 
leven en neen tegen alles wat het 
leven bedreigt. 

De jongste maanden werd duidelijk 
dat België en Belgische fabrieken 
meehielpen aan oortogen overal in de 
wereld. Wij vinden dit heel erg. 

Wij vragen aan de regering van 
België de Volksunie-voorstellen, die 
de wapenindustrie willen veranderen 
in een vredesnijverheid, te steunen. 
Zeker en vast moet er een strenger 

toezicht komen op de uitvoer van 
Belgische wapens. 

Wij vinden het de hoogste tijd dat 
ons land eindelijk gaat meehelpen 
aan het stopzetten van de oorlogen, 
die mensen kapot maken. Wij kiezen 
voor een werekl waar de stank van 
kruitdamp wordt verdreven door de 
geur van bloemen. 

De akjus ingezameMe haiKlteke-
ningen zullen nadien op de passende 
wijze aan de regering overttartdigd 
worden. 

Ook U. beste WU-lezer, kunt dit 
initiatief ondersteunen door te ttelpen 
bij het verzamelen van handtekenirt-
gen. Laat onderstaande lijst tekenen 
en stuur ze naar orfs terug. Wij zorgen 
dan wel dat deze petitielijsten terecht
komen: WIJ, Handtekeningen-aktie, 
Barrikadenpiein 12, 1000 Brussel. 

Naam Adres Leefti)d 

1 

2 

3 

4 

Handtekening! 
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Dubbelkongres 
„Groen en Vlaams" 
Zondag 5 april 1987 In Westrand Dllbeek. 

Deel 1 Groen 

Programma 

10uOO verwelkoming 
10u15 bespreking in sekties 

sektie 1: afval 
sektie 2: gewestplannen 
sektie 3: verkeer 
sektie 4: zuiver water 

14u00 verwelkoming door kongresvoorzitter Albrecht De Schrijver 
burgemeester Jef Valkeniers 

14u30 referaten 
1. Afval door Theo Beenders, schepen te Zaventem 
2. Gewestplannen door Frans Adang, gemeenteraadslid te Sint-Pieters-
Leeuw 
3. Verkeer door Swa Cauwenbergh, kanton gevolmachtigde voor 
Wolvertem 
4. Zuiver Water door Daan Vervaet, senator 

16u00 gemeentelijke initiatieven, diareeks over wat de VU-mandatarissen 
doen in de gemeente 

16u30 slottoespraak door Paul Van Grembergen, algemeen sekretaris 
door Luk Van Biesen, arr. voorzitter van Halle-Vilvoorde. 

Deel 2: Vlaams volgt op 22 november 1987. 

BRABANT 
MAART 
6 WEMMEL: Film- en debatavond 
met TAK. Om 20 u. in de zaal van Het 
Hooghuis. Toegang gratis. Org.: VU-
Wemmel. 
7 HOEGAARDEN: Volksunie-dans
feest met optreden van Jef Burm 
,,Een Vogel in het Paradijs". In Zaal 
Warande, Tiensestraal 111 om 21 u. 
Inkom 100 fr., W K 80 fr Tombola met 
5000 fr. prijzen. Org.: VU-Hoegaar-
den. 
7 TERALFENE: Volkseetmaal van 
17U.30 tot 20u. in het Natekenshof. 
Ook op 8/3 vanaf 11u.30 tot 's 
avonds. Org.: VU-Teralfene. 
14 DILBEEK: „Nacht der Wilde Na
gerechten" in de luxe-jeugd-kelders 
van het Saviocentrum, met taarten, 
ijs, fruit- en andere coctalls, Irish Cof
fee, enz. Org. VUJO-Groot-Dilbeek. 
14 SCHEPDAAL: Haantjes en 
Biefstukkenfestijn in zaal ,,Ons Gil-
denhuis", Em. Eylenboschstraat 22, 
aan de Markt. Aanvang: 17 uur. Ook 
op 15 maart vanaf 18 uur en op 16 
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maart van 11 tot 20 uur. Org.: VU-
Schepdaal. 
14 HEVERLEE: Vlaamse kaas- en 
bieravond vanaf 20u. In het Proviso-
renhuls Abdij van 't Park Heverlee. 
Diamontage ,,Toekomst van Vlaande
ren" FVK. Jaak Gabriels ,,Toekomst 
van de Volksunie". Org.: FVK en VU-
Heverlee. 
20 KRAAINEM: Senator Toon Van 
Overstraeten vertelt over zijn Waalse 
avonturen In het RIjkskultureel Cen
trum De Lijsterbes, Lljsterbessenbo-
menlaan 2 Begin 20u. 
22 MACHELEN: Voorjaarssmulpar-
tlj m het Wijkcentrum Maria Moeder, 
Jan Veltmansstraat vanaf 12u30. 
Org.: VU-Machelen. 
27 O.L.V.-TIELT: VU-bal In Tielt-
City om 20U.30. 
27 GROOT-BIJGAARDEN: Arron-
dlssementsraad in zaal Collegium te 
Groot-BIjgaarden. Inlichtingen bij Ste
phana Rummens, Vilvoordsestwg 
23A, 1850 Grimbergen. 

VOLKSUNIECONGRES 
halle.vilvoordo 

Groen en 
Vlaams 
8 april 1987 westrand.dllbeek 

OOST-VL. 
IVIAART 

5 GENTBRUGGE: ,,Onvruchtbaar
heid genezen door dr. Frank Comhal-
re In de voordrachtzaal van het Dien
stencentrum, Braemkasteelstraat 35-
39 om 20u. Iedereen welkom. Org.: 
FVV-Gentbrugge-Ledeberg l.s.m. 
FVV-St.-Amandsberg. 
7 ERTVELDE: „Werken van Ama
teurkunstenaars van Ertvelde" in 
Vlaamse huis de Veldbloem, Hoge 
Averijstraat 5. Deze tentoonstelling 
loopt tot 29/3 en Is open op wo-do-vrij 
vanaf 17u. op zaterdag vanaf 14u. en 
zondag vanaf lOu. 
7 SINT-DENIJS-WESTREM: Jaar
lijks vriendenmaal in zaal ,,Het Gll-
denhuls", Loofblommenstraat. Aan
vang: 19U.30. Deelname: 500 fr. (300 
fr. voor jongeren). Op het menu: ape
ritief, konijn met appelmoes en prul-
men Nadien danspartij. Inlichtingen 
en inschrijvingen bij Arthur De Vijlder 
(091/22.14.63) na 19u. 
7 GENT: Kameradenbal in het 
Vlaams Huls ,,Roeland", Korte Kruis
straat 3. Orkest: Stone Wauters. Deu
ren: 20u., aanvang: 21u. Inkom 100 
fr. Org.: Vriendenkring Sneyssens. 
13 DE PINTE-ZEVERGEM: Ge-
spreksavond met Vic Anciaux ,,Volks
unie, zinvoller dan ooit!". In Zaal 
Blancatony om 20 uur. Org. VU-De 
PInte-Zevergem. 
14 LATEM-DEURLE: 5de Water-
zoolavond en ledenfeest. Deelname 
in de kosten: 500 fr. Inschrijven bij de 

Deze week 
in Knack Magazine 

De kardinaal en de katholieken 
Vorige week verscheen het nieuwe Geloofsboek van de 

katolieke kerk, die de aloude katechismus moet vervan
gen. Naar aanleiding daarvan sprak Knack met kardi
naal Godfried Danneels over zijn kerk en zijn katho

lieken. Een interview, deze week in Knack. 

Het ECC en de fiskus 
Reden de organizatoren van het 
ECC-tennistornooi een scheve 
schaats ? Een poging om het ant
woord op die vraag te vinden, 
voert naar de grijze zone van de 
belastingwetten. Een deskundige 
aan het woord, deze week in 
Knack. 

Ziekenhuis adieu 

Volgens een rigoereuze bespa
ringsmaatregel van minister Jean-
Luc Dehaene van Sociale Zaken 
moeten alle ziekenhuizen met 
minder dan 150 bedden verdwij
nen. Knack bezocht zo enkele in
stellingen, en aanhoorde het leed. 

Sin en de revolutie 
De revolutie op de Filippijnen die 
Cory Aquino een jaar geleden aan 
de macht bracht, was ook groten
deels het werk van de kerk. De 
man achter de schermen was kar
dinaal Sin van Manila. Een ge
sprek, deze week in Knack. 

1.000 jaar wetenscliap 

Toen de Eerste Industriële Revo
lutie begon, maakte Vlaanderen 
het niet zo best. De opeenvolgen
de vreemde overheersingen had
den vooral het onderwijs in de 
moedertaal geen goed gedaan. 
Het vierde deel in een reeks over 
de geschiedenis van de weten
schap, deze week in Knack. 

bestuursleden van VU-Latem-DeurIe 
vóór 10 maart. (091/82.38.54 — Jan 
Van Doeren) 
17 EVERGEM: „Kriminalitelt onder 
de jeugd. Inbraakpreventie" door Guy 
Van Damme, Freddy Carlier, Lefevre 
en Van Theun. BIj Lescrauv\/aet, Bel-
zeelsestraat om 19u.30. Org.: FVV-
Belzele. 
17 BELZELE: ledere donderdag 
van 20U.30 tot 21u.30 Yoga In de 
gemeentelijke jongensschool. FVV en 
KVLV. 

21 ASPELARE: Eetfestijn van VU-
afdeling Appelterre-Outer-Voorde m 
zaal De Paling, Geraardsbergse-
steenweg 279, Aspelare. Aanvang: 
18 uur. Ook op 22 maart van 11u.30 
tot 15 uur. 
21 ZELE: Jaarfeest VU om 20 uur In 
zaal ,,Blblio", Industriepark. 
28 ZELE: Bal van Burgemeester De 
Bruyne In zaal ,,Biblio" (Pantheon), 
Industriepark. Aanvang: 20u. Orkest: 
The Romy's. 

V.V.Z. 
Ziekenfonds LEDA 
Markt 15 
Lennik 
tel. 532.01.72 

SIEMENS 

Koelkasten van Siemens 
Een hemelsbreed verschi 

Siemens-koelkasten bieden U een fiemelsbreed verscliil 

- Verbruik: 0,28 tot 0,47 kW in 24 h per 100 I (naargelang 
van het model) minder dan een lamp van 60 W (of 50% 
minder dan sommige andere koelkasten). 

- Inhoud: een uiterst verzorgde binneninnchting om een 
maximum aan voorraden in de beste omstandigheden te 
bewaren. 

- Diepvriesvak: de temperatuur daalt tot - 32° C en zelfs 
- 38° C (in plaats van de gebruikelijke -18°C tot - 24° C). 
Een waarborg voor U dat uw levensmiddelen - zelfs de 
delikaatste - langer en beter bewaard blijven. 

Siemens-koelkasten betalen zichzelf terug door de 
besparingen die U jaar na jaar doet op uw stroomverbruik. 

Vergelijk... en kies Siemens. 

5 MAART 1987 
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ZAKENKANTOOR 

.EN 
Wivi Van Biesen, verzekeringsmakelaar 
Bemadette De Keersmaeker, boekhouder 
Luk Van Biesen, handelsingenieur 

Acaciastraat 15, 1950 Kraainem 
te l : 02/731.47.75 

openingsuren: woensdag 18u30-20u, zaterdag I0u30-12u, 
of bel ons op, wij komen langs! 

Alle verzekeringen - Spaarbank 
Leningen - Beleggingen 

Joris, 
goed herstel! 

Vrijdagnamiddag, 27 februari werd 
Joris Depré, VU-fraktieleider in de 
Brabantse Provincieraad en Tervu-
rens raadslid, neergeveld tijdens zijn 
werk op het Koninklijk Metereologisch 
Instituut te Ukkel 

Met spoed werd hij naar het zieken
huis te Ukkel en daarna naar Leuven 
overgebracht Zaterdagmorgen on
derging hij er een langdunge heelkun
dige ingreep Dank zij zijn stevig ges
tel doorstond hij dit alles 

WIJ wensen ,,onze Joris" veel sterk
te en optimisme toe in deze moeilijke 
periode Ook Lieve, zijn echtgenote 
en de hele familie samen met de 
Tervurens-Brabantse ploeg, mogen 
ons mee-leven voelen en horen i 

Wllly Kuijpers 

Rouw te Jette 
Te Jette overleed onze goede 

vnend Vic Laporte Jaren zette hij zich 
in voor de Vlaams-nationaie zaak in 
en rond Brussel 

Leed is Vic met gespaard gebleven. 
De afdeling Jette, alsook alle afde

lingen van Vlaams-Brabant bieden 
hun oprechte gevoelens van deelne
ming aan 

LIMBURG 
MAART 

7 ZUTENDAAL: Viering 10-jang be
staan VU-Zutendaal m restaurant ,,De 
Klok" om 20u 
7 HEUSDEN-ZOLDER: Kaas- en 
Wijnavond in fanfarezaal ,,De Ware 
Vnenden" Dorp, Zolder-Centrum 
Vanaf 20u Deelname 150 fr (457-
5077121-50 met vermelding Kaas en 
wijn) Org VU-Heusden-Zolder 
7 ZICHEN-ZUSSEN-BOLDER: Bal 
van schepen en provincieraadslid Jan 
Peumans in zaal Lido vanaf 20u 
10 GENK: Een avond met Louis De 
Lentdecker over de vernieling van de 
IJzertoren in het Kultureel Centrum-
Gemeentehuis, om 20u Org VU-
Genk 
11 LUMMEN: Kaderdag F W „Be
volking en gezin in Vlaanderen" in 
Intermotel, Klaverbladstraat 7 om 
20u 
13 GENK: 
Rembrandt, 
20u30 Org 

Genkerlentebal in zaal 
Europalaan Aanvang-
VU-Genk 

21 HERK-DE-STAD: VU-bal in zaal 
Victoria, Berbroek Aanvang. 20u 
21 BILZEN: Gouwfeest van VNJ-
Limburg m zaal St -Amandus te Klei
ne Spouwen Aanvang: 20u Inkom 
50 fr Org. VNJ-Bilzen. 

TAALKLACHTENBUS 
Postbus 73 

9000 Gent 12 

Kindvriendelijk - familiehotel 
Voor een ontspannings- of gastronomisch week-end 
Speciale groepsprijzen 
Info en boekingen 

Hotel-Restaurant San Martino 
Berg 17 B 3790 Voeren 
Tel. 041/76.69.29 

Voor een avondje uit in Vlaamse vriendenkring 
Trefpunt voor Vlaams-Nationalisten-Vlaams Centrum 

Taverne Den Klauwaert 
Verzorgde Vlaamse keuken — Zaal voor vergaderingen — Muziek
avonden met artiesten — Rustieke gezellige sfeer — Sociaal 
dienstbetoon — Zitdag Vlaams Ziekenfonds VLAMAT. 
Alle dagen opgen vanaf 11 u. Donderdag gesloten. 
DASSTRAAT 23 — 2220 WOMMELGEM TEL 03/353.64.28 

lepel & vork... Mxiijkaas 
Affligem 

P V B A Bierhandel Hellinckx 

Stationsstraat 42 Wymenier 4a 

1743 SINT-MARTENS-BOOEGEM 

S. M. B. Tel. 582.10.93 
H 
HIIERHANDflW 

ELLINCKA 

TZestauzant „ KzMassaHtbet^ 
Nieuwelaan 47 
1860 Meise — 02/269 70 45 Aperitiefhapje 

Huisgemaakte ganzelever 
Sorbet 

Asperges . / ^ ^ . 
Vis-sortiment "̂  

Fruittulpje 

Menu 4 diensten 800 fr p.p 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Doorlopende promoties 
Uitgelezen wijnkeuze 

Overname — huur — 
verhuur van cafe's 

Vf] bestellen ten huize 

industnele 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel. 091-67.57.12 

RESTAURANT 

IZ f f l f e . i Hoek 
\ ^ ^ I Wolvengracht^ 

G L O B E T ,. 
T ^ , „_,B.'x,',.^, Leopoldstraat 

Tel 21791 53 
Waar V lamingen 
thu is zijn... 
m 't hart je van Brusse l 

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 DortmunderThier Brau Hof, Ten/uursevest60-016/22 86 72 

2 Bierkeider, Oude l̂ arkt - 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 

Koffiebranderij 
Emiel Wittmannstraat 36, 1030 Brussel 
02-734 56.09 - 460 48 87 

Joris Van den Driessche 
zaakvoerder 

Banke tbakke r i j 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-2135 33 

et ^aling^utó 
Sedert 1910 

JAN PAUWELS-DE BRAUWER 
Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 

BROOD — BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT ~ Tel. 521.14.40 

SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

RESTAURANT-HOTEL 
OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 per

sonen 
— specialiteiten bruiloften 

en banketten 
Overeinde 8 AS 

Tel. 011/65.73.05-65.89.40 

Nationaal Tapkampioen 

Taverne Pallieter 
Bosstraat 96 
1742 Sint-Katanna-Lombeek 
Tel - 053/66 03 46 

Specialiteiten Lasagne — Spaghetti 
— Scampi's — Pannekoeken 
Open alle dagen vanaf 14 u Dinsdag 
' jsioten 

Hoerenhof 
CAFE-RESJAURANT-FRmjUR 

Terras - Lunchroom - Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor menu v/è 290 Bfr 
groepen koffietafel v/è 180 Bfr 

De Plank 24A 
3790 Sint-Martens-Voeren 
Tel 087-68 67 03 

Hotel-flestaurant 

Hof De Draeck 
Hoofsfraat 6 

3793 TEUVEN (Voeren) 
Tel 087/68 76 17 

Het adres voor een rustig ver
blijf en betaalbare gastronomie. 

CAK 
ZAAI 

lOGCMCHT 

CMIdKiNUt 
BR.CC 
011/47 28.97 ^ m ui i /4r; ta.»' 

Groothandel melk — kaas — 
boter — eieren — slagroom 

VANMEULDER 
Callenberg 10 
Sint-Pieters-Leeuw 
Tel. 02/376.96.74 
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VOOR HET VAK 
Hier spreekt vakmanschap vanuit een eigen, 
eigentijdse vormgeving Italiaans van design ? 
Kwaliteit uit Duitsland '?Toch met 
Bulo's nieuwste luxezetel, een welhaast klassiek 
model en toch origineel, modern 

Onze industneel-ontwerpers hebben hem getekend 
met alle kennis inzake zitkomfort en ergonomie 
En onze meubelmakers hebben hem met liefde 
gemaakt Volgens ambachtelijke traditie, want het 
betere meubel wordt bij Bulo reeds een kwarteeuw 
vervaardigd 

BUL 
KANTOORMEUBELEN nv. 

Vanaf 1 mei a s. is de hele Bulo-groep ondergebracht in een uniek complex 
van 36.000 m̂  langs de E19 Antwerpen-Brussel in de industriezone Mechelen-Noord 
(Toonzalen ook op zaterdag open van 8.30 tot 17.30 u) 

BULO Kantoormeubelen n.v. 
Industriezone Noord II 
2800 MECHELEN 

Tel. (015) 2110 00 (28 I.) 
Telex 35.061 bulo 
Telefax (015) 20 99 59 

Tot 1 mei. Mechelsesteenweg 186 - 2520 Edegem - Tel. (03) 455 75 51 

Filiaal: Montoyerstraat 10 - 1040 Brussel - Tel. (02) 512 99 18 

ANTWERPEN 
MAART 

6 BORSBEEK: Vertoning video
montages ,De kleine rivier" en 
,,IJzerbedevaart 1986" in parochie
centrum ,Den Jakobs", Jan Goo-

Gastspreker Lionel 
Aanvang 20u In-
VAB-VTB I s m DF-

vaersstraat 33 
Vandenberghe 
kom 50 fr Org 
Borsbeek 
6 WOMMELGEM: Feestelijke twee
daagse opening van Taverne Den 
Klauwaert, Dasstraat 23 Welkom
woord door Jef Van Haesbroeck, 
feestrede door Hugo Schiltz Recep
tie van 20 tot 22u Ook op 7 maart 
Feestelijke avond met Jaak Gabnels 
6 ZWIJNDRECHT-BURCHT: Kwis-
tornooi , Wisselschaal Maurits Van 
Hauteghem", finale Om 20u in het 
Vlaams Huis, Polderstraat, Zwijn-
drecht Org vzw Vlaams Huis ,,Were 
Dl" 

7 EKEREN: Sociaal dienstbetoon in 
zaal ,,De Boterham", Veltwycklaan 
23 Van 13u 30 tot 14u 30 Org VU-
Ekeren 
7 SINT-AMANDS A/D SCHELDE: 
Vlaams-nationale feestavond van VU-
afdeling Feestbanket, dansnacht 
Toespraken door Walter Peeters en 
Walter Luyten In zaal ,,De IJzer", 
Borgstraat 143 Aanvang 20u Deel-
nemingsprijs 550 fr p p Inschrijven 
bij bestuur (rek 412-2006289-19) vóór 
23/2 
7 DUFFEL: VU-bal m zaal „De 
Kroon", Kapelstraat 1 Aanvang 21 u 
Inkom 50 fr Org VU-Duffel 
7 MERKSEM: Jaarlijks dansfeest in 
zaal Wilgenhof, Moeshofstraat 138 
Org VU-Merksem 
7 SCHILDE: Vienng 25-jaar VU-
Schilde Om 15u Eucharistieviering 
in de kerk van Schilde-Bergen Om 
16u Receptie in ,,De Liebaert" en om 
17u Kempische koffietafel Speciale 
gasten zijn Jaak Gabnels, Hugo 
Schiltz en Oktaaf Meyntjens Deelna
me 200 fr p p 
7 TURNHOUT: 6e Mosselsouper m 
parochiezaal Vosselaar om 20u Met 
,,De Vaganten" Org VNJ-Beerse 
10 MORTSEL Paul Van Grember-
gen spreekt op uitnodiging van VU-
Mortsel in lokaal 't Centrum, Osylei 43 
om 20u Tema ,,De basisbeginselen 
van de Volksunie" Iedereen welkom 
12 BERCHEM: FW-Kaderdag „Be
volking en gezin in Vlaanderen" m 
Kultureel Centrum, Dnekoningen-
straat 126 om 20u Gastspreker Rita 
Bollen 
12 KAPELLEN: „BRT, weg ermee' 
Doe er wat mee'" Eerste deel Om 
19u 30 m Buurthuis De Regenboog, 
Hoevensebaan 100 Deelname 150 fr 
Org VUJO-Kapellen i s m L Dosfel
kring Tweede deel op 19/3 om 
19u30 
13 DEURNE: 3de Kaasavond in 
zaal Ghypto, A Van De Wiellelei (na
bij sportvelden Ruggeveld) Gastspre
ker Jaak Gabnels Muzikaal optre
den Van de Voorde Aanvang 20 
uur Prijs 350 fr Org Vü-Deurne 
14 WESTERLO: Bal van de Burge
meester in de Gemeentelijke Sporthal 
te Zoerle-Panwijs Orkest Ron Elly 
Inkom 100 fr 
14 ESSEN: Voordracht- en ge-
spreksavond met Hugo Coveliers 
,,Dekreet Coveliers-Suykerbuyk en de 
gevolgen ervan" In Kiekenhoeve, om 
20u Org Essense Open Scene i s m 
VU-Essen 
14 LIER: Breugheliaans Buffet m 
feestzaal ,,De Lispenaar", Voetbal
straat 23 Aanvang 20u Deelname in 
de kosten 250 fr Inschrijven op 
tel nr 03/480 15 79 Org VU-Lier 
18 KAPELLEN: ,,Rond de IJzerbe
devaarten", gastspreekster mevr 
Baert-Geermck Film-en dia-avond, in 
vergaderzaal POB om 20u Org FVV 
en VTB 
20 SCHOTEN: Muziekkwis m m v 
Gust Teugels Om 20u in het Kultu
reel Centrum, Kasteeldreef 61 Org 
FVV-Schoten 
20 KAPELLEN: Deelname aan mu
ziekkwis te Schoten om 20u Inschrij
ven tel 664 79 61 Org FVV-Kapel-
len 
21 ZANDHOVEN. 5e Leeuwkens-
bal m feestzaal De Zwaan, Lierse-
baan 39 Deuren 20u Muziek 
20u 30 Inkom 50 fr Eregast is Jaak 
Gabnels Org Vü-Groot-Zandhoven 
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Gemeentebestuur van Zoersel 
Bekendmaking van openstaande betrekking 

Op de gemeenteraad werden volgende betrekkingen, in vast dienst 
verband, open verklaard 

— automecanicien (arbeider geschoold A) 

— schoonmaker(ster) 

— bode 

1. Algemene aanwervingsvoorwaarden: 

— Belg zijn 
— De mannelijke sollicitant moet in regel zijn met de diensplichtwetten 
— Van onberispelijk gedrag zijn en de burgerlijke en politieke rechten 
genieten 
— Ouderdom de minimumleeftijd bedraag 18 jaar en de maximumleef
tijd 50 jaar (maximum leeftijd evenwel verhoogd met 5 jaar ingevolge de 
toepassing van de prioriteitswetgeving) 
— Lichamelijk geschikt zijn. Dit moet blijken uit een geneeskundig 
getuigschrift 
— Slagen in een bekwaamheisdproef 

2. Bekwaamheidsproef 

Automecanicien (arbeider geschoolde A): 

— mondelinge en praktische bekwaamheidsproef 

Schoonmaker(ster): 

— mondelinge bekwaamheidsproef 

Bode 

• schriftelijke en mondehnge proef. 

3. Kandidatuurstelling: 

— De geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur stellen door middel 
van een aangetekende brief, gericht aan Kollege van Burgemeester en 
Schepenen, Kasteeldreef 55, 2241 ZOERSEL 
— Deze kandidatuurstelling dient te gebeuren vóór maandag 28 april 
1987. 
— Alle verdere inlichtingen worden verstrekt op voormeld adres of 
telefonisch op het nr 03/384 00 00 - personeelsdienst 

MAART 

6 ALVERINGEM: Kantonnaal le-
denfeest met J Gabnels in Gasthof 
,,De dne Ridders" om 20u Inschrij
ving zo vlug mogelijk 550 fr Org VU-
arr OVD 
7 KORTRIJK: VVGK stelt werk ten
toon van eigen leden in het ,,Vlaams 
HUIS", Groeningestraat Opening om 
17u. doorJ Buyse OokopB/S van 14 
tot 19u , 9/3 van 10 tot 12u en van 14 
tot 19u en op 10/3 van 14 tot 19u 
11 GISTEL: Dienstbetoon van J 
Desseyn in zaal ,,Uilenspiegel", Sta
tionsstraat Om 19u stipt 
12 TIELT: Ontmoetingsavond met 
Jaak Gabnels en Jean-Pierre Pillaert 
in zaal Orlando, Markt Aanvang 20u 
Org VU-Tielt 

12 DIKSMUIDE:Prof M De Backe-
re spreekt over doping en hormonen 
In het Diksmuidse Dienstencentrum 
om 20 uur Org Vlaams Kulturele 
Vnendenknng 
13 WERVIK: Voordracht over het 
werk van Djoos Uytendaole, om 20u 
in „'t Kapittel" Org Vlaamse Knng 
14 DE HAAN: Kaas- en wijnavond 
met dr Kns Lambert, provincieraads
lid Om 20u in de Raadskelder te 
Vlissegem (kerk) Deelname 300 fr 
Org vu-De Haan 
15 IZEGEM: Bezoek onder deskun
dige leiding vaan retrospektieve Con
stant Permeke in het Prov Museum 
voor Moderne Kunst (Oostende) In
schrijven bij bestuursleden Vertrek 
met privé-auto's om 14u in het begin 

WEST-VL. 
van de Vande Bogaerdelaan (langs 
nrs18tot40) Om15u in het Museum 
te Oostende Org VSVK 
16 IZEGEM: Voordracht over Joris 
Van Severen, door Frans Gevaert 
Om 15u in de bovenzaal van het Oud 
Stadhuis Org VVVG 
18 OIKSMUIDE: Dienstbetoon van 
Julien Desseyn in het,,Vlaams Huis" 
om 19 uur 
20 KOEKELARE:VU-Ledenfeestin 
zaal Amfora, Ringlaan 33 Eregast is 
Jaak Gabnels Aanvang 20u In
schrijven bij Paul Anseeuw (051/ 
58 91 65) en Norbert Vandecasteele 
(051/58 90 05) 
21 OOSTENDE: Groot bal in zaal 
der ,,Thermen" Inkom 100 fr Org 
VU-Groot-Oostende Politiek Kollege 
23 lEPER: ,,Zilvergravure en pyro-
gravure" in het bovenzaaltje van het 

Eethuis De Keerie, Meensestraat 16 
om 19u 30 Wie zelf een zilvergravure 
wil maken kan een volledig set beko
men voor 150 fr Org W l 
25 VEURNE: Dienstbetoon door J 
Desseyn in lokaal ,,Belfort" om 19 
uur 
26 IZEGEM: Voordracht door Guy 
Tegenbos (red De Standaard) over 
,,Nieuwe arbeidsverhoudingen" Om 
20u in de Bar van het Muziekauditon-
um. Kruisstraat 15 Org VSVK 
28 OOSTDUINKERKE: Bal van de 
Burgemeester ten voordele van de 
andersvalleden In feestzaal ,,De 
Reisduif" om 20u 30 Inkom 140 f r , 
W K 100 fr Kaarten te bekomen bij 
VU-bestuursleden Orkest De Zeek-
anters 
28 WERVIK: VU-feest Wervik-Gelu-
we, restaurant ,,Oud Gemeentehuis", 
Plaats, Geluwe 

KANTOOR van NOTARIS LUCAS VANDEN BUSSCHE, 
te Knokke-Heist 

Zoutelaan 18, tel. 050/61.16.25 

Openbare verkoping van een blok landbouwgrond te DAMME (Lap-
scheure) gekadastreerd 5° afdel Sectie A nummers 503/02 en 504 tot en 
met 516, met een totale oppervlakte van 4ha 13a 

Instelprijs 2 271 500 F 
KOOPDAG dinsdag 24 maart 1987 om 15 uur, te Brugge, Kartuizerin-

nenstraat 4 

Geen recht van hoger bod. 

Aanbevolen huizen 
Etn. BERT pvba 

Assesteenweg 101-103 

TERNAT 

Tel.: 02/582.13.12 

02/582.04.10 

Verdeler 

VOLKSWAGEN - AUDI - M.A.N - PORSCHE 924-944 
Diensten: verhuring lange termijn: D'IETEREN LEASE 

korte termijn: AVIS 
Personenwagens en vrachtwagens 

FERAUTO 

Auto-onderdelen 

Ferenczl Jozef 
Herentalsebaan 550 
2220 Wommelgem 
Tel. 03/353.26.50 
Open van 9 tot 20 u van maandag 
tot zaterdag 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR —ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

Handelaars... 
-zelfstandigen (enz.) 
voor uw publicitaire bood
schap in «WIJ» neem kon-
takt met 

Karel SEVERS 
(onze publiciteitsman) 

02/219.49.30-

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel. 053-78.10 09 en 053-21 27.57 

Gezellig met zijn t w e ^ i oud wor
den zonder de d a g d a g ^ ^ e beslom-
mernisserjjtemidden^'an groen en 
kort tjgiÉè I ^ ^ S N ^ I n het rustoord 
R o o ^ j l ^ ^ a r si^i^ale kamers zijn 
voon.. ^ '^. 

Leuven-
m, 016-

Ouder dan 60 en het t ^ om alles 
alleen te moeten doen^^Kè*m dan bij 
ons wonep«^^ij bieda^'een Vlaamse 
familiflfflreer - ^ ü f t ^ p n om rustig en 
zelfs^lsöis te lever^* 

\nk^i ftistosjrtf RóQsbeek, Leuven-
sesteetó»ao^1 èt^ 3^CL>mbtersem, 

TAALKLACHTENBUS 
Postbus 73 

9000 Gent 12 

rr--\ STUDIO 

- I - l y DANN 

02-428.69.84 
— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

^ 

. ' DEVRIESE ^, 
woonverlichting 

baron ruzettelaan 78 
8320 brugge 4 

vbaan brugge • Oostkamp, 
X 050/35 74 04 ^ 

Juwfierszaak 

P. Pn^rez-Delbacre p-v.b.a. 

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

EEN MODERNE ZAAK MET 
STANDING EN TER TROUWE i 

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 

KEUKENS - SANITAIR • 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, Ternat 
Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel. 02-460.68.93 

Import - Export 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damlaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel. 03-353.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

SIAM-import 
Uitzonderlijke aanbieding 

tot 31-12-'86 
Kaarsen voor winkels 

en restaurants. 
Uitz. lage prijzen 

In! Stationsstraat 70, 
9120 Destelbergen 

091/28 03 00 of 091/28 04 73 

migrostraat 128 

n.v. de winne-
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

9328 dendermonde-schoonaarde 
tel. 052-42.33.04-42.39.16 

PVBA 

J. 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 

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

Schaverij 

AFD NINOVE-9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053 66 83 86 
AFD OKEGEM 9471 

Leopoldstraal 114 
Tel 054 33 17 51 

054-33 11 49 
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Dirk Van de Perre na 10 jaar leefmilieuwerking: 

„Wij worden nog te vaak 
als verklikkers beschouwd" 

Dirk Van de Perre: ,,Men vraagt leefnleuakt vste om lee te doen aan verkiezingen. Wij antwoorden 
steeds dat wij niet zouden verkozen geraken. Onze ideeën zijn niet populair wanneer wij ze aanbrengen. 

De doorsnee burger vindt ze pas later interessant!" 

POLLARE — De jaren zeventig waren een rijke voedingsbodem voor leefmi-
lieugroepen. Vooral op tiet vlal< van de onmiddellijl<e al<tie werd er geageerd. 
Een verkaveling, een nieuwe autostrade, een breekwerf, de Gewestplannen, 
enz. gaven aanleiding tot vaak suksesvolle akties. 

Soms begaven de leefmilieumilitanten zich ook op de niet ongevaarlijke weg 
van de konfrontatie met de overheid, velen gingen daarbij door de knieën, an
deren stapten stijf door. Met een van die vasthouders een terugblik op 10 jaar 
milieuaktie. 

DIRK VAN DE PERRE 
(°1943) is docent aan het 
Hoger St.Lukasinstituut te 

Gent, in 1977 riclitte hij de werk
groep Leefmilieu voor Groot Ni-
nove op, sinds 1977 wordt het 
Mededelingenblad uitgegeven. 

10 jaar op de groene barrika-
den, het is niet altijd een vrolijke 
strijd geweest, maar gevolgen 
heeft hij wel gehad. 

Dossierkennis 
D.V.d.Perre: ,,1977 was de pe

riode van het opstellen van de 
Gewestplannen, tevens had de 
samenvoeging van de gemeen
ten haar beslag gekregen. Ni-
nove was plots een entiteit van 11 
deelgemeenten geworden. Bo
vendien stapelden de leefmilieu
problemen zich zienderogen op. 

Het was ook de tijd dat ieder
een dacht langs een aktiegroep 
invloed te hebben op het plaatse
lijk beleid. 

Ikzelf was sterk gemotiveerd, ik 
had als kind in de natuur geleefd 
en bovendien waren wij een paar 
jaar voordien In de weer geweest 
tegen de aanleg van een nieuw 
geplande weg door het land
schap. Rond die aktie groeide de 
groep langzaam aan. Eerst met 
drie, vier mensen, dan twintig om 
uiteindelijk naar 180 te stijgen. 
Nu schommmelt het ledenaantal 
rond de 150 leden." 

WIJ: Aktievoeren kan niet 
zonder grondige kennis van de 
probiemen. 

D.V.d.Perre: „De kennis van 
een probleem is inderdaad de 
eerste vereiste. Een aktie voer je 
niet in tiet wilde weg. Men moet 
kontakt hebben met tiet pro
bleem. Als vrijetijdsfietser zie ik 
veel en praat ik ook veel met 
mensen zodat de praktische ter
reinkennis steeds aangevuld 
wordt. Vervolgens is het nodig 
dat de mensen je weten wonen. 
Als ze met een probleem op de 
neus zitten moeten ze met ie
mand kunnen praten. Mensen 
kennen de wetten niet, je moet ze 
daarbij helpen. 

Vooraleer er aktie gevoerd 
wordt zit je soms dagen in de bi-
blioteek en zoekt men de wet
teksten op, dat vraagt veel ener
gie en studiewerk. Maar dat is 
niet verloren, op lange termijn 
rendeert zoiets." 

WIJ: Waar haait een ieefmi-
lieugroep zijn wetenscliap? 

D.V.d.Perre: ,,Bij de admi
nistratie kom je reeds heelwat te 
weten, maar officieel mag je geen 
dokumenten in je bezit hebben, 
dat hebben ook de joernalisten 

men verklikking blijkbaar wel nor
maal. Daardoor laden wij veel on
genoegen en zelfs haat van de 
burgers op onze rug. De enige 
oplossing bestaat er in dat neu
trale ambtenaren de overtredin
gen uit de persoonlijke sfeer ha
len." 

WIJ: Kan een ieefmiiieu-
groep met de overheid dan 
nooit in vrede leven? 

D.V.d.Perre: „Onze leef mi-

ondervonden, zelfs fotokopieën 
bezitten is strafbaar. Verder is 
het uiterst nuttig goede kontakten 
te hebben met plaatselijke en na
tionale mandatarissen, zij heb
ben inzagerecht en kunnen over 
alles vragen stellen. Zo groeit sti
laan een dossier. Dat kan niet 
volledig genoeg zijn, want als je 
harde standpunten inneemt moet 
je zeker zijn van je stuk. Eens 
men door de overheid in zijn 
hemd is gezet ben je bij de bevol
king ook alle geloofwaardigheid 
kwijt! 

Het is altijd onze sterkte ge
weest dat wij steeds voldoende 
kanalen hadden om ons degelijk 
te informeren. Op het vlak van de 
wetgeving hebben wij onszelf 
moeten behelpen en met sukses! 
Men is ons als een soort advies
bureau gaan beschouwen. Stu
denten die een, eindwerk maken 
komen aankloppen, een advo-
kaat die met een milieuzaak zit 
komt ons raadplegen." 

WIJ: Aktievoeren tegen bur
gers leidt onvermijdelijk tot 
konflikten... 

D.V.d.Perre: „Dat is wellicht 
het teerste punt van aktievoeren 
en weegt ook het sterkst op het 
eigen familiale leven. Door 
leefmilieu-aktie te voeren kweekt 
men veel vijanden maar dat moet 
men erbij nemen. Anders kan 
men nooit optreden in dossiers 
waar persoonlijke belangen mee 
gemoeid zijn. Dan blijft men een 
groep die mooie dingen vertelt, 
maar niet durft bijten, geen rezul-
taten bereikt en dus ook geen in

vloed heeft. Ik heb op dat vlak 
nooit de konfrontatie geschuwd, 
dat heeft ook binnen de werk
groep wel eens tot wrijvingen ge
leid. " 

Een zekere laflieid 
WIJ: Krijg je niet vlug het eti

ket van lastigaard opgeprikt? 
D.V.d.Perre: „Ik verwijt de 

openbare besturen een zekere 
lafheid. Ik verklaar mij nader. De 
mensen beschouwen ons als een 
soort schokbreker. Burgers stel
len een bouwovertreding vast en 
komen ons dat vertellen. Wij 
moeten in hun naam bij het ge
meentebestuur protesteren want 
zij durven het niet. Wij spelen te
gen wil en dank ook een beetje 
voor politieagent. Er was onlangs 
in de gemeenteraad een vraag 
over de normen bij bouwaanvra-
gen. Antwoord van de verant
woordelijke schepen: ,,Er zijn 
geen normen en de stad kan 
geen overtredingen vaststellen." 
Wij worden zo een beetje be
schouwd als verklikker. En de 
overheid speelt daar slim op in. 
Ze zegt: ,,Van ons mag je zowat 
alles verzinnen maar het is de 
werkgroep Leefmilieu die het ons 
belet". 

Natuurlijk komt dat over alsof 
wij de burgers hun bouwplezier 
niet gunnen. Zo'n toestand is te 
vergelijken met de Rijkswacht die 
pas optreedt wanneer een derde 
is komen vertellen dat zijn buur 
door het rood licht is gereden. 
Dat kan toch niet! Op het vlak 
van Ruimtelijke Ordening vindt 

lieuwetten zijn vrij degelijk, ze 
toepassen vraagt echter moed en 
die moed opbrengen is een deli-
kaat punt. Zowat iedereen is voor 
een gezond leefmilieu maar op 
het ogenblik dat men een voor
deel zoekt zit men haast onver
mijdelijk in de overtreding. Tegen 
zo'n situatie moet de overheid te
gendruk geven. Het is niet houd
baar dat die tegendruk van privé-
personen moet blijven komen. 
Om daar aan te ontsnappen ge
ven wij de dossiers in handen van 
mandatarissen die vragen stellen 
aan de overheid. Indien men bin
nen de meerderheid niet tot een 
overeenkomst geraakt om de 
wetten toe te passen dan is men 
nergens en staan de burgers 
machteloos. Men kan die over
heid wel op een hoger vlak aan
klagen maar zo raakt men vlug in 
het immobilisme vast. De zaak 
Happart is daar het beste bewijs 
van." 

Wegwijzer 
WIJ: Komt men dan nooit uit 

de konflikten? 
D.V.d.Perre: ,,Wij hebben 

vaak zeer stimulerend gewerkt 
op de overheid. Maar de burgers 
onthouden slechts de konflikten. 
Ondertussen houden wij het ge
weten van de mandatarissen 
wakker. Op het vlak van de stads
kernvernieuwing halen wij thans 
rezultaat, de waterzuivering het
zelfde. Jaren later heeft de over
heid erop ingepikt." 

WIJ: Graag enkele konkrete 
gevallen... 

D.V.d.Perre: ,,Twee van onze 
dossiers hebben nationale be
kendheid gekregen. Het SPA 
Burchtdam inzake gewestplan-
nenfraude sleept nog steeds aan 
en is bij het parket te Brussel 
aanhangig. Het dossier Ame-
linckx te Denderleeuw is nog 
steeds niet opgelost. De trage 
gang van zaken heeft mij ook ge
leerd dat men op de rechterlijke 
weg niet te veel moet rekenen. 

De aanleg van Rijksweg 80 is 
opgeschort. Ons waterzuive
ringsdossier is bepalend geweest 
voor de heroriëntering van de wa
terzuivering in landelijke ge
bieden. 

Voor deze en andere zaken 
hebben wij door studie, aktie en 
sensibilizering een gunstig kli
maat geschapen, wij hebben de 
publieke opinie voorbereid..." 

WIJ: Leefmilieuaktivisten 
zouden vanuit een zekere 
welstand werken? 

D.V.d.Perre: ,,Dat is juist, 
men moet enige zekerheid en on
afhankelijkheid bezitten. Veel 
mensen willen wel meehelpen 
maar kunnen niet vanwege hun 
beroep. Men mag van mensen 
niet vragen dat zij helden zouden 
zijn, want er zijn tal van middelen 
om ons onder druk te zetten en 
vaak niet de properste..." 

WIJ: Welke mensen kom je in 
zo'n aktiegroep tegen? 

D.V.d.Perre: „De groep wordt 
gedragen door de vaste leden die 
om principiële redenen bij ons 
zijn, mensen die zich dokumente-
ren en dossiers samenstellen. 
Dan zijn er de vlottende leden, 
die vaak slechts interesse heb
ben voor een aktie in hun buurt 
en die daarna afhaken. En 
tenslotte is er de publieke opinie 
die wij langs de pers proberen te 
bereiden en bepalend is voor de 
houding van de politici." 

Schijntoestand 
WIJ: Hoe kijkt een leefmilieu

werker terug op 10 jaar aktie? 
D.V.d.Perre: ,,lk heb veel 

vrienden gemaakt maar ook veel 
vijanden. Zelf heb ik veel bijge
leerd, ik beschouw dat als een 
vorm van ontwikkeling. Ik heb 
ook geleerd niet op illusies te 
bouwen en ontgoochelingen te 
aanvaarden want de problemen 
zijn gekend maar de moed ont
breekt om ze op te lossen. Tevre
den maakt mij dat bedrijfsleiders 
en ingenieurs bereid zijn om voor 
vervuilende toestanden oplossin
gen te zoeken. De voorbije jaren 
hebben ook aangetoond dat men 
de problemen niet altijd met groot 
gedruis moet aanpakken, maar 
dat men met rustig overleg ook 
veel kan bereiken. Met pessi
misme lost men niets op, met 
naïeviteit evenmin. Met degelijke 
dossiers wel!" 

WIJ: Na tien jaar toch nog 
doorgaan? 

D.V.d.Perre: ,,Via de Gewest
plannen wordt het landschap be
schermd, maar de uitvoering er
van is betreurenswaardig. Het
zelfde geldt voor de milieuwetten. 
De praktijk is een kontradiktie. Al
dus ontstaat de schijntoestand 
van weten wat moet, maar niet 
doen wat moet. Die toestand aan
klagen is de voortdurende op
dracht voor een leefmilieuwerk
groep. " (m.v.l.) 
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