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Nbams Nationaal H^eekblad ócS] 

Zondag 25 september om 14 u. te Alden Biezen 
27ste Volksunie-kongres 

Tussen gisteren en morgen 
(Lees biz. 15) 

Open en eerlijk 
Vorige zaterdag organiseerden de redalities van de tijdschrif

ten ,,Vlaanderen Morgen" en „Kultuurleven" een drulibijge-
woond colloquium rond de vraag „Vlaamse autonomie: wat 
doen we ermee ?". Elders in dit weekblad vindt U een uitvoerig 
verslag van deze belanghebbende gebeurtenis. Toch kunnen we 
in deze kolom niet voorbijgaan aan een reeks daar geuite 
beschouwingen. Temeer omdat deze nauw aansluiten bij de 
aktualiteit van de afgelopen dagen. 

Opvallend (en eigenlijk verheugend) was dat de referaathou
ders, nochtans van uiteenlopende strekking, een autonomer 
Vlaanderen als een uitgemaakte zaak beschouwen. Dat die 
Vlaamse autonomie nog geen feit is en integendeel nog een 
bikkelhard gevecht zal vergen van de nationalisten tegen de 
unitaristen, werd niet ingeschat. Allen gingen ervan uit dat we 
straks in een eigen Vlaams huis zullen wonen. De vraag die 
beklijft is of dit een open, verdraagzaam modem en leefbaar 
huis zal zijn, dan wel een gesloten-grijze konstruktie met 
metersdikke muren tussen de verschillende leefkamers en te
midden een onleefbaar geworden omgeving. Deze kwestie werd 
vanuit diverse invalshoeken benaderd: kultureel, internatio
naal, etisch, sociaal-ekonomisch, juridisch en politiek. 

Het was andermaal Hugo Schiltz die het debat over de 
noodzaak van een nieuwe politieke kuituur inleidde. Niet blind 
zijnde voor een reeks onloochenbaar positieve aspekten van het 
huidige systeem, waarschuwde Schiltz voor een overname van 
de hoogst onzalige trekjes daarvan. Bovenop de vrij lage graad 
van burgerzin is vooral het ontzettend verzuild karakter erger
lijk. Omdat precies daardoor de geestelijke bewegingsvrijheid 
van de politiek aktieve individuen evenals de transfertmogelijk-
heden heel erg beknot worden. De uftdaging voor het nieuwe 
Vlaanderen is bijgevolg het zoeken naar een behoud van de 
positieve demokratische mildheid samen met het verdringen 
van de verstarrende clangeest. Dit vergt strukturele ingrepen en 
een mentaliteitsverandering. 

Jammer genoeg kan het resultaat van achttien jaar ontluiken
de Vlaamse autonomie bepaald niet het label van volwassen
heid toebedeeld krijgen. De bewering alsof het automatisch 
beter wordt omdat het Vlaams is, dient inderdaad heel ernstig 
betwijfeld. Hugo Schiltz wees in dit verband op de noodzakelijk
heid van opvoeding tot demokratie, die moet leiden tot een 
vanzelfsprekend respekt voor andersdenkenden. Waaruit dan 
weer de bereidheid tot het delen van kansen en macht volgt, en 
dit niet zozeer uit noodzaak maar uit overtuiging. Respekt voor 
hij of zij die anders denkt en leeft, moet dus een spontane habitus 
worden. 

Deze mooiklinkende intentieverklaringen worden inhouds
loos indien deze op het terrein, in de dagelijkse politieke 
praktijk, niet tot realisaties leiden. Gelukkig wist vice-eerste 
minister Hugo Schitlz daags voor dit colloquium ook binnen de 
regering een belangrijke beslissing af te dwingen. Konform aan 
de desbetreffende passus uit het regeerakkoord werd op aan
dringen van de VU-eksellenties beslist alvast twee vernieuwen
de initiatieven te nemen: enerzijds komt er een werkgroep die-
konkrete voorstellen moet formuleren om de ziekelijke politize-
ring van het openbaar ambt tegen te gaan en anderzijds moet de 
justitieminister een wetsontwerp klaarmaken om bij benoemin
gen in de magistratuur voortaan objektieve normen te hanteren. 

Sommigen glimlachten een beetje meewarig toen VU-voorzit-
ter Jaak Gabriels in de verkiezingsstrijd het tema „politiek met 
propere handen" tot zijn tweede belangrijkste streefdoel optilde. 
Amper enkele maanden later plaatst de Volksunie dit op de 
agenda van de ministerraad; een niet geringe prestatie als je 
bedenkt dat de vier overige koalitiepartners hun elektorale 
sterkte voor een aanzienlijk deel putten uit wijdverspreid partij-
klicntelisme. 

Ook Gabriels zelf laat het daar niet bij, vermits dit tema 
eveneens de drijvende gedachte is achter het Volksunie-pro
gramma voor de nakende gemeenteraadsverkiezingen. ,,Open 
en eerlijk" staat op de affiches, nog versterkt door een glashelde
re kreatie met het partij-letterwoord. De VU stelt terecht dat men 
uitgerekend op het bestuursnivo dat het dichtst bij de burgers 
staat, kwasi onmiddellijk uitvoering kan geven aan het verlan
gen en streven naar een nieuwe politieke kuituur. 

Eigenlijk is dat de uitdaging van zondagochtend 9 oktober, en 
de jaren die daarop volgen. 

WIJ 

Colloquium zoekt antwoorden 

Wat doen we met onze 
Vlaamse autonomie? 

De redakties van de tijdschriften ,,Vlaanderen 
Morgen" en ,,Kultuurleven" mogen tevreden zijn 
over het door hen georganiseerde colloquium rond 
de vraag ,,Vlaamse autonomie: wat doen we er
mee?". 

Behalve de meer dan behoorlijke opkomst was er 
vooral het nivo van de uiteenzettingen over zeg maar 
de hamvraag naar de toekomst van de Vlaamse 
Beweging. 

L IEFST 120 personen had
den er hun zonnige zater
dag voor over. Opvallend 

daarbij was de zeer heterogene 
samenstelling van het panel en 
het publiek. Ool< herkenden wij 
o.m. de voorzitters van de Vlaam
se Volksbeweging en het Alge
meen Nederlands Zangverbond 
(Van Waag en Cells), de ambas
sadeurs Van den Bloock en Hol-
lants van Loocke, VUM-be-
stuursvoorzitter Vandeputte, de 
professoren Vermandel, Billiet, 
Vandenbroeke e.a. Dit hield ver
band met de toch wel uitgelezen 
schare van inleiders en het geko
zen tema. 

Hopelijk besluiten de beide re
dakties een uitgebreid verslag 
van dit boeiende colloquium op 
ruime schaal te verspreiden. Wij 

moeten ons noodgedwongen be
perken tot enkele momentopna
mes. 

Ekonomie 
en kuituur 

VL/S-vice-rektor Steenhaut 
verwelkomde de aanwezigen en 
boog zich vervolgens over de 
vraag of financieel evenwicht, 
ekonomische groei, volledige te
werkstelling en aanvaardbare in
komstenverdeling in een autono
mer Vlaanderen mogelijk zijn. 
Evenwicht op de internationale 
betalingsbalans en in de openba
re financiën, het behoud van het 
gemiddeld welvaarts- en welzijn-
speil, volledige tewerkstelling en 
een aanvaardbare inkomstenver
deling zijn voor Steenhaut daar

toe de na te streven doelstellin
gen. Weliswaar moeten ook een 
reeks randvoorwaarden vervuld 
worden, zoals het behouden van 
een monetaire unie met Wallonië 
en Brussel, het bestendigen van 
de liberaal ekonomische struktu-
ren, de nauwe band met de EG, 
een niet-verhoging van de direkte 
belastingen en het stimuleren 
van de industriële relance. 

Bert Raes, VL/6-socioloog en 
belangrijk inspirator van dit collo
quium, hield een hoogst intelli
gent betoog over het na te stre
ven kultureel projekt. Hij beklem
toonde dat de kulturele werkelijk
heid, ook in Vlaanderen, geken
merkt moet blijven door een zeer 
grote verscheidenheid en rijk
dom. Er moet gestreefd worden 
naar de realisatie van de gekulti-
veerde mens en een verdeling 
volgens de regels van de sociale 
rechtvaardigheid dringt zich op. 
Eugeen Van Itterbeek had het 
over de rol en plaats van Vlaan
deren in het kulturele Europa, 
gesitueerd tegen de achtergrond 
van een toenemende internatio
nalisering. Er dient een onder
scheid gemaakt te worden tussen 
de positieve kanten daarvan en 
de eerder negatieve ervaring van 
de vervreemding tegenover de 

(lees door bIz. 4) 
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Aanbevolen huizen 
DE PRIJSBREKER 

van het goede meubel 
Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Open van 10 tot 19u. 

Tel. 03/236.45.31 
Maandag gesloten 

Etn. BERT pvba 
Assesteenweg 101-103 
TERWAT 

Verdeler 

Tel.: 02/582.13.12 
02/582.04.10 

VOLKSWAGEN - AUDI - M.A.N. - PORSCHE 924-944 
Diensten; vertiunng lange termijn: D'IETEREN LEASE 

korte termijn AVIS 
Personenwagens en vrachtwagens 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR —ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel. 053-78.10.09 en 053-21.27.57 

DEVRIESE 
woonverlichtino 

baron ruzetlelaan 78 
8320 brugge 4 

baan brugge • oostkamp 
^̂  050/35 74 04 ' " 

PROMO PUZZLE 

Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Werkhuizen der Kempen 
LUDO HERMANS 
Fraikinstraat 20 
2410 HERENTALS 

VLAGGEN 
REKLAMEARTIKELEN 

ZEEFDRUK 

Tel.: 014/21.12.07 

Daniël Cortier 
02/428.69.84 

GEORGES DE RAS 
P V B A 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20, Lede 

Tel. 053-21.36.36 

Een advertentie 
in WIJ rendeert. 

Vraag 
inl icht ingen: 

02/219.49.30 
(redaktie) 

Of 
02/380.04.78 

(Karel Severs) 

FERAUTO 
Auto-onderdelen 

Ferenczl Jozef 
Herentalsebaan 550 
2220 Wommelgem 
Tel. 03/353.26.50 
Open van 9 tot 20 u. van maandag 
tot zaterdag. 

nvde winne-fabrisac 

migrostraat 128 
9328 schoonaarde 

dendermonde 
052/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

typo - offset - repro 
enveloppen - rx enveloppen 
kettingformulieren 
boekdruk - direct mail 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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

Alle trofeeën, wimpels, bekers, 
speldjes, badges, enz vanaf 1 
november 1987 bij 

ESOX -
STAN PHILIPS 
Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel. 02/460.68.93 

'^chemicaliën 

KORTESTRAAT 15-19 

B-2650 BOOM 

S 03/888.69.35 

KEUKENS - SANITAIR -
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, Ternat 
Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Houtzageri j 
DEROOSEN.V. 

Algemene hout- en platenhandel 
Schaven) 

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 

A 
Kleding Lenders 
Herentalsebaan 247 
Borsbeek (03/321.76.86. 

\ ^ lepel & vork 

m 
| € l r i — - l « | 

S. M. B. 

P.V.B.A. Bierhandel Hellinckx 
Stationsstraat 42 Wymenier 4a 

1743 SINT-MARTENS-BODEGEM 

Tel. 582.10.93 
H 
HBIERHANDfLW 

ELLINCKA 
Doorlopende promoties 
Uitgelezen wijnkeuze 

Overname — (tuur — 
vertiuur van cafe's 

WIJ bestellen ten tiuize 

Dortmunder Thier-Braü-hoven 
Beringen, Markt 17-011/43.20.51 
Mulste, Brugse stwg 1 - 056/71.15.36 
Kontich, Kon. Astridlaan 85 - 034/57.30.32 
Leuven, 1. Dortmunder Ttiier Braü Hof, Tervuursevesl 60 - 016/22.86.72 

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

Torhout, Stwg nr. Lictitervelde - 051/72 28 22 

Grote parkeerterreinen, zalen vrij voor feesten, banketten e.a Duitse specialiteiten Dort
munder Thier van 'I vat, Levende Water Tomssleiner Sprudel, goed en goedkoop eten 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 

Tel. 014-54.40.07 

tvlaandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Sedert 191 o 
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 

AFSPANNING-HERBERG 

TOMBERG 
Afspanning Tomberg gelegen in 
een stukje ongerepte natuur! 
Specialiteiten: 
Pannekoeken — Spaghetti 

Oudebrusselbaan 4 
1681 LENNIK 
Tel. 02/532.09.40 

'tboerenhof 
CAFE - RESTAURANT- FRTrUUR 

Terras - Lunchroom - Coffeeshop 
Altamira stone grill 
Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

De Plank 24A 
3790 Sint-fvlartens-Voeren 
Tel. 041/81.07.03 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel. 091-67.57.12 

l̂t.>" R. DE BEULE 
Heirbaan 53 
2730 BURCHT 
Tel.: 03/252.70.98 

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

RESTAURANT 

I QjBiCy I Wolvengracht 

r f , Ï ^ ^ T Z ' Leopoldstraat 

Tel 217 91 53 

Waar Vlamingen 
thuis zijn... 
in 't hartje van Brussel 

Banketbakkeri j 

A N T W E R P I A 
' ^ , JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21 35 33 

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 

Vlaams-Nationaal 
Weekblad 

Uitgave van het 
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en TV-Instituut v.z.w. 
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Maurits Van Liedekerke 
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Jaarabonnement 1.200 fr. 
Halfjaarlijks 700 fr. 
Driemaandelijks 400 fr. 
Losse nummers 33 fr. 

Verantw. uitgever: 
Jaak Gabriels, 
Barrikadenplein 12, 
1000 Brussel. 

Publiciteitschef: 
de tl. Karel Severs, tel. 02-
219.49.30, toestel 19 ('s voor-
middags) of privé, Alsemberg-
sesteenweg 41b, 1512 Dworp. 
Tel. 02-380 04.78. 

Koffiebranderij 

Emiel Wittmannstraat 36, 1030 Brussel 
02-734.56.09 - 460.48.87 

Joris Van den Driessche 
zaakvoerder SL 

' Caf'^ Zj^ Jfoto^ ^ 

kUi^^^raal 3 3690 Bree 
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Jozef Deleu: 
kulturele 

i kommer 

Steun 
extra muros 

Jozef Deleu, hoofdredakteur 
van ,,Ons Erfdeel", hield onlangs 
de openingslezing van het tiende 
Colloquium Neerlandicum Hij 
toonde zich bekommerd om de 
verzwakking van het kulturele be
wustzijn in de Nederlanden, zo
wel in het Noorden als in het 
Zuiden Een gebrekkige kennis 
van het eigen verleden en van de 
kulturele verwezenlijkingen van 
Nederland en Vlaanderen duidde 
hij als een van de hoofdoorzaken 
aan 

HIJ veroordeelde scherp het 
scepticisme omtrent de waarde 
van de Nederlands-Vlaamse kui
tuur ,,Waarom moeten wij zono
dig onze kuituur zelf ter diskussie 
stellen"? ( ) Ik vind dat wij ons op 
het vlak van de kwaliteit van onze 
kuituur langzamerhand een ele
mentaire zelfverzekerdheid moe
ten aanmeten" 

Deleu brak een lans voor een 
stevige steun aan de bekendma
king van onze kultuurin de breed
te en in de diepte in het buiten
land Deleu noemde de neerlan
dici de meest gekwalificeerde 
personen die in het buitenland 
een echte Nederlands-Vlaamse 
presence bewerkstelligen ,,Dat 
IS voor hen een zeer vererende 
vaststelling, die tegelijk het ge
brek aan inzicht, traditie en voor
al het onvermogen van onze 
overheden op pijnlijke wijze illus
treert " 

Ondermeer de Internationale 
Vereniging voor Neerlandistiek 
en de Nederlandse Taalunie ken
de hij een belangrijke rol terzake 
toe 

De docentschappen in het bui
tenland moeten kunnen bouwen 
op ,,de rijkdom van ons verleden, 
de kreatieve onrust van ons he
den en het vertrouwen m de ei
gen toekomst " 

Pier Janssen, 
geel-zwart 

In Bree trekt burgemeester 
Jaak Gabnels opnieuw de lijst 
,,Verjonging" En de naam van 
de lijst dekt volkomen de lading 
Een van de nieuwe, jonge gezich
ten is trouwens erg bekend m 

heel Vlaanderen Niemand min
der dan Anderlecht-beroepsvoet-
baller Pier Janssen staat op de 
vierde plaats op de lijst Terwijl hij 
verderbouwt aan een suksesvolle 
voetbalcarrière heeft deze mid
denvelder nog andere pijlen op 
zijn boog Hij heeft duidelijk zin in 
een taak als gemeenteraadslid 

Behalve sport (natuurlijk i) lig
gen ook thema's als jeugdbeleid 
en milieuwerking hem nauw aan 
het hart En met zijn vechtersna
tuur moet hij, na suksessen voor 
paars-wit, ook tnomfen met geel-
zwart kunnen vieren 

Pier Janssen 
speelt 
geel-zwart 

Niet TAKtiscii 
Dat het er op de vooravond van 

de IJzerbedevaart soms rumoe
rig aan toe gaat, is bekend Aller
lei obskure extreemrechtse 
groepjes grijpen de plechtigheid 
aan om een reunie te houden 
Dikwijls komt het tot ongeregeld
heden, onder elkaar of met de 
rijkswacht 

Dit jaar zijn een aantal orde
handhavers echter te ver ge
gaan Een medewerker van het 
Taal Aktie Komitee werd naar 
aanleiding van een banaal me
ningsverschil met een restaurant-
uitbater hardhandig aangepakt 
door een vijftal rijkswachters 
Zonder dat ook maar enig geweld 
was gebruikt, werd de TAK-me-
dewerker opgesloten, geslagen 
en geschopt onder aanmoedigin
gen van de kollega-dienders 

Achteraf werden verscheidene 
verwondingen door een arts ge-
konstateerd Het spreekt vanzelf 
dat het slachtoffer klacht neerleg
de tegen de willekeurige aanhou
ding en de misdadige behande
ling die hij onderging De rechten 
van de arrestant schijnen met 
aan alle rijkswachter bekend, om 
nog maar van de elementaire 
mensenrechten te zwijgen 

NUFS^ 
Kabinetschef prof. Buekens 

• U heeft te Hamburg de Forder-
preis fur die Europaische Wissen
schaft van de Korberstiftung uit 
Hamburg ontvangen. Wat bekroont 
die stichting precies? 

,,De Korber Stichting te Hamburg 
werd opericht door een lokale indus
trieel, die naast zijn bedrijf ook het 
welzijnswerk en het wetenschappelijk 
onderzoek een warm hart toedraagt 
Deze Stichting bekroont wetenschap
pelijk werk dat bijdraagt tot het voort
bestaan van het menselijk ras op 
aarde 

Vorige prijzen werden ondermeer 
gegeven op het medisch vlak (ontwik
keling van de niersteenvergruizer, 
ontdekking van het AIDS-virus, studie 
van elektrische stromen in de herse
nen via encephalografie) en op het 
technische vlak (gieten onder hoge 
druk, dieptemperatuurstechnieken, 
holografie) Het is de eerste maal dat 
de prijs een realisatie bekroont die 
een bijdrage kan leveren om milieu
hinder te verhinderen Het gaat hier 
om een systeem met als mogelijkhe
den ondermeer 

— de omzetting van kunststofafval 
in nuttige produkten 

— de thermische vernietiging van 
gevaarlijke afvalstoffen 

— de valorisatie van teerhoudend 
zand, ondermeer in de Baltische Sta
ten en Canada, dit zonder milieuver
ontreiniging te veroorzaken " 

• Waarom kwam U m aanmerking 
voor die onderscheiding? 

„Onder mijn leiding werd in onze 
dienst aan de VUB al heel wat gepres
teerd ten bate van de gemeenschap 
Als voornaamste sponsors mag ik 
vermelden de Diensten voor Pro
grammalle van het Wetenschapsbe
leid (pyrolyse), dr Ivl Galle, destijds 
minister van de Vlaamse Gemeen
schap (inventarisatie van de afvalstof
fen In Vlaanderen, oprichting van de 
OVAM), het ABOS (projekten in Zaïre 

en Indonesië) en verder de EEG en 
diverse organisaties toebehorend 
aan de Verenigde Naties waar ik 
ondermeer in Turkije, VR China en 
Roemenie projekten uitvoerde Se
dert het aantreden van minister Lens-
sens op Leefmilieu zijn alle over-
heidskontrakten jammer genoeg op
gedroogd, zijn Nederlandse en Duit
se kollega's schonken ons integen
deel meermaals hun vertrouwen 

Ruim vijftien jaar is onze dienst 
heel aktief betrokken bij allerlei as-
pekten van het leefmilieu, in het bij
zonder de afvalverwijdenng via ther
mische weg of in de ontwikkelingslan
den Zo genieten het werk van dr ir 
J Schoeters en dr ir K f^aniatis 
over vergassing en dat van ir H 
Keirse over aktieve kool heel wat 
internationale erkenning Andere me
dewerkers hebben heel wat veldwerk 
verricht en hebben aldus bijgedragen 
tot onze kunde en vakkennis 

De dienst heeft op analoge terrei
nen reeds oorspronkelijk ontwikke
lingswerk uitgevoerd, o m voor 
Warmtetechniek en voor een consor
tium van internationale chemische 
bedrijven uit de fosfaatsektor en voor 
heel wat rekuperatiebedrijven, onder
meer op het vlak der valorisatie van 
kunststoffen, van edelmetaalhouden-
de elektronische apparatuur, van fo
tografische films en van reststoffen 
afkomstig van de schrootrekuperatie 
uit auto's " 

• U deelt de prijs met 2 andere 
profs? Wie zijn zij en waarom wer
den zij bekroond? 

„De professoren Sinn en Kaminsky 
zijn beide verbonden aan de Universi
teit van Hamburg Zij hebben, overi
gens met heel wat steun van de 
Bondsregering, een suksesvolle me
thode ontwikkeld om allerlei organisa
torisch afval te pyrolyseren 

Professor Dragalov (Mendeleev-ln-
stituut van f^oskou) heeft een origi
neel extraktieproces op basis van 

vloeibare membranen ontwikkeld, 
waarvan men hoopt dat het met suk-
ses op de pyrolyse-afvalwaters kan 
toegepast worden " 

• Kunt u uw ervaring en kunde te 
nutte maken op uw huidige post? 

, Ik vind van wel, maar voor alle 
zekerheid vraagt u het best de me
ning van mijn baas, staatssekretaris 
Valkeniers " 

• De prijs bedraagt een belangrijke 
som geld, hoeveel precies? Wordt 
die opnieuw aangewend voor ande
re projekten of studie? 

,,De Korber-Stichting beschikt over 
een kapitaal van 40 miljoen DM Jaar
lijks wordt de opbrengst hiervan be
steed aan de Korberprijs Het gaat om 
een belangrijk bedrag (± 36 miljoen 
Bfr) dat al dan met over meerdere 
projekten gesplitst kan worden 

In dit geval wordt het volledige 
bedrag besteed aan een projekt, nl 
de verdere ontwikkeling van het Ham-
burgse pyrolyseproces in een nieuwe 
richting De taken van de verschillen
de „Mentoren" worden als volgt ver
deeld 

— te Hamburg het experimenteel 
werk en de chemische analyse van 
contaminanten 

— te Brussel de ontwikkeling van 
diverse procesalternatieven hun se-
lektie en technische/ekonomische 
evalutatie 

— te Moskou de behandeling van 
de resulterende afvalwaters 

De professoren Sinn en Kaminsky 
die als grondlegger van het Ham-
burgs proces te beschouwen zijn krij
gen nog een bijkomende persoonlijke 
herinnering, een groene rosette ver
sierd met een briljant Eenzelfde ere
teken verwerven de heer Dragalov en 
ikzelf binnen een drietal jaren, na 
suksesvolle uitvoering van de werk
zaamheden, waarvoor we door de 
jury van de Korber Stichting werden 
uitgekozen " 

yHENSENiN 

Dinsdagjl vertrok de derde groep atleten naar Seoel, onder hen Ingrid 
Berghmans naar wie uitgekeken wordt als een van de kanshebbers op 
goud Voorlopig treden onze atleten nog als ,,Belgen" op, wellicht 
komt daar ooit eens verandering in Lees ook biz 14 (toto Beiga) 

Ongezond 

Kamerlid Jan Caudron heeft 
zich hardnekkig vastgebeten in 
de wantoestanden in de klinische 
biologie Een recent onderzoek 
van de konsumentenverenigmg 
Test-Aankoop bevestigt de be
droevende situatie Caudron stelt 
dan ook terecht dat de uitslagen 
van dit onderzoek zeer verontrus
tend zijn voor de volksgezond
heid en voor de schatkist Hij 
vraagt onomwonden om meer 
duidelijkheid, temeer daar een 
aantal labo's protesteerden te
gen de bevindingen van Test-
Aankoop, en met een tegenrap-
port willen uitpakken 

Het kamerlid vraagt dat de la
boratoria doorlopend aan strenge 
kontroletesten zouden worden 
onderworpen ,,Regelmatige 
anonieme kontroles, onver
wachts uitgevoerd door onafhan
kelijke deskundigen met de hulp 

Caudron 
dringt aan 

van eerlijk voorschrijvende ge
neeskundigen kunnen de onre
gelmatigheden en misbruiken be
teugelen " 

Eventueel moet een sanctie 
systeem de misbruiken kunnen 
bestraffen Wachten dus met 
spanning op het antwoord van de 
ministers' 

Damiaan 
blijft aictueel 

Stille werkers, die noet zo vaak 
in het nieuws komen dat zijn de 

mensen van de Damiaanaktie 
Deze vereniging trekt zich het lot 
aan van de vele lepralijders in de 
derde wereld De kampanje die 
eind vorige maand werd beëin
digd, leverde liefst 112 miljoen 
Bfr op De helft ervan kwam uit 
Vlaanderen, terwijl Brussel voor 
15 miljoen en Wallonië voor 38 
miljoen zorgden In 25 landen 
worden projekten gesteund die 
deze vreselijke ziekte trachten te 
bestrijden en te genezen Het is 
immers een schande voor deze 
,,humane" en ,.moderne" maat
schappij dat er nog 12 tot 15 
miljoen melaatsen in de wereld 
zijn Genezing is nochtans met 
moeilijk! Tegelijk wordt ook strijd 
tegen TBC gevoerd 

Volgend jaar zal de kampanje 
volledig in het teken staan van de 
honderdste verjaardag van het 
overlijden van pater Damiaan Op 
het eiland Molokai stierf hij aan 
lepra, temidden van zijn mede-
zieken 

WIJ wensen de Damiaanaktie 
dan ook een vruchtbaar herden
kingsjaar toe 

Held van 
Molokai 
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Wi\ 
(Vervolg van biz 1) 

Wat met Vlaamse 
autonomie? 
eigen kuituur Gestoffeerd met 
een aantal verbazende citaten 
(van Lenin tot Gorbatsjov en Van 
Wilderode) schetste fiij de ontwik
keling van het nationalisme en 
tekende hij een beeld van de 
ontwikkeling van het agrarische 
naar het verstedelijkte Vlaande
ren Vooral het onderwijs staat 
voor een uitdaging , Het kulture-
le en de vorming in het onderwijs 
worden basisgegevens, waarbij 
de versteviging van de kennis en 
van de eigen kuituur gepaard 
gaat met de ontwikkeling van een 
Europees kultureel bewustzijn, 
gestoeld op de kennis van de 
Europese kuituur " 

Morele 
konsekwentie 

Vice-eerste minister Hugo 
Schiltz bepleitte de noodzaak 
van een nieuwe politieke kuituur 
m het nieuwe Vlaanderen Alhoe
wel hij een paar positieve aspek-
ten onderkende van de zg Belgi
sche politieke kuituur („een mid
delmatig maar geruststellend res-

pekt voor net parlementair sys
teem"), betreurde de VU-
voorman de vrij lage graad van 
welbegrepen staatszin Vooral 
echter het ontzettend verzuilde 
karakter blijft ergerlijk , De veel
geroemde Belgische konsensu-
straditie heeft zeker het voordeel 
van de vredelievendheid Verder 
dan het zoeken naar evenwichten 
tussen de tastbare belangen van 
de machtige korporaties reikt 
deze traditie wel met " 

Om dit te kunnen wijzigen zul
len strukturele ingrepen en een 
mentaliteitsverandering nodig 
zijn Belangrijk in dit verband 
wordt de opvoeding tot demokra-
tie, het aankweken dus van een 
mentaliteit waann automatisch 
respekt voor andersdenkenden 
aanwezig is, ,,de bereidheid tot 
het delen van kansen en macht 
en dit met zozeer uit noodzaak 
dan wel uit overtuiging ( ) Want 
wie geen vaderland heeft en een 
staat als dusdanig erkend, zoekt 
immers geborgenheid in de clan, 
in de zuil " Nu wij voor de geboor
te staan van een Vlaamse staat, 
komt het er voor Schiltz op aan 

Hugo Schiltz ,Dat na een zelfvernietigend oorlogsavontuur opnieuw een Vlaams-nationale partij kon 
ontstaan en tenslotte mede de omvorming afdwingen van de grondwettelijke eenheidsstaat is op zichzelf 
een formidabel demonstratie van respekt voor het politiek pluralisme" (foto F De Maitre) 

de kwalijke Belgische erfenis te 
verwerpen en een eigen politieke 
kuituur op te bouwen ,,Waardoor 
onze politieke identiteit meteen 
een morele konsekwentie krijgt 
die ons tot meer waardevolle me
demensen maakt " 

KL/L-hoogleraar Leo Neels 
bracht beschouwingen bij de 
rechtsorde in het federale tijd

perk Daarbij wees hij op een 
reeks slechte gewoonten die 
moeten vermeden worden in de 
toekomst Zo waarschuwde hij 
voor de branchevervaging tussen 
de drie machten 

Zijn kollega Bertram De 
Clercq hield een betoog over het 
ethos van een zorgzame samen
leving HIJ meent dat een welge-

MENSBEELD 

WAILE ZHIN VAN MEULEBEIK! 

GEKmRDE BRUSSEIMRS. OOK BRUSSiLMRS 
BrusseJ en de raod worden 

s^©rt kort opgeff̂ ur<f met pit
tige aft tches waarop 4rie Kleu
rig© jong^ames me t s t en 
ttat gekhtirde Britss0laars 
ook Bru^etaars zsjf?. 

Afw*sseieod dragen de afft 
Cties Uitroepen ais*„Waatle 
zaate vao Meujsi>etk»" of ,, 
Waard© landgenoten > '*of „Ai-
lons fes meuves et blancs*" 

Orjder de veraameirtaam 
Cotonek wif ©en groep Örus-
sefse Vfaftiingen en Vfaams-
bryssefse orgamsaties een* 
sgëzinós- en daar leggen ze 
de nadmk op - n a v de ko
mend© gemeenteraadsverkie 
zingen een posJöeve benade 
ring van de migrantenreaiiteit 
in Bms^eï 

Zegt Cofonek „Over een 
veefkfeurtge samenleving kan 
m0n met m zwart/ wtt~ termen 
dertken " De kampanje wtl 
om diets waken dal öeklèür-

de mensen niet per definitie 
tot de weeranwekkendsie in 
htin soort behoren en dat men 
op de du«r kol&riek wordt op 
mensen dte dat allemaal w*i~ 
zwart zten De imttatiefnemers 
richten Zfch tot twee doefgroe 
pen de Vfaams- Brusselse 
kiezers en de Vlaamse kandi 
daat» mandatarissen 

Aan de politici wordt ge 
vraagd dne prtnciepes te on 
derschnjven 

het te betreuren dat de aan 
wezigheia van vreemdelingen 
als verkiezingstema zou ge 
bruikt worden op een wijze daf 
het de vreemdelingenvrees 
en haat aanwakkert 

al het mogelijke te doen om 
bmnen de eigen partij een der 
gelijke evolutie tegen te gaan 

het belangrijk te vinden dat 
daarover m Vlaams Brussel 
een welvoeglijkheidskoncen 
sus wordt ö©re#. 

Colortek vindt de aanloop 
tot 9 oktober een uitetskende 
gelegenheid om het terrem te 
effenen voor ©en drmgerJde 
positieve aanpak van dit moei
lijke probleem Zowat alle 
vooraanstaande potitict van 
•JU CVP SP PVV er» AGA 
LEV tn en rond Brussel ver 
klaarden zich akkoord met de 
drie punten, net zoals een 
groep artiesten en professo 
ren maar ook mgr De Hovre 
Phil Bosmens de verenigde 
protestantse kerk de Ned 
pastoraal en organisaties als 
ACW KAV en KWB sloten 
zich aan Men mag dus spre 
ken van een brede bewegirig 

Dat de mitiatir^fnemers 
reeds jaren aktier in het 
Vlaams Brusselse sociaal 
kultureel en migrantenwerk 
met hun kampanje de mtgran* 
tenproblematiek omzichtig 
aanpakken en zelfs van een 
moeilijk pfobteem spreken 

duidt op de ernst waarmee ze 
te werk gaan Dat een derge
lijk initiatief weer eens van 
pnve - organisaties moet ko
men Jegt de vinger op de zere 
plek het ontbreken van een 
overheids mtgrantenbeleid 
Tien jaar na de eerste nota-
VicAnciaux over deze proble 
matiek kan dit wel tellen 

Het doet ons teruggrijpen 
naar diens jongste VU-nota 
waann o.a te lezen staat, 
zeker in Brussel hebben wij 
geen keuze De feitelijke toe 
stand verplicht ons te erken 
nen dat we resoluut de weg 
moeten mslaan, die gelegen is 
tussen aan de ene kant de 
, smeltkroes" en aan de ande 
re kant de huidige materiele 
en geestelijke getto s de 
weg namelijk naar het pluralis 
tisch samenleven tn verschei 
denheid Deze weg is met de 
gemakkelijkste maar wel de 
enig mogelijke ' 

ordende samenleving er een is 
die effektief gereguleerd wordt 
door een publieke opvatting van 
rechtvaardigheid Het kernpro
bleem blijft evenwel de spanning 
tussen de inhoud en omvang van 
de zelfzorg enerzijds en deze van 
de kollektieve zorg anderzijds Of 
het zoeken naar de middenweg 
tussen individualisme en kollekti-
visme 

j j Uit het 
gebladerte" 

RUG-prof Rudy Doom sprak 
over de relatie van Vlaanderen tot 
en met de Derde Wereld ,,Deze 
relatie kan geen andere zijn dan 
een die steunt op wederzijds nut, 
waarbinnen het ekonomisch nut 
een sleutelfunktie vervult" In 
Vlaanderen ontbreekt een meer 
open kijk op de Derde Wereld, 
omwille van de Derde Wereld 
maar evenzeer omwille van de 
Vlamingen zelf ,, Vlamingen zul
len moeten leren wereldburgers 
te worden, met om zichzelf te 
verliezen, maar om zich in de 
toekomst te kunnen handhaven " 

UU-senator en ex-diplomaat 
Hans De Belder had het tenslotte 
over Vlaanderens internationaal 
profiel Vermits de Vlaamse iden
titeit internationaal nog zo goed 
als onbestaande is, moet daar 
dringend werk van gemaakt wor
den Daarvoor is een strategie 
nodig, met biezondere aandacht 
voor een eigen vorm en stijl Op
merkelijk was zijn pleidooi voor 
een jaarlijks kongres over de te 
voeren Vlaamse buitenlandse po
litiek en de opnchting van een 
Vlaamse adviesraad voor buiten
lands beleid Bomans parafre-
zend zei De Belder dat hij wou 
vermijden dat de Vlaamse minis
ters en diplomaten straks ,,uit het 
gebladerte" zouden tevoorschijn 
komen 

Debat verderzetten 
Na de lunch werden deze inlei

dingen bediskussieerd in vijf 
werkgroepen, waarvan verslag 
werd uitgebracht aan de plenaire 
vergadering 

Hoewel het nog te vroeg was 
voor allesomvattende konklusies, 
waagde moderator Pol Van Den 
Driessche zich aan een proeve 
van besluit Het belangrijkste 
leek hem dat het met bij die ene 
dag mag blijven, dat men voor de 
vele vragen verder naar oplossin
gen moet zoeken Dit wordt met
een de hamvraag voor de Vlaam
se Beweging zelf, vermits ieder
een ervan overtuigd is dat het 
zelfstandiger Vlaanderen heel 
binnenkort een feit zal zijn 

De organisatoren verdienen lof 
voor het feit dat zij het debat 
alvast opgestart hebben 
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VWt 
Een stand van zaken 

De stilte voor de TGV-storm 
De TGV, tot vorige zomer onderwerp van betogin

gen, debatten en hooglopende parlementaire dis-
kussies, lijkt wel van de aardbol verdwenen. Geen 
nieuws, goed nieuws ? Of is dit slechts de stilte voor 
de storm. Het totaal verdwijnen van de sneltrein uit 
het politieke debat zorgt ondertussen ook al voor 
enige ongerustheid. Milieujongens weten onderhand 
dat dit meestal wijst op veel beweging achter de 
schermen. Een stand van zaken. 

HET verloopt van het TGV-
dossier onder de vorige 
regering moet wellicht 

met in herinnering worden ge
bracht. De liberale Verkeersmi
nister De Croo toverde om de 
haverklap een hogesnelheid
strein uit zijn mouw. De ene al 
meer milieuverslmdend dan de 
andere, zodanig zelfs dat heel 
Vlaanderen op z'n kop werd ge
zet. Vooral in Vlaanderen werden 
heel wat vragen gesteld bij de 
wenselijkheid van een nieuwe 
spoorbedding voor de supersnel
le trein. Wallonië daarentegen, 
Luik in het bijzonder, zag hier 
geen graten in. De regeringson
derhandelaars moesten hun grij
ze cellen danig pijnigen om een, 

op maat gesneden kompromis 
oplossing uit te denken. 

Regeerakkoord 
Het regeerakkoord bepaalt dat 

de beslissing inzake aanleg van 
een hogesnelheidstrein moet 
voorafgegaan worden door een 
Milieu Effekten Rapport (MER) 
Deze dient in overleg met de 
Gewesten te worden opgesteld. 
De gewestregeringen zouden 
ook betrokken worden bij het kon-
cept en de realisering van het 
projekt. Tenslotte zal, na akkoord 
van het bevoegde gewest, be
paald worden waar een eigen 
bedding zal worden aangelegd 
en waar de bestaande bedding 

zal worden gevolgd. Deze proce
dure is omslachtig maar verze
kert de inbreng van verschillende 
gewestelijke opinies. 

Een datum die daarbij in het 
oog moet worden gehouden is 
mei 1989. Dan zal Belgiè haar 
definitief standpunt over de TGV 
moeten meedelen aan de vierlan-
denwerkgroep waarin naast ons 
land ook Frankrijk, Nederland en 
Duitsland zetelen. Deze werk
groep koördineert de aanleg van 
de hogesnelheidslijnen Parijs-
Brussel-Amsterdam en Parijs-
Brussel-Keulen. Omdat het op
stellen van een MER een paar 
maanden in beslag zal nemen en 
omdat overlegprocedures meest
al een beslissingsproces vertra
gen zal de regering nu reeds een 
aantal belangrijke beslissingen 
moeten nemen. 

Het overleg met de gewesten 
werd reeds aangevat. Voor het 
Brussels gewest is staatssekreta-
ris Valkeniers hierbij betrokken. 
Hij kon reeds bekomen dat bij de 
milieu-effekten-beoordeling ook 
de nul-hypothese zou onderzocht 
worden. M.a.w. ook de kost en 
opbrengst van het niet aanleggen 
van de TGV wordt in rekening 
genomen. Vooral bij milieugroe

pen moet dit als positief worden 
ervaren 

MER: noodzakelijk 
kwaad? 

Gezien de tijdslimiet zal de re-
genng binnenkort de opdracht tot 
uitvoering van de MER moeten 
toewijzen. Dit zou al een eerste 
krachtproef kunnen worden. 
Noch overheid, noch industrie 
beschouwen zo'n MER als een 
evidentie bij aanleg van grote 
projekten. Integendeel, tot hier
toe wordt dit bekeken als een 
noodzakelijk kwaad. Voor milieu
groepen IS de vraag naar een 
MER evenwel een breekpunt. 

Principieel zou een dergelijke 
aanbesteding openbaar moeten 
zijn. Dit IS nog niet het geval. 
Toch hebben verschillende on-
derzoeksbureau's zich aange
meld om de MER uit te voeren. 
Onder hen een groep van een 
vijftal ,,ekologische" instellingen 
en Tractebel, het studiebureau 
van de Generale Maatschappij. 
Vorig jaar maakte VU-voorzitter 
Jaak Gabriels bekend dat deze 
laatste, via Acec en BN, ook deel 
uitmaakt van het industriële kon-
sortium dat het TGV-koncept ont

wikkelde en wil aanleggen. De 
vraag kan gesteld of Tractebel als 
betrokken partij deontologisch 
gezien, wel kan instaan voor een 
kritische, objektieve beoordeling 
van het projekt. 

Standpunt 
De VU heeft steeds benadrukt 

dat de beslissing inzake de aan
leg van een TGV moest voorafge
gaan worden door een MER en 
een kosten-baten-analyse. Deze 
principes werden opgenomen in 
het regeerakkoord. 

Doel hiervan is evenwel een 
objektieve beoordeling van het 
projekt. In die zin is het moeilijk 
denkbaar dat het studiebureau 
van de mede-TGV-producent de 
ekologische aspekten van het 
projekt onderzoekt. Meer onaf
hankelijkheid IS gewenst. Terza
ke zal ook de openbaarheid in de 
beslissingsprocedure een be
langrijke rol kunnen spelen. Als 
deze regering inzake de TGV een 
duidelijk milieubewuster keuze 
wil maken hoeft zij geen open
baarheid te vrezen. Het parle
ment moet in alle geval betrokken 
worden bij dit beslissingsproces. 
Ziet de regering daar bewust van 
at, dan kan de huidige stilte inder
daad slechts deze voor de storm 
zijn. 

Stefan Ector 

Hugo Schiltz bezocht Plant Genetic Systems 

Biotechnologie ruict op 
GENT — Maandagnamiddag bracht vice-eerste 

minister Hugo Schiltz een bezoek aan het relatief 
kleine doch wereldvermaarde Gentse bedrijf Plant 
Genetic Systems (PGS). 

Het was Schiltz' eerste bedrijfsbezoek als minister 
van wetenschapsbeleid. 

A LHOEWEL het amper vijf 
jaar geleden is dat twee 
Vlaamse professoren 

voor het eerst d.m.v. genetische 
bouwkunde een nieuw kenmerk 
m een plant inbrachten, geniet dit 
bedrijf inderdaad reeds heel gro
te waardering. Vandaag immers 
kan je in drie Europese landen en 
in de VS veldtesten met planten 
zien, die door PGS veredeld zijn. 

Deze planten bieden weer
stand tegen insektenbelagers, la
ten het gebruik van milieuvrien
delijk herbiciden toe of hebben 
een hogere voedingswaarde. 
Landbouwbiotechnologie is bij
gevolg niet langer een wilde toe-
komstfiktie, maar een bestaande 
industriële bedrijvigheid. 

De wereld als markt 
,,Wij zijn een klein bednjf", 

verklaarde PGS- (en VEV-)voGr-
zitter Walter Vanden Avenne, 
,,maar hebben de wereld als 
markt (...) Wij hebben trouwens 
de ambitie in deze sektor de bes
te te zijn en te blijven " Hetgeen 
tijdens de rondgang door dit be
drijf, op de bovenste verdiepin
gen van de statige uniefgebou-
wen langsheen de Plateaustraat, 
overduidelijk bleek 

Het PGS-team bestaat uit on
geveer 150 personen, waaronder 
80% universitair geschoolden en 
waarvan de gemiddelde leeftijd 
nog geen 30 jaar is. Ongedwon
gen lopen zij er rond in de labo's, 
de serres, de buro's vol kompu-
ters. Minister Hugo Schiltz — ge
flankeerd door VU-ondervoorzit-
ter Jet Maton en partijbestuurslid 
Hans Bracquene — beleefde 
een fascinerend moment toen hij 

voor het eerst In zijn leven op een 
beeldscherm de gekleurde en 
driedimensionele afbeelding zag 
van een insullne-molekule. 

De PGS-verantwoordelijken 
beweren dat elke industrie, en 
dus niet enkel de landbouw, 

grondig zal beïnvloed worden 
door de nieuwe biologie, van het 
verwijderen van gifstoffen uit het 
water over het logen van minera
len uit ertsen en het aanmaken 
van geneesmiddelen tegen kan
ker en aids, tot en met de produk-
tie van biodegradeerbare plas
tics. Enkele landen erkenden de 
biotechnologie reeds als een van 
de grote gangmakers van hun 
nationale ekonomieen. 

Problemen rijzen er evenwel 
door het ontbreken van een re
glementair kader voor de kom-
merciele introduktie van deze 
produkten, zowel op nationaal als 

op Europees nivo. En alhoewel 
PGS heeft kunnen steunen op 
jarenlang Vlaams universitair on
derzoek van wereldklasse, blijft 
de zorg van de ontoereikende 
financiering van het fundamen
teel onderzoek aan onze universi
teiten bestaan. ,,ln groeikamers 
simuleren wij her de temperatuur, 
de vochtigheid en belichting die 
onze molekulair veredelde plan
ten nodig hebben. Wij vragen U, 
mijnheer de minister, dat de rege
ring een omgeving schept die de 
biotechnologie-indsutrie in ons 
land ondersteunt en stimuleert.", 
zei afgevaardigd-bestuurder De 
Logi. 

Blotechnoloog Mare Van Montagu richtte in i982 Plant Genetic Systems op (foto F. De Maitre) 

Federalizering 
Minister Schiltz speelde hier 

meteen op in, toen hij in zijn 
slotwoord herinnerde aan het feit 
dat hij er in geslaagd is de kredie
ten voor wetenschappelijk onder
zoek tijdens de voorbije bespa-
ringsronde niet te beperken doch 
integendeel op te trekken. „Deze 
verhoging is weliswaar nog 
steeds bescheiden, maar het 
geeft duidelijk aan dat wij werk 
maken van een inhaalplan op 
middellange termijn." 

Een tweede opdracht die 
Schiltz wenst te volbrengen, is de 
federalizering van het weten
schapsbeleid. Dit zal een aantal 
politieke belemmeringen inzake 
wetenschappelijk onderzoek 
wegnemen. Eens deze bevoegd-
heidsherverdeling is doorge
voerd, zal de Vlaamse overheid 
zelf verantwoordelijk zijn voor 
haar wetenschappelijk onder
zoek en Schiltz betrouwt erop dat 
ZIJ daaraan voldoende aandacht 
en middelen zal besteden. Maar 
ook op Europees vlak rest er nog 
heel wat te doen, met in het minst 
omdat Vlaanderen daarbij bena
deeld wordt. T a v van o.m 
staatssekretaris Colla — die in dit 
verband verklaringen had afge
legd — zei Schiltz ,,Of het nuttig 
IS hierover een Kommissie van 
Wijzen aan te stellen, moet nog 
bepaald worden Op korte termijn 
zal in ieder geval maksimaal 
moeten gezorgd worden voor 
doelmatiger doorstroming van in
formatie over de Europese pro
gramma 's.'' 

De minister van wetenschaps
beleid besloot met felicitaties en 
met de volgende beschouwing: 
,,Wetenschappelijk onderzoek is 
zowel voor de onderzoeker als 
voor de beleidsverantwoordelijke 
een uiterst boeiend domein, 
waarbinnen zij samen kunnen 
werken aan de uitbouw van de 
maatschappij.". 

(pvdd) 

15 SEPTEMBER 1988 



Een Algemeen-Nederlands standpunt over 

De scheiding van de beide Limburgen 
Op een perskonferentie, op 30 november 1987, m 

het kasteel van Bokrijk te Genk, hebben de goever-
neurs van Belgisch en Nederlands Limburg aange
kondigd dat in de beide Limburgen in de loop van 
1989 een groot aantal manifestaties zal plaatsheb
ben n.a.v. het feit dat het 150 jaar geleden is, dat de 
vroegere éne provincie Limburg (ontstaan tijdens het 
Verenigd Koninkrijk als voortzetting van het Départe
ment de la Meuse inférieure) in twee delen werd 
gescheiden: Belgisch Limburg en Nederlands Lim
burg. 

DE bedoeling van deze ma
nifestaties IS de scheiding 
van 1839 te herdenken 

Men wenst met een of anere 
beweging op gang te brengen die 
de huidige toestand ongedaan 
moet maken Men wil enkel van 
de gelegenheid gebruik maken 
om de noodzaak van de Inter-
Limburgse samenwerking te be
klemtonen en deze samenwer
king te aktiveren 

Het uitgangspunt 
Het Algemeen-Nederlands 

Verbond, dat iedere samenwer
king tussen Noord en Zuid in het 
hart draagt, is de geplande mani
festaties uiteraard genegen en 
zal, voorzover dit binnen zijn mo
gelijkheden ligt, hieraan mede
werken 

Wel heeft het ANV twee vooraf
gaande vragen 1 Is een bepaald 
uitgangspunt, dat de initiatiefne
mers vooropzetten wel volledig 
aanvaardbaar'' 2 Waarom wor
den alleen de gebeurtenissen 
van 1839 en met ook deze van 
1830 herdacht "̂  (1839 was toch 
slechts een uitloper van 1830) 

De beide provmciegoever-
neurs verklaarden dat de twee 
Limburgen met hadden mogen 
gescheiden worden, omdat zij 
,,gelijkgezind" waren Rijksarchi
varis Wieland van Nederlands 
Limburg is terzake konkreter en 
verklaarde dat gelijkgezindheid 
als ,,eigen identiteit" moet wor
den begrepen, tenwijl de Belgi
sche goeverneur H Vandermeu-
len bij een andere gelegenheid 
stelde dat het ,,Limburgs anders 
zijn" zijn oorsprong vindt ,,in een 
tijdperk voor er van provincies 
sprake was, meer dan 150 jaar 
geleden" Het duidelijkst is wel 
de Maastnchtse histonkus dr 
G J B Verbeet, die een boek 
schreef over de gebeurtenissen 
van 1839 en tot volgende konklu-
sie komt ,,Na 150 jaar ongeveer 
zullen de bevolkingen van beide 
Limburgen er van bewust moeten 
blijven dat hun kuituren nog 
steeds een eenheid zijn geble
ven De staatsgrens is hier geen 
kultuurgrens gaan vormen Of zij 
het bewust dan wel onbewust 
beleven, zij behoren samen tot 
het gebied van de Mosaanse kui
tuur, eigen aan deze streek Het 
IS met toevallig dat de Limburgers 
elkaar zo gemakkelijk begrijpen, 
aanvoelen en bij elkaar op hun 
gemak zijn als zij elkaar ontmoe
ten ZIJ hebben meer met elkaar 
gemeen dan met de aangrenzen
de andere provincies Dat moet 
zo blijven In dat opzicht is de 
provincie Limburg in 1839 met 
gescheiden " 

Een cruciale vraag 
De vraag is evenwel vormde 

het toenmalige (groot) Limburg 
een kulturele identiteit'? 

Het antwoord is ondubbelzin
nig neen' Limburg was welis
waar vanaf 1795 tot 1839 (behal
ve wat Maastricht in de periode 
1830-1839 betreft) éen admini
stratieve eenheid Maar dan ook 

met meer Behalve het feit dat in 
het gebied van de beide provin
cies een reeks dialekten gespro
ken werd, die door de dialektolo-
gen met het predikaat Limburgs 
worden betitels, kan er noch van 
een objektieve eenheid (gelijke 
kenmerken), noch van een sub-
jektieve eenheid (een gemeen
schapsgevoelen) gesproken wor
den 

De historische bronnen zeggen 
mets over een gemeenschappe
lijke levenswijze of over een een
heidsgevoelen (een uitzondering 
met te na gesproken), die volgens 
sommigen zouden hebben be
ginnen in Noord-Frankrijk) met 
Luik (en met Limburg') als een-

staan Ook IS het met juist dat 
kunst en kuituur gemeenschap
pelijk waren 

ZIJ die zweren bij het bestaan 
van een artistieke en kulturele 
eenheid op dat ogenblik, baseren 
zich doorgaans op het verschijn
sel van de Mosaanse kunst Hier
bij ziet men evenwel over het 
hoofd dat — ten eerste — de 
Mosaanse kunst een kunst was 
van gans het Maasgebied (te be-

Evrard Raskin, 
ANV-voorzitter Vlaanderen 

trum en met zelfs uitlopers naar 
het Rijnland toe, dat — ten twee
de — deze kunst enkel betrek
king had op bouwkunde, beeld
houwkunst, houtsmjderij, edels
meedwerk enz (Literatuur en 
schilderkunst kwamen er met bij 
te pas'), enn tenslotte dat de 
Mosaanse kunst haar toppunt 
kende m de vroege middeleeu
wen (honderden jaren voor 
1839') en dat zij vanaf het begin 
der 18de eeuw volslagen onpro-
duktief was geworden 

Evolutie na 1839 
Het lijdt geen twijfel dat de 

beide Limburgen na 1839 ieder 
een subjektieve eenheid zijn ge
worden 

Het IS hier met de plaats diep 
op dit eenwordingsproces in te 
gaan Het volstaat een aantal 
unificerende faktoren in vogel
vlucht te vermelden 

Beide Limburgen werden op
genomen m ieder een provinciale 
struktuur, met een provinciale 
raad en een bestendige deputatie 
m Belgisch Limburg en met pro
vinciale staten en gedeputeerde 
staten in Nederlands Limburg 
Het politieke eenmakingsproces 
dat in 1795 was ingezet met de 
oprichting van het Departement 
de la Meuse inferieure (weliswaar 
voor de beide Limburgen samen), 
werd aldus duidelijk voortgezet 

Nederlands Limburg werd 
t a V Den Haag een periferisch 
gebied, dat bovendien een homo
geen katholiek geheel in een pro
testantse staat vormde Deze 
twee faktoren brachten de Neder
lands Limburgers er toe zich in 
sterke mate een te voelen 

Het totstandkomen van de 
Staatsmijnen m Nederlands Lim
burg (einde 19de eeuw) en de 
komst van vele Noorderlinen (ka
derpersoneel en arbeiders, pro
testanten en vrijzinnigen, libera
len en socialisten), hadden tot 
gevolg dat de gesloten, homoge
ne en konservatieve Limburgse 
maatschappij zich (althans buiten 
Maastricht) op zichzelf terug
plooide Men kan in diet verband 
uitvoerige gegevens vinden in 
een onlangs verschenen artikel 
van J Golstein onder de titel 
,,Het ontstaan van het Limburgs 
chauvinisme in Sittard" 

De komst van Waals en Frans
talig Brussels kaderpersoneel 
naar het Kempens Steenkoolbek
ken en het uitblijven van nevenin-
dustrieen gaven de Belgisch Lim
burgers de indruk dat zij als Lim
burgse kollektiviteit uitgebuit wer
den De Leuvense hoogleraar en 
flamingant K Pinxten schreef in 
dit verband zelfs een boek met de 
bijzonder uitdagende titel ,,Lim
burg, een kolonisatiegebied" Ui
teraard stimuleerde deze under-
dog-mentaliteit het gemeen
schapsgevoelen op de linkerzijde 
van de Maas 

Limburgmystiek 
De 19de eeuwse romantiek 

met zijn belangstelling voor het 
eigen verleden, voor eigen ,,aard 
en zeden", voor eigen landschap 
en natuur enz deed bij een aan
tal schrijvers, dichters, kompoms-
ten, histonci, folklonsten enz een 
ware Limburgmystiek ontstaan 
(eigen vlag, eigen lied, eigen ge
schiedenis) Deze beweging, die 
lange tijd een eksklusieve zaak 
was van die kultuurbeoefenaars, 
kreeg met de komst van de 
Staatsmijnen in Nederlands Lim
burg en met de uitbouw van het 
Kempens Steenkoolbekken in 
Belgisch Limburg een politieke 
dimensie, die tot op heden in 
belangrijke mate blijft doorwer
ken 

Na de Tweede Wereldoorlog 
werd, onder impuls van de toen
malige Belgisch-Limburgse goe
verneur L Roppe en met de 
steun van de toen majontaire 
CVP en van het dagblad Het 
Belang van Limburg, het Lim
burgs belang als hoofddoel, 
soms zelfs als enig doel, van de 
Belgisch-Limburgse politiek voor
opgezet Binnen het kader van dit 
opzet werd dankbaar gebruik ge
maakt van de mogelijkheden, die 
de Gemeentewet van 1836 bood, 
in deze zin dat de provinciale 
overheid tal van instellingen en 
diensten oprichtte, die tot dan toe 
m de provincie niet bestonden en 
waaraan een dringende behoefte 
bestond Het provinciaal bestuur 
nam een aantal opdrachten in 
handen, die in andere provincies 
(zeker in Antwerpen en Oost-
Vlaanderen) door grote gemeen

ten en vooral door de stadsbestu
ren werden behartigd 

De integratie 
in andere gehelen 

Het feit van de Limburgse een
heid, of beter van beide Limburg
se eenheden (er is sedert 1839 
een duidelijk verschil tussen de 
beide provincies gegroeid), mag 
evenwel met doen vergeten dat 
sedert 1830 ook andere integre
rende evoluties hebben plaatsge
had 

De Belgisch-Limburgers zijn 
geleidelijk aan in de Belgische 
Staat mgegroeid" en rond de 
periode van de Eerste Wereldoor
log zijn ZIJ zeker Belgen gewor
den Samen met de opkomst en 
de groei van de Vlaamse Bewe
ging en dit dan vooral vanaf het 
interbellum werden zij Vlamin
gen Deze evolutie zet zich thans 
onverminderd verder Ik kan mij 
maar moeilijk voorstellen dat ook 
maar iemand de feitelijkheid van 
deze laatste vaststelling in twijfel 
zou trekken 

De Nederlands-Limburgers 
zijn, nadat zij zich enige tijd tegen 
de komst van de Staatsmijnen en 

IN „Neerlandia", het tijd
schrift van het Alge
meen-Nederlands Ver

bond, nummer 1988/2, ver
scheen een artikel van oud-
senator E. Raskin, thans 
voorzitter Vlaanderen, on
der de titel „De herdenking 
van de scheiding der beide 
tifflbufgen In een breder 
perspektief". Raskin zet 
ztch in dit artikel af tegen 
een strekking om <fe herdén-
Idng In 1989 vm de schef-
diftg In 1839 In eng-Uw-
burgs verband op te vaftefi. 

Met toelating van de au« 
teur drukker» wl} hierna het 
srUk^ af. WIj menen dat het 
in ons blad, dat steeds een 
warme belangstelling voor 
de algemeen-Nederlandse 
problematiek aan de dag 
heeft gelegd, helemaal op 
2i}n plaats Is. Overigens 
speelt het volledig in op een 
akademische zitting, die 
door het Algemeen-Neder
lands verbond op zaterdag 
24 september a.s. tn kastel 
Atden Biezen, Kasteelstraat 
6 (zaal: Noordelijke Voor
burcht) te Bilzen (Rijkhoven) 
wordt georganiseerd. Deze 
zitting, waarop het woord 
zal worden gevoerd door dr. 
G. Verbeet (Maastricht) en 
dr. A.J. Vermeersch (Knok-
ke), is niet alleen aan de 
geschiedenis van de schei
dingen in 1839 (scheiding 
van de beide Limburgen) en 
1830 (scheiding van het Ver
enigd Koninkrijk) gewijd, 
doch ook aan de noodzaak 
van de Inter-Limburgse en 
vooral van de algemeen-Ne
derlandse konfrontatie en 
samenwerking. 

Geïnteresseerden kunnen 
kontakt opnemen met mevr. 
mr. E.M. Waltmans-Pen-
nings, Schutteheideweg 29 
te 6343 AG Klimmen (Ned.), 
tel. 00/31-4405-1430 of met 
mr. E.J. Raskin, ürsulastraat 
1 te 3745 Bilzen, tel. 011/ 
41.24.54 (privé) of 011/ 
41.28.19 (kantoor). 

In Maaseik, op de kunstmatige grens tussen de twee Limburgen, 
kijken Hubert en Jan van Eyck op de scheiding neer Is dit de 
verafbeelding van de broers aan weerszijden van de Maas •? 

(foto VUM) 
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W[\ 
tegen alles wat dit met zich mee
bracht hebben afgezet, duidelijk 
opgegaan in de ene Nederlandse 
Staat Allen voelen zij zich thans 
Nederlanders 

Verder is het zo dat Belgisch 
en Nederlands-Limburgers die 
vooral m de wereld van taal en de 
daarmee samenhangen discipli
nes en kunstuitingen aktief zijn, 
zich Nederlanders in de brede zin 
van het woord voelen Deze 
groep mensen bestaat reeds lan
ge tijd Hetzelfde kan gezegd 
worden van een aantal Belgisch-
Limburgers, die de oplossing van 
het nationaliteitenprobleem in 
België via samenwerking met of 
via steun van Nederland ver
wachten of daar althans op ho
pen 

Tenslotte zijn er — en dit is 
voornamelijk een fenomeen van 
de jongste jaren — een aantal 
Limburgers (aan beide zijden van 
de tVlaas), die menen dat Vlaan
deren en Nederland (afgezien 
van de taal) tal van gemeen
schappelijke belangen hebben, 
die dan ook gemeenschappelijk 
moeten worden aangepakt Het 
volstaat in die verband te verwij
zen naar overheidstaken als be
scherming van het leefmilieu, 
ruimtelijke ordening, rampenbe
strijding, verkeerswegen enz , 
welke met langer meer door de 
soevereine staten op een afdoen
de en efficiënte wijze kunnen 
worden behartigd De noodzaak 
van de Vlaams-Nederlandse sa
menwerking dient bovendien ge
situeerd te worden binnen het 
kader van een drietal verschijnse
len de groei van de macht van 
de suptranationale staatslicha-
men, voornamelijk dan de Euro
pese Gemeenschap, de steeds 
verdergaande tweeledige federa
lisering van België, en de alge
meen gevoelde noodzaak de Be-
nelux-strukturen terug leven in te 
blazen 

Aanvulling 

Het IS duidelijk dat, rekening 
houdende met dit alles, de evolu
tie naar een eenheidsgevoelen 
op basis van algemeen-Neder
landerschap onvermijdelijk en 
overigens hoogst wenselijk is 

Het ANV wordt in Limburg met 
betrekking tot de herdenkings-
plechtigheden in 1989 met allen 
gekonfronteerd met een histo
risch uitgangspunt dat onjuist is, 
maar bovendien met een stilzwij
gende negatie van een aantal 
eenheden, waarvan de Limbur
ger de jure en de facto deel 
uitmaakt Rekening houdende 
met het doel van het ANV, name
lijk de behartiging van de alge
meen-Nederlandse belanen, is 
dit geen goede zaak Het gevaar 
IS zelfs met denkbeeldig dat in 
1989 het Limburgs partikularis-
me, om nog met te spreken van 
het Limburgs chauvinisme, al te 
zeer de kop zal opsteken Een en 
ander kan de integratie van de 
Limburgers in grotere gehelen, 
vooral dan in het algemeen-Ne
derlandse geheel in een met ge
ringe mate afremmen en bemoei
lijken 

Om deze reden neemt het 
ANV, en m eerste instantie zijn 
Inter-Limburgse afdeling zich 
voor op diverse wijzen de mani
festaties die in 1989 gepland 
zijn, aan te vullen Ons verbond 
wil, zoals reeds gezegd, uiteraard 
de samenwerking tussen de bei
de Limburgen bevorderen Het 
zet evenwel voorop dat de doel
stelling van bedoelde herden
kingsmanifestaties moet worden 
verbreed of, anders geformu
leerd, moet worden aangevuld 
Men dient m a w ook de nood
zaak van de algemeen-Neder
landse samenwerking te beklem
tonen en deze samenwerking (zij 
het binnen het kader van de mo
gelijkheden die er in Inter-Lim-
burgs verband bestaan) zo veel 
mogelijk te aktiveren 

Paspoort-affaire maakt slachtoffers 

Haalt Lubbers II 1990? 
DEN HAAG — Ter gelegenheid van het vervallen 

van de Europese binnengrenzen dienen alle lidsta
ten van de EG uiterlijk in 1992 een nieuw, fraudebe
stendig paspoort uit te brengen met als opschrift 
,,Europese Gemeenschap". In Duitsland, Frankrijk, 
Denemarken en België verloopt deze operatie zon
der noemenswaardige problemen. Het Nederlandse 
ministerie van Buitenlandse Zaken, dat het karwei na 
een weinig verheffende loopgravenoorlog met Bin
nenlandse Zaken naar zich toe trok, heeft er echter 
zo'n janboel van gemaakt dat zowel de Limburgse 
staatssekretaris René Van der Linden (CDA) als 
minister van Defensie Wim van Eekelen (VVD) zich 
gedwongen voelden om hun ontslag in te dienen bij 
de Koningin. 

VAN EEKELEN en Van der 
Linden hebben als de bei
de laatste staatssekreta-

rissen van Europese zaken even
als voormalig staatssekretaris 
Gerrit Brockx (CDA) van Volks
huisvesting hardhandig kennis 
gemaakt met de nieuwe moraal 
van ,,zuivere politiek" die zich 
sinds de RSV-enquête van het 
Nederlandse parlement meester 
heeft gemaakt In dat parlemen
taire onderzoek naar de onder
gang van de Rijn-Schelde-Verol-
me scheepswerven kwam in 
1985 vast te staan dat de toenma
lige minister van Ekonomische 
Zaken, Gijs van Aardenne, hon
derden miljoen guldens over
heidsgeld stak in een praktisch 
failliet concern Van Aardenne 
(VVD) mocht ondanks een harde, 
unanieme veroordeling door de 
onderzoekskommissie van de 
raktievoorzitter Ed Nijpels aan
blijven als vice-premier, maar 
was als aangeschoten wild ieder 
gezag kwijt De liberalen vielen in 
plaats van minister partijgenoot 
Herbert Joekes aan, die als lid 
van de parlementaire onder
zoekskommissie werd gehono
reerd met een onverkiesbare 
plaats 

Aangeschoten wild 
De Nederlandse kiezers lieten 

met na hier konklusies aan te 
verbinden De liberalen met Nij
pels als lijsttrekker verloren tien 
zetels, terwijl Joekes met tiendui
zenden voorkeurstemmen terug
keerde in de kamer Door de 
krisis bij de VVD won de CDA van 
Ruud Lubbers m '86 de verkiezin
gen met onverwachte overmacht 
Het CDA werd zelfs voor het eerst 
de grootste partij van het land en 
dikteerde het nieuwe regeerak
koord met de liberalen Na de 
verkiezingen openbaarde zich 
een volgend schandaal, ver
meende fraude met de subsidies 
m de sociale woningbouw He* 
parlement stelde opnieuw een 
strenge onderzoekskommissie 
m De bang geworden CDA-frak-
tievoorzitter Bert de Vries wacht
te de resultaten met af en stuurde 
uit angst voor minder stemmen 
bij de gemeenteraadsverkiezin
gen staatssekretaris Brockx, in
middels eveneens aangeschoten 
wild alvast naar huis 

In 1987 werden de Nederland
se gemeenten opgeschrikt door 
een bevel van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken over een 
nieuw te plaatsen komputer in 
verband met het nieuwe pas
poort De pas zou duurder wor
den en was al gereed voor invoe
ring Terwijl de zuinige Nederlan
ders alvast massaal een goed
koop ouderwets paspoort gingen 
halen lekte een Amerikaans rap
port uit over de gemakkelijke ver-
valsbaarheid van het nieuwe pas

poort Zowel staatssekretaris Van 
der Linden als zijn voorganger 
Van Eekelen stonden met hun 
mond vol tanden, de informatie 
die ZIJ wel verstrekten bleek na
derhand met te kloppen 

Walrus 
Het paspoortschandaal werd 

onderwerp van een nieuw parle
mentair onderzoek, waaruit een 
beeld opduikt van onbekwame 
topambtenaren die met-gekontro-
leerd door de nauwelijks geïnte
resseerde politiek verantwoorde
lijke staatssekretaris kwamen tot 
een absolute wanprestatie van 
een duur en relatief eenvoudig te 
vervalsen dokument Oud-staats-
sekretaris wim van Eekelen van 
Europese Zaken was als oud-
staatssekretaris van Defensie al 
betrokken geweest bij het Wal
rus-schandaal (en schrikbarende 
kostenstijging bij de bouw van 
onderzeeërs voor de marine) en 
zag zijn steun binnen zijn eigen 
partij met de dag afnemen 

Ook de positie van de Limbur
ger Van der Linden, die gejokt 
zou hebben tegen de Tweede 
Kamer, werd vorige week on
houdbaar De diskussie rondom 
zijn persoon haalde weer oude 
wonden open binnen het jonge 
CDA De Limburgs-Brabantse 
bloedgroep KVP (Katolieke 
Volkspartij) tekende verzet aan 
tegen de calvinistische Anterevo-
lutionaire fraktievoorzitter De 
Vries die na Brockx immers al 
voor de tweede maal een katolie-
ke bewindsman in het stof liet 
bijten Was dit geen gereformeer
de gelegenheidsaktie om iets te 
doen aan de grote macht van de 
katolieken binnen het CDA^ 

Defensieminister Wim van Eekelen (VVD) met ontslag naar de 
koningin (foto Belga) 

Kruimeldief 
De Nederlandse roerganger 

Ruud Lubbers is na zes jaren 
regeren zijn aureool van problee
moplosser kwijt geraakt Geniet 
hij in zijn woonplaats Rotterdam 
nog enige populariteit door het 
assisteren van de politie bij de 
arrestatie van kruimeldieven, in 
zijn eigen kabinet kijkt hij passief 
toe bij het verdwijnen van be
windslieden tegen zijn zin Lub
bers wordt bovendien hardnekkig 
achtervolgd door zijn verkiezings
belofte uit 1986 ,,/A/s het aantal 
werklozen in 1990 met lager is 

dan 500 000 dan heb ik gefaald 
en stap ik op " Ondanks het met 
langer meetellen van bepaalde 
kategorieen werklozen zit Lub
bers II nog ver boven de 500 000 
Om het geslonken vertrouwen 
van zijn partij weer te herstellen 
stelde Lubbers zich onlangs on
gevraagd alvast kandidaat voor 
het lijsttrekkerschap Een stap 
die in Nederland twee jaar voor 
de beoogde verkiezingsdatum 
zeer ongebruikelijk is en twijfel 
zaaide binnen de eigen gelede
ren Of zou de minister-president 
al uitgaan van vervroegde verkie
zingen"? 
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8 MTt 
Nieuwe onweerswolken boven enig natuurgebied? 

De Hobokense polder is geen taart! 
,,Dat het met ons leefmilieu niet al te best gaat is 

oude koek. Iedereen weet dat de natuur in deze 
tijdens bestendig opgeofferd wordt ten bate van de 
meest uiteenlopende ekonomische belangen. Het 
besef dat er wat zou moeten gebeuren is groot, maar 
de konkrete daden zijn op de vingers van één hand 
te tellen. 

Ook de overheid voelt de noodzaak tot dringende 
ingrepen aan, maar is afgezien van het stellen van 
enkele minieme en teoretische normen niet in staat 
een efficiënt en doeltreffende milieubeleid op te 
zetten." 

DAT zegt Joris"Van Reusel, ver
antwoordelijke voor de Na
tuurstudie van de werkgroep 

tot het behoud van de omstreden 
Hobokense Polder 

Polderstad 
Sinds 10 jaar is er rondom dit 

bedreigde natuurgebied een degelij
ke werkgroep in de weer Het was ook 
nodig want op het eind van de jaren 
70 — toen alles nog mogelijk was — 
stak een aantal machtige bouwpro
motoren en politici de hoofden bij 
elkaar om met een groots en „onge
zien" projekt op de proppen te ko
men Polderstad Meer dan 1000 
eengezinswoningen zouden samen 
met alle daarbijhorende voorzienin
gen — tot kerk, school en wmkelkom-
pleks toe — in „een prachtige groene 
en gezonde omgeving vlakbij de 
stad" worden neergepoot 

Ondanks sterke tegenwind van de 
Hobokense bevolking, ondertussen 
verenigd in de vzw ,,Werkgroep Ho
bokense Polder" (WHoP), werd in '81 
gestart met de werken De grond was 
inmiddels aangekocht door de 
,,Groep 1" 

De ekonomische krisis en de terug
val in het bouwwezen zorgden er 
echter voor dat het projekt de kom-
merciele verwachtingen met inloste 
en in '83 werden de werken ,,voorlo
pig" stilgelegd De eerste twee van 
de vier voorziene bouwfasen, goed 
voor zo'n 400 woningen, hadden dan 
ongeveer een derde van het polder
gebied ingenomen Het resultaat was 
daarbi) zielig een artificiële en afge
legen wijk van stereotiepe woondoos-
jes als een township ver buiten het 
centrum van Hoboken, zonder voor
zieningen en openbaar vervoer, in de 
schaduw van de kranen van Cockerill 
en met uitzicht op de loodpijpen van 
Metallurgie Een flop van formaat 

Klapekster 
Het gebied — zo'n 150 ha groot — 

was (en is nog steeds) een der meest 
waardevolle natuurgebieden van 
Vlaanderen Zowel ekologisch als 
landschappelijk zelfs uniek te noe
men Gezien haar ligging op amper 4 
km van het Antwerps stadscentrum 
en temidden van een zeer sterk gein-
dustnaliseerde gemeente (Metallur
gie Hoboken-Overpelt, Cockerill 
Yards, petroleuminstallaties, Schuy-
broeck etc) vervulde dit stukje groen 
als een oase in de woestijn ook een 
grote sociale en edukatieve rol wan
delaars en natuurliefhebbers, school
kinderen en joggers vonden hier het 
laatste stukje wilde natuur tussen de 
Meir en de Rupel 

De werkgroep leverde prachtig 
werk o a met de uitgave van een 
degelijk dnemaandelijks tijdschrift 
,,De Klapekster" Deze uitgave doet 
het reeds tien jaar lang en is zowat de 
klapekster die alles uitbrengt 

Aan Van Reusel de vraag wat de 
werkgroep (met de wat vreemde 
naam WHoP) in de voorbije jaren voor 
mekaar bracht 

Joris Van Reusel: „De WHoP 
groeide in die tijd uit tot een der 
aktiefste milieugroepen op lokaal ni
veau van het land Meer dan 1000 
gezinnen uit de omgeving van Hobo
ken sloten zich als simpatisant aan 
Er werd grondig en doorlopend aan 
natuurstudie gedaan in de Hoboken
se Polder en het terrein werd als het 
ware „gekraakt" doeltreffend na
tuurbeheer, maandelijkse geleide 
wandelingen, de aanleg van een wan
delpad, edukatieve lessenreeksen, 
de uitgave van een informatieblad 
„de Klapekster" en eakties als stille 
optochten, affiche- en stickerkampag-
nes, debatten en voordrachten wer
den met groot sukses uit de grond 
gestampt 

Daarnaast voerde de WHoP ook via 
de pers druk uit op de belanghebben
de financiële en politieke machten en 
Ijverde zij tot op heden — onder meer 
langs juridische wegen — voor de 
sanering van het hele gebied van de 
door afvalmaffiabaas Van den Bosch 
illegaal gestorte zware metalen en 
PCB's 

Het ultieme streefdoel was en is de 
volledige klassering als beschermd 
natuurgebied met de bedoeling dit 
lapje groen te vrijwaren voor de vol
gende generaties " 

— In 1983 werden de werken 
stilgelegd, wat het gevaar daarmee 
geweken of gebeurde er toch nog 
wat? 

Joris Van Reusel: „Ondanks het 
feit dat er sinds die periode met meer 
werd gebouwd bleef het gevaar toch 
akuut De plannen waren immers met 
opgeborgen en als de werken met 
vandaag werden hervat kon het even
goed morgen zijn 

Wel begonnen steeds meer en 
meer mensen, met in het laatste de 
politici, te beseffen dat de WHoP door 
haar kontinue aktiviteit ondanks de 
schijnbaar verdwenen bedreiging met 
was ingeslapen 

Het stadsbestuur dat zich tot dan 
toe aan de zijde van de Polderstad-
promotoren had geschaard begon 
langzaam en voorzichtig logistieke 
steun te uiten 

Voor het nog resterende deel van 
de polder zag het er aldus redelijk 
rooskleurig uit, ook al bleef de officie-
Ie klasseringsaanvraag „bij gebrek 
aan noodzakelijkheid" steken in de 
onderste lade van het ministerie van 
Leefmilieu van de Vlaamse Gemeen
schap, en zijn de gewestplannen voor 
het betreffende gebied nog steeds 
ingekleurd als woon-, industrie- en 
rekreatiezone " 

— De polder gaat dan over in 
andere handen? 

Joris Van Reusel: ,,Inderdaad, in 
mei van '87 kocht het stadsbestuur 
van Antwerpen voor de ronde som 
van 130 miljoen frank en met meer
derheid van stemmen in de gemeen
teraad het gebied „Hobokense Pol
der" over van Groep I Op het eerste 
zicht met zo onaardig Maar bij een 
nadere beschouwing een ronduit vie
ze zaak 

Op de eerste plaats was het juri
disch gezien met nodig geweest dat 
de stad Antwerpen een bedrag van 
130 miljoen hoefde te betalen als de 

Dit prachtig polderlandschap blijft beareigd, ondanks tien jaar touwtrekkerij tussen WHoP en de 
natuurvreters 

juiste kontraktsvoorschriften tussen 
Groep I en het Stadsbestuur werden 
nageleefd Op de tweede plaats is er 
de reden waarom dit enorm bedrag 
toch werd betaald Hoge topfunktio-
narissen van de Groepl, die hun 
„bouwgrond" met konden doen ren
deren, gebruikten hun politieke rela
ties om hun geïnvesteerd kapitaal 
terug te winnen 

Onweerswolken 
Het ergst in deze zaak is echter het 

gevaar dat dreigt uit de voornemens 
die de nieuwe eigenaar zich heeft 
genomen 

Daar waar de stilgelegde Polder
stadplannen een zekere veiligheid 
voor het behoud betekenden, ver
schijnen nu uit de handen van het 
stadsbestuur onheilspellende on
weerswolken boven Hobokens laat
ste stukje roen 

Zo wordt een deel voorzien om een 
paar sociale woningen op te bouwen 
,,Een paar" blijken er tussen de 60 en 
100 te zijn Een ander deel wordt 
gebruikt om een groots sportkom-
pleks neer te zetten een twaalftal 
tennisvelden, een sporthall, parkings 
etc Langsheen de rand van het nu 
bestaande deel van Polderstad wordt 
over een lengte van ongeveer een 
kilometer ,,lintbebouwing" voorzien 
en aan de zuidzijde van die wijk 
worden momenteel „onschadelijke 
bedrijfjes" geplant 

Tenslotte zou een klem deeltje van 
het natuurgebied mogen blijven be
staan, te midden van de reeds opge
noemde reeks projektjes 

Ook deze plannen zijn voor de 
Werkgroep Hobokense Polder onaan
vaardbaar ZIJ IS er nog steeds rots
vast van overtuigd dat het vooralsnog 
met-klasseren van een gebied met 
een natuurwetenschappelijke waarde 
als die van de Hobokense Polder een 
ronduit beschamende zaak is " 

Zwarte bulten... 
— De WHoP wil ook waarschu

wen voor andere verdoken proble
men die ontegenspekelijk zullen 
voortvloeien uit de nieuwe plannen 
van het stadsbestuur. Zo zegt Van 
Reusel: 

Ten eerste is het zo dat de Hobo
kense Polder eigenlijk een groot stort 
IS waar in de jaren '60 en '70 de 
meest uiteenlopende rommel werd 
weggegooid Daarop is dan later een 
natuurlijk biotoop ontstaan 

Maar bijvoorbeeld de plaats waar 
de sportvelden zouden worden aan

gelegd zit bodemvol zeer gevaarlijk 
en gittig afval PCB's, zware metalen, 
cadmium Net hetzelfde voor wat de 
strook bestemd voor lintbebouwing 
betreft Men weet dat, maar men doet 
er niks aan De overheid lijkt wel 
bang En wij kunnen dat bewijzen 

Het IS uitgesloten dat zulke gron
den voor menselijke bewoning of re-
kreatie geschikt zijn Trouwens, in de 
Polderstad dat er nu al is steken op 
sommige plaatsen enorme vieze 

zwarte bulten van een verdacht goed-
ie uit de grond En die bulten lijken 
wel te groeien, de voetpaden liggen 
er open 

Ten tweede zou elke ingreep in het 
nu nog resterende deel ook het deel 
aantasten dat zogezegd ,,bewaard" 
blijft De bufferzone die het meest 
kwestbare biotoop beschermd tegen 
de verstonng is ten dode opgeschre
ven Dat kwetsbare deel bijgevolg 
ook " 

Polder, geen taart! 
Nu de WHoP tien jaar be

staat werd ntet vemleuwrde 
||ver «ea grote aWJe opge^ 
sset: De Polder is geen taart, 
3a| moei Intê^raat bmtmrdl 
Werknalddetent versprei
ding van ml̂ tieuvriendeli|{ce 
aktlestickers, briefkaarten 
gericht aan het stadsbe» 
st»«ir met het eisenpakket 
van WHoP, {>ropaganda-ak-
tle» op rnarkien en braderrf-
en in het Antwerpse, ver« 
spreiding van autoslogans 
«n mmif' en raamaffiohes, 
een pamffet dat In septem« 
ber in heeC Hoboken wordt 
gebust, enkeie ludieke ak-
ties, bekendmaking van de 
standpunten van alle politie
ke |}artljen en een publieke 
slotmanifestatie op xondag 
25 september '88 vanaf ISu, 
in zaal Moretuste Hoteoken, 
met animatie, aktle, optre-
dm», taartenbeat en natuur-
kwts- «n zoektocht. 

Nog even vermelden dat 
WHoP bij alle politieke par
tijen in Antweipen een vra
genlijst omtrent bet behoud 
van de polder indiende. Op 
basis van de antwoorden 
kwam de werkgroep tot een 
aanbeveling voor de stem-
busdag van 9 oktober a.s. 
Slechts vier partijen werden 
weerhouden en worden on
omwonden als ,,stemwaar-
dig" aangeraden, onder hen 
de Volksunie! 

Van de 15 uit Hoboken 
afkomstige kandidaten ver
klaarden zich slechts 3 voor
stander van het integraal be
houd van de Hobokense pol
der. Voor de VU is dat raads
lid (en kandidaat) Fonne 
Crickr 

JAMMER DAT EEN 
MEERKOET 

NIET IN EEN 
SPORTHAL 

BROEDT 

DE POLDER IS GEEN TAARTI 

Aktie Integraal Behoud Natuurgebied 
HOBOKENSE POLDER' 

WHOP vzw Kaaskamerlaan 3 Hoboken 
reknr 001 1155625 40 

Toch nog even vermelden 
dat 17 Antwerpse politici 
een of meerdere ingrepen in 
de polder als wenselijk ach
ten; zo zie je maar... 

Wie belangstelling heeft 
in een gelelde natuurwande
ling in de Hobokense Polder 
kan er elke derde zondag 
van de maand heen. Om 
lOu. aan station Hoboken-
Polder luidt de afspraak 
Info 03/828.37.60. 

(m.v.t.) 
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Op de koffie in Suriname/1 

De schaduw van Desi Bouterse 
ZANDERIJ — Ludwig van Beethoven is de naam 

van de KLM-DC 10 die ons vanuit Amsterdam naar 
Suriname vliegt. Het uitvoeren van deze muzikale 
grootheid uit de Lage Landen heeft iets kolonialis
tisch, maar de bewoners van deze ex- kolonie in De 
West zijn wel meer gewoon. 
De luchthaven Zanderij is een bescheiden bedoe
ning, eigenlijk is het maar een vliegveld en de 
loodsen nauwelijks meer dan de barakken zoals de 
US Air Force ze eind 1945 achterliet... 

m Desi Bouterse 

Huizen in Paramaribo, getuigen van een koloniaal verleden. ^ 
DE avond valt gauw aan de 

Noord-oostkunst van 

Zuid-Amerika. Het is nau
welijks I9u. en het donkert reeds, 
maar de loden warmte striemt 
onbarmhartig de passagiers die 
een na een uit de luchtgekoelde 
jet stappen. Eind augustus is het 
in Suriname dag en nacht om en 
bij de 30 graden en dat is voor de 
noorderling net iets te veel van 
het goede. 

Schaduw 
De ontvangsthal lijkt wel een 

stationnetje langs een provincies
poorlijn, de grote aanwezigheid 
van militaire politie valt op en 
neemt elke twijfel weg: het is hier 
uitkijken. Maar dat is niet onge
woon voor een (Zuidamerikaans) 
land waar de militaire diktatuur 
net de plaats ruilde voor een 
burgerregering. 

Daarover later ondervraagd zal 
de Surinaamse vice-president >̂ r-
ron de militaire aanwezigheid niet 
ontkennen maar verschonen 
...daar het land zich in een over-
gangsfaze bevindt." 

De kontrole op Zanderij ge
beurt nauwgezet en heeft het 
vooral gemunt op de enkele dui
zenden naar Nederland gevluch
te Surinamers die voorlopig in het 
moederland ongewenst zijn. De 
schaduw van kommandant Desi 
Bouterse, alhoewel met zijn mili
taire terug in Fort Zeelandia, is 
bescheiden maar efficiënt aan
wezig. 

Tweede hindernis is het ver
plicht uitwisselen van buitenland
se valuta, van levensnoodzaak 
voor dit land in de ekonomische 
knoei, ledere buitenlander wordt 
verplicht een bedrag op tafel te 
leggen gelijk aan 500 Surinaam
se gulden, 1 SFL(orijn) is onge
veer gelijk aan 23 Bfr. 

Het is lang wachten eer alle 
plichtplegingen rond zijn; de 
nacht is gevallen als naar Para
maribo, zo'n 45 km terug naar de 
kust, kan gereden worden. 

Suriname rijdt links, ook al 
staat het autostuur links wat be
stendig aanleiding geeft tot 
adembenemende hoogstandjes 
bij inhaalbewegingen. 
De rit naar de hoofdstad geeft 

niets prijs van het landschap, 
slechts hier en daar pinkt een 
flauw lichtje en verraadt dat er 
mensen wonen. Anders is het 
wanneer de eerste nederzetting, 
Lelydorp, bereikt wordt. Mensen 
zitten in de zwoele avond onder 
de palmen en wachten op het 
beetje koelte van de nacht... 

Slogans 
Paramaribo kondigt zich 

schoorvoetend aan, de hoofdstad 
op de linkeroever van de Surina-
merivier met z'n nauwelijks 
200.000 inwoners waarvan 60% 
creolen en bijna 30 % hindoesta-
nen. 

Onmiddellijk springen de vele 
onhandig geschilderde slogans 
in het oog gericht tegen het be
zoek van de Nederlandse minis
ter van Buitenlandse Zaken, de 
liefde tussen beide landen is 
nooit erg groot geweest... 

De schaarse verlichting laat 
een rommelige voorstad zien 
maar naarmate het centrum vor
dert worden rijen mooie houten 
huizen uit de koloniale tijd zicht
baar, een beetje Hollands, een 
vleugje Java, wat geur uit de 
koffieplantages van een ver ver
leden... 

Aan De Waterkant voorbij Fort 
Zeelandia en het presidentieel 
paleis met de palmentuin ligt ho
tel Torarica, een karakterloos ste
nen gebouw met casino en 
zwembad, als een eiland in deze 
houten stad. Hier geen gevleu
gelde Beethoven, uit een wach
tende taxi galmt lawaaierig de 
Bovenmoerdijkse hit ,,Het is 
moeilijk bescheiden te blijven..." 

(m.v.l.) 

Volgende week: 
Onze samenwerking 

met Suriname 

Data & Feiten 

1594: Domingo de Vera neemt 
Guyana in bezit voor Spanje 
1613: invasie van Amsterdamse 
kooplieden 
1630: kolonisatie- pogingen van 
Frankrijk mislukken 
1650: Engelsen nemen Suriname 
in, de oorspronkelijke indianenbe
volking vlucht in de wouden 
1664: aankomst van een grote 
groep Joden uit Cayenne. 
1667: de Engelse kolonie wordt 
veroverd door een Zeeuws eska
der. Bij de Vrede van Breda staat 
Engeland de kolonie Suriname af 
aan de Hollanders. 
1683: de Staten van Zeeland verko
pen Suriname aan de Westindische 
Compagnie, de stad Amsterdam en 
de familie van Sommelsdijck. Hu
genoten doen hun intrede en vesti
gen er de koffiekultuur. 
1765- 1793: grote slavenopstan
den. 

1804- 1816: Suriname onder En
gels Tussenbestuur. 
1808: afschaffing van de slaven
handel. In totaal werden naar Suri
name zo'n 315.000 slaven aange
voerd, bij de afschaffing bedroeg 
hun aantal nog 37.000. Vele slaven 
waren de plantages ontvlucht en 
vestigden zich diep in het binnen
land, hun afstammelingen worden 
de (Marrons genoemd en wonen nu 
nog in de wouden. 
1845: Hollandse boeren vestigen 
zich in De West. 
1850: Zo'n 3000 Chinezen worden 
aangevoerd, ook Portugezen en Li-
banezen. 
1 juli 1863: Officiële afschaffing 
van de slavernij. Deze Emanipatie-
dag wordt nu nog herdacht. 
1873: De eerste Immigranten uit 
Brits-lndië worden als kontraktar-
beiders op de plantages tewerkge
steld. De aanvoer duurt tot 1917. 
Van deze 34.000 mensen verkoos 
tweederden in Suriname te blijven. 
1890: Immigratie uit Nederlands In-
dië ( Java). Van de 33.746 aange-
voerden keert eenderde terug, de 
rest blijft in Suriname. 
1922: Suriname wordt een gebieds
deel van het Koninkrijk der Neder
landen. 
1948: Het algemeen stemrecht 
wordt ingevoerd. 
25 nov. 1975: Suriname wordt on
afhankelijk. 
25 febr.1980: Staatsgreep door het 
leger. 
1982: Kommandant Desi Bouterse 
wordt regeringsleider 
Juli 1986: Het jungle-kommandao 
van Ronnie Brunswijk staat op te
gen Bouterse 
29 nov.'86: in het dorp Mooiwana 
worden 35 bosnegers gedood door 
de militairen. 
8 dec.'86: 15 oppositieleden wor
den vermoord. Duizenden Surina
mers vluchten naar Nederiand. 
1980-1987: Gemengd militair- bur
gerlijk bestuur. 
30 sept. 1987: Nieuwe grondwet 
25 nov. 1987: Algemene verkiezin
gen, voor het eerst wordt gekozen 
voor 51 leden van de Nationale 
Assemblee. Bouterse trekt zijn mili
tairen terug in Fort Zeelandia. 
25 jan. 1988: Het leger draagt de 
macht over aan de nieuwe rege
ring. President Shankar wordt geïn
stalleerd. 
19 juli 1988: Nederiand neemt op
nieuw kontakt op met de oud- kolo
nie in De West. 

Een regenboog van volkeren 

„...door heel de wereld 
wordt mijn land bewoond..." 

Wellicht was de ,,ontdekking" van Amerika 
door Columbus minder spektakulair dan de 
gevolgen, want in zijn blanke spoor werden niet 
te tellen kleurige volkeren aangevoerd; arbeids
krachten voor de ontginning van dit maagdelijke 
kontinent. 

Vrijwel nergens ter wereld treft men een 
grotere mengeling van rassen en volkeren als in 
de drie Guyana's, een ex -Brits, een Frans en 
Suriname. 

DE oorspronkelijke india
nenbevolking is thans 
in de minderheid, ze 

leeft in de regenwouden en 
langs de kust; de meerder
heid van de bevolking bestaat 
uit Aziaten die de negerslaven 
(sinds 1863 vrijgekomen) kwa
men vervangen. De meeste 
gewezen slaven trokken naar 
de steden en werden stads
creolen die hun voorvaderlijke 
gebruiken verloren. Niet de 
bosnegers, die bleven hun 
herkomst trouw, zij zijn de na
zaten van de slaven die de 
plantages ontvluchtten. Ze 
worden daarom de marrons, 
de wegvluchters genoemd. Ze 
leven langs de rivieren in klei
ne goed gestruktureerde ge
meenschappen waar ze nog 
afrikaans leven. 

De samenstelling van de 
huidige Sunnaamse bevolking 

is een wirwar van allerhande 
komaf: 37 % hindoestanen, 
31 % creolen, 15 % bosne
gers, 3 % indianen, 2 % Chi
nezen en 1 % Europeanen. 

Wie er het volkslied van Su
riname op naleest valt dan ook 
volgende zin op: ,,Hoe wij hier 
ook samenkwamen aan zijn 
grond (Suriname) zijn wij ver
pand." 

En de in Nederland wonen
de dichter Shnnivasi zegt het 
iets duidelijker: ,,...door heel 
de wereld wordt mijn land be
woond/ uit alle streken kwam 
het leven hier toegestroomd." 

Shrinivasi (Hindiwoord voor 
Surinamer) wil met zijn werk 
een brug slaan tussen de di
verse bevolkingsgroepen van 
zijn land, een boeiende maar 
niet gemakkelijke opdracht. 
Ook de schrijfster Bea Vianen, 

In de Surinaamse maatschap
pij staat de vrouw-moeder 
hoog aangeschreven. Dit 
beeld toont de werkzame ne
gervrouw in haar gekende 
kota-missieklederdracht. 

eveneens in Nederland, ver
telt over haar herkomst: ,,lk 
ben geboren uit het samen
vloeien/ Van Indianenwate-

ren. Een oplossing waarvan 
de Britsguyanse de sterkste 
is./ 

De officiële taal van Surina
me in het Nederlands maar 
het Hindi en het Javaans le
ven stevig verder. Uit de Brit
se overheersing (tussen 1650 
en 1667 en nog eens tussen 
1804 en 1816) stamt het ne
ger-Engels, uit de slaventijd 
stamt het Sranan-tongo of 
Takki-Takki, de taal van de 
stadnegers die dan weer af
wijkt van het Suramakaans 
zoals het door de bosnegers 
gesproken wordt. 

Al deze falen moeten het 
afleggen tegen het Neder
lands dat de taal van de bur
gerij is want... hoe hoger men 
klimt in de Surinaamse sa
menleving hoe meer Neder
landse woorden men in de 
eigen taal gebruikt... Pogin
gen om het Sranan tot officiële 
taal te verheffen mislukten. 

Of het Nederlands zal blij
ven primeren is een vraag die 
steeds meer en meer gesteld 
wordt. Maar eigenlijk hangt 
dat ook een beetje af van de 
ijver waarmee Nederland en 
Vlaams- België de komende 
jaren met hun taaigenoten in 
De West ook op het vlak van 
de taal opnieuw zullen samen
werken. 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 17sept. 
n BRT 1 - 1 5 00 
Deze van de vijfde kolonie, film 
D BRT 1 - 1 6 45 
Steek-er-wat-van-op-show, 
D BRT 1 - 18.20 
Rondomons, jeugdmagazine 
D BRT 1 - 18.45 
Europese volksverhalen, 
D BRT 1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen, 
D BRT 1 - 20.20 
Klopjacht, TV-film 
D BRT 1 - 21.55 
Terloops, een aparte kijk op de wereld 
D BRT 1 - 22.40 
De vereffenaar, aktieserie 
D BRT2 - 2 25 
Olympische spelen, openingscere
monie 

D BRT2 - 15.00 
Olympische spelen, herhaling 
D BRT2 - 20.00 
Studio Olympia, herhaling 
n BRT2 - 23.00 
De schaduw van een twijfel, thriller 
D Ned. 1 - 15.41 
Pete en z'n draak, Disneyfilm 
D Ned. 1 - 18.11 
Dit is Disney, tekenfilmmagazine 
D Ned. 1 - 19.50 
The China Syndrome, film 
D Ned. 1 - 21.53 
Cheers, komische reeks 
D Ned. 1 - 22.41 
St. Elsewhere, ziekenhuisserie 
D Ned. 2 - 1 7 30 
Magnum, detektieveserie 
D Ned. 2 - 20.29 
Family Ties, komische reeks 
D Ned. 2 - 21.00 
Lady Blue, detektiveserie 
D Ned 2 - 22.30 
Grease 2, film 
D Ned 2 - 0.25 
Eenzame strijd, TV-film 
D Ned. 3 - 22.00 
Last night of the Proms, rechtstreeks 

Zondag 18 sept. 
D BRT 1 - 11.00 
De zevende dag, blikvanger 
D BRT 1 - 12.45 
Sunday Proms, werk uit Scarlatti van 
Vivaldi 
D BRT 1 - 15 45 
Kung Fu, TV-film 
D BRT 1 - 17.00 
Mannix, detektiveserie 
D BRT 1 - 18.20 
Van Pool tot Evenaar, kwis 
D BRT 1 - 20.05 
Midzomernacht sekskomedie, film 
D BRT1 - 21.30 
De jaren zestig, mens en wetenschap 
in opmars 
D BRT 1 - 22.35 
Het verhaal van Hollywood, serie 
D BRT2 - 0.55 
Olympische spelen, tot 18u 
D BRT2 - 20.00 
Studio Olympia, overzicht van de dag 
D BRT2 - 23.00 
Objektief in zicht, film 
D Ned. 1 - 17.00 
Vijftig jaar Britse film, dok. serie 
D Ned. 1 - 19 05 
Patrick Pacard, jeugdserie 
D Ned. 1 - 19.59 
Monte Carlo, spionageserie 
D Ned. 1 - 21 55 
Frank's place, komische reeks 
D Ned. 1 - 22.20 
Cagney & Lacey, politieserie 
D Ned. 2 - 20.40 

Na een dolle nachtkomt de ontnuchtering voor Josiane Balasko en 
Thierry Lhermitte in ,, Nuit d 'ivresse''. Zaterdag 17 september op RTBf 
1, om 20U.35 en zondag 18 sept. op TF 1 om 20u.40. 

Heimwee naar Zuid-Afrika, reis
verslag 
D Ned. 2 - 21.32 
The singing detective, serie 
D Ned. 2 - 22.35 
Post USA, presidentsverkiezingen 

Maandag 19 sept. 
n BRT 1 - 1500 
Zonen en dochters, serie 
n BRT 1 - 15.25 
Terloops, herhaling 
D BRT 1 - 16,100 
Van Pool tot Evenaar, kwis 
D BRT 1 - 18.05 
Kameleon, voor kinderen 
D BRT 1 - 18.30 
Willem Teil, jeugdserie 
D BRT 1 - 19 20 
Oshin, serie 
D BRT 1 - 19.40 
Extra politieke tribune, CVP 
D BRT 1 - 2015 
Vreemdeling in eigen land, serie 
D BRT 1 -• 21.00 
Labyrint, info 
n BRT2 - 0 55 
Olympische Spelen, tot 18u. 
D BRT2 - 20 00 
Studio Olympia, dagoverzicht 
D BRT 2 - 23.00 
Bunny Lake wordt vermist, film 
D Ned 1 - 15 30 
Holiday Island, serie 
D Ned 1 - 19.18 
Haal het doek maar op, jeugdteater 
D Ned. 1 - 20.43 
Haal het doek maar op, gala van Ned 
Teaterprijzen 
D Ned. 1 - 22 40 
Haal het doek maar op, 
D Ned. 2 - 16 00 
De kulinaire schatten van China, 2-
delige dok 
D Ned. 2 - 20.30 
Oceans of fire, TV-film 
D Ned. 2 - 22 55 
Night Court, komische reeks 

Dinsdag 20 sept. 
D BRT 1 - 15.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 1 - 18 15 
Kinderen in Europa, serie portretten 
D BRT 1 - 18.30 
De kleinste zwerver, serie 
D BRT 1 - 18 55 
Zonen en dochters, sene 
D BRT 1 - 19.20 
Oshin, serie 
D BRT 1 - 19.40 
Extra politieke tribune, Agaiev 
D BRT 1 - 20.20 
I.Q., kwisprogramma 
D BRT 1 - 20.50 
Argus, praatprogramma 
D BRT 1 - 21 55 
Pastorale, Symfonie nr. 6 in F van Van 
Beethoven 

D BRT 2 - O 55 
Olympische spelen, doorlopend tot 
17U.30 
D BRT2 - 20.00 
Studio Olympia, dagoverzicht 
D BRT2 - 23 00 
Ivy, film 
D Ned. 1 - 15 30 
James Herriot, serie 
D Ned. 1 - 1 6 27 
Rasmus en de landloper, jeugdserie 
n Ned 1 - 17.16 
Een ongeluk zit in een klein hoekje, 
Disney-tekenfilm 
D Ned. 1 - 19 18 
Cosby Show, serie 
n Ned. 1 - 19.45 
Act of passion, TV-film 
D Ned. 1 - 21.22 
Cheers, komische reeks 
D Ned. 2 - 15 30 
De wilde olifanten van Afrika, 2-
delige film 
n Ned 2 - 16 16 
Laurel & Hardy in speelgoedland, 
film 
D Ned. 2 - 17.25 
De avonturier, sene 
D Ned. 2 - 20.29 
De fabriek, sene 
D Ned. 2 - 21.25 
Rabarber Rabarber, komische film 

Woensd. 21 sept. 
D BRT1 - 14 45 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 1 - 15.10 
Wielrennen, Parijs-Brussel 
D BRT 1 - 18.05 
Merlina, kinderserie 
D BRT 1 - 18 30 
Kilimanjaro, nieuwsmagazine voor 
kinderen 
D BRT 1 - 18.55 
Zonen en dochters, sene 
D BRT 1 - 19.20 
Oshin, sene 
D BRT 1 - 19.40 
Extra politieke tribune, CVP 
D BRT 1 - 20.15 
Een zaak voor twee, serie 
C BRT1 - 21.15 
De staking, satirische TV-film 
D BRT 1 - 22 05 
Verwant, kunstmagazine 
G BRT2 - 0.55 
Olympische Spelen, ononderbroken 
tot 18u 
D BRT2 - 20.00 
Studio Olympia, dagoverzicht 
C BRT2 - 23 00 
Fluiter, film 
D BRT2 - 0.00 
Geheimzinnige indringer, film 
D Ned. 1 - 16 25 
Lassie, jeugdserie 
D Ned. 1 - 19.18 
Avonturenbaai, serie 
D Ned 2 - 16 05 
Square Pegs, jeugdserie 
D Ned 2 - 17 40 

Magnum, detektiveserie 
L Ned 2 - 20 29 
Veronica film special, filmidool Rob 
Lowe 
r Ned 2 - 21 50 
Saturday night fever, film 

Dond. 22 sept. 
D BRT 1 - 15.00 
Zonen en dochters, sene 
n BRT 1 - 15.25 
Argus, herhaling 
D BRT1 - 16.30 
Verwant, kunstmagazine 
D BRT 1 - 18.10 
Kung Fu, sene 
D BRT 1 - 18.55 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 1 - 19.20 
Oshin, serie 
D BRT 1 - 19.40 
Extra Politieke Tribune, Volksunie 
n BRT 1 - 20 20 
Hoger-Lager, spelprogramma 
D BRT 1 - 21.05 
Panorama, aktualiteiten 
D BRT 1 - 22.00 
Lorentz en zonen, dultse kroniek 
D BRT2 - 0.55 
Olympische Spelen, tot 16u.30 
D BRT2 - 20.00 
Studio Olympia, dagoverzicht 
n BRT2 - 23 00 
Macht van de fluiter, film 
C BRT2 - 23.55 
Teken van de fluiter, film 
D Ned. 1 - 15 30 
De Onedin Lijn, sene 
• Ned 1 - 19.52 
Howard's Way, sene 
• Ned 1 - 20.43 
Monte Carlo, spionageserie 
• Ned 1 - 22.40 
Een kind voor een ander?!, sene 
• Ned. 2 - 16.35 
Die Schwarzwaldklinik, sene 
D Ned. 2 - 19 00 
Airwolf, avonturensene 

Vrijdag 23 sept. 
D BRT 1 - 15.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 1 - 15 25 
Hoger-Lager, spelprogramma 
D BRT 1 - 16.05 
Panorama, aktualiteiten 
D BRT 1 - 18.20 
Klim op, 
D BRT 1 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 1 - 19.22 
Oshin, sene 
D BRT 1 - 19.40 
Extra politieke tribune, PVV 
D BRT 1 - 20.25 
Première, nieuwe films 
n BRT 1 - 20.55 
Een ongehuwde vrouw, film 
D BRT 1 - 22 55 
Filmspot, 
n BRT2 - 0 55 
Olympische Spelen, tot 16u.30 
D BRT2 - 20.00 
Studio Olympia, dagoverzicht 
D BRT2 - 23.00 
Op een eenzame plaats, film 
D Ned. 1 - 15.30 
Holiday Island, serie 
D Ned. 1 - 16 15 
Matlock, advokatenserie 
D Ned. 1 - 19.18 
De mysterieuze vreemdeling, sene 
n Ned. 1 - 20.31 
Damien, priester onder de lepralij
ders, TV-film 
D Ned. 1 - 23.35 
El Norte, film 
D Ned 2 - 17.00 
Derrick, serie 
D Ned. 2 - 18.00 
Dusty, sene 
D Ned. 2 - 20.29 
Platvoet aan de Nijl, film 
D Ned 2 - 22.50 
Simonskoop, nieuwe films 

Een flÊm 
per dag 

Zaterdag 17 sept. 
Nuit d'Ivresse 

Franse komische film uit 1986 met 
o.a Thierry Lhermitte en Josiane Ba
lasko TV-presentator Jacques Belin 
heeft een pnjs ontvangen en gaat zich 
diezelfde avond nog bezatten. Hij 
maakt kennis met Frède, een vrouw 
die net uit de gevangenis werd ontsla
gen. (RTBf 1, om 20U.35, ook zondag 
op TF1) 

Zondag 18 sept. 
A Midsummer's Night Sex Comedy 

Amerik film van Woody Allen uit 
1982 met Mia Farrow, José Ferrer en 
Woody Allen. In de zomer van 1905 
hebben Andrew Hobbs, een makelaar 
en uitvinder, en zijn vrouw Adrian een 
aantal gasten uitgenodigd in hun huisje 
op het platteland. (BRT 1 , om 20u.05) 

IVIaandag 19 sept. 
Bunny Lake Is Missing 

Ann Lake en haar 14-jarig dochtertje 
Bunny zijn voor enkele weken m Lon
den Ann wil haar broer helpen bij zijn 
verhuis en brengt Bunny naar een peu
tertuin. Als ZIJ 's middags Bunny wil op
halen blijkt niemand het meisje ooit te 
hebben gezien Amerik thriller van 
Otto Premmger uit 1965. (TV 2, om 
23u.) 

Dinsdag 20 sept. 
Ivy 

Amerik film uit 1947 De knappe Ivy 
is getrouwd met de berooide Jervix 
Lexton. Zij houdt er een minnaar op na 
en heeft bovendien nog een verhou
ding met de schatrijke Rushworth (TV 
2, om 23u.) 

Woensd. 21 sept. 
Saturday Night Fever 

Tony Mareno is de meester van de 
discodans in de buurt Op een dag 
maakt hij kennis met Stephanie, een 
intelligent meisje, dat hem wijst op de 
zinloosheid van zijn bestaan Tony wil 
daar wat gaan aan doen Amenk film 
van John Badham uit 1977 met John 
Travolta, Karen Gormey en Barry Mil
ler. (Ned. 2, om 21u.50) 

Dond. 22 sept. 
Pour La Peau d'Un Flic 

Franse politiefilm van en met Alain 
Delon uit 1981. Choucas, een ,,harde" 
jongen, geeft zijn baantje bij de politie 
op en wordt pnvédetektive. Van een 
oude dame krijgt hij de opdracht een 
blind meisje op te sporen. (RTBf 1, om 
20U.25) 

Vrijdag 23 sept. 
In A Lonely Place 

Amerik film uit 1950 met o.a. 
Humphrey Bogart, Gloria Grahame en 
Frank Lovejoy. Scenarioschrijver Dixon 
Steele valt voor zijn buurvrouw Laurel 
Gray nadat hij door haar getuigenis 
van moord werd vrijgesproken... (TV 
2, om 23u.) 
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Elke vroege zon

dagmorgen als de 
zon nog met haar 
moordend spel 
speelt troepen de 
Surmamers samen 
op het plein voor 
het presidentieel 

^ ^ " - ^ paleis van Paramari-
^ ^ ^ ^ * A bo. Het langwerpige 
^ ^ ^ ^ ^ ^ P grasplein, zo'n 
^ ^ ^ L ^ voetbalveld groot, 

^ ^ ^ ^ ^ ^ wordt grotesk het 
• ^ ^ ^ Eenheidsplein ge-
^ L ^ ^ B noemd en is afge-
^ ^ ^ F zoomd door de 

schaduwrijke Waterkant; dag en 
nacht komen hier grote families 
een beetje frisse lucht happen, ko
kosmelk drinken en een sate knab
belen. 

In een hoek van het plein ligt een 
soort Rond Punt waarop de vlag
gen van de dertien Zuidamerikaan-
se landen wapperen, een geschenk 
van een plaatselijk verzekerings
kantoor. 

Witstaart-
goudkeelkolibri 

Tussen de vlaggen liggen hon
den hun buik te verwarmen en sla
pen donkere mannen, ze lijken wel 
ebbenhouten beelden die er door 
een originele artiest werden neer-
gelgd. Maar nee, het zijn levende 
wezens die hun roes uitslapen; 
meer niet... 

Op het Eenheidsplein komen de 
vogelliehebbers van Paramaribo 
samen, een gild dat een ruim leden
aantal moet hebben, want Surma
mers van welke kleur ook houden 
waanzinnig veel van vogels. Zelfs 
sabelvreter Desi Bouterse is er weg 
van, zo erg dat er verteld wordt dat 
hij op de meest magere momenten 
van zijn ijzeren beleid dure vogelza
den liet aanrukken all over the 
world... 

In de stad en op het platteland Is 
man met kooi en daarin vogel een 
vertrouwd beeld. Doorgaans hangt 
het beest aan de zoldering van de 
hulzen. 
De meest geliefde vogel is een 
piepklein muisgrijs diertje met een 
even klem dieprood snaveltje, git
zwarte beweeglijke oogjes en poot
jes als kopspeldekes. 

Met tientallen komen de vogel
mannen samen om het In breed
voerige palavers over hun beestjes 
te hebben. Ze prijzen je hun waar 
aan en je uitvluchten dat de oceaan 
die je overmoet zoooo breed is 
nemen ze voor een lachertje. 

,,Daar zijn toch vogeldokters die 
je een een bewijs verkopen en bo
vendien krijg je er de kooi b i j . . . " 

Op het Eenheidsplein worden 
ook vinken gezet, net zoals bij ons. 
Hier zitten de vogels wel met in het 
donker. Een politieman speelt voor 
scheidsrechter en noteert de sla
gen die uit de kleine bekjes wippen. 

Als de zon hoog aan de hemel 
staat zijn de meeste vogelmannen 
verdwenen. Nog twee wachten op 
late klanten, de kcoien op het dak 
van hun auto, of gewoon aan een 
paal In het gras. De mannen slapen 
in hun auto net als de ebbenhouten 
kerels onder de dertien vlaggen. 

Op het eind van het Eenheids
plein staat het bronzen beeld van 
eerste- minister Pengel, zijn gin-
gantische buik beheerst het plein. 
In de namiddag komen hier kinde
ren vliegeren, Surinamers houden 
van alles wat vliegt... 

Het is inderdaad om gek van te 
worden, hier bevolken de mooiste 
vogels het luchtruim. Vaak zitten er 
aan het raam van het hotel. Ik ken 
hun namen niet maar ze voeren de 
mooiste kleuren van dit land; flad
derende regenbogen zijn het... 

Van één vogel is mij een duidelijk 
beeld bijgebleven: het olijf groene 
lijf, het beetje goud en wit; en zag 
ik ook wat rood? 

Volgens een van de mannen op 
de vogelmarkt zou het beestje wit-
staartgoudkeelkolibri heten. 

Alleen de naam reeds... 
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Overmorgen flakkert in Seoel het Olympische vuur 
weer op. Misschien is dit een goede gelegenheid 
even een blik in de Griekee oudheid te werpen... 
waar, 2.672 jaar vóór in 1896 in Athene de eerste 
,,moderne" OS gehouden werden, de ,,klassieke" 
OS ontstonden. De geschiedenis ervan omvat vele al 
door Griekse en Romeinse historici geschreven 
boekdelen. We beperken ons dus tot slechts enkele 
feiten en wetenswaardige anekdotes. 

IJ de oude Grieken waren 
de geestelijke en lichame
lijke opvoeding evenwaar

dig en onafscheidelijk met elkaar 
verbonden Sport nam een voor
name plaats in de opvoeding en 
eigenlijk het hele leven van de 
man Het spreekt dan ook bijna 
vanzelf dat er wedstrijden gehou
den werden, waaruit spelen ont
stonden, hoewel vele auteurs de 
aan Zeus gewijde Olimpische 
Spelen nog altijd een mythische 
oorsprong toekennen (de waar
heid ligt allicht m het midden) 
Naast de Olimpische waren er 
ook nog vele andere Spelen, 
waarvan de Pythische, die in het 
heiligdom van Delfi gehouden 
werden, nog steeds historische 
faam genieten 

Het oudste nauwkeurig beken
de jaartal uit de Griekse geschie
denis IS 776 voor Kristus, toen 
werden in Olympia de eerste 
Spelen georganiseerd Er zou
den daar m het geheel 261 OS 
gehouden worden, tot keizer The-
odosios in 393 door een edikt alle 
heidense heiligdommen verbood 
In de zesde eeuw werd het Olym
pia heiligdom door twee aardbe
vingen verwoest en met meer 
hersteld Alleen het grote atelier 
waar Fidias de magistrale beel
den van de Olympische helden 

kapte was overeind gebleven 
Overstromingen zorgden er later 
voor dat Olympia door een zeven 
meter dikke slijklaag bedekt 
werd In het midden van de vorige 
eeuw startte Ernst Curtius er de 
eerste opgravingen Nu is Olym
pia een prachtig historisch reliek 
in een mooie natuurlijk dekor, 
waar de opgravingen nog steeds 
voortduren en waar men met zon
der enige ontroering iets van de 
sfeer van weleer ervaart 

In het moderne dorp Olympia, 
een kilometer naast de histori
sche site gelegen, staat een vrij 
smaakloos Museum van de Mo
derne Olimpische Spelen Enkele 
povere postkaarten en vergeelde 
foto's herinneren ons eraan dat m 
1920 de zevende moderne Spe
len te Antwerpen in het huidige 
Stedelijke Beerschot-stadion ge
houdenwerden België werd toen 
met de organisatie belast omwille 
van de moed die het land tijdens 
de eerste wereldoorlog getoond 
had De op haar minst merkwaar
dige manier waarop de Belgische 
voetbalploeg toen olimpisch 
goud won, moet wellicht ook op 
rekening van de ,.dankbaarheid 
van de wereld" geschreven In 
ons volgend ,,Onthouden"-ru-
briekje komen we nog eens op de 
oude Griekse spelen terug 

^/\/èten 

In de Nederlandse provincie Gelderland vlakbij de 
stad Arnhem was men de jongste tijd druk bezig aan 
een enorm projekt: het maken van een oerwoud. 
Een echt tropisch bos met inheemse bomen en 
planten, kaaimannen, tapirs en apen. Een natuurlij
ke biotoop, zoals de gebieden rond de evenaar 
herbergen. 

ET als enig verschil dat 
de Hollandse wildernis 
kunstmatig op een tem

peratuur van 24 graden Celsius 
wordt gehouden onder een ge
avanceerd transparant dak Bur
gers Bush IS de naam van dit 
overdekte oerwoud, het grootste 
van de wereld Deze nieuwe pu
bliekstrekker van de dierentuin 
Burgers Zoo opende in juni haar 
deuren De tropenhal, 150 meter 
lang, 90 meter breed en 20 meter 
hoog, IS een natuurgetrouwe ko
pie geworden van een echte jun
gle met planten en dieren uit 
Afrika, Azie en Zuid-Amerika, 
met riviertjes, moerassen en wa
tervallen Plantages en inheemse 
nederzettingen, zoals een pyg
meeendorp, zullen de bezoekers 
helemaal het idee geven dat ze 
een verre reis achter de rug heb

ben Door het overdekte oerwoud 
slingert een aantal wegen, van 
makkelijk begaanbaar tot avon
tuurlijke bospaden, waarbij de 
mensen over omgevallen bomen 
moeten klauteren en door beken 
moeten waden Burgers Zoo di-
rekteur Van Hooff zegt ,,Wie wel 
eens in de tropen is geweest, 
moet kunnen zeggen Verrek, zo 
was het daar ook" 

Burgers Bush is toegankelijk 
voor publiek, dagelijks geopend 
van 9 tot 20 uur Het toegangsbe
wijs IS geldig voor de dierentuin, 
het safaripark en de , ,Bush" Het 
kost 13 gulden (+ 235 Bfr ) 

Adres Schelmseweg 85 in 
6816 SH ARNHEM 
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Het is jammer dat vele natuurprodukten die goed 
voor de mens zijn, door hem niet altijd als lekker 
ervaren worden. Zo halen velen nog wel eens de 
neus op voor kool. Dan is het nu de tijd om van 
gedachten te veranderen. Ze zijn nu op hun best 
sappig en vrij goedkoop. Het moment dus om kool in 
zijn vele variëteiten te ontdekken. 

KOOL IS de verzamelnaam 
voor een grote groep dik-
bladige groenten Oor

spronkelijk kwam kool in Europa 
vooral dichtbij de zeekusten voor 
[Vlaar de kweek ervan is nu tot 
diep in de binnenlanden doorge
drongen Die kweek is er trou
wens de oorzaak van dat er zo
veel verschillende koolsoorten 
ontstaan zijn 

Kolen zijn over het algemeen 
rijk aan vitaminen en mineralen 
Tot de gezondste behoort de boe
renkool van onze nationale 
stamppot, al wordt die m vele 
andere landen slechts als dieren-
voedsel gebruikt Onze hoogst 
gewaardeerde koolsoort is wel
licht de bloemkool die zowel rauw 
als gekookt kan gegeten worden 
BIJ het m stukjes snijden voor 
rauw gebruik gaat door blootstel
ling aan de lucht echter een vijfde 
van de vitamine C verloren Bij 
koken is het verlies evenwel nog 
veel groter, omdat vitamine C in 
water oplost De helft gaat zo 
verloren Rode en savoo/ekool 
bevatten meer calcium dan 
bloemkool en spruitjes, alle vier 
zijn ze echter rijk aan kalium 

Kool wordt, met uitzondenng 
van bloemkool en zuurkool, met 
door iedereen goed verdragen 
Dat komt ondermeer door het 
zwavelgehalte Daardoor staat 
lang gekookte kool kwa verteer

baarheid achter bij kort gekookte 
(1/2 uur koken is m feite voor alle 
soorten voldoende, de kool blijft 
zo ook lekker krokant) Ook rauw 
gebruikt zal fijngeschaafde of ge
raspte kool door velen beter wor
den verdragen dan gekookte 
kool Fermenten die tot de spijs
vertering bijdragen blijven in het 
rauwe produkt aanwezig, terwijl 
ze bij verhitting verloren gaan 

Specifieke varianten zijn kool
raap en koolrabi De eerste is een 
koolplant met sterk verdikte wor
tel, die met het bovenste gedeel
te enigszins boven de grond 
groeit en daar soms wat houterig 
IS (dit stukje afsnijden dus) Kool
raap IS vooral lekker bij varkens
vlees of in een stoofpotje Kool
raap wordt m reepjes gesneden 
op een zacht vuurtje in een goed 
gesloten pan m 20 tot 30 minuten 
gaar gekookt 

Koolrabi is een uit Duitsland en 
Oostenrijk afkomstige soort Zij 
bestaat ui een knolvormig verdik
te stengel die het hoofdbestand
deel van de groente uimaakt, zo
dat de bladeren slechts bij uitzon
dering gegeten worden Koolrabi 
kan uitwendig paars of lichtgroen 
zijn, van binnen is zij altijd wit Zij 
wordt als gekookt (zie koolraap) 
groentegerecht gegeten of rauw 
in slaatjes Door import uit Italiè 
en Israel is koolralii ook in de 
wintermaanden verkrijgbaar 
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— De „Werkgroep Samenleven" organiseert op zaterdag 17 septem
ber tussen 15 en 22 uur een SOLIDARITEITSDAG Het feest wordt 
opgezet vanuit de bekommernis het samenleven tussen de diverse 
bevolkingsgroepen van de buurten Anneessens, Sint-Gorik en Klem-
Kasteeltje te bevorderen en te ijveren voor een betere welzijnspolitiek 
voor de mensen die in deze buurten wonen en leven. 

Vanaf 15u. valt er hieel wat te belven in een tent op de Oude 
Graanmarkt, o.a. volksdans met de groep Clap'Sabots, en de senioren 
van Jette, Chileense dans en Flamenco. 

In een internationaal Restaurant kan u in een eksotische roes 
schransen en dnnken. Om 19u. start „Musicolor" met optredens van 
o.a. „Pinel" (folk uit het Pajottenland) en ,,Kiroci" (muziek met 
afrikaanse ziel en reggae aksentjes). Toegang 100 fr. (60 fr. voor mm. 
15 jarigen). 

— Tekenmen van HERMAN 
MAES, NINA HAVEMAN en 
WALTER DAEMS zijn te bekijken 
in het Kultureel Centrum Heus-
den-Zolder, Dekenstraat 40, 3540 
te Heusden-Zolder 

De tentoonstelling loopt tot 2 
oktober. Open: maandag, dins
dag, donderdag en vrijdag van 14 
tot 20u., woensdag van 14 tot 
17u., zaterdag van 14tot 18u. en 
zondag van 10 tot 12 en van 14 
tot 18u. 

Werk van Hernon Maes 
te Heusden-Zolder 

— JEAN BILQUIN „NAAR DE 
GESTALTE" is de titel van een 
boek over de schilder Jean Bil-
quin. 

,,De schilder- en tekenkunst 
van Jean Bilquin kent in de jaren 
1985-88 een merkwaardig inner
lijk verloop, onafhankelijk van en 
toch parallel met een tendens 

van de hedendaagse kunst 
(trans-avangarde, een term die m 
september '80 door Willem Elias 
voor de werken van Bilquin werd 
gesmeed) tot herontginning van 
pikturale waarden uit het verle
den m een vrije, speelse, haast 
kalligrafische interpretatie, waar 
de persoonlijke schriftuur op de 
uitdaging van zowel literair-myti-
sche als kunsthistorische als tri
viale tema's reageert met een 
eigen timbre, kracht en gebaar." 
aldus Annie Reniers-Philippot die 
de teksten schreef voor het boek. 
Het werk bevat voorts 15 kleuren-
reprodukties en 12 zwart-wit re-
produkties van tekeningen van 
Jean Bilquin. De foto's zijn van 
Walter De Mulder Te bestellen 
bij Jean Bilquin, Antoon Catrie-
straat 134, 9810 Drongen (voorin
tekenprijs 700 fr.). 

Een ekspositie met werk van 
Bilquin loopt nog tot 16 oktober in 
Museum ,,Dhondt Dhaenens", 
Museumlaan 14, 9831 Deurle. 
Open van woensdag tot vrijdag 
van 14 tot 18u., zaterdag en zon
dag van 10 tot 12 en van 14 tot 
18u. 

— Het proces van de hedendaag
se kunst wordt te vaak gemaakt 
aan de hand van tweedehands 
fragmentarische beelden. 

KIJKEN IS DE KUNST wil het 
grote publiek aan de hand van 
kunstwerken, vertrouwd maken 
met de hedendaagse kunst die m 
de omgeving (200 km) in openba
re kollekties wordt bewaard Bij 
deze tentoonstelling hoort een 
boek dat informatie over de he
dendaagse kunst ordent en ge
schikt maakt voor het vakkenpak
ket middelbaar onderwijs. Als lei
draad voor een verkenning van 
het kunstlandschap wordt werk 
van 6 kunstenaars getoond, die 
elk een specifieke relatie aan
gaan met licht en ruimte: Keith 
Haring, Robert Longo, Gilberto 
Zorio, Richard Hamilton, Marcel 
Broothaers en Richard Long. 

De tentoonstelling is toeganke
lijk tot en met 6 november in het 
Provinciaal Museum, Zuivelmarkt 

Keith Haring,,Kijken is de Kunst" 
1987 

33 te Hasselt. Open van dinsdag 
tot zaterdag van 10 tot 12u. en 
van 13 tot 17u., 's zondags van 
14 tot 17u. 

samenstelling t.s. 

vt^t 
Emigranten, 

De illusie voorbij 
,,lk keek naar buiten, naar de leegte onder me. 

Misschien keek ik ernaar om niet oog in oog te 
moeten staan met die andere leegte. In Zuid-Afrika, 
aan de rand van de maatschappij, wak ik erachter 
moeten komen dat alles wat voorbij het overleven 
ligt, luxe is" (190-191). 

DIT is de eindbalans die Dirk 
Degroote maakt m het 
vliegtuig dat hem na an

derhalf jaar verblijf m Transvaal 
naar Vlaanderen terugbrengt, 
arm aan illusies en door de erva
ringen geslagen. 

In zijn nieuwe roman Aange
spoeld brengt Jacques Hoste 
(°1950) het verhaal van drie jon
ge emigranten in Zuid-Afrika. 
Dirk, een werkloze boekhouder, 
weet dat hij zijn vertrouwd milieu 
nooit helemaal zal kunnen weg
cijferen maar wil het toch in de 
vreemde proberen. Een rottig 
verleden heeft Hans Balcaen ge
tekend als een zwakkeling én 
tegelijk een potentiële misdadi
ger. Om te ontsnappen aan de 
politie verplicht zijn vader hem 
naar Zuid-Afrika te emigreren. 
Paul Coetsier, een mislukte stu
dent, wil aan het systeem ont
snappen: anarchistisch ingesteld 
en ongevoelig voor elke hogere 
waarde, slaat hij zich cynisch 
door het leven. 

,,Aangespoeld" in een vreemd 
land, vinden de drie emigranten 
elkaar door toeval in de ijzer- en 
staalfabriek Yscor, ,,een 'stinken
de, vuurspuwende draak op een 
heuvel" (9) nabij Pretoria. In die 
stad delen de drie een kamer 
waar zij even kunnen ontsnappen 

aan de troosteloze realiteit. Daar 
groeit het idee van een gezamen
lijke tocht door Zuid-Afrika, een 
haast symbolische invasie. Wan
neer tijdens een voorbereidende 
rit de onderlinge verhoudingen 
helemaal spaak lopen, omdat 
Paul de vrouw inpalmt met wie 
Hans reeds een tijdlang optrok, 
rest er maar weiniig over van een 
ultieme poging toch nog iets te 
beleven. ,,Mijn vluctit naar hier 
was een wanhopige gok geweest. 
Een hersenschim opgedaan in 
die uitzichtloze stempelperiode, 
die vergeetput van vervroegd 
pensioen. En hier in Zuid-Afrika 
had ik de ontnuchterende waar
heid proberen te verbergen ach
ter de dwaze ambitie om toch nog 
een stuk van Afrika te zien vóór ik 
van een kale reis terukeerde" 
(146). 

Sociaal-realistisch 
Uiteindelijk maakt Dirk de tocht 

alleen, per fiets, want Coetsier 
had in een zoveelste koele bere
kening de zuur verdiende auto bij 
de zwakke Hans weggekocht. De 
fietstocht loopt uit op een totale 
desillusie- bij zijn terugkeer heeft 
Hans zelfmoord gepleegd en 
heeft de koele Coetsier zijn meis
je uit Vlaanderen laten overko-

" • • • T T 

IN Steel Dawn van Lance Hooi is 
zelfs hoofdakteur Patrick Sway-
ze met het bekijken waard. Dit na 

de bom gesitueerd zwaardverhaal is 
gewoon slecht en werd waarschijnlijk 
enkel hier uitgebracht omwille van 
Swayze Swayze er met in 

Starlight Hotel, de tweede tilm van 
Sam Pillsbury kreeg de première bij 
ons, m het Cartoon's festivalletje, te 
weinig van de verdiende kijkers 
Naast de Australische film is er ook 
een Kiwifilm ontstaan en het zal de 
Nieuw Zeelanders een boon wezen 
hoe men ze noemt, als je maar komt 
kijken En waarom met beginnen op 
deze op-weg-film De vriendschap 
tussen een man op de vlucht voor de 
lange arm van de wet, en een 13-jarig 
meisje op zoek naar haar vader, is het 
met zó origineel tema. Maar het 
werkt Het is 1930 en de depressie 
slaat hard toe, ook in New Zeeland 
Kate (Greer Robson — waar blijven 
ze die schitterende kindersterren ha
len "?) loopt weg bij haar tante, waar ze 
IS ondergebracht, nadat haar vader 
naar de stad Wellington trok, op zoek 
naar werk Op haar tocht ontmoet ze 
Patrick (Peter Phelps, een Australi
sche akteur op weg naar wereld
faam), een verbitterde oudstrijder van 
WO-1 en verlaten door zijn vrouw, 
timmert hij op een dag een deurwaar
der in elkaar Wanneer deze met 
meer bij bewustzijn wil komen, neemt 
hij de benen Dus alle klassieke ele
menten zijn aanwezig, trein op en af, 
slapen m schuren, trekken langs 
schitterende landschappen (kamera-

TMTW 

Miserabilisme in A Hora Da 
Estrella met t\/larcélia Cartaxo 

Nieuw 
in de bios 

man Warrick Attewell schildert een 
kleurepalet dat je soms met open 
mond zit aan te kijken) en al deze 

elementen zijn voor regisseur Pillsbu-
ry (zijn eerste film was de cultfilm The 
Scarecrow) de onderdelen voor een 
nieuwe cocktail 

A Hora Da Estrella van Suzanna 
Amaral is een van die zeldzame Bra
ziliaanse filmen die ons land berei
ken Het IS een miserabilistisch ver
haal over een lelijke, slonzige jonge 
vrouw, die een onderbetaald baantje 
vind en een domme vrijer en beiden 
uiteindelijk verliest Zelf met echt dom 
en onsimpatiek slaagt ze er met in uit 
het slop te raken De mensen om haar 
heen imiterend zoekt ze zich een weg 
door het leven te banen — maar als 
nu eenmaal begint met het imiteren 
van verliezers 

men en met haar centen een 
zaak opgestart. Dirk rest alleen 
maar de terugkeer 

Dit sociaal-realistisch verhaal 
van Hoste, waann de struggle for 
life centraal staat, is tegelijk een 
psychologische roman. De deso
late werkelijkheid waarin de per
sonages zich bewegen, werpt 
hen uiteindelijk op elkaar en op 
zichzelf terug. Overleven bete
kent er tegelijk leven met de an
deren en precies hier ligt hun 
failliet. Die mislukking ligt reeds 
gebed in hun verleden dat de 
auteur stuksgewijze m het ver
haal blootlegt. 

Het verhaal zelf lijkt ons weinig 
geïnspireerd geschreven. De af
wisseling heden-verleden en het 
wisselend standpunt van de ik
figuur (Dirk) en de meer objekti-
verende hij-passages kunnen de 
vaak oppervlakkige dialogen en 
beschrijvingen niet verhelen. 
Evenmin funktioneel is de keuze 
van het land waar de romanfigu
ren hun toevlucht zoeken. Hoste 
had hen, zonder invloed op zijn 
verhaal, naar Australië kunnen 
laten emigreren. Sinds Mandela 
zijn er over Zuid-Afrika andere 
dingen te vertellen dan enkel wat 
vrijblijvende gemeenplaatsen. 
Tenzij het uitdrukkelijk de bedoe
ling van de auteur is geweest. 
Dan komen zijn romanfiguren 
nog armtieriger over. 

l p . 

— Aangespoeld. Jacques Hoste. 
Ultg. Manteau, Antwerpen. 1988. 
191 biz., 595 fr. 

• mmiijmjjj 
Good Morning, Vietnam van Barry 

Levinson is een moedige Amerikaan
se film, die het in Europa zou moeten 
doen — in zijn kritiek op het Ameri
kaans optreden in Vietnam — maar 
hij zit zo vol met leuke anti-ametika-
nismen, dat de met Amerikaanse kij
ker er soms wel moeite mee zou 
kunnen hebben Een grap als (Per
soon 1 zegt): „We hebben Bob Hope 
gevraagd om op te treden, maar hij 
komt niet naar een politionele aktie 
(dit IS 1965, het ,,konflikt" staat nog in 
zijn kinderschoenen), „hij komt enkel 
naar een echte oorlog, daar heeft hij 
een groter publiek "(Persoon 2 ant
woordt)- ,,Misschien komt hij wel als 
het hier escaleert'" is met zo moeilijk 
te begrijpen Maar de talrijke verwij
zingen naar bv. de Amerikaanse TV 
dan weer wel, net zoals enkele mmo-
re politieke figuren. Maar laat dit de 
pret met bederven, haal je Ho Shi 
Min-pet uit de kast, steek je beautifull-
people-badge op, draai je Dylanpla-
ten, Nancy Sinatra en Melanie, oogst 
je nederwiet en laat je ondergaan in 
de woordenvloed van hoofdakteur 
Robin Williams (bekend van Mork, 
Popeye, The word according tot Garp 
en Moscou on the Hudson), die ge
woon subliem is in zijn rol van de 
anarchistische dj — Adrian Gronauer 
— die in Saigon het hele Amerikaan
se hoofdkwartier te kakken zet op hun 
eigen radio Dat zijn dan ook de 
sterkste passages van de film — 
buiten de studio schijnt het persona
ge van Gronauer met te werken, daar 
IS hij een man met weinig varianten, 
een doordruk van zichzelf, en dat is 
ook de zwakte van de film, die m zijn 
laatste half uur een tikkeltje melo 
wordt, gelukkig doorweven met de 
gruwelijke videoclip van Satchmo's 
,,WatAWonderfullWorld" Trouwens 
de hele sixties muziek werkt ook hier 
erg goed Waarom zou het met, dit is 
het kader waarin ze het best tot haar 
recht komt 

Willem Sneer 

UI. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • T l 
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2 tentoonstellingen 

Antwerpse Prentenkabinet 
bestaat 50 jaar 

13 

Antwerpens ,,gouden eeuw" was zonder enige 
twijfel de 16de, waarin de stad het zgz. New York van 
de toenertijdse wereld was. Daarna nam Amsterdam 
zeer zeker mede door de inbreng van talloze onder 
het Spaanse juk uitgeweken Antwerpenaren, de 
fakkel over. De scheiding der Nederlanden en de 
sluiting van de Schelde hadden weliswaar voor enige 
ademnood gezorgd, maar dat wilde met zeggen dat 
de Antwerpenaren in de 17de eeuw bij de pakken 
bleven zitten. Denken we maar aan Rubens, Van 
Dyck, Jordaen en zovele anderen. 

IN de tweede helft van de 16de 
eeuw had zich aan de Vrij
dagse Markt de van Franse 

afkomst zijnde „aartsdrukker des 
Konings" Christoffel Plantin ge
vestigd HIJ en zijn nazaten 
bouwden er een monumentale 
woning met atelier die nu als 
Plantin Moretus Museum wereld
faam geniet 

Unieke verzameling 
Akkoord, de voorgevel is nog in 

de wat droge Lodewijk XV stijl, 
maar de guldene Grimbergse 
steen maakt veel goed Daaren
tegen IS de binnenkoer m laat-
renaissance en vroeg-barok een 
absolute parel Tegen het Plan-
tijnse huis leunt in soliede arduin 
het Stedelijk Prentenkabinet en 
daar wordt nu feest gevierd Im
mers deze instelling bestaat nu 
50 jaar, wat gepaard gaat met 
twee tentoonstellingen die een 
inzicht pogen te geven in de in
houd van de diverse kollekties, 
wat — vreemd genoeg — een 
exclusief gebeuren is Het Pren
tenkabinet IS nl geen museum in 
de klassieke zin van het woord, 
maar eerder een dokumentatie-
en studiecentrum, waar de wer
ken uit de verzameling door de 
geïnteresseerden stuk per stuk 
moeten opgevraagd worden 

Een tweede nogal uitzonderlij
ke opvatting is dat die verzame

ling kwasie uitsluitend bestaat uit 
werken van Antwerpse of bij de 
metropool betrokken kunste
naars 

Wat geen beperking schijnt te 
zijn, want Antwerpen is van ouds
her een wereldcentrum op het 
gebied van de grafische kunsten 

Het huidige patrimonium bestaat 
Uit met minder dan 2 233 oude en 
15 935 moderne tekeningen, 
20 777 oude en 23 473 moderne 
prenten, 263 oude en 844 moder
ne prentenalbums verder 2 305 
koper- en etsplaten ruim 1 000 
gegraveerde houtblokken en een 
250-tal linossneden Ook kwalita
tief beschouwd omvat dit indruk-
iwekkend geheel de beste kollek
ties op wereldvlak van Antwerpse 
grafische kunst, waarin de gehe
le pleiade grote meesters vanaf 
de 16de eeuw tot op heden verte
genwoordigd IS met werken van 
groot belang voor de geschiede
nis van de onderscheiden strek
kingen en technieken in de 
Vlaamse prent- en tekenkunst m 
het bijzonder en — in alle be
scheidenheid gezegd — voor de 
internationale kunsthistorie in het 
algemeen 

Twee exposities 
De eerste tentoonstelling, van

af 24 september, is wellicht de 
merkwaardigste ,,Oude tekenin-

Joris Minne (1897-1988), ..Vandaag" uit ..Loptnptiek van Antwerpen", houtsnede, 1930 

gen, uit de 16de en 17de eeuw" 
Aan de hand van 46 vakkundig 
geselekteerde tekeningen wordt 

Advertentie 

Deze week 
in Knack Magazine 

Seoel 88 
Terwijl de vlammen van de studentenrellen er nog maar nauvt'elijks 

zijn gedoofd, brandt nu in Seoel het vuur van de olympische 
gedachte. Knack bericht deze week uitgebreid over de politieke 

situatie in Zuid-Korea, maar ook over het ekonomische wonder en 
vanzelfsprekend over de Spelen zelf, die eind deze week beginnen. 

Voorzitter Van Rompuy 

Herman Van Rompuy wordt dus straks, 
op 17 september, tot voorzitter van de 
CVP verkozen Wie is Herman Van 
Rompuy en wie is er voor en wie is er 
tegen hem'' Deze week in Knack 

Terug naar Emirdag 

Uit het Turkse Emirdag emigreerden een 
generatie geleden duizenden mensen 
naar de Westeuropese industrielanden 
Knack ging met enkele Belgische Tur
ken mee terug naar hun streek van her
komst Een reportage 

Oktober in Gent 

In de stad van Wiifried Martens en Guy 
Verhofstadt is Brussel bij de gemeente
raadsverkiezingen nooit echt ver weg 
Dat leidde zes jaar geleden tot een 
roomsblauwe koalitie, maar hoe liggen 
de kaarten nu'' Deze week in Knack 

Spion Verhelen 

De ter dood veroordeelde oorlogsmis
dadiger Robert Verbeten kwam na 1945 
in Oostenrijk aan de kost als spion voor 
de Amerikanen Dat blijkt uit een rap
port dat deze zomer werd gepubliceerd 
Verbeten, deze week in Knack 

de bezoeker in het Prentenkabi
net gekonfronteerd mt het teken-
kundige meesterschap van de 
belangrijkste meesters die de 
Vlaamse school in de behandel
de periode heeft voortgebracht, 
o a Pieter Paul Rubens, Jacob 
Jordaens, Antoon van Dyck, Jan 
Bruegel, Maarten de Vos, Jan 
Fijt 

De tweede tentoonstelling gaat 
vanaf 22 oktober in het Hessen-
huis met als titel,,Aanwinsten uit 
de kollekties moderne prenten en 
tekeningen" De representatieve 
selektie uit de verzameling wil de 
toeschouwer een overzicht geven 
van het bezit dat het Stedelijke 

Prentenkabinet tijdens de afgelo
pen vijftig jaar kon verwerven via 
aankopen, schenkingen en lega
ten Tegelijk biedt deze tentoon
stelling de gelegenheid om ken
nis te maken met de evoluties die 
zich binnen onze prent- en teken
kunst hebben gemanifesteerd 
vanaf de romantiek tot op heden 
Onder de vertegenwoordigde 
kunstenaars citeren we HenriDe 
Braeckeleer Alfred Ost, Walter 
Vaes, James Ensor, Rik Wouters, 
Jozef Cantre, Frans Masereel, 
Jons Minne, Victor Delhez, Vic 
Gentils, Panamarenko, Fred Ber-
voets. Pol Mara, Roger Raveel 

Nic van Bruggen 

Nederlandse Taalunie 
schrijft prijs uit 

In het kader van haar beleid ter bevordering van het GRENSOVER
SCHRIJDEND VERKEER VAN NEDERLANDSTALIGE LITERATUUR 
IN HET NEDERLANDSE TAALGEBIED stelt de Nederlandse Taalunie 
in 1988 voor Vlaanderen een bedrag beschikbaar van 100 000 Bfr 

Deze bedragen zijn bestemd voor een Vlaams en een Nederlands 
literair tijdschrift dat in het jaar 1989 een geïntegreerd nummer of een 
temanummer wil uitgeven rond de integratie van de Nederlandstalige 
literatuur Om in aanmerking te komen voor deze subsidie dient de 
redaktie een beargumenteerde synopsis van de beoogde aflevering te 
zenden aan de Nederlandse Taalunie, t a v de Algemeen Sekretaris, 
Stadhoudersplantsoen 2 te 2517 JL 's-Gravenhage 

Indien er verscheidene Vlaamse, respektievelijk Nederlandse, in
zendingen worden ontvangen zal het projekt dat het beste aansluit bij 
de doelstellingen van de Nederlandse Taalunie de Taalunie-bijdrage 
ontvangen Het is de bedoeling van de Nederlandse Taalunie om deze 
aanmoedigingssubsidie bij wijze van proef voor drie opeenvolgende 
jaren te verlenen Na deze proefperiode zal worden bekeken of het 
zinvol IS om, ter bevordering van de integratie van de Nederlandstalige 
literatuur in de literaire tijdschnften, een blijvende maatregel uit te 
werken De afsluitdatum voor het inzenden van de synopsis is bepaald 
op 31 oktober 1988 
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Seoul zestien dagen hoofdstad van de wereld 

Jacht op eeuwige roem 
wordt weer geopend 

In de nacht van vrijdag op zaterdag zal in Seoul het 
Heilig Vuur worden ontstoken. De 21ste Olympische 
Spelen van de Moderne Tijden kunnen dan begin
nen. 

WAT betekent Seoul 1988? 
Welke zijn de sportieve 
en andere verwachtin

gen? Hoe brengen de Belgen het 
er af? De antwoorden, of althans 
de pogingen daartoe, werden U 
in de voorbije dagen vanuit alle 
hoeken (dag- en weekbladen, ra
dio en televisie, binnen- en bui
tenlands) om de oren geslagen. 
De topsport is inderdaad een 
maatschappelijk, sociaal en eko-
nomisch verschijnsel geworden 
waar niemand nog omheen kan. 

Geschiedenis 
We gaan niet zover te beweren 

dat de OS ,,oorlog zijn zonder 
schieten" maar het staat wel vast 
dat van de oorspronkelijke be
doeling van Pierre de Coubertin 
niets meer is overgebleven. Zelfs 
niet meer de herinnering. 

Het is leerzaam en amusant 
enkele mijlpalen in de ontwikke
ling van de OS aan te wijzen. In 
1896 opende Ahtene de reeks 
met 311 deelnemers uit dertien 
landen. In 1900 ontstond er in 
Parijs enige heibel omdat er ook 
op zondag moest worden gelo
pen. Amerikaanse atleten bleven 
daarom langs de kant. Acht jaar 
later won een Amerikaans theolo-
gie-student de 110 meter horden 
met... een bijbel in de hand. Hij 
demonstreerde tegen sport op de 
dag des heren. Tussenin hadden 
in St.-Louis de derde OS plaats 
gevonden maar Amerika lag toen 
nog echt in een onbereikbare 
wereld. De meeste landen bleven 
thuis zodat de dertien deelne
mers aan de 400 meter allen 
rechtstreeks in de finale werden 
gedropt! 

Stockholm 1912 waren de Spe
len van de Amerikaanse Indiaan 
Jim Thorpe, door zijn volksgeno
ten ,,Lichtend Pad" genoemd. 
Jim won de vijf- en de tienkamp 
maar werd zes maanden later 
gediskwalificeerd omdat hij pro
fessioneel (voor geld dus) zou 
gehonkbald hebben... In 1973 
kreeg de man posthuum eerher
stel. 

Tarzan 
In 1920 wonnen de Belgen m 

het Beerschotstadion 35 medail
les waarvan 14 gouden. Onze 
voetballers werden Olympisch 
kampioen omdat de Tsjechen 
voortijdig het veld verlieten... In 
Parijs in 1924 meldde zich John
ny Weismuller, de latere Tarzan. 
Vier jaar later in Amsterdam zet
ten de dames voor het eerst aan 
in de atletieknummers. In Los 
Angeles werd in 1932 het eerste 
Olympisch dorp gebouwd. De fo
tofinish werd ingevoerd en het 
ereschavotje werd m gebruik ge
nomen. Berlijn 1936 waren de 
Spelen van... Jesse Owens en 

Adolf Hitler. Daarna volgde een 
onderbreking van twaalf jaar. In 
Londen '48 , op de Spelen van de 
soberheid, schitterde de Neder
landse Fanny Blankers-Koen. Ze 
won goud op de 100, 200, 800 en 
4 X 100 meter. Ze is nog een 
levende legende. Londen was 
ook historisch voor België: Gas
ton Reiff klopte Zatopek op de 
5000 meter en won het eerste 
atletiekgoud voor ons land. Vier 
jaar later was Zatopek de absolu
te held van Helsinki: hij won goud 
op de 5000, 10.000 en de mara
thon. Zijn vrouw pakte goud in het 
speerwerpen. In Helsinki ook 
meldden zich voor het eerst de 
Sovjetrussen (veertig jaar na de 
atleten van de tsaar) terwijl Tai
wan afwezig bleef omdat Kom-
munistisch China was uitgeno
digd. De politiek deed zijn intre
de. 

In 1956 werden de Spelen voor 
het eerst op het zuidelijk half
rond, in het Australische Mel
bourne, georganiseerd. De sfeer 
was gespannen omwille van de 
internationale politieke situatie. 
De Russen waren Hongarije bin
nengevallen en de Britten en 
Fransen intervenieerden in de 
Suezcrisis. In Melbourne zou Ro
ger Moens normaliter goud heb
ben gewonnen op de 800 meter. 
Een dom spierletsel hield hem 
thuis. Vier jaar later, in Rome, 
werd de rechts kijkende Moens in 
de laatste meters links voorbijge
lopen door Peter Snell... In de 
Italiaanse hoofdstad trad Afrika 
voor het eerst sportief op de voor
grond. Abebe Bikila won bloot-
voets de marathon. Op dezelfde 
Spelen werd ook Cassius Clay, 
de latere Mohammed Ali, een 
internationale beroemdheid. 

Munchen 
Tokio 1964 waren de OS van 

Gaston Roelants. De grootste lo
per uit onze atletiekgeschiedenis 
won goud op de 3000 meter stee
ple. Vier jaar later in Mexico 
sprong Bob Beamon zich in de 
legende. Zijn wereldrekort ver
springen (8.90 m) staat nog 
steeds overeind. De Spelen van 
Munchen '72 waren m een rouw
band gewikkeld. Arabische terro
risten gijzelden een gedeelte van 
de Israëlische afvaardiging. Elf 
Israëli stierven... Sportief was 
Munchen nochtans een absolute 
hoogvlieger: Mark Spitz zwom 
zeven gouden medailles bij el
kaar, het Russische turnstertje 
Olga Korbut veroverde de wereld 
en Miel Puttemans en Kareltje 
Lismont wonnen zilver op de 
10 000 meter en de marathon. De 
Fin Lasse Viren zegevierde op de 
5000 en de 10.000 meter. Een 
spektakulaire dubbelslag die hij 
vier jaar later m Montreal tot een
ieders verbazing zou herhalen. 

William Van DIjck, er wordt naar uitgekeken! (foto B. Coecke) 

Tussen de beide Spelen in had 
Viren nagenoeg geen wedstrijd 
gewonnen... 

In Canada schitterden ook de 
Roemeense turnster (toen 14 
jaar!) Nadia Comaneci en de Cu
baanse hardloper Juantorena. 
Laatstgenoemde hield Ivo Van 
Damme van het goud in de 800 
meter nadat hij eerder al de 400 
meter had gewonnen. Van Dam
me, die enkele maanden later 
zou sterven op een Franse snel
weg, was ook goed voor zilver op 
de 1500 meter. Lismont won deze 
keer brons in de marathon. 

Moskou '80 werd door een aan
tal Westerse landen (de Verenig
de Staten, West-Duitsland en Ja
pan) geboycot omwille van de 
Russische inval in Afghanistan. 
Vier jaar later in Los Angeles 
betaalden de Sovjets Amerika 
met gelijke munt. Het Oostblok 
boycotte op zijn beurt de Spelen. 
De Spelen van Californië kenden 
desondanks een historisch ver
loop. Carl Lewis evenaarde Jesse 
Owens en won goud op de 100, 
200, 4 X 100 meter en het ver
springen! Daarnaast, en dat was 
bijna ondenkbaar geworden, wa
ren de Spelen winstgevend voor 
de organisatoren. De privatise
ring en kommercialisering van de 
topsport was een onweerlegbaar 
feit geworden Een historische 
hindernis (?) was genomen. Een 
onomkeerbare ontwikkeling ove
rigens die door het lOK met ,,ge
mengde gevoelens" werd waar 
genomen Los Angeles immers 
kreeg de Spelen toegewezen om
dat zich geen andere kandidaat 
(met staatswaarborg) had ge
meld. 

Zestien jaar 
Seoul '88 kunnen grote Spelen 

worden omdat voor het eerst in 
zestien jaar geen echte boycot 
werd uitgevaardigd. In Montreal 
ontbraken de beste Afrikanen, 
daarna lieten Amerikanen en 

Russen verstek gaan. lOK-voor-
zitter Szamaranch begreep dat in 
Seoul alles of niets zou gespeeld 
worden. Een nieuwe boycot zou 
de Spelen definitief hebben ver
minkt. Niemand zou nog in de 
sportieve toekomst van het ma-
moutevenement hebben geloofd. 
De eenheid van tijd, plaats en 
handeling zou mogelijk voorgoed 
zijn doorbroken. Szamaranchs 
diplomatieke ervaring — hij was 
niet voor niets Spaans ambassa
deur in Moskou — redde (voorlo
pig?) zijn Spelen, zijn funktie 
en zijn" Barcelona 1992. 

Nieuwe rekords? 
In Seoul zullen dan ook rekords 

worden gevestigd: circa 12.300 
atleten uit 161 landen (indien 
Cuba daar nog niet in extremis 

bijkomt) zullen in dit verdeelde 
gebied eeuwige roem nastreven. 
België vaardigt 61 sportieve ver
tegenwoordigers af. Voor de 
meesten zal deelnemen belang
rijker blijken te zijn dan winnen. 
Onze medaillekansen heten ge
ring te zijn. Al hoopt men toch 
nog ergens op William Van Dijck 
(3000 m. steeple). An Goffin 
(luchtpistool), Robert Vandewalle 
(judo, categorie tot 95 kg.) en 
Ingrid Lempereur (zwemmen, 
100 en 200 m. schoolslag). Alge
mene verwachting is wel dat In
grid Berghmans in het vrouwen
judo — voor het eerst weerhou
den als demonstratiesport — 
hoog zal eindigen. Overigens ma
ken de leiders van ons Olympisch 
Komitee zich niet bijzonder druk 
over de eventuele medailleoogst. 

Zij beweren op de drempel van 
een nieuw tijdvak te staan. In de 
komende jaren zal er veel meer 
geld moeten worden losgeweekt 
voor de Belgische topsport. Dat 
geld moet komen van de over
heid, van sponsors en van de 
televisie (reklame). Binnen die 
driehoek ligt het heil en de toe
komst. Men is inderedaad voor
goed afgestapt van de amateur-
gedachte. Topsport is beroep-
sport. Met al wat daarbij hoort. 

Indien we goed geteld hebben 
zouden al 41 leden (37 kommer-
ciële ondernemingen + BRT, 
RTBf, Gemeentekrediet en Lotto) 
deel uitmaken van het geld verza
melende Olympische Fonds. Bij 
gebrek aan een nationaal sport
beleid probeert het BOIK zich op 
te werpen als ,,sportkabinet". In 
de gegeven omstandigheden is 
dat omstreden recht bijna een 
plicht geworden. Het duo Van 
den Eede-Rogge koestert groot
se plannen. Men wil begirfnen bij 
de jeugd. En dat is nodig want de 
fysieke paraatheid van onze jon
geren mag op zijn zachtst uitge
drukt ,,bedenkelijk" worden ge
noemd. De kombinatie van sport 
en studie wordt in dit land psy
chologisch onmogelijk gemaakt. 

Het is beschamend dat in ons 
onderwijs amper een paar uurtjes 
kunnen worden vrij gemaakt — 
en dan nog! — voor lichamelijke 
opvoeding. We wijken af? Hele
maal niet. Topsport ontwikkelt 
zich uiteindelijk in het verlengde 
van schoolse bedrijvigheid. De 
afstand tussen het ereschavotje 
op de Spelen en de trede van de 
lessenaar in de eerste klas is 
groot. Maar beide behoren tot 
dezelfde trap. Al denken de stu
denten in Seoul daar niet aan 
wanneer ze betogen. Vandaag 
vormen hun akties nog wereld
nieuws. Na de Spelen zal nie
mand nog aandacht aan ze 
schenken. Zo zit de wereld in 
elkaar. 

Flandrien 
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Het Partijbestuur deelt mee... 
Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van maandag 

12 september j.l. heeft algemeen voorzitter Jaak Gabriels 
volgende mededelingen verspreid ten behoeve van de 
pers... 

Met vreugde nam het Partijbestuur 
van de Volksunie kennis van het be
gin van uitvoenng, dat de regering 
heeft gegeven aan het luik „Nieuwe 
politieke kuituur" van het regeerak
koord. In het bijzonder wordt de in
breng van vice-premier en minister 
van Begroting en Wetenschapsbeleid 
H, Schiltz toegejuicht om naar aanlei
ding van de hangende topbenoemin
gen dit voor de VU wezenlijk onder
deel van het regeerakkoord aange
kaart te hebben. 

Geen Belgische ziekte 
De VU verwacht dan ook veel van 

de wetsontwerpen die klaargestoomd 
worden omtrent de toegandg en de 
beoordeling bij de magistratuur en de 
administratie. Gehoopt wordt dat Jus
titieminister Wathelet terdege reke
ning houdt met de inzichten van de 
VU, die neergelegd werden in het 
wetsvoorstel van volksvertegenwoor
diger H. Coveliers. Onder meer het 
vergelijkend eksamen bij de indienst
treding en de verplichte stage bij de 
bevordering zijn een must. Inzake het 
Openbaar Ambt wil de VU in het 
bijzonder dat door objektivering van 
aanwervingen en bevorderingen de 
kwaliteit gediend wordt. Verder hoopt 
de VU dat de aangestelde werkgroep 

Zoekertje 
D Gegradueerde in de logopedie 
zoekt werk in haar sektor in het Ant
werpse of Klein-Brabant. Voor inl. tel. 
staatssekretariaat Valkeniers, 
513.83.00 post 311. 

oog zal hebben voor de diepere pro
blemen die de administratie treffen. 
Een moderne beleidsvisie met het 
oog voor de dienstbaarheid aan de 
Gemeenschap, maar ook voor het 
individueel kunnen van de ambtenaar 
is zeker vereist. Overigens stelt de 
VU nu reeds dat bij de verruiming van 
de Vlaamse administratie met een 
propere lei zal moeten gestart wor
den. De Belgische ziekte mag in geen 
geval overgeënt worden (blijven) op 
Vlaanderen. 

De vreugde om het begin van een 
nieuwe politieke kuituur maakt de VU 
uiteraard niet blind voor het feit dat de 
regering beoordeeld zal worden op 
het eindresultaat. Feit is evenwel dat 
de VU zonder schroom kan stellen, 
dat het dank zij haar inbreng is dat het 
streven naar een nieuwe politieke 
kuituur eindelijk op de regeringstafel 
is beland. 

Ziel<enfondsen 
Naar aanleiding van het kongres 

van de Socialistische Mutualiteit wis
selde het Partijbestuur ook van ge
dachten over de rol van de zieken
fondsen, en meer algemeen over de 
toekomst van de ziekteverzekering. 
Deze gedachtenwisseling dient overi
gens ook tijdens de komende Ronde-
tafelkonferentie aan bod te komen. 

De bevraging die de Socialistische 
Mutualiteit bij haar leden organiseer
de, versterkt de Volksunie in haar 
overtuiging dat de band tussen zie
kenfondsen enerzijds en politieke 
partijen anderzijds definitief in vraag 
moet gesteld worden. De politieke 
eerlijkheid en het streven naar een 

nieuwe politieke kuituur eisen dat 
deze band doorgeknipt wordt, ten 
voordele overigens van de verzeker
den. Ook staat het Partijbestuur van 
de VU erop dat de kontrole op de 
uitgaven en de begroting van de zie
kenfondsen wordt toegewezen aan 
een onafhankelijke instantie. 

27ste Volksunie-kongres 

Tussen gisteren en morgen 
in de Rijschool van het Kultureel Cen
trum van de Vlaamse Gemeenschap 
,,Alden Biesen" te Bilzen-Rijkhoven. 

De lijsten voor de gemeenteraads
verkiezingen zijn neergelegd. De 
stembusslag draait op volle toeren. 
Tijd om op 2 weken van 9 oktober 
nationaal te getuigen van de paraat
heid en overwinningsdrang van de 
Volksunie. 

De regering Martens-VIII ging op
nieuw van start. Ondertussen kregen 
de staatshervorming, het sociaal-eko-
nomisch herstel, de staatsfinanciën, 
het belastingsstelsel... een eerste in
greep te verwerken. Tijd om een tus
sentijdse evaluatie te maken van de 
inbreng van de Volksunie. 

Een blik naar gisteren en morgen. 
Dat doen we op zondag 25 september 
om 14 uur in het Kultureel Centrum 
van de Vlaamse Gemeenschap ,,AI-
den Biesen" te Bilzen-Rijkevorsel. 

Programma 
,,De opdracht van een Vlaams-Na

tionaal gemeentemandataris" door 
volksvertegenwoordiger Johan Sau-
wens, voorzitter van de Vereniging 
van Vlaamse Mandatarissen. 

,,Honderd dagen beleidsverant
woordelijkheid van de Volksunie op 
de weegschaal" door vice-premier en 

Zondag, 25 september 1988 om 14u. 

minister voor Begroting en Weten
schapsbeleid Hugo Schiltz. 

Voorstelling van de kandidaat-man
datarissen. 

Slottoespraak door volksvertegen
woordiger Jaak Gabriels, algemeen 
voorzitter van de Volksunie. 

Animatie en muzikale begeleiding. 
De Landkommanderij Alden Bie

sen en zijn prachtige omgeving bie

den de kans er op 25 september 
een gezellige gezinsdag van te ma
ken. De gebouwen zelf, de perma
nente tentoonstelling, het Engels 
park, de rustige omgeving... kort
om, voldoende mogelijkheden om 
ook het gezin eens te betrekken in 
de verkiezingsstrijd. Meer inlichtin
gen hierover in het weekblad van 
volgende week. 

Gelijkschakeling tussen arbeider en bediende 

Een nieuwe 
arbeidsovereenkomst 
voor wericnemers 

Tijdens een druk bijgewoonde perskonferentie in 
liet Europees Parlement op woensdag 7 september 
j.l. stelden senator Roger Blanpain en de Europarle
mentsleden Willy Kuijpers en Jaak Vandemeule-
broucke hun voorstellen met betrekking tot een 
ingrijpende hervorming van het arbeidsrecht voor. 
Het belangrijkste punt hierin is de gelijkschakeling 
van het statuut van arbeider en bediende. 

OP sociaal vlak leven wij noch
tans in geen achterlijk land. 
Maar op een aantal punten 

is het toch dringend noodzakelijk 
onze sociale wetgeving in overeen
stemming te brengen met wat van 
een beschaafd land op het einde van 
de twintigste eeuw kan verwacht wor
den. Allernoodzakelijkst is dan ook de 
uitwerking van een nieuwe arbeids
overeenkomst voor de werknemers. 

Voor een 
adekwaat statuut 

Het nieuwe statuut van de werkne
mers dient te beantwoorden aan drie 
voorwaarden: eigentijds, rechtvaar
dig en humaan, doelmatig. 

— Eigentijds betekent dat men 
moet uitgaan van het feit dat het 
statuut van de werknemers evolutief 
is en dient rekening te houden met de 
demografische (denataliteit en longi-
viteit), ekonomische (internationalisa
tie en europeanisatie van de ekono-

mie), politieke (totstandkoming van 
de Europese markt met een sociale 
dimensie, vergelijkbaar Europees 
statuut), sociale (meer gevormde 
werknemers, verdwijnen van de on
geschoolde arbeider en opheffing van 
het onderscheid werkman-bediende) 
en technologische (nieuwe technolo
gieën, heropleving van thuisarbeid) 
ontwikkelingen die onze maatschap
pij kenmerken. Deze ontwikkelingen 
die interdependent zijn en mekaar 
onderling beïnvloeden zijn heden 
voor eenieder voldoende bekend. 

— Rechtvaardig en humaan om
sluit meerdere zaken. In het kader 
van het individueel statuut van de 
werknemer betekent dit o.m. een ge
lijke behandeling, met name een dis-
kriminatie tussen bedienden en werk
lieden en dit vooral op het stuk van 
bescherming van de vastheid van 
betrekking. Het betekent evenzeer 
een gelijke behandeling van oudere 
werknemers en een veralgemeende 

bescherming tegen willekeurig ont
slag. 

— Het geheel van de regels, die het 
statuut van de werknemer uitmaken, 
dient efficiënt en doelmatig te zijn, zo 
eenvoudig mogelijk en gescfiillen-
voorkomend. Onze huidige bestaan
de regeling inzake opzegging van 
bedienden laat terzake heel wat te 
wensen over. 

Akties op nationaal 
en Europees vlak 

Op nationaal vlak: 

Op nationaal vlak dient — aldus de 
woordvoerders — de wet van 3 juli 
1878 betreffende de arbeidsovereen
komsten fundamenteel gewijzigd. 
Reeds in 78 was deze wet maat
schappelijk voorbijgestreefd maar 
ook verbeteringen op het stuk van 
rechtvaardigheid, humaniteit en doel
matigheid zijn meer dan noodzakelijk 
geworden. Daarom heeft senator Ro
ger Blanpain een wetsvoorstel inge
diend dat globaal gezien veertien fun
damentele wijzigingen aan de wet 
betreffende de arbeidsovereenkom
sten voorziet: 

1. Het statuut van werklieden en 
bedienden één maken en de werkne
mers die thuis presteren, onder toe
passing van de beschermende bepa
lingen van deze wet brengen; 

2. Een eigen arbeidsovereenkomst 

voor kaderleden op het getouw zet
ten, met name op het stuk van infor
matie over hun loon- en arbeidsvoor
waarden én inzake specifieke vor
ming; 

3. De verzekeringsaenten als han
delsvertegenwoordigers aanstellen; 

4. Het recht op eigenheid van de 
werknemer en zijn privacy garande
ren. Dit houdt o.a. het recht in om lid 
te zijn van verenigingen (ook politie
ke) en er bestuursfunkties uit te oefe
nen, voordrachten te geven en te 
publiceren onder eigen naam; 

5. Arbeidsovereenkomsten voor 
bepaalde tijd toelaten omwille van 
ekonomische redenen en zo de glo
bale duur ervan de twee jaar bereikt 
deze overeenkomst als van een onbe
paalde tijd te aanzien; 

6. De verplichting voor de werkne
mer afschaffen om een medisch at
test bij de werkgever in te dienen bij 
afwezigheid omwille van ziekte; kon
trole door de werkgever blijft vanzelf
sprekend mogelijk; 

7. Toelaten dat de rechter geval per 
geval oordeelt welk de gevolgen zijn 
die in geval van dringende reden ten 
laste van de werknemer moeten 
weerhouden worden (opzeggings- en 
uitwinningsvergoeding, konkurren-
tieklausule, werkloosheidsuitke
ring,...); 

8. Een motiveringsplicht invoeren 
bij opzegging van de arbeidsovereen
komst door de werkgever; 

9. De regeling inzake opzegging 
vereenvoudigen door de duur van de 
opzeggingstermijn te koppelen aan 
één kriterium: de anciënniteit, wat wil 
zeggen: één maand opzegging per 
jaar dienstanciënniteit en een maksi-
mumtermijn van 18 maanden; 

10. De vergoedingen, die werkne
mers naar aanleiding van de beëindi
ging van de arbeidsovereenkomst uit
gekeerd worden, voor 50 % belas-
tingsvrij stellen; 

11. Voor de werknemer de moge
lijkheid voorzien om een gedeelte van 
de opzeggingstermijn te spenderen 
aan carrièrewisseling; 

12. De bediende beschermen te
gen ontslag omwille van ouderdom 
vooraleer de leeftijd van 70 jaar be
reikt wordt; 

13. De niet-konkurrentieklausule 
en de ontbindende voorwaarden nie
tig verklaren; 

14. De mogelijkheid van een 
dwangsom invoeren ter naleving door 
de werkgever van de verplichtingen 
uit de arbeidsovereenkomst. 

Op Europees vlak: 
In het Europees Parlement werd 

door de Europarlementsleden Willy 
Kuijpers en Jaak Vandemeulebrou-
cke een voorstel van resolutie inge
diend om de Europese Kommissie uit 
te nodigen een voorstel van richtlijn 
aan de Europese Raad van Ministers 
voor te leggen dat de rechten ten 
voordele van de werknemers, zoals 
die in het wetsvoorstel van Roger 
Blanpain neergeschreven werden, 
garandeert. Daarnaast kondigden 
beide VU-parlementsleden een aan
tal resoluties aan om de lidstaten 
(lees: België) aan te sporen de nieu
we verbeterende principes die Roger 
Blanpain hanteert, toe te passen in de 
nationale wetgevingen. 
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Volksunie Brussel 

Een vernieuwend beleid 
Vorige week stelde de Volksunie afdeling Brussel haar kandida

ten en programma voor op een perskonferentie. Onder het motto 
„Volksunie: een vernieuwend beleid" lichtten Walter Muls, onder
voorzitter van de afdeling, Bert Anciaux, lijsttrekker, Paul De 
Ridder, tweede kandidaat en Vic Anciaux, volksvertegenwoordi
ger-uittredend gemeenteraadslid, de standpunten van de Brussel
se VU toe. Eveneens werd een overzicht van de verschillende 
kandidaten gegeven. 

De Volksunie van Brussel-Stad 
heeft duidelijk gekozen voor een nieu
we aanpak Ze wensen komaf te ma
ken met de prestige projekten die 
zeker met ten gunste van de bevol
king op stapel worden gezet 

Op mensenmaat 
De Volksunie tieeft gekozen voor 

een beleid op mensenmaat waar alle 
mensen beter van worden, en vooral 
waarbij alle inwoners hun zegje kun
nen doen 

De Volksunie is geen partij die 
gesteund wordt door belangrijke 
machtsorganisaties en financiële in
stellingen De VU moet het hebben 
van haar eigen mensen, eigen mili
tanten en eigen kapitaal De Volks
unie IS de enige partij die met open 
handen ongebonden kan werken 
voor het welzijn van heel de bevolking 
van onze stad, vooral voor de belan
gen van onze Vlaamse Gemeen
schap 

In een lijvige brochure (geïnteres
seerden kunnen de publikatie aanvra
gen op volgend nummer Bert An
ciaux, 02/513 74 50) zet de Volksunie 
van Brussel Stad haar beleidsinten
ties uiteen Nieuwe bestuurskultuur, 
participatie en inspraak, milieubeleid, 
sociaal en kultureel beleid zijn geen 
holle begrippen voor de VU, doch het 
zijn de bouwstenen voor een open, 
volwassen en demokratische beleids-
struktuur, waarin de meerderheid die 
bestuurt respekt heeft voor de min
derheid die kontroleert, een ware plu
ralistische kuituur 

Zo dient ook de gemeentelijke be
groting als een werkelijk beleidsin
strument gehanteerd te worden, 
waarnaar het bestuur stipt dient te 
handelen 

Brussel moet ook de open haard 
zijn, waar zowel Vlamingen als frans-
taligen zich verwarmen, waar ze el
kaar ontmoeten en verrijken, de ruim
te waar de twee volkeren zich vrij 
kunnen ontwikkelen 

Migranten 
Een opmerkelijk programmapunt is 

dit over het migrantenbeleid Aan de 
aktie ,,Coloriek" geeft de VU-Brussel 
haar volledige steun De Brusselse 
VU IS ervan overtuigd dat een vol
waardige integratie de enige oplos
sing IS voor het migrantenprobleem 
Dit houdt evenwel verplichtingen in 
voor beide kanten De immigratiestop 
dient waterdicht gemaakt te worden 
illegale vreemdelingen dienen uitge
wezen te worden maar wie illegalen 
te werk stelt dient eveneens en zelfs 
zwaarder gestraft te worden 

Elke rechtvaardige en sociaal ver-
rantwoorde politiek van vrijwillige te
rugkeer dient bevorderd te worden, 
aldus de VU-Brussel Zo is de VU er 
ook van overtuigd dat een positieve 
integratiepolitiek in de eerste plaats 
een resolute aanpak van de 2de ge
neratie vereist Het ontwikkelen van 
bi-kultureel onderwijs is daarin onont
beerlijk Een tweede noodzakelijk on
derdeel van een positieve integratie
politiek IS de tewerkstelling 

Tenslotte stelt de Volksunie dat een 
doorgedreven renovatie en huisves
tingspolitiek van de kansarme wijken 
een derde, noodzakelijke pijler is voor 
een positieve integratie Verder be
klemtoont Volksunie Brussel dat ze 
gekant is tegen het verlenen van 
stemrecht aan vreemdelingen Het 
stemrecht en de naturalisatie kunnen 
als zodanig met beschouwd worden 
als elementen van integratie, even
tueel wel als resultaat daarvan 

De kandidaten 
,,De poging om een grote Kartellijst 

met alle Vlaamse partijen te vormen 
werd afgewezen De Vlamingen had
den nochtans de kans om zich werke
lijk onmisbaar naar de franstaligen op 
te stellen Wij menen inderdaad dat 

niemand het zich in Brussel-Hoofd-
stad kan veroorloven een schepen-
kollege zonder Vlamingen te vormen 
Een algemene Vlaamse kartellijst had 
meer Vlaamse verkozenen geleverd 
dan nu het geval zal zijn Ze zouden 
daarenboven totaal onafhankelijk zijn 
en als noodzakelijke partners sterk 
staan om echte eisen te stellen Het 
heeft met mogen zijn", aldus Bert 
Anciaux (°1959) die het roer van va
der Vic overneemt Bert trekt dus de 
lijst een bewijs dat men ook in Brus
sel konsekwent de verjonging heeft 
doorgevoerd Lijstduwer is provincie
raadslid Rudi Roosens Tweede op 
de lijst staat Paul De Ridder (01948), 
broer van de Dilbeekse 1ste schepen 
Jef De Ridder Paul De Ridder is 
historikus en eminent Brusselkenner 

Als we de lijst overlopen zien we 
dat de Brusselse VU oog heeft gehad 
voor alle lagen van de bevolking, 
verscheidene beroepen voor uiteen
lopende leeftijdsgroepen Een met 
gering aantal vrouwen veivoegt de 
lijst Ook met de geografische sprei-

Lijsttrekker Bert Anciaux. ,,Geen kartellijst. een gemiste kans voor de 
Vlamingen" 

ding werd rekening gehouden, zo is 
het plezierig te weten dat er ook een 
vertegenwoordiger uit de Marollen op 
de VU-lijst staat de gepensioneerde 
Michel De Wolf uit de Hoogstraat 

Een aantal populaire en kleurrijke 
iiguren uit het Brussels sociaal-kultu-
reel leven schitteren eveneens op de 
VU-!ijst 

De alomgekende Guido Dosogne, 
uitbater van herberg ,,De Viking" 
(naast de KVS) en sinds jaren bijzon
der rechtlijnig militant in Vlaams-na-
tionale kringen staat 13de Hij wordt 
op de voet gevolgd door de 27-jange 
advokaat Walter Muls die zich reeds 
jaren verdienstelijk maakt als lid van 
het dagelijks bestuur van de Volks-
umejongeren Leo Storms (ex-voorzit-
ter van de Vlaamse Volksbeweging 
en het Overlegcentrum van Vlaamse 
Verenigingen en Ere-ambassadeur) 
bekleedt de 17de plaats 

Onafhankelijken 
Enkele zeer waardevolle onafhan

kelijke kandidaten onderschnjven 
eveneens het VU-programma Zij ge
ven hun vertrouwen aan de Volks
unie, wegens haar ongebondenheid 
en haar Vlaamse overtuiging Bij 
deze onafhankelijken merken we o a 
Willy Verkoelen op (°1956 staats
ambtenaar) HIJ IS sinds jaren zeer 
aktief in de Brusselse sociaal-kulture-
le sektor Hij was destijds een van de 
bezielende medewerkers van het 
Brusselse Jeugdhuis ,,Tsleutelgat" 
Willy Verkoelen is nu voorzitter van 
het nieuwe jeugdhuis ,,Toogenblik" 
te Haren, een soort van miniatuur 
kultureel-centrum, waar naast volks
muziek en folk ook alternatieve mu
ziekvormen, film en toneel gepro
grammeerd worden ,,Toogenblik" 
heeft het Nederlandstalig karakter 
van haar werking 'ooit geloochend, 
hetgeen met altijc =ven eenvoudig is 
in Brussel 

Wij menen te kunnen stellen dat 
het opnemen van deze onafhankelij
ke kandidaten samen met het gron
dig verjongen en vernieuwen van de 
lijst de Volksunie van Brussel zeker 
geen windeieren zal opleveren Met 
vertrouwen kan zij de stembusslag 
van 9 oktober tegemoet gaan 

Ternat tegen vetverwerkend bedrijf 

Niet tegen het vet! 
Vorige woensdag deelde de kommissie van Ruimtelijke Orde

ning van Ternat haar standpunt mee aan de pers inzake de 
inplanting van een bedrijf voor de verwerking van diertijk vet. 

Na rijp beraad was het voor de leden van de kommissie, onder 
voorzitterschap van VU-schepen van Ruimtelijke Ordening en 
Leefmilieu, Laurent De Backer, duidelijk: de fabriek komt er niet! 

De beslissing werd genomen op de 
voltallige kommissie Ruimtelijke Or
dening in zitting bijeen op 31 augus
tus 1988 met voormelde zaak als enig 
punt op de dagorde De kommissie 
sprak zich unaniem uit tegen de in
planting van het bedrijf op het terrein 
,,Preflex" 

IVlilieuvriendelijk? 
De installaties van het bedrijf (de nv 

FMS) dienen voor het smelten van 
rauw vet, veredelen der vetten en 
verpakking van gesmolten vet ten 
geneve van bakkerijen, frituren, 
enz Een 70-tal personen zouden 
hier tewerkgesteld kunnen worden 
Volgens de direkteur van de firma 
worden de installaties onder kontrole 
en toezicht geplaatst van het Instituut 
voor Veterinaire Keuring en gelijkge
schakeld met de vleesverwerkende 
industrieën De uitbatingsnormen 
door dit instituut opgelegd zijn naar 
net schijnt uitermate streng en met te 
vergelijken met deze voor de traditio
nele vetsmelterijen De firma FMS 
beweert ten stelligste dat haar bedrijf 
op generlei wijze milieuverhinderend 
werkt 

Tegen 
Toch sprak de kommissie Ruimtelij

ke Ordening van Ternat bij monde 
van schepen Laurent De Backer (VU) 
zich uit tegen de inplanting van de 
smelterij Waarom' De fabriek zou te 
dicht bij de bewoonde buurt van Ter
nat gebouwd worden het inplanten 
van het bedrijf zou een devaluatie van 
de landbouwgronden tot gevolg heb
ben 

Lawaaihinder van kontinu heen en 
weer rijdende vrachtwagens zal ook 
met te vermijden zijn, bovendien 
brengen de zware filters een scherp, 
zoemend lawaai met zich mee De 
bevolking van Ternat wil graag ge
spaard blijven van walgelijke stank en 

watervervuiling, het vooruitzicht om 
in de toekomst m een tweede Vilvoor
de of Denderleeuw te moeten leven 
vervult de kommissieleden met af
schuw' 

Uit ondervinding heeft de kommis
sie geleerd dat het merendeel van de 
fabrieken die zuiveringsinstallaties en 
luchtfilters afzetten omdat het kuisen 
ervan te duur is, ze worden slechts m 
werking gesteld bij een eventuele 
overheidskontrole 

Wat de tewerkstelling van de 70 
personen betreft heeft men de minste 

garantie dat het hier om mensen uit 
de omgeving zou gaan, er wordt ge
vreesd voor een buitenlandse invasie 

Niemand gelukkig 
Ook de gemeente Anderlecht is 

met gelukkig met een afdeling van 
FMS op haar grondgebied, aldus het 
hoofd van de Dienst Hinderlijke In
richtingen van die gemeente Het 
Schepenkollege heeft ginds onlangs 
eenparig ongunstig beslist over de 
uitbreiding en vernieuwing van dit 
bedrijf 

Ook de stad Eindhoven in Neder
land beklaagt er zich over een toela
ting te hebben verleend tot het oprich
ten van een gelijkaardig bedrijf, zij 
hebben nu te kampen met problemen 
als reukhinder en vervuiling van de 
rioleringen 

Tenslotte zouden de omliggende 
bedrijven in Ternat bijzonder negatief 
staan tegenover de oprichting van de 
vetsmelterij 

Het standpunt van de Ternatse 
R O Kommissie is dus even duidelijk 
als kordaat Njet tegen het vet' 

BRABANT 
SEPTEMBER 

15 HALLE-VILVOORDE: Vandaag 
geen vergadering van het arrondisse-
mentsbestuur 
16 HALLE-VILVOORDE: Vandaag 
geen vergadering van het arrondisse-
mentsbestuur 
17 DWORP Jongerenforum met 
Herman Lauwers en Bart Tommelem 
in 'f Gravenhof te Dworp van 10 tot 
15u Deelname m de kosten 200 fr 
(eten, drank, brochure inbegr) 
17 ZAVENTEM: Jaarlijks VU-bal, 
nu in het teken van de gemeente
raadsverkiezingen In vernieuwde 
zaal ,,Hof ter Meren", Stationsstraat 
Met Waltra Dansorkest en Jan Bardi 
Aanvang 21u Inkom 120 fr , vvk 100 
fr 
18 KAMPENHOUT: „Alles-in 
Herfstwandelmg" Vertrek aan de 
sporthal (Zeypstraat) tussen 10 en 
12u en tussen 13 en 15u 2 afstan
den 7,5 km en 15 km Gratis kon-
sumptie halverwege Org Groen en 

Vlaams-Kampenhout 
18 AARSCHOT: Van 14 tot 20u in 
de parochiezaal te Langdorp jaarlijks 
pannekoeken- en smoutbollenfestijn. 
Inkom gratis Org. VU-Aarschot 

24 WEMMEL: Haantjesteest in zaal 
Nachtegaal vanaf 18u Ook op 25 
september van 12 tot 16u Org VU-
Wemmel 
24 KAMPENHOUT: Eerste VUJO-
fuif in de Vredezaal in Berg Discobar 
,,Flash" Deuren om 20u Kaarten 
vvk 60 fr, kassa 80 fr Verkrijgbaar bij 
D Quisthout (016/65 51 99) of in Vre
dezaal (016/65 58 46) 
24 ALSEMBERG: Komma en Clu-
seau om 20u m De Meent te Alsem
berg Er werd ook een gezellige wijn
bar ingericht Org VU-Alsemberg 

OKTOBER 

1 DWORP: Eetfestijn Gildenhuis te 
Dworp op 1 en 2 oktober Org Volks
unie-Vernieuwing 

is nu 5 jaar erkend 

Lenniks Pajottenlands Centrum zet door 
Naar aanleiding van de 5-jarige officiële erkenning van het 

Pajottenlands Centrum voor mensen met problemen, Centrum 
voor Levens- en Gezinsvragen (CLG), werd op woensdag 1 juni 
een akademische zitting gehouden in de Raadzaal van het Ge
meentehuis te Lennik. 

Geert Dumon, medewerker-jurist 
sprak de eerste woorden van verwel
koming en schetste het verloop van 
de avond 

Jan Raeymaekers, sociaal-agoog 
en verantwoordelijke van het cen
trum, overbrugde met een bondig 
maar volledig verhaal de periode van 
1981 tot 1988 de tijd dat het Pajotten
lands Centrum al werkte, zelfs zonder 
erkenning tot heden Erkenning 
kwam immers pas met de overgang 
1982-'83 

Jef Mostinckx, direkteur Admini
stratie Gezin- en Maatschappelijk 
Werk was uitgenodigd als gastspre
ker van de avond Zijn voordracht 
droeg als titel ,,De verzorgingsstaat 
in krisis" 

Een breed geïllustreerde uiteenzet
ting over het wel en wee van onze 
sociale sektor, waar blijkbaar nog 
heel wat voor te doen en aan te 

veranderen valt 
Bemoedigend of met, aan het en-

toesiasme van de spreker te zien, wat 
trouwens heel wat simpatie van de 
toehoorders teweeg bracht, is het 
schip nog lang met gezonken 

Het zal echter onder nieuwe be-
wmdsleden en ambtenaren een ande
re koers dienen te varen 

Om het formele gedeelte van de 
akademische zitting te besluiten gaf 
voorzitter Etienne Van Vaerenbergh 
het slotwoord met een hulde aan het 
vrijwilligerswerk en een entoesiaste 
inzet 

De vnjwilligerswerking was de 
moederschoot van het onstaan van 
het centrum en zaï hel steeds blijven 
nodig hebben 

De viering werd opgeluisterd met 
een paar toepasselijke poezie-stukjes 
ons gebrachi door Karin Straetmans 

De vienng mocht zich verheugen in de aanwezigheid van Theo 
Vervondel, Jef Mostinckx, direkteur Administratie Gezin en maat
schappelijk Werk Ook staatssekretans Jef Valkeniers en burgemees
ter Etienne Van Vaerenbergh Mevr L Lemaire, adviseur van Hugo 
Weckx, gemeenschapsminister van Onderwijs en Brusselse Aangele
genheden, was op de viering aanwezig 
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VU JO-Machelen-Diegem: 

Knabbel
en knuffelavond 

Kapelle-op-de-Bos met VU-lijst 
Na eerder steeds onder de naam 

Vlaamse Volksbelangen te zijn opge
komen treedt burgemeester Paul 
Peeters thans naar de kiezer met een 
VU-Iijst. Met het nodige zelfvertrou
wen bieden de kandidaten zich aan 
Kapelle-op-den-Bos aan: 

1. Paul Peeters 
2. Daniel Bruegelmans 
3. Rom De Craen 
4. Rik Kerremans 
5. Carl De Keersmaeker 
6. Josephine Lamberts 

7. Frans Verbergt 
8 Hector Huysmans 
9. Jeanne Van Humbeeck-Teugels 

10. Sylvain Reyniers 
11. Karin Broothaerts 
12. Gerda Verlmden 
13. Danny Goossens 
14. Harry Van Riet 
15. René Verholen 
16. Jos Plaskie 
17. Frangois De Wachter 
18. Jan Buelens 
19. Jan Carlier 

De kandidatenlijst voor de gemeen
teraadsverkiezingen ziet er in Mache-
len prachtig uit' 

Een evenwichtige lijst, waar zowel 
jongeren, vrouwen en ouderen aan 
hun trekken komen 

De VUJO van Machelen-Diegem 
verheugt er zich over dat niet minder 
dan 7 jongeren (1/3 van de lijst) zich 
kandidaat stelden Niete alleen voor 
de schijn, maar op verkiesbare plaat
sen. 

Verkiezingen kosten echter geld en 
om de propaganda voor hun kandida

ten mee te kunnen financieren, heeft 
VUJO dringend wat centjes nodig. 

Daarom organiseren zij op 24 sep
tember een Knabbel- en Knuffela
vond in de Gildenzaal te Diegem 
vanaf 18u 

Programma 
Van18tot23u komen de hongeri-

gen aan hun trekken 
Vanaf 20u is er een cocktailbar 

Tot 1 uur de lekkerste ijsjes i 
Vanaf 23 uur treedt de groep Disas

ter voor u op. 

Afrika-feest te Herent 
Het groot-Herents-Afrika-Feest in 

de Warotzaal in Winksele op 18 sep
tember biedt een uitgebreid program
ma aan 

Het Herents-Afnkaans feest telt 
een 25-tal groepen (verenigingen me
dewerkers). Samen werken zij aan 
zes aktiviteiten: 

Tentoonstellingen, Info (Mensen
broeders, VELT, KVLV, Davidsfonds, 
SVV, Kringloopwinkel, Herwinvelt, 

VUVB-lijst te Maaseik 
Ziehier de VUVB (Volksunie-Volks

belangen) lijst Maaseik-Neeroeteren-
Opoeteren voor de komende ge
meenteraadsverkiezingen. Een vlug 
overzicht leert ons: 

— een verjongde lijst; 10 kandida
ten -30 jaar. 

— 6 dames 
— verdeling per deelgemeente' 

Maaseik 10, Neeroeteren 10, Opoete-
ren 7. 

1. Jaak Cuppens, 
rijksinspekteur 

2. Leo Pieters, 
vertegenwoordiger 

3. Roger Kuijpers, 
geneesheer 

4. Mare Van Esser, 
tandarts 

5. Mathieu Meuwis, 
technisch bediende 

6. Jaklien Deben, 
onderwijzeres 

7 Rik Segers, leraar 
8. Rene Klerckx, onderwijzer 
9. Lisa Lenaerts-Gerits, 

gepensioneerde 
10. Tony Jeunen, 

postbode 
11 Miet Vandersteegen, 

licentiaat 
12. Rina Cleeren, huisvrouw 
13. Ineke Franssen, 

onderwijzeres 
14. Pol Moors, 

student 
15. Louis Lemders, 

metaalarbeider 
16 Jan Dirkx, 

hoofd bedrijfsadministratie 
17. Camiel Swerts, bediende 
18. Mare Verheyen, onderwijzer 
19. Peter Schroe, houtbewerker 
20. Hubert Vastmans, werkleider 
21 Erwin Dirks, bediende 
22. Heidi Hornix, 

gegr. rechtswetensch. 
23. Hubert Neyens, technicien 

Overpelt: 

Vrouwvriendelijk en jong 
De algemene vergadering van de 

Overpeltse Volks. Partij besliste op 
donderdag 1 september 1988 bij una
nimiteit om met de volgende lijst aan 
de gemeenteraadsverkiezingen deel 
te nemen. 

Jef Van Bree, VU-provincieraadslid 
en schepen blijft lijsttrekker en sche
pen Bert Van Den Boer werd als 
lijstduwer aangeduid. 

Opmerkelijk is dat het streefdoel 
1/3 van de kandidaien vrouwen zijn 
(er staan 5 vrouwen bij de eerste 10 
kandidaten). Er werd tevens een radi-
kale verjonging doorgevoerd 

1. Jef Van Bree, schepen 
2. Truda Bergmans-Rabijns 
3. Margo Stroobants-Deckers 

4. Giel Jaeken, OCMW-voorzitter, 
raadslid 

5. Francois Schutters 
6. Linda Vissers 
7. Jean Vrolix 
8. Liliane De Vroede-Peeten 
9. Theo Vangeneugden, OCMW-

raadslid 
10. Jee Donckers-Gilles 
11. Gerard Geerts 
12. Raf Geuses 
13. Jean Boes 
14. Filip Lehaen 
15. Jan Vandekerkhof 
16. Patnek Neuteleers 
17. Mathieu Kums 
18. Maria Peeten-De Lombaert 
19. Fons Paesen 
20. Jeanne Van Hoof-Spreeuwers, 

raadslid 
21. Bert Van Den Boer, schepen. 

Bekendmaking 
Stad Maaseik: 

openstelling van een werfreserve 

Het stadsbestuur stelt een werfreserve samen voor de functie van-
POLITIEAGENT 

Inlichtingen betreffende de aanwervingsvoorwaarden kunnen beko
men worden ten stadhuize - Personeelsdienst, tel.: 011/56.57 06 

De eigenhandig geschreven aanvragen, vergezeld van de nodige 
bewijsstukken, moeten onder aangetekende zending ingediend worden 
aan het adres van de Heer Burgemeester, Markt 1, 3680 Maaseik en ten 
laatste op 01 oktober 1988 ter post besteld worden. 

Het College, 
De Secretaris, De Burgemeester, 
P. GRAUX G. VERMASSEN 

24. Kare! Verheyen, 
vertegenwoordiger 

25. Mathieu Verlaak, postman 
26. Robert Brouwers, boekhouder 
27. Tejo Klerkx, muziekleraar 

Treffen 
Op zondag 25 september 1988-
VUVB-Treffen in de zaal de Oeter te 
Opoeteren. De overbekende groep 
Zakdoek brengt volksmuziek en ge
zelligheid Verder krijgen we de voor
stelling van de kandidaten Sommi
gen onder ons zijn 25 jaar aktief in de 
plaatselijke politiek Ook dat moet 
gevierd worden. Er is spijs en drank 
naar believen en een tonneke bier 
aangeboden door de drie schepenen. 
Begin van het treffen. 19 u en harte
lijk welkom! 

LIMBURG 
SEPTEMBER 

17 DILSEN: Grote Showavond met 
Brazil Quintet in het Cultureel Cen
trum van Dilsen met Jaak Gabriels, 
Frieda Brepoels, Johan Sauwens, Rik 
Vandekerckhove, Guido Maes en 
Theo Schoofs. Aanvang: 20u Org.: 
Nieuw en VU-Dilsen m.m.v. VUJO. 

17 GENK: Vlaams Volksbal in zaal 
Rembrandt te Gent. Orkest G. Min-
ten. Aanvang- 20u. Tvv het IJzerbe-
devaartkomitee Genk. 

Wereldwinkel, Amnesty International, 
Het Vlaams Kruis, Natuur en Land
schap (kern Herent), Landbouwers
verenigingen). 

Dia's en film: KVLV, landelijke gil
de en privé-personen. 

Zoektocht en wandeling- 11 11 11 
(werkgroep ontwikkelingssamenwer
king) en wandelklub. 

Optredens en muziek: het strijd-
koort ,,Contrarie", Radio Uilenspie
gel, gymgroep Winksele 

Eten en drinken: Willemsfonds, 
KVLV-Winksele, kelderhuisje, Wijn-
gilde Lipsevallei. 

Volksspelen: KAV Herent, Berg-
dravertjes. 

Alle inlichtingen bij' Radio Uilen
spiegel, Tildonkse steenweg 172, 
3020 Herent (tel. 22.30.78) 

Wij-Vrouwen 
viert iiaar 
vijftienjarig 
bestaan 

Op zaterdag 17 september e.k 
viert de Gentse afdeling van de Fede
ratie van Vlaamse Vrouwengroepen 
haar vijftienjarig bestaan. Een feeste
lijke receptie zal worden gehouden in 
de cafetaria van het Instituut voor 
Verpleegkunde St.-Vincentius, Mole
naarsstraat 22 te Gent. Van 14u.30 
tot 17u. zullen de leden en simpati-
santen elkaar kunnen ontmoeten. 
Verdienstelijke bestuursleden en 
stichtende leden worden in de bloe
men gezet. Christiane Kalmar, de 
huidige voorzitster, houdt het inlei
dend woord, Huguette De Bleecker-
Ingelaere, nationale voorzitster van 
de FVV houdt de feestrede. Paule van 
Parys, de bekende clavecimbel-virtu-
ose, en Greet Geyscens, voordracht
kunstenares, zullen de ontmoeting 
met hun optreden opluisteren. De 
nieuwe vlag van de vereniging wordt 
gewijd door e.h. Roeland van Steen-
kiste. 

OOST-VL. 
SEPTEMBER 

16 AALST: De vrouw in de politiek, 
door Annemie Van de Casteele, m 
Het Gulden Vlies, Esplanadeplein te 
Aalst om 20u 30 Org FVV-Aalst. 
16 HERZELE: Algemene ledenver
gadering in Hof Te Rullegem, Peper
straat te Herzele, om 20u 30 Voor
stelling van de kandidaten. Org VU-
Groot-Herzele 
17 GENT-BRUGSEPOORT: 15 jaar 
VU-Gent-Brugsepoort In Centrum 
Reinaert, Remaertstraat 26, Gent. 
Gratis aperitief om 19u Vanaf 19u.30 
barbecue in aanwezigheid van Jaak 
Gabriels Muziek, zang en dans met 
Willy Bart (inkom gratis) in aanwezig
heid van VU-kandidaten gemeente
raadsverkiezingen Kaarten barbe
cue op nr 091/26 41 91. Volw. 300 
fr., -12j 150 fr. 
18 OUDENAARDE: Herfstwande-
ling met gids. Vertrek om 15u. aan 
kunstgalerij ,,Ladeuze" te Etikhove. 
Org.: FVV-Oudenaarde. 
18 ZELE: Fietstocht doorheen de 
gemeente Vertrek om 14u zeer stipt 
aan café Pallieter, ledere deelnemer 
ontvangt gratis hapje. Daarom is in
schrijven bij bestuursleden van Zeel-
se Belangen noodzakelijk 
21 SINT-NIKLAAS: Dr. Bob Ver
bruggen spreekt over,,Artsen zonder 
grenzen", om 20u. in de Stadsbiblio-
teek. Org.; FVV-Sint-Niklaas. 
23 DEINZE: VU-familiefeest. Info: 
Herman Maes. 
24 DENDERMONDE. Feest VU-
kandidaten gemeenteraadsverkiezin
gen. In zaal Scaldis, St.Ursmarus-
straat te Baasrode om 21 u. Trekking 
tombola tijdens feest. 
24 WEITEREN: Verkiezingsshow 
met de Strangers Presentatie Walter 
Capiau. In de loods Boomkwekerij 
Van Kerckhove, Oordegemse steen
weg te Weiteren. Aanvang 20u. In
kom 50 fr. Elk weekeinde vanaf Wei
teren kermis: gelegenheidscafé: het 
open (t)huis (voorheen Deforum), met 
uitz. van 17/9,18/9 en 24/9. Org.: VU-
Wetteren. 
30 GENT: Groot verkiezingsgebeu-
ren van VU-Gent met politiek café. 
Spreker is Jaak Gabriels Voorstelling 
van de kandidaten. Toegang gratis. 
Iedereen welkom. Om 20u. in Han
delsbeurs Kouter te Gent. 

OKTOBER 

1 LAARNE-KALKEN: Groot Volks-
unie-Herfstbal in de Parochiezaal, 
Dorp, Kalken Aanvang: 21 u. Orkest 
The Scamps -i- Discobar Ambiance. 
Org - VU-Laarne-Kalken. 

1 EREMBODEGEM-TERJODEN: 
Optreden van ,,Zakdoek" in zaal 
Rubbens, Terjoden, Ninovesteenweg 
om 20U.30. Met wijn en streekbieren 
en Vlaamse kazen. Tombola van 3 
reizen en bierkorven. Inkom 100 fr. 
Org.: Vlaamse Kring en VTB-VAB 
Erembodegem-Terjoden. 

ZO€K€RC}€ 
f' 22-jarige ongehuwde jongedame, 
opleiding ekonomisch HSO, viertalig 
en met ervaring op computer, zoekt 
passende betrekking in de streek van 
Halle. Voor ml, tel. staatssekretanaat 
Valkeniers, 513.83.00 post 311. 

VU-Gent kandidaat 
bestuursmeerderheid 

De Volksunie-Gent legde vorig weekend haar volledige lijst neer 
voor de gemeenteraadsverkiezingen van 9 oktober. 

Op 51 kandidaten zijn 19 vrouwen en 21 jongeren (tot 35 jaar). 
De gemiddelde leeftijd van de kandidaten is 42 jaar. Heel wat 
nieuwe kandidaten en verruimingskandidaten stemden toe om de 
Volksunielijst te versterken. De lijst ziet er als volgt uit: 

1. Karel Van Horebeke, 2. Aimé 
Verpaele; 3. Hugo Waeterloos, 4 
Huguette De Bleecker-Ingelaere, 5 
Edmond Cocquyt (lijst WIT), 6. Carla 
Depaepe-Brion, 7 Dirk Vandenhout; 
8. Gert Robert; 9. Emiel Tavernier; 
10. Anne De Keuckeleire; 11 Cecile 
De Bock-Weyts, 12 XavierTroch; 13 
Mia Lemaitre-Smessaert; 14. Lieve 
Van der Haeghen-Vermaercke; 15. 
Guy Vanhove; 16. Roger Roels; 17. 
Ingeborg Mertens; 18. Michel Kal
mar; 19. Rita De Wulf-Merckx; 20. 
Erik Meerschaerl; 21. Rik Goethijn; 
22. Marijke Holvoet-De Vogeleer; 23. 
Mady De Deyne-Ferdinande; 24. Lie
ve Huys; 25. Geert Vlerick; 26. Lieve 

Mareen, 27. Sabina Dierick, 28. Nele 
Dewaele, 29. Jef Van den Broecke; 
30 Bertrand Van Damme, 31 Ben 
Rigo, 32 Romain Van Eeckhoute; 
33 Lucie Lejeune-Lefever, 34. Dirk 
Van Kerckhove, 35. Josée Vlae-
minck; 36. Noèl Neufcour, 37. Johan 
Lenders; 38. Maurits Vandewoestij-
ne; 39 Roger Van Hoe; 40 Geertrui 
Hanssens-Deckmyn; 41. Jan Sleurs 
42. Jan Ritzen; 43. Frank Verpoest 
44 Dirk Buys; 45. Antoine Maenhout 
46. Lieve Jolie; 47. Lieve Baert-Van 
Tieghem; 48. Luc Van Grembergen, 
49. Sven Van Ooteghem, 50. Jan De 
Moor; 51. Johan Beke. 

De Volksunie dient zich in Gent 

duidelijk aan als kandidaat voor een 
plaats m de bestuursmeerderheid; de 
Volksunie is nochtans niet bestuurs-
geil en wil niet ten allen prijze tot de 
meerderheid toetreden. 

Programma eerst 
De Volksunie meent evenwel dat zij 

een noodzakelijke partner zal blijken 
te zijn om de stabiliteit van het be
stuur gedurende zes jaar te verzeke
ren. Excluzieven t.a.v. de partners 
worden met gesteld, maar de Volks
unie wil wel op passende wijze in de 
meerderheid vertegenwoordigd zijn. 
Daartoe is het programma bepalend. 

De Volksunie meent dat de geplan
de SP-PVV-koalitie het hoofdtema 
vrijzinnigheid geen goede vertrekba
sis is. 

De Volksunie roept alle partijen op 
tot een propere kieskampagne. 

Tot slot nodigt de afdeling uit tot 
een groots verkiezinsgebeuren op 
vrijdag 30 september om 20u. in de 
Handelsbeurs op de Kouter. 

Tijdens deze avond worden de kan
didaten voorgesteld VU-voorzitter 
Jaak Gabriels zal de feestrede hou
den. 

15 SEPTEMBER 1988 



18 W{\ 
Izegem klaar voor 

28ste Herfstmuziekfestival 
Het grootste Izegemse stadsfeest is nu heel dichtbij. Morgen 

vrijdag 16 september gaat het Herfstmuziekfestival van start. 
Blikvanger wordt zeker de deelname van de Tsjechische groep 
„Velkého Dechového Orchestru" uit Gottwaldov, een harmonie 
met een 65-tal muzikanten en een prachtige majorettengroep. 
Deze mensen bijten de spits af met een koncert de vrijdag, om 20 
uur in het auditorium in de Kruisstraat. Terzelfdertijd gaat op de 
Grote Markt een gratis optreden voor de jeugd door met ,,Te 
Paranoiacs". 

Zaterdag is er om 20 uur op de 
Grote Markt een groots showoptre-
den, waaraan benevens de Tsjechi-
sctie groep no twee kwaliteitsensem-
bles uit Nederland deelnemen Aan
sluitend IS er een verbroedenngsa-
vont met de Tsjechen m Ruytershove 
(Manegemstraat). 

Zondag 18 september is de Ize
gemse lucht al vanaf lOu 30 met 
muziek gevuld verschillende fanfa
res en harmonieën brengen in het 
centrum en de wijken en deelge
meenten wandel- en/of aperitiefkon-
certen. 

Diezelfde groepen (11 in totaal) 
nemen in de namiddag (15u) deel 

aan de grote muziek- en stapmarsen-
wedstnjd (1 Tsjechisch korps, 2 Fran
se en 8 Vlaamse), die rond 19u 
besloten wordt met de kollektieve uit
voering van The Girls of the Band van 
André Vergauwen 

Het Izegemse muzikale weekend 
bij uitstek wordt een feest van for
maat Nog iets heel speciaals de 
Tsjechisch TV stuurt een ploeg mee 
die het festival en het vertjiijf van de 
mensen van Gottwaldov registreert 

Alle inlichtingen + reservaties'Se-
kretans Sted Feestkomitee, Chris-
tiaan De Forche, Stadhuis, Koren
markt 10, 8700 Izegem, 051/ 
30 22 04 

Zo ging het er aan toe tijdens liet herfstmuziekfestival van '87: een 
gezamelijke uitvoering met zo'n 800 muzikanten of 14 korpsen uit 
Vlaanderen en Nederland. (foto Terma Izegem) 

Geluwe-Wervik wil verder doorbreken 
Met unanimiteit werd door het Volksunie-bestuur van Wervik-

Geluwe de Volksunielijst voorgedragen. Lijsttrekker is de huidige 
bekende schepen van Financiën en eerste schepen Rosa Lernout-
Martens en lijstduwer is de huidige OCMW-voorzitter Antoon 
Lecoutere. 

De gemiddelde leeftijd van de ploeg is 42 jaar. Benevens 11 
nieuwe kandidaten telt de lijst ook 6 vrouwen. 

Met een gemeend dankwoord aan 
alle kandidaten werd de nieuwe lijst 
op 7 september aan de pers voorge
steld 

Na de schitterende resultaten van 
1982 en de totale inzet van de huidige 
gekozenen en het plaatselijke VU-
bestuur, wordt een verdere doorbraak 
op 9 oktober verwacht 

De lijst 

1 Rosa Lernout-Martens, zelfstan
dige 

2 Jozef Claeys, postman 
3 Filip Simoens, bediende 
4 Wout Maddens, spaarbankbe

diende 

5 

6 
7 
8 

9 

10 

11 

12 
13 
14 

Urbain Keersebiick, postontvan-
ger 
Jean-Mane Delbaere, arbeider 
Werner Lernout, agent NMVB 
Roger Delva, verzekeringsmake
laar 
Hendrik Decruyenaere, landbou
wer 
Monique Debakker-Balcaen, 
huisvrouw 
Marleen Delange-Debeuef, huis
vrouw 
Patrick Dewanckel, bediende 
Wilfried Delaere, technikus 
Hans Rose, 

15 
16 
1 / 

18 

19 
20 

21 
22 
23 

24 
25 

U, ALS VLAMING. 
BENT U REEDS AANGESLOTEN 
BIJ EEN VVZ-ZIEKENFONDS 
VAN UW STREEK? 

DE VLAAMSE ZIEKENFONDSEN AANGESLOTEN BIJ VVZ 

PROVINCIE ANTWERPEN 

1. V.Z. IC DIEN MECHELEN, Hoogstratenplein 1, 2800 Mechelen 015/20.36.40 
2. V.Z. IC DIEN TURNHOUT, Turnhoutsebaan 15, 2400 Mol 014/31.27.16 
3. V.Z. VLAMAT, Amerikalei 137, 2000 Antwerpen 03/237.32.10 

PROVINCIE BRABANT 

4. V.Z. EEN, Schapenberg 2, 1900 Overijse 02/687.95.42 
5. V.Z. BRABANT, Groeningenveld 15, 1684 Gooik 02/532.03.29 
6. V.Z. BRABANTIA, Ninoofsesteenweg 288, 1080 Brussel 02/523.87.77 
7. V.Z. CEMBEL, Leuvensebaan 43, 3300 Tienen 016/81.34.35 
8. V.Z. LEDA, Markt 15, 1680 Lennik 02/532.01.72 
9. V.Z. VLAAMSE ZIEKENZORG, Kaaistraat 41c, 1760 Roosdaal 054/33.45.81 

PROVINCIE LIMBURG 

10. V.Z. LIMBURG, Nieuwstraat 35, 3600 Genk 011/35.67.53 

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 

11. V.Z. FLANORIA, Holstraat 21, 9000 Gent 091/23.52.27 
12. V.Z. FLANDRIA LAND VAN RODE, Poelstraat 40, 9220 Merelbeke 091/30.79.09 
13. V.Z. FLANDRIA MEETJESLAND, Leopoldlaan 40, 9900 Eekio 091/77.23.51 
14. V.Z. PRIESTER DAENS, Stationsplein 12, 9300 Aalst 053/78.52.75 
15. V.Z. SCHELDE-DENDER-DURME, Lokerenbaan 16, 9140 Zele 052/44.83.03 
16. V.Z. VLAAMSE ARDENNEN, Markt 19, 9660 Brakel 055/42.51.88 
17. V.Z. WAASLAND, Oude Zandstraal 14, 2750 Beveren 03/775.66.66 

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

18. V.Z. BRUGSE VRIJE, Katelijnestrat 115, 8000 Brugge 050/33.22.24 
19. V.Z. WEST-FLANDRIA KORTRIJK, Gr. Gwijde v. Namenstraat 7, 8500 Kortrijk 
20. V.Z. WEST-FLANDRIA ROESELARE, Sint-Michielstraat 23, 8800 Roeselare 

051/20.83.45. 

VVZ-doelstellIngen: 

— Uitbouw van een Vlaams, niet-partij-politiek gebonden, ziekenfondswezen. 
— Vlaamse autonomie in de ziekteverzekering en de gezondheidszorg. 
— Medewerking aan de uitbouw van een Vlaams sociaal kultureel front. 

Vereniging van • i ïBlF Ziekenfondsen 
VVZ -sekretanaat Graaf Gwijde van Namenstraat 7, 8500 Kortnjk (tel 056-2256i 

Luc Leroy, opvoeder 
Pascal Poot, schilder 
Annie Lesage-debrabandere, 
stikster 
Marie-Louise Dewyspelaere-Her-
rebout, huisvrouw 
Johan Leroy, bediende 
Rita Vanderstraeten, tekstielar-
beidster 
Mare Spruytte, landbouwer 
Luc Molly, postontvanger 
Hervé Vandamme, technisch be
diende 
Laurent Pectoor, hoofdteller 
Antoon Lecoutere, zelfstandige 

Gemeenteraads
verkiezingen 

Te Brugge en te Zedelgem, waar 
de VU een beleidsbepalende rol heeft 
gespeeld, wordt met biezondere be
langstelling uitgekeken naar de 
raadsverkiezingen 

Wat de stad Brugge betreft, waar 
de VU straks 12 jaar medebestuurt, 
wordt van bepaalde zijde de indruk 
gewekt alsof dit beleid het werk zou 
zijn van eén persoon Het zal er dus 
op aankomen de Bruggelingen diets 
te maken dat ht stadsbestuur m rech
te en m feite een kollegiale aangele
genheid is, het afstappen van het 
geestesdodend dirigisme inbegre
pen' 

Te Zedelgem liggen de kaarten 
geheel anders, tussen een deel van 
de CVP-oppositie en een deel van de 
meerderheid was daar tot de laatste 
dag toe een spelletje van stuivertje en 
plaatse wisselen bezig Waarbij de 
VU-kandidaten rustig kunnen toezien 
hoe de opponenten het laatste stuk 
geloofwaardigheid te grabbel gooien 

Emiei Kimpe 
overieden 
Vrijdagavond 9 september overleed 
te Zande (Koekelare) Emiel Kimpe 
HIJ werd 77 jaar Hij was een harde 
flamingant die dan ook na de oorlog 
zijn deel van het repressiemonster 
kreeg te verwerken Hij heeft zich 
echter geheel opnieuw opgewerkt en 
werd terug een welstellend man met 
een bloeiende winkel en handel in 
schoolgenefartikelen Nu was Emiel 
reeds enkele jaren op rust in het 
landelijke Zande 
Sedert de beginjaren van de Volks
unie was de overledene een stille 
medewerker en raadgever, begaan 
met het wel en wee van de afdeling 
Nooit werd er voor raad en steun 
tevergeeft beroep gedaan op hem 
Langs deze weg biedt de VU-Koeke-
lare de achtbare familie innige deel
neming aan 
De begrafenis heeft plaats in de paro
chiale kerk van St -Martinus te Koeke-
lare-Centrum op zaterdag 17 septem
ber om lOu , waarop wij alle leden 
uitnodigen 

Jef Hendryckx 

WEST-VL. 
SEPTEMBER 

15 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, om 19u.30- Het ver
dwijnen van buurtwinkels Org.: Wel
zijnszorg W VI 
17 OOSTKAMP: 5de Braaivlees-
festijn in het gemeenschapshuis van 
Ruddervoorde. In aanwezigheid van 
voorzitter Jaak Gabriels Inschrijven 
bij Patrick De Groote (27 67.99) 
17 RUDDERVOORDE: Vanaf 
19u 30 in het gemeenschapshuis 
geeft VU-Oostkamp nog eens diverse 
soorten ,,voedsel" Volwassenen aan 
300 fr , kinderen 80 fr 
19 IZEGEM: Bovenzaal Oud Stad
huis, 15u Dhr Allosserue geeft 
voordracht ,,Mijn toekomst is oud 
worden " Org. WVG-lzegem 
20 MENEN: Ontmoetingscentrum, 
leperstraat 65 om 20u 30 Tiltechnie-
ken voor verpleegkundigen door F. 
Devos. Org • Welzijnszorg W VI 

21 KORTRIJK: Gwijde van Namen
straat 7, om 14U.30: Geïntegreerd 
onderwijs voor mindervalieden. Org.: 
Welzijnszorg W VI 
22 MEULÉBEKE: Kwaliteit van het 
Meulebeeks putwater. Om 20u in 
café-restaurant ,,Oud Gemeente
huis", Regentiestraat 9 Org VU-
werkgroep ,,Zuiver Water"-Meulebe-
ke. 
22 KORTRIJK: Om 20u. Oude De-
kenij te Kortrijk Arrondissementeel 
jongerendebat voor VUJO van het 
arr Kortrijk J Seynaeve (ex-arr 
voorzitter) zal aan het debat deelne
men Alle jongeren op post' 

23 IZEGEM: Deelname van de Ize
gemse VU aan een politieke ge-
spreksavond ,,Izegem naar het jaar 
2000" In het teken van de gemeente
raadsverkiezingen 
24 IZEGEM: Ludieke fietstocht om 
14u in kader verkiezingen Org VU-
Izegem 

24 GISTEL: Jaarlijkse bijeenkomst 
vroegere volksdansgroep Branding 
uit Nieuwpoort te Zevekote-Gistel. 
Om 14u MIS in de Godelieve-abdij 
Achteraf koude schotel. 325 fr. in
schrijven op rek 712-9600172-68 van 
Pieter Gunst 

25 BLANKENBERGE: Derde hul-
dedag Juliaan Vandepitte Om lOu 
eucharistieviering in St Amanduskerk 
te Uitkerke, met zangkoor St Lutgard 
uit Brugge Om 11u.15 plechtigheid 
met bloemenhulde aan het graf op de 
begraafplaats te Blankenberge Org.: 
VOS-Blankenberge 

27 MENEN: Ontmoetingscentrum, 
leperstraat 65 om 19u 30 Ouders en 
de gevoelens van het jonge kind. 
Org Welzijnszorg W VI 

30 BRUGGE: VU-Brugge-Noord 
nodigt uit op een kip- en wijnkaarting 
vanaf 19u. in ,,De Frisse Spar", Dud-
zeelsestwg 32 Inleg 60 fr 

Jaaif Gabriëis 
in Oostlcamp 

De Volksunie van Groot-Oosttkamp 
organiseert nu zaterdag haar 5de 
Braaivleesfestijn 

Dit feest krijgt een biezondere di
mensie, vermits niemand minder dan 
algemeen VU-voorzitter Jaak Ga
briels aanwezig zal zijn Hij zal de VU-
kandidaten voor de komende verkie
zingen voorstellen 

Verder is er ook voor animatie ge
zorgd, vermits de volksmuziekgroep 
Klakkebusse, akkordeonist Breng-
man en entertainer Vandierendonck 
toegezegd hebben 

Afspraak dus zaterdag om 19 uur in 
het gemeenschapshuis van Rudder
voorde naast de sporthal Volwasse
nen betalen 300 fr , kinderen 80 fr 
Inschrijven kan bij Patrick De Groote, 
telefoonnummer 050/27 67 99 

Aanbevolen 

l J De Koordinatie Nederlands voor 
Migranten zoekt vrijwilligers-lesge-
vers die zich willen inzetten voor het 
geven van taallessen Nederlands aan 
volwassen migranden in de Brusselse 
agglomeratie Een gedegen opleiding 
en een onkostenvergoeding zijn voor
zien Kontakteer Wim Geirnaerdt, 
Koordinatie Nederlands voor Migran
ten, Samceteletteplein 25 te 1080 
Brussel (02/426 91 73) 
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VU-Nijlen, Kessel, Bevel: 

Naar de mensen luisteren 
en dorp-maken 

De VU van Nijlen, Kessel, Bevel heeft ervaring in het besturen 
van de gemeente; daar is iedereen het nu wel over eens. Voor 9 
oktober a.s. komt de afdeling opnieuw met een evenwichtige en 
goed gestoffeerde lijst. Maar ook op het inhoudelijk vlak is de 
afdeling bij de pinken. Hier in een notedop een kijk op een 
gemeente-besturen. 

Hoofdopdracht van een gemeente
bestuur blijft voor de Volksunie vlotte 
en degelijke dienstverlening aan de 
burgers Een gemeentebestuur is er 
immers voor de bevolking en met 
omgekeerd Aldus dient degelijke 
aandacht besteed aan de veiligheid 
van de burgers (men denkt hierbij met 
alleen aan verkeersveiligheid of 
brandvoorkoming, maar b v ook aan 
een vernieuwende aanpak in het poli
tiekorps Voor de VU moet het kind 
alle kansen krijgen, daarom inzet 
voor de wijkscholen en het gemeen-
tellijk onderwijs, goede speel- en 
sportgelegenheid, sociale begelei
ding via het OCMW waar nodig In het 
kader van de sport voor allen wil de 
VU de bouw van een sporthal te 
Kessel-dorp en openlucht-sportvelren 
aan het gemeentelijke sportcentrum 
te Nijlen Inzake openbare werken 
blijft verder het lang-gekende VU-
standpunt geldig voorrang dient ge
geven aan de verdere uitbouw van 
het riolermgs- en afwatermgsnet, 
evenals aan een voortdurend onder
houd en verbetering van het wegen
net De VU stelt verder resoluut dat 
de gemeentelijke elektriciteitsdienst 
verder dient uitgebouwd en de open
bare verlichting verder gemoderni
seerd 

Dorp-maken 
Belangrijk bij dit alles is dat er 

geluisterd wordt naar de mensen, dat 

iedereen kan meespelen m het lande
lijk ,,dorp-maken" De Volksunie 
stapt dan ook deze verkiezingen in 
onder het motto ,,Onze gemeente, 
een open huis, een thuis'" De ploeg 
IS ervan overtuigd dat m een federaal 
Vlaanderen nog meer kansen voor 
Bevel, Kessel en Nijlen kunnen en 
moeten gegrepen worden i 

Lijst 
1 Lode Van Dessel, Nijlen 
2 Jef Van Weert, Kessel 
3 Jef Van Assche, Bevel 
4 Walter Caethoven, Nijlen 
5 Beatrijd De Vos, Kessel 
6 Gaston Luyten, Nijlen 
7 Leon Verhaegen, Nijlen 
8 Jean-Pierre Vetters, Nijlen 
9 Paul Vivet, Kessel 

10 Rudy Verdonck, Bevel 
11 August Verberck, Nijlen 
12 Ludo Van Gestel, Nijlen 
13 Jan Van Tendeloo, t̂ Jijlen 
14 Jozef Lemmens, Nijlen 
15 Maria Kerckhofs, Nijlen 
16 Andre Marien, Bevel 
17 Jules Mues, Nijlen 
18 Paul Van Tendeloo, Nijlen 
19 Jozef Van den Broeck, Nijlen 
20 Jan Van Immerseel, Nijlen 
21 Ludie Beckers, Kessel 
22 Mare Mertens, Nijlen 
23 Jozef Coesemans, Kessel 
24 Dirk Verbiest, Nijlen 
25 Ferdinand Geyselings, Kessel 

WEST-VLAANDEREN 

vu-Deerlijk voor iiet 
Eerst met 'n lijst 

De Volksunie van Deerlijk neemt 
voor het eerst deel aan de raadsver 
kiezingen, met een volledige lijst 
Janneke Verbrugge is lijsttrekker, 
VU-voorzitter Dirk Demeurie en Egide 
Vandommele zijn lijstduwers De ge
middelde leeftijd IS 39 jaar Vijf vrou
wen zijn kandidaat 

De lijst 
1 Janneke Verbrugge, lerares 
2 Martin Van Tongel, handelaar 
3 Marcel Depraetere, bediende 
4 Rudy Van Nieuwenhove, publici-

teitsschilder 
5 Hans Lemayeur, verzekerings

makelaar 
8 Daniel Gallens, operateur pro

grammeur 

7 Rita Joseph, bediende 
8 Rik Knockaert, bediende 
9 Sabine Degloire, huisvrouw 

10 Kris Christiaens, handelsinge
nieur 

11 Frans Verstraete, gepensioneer
de 

12 Bernard Verschuere, bediende 
13 Andre Eylenbosch, schrijnwerker 
14 Ludwig Delombaerde, bankbe

diende 
15 Hendrik Koninckx, lic Germaan

se filologie 
16 Nelly Van Brakel, huisvrouw 
17 Geert Parmentier, handelsagent 
18 Mare Byttebier, wever 
19 Jeannine Loosveldt, huisvrouw 
20 Egide Vandommele, bediende 
21 Dirk Demeurie, kabinetsmede

werker 

Derde leeftijdsunief 
te Brugge 

Op maandag 19 september om 
14u30 in kultureel centrum ,,Boter-
huis", St Jakobsstraat, begint de 
Brugse universiteit voor de derde 
leeftijd (UDL) met een 39e cyclus 

Komen achtereenvolgens aan bod 
— de Brugse loge uit de 18e eeuw 

(Dr Vanden Abeele) 
— Kunstroof op het Lam Gods (J 

Gels) 

— Wetstraat-kommentaar (H De 
Ridder) 

— Het Zwin (G Burggraeve) 
— Vlaamse miniatuurkunst (W Du-

mon) 
De senoiren uit Brugge en omme

land kunnen inschrijven mits 400 fr 
(300 fr voor Plus 3 Passers) op het 
adres Soc Zaken & Ontwikkelings
werk, Blinde Ezelstraat 1, 8000 Brug
ge 

De ,,kursussen" lopen telkens op 
maandagnamiddag van 19/9 tot 17/ 
10 as 

In memoriam 
Julien Steel 

Na een korte ziekte is te Brugge, in 
de gezegende leeftijd van 82 jaar 
,,vader" Steel overleden 

In zijn geboortedorp Stekene was 
Julien Steel voorbestemd om e' 
onderwijzersloopbaan op te bouw 

Het Vlaams-nationaal engagement 
en de repressie hebben er anders 
over beslist 

Na het ondergaan van de herop

voeding m o m de Lokerse universi
teit kwam Meester Steel naar Brugge 
om er in het bedrijf van zijn schoonou 
ders weldra een leidende rol te ne
men en tegelijk als vader als groot 
en zelfs overgrootvader aan het 
hoofd van een Steel-clan te staan die 
met rustige vanzelfsprekendheid uit 
het Brugse leven niet meer weg te 
denken is 

Met dankbaarheid om zo'n rijk le
ven biedt de Volksunie aan mevrouw 
Steel-Decoene en alle kinderen Steel 
blijken van medeleven en genegen
heid 

(g van in) 

Wi\ 

ANTWERPEN 
SEPTEMBER 

16 EDEGEM: Tentoonstelling van 
kunstbreiwerken door Liske Vinken-
Corstjens uit Edegem In Drie Eiken, 
Drie Eikenstraat 128 (457 38 67) Van 
19tot22u op 17sept van 14tot20u 
en op 18 sept van 14 tot 20u Inkom 
gratis Mogelijkheid tot aankoop van 
kunstbreiwerken 

16 TONGERLO-WESTERLO: 
Voordracht door Erwin Truyens over 
Wies Moens Om 20u 30 in ,,Kapelle-
keshoef" te Tongerio Org SMF-
Kempen/Limburg 
17 EDEGEM: Kaartavond in lokaal 
Drie Eiken om 20u Inschrijven op 
voorhand Org VNSE 
18 EDEGEM: Politiek gesprek met 
Frieda Brepoels in lokaal Drie Eiken, 
Drie Eikenstraat 128 Om 11u Ge
volgd door koffietafel (fakultatief) 100 
fr p p Inschrijven bij Hilde De Wit 
(449 17 66) voor 14/9 Org FVV-
Edegem 

20 BERCHEM: Voordracht door 
prof dr A Roeck over ,,Volksverha
len en volksgeloof rond de vrijmetse
larij" In het Kultureel Centrum van 
Berchem om 20u Org FVV-Ber-
chem 

21 KALMTHOUT: Wandeling langs 
Willy Vandersteen-pad Vertrek om 
14u stipt hoek Kapellensteenweg en 
Beauvoislaan (KajDelleke) Willy Van-
dersteen wandelt mee als gids Org 
FVV-Kalmthout 

23 HOBOKEN: Kaas- en Wijnavond 
m zaal Moretus, Berkenrodelei te Ho
boken Tevens interviews met man
datarissen en kandidaat-mandataris
sen Aperitief, aangeboden door F 
Crick, om 19u 30 Ook wordt gehoopt 
op aanwezigheid van lijsttrekker 
Hugo Schiltz Org VU-Hoboken 

24 BOECHOUT: Verkiezingsbal 
van VU-Boechout-Vremde in het Gil-
denhuis te Boechout Orkest Giorgio 
& The Sphinx Inkom 120 fr , W K 100 
f r , aanvang 20u 30 

24 KAPELLEN: 25 jaar VU-Kapel-
len Van 16 tot 17u30 feestzitting, 
van 17u 30 tot 19u recepten, daarna 
Koud Buffet Info 664 01 34 of 
664 79 61 

24 WILRIJK: Kleinkunstavond in 
CC De Kern, Kern 18 te Wilrijk (nabij 
De Bist) M m V Miei Cools, Zakdoek, 
Gust Teugels, Walda Van Onckelen 
en VNJ-muziekkapel Kaarten bij 
Geert Verhelst (827 70 08) Inkom 
250 fr -18j 200 fr Gezmskaarten 
800 fr Org VNJ-Wilrijk 

30 WOMMELGEM: Kleinkunst-
avond met Jos Ghysen en Optima-
Kabaret In zaal Familia, Ad Mortel-
mansstraat 18 Om 20u Inkom 150 
fr, leden KK Jan Puimege en 60-1-
120 fr Kaarten te bekomen bij K 
Vandenbuicke 03/353 07 73, L Boo-
gaerts 322 27 75, W Herbosch 
353 68 94, G Bellefroid 353 16 93 
Org KK Jan Puimege 

30 WIJNEGEM: , Geftembezze-
fuif" in Jeugdcentrum Ahoy, School
straat, om 20u Iedereen welkom 
Leden 40fr , met-leden 60 fr , vvk 50 
fr Org VUJO-Wijnegem 

OKTOBER 

1 NIJLEN: Jaarlijks VÜ-bal in feest
zaal Nilania, Kesselsesteenweg 
Opening om 21 u Orkest The Silver 
Wings 

1 WILRIJK: 3de Oostenrijkse 
avond van het Het Vlaamse Kruis, 
afdeling Antwerpen-Zuid, in C C De 
Kern Wilrijk Met Trachtenruppe Au, 
Bregenzerwaelder Duo Om 20u 
VVK 250 fr en 200 fr Tel 03/ 
828 30 53 

1 BERCHEM: Bal in samenwerking 
met afd Borgerhout Zaal Gietscho-
tel, Lod Van Berckenlaan 179, Bor
gerhout Muziek discobar Diamond 
Deuren 20u 30 Bijdrage 100 fr 
Org VU-Berchem-Borgerhout 

1 HOVE: Kandidatenbal in zaal 
Urania J Mattheessensstraat, nabij 
de sterrenwacht Deuren 20u 30 In
kom 100 fr Kaartenverkoop en info 
Willem Nollet (455 65 46) VU-leden 
en simpatisanten van harte welkom' 
Or VU Hove 

4 BERCHEM: Uitstap naar Leuven 
door FVV-Berchem Vertrek Ber-
chem-station om 8u stipt Bezoek 
stadhuis begijnhof, abdij van Vlier-
beek en kasteel van Horst Terug 
rond 18u 30 750 fr voor leden, 800 
fr met-leden Bedrag storten voor 25/ 
9 op rek 405-3071811-46 van FVV-
Berchem, of aan één van bestuursle
den 

19 

In memoriam dr. Juul Valgaeren 

Vlaams-nationale 
gemeenschap Mol in rouw 

Op 1 september overleed te Mol dokter Juul Valgaeren, vader 
van dr. Jo Valgaeren, arrondissementeel voorzitter en VU-ge-
meenteraadslid. 

Dokter Valgaeren werd 88 jaar oud (geb. Kortrijk-Dutsel op 4 mei 
1908). 

In 1928 vestigde dokter Valgaeren 
zich te Mol en was er al spoedig 
gekend als een zeer bekwaam en 
gewetensvol geneesheer Door zijn 
soms ongewone manier van onder
zoeken kwam hij bij sommige patiën
ten wel als eigenaardig over maar 
net resultaat was haast altijd dat zijn 
diagnose juist was en de voorge
schreven medikatie of therapie gun
stig resultaat opleverden In heel zijn 
lange loopbaan als huisarts heeft hij 
met opgehouden zijn medische ken
nis door voortdurende studie op peil 
te houden en te verruimen Tot op 
hoge leeftijd wilde hij op de hoogte 
blijven van de evolutie in de medische 
wereld Hij werd daardoor ten zeerste 
gewaardeerd door kollega's en pa
tiënten 

Groot was ook zijn bezorgdheid 
voor de kansarmen en ongelukkgien 
in de maatschappij Hoe vaak heeft 
hij niet vergeten C) een rekening te 
maken voor geleverde prestaties 
wanneer het ging om armen of men
sen in moeilijkheden Deze grote be
zorgdheid voor zijn volk heeft hem 
ook tot het Vlaams-nationalisme ge
bracht 

Reeds van zijn komst m Mol was hi) 
bedrijvig in het bewegingsleven van 
het toenmalige Vlaams HUIS Een tijd
lang vertegenwoordigde hij trouwens 
de Vlaams-Nationalisten in de Molse 
gemeenteraad Zijn eerlijke overtui
ging en rechtlijnigheid mochten met 
voorkomen dat na de tweede wereld

oorlog hem en zijn familie het leven 
werd zuur gemaakt 

Alhoewel dokter Valgaeren nooit 
werd gestraft mocht hij toch geduren
de een zekere periode met in zijn 
gemeente verblijven Welk een be
proeving moet dit voor hem en zijn 
talrijk gezin zijn geweest' 

Op 7 september werd dokter Val
gaeren ten grave gedragen De aan
wezigheid van vele honderde aanwe
zigen moge getuigen van het diepe 
respekt van de Molse bevolking voor 
deze schone mens 

Namens de Vlaams-Nationale ge
meenschap bieden wij aan de familie 
onze diepe gevoelens van medeleven 
aan 

VU-Antwerpen 

Derde Scheepshal 
Met vice-eerste minister Hugo 

Schiltz aan boord van Flandria 24, op 
zaterdag 22 oktober 1988 

Inscheping vanaf 19u 15, vertrek 
rond 20u vanop kaai 13 (Londen-
brug) 

Inkom slechts 250 f r , met reuze 
tombola, dranken en snacks aan de-
mokratische prijzen 

Kaarten door storting van x-maal 
250 fr op rekening nr 404-3036801-
74 van VU-Antwerpen stad 

vu-Herenthout sten 
lijst voor 

Staf Driesen, 56j 
Staf Van Dijck, 45j 
Jos Helsen, 54j 
Machteld Ledegen, 25j 
Hannelore Gerlach, 28j 
Greet Verstrepen, 36j 
Toon Gijbels, 27j 
Jeannine Verwerft, 42j 
Hugo Cambre, 24j 
Juul Moons, 45j 
Paul Van Den Bosch, 36j 
Mare Palings, 34j 

13 Kris Mertens, 27j 
14 Cis Drybooms, 25j 
15 Wim Verwimp, 26j 
16 LOUIS Verschueren, 52j 
17 Chris Morren, 37j 
18 Juul Van Oudendyck 46j 
19 Ludo Cambre, 40j 

De oudste kandidaat is 56, de ge
middelde leeftijd IS 37 jaar Op 19 zijn 
7 kandidaten jonger dan 30 jaar Er 
staan 5 vrouwen op de lijst waarvan 4 
bij de eerste 8 

ZO^K^BC}^ 
n 22-jarige man, opleiding metaal
bewerking, vrij van legerdienst zoekt 
werk als onderhoudsman of a''beider 
te Brussel of ten W van Brussel Voor 
ml tel Staatssekretanaat J Valke
niers, 513 83 00 post 311 

23-jange klinisch psychologe, drie
talig met beroepservaring zoekt werk 
m haar sektor m Brussel of Vlaams-
Brabant Voor ml tel staatssekreta
naat Valkeniers, 513 83 00 post 311 

r MIKST, het migrantencentrum te 
Vilvoorde zoekt vnjwilligers-lesgevers 
die zich willen inzetten voor het geven 
van taallessen Nederlands aan vol
wassen migranten in de streek rond 
Vilvoorde Een gedegen opleiding 
wordt voorzien Kontakteer Franka 
DeBruyne MIKST, Mechelsestraat9, 
1800 Vilvoorde (02/251 10 33) 

LI Schrijnwerker-meubelmaker zoekt 
werk in zijn sektor of als onderhouds
man m Brussel of ten W van Brussel 
Voor ml tel 513 83 00 post 311 van 
staatssecretariaat Valkeniers 

Openstaande 
betrekking 
I De VZW Welzijnszorg West-
Vlaanderen, Socio-Kulturele organi
satie zoekt een Socia(a)l(e) Assisten-
t(e) als edukatief medewerk(er)ster m 
het kader van een BTK-projekt De 
kandidaat dient uitkeringsgerechtig
de werkloze te zijn De curriculum 
vitae kunnen gestuurd worden naar 
de VZW Welzijnszorg West-Vlaande-
ren, Graaf Gwijde van Namenstraat 7 
te Kortrijk, ter attentie van de voorzit
ter of de sekretans 
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Drie Vlaamse vrouwen terug uit Senegal: 

„De levensvreugde 
ginder is fantastiscli" 

SINT-ULRIKS-KAPELLE — Na lang zoeken naar het goede huisnummer 
kwam ik eindelijk toch op het juiste adres terecht. In een oud maar opgekalefa
terd huis heerste al wat hilariteit omdat men mij al herhaaldelijk had zien 
voorbijrijden. Nadia Heyvaert (Lennik), ekonome, Annelies Vandenborre (Huizin
gen), orthopedagoge, en Magda Coeckelberghs (Sint-Ulriks-Kapelle), kleuter
leidster, konden hun lach nauwelijks onderdrukken toen ik de huiskamer 
binnengeleid werd. De drie jonge vrouwen, allen aktief in de 11.11.11 .-aktie, 
waren net terug van een drieweekse reis naar Senegal. Samen met nog 12 
anderen tjokten ze het Westafrikaanse land door in een busje. De groep bezocht 
verschillende dorpen in het zuiden, het oosten en het noorden van Senegal. 

EN Senegalese gids bege
leidde de groep en legde 
de kontakten met de plaat

selijke bevolking Elke deelnemer 
aan de reis kwam telkens in een 
Senegalees gezin terecht, waar 
deelgenomen werd aan het ge
wone leven 

WIJ: Viel dat familieleven in 
Senegal voor een westerling 
mee? 

Annelies Van Den Borre: 
,,Toen we in Bagaya in het zuiden 
van Senegal aankwamen stond 
de hele dorpsgemeenschap ons 
op te wachten met een prachtig 
welkomstfeest De plaatselijke in
woners waren sinds lang voorbe
reid op onze komst " 

Het totale gebrek aan lukse 
was een hele aanpassing het 
toilet was een gat in de grond, we 
leerden er met onze handen eten, 
en van een badkamer of elektrici
teit was er evenmin sprake We 
werden er begeleid door jonge 
mannelijke dorpsbewoners, om
dat die een mondje Frans spra
ken De vrouwen spraken alleen 
de inlandse taal Dat gaf af en toe 
wat moeilijkheden om echt met 
de vrouwen te kunnen praten, 
want alles diende vertaald te wor
den door een mannelijke tolk Als 
we bvb de gastvrouw wilden be
danken voor het lekkere eten, 
konden we mooi zien dat onze 
tolk daar moeite mee had het is 
daar blijkbaar met de gewoonte 
om het werk van de vrouwen 
openlijk te waarderen ' 

Bagaya 
Magda Coeckelberghs: 

,,Nochtans getroostten de vrou
wen zich alle moeite om het ons 
naar de zin te maken We kregen 
echt rijkelijke maaltijden, hele
maal tegen onze verwachtingen 
in Na een tijdje kregen we echter 
het vermoeden dat men speciaal 
voor ons zoveel moeite deed om 
een rijkgevulde tafel te kunnen 
presenteren Ze spaarden zich
zelf het eten uit de mond " 

WIJ: Hoe greep de besluit
vorming plaats in zon zuidelijk 
dorp? 

Annelies. , In Bagaya maak
ten we een mannenvergadenng 
en een vrouwenvergadering 
mee Men scheidt er de geslach
ten omdat de vrouwen op een 
gemengde vergadenng mets in 
de pap te brokken zouden heb
ben Bovendien hebben de vrou
wen er zoveel werk dat ze voor 
lange vergadenngen geen tijd 
hebben Het viel trouwens op dat 
de vrouwen tijdens de korte vrou
wenvergadering hun werk mee
gebracht hadden 

Nadia Heyvaert: , Zo'n verga
dering IS een heel leerrijke ge
beurtenis omdat je een goed 
beeld krijgt van de problemen 
waar zo'n dorp mee gekonfron-
teerd wordt Zo was men in Ba-

• ^ - i , 

gaya met een ontbossingsprojekt 
bezig Men had echter een ont-
wortelmachine nodig, maar die 
was nergens te krijgen (te duur') 
Een bijkomend probleem was dat 
de nieuwe aanplantingen steeds 
maar opgegeten werden door de 
geiten Men had dus een wacht 
ingesteld om de geiten van de 
aanplantingen weg te jagen Een 
omheining zou veel tijd en moeite 
sparen, doch is momenteel finan
cieel met haalbaar 

Men kloeg er ook over dat het 
dichtstbijzijnde dispensarium op 
7 km van het dorp gelegen was 
De dorpelingen zagen het nut 
van gezond te zijn goed in want, 
zoals ze zelf zegden als je ge
zond bent kun je beter werken' 
De kindersterfte in de dorpen ligt 
echter zeer hoog Een kind op 
drie sterft Wanneer er dan nog 
een epidemie uitbreekt, zoals de 
waterpokken bvb, loopt het dorp 
kans van heel zijn kinderrijkdom 
beroofd te worden Het dispensa
rium ligt immers te ver af om 
regelmatig spuitjes te gaan ha
len De dorpelingen zouden de 
vereiste injekties trouwens met 
kunnen 
betalen " 

Foyer des jeunes 
Magda: , Het onderwijs in Ba

gaya liet ook nogal wat te wensen 
over Het dorp moet eerst voor

zien in lokalen, uitrusting en di-
daktisch matenaal vooraleer de 
staat een onderwijzer benoemt 
die in de nieuwe school les komt 
geven Na veel moeite was men 
er in geslaagd om reeds 5 klasjes 
op te richten, maar het hoognodi
ge 6° klasje kwam maar met van 
de grond 
De dorpen in het zuiden kennen 
ook een grote ontvolking de jon
geren trekken meer en meer naar 
de steden, vooral naar de hoofd
stad Dakar Om die uitwijking 
tegen te gaan was men in Bagaya 
van plan om een ,,foyer des jeu
nes" op te richten een soort 
leugdontmoetingscentrum dus 
Maar verder dan een leeg ge
bouw was men nog met geko 
men " 

WIJ: Bestaat er geen grote 
weerstand bij de traditionele 
dorpsbewoners tegen sommi
ge toch wel belangrijke hervor
mingen? 

Annelies: Inderdaad Bagaya 
was echter al geruime tijd voorbe
reid op hervormingen door de 
Senegalese NGO Asradec Dit 
bewustmakingsproces had daar 
een drietal jaar in beslag geno
men Dankzij de demokratische 
besluitvorming staat de hele be
volking nu achter de projekten 
Dit IS spijtig genoeg met het geval 
m het noorden en het oosten van 
het land waar het kastensysteem 
nog in voege is " 

Nadia: „Een ander dorp in het 
zuiden, Kabiline, stond al veel 
verder in wat traditioneel het ont
wikkelingsproces genoemd 
wordt Daar had men een asso
ciatie opgericht van 12 dorpsge
meenschappen In het ontmoe
tingscentrum van Kabiline stond 
zelfs een kleurentelevisie Het 
dorp was ingedeeld in rechte 
straten, er waren meerdere voer
tuigen (fietsen, bromfietsen), er 
was een atelier voor houtbewer
king en mechanika en zelfs een 
echte boetiek Het atelier en de 
winkel werden uitgebaat door de 
associatie, met een kleine winst 
om het personeel te betalen " 

Associatie 
Magda ,,De associatie zorgde 

in Kabiline ook voor de alfabetisa-
tie van volwassenen, gaf les in 
landbouwtechnieken en voorlich
ting m b t hygiene en kinderver
zorging De kinderen waren er 
allemaal al gevaksineerd tegen 
de meest voorkomende ziekten 
en er bestond zelfs een kinderop
vang, voor de kinderen van moe
ders die op het veld gingen gaan 
werken Maar al bij al hadden we 
toch de indruk dat de sfeer in 
Kabiline anders was dan in Ba
gaya Men had in Kabiline meer 
lukse en komfort, en de levens
omstandigheden waren er ook 
echt beter We vonden echter dat 
Kabiline meer en meer de wester
se toer opging En dat is natuur
lijk met de bedoeling van een 
gedegen ontwikkeling Bij het 
welkomstfeest dat ter onzer ere 
georganiseerd werd, speelden de 
kinderen bvb typisch westerse 
toneelstukjes Dat is geen ontwik
keling meer, maar verwesterlij-
king " 

WIJ: Slaat Senegal ook op 
andere vlakken de weg naar 
een meer westers kuituur- en 
leefpatroon in ? 

Annelies ,,Eigen aan hun kui
tuur IS nog steeds de polygamie 
en het kastensysteem, hoewel de 
armoede stilaan beide dwingt tot 
uitsterven Senegal is voor het 
overgrote deel ook een islamiti
sche staat, wat andere normen 
en zeden inhoudt In de streek 
van Tambacounda in het oosten 
van Senegal bezochten we een 
drietal dorpen waar de Coopera
tion Mim-Barrage, Comibar, dij
ken aan het bouwen is De be
doeling van deze dijken is het 
water dat tijdens het regensei
zoen met liters naar beneden 
stort (in Senegal valt in het zuiden 
op 2 a 3 maand meer water dan 
op een heel jaar in België — 
ongelofelijk maar waar'),langer 
te kunnen bewaren, zodat een 
tweede rijstoogst mogelijk wordt 
Die dijkenbouw heeft echter een 
groot gevolg voor het kastensys
teem De hele zaak wordt immers 
kollektief aangepakt, en de uit
eindelijke winst die door de bouw 
van de dijk gewonnen wordt zal 
ook kollektief verdeeld worden 
Dat dit met naar de zin is van de 
hoogste kaste, bewijst de tegen
werking die Comibar van hen on
dervonden heeft bij de bewust
making van de plaatselijke bevol
king " 

Nadia ,,Ook de gewoonte dat 
de meester zijn slaaf die op het 
veld werkt moet voeden heeft in 
deze tijd van voedselschaarste 
een emanciperend gevolg De 
zelfstandige boeren krijgen im

mers met genoeg opbrengst van 
hun velden om de slaven nog te 
kunnen voeden " 

Levensvreugde 
Annelies: ,,Zoals in veel ande

re Derde Wereldlanden lijkt ook 
de Senegalese regering met wars 
te zijn van een beetje korruptie 
Op de weg naar het noorden, die 
bezaaid is met allemaal typisch 
inlandse dorpjes, kom je op een 
bepaald moment voorbij Louga 
Een paar jaar geleden was dat 
ook nog zo'n typisch klem dorpje, 
maar nu lijkt het plots een ware 
metamorfose ondergaan te heb
ben brede lanen, prachtige vil
la's, heldere straatverlichting 's 
nachts, en ongeveer alle voedsel 
is er wel te krijgen De verkla
ring •? Louga is het geboortedorp 
van president Abdou Diouf 

WIJ: Hoe was de situatie in 
het door woestijnvorming be
dreigde noorden? 

Nadia ,, Wat ons allemaal op
viel, was dat het noorden veel 
meer dan het zuiden ontwikke-
lingsprojekten toegewezen krijgt 
Men wil blijkbaar paal en perk 
stellen aan de oprukkende woes
tijn, maar ondanks alle pogingen 
slaagt men daar met al te best in 

De leefsituatie in het dorpje 
Gae dat we bezochten is ook heel 
anders De mensen zijn er blijk
baar veel meer gewoon dat de 
regenng of de NGO's hen wel uit 
de nood zullen helpen Ze dron
gen er bij ons dan ook veel ekspli-
cieter op aan om hier in België 
fondsen te werven voor hun 
streek 
Hun religieuze beleving was er 
ook veel strenger dan in de ande
re delen van Senegal die we 
bezochten Om 5 uur 's morgens 
werden we al gewekt door islami
tische gezangen " 

WIJ: Nu jullie terug m Vlaan
deren zijn, wat houd je dan over 
van zo'n reis door Senegal? 

Magda ,,Wat me bijzonder ge
troffen heeft IS de grote leven-
vreugde die de mensen daar ken
nen Ondanks de werkelijk grote 
problemen waar ze mee gekon-
fronteerd worden, is het leven 
voor hen echt ongekompliceerd 
en zijn ze blij te leven'" 

Nadia ,,We hebben een mooi 
zicht gekregen op hoe ontwikke-
lingsprojekten groeien Het is al
lemaal veel ingewikkelder dan 
hier eventjes gauw wat geld bij-
eenzamelen, het naar een ver 
land opsturen en een paar maand 
later tevreden het resultaat kun
nen aanschouwen Vooraleer 
ginder met goede hoop een pro-
jekt tot een suksesvol einde ge
bracht kan worden, moet er een 
ingrijpend bewustzijns- en moti
vatieproces in gang geduwd wor
den bij de plaatselijke bevolking, 
en dat kan soms meerdere jaren 
duren " 

Annelies ,,De plaatselijke be
volking staat zeer afkerig van alle 
projekten die door de staat op 
touw gezet worden Op verschil
lende plaatsen zagen we goedbe
doelde regeringsinitiatieven ver
kommeren of mislukken, gewoon 
omdat er ergens een kink in de 
kabel zit tussen de regenng en de 
plaatselijke bevolking De dorps
bewoners dnngen er sterk op aan 
om projekten van NGO naar NGO 
te laten verlopen De plaatselijke 
Senegalese NGO moet boven
dien het beslissingsrecht krijgen 
over wat er met het ingezamelde 
geld gebeurt en hoe het besteed 
zal worden Alleen op die manier 
kunnen we gaan spreken van 
ontwikkelingssamenwerking " 

(pdj) 
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