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„Het is reeds ten overvloede aangetoond in el(onomisGlie rapporten en statistisclie 
studies, lioe de Vlamingen in het huidige systeem van pseudo-regionalizering de 
dupe blijven van de oude unitaire mel(anismen. Miljarden die onze Gemeenschap 

rechtmatig toekomen, blijven afvloeien naar Brussel en het Waalse Gewest." 
(Hoofdredakteur Manu Ruys in „De Standaard" van woensdag 7 mei 1986) 

De wereld 
na Tsjernobyl 

Na Tsjernobyl dringt zich de vaststelling op, dat de wereld in me
nig opzicht toch wel een heel klein dorp is geworden. Wanneer zich 
in een elektriciteitscentrale van de vroeger oneindig-verre Oekraï
ne een ongeluk voordoet, dan moeten vandaag bij ons de koeien op 
stal en de kinderen uit de zandbak. De noodzaak om in deze klein 
geworden wereld overal te beschikken over dezelfde verkeers- en 
gedragsregels steekt de ogen uit. Maar de maatschappelijke instel
lingen en de ingesteldheid van de mens zelve houden geen gelijke 
tred met de snelle evolutie naar een wereld-dorp. 

Het is hallucinant dat het eersteTsjernobyl-alarm gegeven werd 
door de bediende van een Zweedse atoomcentrale, die aanvanke
lijk dacht dat er in zijn eigen bedrijf iets schortte. Dit wijst evenwel 
op twee dingen. Ten eerste het ontbreken van een wereldwijd af
doend snuffel- en waarschuwingssysteem. Ten tweede, bo\ enop 
punt een, het ontbreken in de Sovjet-Unie van de openheid om in de 
kleiner geworden wereld onmiddellijk de noodzakelijke verkeers-
en gedragsregels toe te passen. 

Geslotenheid en geheimdoenerij over kernpech is echter geen Rus
sisch monopolie. De Britse overheid heeft destijds getracht, het in-
cideni te Windscale te verdoezelen. De eerste reaktie op Three Mi
le Island was, de pers uit de buurt te houden. Na de schipbreuk van 
de Mont-Louis moest de Franse regering gedwongen worden, toe te 
geven dat het schip een nucleaire lading aan boord had. 

Het beslissend verschil tussen een demokratisch en een autoritair 
regime is niet zozeer dat het eerste altijd en per definitie een betere 
overheid zou hebben dan het tweede, maar dat in het eerste de over
heid gekontroleerd en gesanktioneerd kan worden, aangepord en 
desnoods gedwongen met de vele mogelijkheden waarover de de-
mokratische maatschappij beschikt: het verkozen en te kiezen par
lement, de drukkingsgroepen, de pers. 

Het zou getuigen van een grof simplicisme, te stellen dat een ramp 
zoals die van Tsjernobyl zich alleen in het ,,rijk van het boze" kan 
voordoen en dat zij ondenkbaar is in het superieure Vrije Westen. 
Wel integendeel: de chaotische manier waarop West-Europa gerea
geerd heeft na Tsjernobyl maakt duidelijk-, dat er ook bij ons nog heel 
wat te doen valt inzake verkeers- en gedragsregels die onmisbaar 
zijn in de klein geworden wereld. 

De relatieve veiligheid van Doel of Tihange in vergelijking met 
Russische centrales is geen onbelangrijk, maar hoe dan ook geen 
beslissend gegeven. België is niet alleen koploper inzake gebruik 
van kernenergie, het is bovendien omgeven door een aantal kern
parken die door de buurlanden verwezen werden naar de uiterste 
periferie van hun grondgebied: Chooz, Grevelingen, Borsele, Kal-
kar, enkele Britse centrales binnen de 100 km-straal vanaf de Bel
gische grens. Niet alle West-Europese centrales zijn daarenboven 
van het Doel- of Tihangeprincipe. Er zijn er minstens een 40-tal die, 
evenmin als de centrale van Tsjernobyl, beschikken over een be
schermende koepel. 

Ondanks de inderdaad ok gebruikte drukkings- en kontrolemo-
gelijkheid in de West-Europese demokratie is dit reusachtig kern-
kompleks tot stand gekomen zonder afdoende nationale en grenso
verschrijdende rampenplannen, afspraken of veiligheidsnormen. 
Ook bij ons is alvast de maatschappelijke ontwikkeling achterop bij 
de techniek, waarbij dan gehoopt moet worden dat de techniek in
derdaad zo ver staat als zij het beweert. En zelfs indien de hoge stand 
\ an onze techniek minder onveiligheid zou waarborgen, dan nog 
blijft bijvoorbeeld het probleem van de kernafval, die men voorlo
pig dumpt in de hoop dat de komende generaties er definitief blijf 
mee zullen weten. 

Reeds de wanverhouding tussen maatschappelijke en technische 
evolutie maakt het na Tsjernobyl dringend nodig, dat een 
bezinnings- en ordeningspauze wordt ingelegd: een moratorium tij
dens hetwelke de run naar steeds meer kernenergie wordt stopgezet. 

Een maatschappij waarin een nochtans media-geile eerste-
minister niet eens de tijd vindt voor een regeringsverklaring na 
Tsjernobyl, terwijl het hoofd van de burgerlijke bescherming de be
volking de raad geeft bij een ramp in de kelder te kruipen en naar 
de BRT te luisteren, is niet aan Doel-V toe. tvo 

Vakbonden organiseren „feestjes" 

Belgische Apartheid? 
Dinsdag was er dus staking. Vijf dagen daarvoor vier

den de socialisten het,,Feest van de Arbeid" en van
daag herdenl<t de kristelijke arbeidersbeweging de en
cycliek ,.Rerum Novarum". 

R IS hoegenaamd geen re
den tot feesten Met een half 
miljoen ,.erkende" werklo

zen en nog eens zoveel mensen 
met een erg tijdelijke (en bijgevolg 
onzekere) betrekking, is fuiven 
rond arbeid zelfs provocerend 
Wansmakelijk bovendien, als ma-
kabare zwarte humor 

Deze „feesten" worden georga
niseerd en gedomineerd door vak
bonden die er geenzins m slagen 
een nieuw geluid te laten horen 
rond werk en werken" Het blijft 
allemaal dezelfde oude koek en 
hun akties beperken zich tot de ver
dediging van hun aangesloten le
den Het legioen werklozen en zij 
die geen lid zijn van de eigen kleur-
vakbond kunnen m feite stikken 

De krampachtige en biezonder 
hechte binding aan een partij is on
uitstaanbaar Zowel de socialisti
sche als de kristelijke vakbond zijn 
noch mm noch meer verlengstuk
ken van de twee grootste partijen 
Al geruime tijd wordt het ABVV-
FGTBals knokploeg" van de SP-
PS misbruikt en sinds jaren is het 
ACV de trouwste afdeling van de 
CVP In wezen IS dit onfatsoenlijk 

en beperkt dit de vrijheid van syn-
dikaten en partijen Het vergroot 
wel de macht van de beide zuilen, 
en daar is het hen om te doen 

Bovendien vertonen de topve-
rantwoordelijken van deze beide 
syndikaten racistische trekjes Ver
mits ZIJ m hun akties twee soorten 
werknemers ..erkennen" Vlaam
se en Franstalige Een Belgische 
versie van ,.Apartheid "? Voor de 
verdediging van de tewerkstelling 
in het zuidelijk deel van België zet
ten ZIJ immers meteen het hele land 
in rep en roer, doorgaans met suk-
ses Wanneer het er evenwel op 
aankomt Vlaamse arbeidsplaatsen 
te vrijwaren is men veel minder 
strijdlustig Erger nog, onder het 
schijnheilige mom van de .nood
zakelijke eendracht onder alle pro-
letariers" worden de rechtmatige 
belangen van de Vlaamse arbei
ders telkens weer ondergeschikt 
gemaakt aan de privilegies van hun 
Franstalige kameraden 

Zo mocht men het beleven dat 
PS-voorzitter Spitaels onlangs uit
riep ,Geen frank voor de Kempen
se Steenkolen", toch onloochen

baar een standpunt tegen Vlaam
se arbeiders Wie zat daar echter 
op de eerste rij '^ De in Vlaanderen 
wonende voorzitter van het ABVV-
FGTB Andre Vanden Broucke' 
Enig protest hebben wij van hem 
met gehoord Waar blijven trou
wens de vakbondsbonzen wan
neer Vlaamse bedrijven bij over
heidsbestellingen steeds opnieuw 
gerold werden en worden"" 

Syndikale organisaties zijn nodig 
en wenselijk, dat lijdt geen twijfel 
(Zeker nu sommige direkties met 
platvloerse chantage pogen om 
19de eeuwse arbeidsritmes op te 
leggen ) Maar dan wordt het echt 
wel de hoogste tijd dat de vakbon
den hun taak en aktiemetodes her
denken zich onafhankelijker 
opstellen en alle werknemers gelijk 
behandelen Ook de Vlaamse' 

(pvdd) 

Uitkijken! 
WIJ IS opnieuw te koop in een 

aantal winkels Nu reeds in acht 
. Standaard Boekhandels' en 
de 22ste mei met een speciaal 
nummer op veertig plaatsen 
Maar daarover volgende week 
meer 

(Lees biz. 12) 
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... en W I J 
W\i ontvangen graag bneven van 

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

De opinie vertolkt in een lezersbrief 
(S niet noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

BLIJVEN G E L O V E N 

Ik heb heel mijn leven hard gewerkt 
en vooral eerlijk-braaf trouw en gehoor 
zaam geweest 

En sinds mijn kinderjaren trouw mijn 
plaats ingenomen in de Vlaamse Bewe-
grng in het Vlaams nationalisme 

Door omstandigheden moeten gaan 
werken in een groot bedrijt en daardoor 
echt kontakt dus gekregen met de ar 
beidende mens 

Een grote ontgoocheling ik heb ze 
leren kennen van hoog tot laag van 
bedrijfsleiders beheerders tot gastar 
beiders 

Over wat ik daar zag hoorde en mee
maakte IS in een boek niet neer te 
schrijven Een grote leugen bedrog 
dieverij verduistering het kan me met 
schelen mentaliteit of het parapluke' 

Natuur gaan de zaken dan op de fles' 
Ik heb het Vlaams nationalisme gron 

dig leren kennen toen we met de re 
pressie allen samen kokten Daar heb 
ben we kennis gemaakt met de leugen 
bedrog verloedenng lafheid verraad 
egoïsme in hoge graad' 

Kortom het tegenovergestelde van 
een kameraad gek woord dat we 
toen veel gebruikten 

Enof het nu verbeterd is na40 jaar' 
Je moet het maar meegemaakt heb 

ben om het te weten' Ben je in grote 
nood psychisch physische of finan 
cieel dan kun je een kollektie geslo
ten deuren aanleggen of een plaktxjek 
met deur op de neus nummertjes Dit 
zowel in de familie in de maatschappij 
en zelfs in het Vlaams nationalisme 

Dit IS geen laster dit is gewoon een 
persoonlijke ondervinding uit die tijd En 
toch zijn we zo naïef dat we zijn blijven 
geloven in de mens en het Vlaams 
nationalisme maar dan zonder het gek 
ke gedoe van sommige doemdenkers 
nieuwlichters die groen roodgestreept 
de ekonomie kapot willen op bevel van 
vreemde opdrachtgevers 

Met de hoop geen nieuwere grotere 
ontgoocheling op te lopen bevestig ik 
mijn geloof in de opgang van ons volk 
en van het Vlaams nationalisme 

W D B , Affhgem 

EENZIJDIG 
Valt dan zo weinig mensen op dat 

menZ Afrika en nu ook Zaïre voortdu 
rend in een negatief daglicht wil plaat 
sen ' Terwijl men de Sovjetunie met 
zijn politieke psychiatrische misdaden 
ongemoeid laat'Polen waar men de 
professoren die met pro-kommunistisch 
zijn wegstuurt van de universiteiten 
Vietnam met zijn heropvoedingskam 
pen en zijn bamboe goelag ' Nica 
ragua, waar men stelselmatig de vrijhe

den van de bevolking wegneemt onder 
het mom van bescherming tegen de 
VS ' Ethiopië waar de honger ons ge
toond wordt maar niet de luxe van de 
partijfunktionarissen ' Of zijn het juist 
maar de wantoestanden van de pro 
Westerse staten die mogen aange 
klaagd worden' 

Zien dan zo weinig mensen in dat de 
publieke opinie gemanipuleerd wordt 
met als doel de ganse wereld onder een 
kommumstische diktatuur te brengen 
onder de allesomvattende kontrole van 
Moskou ' 

Nog enkele vragen waarom geen 5 
minuutjes tijd in het nieuws op de TV 
over het feit dat weer 20 mensen ge 
dood zijn op de Filippijnen door de kom 
mumsten en dit nadat Cory Aquino de 
kopstukken van de kommumstische 
partij toch de vrijheid gegeven heeft' 

Waarom altijd maar over Hitlers mis 
daden (en terecht) maar nooit over die 
van Stalin die nog veel omvattender wa 
ren'Nu begrijp ik stickers zoals BRT 
= rood op sommige auto s 

Verder vind ik het spijtig dat president 
Reagan bijna aan het eind is van zijn 
ambt HIJ durft tenminste openlijk opko 
men tegen het kommumsme ondanks 
de overweldigende kritiek in het ganse 
Westen' 

Mijn besluit ik raad vele mensen aan 
naar de waarheid te zoeken want die 
wordt toch zo gemakkelijk verdraaid' 

H R , Brugge 

^ ^ ^ lepel & vork... 

Nieuwelaan 47 
1860 Meise - 02-2697045 

Kom eens bij ons! 

KOFFIEBRANDERIJ 
S A N O 

Emiel Witmansstraat 36 
Schaarbeek 
Tel 02 734 56 09 

LPV< rt kwiil t( itskc;ffit bij u thuis' 

Dortmonder Tluer Bran hoven 
Tervjursev 60 Leuven 016 22 86 72 
Kon Astndl 85 Kontich 03 457 30 32 
Bru|se Baan 1 Hulste 056 7115 36 
Nieuw Brugslr 28 Brussel 02 218 74 89 

Grot. parkeorterreinen zalen vrij voor 
fe.ston banketton « a Duitsa speciali 
taiten Oortmundar Thier van t vat 
Lavend. Water Tomssteiner Sprudel 
goed en goedkoop eten 

R E S T A U R A N T 

m /ü^^^ i Hoek 
I ^ a g y I Wolvengracht 

' „ t ' " . . Leopoidstraat 

Tel 217 9153 

Waar Vlamingen 
thuis zi|n 
m t hartje van Brussel 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerio Westerio 

Tel 014 544007 

Mddndag g< skjion 
Rustif kp sfopr 

Industriële 
brood en b.mki Ibdkk» ri| 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel 091 67 57 12 

ZANGFEEST 
Het verbaast me dat de Vlaamse lei 

ders jaar na jaar bij Zangfeest IJzerbe 
devaart enz alleen de bedoeling 
schijnen te hebben hun duizenden 
kijkers toehoorders op te jagen maar 
hen met de middelen meegeven om elk 
op zijn plaats en allen samen iets te ver 
wezenlijken Waarom raden zijde dui 
zenden met aan b v voor ieder soort be 
lasting 1 fr te weinig te betalen Dat ver 
stopt de computers van het minister van 
Financien Geen postnummers meer 
schrijven noch in adres of tegenadres 
noch op stortingsbulletin of check 
Voordeel dit zal de Vlamingen wakker 
houden en ze zullen het voelen in Brus 
sel Dan zullen de zangers van het 
Sportpaleis er wel iets aan veranderen' 

R d N , Nijlen 

ZO€K6ÊC3€ 

D Dame, 21 jaar en wonende te Me 
chelen zoekt werk Diploma A2 m o 
economische en mens
wetenschappen Aanvaardt alle werk 
Ref nr 1006 

Belangstellenden kunnen kontakt 
opnemen met Senator Joos Somers, 
via het Vlaams Nationaal Centrum Ont
voeringsplein 1, Mechelen, tel 
015/20 95 14 Gelieve het ref nr te ver 
melden 

Q Tuinbouwer zoekt gepensioneerd 
tuinman — omgeving Lubbeek voor en 
kele uren per week Tel 016/63 38 69 

D 18-19-jange jongeman zoekt werk 
als arbeider alle werk is hem welkom 
Voor inlichtingen zich wenden O Van 
Ooteghem, senator, A Lonquestraat 
31, 9219 Gentbrugge, tel 
091/30 72 87 

Te Koop 
L̂  Boussu-en Fagne (tussen Samber 
en Maas) op 100 km van Brussel Ste
nen landhuis 150 m2 woonruimte en 
50m2nogintenchten Inger badk en 
2 toiletten Op terrein van 920 m2 -H bij 
horend weiland van 5 500 m2 (ideaal 
voor camping) Prijs 2 100 000 f r Tel 
Dhr Simon 0033/60 02 19 70 

Seder t 1910 

J A N P A U W E L S DE BRAUWER 
Oude Brugstraat 16 9328 Schooiiaarde Tel 052 42 32 46 

Wekr lijkse rustdag vri|<irfg ttjt /rftf rrjag 18 uur J Mrl ks vr rlof di < i rr ber 
De frfm In /a<ik mf t tr idit e fidv 23) 
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*D\/5299 Werkman 25j Gooik alle werk 
* D V 5300 Vrouw Gooik zoekt werk a's 
schoonmaakster in een school e d — 35 ] 
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werk als schoonmaakster 
* D V 6057 Tuinman 25j ongehuwd Pe 
pingen zoekt dr gepast werk o a als pnve 
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Deze week 
in Knack Magazine 

Leven met Kernenergie 
De ramp met de kerncentrale in de Sovjetunie doet, 

naast andere, ook vragen rijzen over het wereld energieprobleem 
Wat IS er gebeurd'' Kan het ook bij ons gebeuren'' 

Is er een alternatief voor kernenergie 

Khomeiny in Brussel 

De grimmigheid waarmee er on 
langs in Brussel tegen de Amen 
kaanse raid op Libie werd betoogd, 
tieeft velen doen sctinkken Is het 
Islamitisch fundamentahsme ook 
al tot bi) ons doorgedrongen' 
Een reportage deze week m Knack 

Het broos plantje 

De Vlaamse biotechnologie geniet 
wereldfaam Maar bij gebrek aan 
voldoende middelen en een duide 
lijke strategie dreigt dat Vlaamse 
plantje omver te waaien onder de 
Waalse bries Want de Walen zijn 
wel later begonnen dan wij maar 
ze hebben een plan en het werkt 

Texas 

Het verschijnsel knsis was tot voor 
kort m de Amerikaanse staat Texas 
onbekend De dure olie maakte de 
petroleumboeren in Dallas en 
Houston alleen maar rijker Maar 
nu de olieprijs ingezakt is stevent 
ook Texas recht op het failliet af 
Een reportage 

Leraars over het onderwijs 

In de vele polemieken die er over 
het onderwijs worden gevoerd 
wordt de stem van de leraars nooit 
gehoord Knack verzamelde een 
vijftigtal leraars voor een dag in 
Dworp en het ze honderduit over 
hun idealen en frustraties praten 
Het tweede deel deze week in 
Knack 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 
SPECIALITEIT G E L E G E N H E I D S G E B A K 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 
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Miet Smet 
waakt 

Koeien 
wassen? 

De ramp m de kerncentrale van 
Tsjernobil gaf aanleiding tot tal van 
preventieve veiligheidsmaatrege
len in de ons omringende landen 
In West-Duitsland en m Nederland 
werden zelfs heel dwingende be
palingen opgelegd Kinderen 
moesten binnenblijven, groenten 
werden vermeld of dienden gron
dig gewassen, de melkkoeien kre
gen stal-arrest, met regenwater 
moest voorzichtig omgesprongen, 
enz 

In België had men zoals steeds, 
de toestand onder kontrole ' En 
werd er dagenlang niks onderno
men Dit had als gevolg dat de koei
en rond Aken van de weide ver
dwenen terwijl soortgelijke runde
ren 5 km verder lekker mochten 
doorgaan met grazen In Sluis was 
nergens sla te koop maarinKnok-
ke werd deze groente vrijelijk aan
geboden Alsof er rond België een 
scherm was geplaatst dat alle stra
lingen weerde 

Gelukkig ' was daar de krisis-
telefoon van staatssekretaris Miet 
Smet Weliswaar uitsluitend tijdens 
de kantooruren Daar kreeg je dan 
een vrouwelijk kabmetslid aan de 
lijn (die in haar vrije tijd voorzitster 
IS van een plaatselijke KAV-
afdelmg) Deze stelde je meteen 
,,gerust", daarbij met gehinderd 
door enige deskundigheid 

Boze tongen beweren dat je 
soms als antwoord kreeg ,,Het 
gras binnnenhouden en de koeien 
wassen " 

Rampenplan 

Volksvertegenwoordiger Oktaaf 
Meyntjens woont m Zwijndrecht 
aan de voet van de koeltorens van 
Doel Zijn bekommernis gaat dan 
ook reeds jaren uit naar het zoge
naamd Onderling Hulpplan' het 
rampenplan voorde kerncentrales 
van Doel 

Misschien zal hij nu naaraanlei-

m 
ding van de ramp te Tsjernobyl 
eindelijk gehoor krijgen Want het 
plan deugt zijns inziens helemaal 
met 

Buiten enkele zeer algemene 
richtlijnen bevat het met meer dan 
een reeks telefoonnummers waar
langs hulpakties op gang kunnen 
gebracht worden Hoe dat alles in 
de praktijk zijn gang moet gaan 
blijft echter een open vraag De es
sentie ontbreekt dus 

Bovendien beschikken slechts 
Beveren en Antwerpen over dit 
rampenplan De andere omliggen
de gemeenten werden of worden 
nooit betrokken bij de inoefening of 
aktualisering ervan De gemeente
lijke diensten beschikken met eens 
over de noodzakelijke uitrusting 
om in geval van kernongeval te 
kunnen optreden' 

Oktaaf 
Meyntjens 
ongerust 

Kïnderfestival 

Zaterdag zat de helft van Vlaan
deren aan de buis gekluisterd voor 
het jaarlijkse Eurosongfestival (de 
andere helft volgde de ,Brugse 
bekerfinale ) Sandra Kim het 
dertienjarige meisje uit de streek 
van Luik, won met het liedje,,J ai-
me la vie" glansrijk deze wedstrijd 
Proficiat 

Ergerlijk is nochtans dat sommi
gen dit gebeuren aangrijpen om 
het Belgisch gevoel" weer aan te 

DEZE 
\NEEK P J T ^ 

Natuurlijk had ik al over 
, rugby" horen spreken Zelfs, 
heel toevallig, enkele keren 
gekeken naar wat flarden van dit 
vreemde balspel op de TV-
beelden van een buitenlandse 
zender Maar ik kende er mets 
van En eerlijk gezegd mijn 
indruk was tot nu tot met erg 
gunstig Een troep struise kerels, 
die om de haverklap, 
voorovergebogen als briesende 
bizons ineengestrengeld tegen 
elkaar staan op te duwen Terwijl 
het ovaal ding, dat zij bal 
noemen plots in volle onschuld 
van onder de kluwende 
mensenhoop te voorschijn komt 
Begrijpe wie het kan Het leek 
me met veel meer dan een 
georganiseerd brutaal 
Amerikaans gedoe Tot ik er 
vorige zaterdag mee in kontakt 
kwam Niet met het spel zelf 
Maar met de spelers En dan 
nog wel van een Vlaamse club 
De kennismaking is 
meegevallen Mijn kijk op deze 
eigenaardige sport en haar 
beoefenaars is omgeslagen in 
positieve zm 

Ik ontmoette ze in het 
restaurant van de boot Een 
rustige avond op de Noordzee 
tussen Huil en Zeebrugge Ze 
zaten aan de tafels naast de 
onze Een stel reuzen vanuit de 
hoogte neerkijkend op de 
gewone burgers Zag ik 
v is ioenen ' Hadden de Vikmgers 
opnieuw de streek van York 

zonder slag of stoot ingenomen' ' 
En waren ze thans op weg om 
Vlaanderen te overmeesteren'' 
Neen, geen Vikmgers Ze 
spraken rasecht Antwerps Hun 
gezonde eetlust deed je honger 
krijgen Geen greintje brutaliteit 
Integendeel, grote gespierde 
knapen met evengrole 
vriendelijkheid Bonkige kerels 
met een peperkoeken zieltje 

Later op de avond leerde ik ze 
kennen Ik mocht mee snoepen 
van de hechte kameraadschap 
die hen aan elkaar smeedt Een 
sfeer die het amateurisme 
kenmerkt De kompetitiegeest 
bederft hun vreugde met De 
sport het plezier en de 
vriendschap vormen een geheel 
Met liefde en geestdrift voor hun 
sporttak werd ik ingewijd in de 
geheimen van het spel Het is 
zeker geen sport voor 
mammezellekes Maar het 
brutaal karakter is grotendeels 
schijn In rugby worden de 
spelregels geëerbiedigd, met 
omwille van de scheidsrechter 
maar uit eergevoel Een fout kan 
de schorsing meebrengen voor 
heel het seizoen Wat een 
hemelsbreed verschil met de 
professionele sport waar het 
geweld op en naast het veld 
hoogtij viert 

Zo vernam ik eveneens, tot 
mijn verbazing dat Vlaanderen 
een 10-tal rugbyclubs rijk is 
Verenigd m de Vlaamse-Rugby 

Bond Met warempel een echt 
Bloso-nummer van Nederlandse 
Kuituur Echter met 
gesubsidieerd Bestaat dit nog in 
deze tijd een niet-
gesubsidieerde 
sportorganisatie' ' Zij vertelden 
me over hun grote ambitie, een 
regelrecht interlanden-
rugbykampioenschap tussen 
Schotland en Vlaanderen Of 
hoort ge met goed ' ' 

Toen ze me dit zegden, heb ik 
die mannen stil bekeken, van 
onder naar boven Kon dit 
streven om Vlaanderen — en 
met België - te 
vertegenwoordigen in een 
internationaal sportgebeuren ook 
maar aanwezig zijn in de 
superpopulaire wereld van de 
voetbal Waarom eigenlijk met' ' 
Schotland, Wales en Noord-
lerland zijn immers nog altijd 
onderdelen van Groot-Brittannie 
en toch zijn ook zij afzonderlijk 
erkend in de 
wereldkampioenschappen 
Waarom Vlaanderen n i e f Sport 
IS toch al lang een 
gemeenschapszaak 

Waarom wacht onze 
gemeenschapsminister voor 
kuituur' ' Of heeft hij meer zorg 
voor Belgische eretekens' ' 

Vic ANCIAUX 

>^v.*<^ •«• -4^4^. «̂  ' St>«IAlft' 

A1ENSEN IN 
HET NIEUWS 

wakkeren Ook Vlamingen riepen 
uit WIJ hebben gewonnen' en 
, Zieje nu wat België kan' Sandra 
Kim werd nochtans door de RTBf 
naar het Noorse Bergen gestuurd 
waardoor zij de kandidate was van 
en voor de Franstalige gemeen
schap Dit kind kan toch nooit tege
lijkertijd de vertegenwoordigster 

Dinsdag werd door de drie overheidsvakbonden gestaakt tegen de te ver
wachten bezuinigingsmaatregelen van de regering Martens VI Was dit 
het begin van een lange reeks akties of zal het bij dit ene protest blijven '^ 

Sandra Kim 
won 

^ijn van het Vlaamse volk' ' Temeer 
omdat ZIJ volkomen terecht in het 
Frans (of wat daarvoor doorging) 
zong Kuituur IS trouwens een van 
de weinige materies die kwasi vol
ledig gefederalizeerd werden' 

Ook de kommunautaire diskus-
sie over waar het volgende Euro 
songfestival moet georganiseerd 
worden is al te gek De idiote Hap
part was er als de kippen bij om te 
eisen dat dit feest in Luik zou 
plaatsgrijpen Ook Vorst en 
Oostende stelden zich reeds kan 
didaat Hopelijk zal de BRT dus de 
Vlaamse gemeenschap met te 
zwaar in de onkosten moeten bij
dragen Deze worden op ruim 100 
miljoen geraamd Voor dit bedrag 
kan men al een mooie jeugdserie 
draaien Waaraan leeftijdgenoten 
van Sandra Kim ongetwijfeld meer 
en langer plezier zullen beleven 

Halve eeuw 
,,Noblesse obl ige" Daaraan 

dachten we toen het bericht ver
scheen dat het begrotingskonklaaf 
voor een dag onderbroken werd 
om Nothomb toe te laten zijn 50ste 
verjaardag te vieren i 

Dit halve eeuwfeest ging ge
paard met grote sier, veel mensen 
en een heuse boswandelmg door
heen een van de prachtige domei
nen van de adellijke familie Het 
geslacht Nothomb speelde reeds 
ten tijde van de,.stichting van Bel
g ië" een eersterangs-rol 156 jaar 
later is er weinig veranderd en blijft 
het mogelijk dat een telg van de fa
milie ,,de Nothomb" het politieke 
leven in dit land naar zijn hand zet 
De ene keer om zijn verjaardag te 
vieren, de andere keer om de door 
een meerderheid gewenste grond
wetsherziening te blokkeren 

Nothomb: 
blauw, 
frankofoon 

' ^ bloed 

Een 
onbruikbaar 

telefoonboek 

Volksvertegenwoordiger en bur
gemeester Jaak Gabriels diende 
reeds eenmaal gebruik te maken 
van het alarmplan van zijn ge
meente Aanleiding was de brand 
m een meubelfabriek waardoor 
een gevaarlijke rookwalm zich ver
spreidde over de streek 

Uit het alarmplan leerde hij dat 
bij dergelijke ramp in volgorde een 
aantal mensen dienden verwittigd 
De telefoonnummers stonden net
jes aangegeven 

Jaak 
Gabriels 
alarmeerde 

De eerste zes verantwoordelij
ken kon hij evenwel met bereiken 
met thuis, onbruikbare telefoon
nummers verhuisd De zevende 
vond hij dan toch thuis Maar —he
la — die ramp dat was mets voor 
hem De gekende paraplu ging 
open 

Uiteindelijk nam Gabriels zelf het 
heft in handen Hij nam kontakt met 
de BRT, waarlangs het bencht ver
spreid werd 
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Vl-Anders, 

slechte grap 
Vakbel, het Vlaams-nationaal 

koordinatiecentrum voor sociaal-
kulturee! beleid, noemt ,,VI-
anders" een pijnlijke en vooral 
misplaatste grap ,,VI-anders" 
staat voor de kuituur- en welzijns-
beurs die met uitgebreide steun 
van de Vlaamse Gemeenschap 
werd opgezet 

Afgezien van het feit dat de 
naam van weinig originaliteit of 
kreativiteit getuigt (een vervlaam-
smg van ,,Flanders") is daar de 
vaststelling dat deze beurs eigen
lijk slechts een publicitaire stunt is 
die moet verdoezelen dat er hele
maal geen beleidsvisie bestaat Zo
niet had de overheid al langer meer 
middelen vrijgemaakt, terwijl ze nu 
stelselmatig aan het besnoeien en 
inkrimpen van de sociaal-kulturele 
uitgaven toe is De Vlanders-faca-
de, aldus Vakbel, moet kamoefle-
ren dat de Vlaamse regering van 
de kulturele sektor een ruïne maakt 
en dient om de vele vrijwillige en 
professionele krachten te paaien 

Vlanders is bovenal misplaatst 
omdat dit opzet zo'n slordige 100 
miljoen gaat kosten, waarvan de 
Vlaamse Gemeenschap zowat 30 
miljoen zal betalen Met dit geld 
hadden tientallen banen gekreèerd 
kunnen worden Voorts is het ge
vaar groot dat de kwalijke kommer-
cializering in deze,,zachte" sektor 
zal toenemen 

Tot slot hekelt de Vlaams-natio-
nale koepelorganisatie de allesbe
halve pluralistische aanpak van 
Vlanders De organiserende vzw 
wordt bijna volledig gedomineerd 
door de CVP De ruime kulturele 
sektor werd met betrokken bij de 

voorbereiding en de uitwerking van 
het projekt En had het met beter 
geweest een kleinschaliger initia
tief over heel Vlaanderen uit te wer
ken, daar waar alles nu in de hoofd
stad gekoncentreerd werd"? 

Gemeente
huizen 
dicht 

Op initiatief van een aantal VU-
burgemeesters en -schepenen or
ganiseerden tweederde van de 
Limburgse gemeenten vorige 
week een solidariteitsaktie met de 
stakende Limburgse mijnwerkers 

De gemeentehuizen gingen een 
halve dag dicht onder het motto 
,,Geen mijnsluiting — geen afdan
kingen — nieuwe investeringen 
voor KS en Limburg" De aktie 
vond plaats in As, Bilzen, Bocholt, 
Bree, Dilsen, Gingelom, Hasselt, 
Hechtel-Eksel, Herk-de-Stad, 
Heusden-Zolder, Hoeselt, Houtha-
len-Helchteren, Kinrooi, Kortes-
sem, Leopoldsburg, Neerpelt, 
Opglabbeek, Lommei, Maaseik, 
Meeuwen-Gruitrode, Peer en Ton
geren 

De PVV- en CVP-bestuurde ge
meenten deden slechts aarzelend 
of helemaal met mee DeBilzense 
burgemeester Johan Sauwens, te
vens voorzitter van de Vereniging 
van Vlaamse Mandatanssen, kon
digde verdere akties aan 

VVZ viert... 
Vorige zaterdag vierde de Vere

niging Vlaamse Ziekenfondsen 
(VVZ) ter gelegenheid van haar 

Verleden week overhandigde VU-Europarlementslid Jaak Vandemeulebroucke samen met een afvaardi
ging van het Westhoekkomitee een korf streekeigen gerechten aan het kabinet van EG-kommissans Delors 
te Brussel 

Met deze aktie wilde Jaak Vandemeulebroucke andermaal (en dit keer op een smakelijke manier) de aan
dacht van de Europese komissie vestigen op de problematiek van de Westhoek De ernst van de toestand in 
dit prachtige stukje Vlaanderen is blijkbaar nog met doorgedrongen tot de EG-kommissieleden Het was met
een een ultieme poging van de VU-fraktie om de Westhoek te laten weerhouden als steungebied voor het Eu
ropees Sociaal Fonds ('oto studio Dann) 

kongres de aansluiting van het 
100 000ste lid Proficiat I 

In de voormiddag werd het 
bestuur van de VVZ op het stad-

Mijn filmschool 
E RGENS in een van zijn boe

ken (in ,,Mijn Ideine oor
log '' naar ili meen, ais mijn 

geheugen me niet in de steelt 
laat) beschreef Louis-Paui Boon 
hoe hij trappelend van geestdrift 
in een kinozaai van de dertiger ja
ren de pacifistische film ,,Kame-
radschaft" van Pabst had 
gezien. 

De man die deze film naar het 
kleine provinciestadje van 
Boontje bracht, was een Vlaams
nationalist. Jozef Van Overstrae-
ten. Zopas 90 geworden. Ikzelf 
heb in dezelfde kinozaai dezelf
de film een paar uur vroeger ge
zien dan Boontje. Maar dat 
wisten we niet van mekaar. 

De film in de dertiger jaren, dat 
was volop de Zevende Kunst. In 
de grote steden tierden de film-
klubs welig. In ons provin
ciestadje was er geen filmklub, 
maar vervulde de Vlaamse bewe
ging haar socio-kulturele taak 
avant la lettre door de meester
werken van de Zevende Kunst bij 
de goegemeente te brengen. Om 
de zoveel weken werd de plaat
selijke kinozaai afgehuurd voor 
een speciale filmvoorstelling 's 
avonds. 

De 's avonds publiekelijk ver
toonde film werd reeds 's namid
dags afgedraaid voor een vrijwel 
lege zaal. De enige toeschou
wers waren mijn vaderen afwis

selend het een of ander mede
bestuurslid van de plaatselijke 
VTB, Fritz Courteaux of Robert 
Talloen. Daar ze alle drie leraar 
waren aan dezelfde school waar 
ik leerling was en daar de proef-
voorstelling steevast doorging 
vlak na schooltijd, mocht ik mee 
van het gezelschap zijn. Jaren
lang. Een nog niet uit de broek 
gegroeide puk, die slechts véél 
later besefte dat hij film-
akademie doorliep. 

Het Vlaams-nationalisme 
wordt vaak versleten (en doet 
zich soms ook voor, wat erger is) 
als een oubollig zoodje, na
velstarend tot en met, afgekeerd 
van de wereld. 

Dat Jef Van Overstraeten films 
vertoonde had iets te maken met 
zijn liefde voor de Zevende en de 
andere Kunsten, maar vooral 
met zijn liefde voor Vlaanderen 

dat hij up-to-date wou zien, be
wust gekeerd naar wat de wereld 
te bieden had. Flanders moest 
nog uitgevonden worden en de 
moderne nationalisten van toen 
zouden Vlaanderen ingeruild 
hebben voor een anglicisme, 
maar ze streefden naar een 
Vlaanderen-van-zijn-tijd. 

...waaraan alle bekrompen
heid vreemd was. Ik heb ze alle
maal gezien, klein vanop mijn ze
tel in de vrijwel lege zaal van de 
proefvoorstelling: de Caligari, 
Mabuse en Nosferatu, de Blauwe 
Engel, de Renoirs en Feyders, de 
Chaplins en de John Fords en de 
Wylers. Niet alleen de ,,Kame-
radschaft" van Pabst maar ook 
zijn ,,Dreigroschenoper". De 
sinds decennia verdwenen en 
onlangs in fragmenten terugge
vonden Hongaarse,,Bandieten-
simfonie". De Riefenstahls maar 
ook de grote Russen ,,Potem-
kin" en de hele Eisenstein. 

Zonder het Vlaams-nationa
lisme zou de Zevende Kunst van 
toen in een grote bocht om ons 
provinciestadje heengegleden 
zijn. 

Ik geloof niet dat Jozef Van 
Overstraeten mij zal tegenspre
ken (wat hij nochtans vaak doet, 
ook vandaag nog...) wanneer ik 
stel dat het Vlaams-nationalisme 
aan de spits van zijn tijd moet 
staan. 

huis verwelkomd op het Brugse 
staduis door VU-schepen Pieter 
Leys. Na de ontvangst volgde een 
perskonferentie waarbij voorzitter 
dr Fr Devos de werking van de 
VVZ voorstelde 

Opgericht in 1971 door een acht
tal Vlaamse ziekenfondsen nam de 
VVZ geleidelijk aan uitbreiding 
vandaag telt men 20 aangesloten 
zieknfondsen welke samen liefst 
100 000 leden tellen De voor
naamste doelstellingen van de 
VVZ blijven het streven naar 
VIgamse autonomie in de ziekte
verzekering en de gezondheids
zorg evenals de uitbouw van een 
Vlaams-sociaal kultureel front De 
VVZ pleit voor een autonome 
Vlaamse pluralistische thuisge
zondheidszorg waarbij de keuze 
van de patient gewaarborgd blijft 
De sekretaris van de Federatie 
Vlaamse Sociale Diensten, de hr 
W Leemans, gaf deskundige toe
lichting bij het kongrestema ,,De 
thuiszorg" 

In de namiddag werden refera
ten gehouden door dr Roex van 
het Algemeen Syndikaat van Ge
neeskundigen van België, de hr J 
Van Hove, afgevaardigd beheerder 
van de Vlaamse Beroepsvereni
ging van Zelfstandige Verpleeg
kundigen en mr De Meulenaere 
van de Vlaamse Federatie gezins-, 
sanitaire en bejaardenhelpsters 
Ruim 250 aanwezigen namen ak-
tief deel aan de werkgroepen 

...100.000ste lid 
Deslottoespraak van dr Devos 

was krachtig en bovenal duidelijk 
,,Het wordt de hoogste tijd dat het 
bij iedere Vlaams-nationalist, en dit 
van hoog tot laag, doordringt dat 
zijn ninzet met enkel politiek, maar 
ook sociaal en kultureel, het best 
gebeurt in eigen Vlaams-nationale 
organisaties " De voorzitter meent 
dat de Vlaamse belangen enkel en 
alleen gediend worden door het 
bestrijden met alle mogelijke —- zij 
het korrekte en faire middelen — 
van deze organisaties die eenzijdig 

met de traditionele partijen verbon
den zijn ,,Dit IS de enige taal die zi] 
begrijpen'" 

Het behoort, aldus de VVZ-
president, tot onze Vlaams-natio
nale plicht om een tegengewicht te 
blijven vormen tegen deze onver
zadigbare machtshonger van de 
twee grote landsbonden, die ook 
de thuisgezondheidszorg in hun 
grijparmen proberen te omknellen 
In deze strijd staan de VVZ met al
leen De georganiseerde Vlaamse 
huisartsen, alsmede de Vlaamse 
Beroepsvereniging voor Zelfstan
dige Verpleegkundigen zijn voor de 
VVZ welkome bondgenoten in de
ze strijd tegen de monopolisering 
,,Indien wij het echt willen, indien 
WIJ écht samenwerken, zullen wij er 
blijven in slagen Samen eén—Sa
men sterkI", besloot Devos 

VU omhoog 
Door de krantengroep ,,De Stan

daard" werd tijdens de eerste helft 
van april een opiniepeiling naar het 
kiesgedrag uitgevoerd Deze stemt 
hoopvol voor de Volksunie 

Na de behoorlijke dreun voor de 
VU op 13 oktober bleven de daar
opvolgende peilingen negatief, wat 
volgens politologen een ,,normaal" 
verschijnsel is De eerste maanden 
na een nederlaag boert men door
gaans nog verder achteruit De 
krachttoer bestaat er dan in om de
ze infernale ontwikkeling zo vlug 
mogelijk te stoppen en om te bui
gen Deze bemoedigende evolutie 
IS nu duidelijk waarneembaar 

Volgens de peilingen tijdens de 
eerste drie maanden van dit jaar 
zou de VU nog amper 11 % van de 
Vlaamse kiezers halen Vanaf april 
gaat de VU-barometer echter om
hoog en zitten we opnieuw rond de 
12,5% Geen reden om grote 
feesten te gaan inrichten, maar 
toch een beduidend signaal De 
nefaste neergang is ten einde en 
verandert stilaan in een nieuwe 
vooruitgang Hard door-werken is 
de boodschap 
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De begroting van de Vlaamse Gemeenschap 

Mogen Vlaamse 
ministers dom zijn? 

De ontwerpbegroting 1986 van de Vlaamse regering 
zal tot gevolg hebben dat de onderdanige horigheid ten 
opzichte van de Belgische regering nog zal toenemen. 
Een dynamisch, kreatiefen gedurfd beleid vanwege de 
Vlaamse regering is kompleet uitgesloten. 

HUGO SCHILTZ, vu -
voorzitter in de Vlaamse 
Raad en gewezen minister 

van financiën en begroting in de 
eerste Vlaamse regering ('81-'85), 
was op een perskonferentie bie-
zonder sciierp voor het ontwerp 
van begroting '86 dat door de hui
dige Vlaamse regering (samen
gesteld uit 6 CVP-ers en 3 PVV-ers) 
werd ingediend. Geflankeerd door 
de VU-parlementsleden Nelly 
Maes, Walter Luyten en Luk Van-
horenbeek gaf Schiltz in zijn ge
kende bevattelijk-doordringende, 
soms wel eens cynische stijl, kom-
mentaar bij het voorliggende ont
werp. Waarover straks gedebat
teerd wordt in de Vlaamse Raad. 

W = VL + 4.000 fr. 
Het werd geen detail

bespreking. Dit zal pas gebeuren 
na grondig onderzoek van de ver
schillende beleidssektoren door de 
bevoegde VU-kommissieleden. In 
deze eerste ronde wou Schiltz al
leen aanstippen wat men globaal 
kan vaststellen. En dit blijkt al erg 
genoeg te zijn... 

De Vlaamse regering slaagt er 
zichtbaar niet in om, aan de kant 
van de te verwachten inkomsten 
voor '86, het absolute overwicht 
van de dotaties te beïnvloeden 
door een verhoging van de ristor-
no's. De identieke samenstelling 
van de meerderheden in de ver
schillende regeringen levert —- al
vast wat dit betreft — niets op. Het 
blijft dus onveranderd zo dat de 
Franstalige gewest- en gemeen
schapsministers van financiën om 
en bij de 4.000 fr. per inwoner méér 
kunnen besteden. Voor alle 
Franstaligen samen betekent dit 
een slordige 16 miljard per jaar! 

Hugo Schiltz deed trouwens een 
boeiende suggestie aan de Belgi
sche regering-in-konklaaf. Waa
rom kan op dit onrechtmatig sur
plus voor Wallonië niet bezuinigd 

worden ? „De lat hoeft heus niet al
leen in het ondenvijs gelijk gelegd 
te worden." 

De blunder van '83 
De begroting '86 werd opge

maakt zonder rekening te houden 
met de zeer hoge schulden van de 
Vlaamse Gemeenschap inzake de 
Sociale Huisvesting. Verleden jaar 
reeds werden voor meer dan 4 mil
jard aflossingsschulden niet in de 
begroting opgenomen. Dit jaar 
gaat het om meer dan 5 miljard: 
niet alleen aflossingen maar ook 
rentebetalingen die buiten de be
groting worden gehouden. In de 
hoop (?) dat de centrale Belgische 
regering deze op één of andere 
manier zal overnemen. 

Dit bewijst dat de CVP-PVV-
koalitie de Vlaamse bevolking in 
1983 voor aap heeft gehouden. De
ze beide partijen praatten toen het 
zg. staalakkoord goed met de be
wering dat in ruil de financiële 
lasten van het verleden van de 
Vlaamse Gemeenschap opgelost 
werden. Dit is dus niet waar. Er 
werd toen een unieke kans gemist, 
een strategische blunder begaan. 
Met als tragisch gevolg dat de 
Vlaamse regering opnieuw met 
handen en voeten gebonden vast
ligt aan de willekeur van de centra
le regering. 

Door deze feitelijkheden be
schikt de Vlaamse regering nog 
steeds niet over enige noemens
waardige budgettaire beleidsruim
te. Zij heeft eenvoudigweg veel te 
weinig geld om een echt beleid te 
ontplooien. Schiltz gaf als voor
beeld het volledig stilvallen van el
ke aktiviteit op het terrein van de 
Vlaamse aanwezigheid in het bui
tenland. De Franstaligen doen on
dertussen wel door: dankzij hun fi
nanciële voorrechten slagen zij er 
wel in verschillende steun- en kon-

Je mag je 
„vrijheid" houden! 

EEN tiener mag< na het klassie
ke aandringen, voor de 

eerste keer uit fuiven gaan. ,,Je 
krijgt de vrijheid te doen waar je 
zin in hebt", is het uttietne ant
woord van zijn vader. Dolgetukkig 
met deze „machtiging" vraagt de 
jonge man om het nodige zak
geld, teneinde deze vrijheid ook 
echt te kunnen be-leven. Waarop 
de norse vader zijn zoon 100 fr, 
geeft... De kans is groot dat de 
onthutste kerel het biljet terug-
gooit met de begrijpelijke opmer
king: ,,Alsdttmijn,.vrijheid' is, 
dan mag je je ,,vrijheid" hou
den!', Wat kan hij immers aan

vangen met 100 ff.? Amper ge
noeg voor z'n toegangskaa rtje en 
misschien nog één glaasje? Durft 
hij een kennis ontmoeten, dan 
valt te ongetwijfeld in affronten... 

Zo is het ook met de zg,,,vrij
heid' • (de autonomie) van Vlaan
deren. De middelen waarmee die 
vrijheid moet beleefd en gereali
seerd worden zijn belachelijk 
klein; ze bedragen niet eens één 
twintigste van de Belgische rijks
begroting! inderdaad: om in af
fronten te vallen. 

(vrij naar 
Paul Van Grembergen) 

taktpunten in het buitenland verder 
uit te bouwen. 

Opgesmukte cijfers 
Een begroting is altijd een ra

ming. Waarbij echter steeds de 
vraag dient gesteld in welke mate 
de begrotingscijfers aan de kant 
van de uitgaven betrouwbaar zijn. 
De opgedane ervaring heeft Schiltz 
geleerd dat de huidige meerder
heid steeds de hardnekkige ,,nei
ging "werXoonX om de oorsrponke-
lijke begroting erg opgesmukt te 
presenteren. Het begrotingstekort 
werd ook toen reeds telkens onder
schat, ondanks het nadrukkelijk 
verzet van de VU-minister. 

Thans wordt andermaal een be
groting voorgesteld met,,slechts" 
1,9 miljard tekort. Ook nu weer wor
den meer dan 5 miljard schulden 
,,tussen haakjes gezet". En wat het 
,,bijblad 1986" (dit is een aanvul
ling bij 'n eerder goedgekeurde be
groting) zal worden, valt af te wach
ten. Schiltz verbaasde zich over de 
,,handigheid" van de huidige 
Vlaamse begrotingsminister Louis 
Waltniel. Enkele weken geleden 
vreesde hij nog dat het deficiet voor 
'86 ruim 10 mijard zou bedragen. 
Vandaag zou dit beperkt zijn tot 
een kleine 2 miljard. Een magistra
le truuk of doortrapt gefoefel? 
Laat ons even technisch worden. 
De geraamde inkomsten voor '86 
stijgen met 3,74 % in vergelijking 
met vorig jaar. De betalingskredie
ten voor het lopende jaar nemen 
met 3,97 % toe. Op het eerste zicht 
een redelijk evenwicht. Maar in fei
te zeer misleidend. Om de échte fi
nanciële toestand van de Vlaamse 
Gemeenschap te kennen moet 
men immers niet alleen rekening 
houden met de betalingskredieten, 
maar ook met de raming van de 
reële uitgaven ten opzichte van de 
inkomsten. Waarde inkomsten zo 
goed als vast staan, zijn de uitga
ven niet alleen het gevolg van de 
uitvoering van de betalingskredie
ten. Maar ook van de betalingen 
die geschieden via de ,,afzonder
lijke sektie". En precies deze af
zonderlijke sektie van de Vlaamse 
begroting vermeldt een negatief 
saldo van meer dan 6 miljard! 

Regelrechte 
katastrofe 

Tellen we nu alles netjes samen: 
het geraamd tekort van 1,9 miljard 
vermeerderd metdit negatief saldo 
van de afzonderlijke sektie (-i- 6 
miljard) en de schulden van de so
ciale huisvesting (-i- 5,5 mijard) 
maakt een put van 13,4 miljard I Dit 
wil zeggen dat de Vlaamse Ge
meenschap in 1986 7,9 miljard 
méér zal uitgeven dan zij zal ont
vangen en dat zij bovendien voor 
de 5,5 miljard schulden geen beta
ling voorziet ...in de hoop dat deze 
zullen kwijtgescholden worden. Dit 
is het hoogste deficiet van de 
Vlaamse Gemeenschap sedert 
1980. 

Reeds bij de behandeling van 
het bijblad-1985 wees de VU er op 
dat de ondernomen inspanningen 
van '83 en '84 (teneinde de on
heilspellende evolutie van de 
Vlaamse financiën te saneren) 
bruusk werden omgebogen. De al
dus gekreëerde hypoteek wordt 
door de begroting '86 met gelicht. 

FraktieleiderHugo Schiltz: „Ik ver
heug mij geenszins in deze ontwik
keling, omdat zij de financiële on
dergraving betekent van onze 
reeds zo beperkte autonomie " 

integendeel. Uit een zorgvuldige 
door Schiltz uitgevoerde analyse 
van de begroting blijkt immers dat 
de beschikbare saldi in de diverse 
fondsen in 1986 systematisch op
gebruikt zullen worden. Zodat er in 
1987 aanzienlijke supplementaire 
spijzingskredieten nodig zullen 
zijn. Dit bij begrotingsspecialisten 
wel bekende ,,internerings-
procédé" is één van de vele 
doorgeef-operaties naar de toe
komst. 

Naast de uitputting van de bij
zondere fondsen moet ook aan
dacht geschonken worden aan al
le begrotingsbepalingen die vast
leggingsmachtigingen, lenings-en 
prefinancieringsmachtigingen in
houden. De gevolgen van deze be
palingen laten zich in overwegen
de mate slechts gevoelen in de uit
gaven van de volgende 
begrotingsjaren. Welnu, al deze 
machtigingen vertonen tegenover 
de oorspronkelijke begroting van 
'85 een stijging die verre het nor
male stijgingsritme van de in
komsten overtreft! De Vlaamse fi
nanciën stevenen regelrecht op 
een impasse af, zoveel is duidelijk. 

Zelfs indien de centrale regering 
de huisvestingsschulden over
neemt, dan nog zullen voor de vol
gende jaren belangrijke bijkomen
de inkomsten nodig zijn. 

Totaal foute 
voorstelling 

Welke politieke besluiten moe
ten uit deze vaststellingen getrok
ken ? Vooreerst dat het voor Vlaan
deren nadelige financierings
systeem van '80 moet veranderen. 
Zó kan het echt niet langer. Wie 
durft nu nog onbeschaamd bewe
ren dat deze Vlaamse regering een 
beleid voert ? Wat is deze Ekseku-
tieve nog meer dan een verzame
ling van negen individuen die zich 
„gemeenschapsminister" mogen 
noemen? 

Intussen moet betreurd en aan
geklaagd worden dat de CVP-PVV-
koalitie verder de indruk blijft wek
ken dat zij de werkelijke budgettai
re toestand wil verdoezelen. Ron
duit ergerlijk is het feit dat in de Al
gemene Toelichting op de 
begroting tal van onjuistheden 
voorkomen enerzijds en dat de gra
fische voorstelling van de begro
tingsevolutie die er in voorkomt an
derzijds totaal fout IS. 

Is dit onkunde of bewuste mislei
ding? In het eerste geval valt daar 
trouwens weinig aan te verhelpen. 
Wij konden nergens een dekreet 
vinden waaruit zou voortvloeien dat 
Vlaamse ministers niet dom mogen 
zijn. Zodus. (pvdd) 

IRTTNV 
• Op het begrotingskonklaaf 

' ligt een voorstel terdiskussie om 
de RTT te privatiseren. In een 
eerste fase zou de overheid nog 
ten minste 50 % van de aandelen 
van een nog te vormen NV in haar 
bezit hoeden. Tijdens die fase 

\ zouden de schulden van de RTT 
sterk moeten verminderd 
worden. 

In een tweede fase zou de staat 
haar aandeel sterk verminderen, 

y maar ze zou bij de beslissingen 
weliswaar niet in de minderheid 

i kunnen gesteld worden. 

MADE IN 
BELGIUM 

• Het sukses dat Gaston 
Geens met „zijn" Flanders Tech
nology boekt geeft aanleiding tot 
een wildgroei van imagobeurzen. 

I In dit kader voorziet de Belgische 
Dienst voor Buitenlandse Handel 
(BDBH) tegen eind 1987 een ten
toonstelling die op de Heizel zou 
doorgaan onder het motto „Made 
in Belgium". 

De nood aan dergelijk initiatief 
^ wordt verdedigd met de vaststel-
^ llng dat de Belgische eksport die 
&•- via Creditexport verloopt In volu-
f*' me sterk gedaald is. Creditexport 

, is een instelling die de eksport wil 
•ï*̂  stimuleren via kredietfaciliteiten. 

Over de noodzakelijkheid van een 
< konsistent eksportbeleid vonden 

; ' > we niets terug in de verklaring. 

I ESA-NASA 
!«.' • De recente ruimte-
"^4 mislukkingen van de NASA ver-
- , oorzaken belangrijke vertragin-
i gen in het Amerikaans ruimte-

- 5 vaartprogramma. Dat wekt wre-
" vel op bij de Europeanen 

tegenover intense samenwerking 
Os met de VS. 

In dat kader stelde prof. Reimar 
Luest van het ESA (European 
Space Agency) dat de VS moet 
aanvaarden dat Europa zich op 
het vlak van de ruimtevaart even
tueel autonoom ontwikkelt. Hij 
waarschuwde de VS immers de 
samenwerking op het vlak van de 
ruimtevaart niet te beschouwen 
als een middel om Europa te be
lemmeren te snel onafhankelijk te 
worden op dit vlak. 

Europa heeft trouwens al be
wezen dat het best een eigen 
ruimtevaartprogramma kan uit
bouwen. Het alom gekende 
Spacelab-programma ging met 
een belangrijke overdracht van 
technologie gepaard vanuit Euro
pa naar de VS. De belangrijkste 
hinderpaal voor Europa is het ge
brek aan eensgezindheid omtrent 
het verdelen van de kosten en de 
baten van een ruimtevaartpro
gramma. 

AFRIKAANSE 
HONGER 
• De FAO, de Voedsel- en 

Landbouworganisatie van de Ver
enigde Naties, stelt een verbete
ring vast in de Afrikaanse voed
selsituatie. De graanproduktie 
van de 45 ontwikkelingslanden 
ten zuiden van de Sahare bereik
te in '85 een rekordhoogte. Zes 
landen moeten echter nog een 
beroep doen op noodhulp, waar
onder Etiopië en Soedan. Hunge-
zamelijke behoefte aan graan-
invoer wordt geschat op 8,6 mil
joen ton, wat een derde minder is 
dan de werkelijke invoer van '85. 

FAO-kopstuk, Edouard Saoe-
ma, riep de Europese Gemeen-

: schap op de kanalisering van haar 
. landbouwoverschot naar Afrika 
'. te stimuleren. Dit zal volgens Sa-
' oema leiden tot de ontwikkeling 
: van de Afrikaanse landbouw, wat 
I uiteindelijk een belangrijke po-
' tentiële afzetmarkt kan ople-
' veren. 
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Over Happart, KS of Tsjernobyl: 

Steeds weer de vraag 
naar een eigen Vlaams beleid 

Zich bijna verontscliuldigend leidde Jotian Sauwens zijn interpellatie in over de 
jongste wandaden van Happart. Wandaden die verbleken in vergelijking met de ka-
tastrofe in Tsjernobyl of het KS-probleem dat Limburg momenteel in de ban houdt. 

,,Entoch", aldus het jonge VU-kamerlid, ,,wil ik met des te meer inzet het dossier-
Happart behandelen omdat het simptomatisch is voor de situatie van de Vlaamse 
Gemeenschap. Hoe kunnen wij, Vlamingen, een eigen energie- en industrieel be
leid uitbouwen wanneer we ons dag in dag uit laten ringeloren door een dwinge
land?" 

AAT ons van start gaan met 
een geheel ander dossier 
De scheepsbouw 

Wil de Boelwerf \e Temse uit de 
onmiddellijke problemen geraken, 
dan moet de regering dringend de 
scheepskredieten uitbetalen Een 
monster-koppeling met de andere 
nationale sektoren en de bespa-
nngsronde zou uit den boze zijn 

Tot zover bondig samengevat de 
motie, die naar aanleiding van een 
interpellatie van Nelly Maes werd 
ingediend 

Neen stemden echter CVP en 
PVV we gaan over tot de orde van 
de dag 

Eenzelfde lot wacht de motie na 
de tussenkomst van Jaak Gabriels 
over de KS • klaarheid van de rege
ring over haar visie op KS en de ze-

• kerheid dat hierdoor de financie
ring wordt verzekerd opdat de so
ciale onrust met verder zou 
toenemen. 

Gevaarlijke 
zekerheid 

Volop in de aktualiteit staat uiter
aard het energiebeleid en meer be
paald de kernramp van Tsjernobyl 
Toch diende Paul Van Grember-
gen de Senaatsvoorzitter te ver
zoeken, om de regering aan te ma
nen een verklaring m het Parle
ment af te leggen Zoals m de 
zaak-Libie en bij het lek van het re-
genngskonklaaf wonnen de elekto-
rale strategie en de mediageilheid 
van de ministers het op de eerbied 
voor de parlementaire demokratie 
Het werd nochtans zowel in Kamer 
als Senaat een hoogstaande ge-
dachtenwisseling over het ongeval 
m de Russische kerncentrale 

Vooral de VU-fraktievoorzitter 
wist het debat op een hoog peil te 
tillen ,,Hoe tragisch de feiten ook 
zijn, het probleem gaat veel dieper 
Het gaat over het gebruik van ons 

leven en onze kennis De voorbije 
40 jaren is er terzake veel roeke
loosheid, mateloosheid en gewe
tenloze oppervlakkigheid geweest 
Ik hoop dat uit de gebeurtenissen 
in Tsjernobyl de nodige lessen wor
den getrokken " 

Erg bezorgd klonk OktaafMeynt-
jens, die aan de voet van de koel
torens van Doel woont Over het 
zogenaams onderling hulpplan 
heeft mij meer dan twijfels, wat 
trouwens door Nelly l\Aaes m de Ka
mer bevestigd werd Samen met 

Willy Desaeyere drong zij aan op 
een onmiddellijke herziening van 
het uitrustingsplan, de schrapping 
van de N 8-centrale en de vervan 
ging ervan door een veiliger steen-
koolcentrale m Limburg ,,/s het 
nog verantwoord ons nucleair park 
uit te breiden, nu 60 % van de ener
gie in België door kerncentrales 
wordt geleverd'^", aldus Andre 
Geens die verder waarschuwde 
,, Niets IS zo gevaarlijk als de zeker
heid van de veiligheid" 

Stop ping-pong 
Aldus belanden we opnieuw bij 

ons uitgangspunt, de interpellatie 
van Johan Sauwens ,,De Vlaam
se Gemeenschap is het dossier 
Happart beu het ping-pong spel 
tussen Raad van Staten Arbitrage-

De waarde 
van de demokratie 

JE verwef«ö tegen (tejnaso-
0e isjHest $&xiékkéiik. Ze
ker nM Ytiamer fe imm 

fe0j}$ fftlfe deufcefl kreegv 
Dit laatste getdt zotKler enfge 

twijpel voor het PailemeBt Wordt 
«188 be^otèft ee« «B>¥ersll3ir& 
Kracht toe te voegeö am altever-
kozetie», dan Is het i|etnakkeli|ii 
schietert, „Tenwiff dè reaerfag i^-
werig zoekt hoeer verder Icas woï-
öengezamigd^...), weklhet Par
lement de iiïcfrttk dal het zelf niet 
voor versobertag IR aanmerkirig 
wenst teïcïSDert.", alduss HugöOe 
Ridder IB tte Standaard vm het 
voorbije wee*!eifltie. 

Voor hetJKHde<^fdl<aft|e|eaf-
vragen, waarom geeft wei* wordt 
gemaakt van het wetsvoorstel 
van Van in en VÉlkeolers om de 
regeriflg en de kabinetten af te 
$1anken> 

Oat er de$-al>*He8eïftirt een m 
ar[iimm&U)0fiméi de wetgeven
de kamers, vergt geen heioog. 
Êeo tl|d geledee «telde vfaak Cö* 
Mé\% een globale ItBrvorniing 
«oer, 0e afschaffing van het d«l>-
beJ mandaat) de vermladerfng 
van het mnitA partewentalren, 
aanwesgNeldsregels, de verster» 
klngivande IntomaBeeneenbe-
p$Me stat voor de vefkozsmn 
tiin er enkele elementen van. 

Het fflioet betreurd dal de Vli-
iraktlevoorzllter er maar niet IB 
slaagt dit plan in zijn geheel te 
reailserea. Slechtsstepje nastajj-
je weel hij de behoudsgeztnde 
meerderheid te overtuigen. 

De Iflvoenng van tnlomiafeca 
er» de univefateirektachtkunnen 
uiteraard slecht* beperkt bijdra* 
gen tot het rechttrekken van de 
SCheefgegroefete verhouding tus
sen uitvoerende en wetgevende 
macht, Fundamesteel is meer 

Jef Valkeniers, 
een namiddag tang 

Semst ap zijn eentje 

vereist. Te beginnen bij het dage-
lijk» rellen en «eilen van het poli
tiek bedrijf, Spijtig ecliter dat de 
VU-fraktfes hier dikwijls alleen , 
staan. 

Zo moest Van Grembergentot 
driemaal toe opkomen voor de 
rechten van het Parlement: naar 
aanleiding van Tsjerrtobyl, Hbië 
en bet uitgelekt regeringsdoku-
ment, Anciaux moest opzijn te
nen gaan staan om een vraag ter 
kOBtrole van de volmaohtbeslui-
tentekannen stellen. Vanhoren-
(>eek maakte »|fi beklag over het 
tergend ülörfl|ven van minisierie-
le antwoorden op schriftelijke 
vragen. Valkeniers tot slot kon 
een namfddag lang de senaatstri
bune Inpalmen. Oe belangstelling 
vande andere f raktiesvirasvrijw^ 
nihli en die van de regering on
bestaande ; <te staatssekretares-
jes werden opgezadeld met de 
antwoorden van de heren ml-
ftlsters, 

Sohieten<^hétfïarlement is al 
tegem^kell^engo^Jko<^. Sten 
kan helde welmeaendeledenen 
fraköes niet ten kwade dwiden, 
dat zH ijveren voor een geher
waardeerde wetgever eB zich 
sphrap zetten tegen een al
machtige regering. De demokra
tie is dit zeker waard. 

J Sauwens 
Er zijn burgemeesters 

voor minder 
de laan uitgestuurd' 

hof en Franse Gemeenschapsraad 
heeft lang genoeg geduurd Over
eenkomstig de gemeentewet kan 
de regering de burgemeester afzet
ten wegens kennelijk wangedrag of 
grove nalatigheid " En aan wanda
den ontbreekt het met Er zijn bur
gemeesters voor minder de laan 
uitgestuurd 

Citeren we slechts het meest re
cente ,,kennelijk wangedrag" van 
Happart de verscheuring van zijn 
kiesbrief, de onbeschofte provoka-
tie van de Vaste Nationale Kultuur-
paktkommissie, de muiterij ten op
zichte van de provinciale voogdij
overheid, de diskriminatie van de 
Vlaamse Voerenaars en het verbod 
om de vlag van de Vlaamse Ge
meenschap aan de openbare ge
bouwen uit te hangen 

Feiten genoeg dus om deze man 
wel tienmaal af te zetten als burge
meestervan Voeren ,,Hetkan toch 
met opgaan dat een burgemeester, 
die trouw heeft gezworen aan 
grondwet en wetten, deze voortdu
rend aan zijn laars lapt, en dag na 
dag zijn eed schendt Tegen ieder 
ander Vlaamse burgemeester zou 
reeds lang een sanktie zijn getrof
fen'" 

„Staat Happart dan boven de 
wet?" vroeg Sauwens. Blijkbaar 
wel. Want in een gesprek met La 
Libre Belgique verl<laarde mi
nister Nothomb droogjes: zelfs 
wanneer de Raad van State de 
benoeming van Happart vernie
tigd, zou hij hem onmiddellijk op
nieuw aanstellen. 

Wanneer zelfs een minister 
mag verklaren dat hij boven wet 
en rechtspraak torent... 
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Sport en Vlaamse Beweging / 1 

„De chikkerigheid 
van de Cercle Equestre..." 

Sport en spel zijn zo oud als de mens. Schiller zei 
zelfs dat ,,Der Mensch ist nur dan ganz Mensch wen 
er spielt" Bij jagersvolkeren zoals de Indianen en de 
meeste Bantoe-stammen wordt de jacht zowel als de 
vorm van spel een sport aanzien als een manier om aan 
de dagelijkse kost te komen. Nu nog nemen bewoners 
op Ball, op de Antillen en in sommige Zuideuropese 
streken de arbeidstijd-verdeling heel losjes op. Zij kij
ken verworden wanneer ze vaststellen dat wij ons zo 
druk maken om de vrije tijd. 

OOK de klassieke beschaving 
erkende een waarden
schaal die grondig afweek 

van de onze hoewel wij ons graag 
de erfgenamen van de Helleense 
en de Latijnse beschaving noe
men BIJ hen stonden sport, spel en 
vrije tijd veel hoger aangeschreven 
dan arbeid en produktie die aan 
slaven werden overgelaten 

Leven om 
te werken? 

De Grieken hadden hun Olympi
sche Spelen en de Romeinen hun 
, brood en spelen" In de middel-
eeuws-kristelijke beschaving werd 
arbeid eveneens negatief ervaren 
als een straffe gods 

Pas tijdens de vorige eeuw wer
den sport spel en vrije tijd als ne
gatief ervaren Als gevolg van de 
industrialisatie is de mens letterlijk 
gaan leven om te werken De wei
nig vrije tijd die gegund werd was 
nodig om de batterijen terug op te 
laden Er bleef erg weinig ruimte 
over voor de menselijke ont
plooiing 

In onze 20ste eeuw werd aan de 
myte van de arbeid ook de myte 
van de produktiviteit toegevoegd 
Deze myte betekent werken is zin
loos indien de arbeid met geheel is 
ingesteld op een zo hoog mogelij
ke produktie die weerom bestemd 
IS voor een zo hoog mogelijke kon-
sumptie die op haar beurt moet lei
den naar een steeds verhoogde 
produktie Gelukkig merkt men in 

de industrielanden sinds enkele ja
ren een poging om de vruchten van 
de verhoogde produktiviteit m mm 
of meer afgewogen mate te verde
len tussen winst en investeringen 
voor de ondernemingen, loonsver
hoging voor de werknemers en het 
verkorten van de arbeidstijd 

Deze toename van de vrije tijd 
wordt voor een deel besteed aan 
aktieve en passieve sport De mens 
leert terug spelen 

Eigenaardig genoeg ontstond 
sport in haar huidige vorm in het 
19de eeuwse geïndustrialiseerde 
Engeland Het fenomeen ontstond 
als een reaktie op de overstruktu-
rering van de arbeidswereld in de 
vorige eeuw Daar weren in het ka
der van wedstrijden tussen diverse 
,.public schools" een definitieve 
vorm gegeven aan verscheidene 
sporten De bestaande sportspelen 
werden zodanig gereglementeerd 
waardoor ze hun ruw en speels ka
rakter verloren en uitgroeiden tot 
ware ,,gentlemen"-ontmoetingen 

De huidige populaire sporten zo
als voetbal en tennis, evenaals een 
begrip zoals ,,fair-play", ontston
den in Engeland en veroverden 
langzaam het Europese vasteland 
Engelse industriëlen stichtten zo 
de eerste Belgische tennisklub in 
de textielstad Kortrijk terwijl voet-
balklubs zoals Cercle Brugge hun 
oorsprong vonden in de diverse 
Engelse scholen die in West-
Vlaanderen voor de eerste wereld
oorlog bestonden 

Argwanende 
flaminganten 

,,Voor 1914 bekeken de Vlaams
gezinden, evenals de socialisten 
en chnsten-demokraten, de sport 
met argwaan want zij dreigde de 
veerkracht van de flamingantische 
strijd af te botten ", aldus prof Ka-
rel Van Isacker Een student die het 
waagde met een fiets naar een ver
gadering te komen werd uitgela
chen als een ,,lauwaard" 

Beweging was nodig voor de li
chamelijke ontwikkeling, oordeel
de het blad ,,De Student", en daar
om heilzaam en wenselijk, maar 
sportfurie leidde tot dekadentie 
Het Vlaamsgezind studentenblad 
schreef ,,Wij (studenten), de rijk-
bedeelden naar de geest, wij dro
men ons volk op te stuwen naar de 
hoogste toppen, wij zouden onszelf 
laten overrompelen en medesie
pen door die verderfelijke drang ' ' ' 

Bovendien moeten we bij deze 
afkeer van de flaminganten voor de 
sport ermee rekening houden dat 
het Engelse woord ,,sport" tot aan 
het einde van de 19e eeuw gebruikt 
werd als sinoniem van vrijetijds
besteding van rijke lieden Dit be
tekende dat sport vooral het terrein 
van de Franstaligen was Pas tij
dens de 20ste eeuw greep er, ten
gevolge van de stijging van de le
vensstandaard, een veralgeme
ning van de fenomenen sport en 
kuituur plaats 

Sport voor 
de elite 

De doorsnee mens begon te 
voetballen en te lezen Dit tot gro
te ergernis van de rijke klasse Zij 
wilden zich blijven onderscheiden 
van de gewone werknemers en 
daarom gaven zij er de voorkeur 
aan hun vrije tijd te besteden aan 
die sporttakken die enkel zij zich 
konden veroorloven 

De njkere klasse — en in Vlaan
deren betekende dit tot voor een 
vijftigtal jaar de ongeveer drie pro
cent Franstaligen — die m de ste
den woonde of aan de kust vertoef
de, beoefende sporten zoals ten
nis, hockey, golf of paardrijden 

In het kollege van de paters Jozefleten te Melle speelden de scholieren reeds in 1863 voetbal zoals het hoorde 
De Ierse student Bernard Morragh bijgenaamd Foxke had na de grote vakantie een boekje met de spelre

gels meegebracht 

mmii'kmmm 

Toen het sportgebeuren een grotere plaats ging innemen in het maat
schappelijke leven ruimden de kranten plaats in voor sportnieuws La
ter kwamen er echte sportbladen, vooral wielrennen en voetbal kwamen 

daarin aan bod 

Nog steeds vinden we her en der in 
Vlaanderen dergelijke sportklubs 
waar het Frans de voertaal is ' 
Niet zelden staken flaminganten de 
draak met deze elitaire sportklubs 
Zo schreef in 1931 het satirisch 
Vlaamsgezinde weekblad ,,Pierla-
la" ,,De beroemde Brugsche 
maatschappijen Zoo is er te As-
sebroek een,, Sossetee "een zoge
zegde ,,Cercle Equestre" Die 
maatschappijen behooren tot de 
elite der steden, waar ze bestaan 
En dat doet denken dat er met veel 
ruiterlijke elite in en rond Brugge is 
want in dien Cercle Equestre van 
Assebroek zijn er nooit meer dan 
twee ruiters te zien en lederen keer 
de twee zelf sten " 

,,'t Is allemaal 
in 't Fransch..." 

Over de Tennisclub Brugeois 
schreef Pierlala ,,Wie kent er 
zoo n ding of fAaatschappij in Brug
ge dat dergelijke naam draagt' 't 
Is heel chic want t is er allemaal 
in t Fransch Hun secretariaat is 
niet in de Kuipersstraat maar in de 
Rue des Tonneliers n°33 En daar 
IS geen portier maar een concierge 
die numero quarante bewoont Na
tuurlijk zijn het alle chikke heeren 
die daar lid van zijn en in hunne 
chikkengheid kunnen die heeren 
geen Vlaamschhooren of zien Ze 
meen zelf dat ze te Sint-Andnes 
volledig baas zijn en daar meer mo
gen dan een ander Want die hee
ren geneeren zich niet om Fran-
sche eentalige wegwijzers te plaat
sen te Sint-Andnes Is daar eene 
toelating voor noodig ' We meenen 
van ja En we zouden geerne we
ten wie die toelating gegeven heeft 
Zijn er Vlaamsche mensen die deel 
uitmaken van dat zotbollig maat
schappijtje en die dus meedoen 

aan dat hooghartig, Vlaamsch 
misprijzend spelletje''" 

Vlaamsgezinde 
kritiek 

Niet alleen de elitaire franstalige 
sportklubs, maar ook neder-
landstalige sportverenigingen kre
gen vanwege Vlaamsgezinden de 
wind van voor als ze de eentalige 
Franse toer opgingen Zo ergerde 
Pierlala zich aan de Brugsche 
Zwemclub omdat ze ,een feest in
richtte en daarom meende een 
Fransche circulaire te moeten stu
ren aan een boel menschen om de 
handelaars aan te wakkeren eene 
aankondiging te nemen in het pro
grammaboekje van dit feest " 

Tot voor een vijftiental jaren na
men de flaminganten ook meer
maals aanstoot aan sommige ne-
derlandsonkundige sportbaronnen 
die sportverbonden daktatonaal 
bestuurden en geen rekening hiel
den met hun sportieve achterban, 
die voor het grootste deel uit Vla
mingen bestond Gelukkig verbe
terde er veel m de jaren zeventig 
door de federalisering van de diver
se Belgische sportfederaties 

Vandaag wordt er vooral kritiek 
gespuid omwille van de ontaarding 
van de sport Geleidelijk aan im
mers heeft de strakke organisatie 
het streven naar efficiëntie het 
winstbejag en de wil om te winnen 
ten koste van alles het in de sport 
gehaald op het oorspronkelijk spel
element Niet ten onrechte betitel
de Johan Huizinga in zijn Homo Lu-
dens sport als een verworden 
spel 

Rik Verlinde 

Volgende week: 
De vernederlandsing van het 
voetbal in Vlaanderen. 
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8 Wi\ 

Van dag 
tot dag 

Zaterdag 10 mei 
C BRT1 - 14 50 
Wikken en wegen 
C BRT1 - 15 40 
Everton-Liverpool, Britse Cup Final 
C BRT1 - 18 05 
Stad op stelten, St -Jans-Molenbeek 
tegen Hasselt 
C BRT1 - 19 05 
Boeketje Vlaanderen 
C BRT1 - 20 20 
RIgoletto, om te lachen 
C BRT 1 - 21 00 
De spookvrijer, film 
: : BRT1 - 22 30 
Sport op zaterdag 
C Ned 1 - 19 00 
Countdown, pop en rock 
C Ned 1 - 20 38 
Miami Vice, serie 
C Ned 1 - 21 25 
Rur, praatshow 
E Ned 1 - 22 10 
Blazing Saddles, western 
~ Ned 2 - 1912 
Op volle toeren, show 
Z Ned 2 - 20 00 
Wondere wereld, wetenschappelijke 
info 
C: Ned 2 - 20 25 
De huurling, serie 
C Ned 2 - 21 57 
Tros sport 
C Ned 2 - 2310 
Charlotte, film 

Zondag 11 mei 
D BRT1 - 11 00 
Konfrontatie, debat 
C BRT1 - 15 00 
Kruidendranken, kooktip 
C BRT1 - 15 20 
De avonturen van Noeki, jeugdfilm 
C BRT1 - 16 30 
Rail, dok 
D BRT1 - 16 50 
Muziek voor moeder 
C BRT1 - 17 00 
Transport, dok serie 
[: BRT1 - 18 20 
Leven... en laten leven, natuurkwis 
C BRT1 - 20 35 
James Last at Tralee, show 
C BRT 1 - 21 10 
Permeke, film 
[ I BRT2 - 15 10 
Grote Prijs van Monaco, autorennen 
C Ned 1 - 19 05 
Tekenfilmfestival 
C Ned 1 - 19 20 
Battlestar Galactica, SF-serie 
C Ned 1 - 2010 
Jane Eyre, serie 
C Ned 1 - 21 10 
Brandpunt verkiezingen 
n Ned 1 - 22 10 
In 't holst van de nacht, serie 
11 Ned 1 - 23 00 
De ver van mijn bed show 
L Ned 2 - 19 00 
Studio sport 
C Ned 2 - 2010 
Geef je ouders maar weer de schuld, 
nieuwe serie 
C Ned 2 - 20 37 
Politici in geldzaken, over geld 
C Ned 2 - 21 18 
Spitting image, satire 

Maria Schneider en Monique van de Ven op stap in Zuid-Frankrijk in,, Een 
vrouw als Eva" Vrijdag 16 mei om 23u 40 op Ned 2 

D Ned 2 - 21 43 
De Spaanse burgeroorlog, dok serie 
D Ned 2 - 22 35 
Post 's Gravenhage 
C Ned 2 - 23 02 
Deelder spreekt, teatershow 

Maandag 12 mei 
C BRT1 - 18 10 
Merlina, serie 
Z BRT1 - 18 35 
TKKG, nieuwe jeugdserie 
Z BRT1 - 20 10 
Christoffel Columbus, serie 
r BRT 1 - 21 00 
Paul Daniels, show 
C BRT 1 - 21 40 
Horizon, wetenschappelijk magazine 
D BRT2 - 19 00 
Zonen en dochters, serie 
C BRT2 - 19 25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20 20 
Blikvanger, modeinfo 
C BRT2 - 21 05 
Ich war neunzehn, oorlogsfilm en 
Duitsland na Potsdam 
C Ned 1 - 18 15 
Dierenmanieren 
D Ned 1 - 19 00 
The fall guy, serie 
D Ned 1 - 20 38 
Bloemen voor een dode, serie 
C Ned 1 - 21 40 
Tros aktua 
C Ned 1 - 22 10 
Het meisje in de gouden kooi, film 
C Ned 1 - 23 40 
Tros sport 
C Ned 2 - 19 27 
Olympische sport in 12 provincies 
C Ned 2 - 2015 
Cheers, serie 
• Ned 2 - 20 40 
Opzet of ongeluk?, triller 
n Ned 2 - 21 25 
Rondom tien, info 
• Ned 2 - 22 50 
Den Haag vandaag 
G RTB1 - 20 00 
Halloween III, film en debat over het 
plezier van angst te hebben 

Dinsdag 13 mei 
D BRT1 - 28 20 
Carolientje, serie 
C BRT1 - 18 25 
Goochel mee met Hans Kazan 
n BRT1 - 18 35 
Er was eens... het heelal, strip 
C BRT1 - 19 00 
De andere Belgen, dok serie 
C BRT1 - 20 25 

I.Q., kwis 
C BRT1 • 20 55 
Van elite- naar massatoerisme, dok 
C BRT2 - 19 00 
Zonen en dochters, serie 
C BRT2 - 19 25 
Oshin, serie 
Z BRT2 - 20 25 
The Bradbury Theatre, laatste afl 
Z BRT2 - 20 55 
Argus, praatshow 
L BRT 2 - 21 55 
Orgeltrip, leper 
r Ned 1 - 19 00 
The Cosby show, serie 
r Ned 1 - 19 25 
Het Kolob mysterie, SF-serie 
Z Ned 1 - 20 38 
Groeten uit Holland, muzikale rondreis 
Z Ned 1 - 21 35 
Naturisme en nudisme, voor en tegen 
C Ned 1 - 22 25 
Hill street blues, serie 
C Ned 1 - 23 10 
Cheers, sene 
C Ned 2 • 19 12 
Verslag van een voettocht, laatste afl 
C Ned 2 - 20 00 
Horizon, info 
C Ned 2 - 20 25 
De piljungle, dok 
n Ned 2 - 21 00 
Panoramiek 
D Ned 2 - 21 30 
De Nederlandse speelfilm, dok serie 

Woensdag 14 mei 
n BRT1 - 18 10 
Zeppelin, kmdermfo 
C BRT1 - 18 35 
Keromar, serie 
D BRT1 - 19 00 
Gezondheid, magazine 
Z BRT1 - 20 10 
Namen noemen, kwis 
n BRT 1 - 21 00 
Wie schrijft die blijft, literair magazine 
• BRT2 - 19 00 
Zonen en dochters, serie 
u BRT2 - 19 25 
Uit je doppen, info 
• BRT2 - 20 20 
Veiligheidsgrens, SF-film 
• Ned 1 • 14 30 
De film van Ome Willem, jeugdfilm 
• Ned 1 - 18 00 
Een jaar bij de buizerd, dok 
C Ned 1 - 18 55 
De fabeltjeskrant en de Snorkels 
C Ned 1 - 19 23 
Kreatieve vakantie 
• Ned 1 - 20 35 
Sonja op woensdag, praatshow 

Z Ned 1 - 21 40 
Lubbers-Den Uyl, debat 
Z Ned 1 - 22 15 
De speurder, serie 
^ Ned 2 - 19 12 
Van gewest tot gewest, regionale info 
Z Ned 2 - 20 00 
Nederland C, kunstmfo 
Z Ned 2 - 20 50 
Viktoria m het Westen, dok 

Donderdag 15 mei 
Z BRT1 - 18 00 
Tik tak en Plons, de gekke kikker 
Z BRT1 - 18 10 
De Snorkels, nieuwe sene 
Z BRT1 - 18 35 
Valk, knobbelzwanen en vliegend 
hert, jeugdfilm 
Z BRT1 - 19 00 
Kwizien, kooktip 
Z BRT1 - 20 20 
Hoger-Lager, kaartspel 
Z BRT1 - 20 55 
Panorama, info 
Z BRT 1 - 21 45 
Dallas, sene 
Z BRT2 - 19 00 
Zonen en dochters, sene 
Z BRT2 - 19 25 
Oshin, sene 
Z BRT2 - 20 20 
De lustige weduwe, operette van 
Franz Lehar 
Z Ned 1 - 17 46 
Tijdsein-buitenland, info 
Z Ned 1 - 19 25 
Ronduit-magazine, info 
Z Ned 1 - 20 38 
Om de lieve vrede?, over konflikten 
Z Ned 1 - 21 30 
Vrije gevangenen, over Nicaragua 
Z Ned 1 - 21 40 
Nederlandse orgelpracht 
Z Ned 1 • 22 00 
Tijdsein-special, verkiezingen 
Z Ned 2 - 19 12 
De Muppets zijn jarig, show 
Z Ned 2 - 20 05 
De 1-2-3 Lotto show 
Z Ned 2 - 2 55 
Wielrennen en groot geld, dok 

Vrijdag 16 mei 
Z BRT1 - 18 10 
Prikballon, kindermagazine 
Z BRT1 - 19 25 
Knappe koppen, serie 
Z BRT1 - 20 15 
Het einde van een imperium, dok 
serie 
Z BRT 1 - 21 05 
Goede vrienden, serie 
Z BRT 1 - 21 30 
Het scherzo in de symfonie 
Z BRT1 - 22 20 
E.K.-Basketball, reportage 
Z BRT2 - 19 00 
Zonen en dochters, serie 
Z BRT2 - 19 25 
Oshin, serie 
Z BRT2 - 21 15 
Mijnwerkersdochter, musical 
Z Ned 1 - 19 00 
Wordt vervolgd, over strip 
Z Ned 1 - 19 25 
Avro's toppop 
Z Ned 1 - 20 40 
Kane en Abel, serie 
Z Ned 1 - 21 30 
Verkiezingen '86, balans 
Z Ned 2 - 19 12 
De eerste de beste, stunts en rekords 
Z Ned 2 - 20 00 
Simonskoop, filminfo 
Z Ned 2 - 20 30 
Door het oog van de naald, film 
Z Ned 2 - 23 40 
Een vrouw als Eva, film 

Een filnf 
per dag 

Zaterdag 10 mei 
Blazing Saddles 

Amerik komische western van Mei 
Brooks uit 1974 Een zwarte spoorwe
garbeider wordt benoemd tot shenff van 
Ridge Rock, een stadje dat op de rou
te ligt van een spoorlijn m aanbouw 
(Ned. 1,om22u.10) 

Zondag 11 mei 
De Ridder van Essex 

Twee keer kreeg de ambitieuze per-
fektioniste Bette Davis de gelegenheid 
om koninging Elizabeth te spelen De 
eerste keer in 1939 in ,,The Private Li
ves of Elizabeth and Essex" Voor de 
rol van Graaf van Essex werd een be
roep gedaan op kassamagneet Errol 
Flynn (Ned. 1, om 15u.45) 

i\/laandag 12 mei 
Ich war neunzehn 

Oostduitse film waarin Gregor als jon
gen van acht met zijn ouders uit nazi-
Duitsland naar de Sovjet-Unie emi
greert Nu, in apnl 1945, keert hij als lui
tenant van het Rode Leger terug naar 
zijn vaderland (TV 2, om 21 u.05) 

Dinsdag 13 mei 
Les Chariots Connection 

Franse komische film uit 1983 met 
o a Les Chariots Dne jonge werklozen 
krijgen van een vreemd heerschap een 
)0b aangeboden zij moeten de huur 
gaan ontvangen bij wanbetalers (RTL, 
om 20U.05) 

Woensdag 14 mei 
Veiligheidsgrens 

In ,,Fail Safe" uit 1964 het Sidney Lu-
met een hele reeks sterren opdraven 
Henry Fonda, Larry Hagman, Walter 
Matthau,SorrellBooke,ea Op de ba
sis van het Strategie Air Command is 
een transistor defekt Daardoor leven 
de bedieners in de veronderstelling dat 
een UFO de basis nadert (TV 2, om 
20U.20) 

Donderdag 15 mei 
Mourird'aimer 

Franse film van Andre Cayatte uit 
1970, gebaseerd op ware gebeurtenis
sen Een jonge lerares en een vroegrij
pe zeventienjarige jongen worden ver
liefd op elkaar De ouders van de jon
gen laten de lerares arresteren wegens 
het verleiden van een minderjange Met 
Annie Girardot, Bruno Pradal, e a 
(RTBF1,om20u.30) 

Vrijdag 16 mei 
Een vrouw als Eva 

Ned film uit 1979 Als Eefje volgens 
manlief over haar toeren is, stuurt hij 
haar naar Zuid-Frankrijk, vergezeld 
door de buurvrouw Op het strand ko
men zi] in kontakt met een groep vrou
wen Meen een van hen, Liliane, bouwt 
Eefje een relatie op (Ned. 2, om 
23U.40) 
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Als het lente 
is en het groen 
van hagen en 
van wilgen nog 
doorki jkbloe-
zen zijn dansen 
de traktoren. 
Soms op één 
been, soms op 
de toppen van 
de tenen; weg 
en weer en 
weer weg. 

Hoog zit de 
menner, hoog 
op de warme 
schoft van hon
derd paarden, 

en vloekt en fezelt strelingen 
en spoorslagen. Als de trak-
tor danst giechelen de bloe
sems, zij zomen de koperen 
dansvloer af. Langs heuve
lend roest danst de traktor en 
over bronzen buiken. 

Eén bundel spieren, één 
sidderende zenuw, één teder 
lawaai. 

Als de traktor danst beeft 
zijn hart en bibberen zijn dar
men van koortsige kracht. 

Traktoren-
tango 

Feestelijk is de traktor als 
hij danst, opgetuigd met blin
kende scharen, tuimelende 
handen, met helende eggen, 
met manen en met pluimen 
van paardekracht. 

Een atleet is de traktor, een 
lange afstandloper met zin
gende dijen. Een mustang, 
een centaur en ongebreideld. 
Schoon is de traktor als hij 
het erf afrijdt en honden naar 
hem bijten. Zot als melkwitte 
lammetjes, als jonge stieren 
uitgelaten in het jonge gras 
en blij als een kip die een ei 
heeft gelegd. 

Schitteren doet de traktor 
lijk de sikkels en de zeisen, 
zingen doet hij lijk soldaten in 
vredestijd. Lenig is de traktor 
als de nichtjes van Streuvels 
en van Buysse, zij lezen aren 
en binden wissen. En wieden. 

Slank is de traktor als hij 
kruipt, kerft en wentelt en 
hongerige meeuwen in zijn 
sporen zaait. 

Als de traktor danst vlucht 
hij voor de regenvlagen, klimt 
hij tegen de baren, wentelt hij 
als molenwieken en wenkt als 
treinen naar de zee. 

Ook 's nachts danst de 
traktor, koninklijk als een ko
meet, als een glimworm, als 
een waakvlam! 

Als de traktor danst lijkt hij 
wel de schoonste torero in wit 
en zilver, maar ook de stier. 
Meer nog, hij is de bokser die 
tussen de touwen vlindert. 

Als het lente is dansen hon
derd boerenpaarden de trak-
torentango. 

W& 
'Weshi 

^nihoudan 
De prachtig landelijk gelegen galerij Kunstforum in 

Schelderode geldt als een van de belangrijkste Vlaam
se galerijen met een ruime weerklank in het buitenland. 
Sedert 1969 heeft Kunstforum onafgebroken persoon
lijke tentoonstellingen gehouden, maar zich ookaktief 
getoond als uitgever van het fraaie informatieve maga
zine Kunstecho's, van de uitgebreide reeks Kunst-
pockets en van de bibliofiele verzamelfarde Kabinet. 

O p basis van een herzien be
leidsplan gaat de galerij m 
de komende jaren meer 

groeps- of temagebonden exposi
ties organiseren De eerste ten
toonstelling volgens deze nieuwe 
aanpak gaat van 10 mei tot en met 
26 juni en zal werken tonen van 
kunstenaars waaraan eerder reeds 
een Kunstpocket gewijd werd 

De reeks Kunstpocket omvat tot 
dusver een 23-tal beoeiende, geïl
lustreerde monografieën over 
Vlaamse en buitenlandse plasti
sche kunstenaars, waaraan des
kundige kritici en letterkundigen 
hun medewerking verleenden en 
de artistieke identiteit van de voor
gestelde kunstenaar duidelijk 
vaststellen 

Nu de reeds ook naar omvang 
heel wat allure vertoont, was de 
stap nnar een grote kollektieve ten

toonstelling voorde hand liggend 
De namen van de vertegenwoor
digde kunstenaars getuigen af
doende van de selektieve verschei
denheid en eigentijdse levensecht
heid van deze eerste ,,Informeren 
-1- Exposeren"-tentoonstelling 
Alechinsky, Appel, Jits Bakker, 
Carcan, Constant, Corneille, Jan 
Cremer, Joz De Loose, Etienne 
Desmet, Dionyse, Jacques Dou-
cet, Bruno Dyckmans, Frans Min-
naert, Rudi Pillen, Rienhoud, An
neke Schat, Ronale Tolman, Kees 
van Bohemen, Bram van Velde, Jo
se Vermeersch, Co Westerik, Ro
ger Wittevrongelen, Zao Wou-Ki 
De expositie omvat schilderijen, 
gouaches, akwarellen, tekeningen, 
beeldhouwwerken en grafiek 
Kunstforum is in de week open van 
14 tot 18 uur, op zon- en feestda
gen van 10 tot 18 uur, maandag en 
dinsdag gesloten 

^eeipelen 

Slechts vier volledig juiste antwoorden op onze op
gave nummer 126. Wat eigenlijk erg te betreuren valt, 
vermits het een mooi gedicht van de vernederde Bert 
Peleman betrof. De titel luidde ,,Eeuwige gebonden
heid". 

Onder deze enkelingen werd de heer Hedwig de 
Brouwer, wonende de Meerdonkdorp 18 te 9782 Meer
donk, als winnaar aangeduid. Eerstdaags ontvangt de
ze WIJ-lezer een aantal boeken als kado. Proficiat. 

ATUURLIJK gaan we door 
Met alweer een aantal ver
zen uit een mm of meer 

bekend gedicht U, als Meespeler, 
wordt gevraagd ons de naam van 
dit gedicht en de auteur door te 
sturen 
Sluit de gelederen Hij is gevallen 
Maar ons allen 
heeft hij bevrijd 
Mannen hebben gevloekt Vrou
wen hebben geschreid 
In een dag, in een uur 
was zijn naam het parool van een 
nieuwe tijd 
Begint nu d' opmars onder rode 
lucht'' 
Klinken bazuinen 
Er IS in alle huisgangen, hol en 
koel, 
een haastig getrappel van voeten 

De Vlaamse mensen gaan 
Er stijgen kreten Sluit aan' Sluit 
aan' 
De meisjes die van school komen 
gaan mee, 
laten de wachtende zoetheid van 
aarbei en thee 
Hun kleurige kleedjes een levende 
tuin 
Symbolen Witie vanen van vree 
Boven ons hoofd suizen de tele
foondraden zacht, 
Herman, over de wereld 
uw faam 
Ons oog is van tranen bepereld 
Onze kindren beven bij uw naam 

WIJ verwachten uw antwoord 
voor dinsdagmiddag 20 mei Op 
het bekende adres WIJ,,,Meespe
len , Barrikadenplem 12, 
1000 Brussel 

P>^7 
WELKOM 

lEZE 
TOCH Wltt1D£UJIC, 
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MMR IK W£Bb PAT Her 
nier VOOR lEpeReen 
15 bEPOELD 

Chinese restaurants zijn over nagenoeg de hele we
reld een overvloedig voorkomend fenomeen, onover
zichtelijk zowel naar voorkomen als naar kwaliteit. 
Sinds kort heeft Antwerpen nu ook een kwasi heuse 
Chinatown met winkels en zelfs een indrukwekkende 
supermarkt met Chinese voedingswaren, eetgerei en 
andere produkten. 

C HINA IS een immens land 
met een oppervlakte van 
3,7 miljoen Km2 dat letter

lijk grenst aan alle landen van het 
Oost-Aziatisch kontinent Vandaar 
van oude naam Rijk van het Mid
den Het land IS zeer uiteenlopen, 
naar klimatologisch en topogra
fisch voorkomen, naar landbouw, 
veeteelt en grondstoffen Daaren
boven onderging het in de grens
gebieden sterde invloeden van bui-
tenuit, vooral uit Perzie en India, 
terwijl de zijderoute voor nog meer 
mtei-nationale inbreng zorgde 
Vandaar dat de Chinese keuken op 
te splitsen IS in 4 grote scholen de
ze van Shangai, van Sichuan, van 
Peking en van Canton (deze laatste 
zeker de meest gevarieerde en 
wellicht de beste) 

De Chinese beschaving is de 
oudste die nog steeds bestaat, 
daarom kan aangenomen worden 
dat de Chinese kookkunst ook de 
oudste moet zijn Ondanks de ge
citeerde regionale verscheiden
heid vormen traditie en kuituur toch 
bindende eenheidselementen, dui
delijk beïnvloed door de vroege fi
losofen van het taoïsme en het con
fucianisme De taoistische school, 
die het mystieke pad der recht
schapenheid uittekende, ontwik
kelde vooral een morele, hygiëni
sche voedingsleer, waar het confi-
cianisme zich meer met het 
kulinaire aspekt van de kookkunst 
bezig hield Confucius legde als 

leermeester van de deugd ook 
meer nadruk op het eten als een 
sociaal ritueel en een bron van fijn
zinnig genot Dit paste volkomen in 
het traditionele Chinese onderwijs 
dat zich met alleen met de geest 
bezig hield, maar ook met het hart 
en de zintuigen Een ontwikkeld 
Chinees was met enkel iemand die 
kon lezen en schrijven, maar ook 
een dichter, kalligraaf, schaakspe
ler en een kenner die de kunst 
van het leven kultiveerde, waarbij 
ook het genieten van voedsel, wijn 
en tee behoorde 

De taoische teorie van de een
heid tussen yin en yang gad de Chi
nese menu's hun streven naar har
monie De gerechten bestaan dan 
ook nooit uit een enkel ingredient, 
omdat dan geen kontrast bestaat 
en er dus ook geen harmonie kan 
bereikt worden Een Chinese scho
tel bestaat uit een hoofd-ingredient 
met altijd meerdere bij-ingredien-
ten, teneinde haar het gewenste 
evenwicht van smaak, geur, struk-
tuurenkleurtegeven Ditprmcipe 
van harmonieus kontrast wordt de 
hele maaltijd volgehouden, waarbij 
de verschillende gerechten afzon
derlijk of met meerdere tegelijk vol
gens strikte normen worden opge
diend vermijd monotonie en ser
veer nooit op elkaar lijkende 
soorten eten na elkaar of tegelijk, 
gebruik integendeel een bestu
deerd kontrast om een perfekte 
harmonie te kreeren 

8 MEI 1986 



10 Wi\ 
Een eindeloos verhaal... 

Toivonen en 
Cresto verongelukt 

ADVERTENTIE 

Het is een eindeloos verhaal van menselijk verdriet. 
Vorige wee/c verongelukten In de rally van Corsica de 
Fin Toivonen, de gekroonde koning In deze speciali
teit van de autosport, en de Italiaan Cresto. Zij waren 
de zoveelsten in de rij slachtoffers van de autosport. Zij 
waren ook niet de laatsten. 

Z ELDEN schenken wij op de
ze bladzijde aandacht aan 
de razende strijd op vier 

wielen. Omdat het gemotoriseerde 
geweld aan ons voorbijgaat. Wij 
kunnen het eigenlijk niet begrijpen, 
niet bevatten. Wij wensen ons niet 
op te stellen als zedenmeesters of 
als rechters. Integendeel. 

Toch populair 
We kunnen ook niet aan het feit 

voorbij dat de autosport nog aan 

populariteit wint. Een teken des 
tijds wellicht. De bekoring van het 
risikovolle gevecht tussen mens en 
machine. Waarbij de inbreng van 
beiden In volmaakt evenwicht moet 
zijn om ongelukken te voorkomen. 
De rallysport is momenteel de mag
neet. Wanneer de opgedreven mo
tors over het doordeweeks asfalt 
schuren staan er vaak duizenden 
langs de weg. Blind voor het ge
vaar dat ze zelf lopen zoals de ral
ly van Portugal ons nog niet zo lang 
geleden leerde. We herhalen het: 

we veroordelen niet maar we stel
len ons toch vragen. 

Eigen 
verantwoordelijkheid 

Zelf voelen we ons meer aange
trokken tot de „zuivere" sport. 
Waarmee we bedoelen dat de be
oefenaar enkel en alleen op zich
zelf kan of mag vertrouwen. De 
eenzame atleet die weer en wind 
trotseert op zoek naar de grens van 
zijn eigen prestatievermogen. 
Wanneer hij faalt dient hij de oorza
ken enkel en alleen bij zichzelf te 
zoeken. Wanneer hij slaagt is zijn 
vreugde des te groter en bepaald 
terecht. Geen lekke banden, geen 
slechte scheidsrechters, geen bru
tale tegenstanders, geen stukge
blazen motoren en verhoudingsge
wijs weinig of geen slachtoffers. 
Maar wie schenkt in deze tijd nog 

4 Toyotó 
3-000.;ooqfc 

prijzen! 
Meer dan 2.000 prijzen te winnen 
Iste prijs: Toyola Carina 
2de en 3de prijs: Toyota Corolla Hatchback 
4de prijs: Toyoia Starlet 
5de lot 19de prijs: Sony videorecorder EVA 300 
20ste lot 22ste prijs: BBL luxereis van 1 week voor 
2 personen naar een zonnige bestemming. 
23sle tol 27sle prijs: BBL miniirip van 3 dagen 
voor 2 personen 
28ste tot 37ste prijs: Sony Walkman WM 22 
250 Tuborg sportzakken 
750 Tuborg geschenkkoffertjes 
met 6 Tuborg flesjes mei glas 
lOOOTuborggeschenkpakketten mei 3 Tuborg luxeglazen 

Vakantiewoningen 
in gans Europa 

De Maerschaick 
Antwerpsestraat 454, 2650 Boom 
Tel.: 03-888.44.07 en 03-888.56.55 

Dokumentatie gratis 

aandacht aan achterblijvend men
selijk verdriet? 

De mens is nu eenmaal voor 
zichzelf verantwoordelijk en tot be
wijs van het tegendeel blijft alles 
toegelaten. Maar we mogen toch 

nog wel afzijdig, zij het niet onbe
roerd, toekijken. Een mensenleven 
blijft nog altijd een mensenleven. 
Of men het doodsrisiko nu vooraf 
ingekalkuleerd heeft of niet... 

Flandrien 

De Sportweek 
Jean-Marie 
feest 
Q E dagen volgen op elkaar maar 
• ^ zijn daarom niet noodzakelijk 
dezelfde. Jean-Marie Pfaff, ons na
tionaal voetbalmonument, kan 
daarover meespreken. In het aflo
pende seizoen overkwam hem al
les, beleefde hij alles. Hij begon in 
september als de onomstreden 
doelman van de nationale ploeg en 
van Bayern München. Nog goed 
voorjaren dienst. Pfaffke geraak
te echter gekwetst en... vergeten. 
Hij slikte kritiek omdat Bayern zijn 
opvolger meende gevonden te 
hebben en omdat Guy Thijs toch 
nog altijd op (de door de Waalse 
pers omhoog geschreven) Gilbert 
Bodart en Jacky Munaron kon te
rugvallen. Pfaffke verbeet zijn er
gernis en zijn verdriet. Hij leerde er 
ook door relativeren. Hij werkte met 
verbetenheid aan zijn terugkeer die 
onmogelijk lang kon of mocht uit
blijven. Pfaffke vocht terug met 
sukses. Wat niet verwonderlijk is 
want hij blijft onze enige voetballer 
die het in het buitenland ,,echt" 
heeft gemaakt. Bij Bayern geraak
te zijn ,.vervanger" gekwetst, 
Jean-Marie werd node terugge
haald en... keepte in de slotfase 
van de ,,Bundesliga" alles omver. 
Hij stopte de penalty die Werder 
Bremen kampioen had moeten 
kronen en vorige zaterdag pakte hij 
met zijn opnieuw gelanceerde 
ploeg ook nog de Duitse beker. 
Bayern won met 5—2 tegen Stutt
gart ! Wie in Mexko tussen het doel-
hout aan de Mundial zal mogen be
ginnen weten we niet, maar voor 
ons staat het vast dat een gekon-
centreerde, rustige Pfaff 's lands 
beste doelman was, is en blijft. 

J.M. Wampers 
eindelijk 
beloond 
JEAN-MARIE WAMPERS won 
* * vorige donderdag de Hennin-
ger Turm en legde daarmee toch 
een balsem op de voorjaarswon
den van wielerminnend Vlaande

ren. Wampers is al enkele jaren 
een meer dan behoorlijke beroeps
renner. Een ernstige coureur die er 
alles voor doet en bijgevolg voort
durend klimt op de waardenlijst. De 
Vlaamse Brusselaar, afkomstig uit 
een middenstandsgezin indien on
ze inlichtingen juist zijn, reed dit 
voorjaar bijzonder sterk. Hij trad 
herhaaldelijk op de voorgrond en 
had mits enige meeval zelfs Gent-
Wevelgem kunnen winnen. Wam
pers schuwt het initiatief niet, hij 
durft aanvallen en in Frankfurt 
kreeg hij daarvoor, eindelijk mogen 
we wel zeggen, loon naar werken. 
Een voldoening ook voor de ploeg 
van Berlen De Kimpe die in de 
voorbije weken ongetwijfeld de 
beste Belgische formatie was. 

Inmiddels rijdt men ook In Span
je voor wat men waard is. Kelly, die 
ritten kaapt, blijkt nog niet veelzij
dig genoeg om voor de eindover
winning in aanmerking te komen. 
De Vuelta komt wellicht op naam 
van de Spanjaard Pino of de Schot 
Millar. Kelly kan er echter punten 
pakken om de leiding te heroveren 
in de Superprestige want de verba
zende Nederlander Adrie Van der 
Poel laat niet af. In Frankfurt en Zu
rich stond hij er weer! 
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Van Brugge tot Beringen 

Herman Van Veen 
in Vlaanderen 

Herman Van Veen is vanaf 12meia.s. weer in Vlaan
deren, met een voorstelling waarvan de opzet ontstond 
in het Parijse Theatre de la Ville (jan. '85) en die zijn of
ficiële première kende in het Deutsches Theater te 
München, november jl. 

SINDS hij voor het laatst hier 
optrad, december 1983 was 
Van Veen hoofdzakelijk op 

toernee in duitstalig Europa, Frank
rijk en de VS In augustus '85 on
derbrak hij zijn toernees om, op uit
nodiging van de stad Hamburg en 
begeleid door een simfonieorkest 
onder leiding van Enk van der 
Wurff, m het Schauspielhaus de 
muziekfabel ,.Alfred Jodocus 

Quak" te spelen. Deze voorstelling 
werd opgenomen voor het ZDF en 
op 28 december '85 uitgezonden 
Na de zomer zet Herman Van Veen 
zijn toernee voort in eigen land 
waar hij o a zes weken op de affi
che staat van Theater Carré m 
Amsterdam Daarna zijn series in 
Parijs en New York gepland Van 
Veen en het grote werk dus' 

„Verrassend!" 
Men vraagt zich vaak af waarom 

Nederlandstalige artiesten per se 
naar het anderstalige buitenland 
willen. Velen zijn van een kale reis 
teruggekomen, wie er echter de 
persberichten over van Veens bui
tenlandse avonturen leest raakt 
van het tegenovergestelde over
tuigd. De Suddeutsche Zeitung 
vertelde dat van Veen het publiek 
drie uren lang kijk en luistergenoe-
gen biedt De Frankfurter Allege-
meine noemde ,,van Veens klem-
kust Grote Kunst" ,,Le Figaro" 
blokletterde ,,Verrassend'" en 
over de vertaling van Les Vieux 
Amants van Brei ,,Une trahison'' 
Non, une merveille." 

Inderdaad, Nederlandstalige ar
tiesten kunnen het in het buiten
land maken' 

Grote namen 
In de voorstelling wordt Herman 

Van Veen zoals vanouds-bij
gestaan door Enk van der Wurff 
(piano, synthesizers), Nard Reijn-
ders (sax, klarinet), Chris Lookers 
(gitaar) en Cees van der Laarse 
(bas) 

Naast eigen tekstmateriaal, ge
bruikt hij werk van o a Willem Wil
mink, Erich Kastner, Sjoerd Kuy-
per, HansLodeizen, Roger Waters, 
Walther von der Vogelweiae, Ve-
rena Stefan, Judith Herzberg en 
Kurt Tucholsky 

Als komponisten staan, buiten 
Herman Van Veen en Enk van der 
Wurff, op het programma o a 
Hans-Jurgen Buchner, Antonio 
Caldara, Roger Waters, Catherina 
Lara en Franz Schubert Kortom 
een hele pleiade van grote namen 
uit de wereld van de letteren en de 
muziek! 

De voorstellingen vinden plaat
sen te Turnhout in De Warande op 
12 en 13 mei, te Dilbeek in het Ont
moetingscentrum Westrand op 14 
en 15 mei, te Brugge m de Stads-

Herman Van Veen, duizenden fans 
tussen Brugge en Beringen zullen 
hem weer willen fioren en zien 

schouwburg op 16 en 17 mei, te 
Beringen in het PC Casino op 20 en 
21 mei en te Antwerpen in de Aren-
berg van 23 mei tot en met 7 juni 
Inlichtingen tel 03-232 11 14 of 
232 85 23 tussen 11 en 16 uur za
terdag tot 14 uur) 

/JK5M.\ iiiJKMAnSCH»iR£N 

J4 

«Vi»'i 

"Bij het blauwe fabriekje bekijken ze u niet vanuit de hoogte" 
Akkoord: je vertrouwt je spaargeld niet 
zomaar toe aan de breedste glimlach 
achter het loket. 
Kantoorhouders van 't Krediet aan de 
Nijverheid zijn baas in hun eigen zaak. 
Dat betekent niet alleen een klantge

richte service, maar ook de inbreng van 
dat tikkeltje eerlijke menselijkheid dat 
van de man die je geld beheert een 
vriend maakt. Dat is van oudsher de 
beste ruggesteun voor geldzaken. 

Thuis in sparen 
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Het partijbestuur deelt mee... 
Na afloop van het Volksunie partijbestuur van maandag 5 mei 1986 heeft 

algemeen voorzitter Vic Anciaux volgende mededelingen verspreid ten be
hoeve van de pers. 

Tsjernobil 
Het Volksunie-partijbestuur besprak 

de gebeurtenissen n a v de ramp in de 
kernreaktor van Tsjernobil, die toch een 
groot stuk van Europa heeft beroerd en 
vele vragen doet rijzen 

1 Dat het ongeval aan het licht IS ge 
komen door de vaststelling van ver 
hoogde radioaktiviteit in Zweden, legt 
het totaal gebrek aan verantv/oordelijk-
heid van de Sovjetunie bloot Het is on
aanvaardbaar voor een normale relatie 
tussen mensen en volkeren — op de 
drempel van de 21ste eeuw, die deze 
van de technologie wordt genoemd — 
dat de Sovjetunie de volle informatie 
zelfs aan de buurlanden ontzegt 

2 Deze toestand wijsl erop dat we 
dringend behoefte hebben aan Europe
se veiligheidsnormen en kontrole en 
aan uniforme grensoverschrijdende 
rampenplannen 

3 De houding van de Belgische re
gering terzake is andermaal een grotes
ke klucht Zoals bij het ongeval met de 
, Mont Louis" heeft de verantwoorde
lijke van de Belgische regenng geklun
geld 

De Volksunie meent dat de bevolking 
deze geheimzinnigheid en de mislei
dende berichten vanwege de overheid 
met langer kan nemen In vergelijking 
bv met Zwitserland is het duidelijk dat 
we in België nergens staan met ram
penplannen en veiligheid inzake de 
toch reële gevaren van de radioakti
viteit 

4 De VU wil erop wijzen dat er in Bel
gië een energiebevoorrading voorzien 
wordt die voor 90 % uit kernenergie 
bestaat Intussen doet men alsof de 
neus bloedt en tracht men de proble
men van de kernafval te vergeten De 

Volksunie wil een moratorium, reëel 
door de regering erkend, inzake kerne
nergie 

Dus geen 8ste kerncentrale zolang 
het probleem van de kernafval met 
gunstig, veilig en met zekerheid is op
gelost 

Kempense 
steenkoolmijnen 

De Volksunie aanvaardt met dat er 
een oplossing gezocht wordt die in
houdt dat de tekstielart>eiders tegen de 
mijnwerkers worden opgezet Het 
systeem van financiering — dat blijk
baar in oogmerk wordt genomen — is 
weer een typische Belgische oplossing 
zonder fundamentele aanpak 

De VU blijft achter het protest van de 
mijnwerkers staan Wij klagen aan dat 
zowel premier Martens evenals de vak
bonden met hun nietszeggende verkla
ringen de chaos in Ljmburg nog vergro
ten De volle verantwoordelijkheid voor 
deze chaos ligt dan ook bij hen 

V/oor nieuwe abonnees en voor wervers 

Elke week 1 gratis 
weekeindje* 

vakantie met WIJ 

oen 
In Denderleeuw wonen ze 

langs de Aalstersesteenweg 53 
de juffrouwen De Troyer, ze 
besloten een abonnement te 
nemen op WIJ En ziedaar, het 
lot was hun gunstig ze kunnen 
op onze kosten een weekeindje 
vakantie nemen in Duits Oost 
België Proficiat i 

De weekends gaan n wanaf 1 oHt 198Ö 

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

Voor de wervers 

r Wie tussen nu en 20juni een 
nieuwe WIJ abonnee aanbrengt, 
heeft kans om een van de vijf 
weekends voor wervers te 
winnen 

V/oor nieuwe WIJrabonnees 

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

Met z'n vieren! 
• Een vakantiewoning voor 4 perse 
nen in Duits Oost-Belgie 
• De huur van het verblijf 
• De verblijfstaksen 
• Met wateaierbruik 

Totale waarde 2.000 fr. 

Geslaagd FVV-weekeinde aan 
de „Schreve" 

De Federatie der Vlaamse Vrouwen
groepen (FVV) organiseerde op 18 19 
en 20 april een vormingsweekend in 

Dranouter, een deelgemeente van het 
Zuidwestvlaamse Heuvelland 

In het zeer gezellige hotel Holle-

meersch (aan alle Vlaamsgezinden har
telijk aanbevolen') kwamen de Vlaam
se vrouwen samen om zich over een 
aantal aktuele problemen te beraden 

Wat kan de FW voor de Vlaamse be-
weging doen' Een konkrete vraag 
waarop al even praktische suggesties 
volgden die de vereniging in een aktie-
programma zal uitwerken 

De meeste tijd werd gediskussieerd 
over aktuele onderwerpen die de vrou
wenbeweging aanbelangen Zelfs in 
delikate aangelegenheden moet de 
FVV standpunten durven innemen In 
alle vriendschap en openheid werd er 
gedebatteerd 

De regeringsplannen m b t het on
derwijs de werkloosheidsuitkeringen 
en het verhogen van de pensioenge
rechtigde leeftijd werden aan een kri
tisch onderzoek onderworpen 

Hieromtrent zal de FVV binnenkort 
haar standpunt ter zake t)ekend maken 

WIJ opnieuw in de winicel! 
Uw Vlaams-nationaal weekblad WIJ is vanaf deze week opnieuw te 

l<oop in de winkel! Vóór enkele jaren waren wij inderdaad verplicht de 
losse verkoop te staken, gezien de zeer hoge kosten die dit met zich 
meebracht. Deze periode is voorbij. 

In een eerste fase zal WIJ nog niet overal te koop zijn. Maar toch al 
In 8 betere boekenwinkels behorend tot de groep van de „Standaard 
Boekhandel". Loop dus eens binnen bij de Standaard Boekhandel in 
uw buurt en vraag naar WIJ. 

Hier de adressen van de SB-winkels waar u WIJ kunt kopen De adres
sen mogen gerust meegedeeld worden aan vrienden en kennissen en ver
meld in de streekpers 
— Geel: Nieuwstraat 92 
— Lier: Rechtesfraat 25 
— Oostende: Kapellestraat 103 
— Aarschot: Th Debeckerstr 14 

Tienen: Veemarkt 13 
Aalst: Nieuwstraat 38 
Brugge: Steenstraat 88 
Waregem. Stationstraat 30 

ANTWERPEN 
MEI 

8 WOMMELGEM: Wommelgem samen met VU-Hove onder leiding van 
Walter Luyten de taalgrensroute Inl bijW Herbosch tel 353 68 94 
en W Nollet tel 455 65 46 300 fr pp gezin max 1000 fr 

8 WUUSTWEZEL: Geleid bezoek aan de militaire terreinen van kazer 
ne IVIaria-Terheide Vertrek om 13 uur Org Vlaams Nationale Kring 
Wuustwezel 

9 MORTSEL: Toneelkring Streven speelt voor VU-Mortsel Schip 
persstraat" van Jos Houben met muziek van John Lundstrom Om 
20 uur in het Mark Liebrechtcentrum Genummerde kaarten tegen 
160 fr (60 + 140 fr) op tel 449 83 02 

9 MERKSEM: Informatika-avond met als gastspreker Jan Jambon 
(IBM) Onderwerpen zijn informatika toekomstgericht DIRV Infor 
matika en Werkloosheid 

11 ZWIJNDRECHT-BURCHT: Fietsenrally over ong 30 km Vertrek aan 
hetVlaamsHuisvanaf 11u Deelname 70 fr (soep met brood tijdens 
pauze inbegrepen) Prijsuitreiking 20u .Vlaams Huis Polderstraat 
15 Inl 252 68 89 en 252 75 32 Org VI Knng Scheldemeeuw 

12 ZWIJNDRECHT-BURCHT • Bestuursverkiezing voor de afdeling Alle 
VU-leden worden verwacht in het Vlaams Huis Polderstraat 15 tus
sen 20 en 22 uur 

13 RIJMENAM: Toon Van Overstraeten ,,Van Nijvel tot Namen" in de 
Dits Feesthoeve om 20u30 Inkom 50 fr Org VI Vrienden 
Bonheiden-Rijmenam 

15 TURNHOUT: Familiewandeling Inlichtingen Ontmoetingscentrum 
De Schalmei Org VI Kring 

16 GEEL: Toon Van Overstraeten vertelt over zijn belevenissen in de 
Waalse Gewestraad In lokaal Molenhof om 20u Org VI Vnendenk-
nng en VUJO Geel 

16 TONGERLO-WESTERLO: Rik De Meester, landelijke voorzitter 
S M F spreekt over zijn verblijf in de Russische strafkampen Om 
20u30 in Kapellekeshoef Org Sint Maartensfonds Kempen 

17 WESTMEERBEEK: Toon Van Overstraeten over, Evaluatie van het 
Federalisme in Vlaanderen" In de Parochiezaal om 20u Org 
J B Verlooykring-Hulshout 

17 NIJLEN-Tentoonstelling handwerk van de gepensioneerden Ook 
op 18 en 19 mei 

17 EDEGEM • Bezoek aan kerncentrale van Doel Afspraak, Dne Eiken' 
om 13u Org Kult Kring Edegem 

19 KAPELLEN. Geleide natuurwandeling in domein ,,Vordensteyn 'm 
Schoten Verzamelen om 13u30 aan de kapel aan de Horstsebaan 
Org FVV Inl 664 79 61 

27 BERCHEM: Jaak Gabriels komt spreken over de problematiek van 
deKS lnhetAlpheusdal,F Williotstraat22 Inr VU-Berchem Aan
vang 20u30 

JUNI 
1 MERKSEM: Studiereis naar Frans-Vlaanderen met als gids Walter 

Luyten Inschrijving in Vlanac of bijGuidoCalewaert 646 66 82 of F 
Van Tendeloo 646 66 61 De prijs van de bus bedraagt 250 fr 

Maar naast vorming en diskussie 
kwam er ook het toenstische, het histo
rische en het volksverbondene aan 
bod 

Walter Luyten had zich vanuit het ver
re Mechelen naar Dranouter verplaatst 
om ons op vrijdagavond een enthousi
ast en goed gedokumenteerd relaas 
aan te bieden Dia's, muziek en zijn ei
gen lederenrepertorium bezorgden de 
aanwezigen een zeer aangename en 
vooral leerrijke avond Op zaterdagna

middag begaven we ons dan per bus 
naar Kassei Ekelsbeke, Sint-
Winoksbergen en Kwaad-leper Frans-
Vlaanderen kwam on nog wat meer na
derbij 

Met weemoed namen we op zondag 
reeds afscheid Dat iedereen spijtig 
vaststelde dat het ,,toch zo vlug voor
bij was gegaan" bewijst hoe geslaagd 
dit week-end wel genoemd mag 
worden 

H D B 
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Verbroedering met Spaanse Lora del Rio bekrachtigd 

Infrastruktuur in plan 
gebracht in Zoersei 

Op de jongste gemeenteraadszitting van Zoerset werd een globa
le planning van de gemeenschapsmfrastruktuur besproken. De spe
cifieke noden in de drie deelgemeenten kunnen zo wat overzichte
lijker bekeken worden. 

Begin '85 startte er een uitgebreid on
derzoek in de deelgemeenten Halle, 

LA FLANDRE DEVOYEE 

In Frans-Vlaanderen laaien de 
passies weer hoog op De re-
gionalistische groep Tegaere 
Toegaen publiceerde zopas 
een brochure «La Flandre De-
voyee», waarin zij waarschuwt 
voor de invloed van Jean-Mane 
Le Pen en zijn vnenden op de 
Vlaamse Beweging in Frankrijk 
Enkele beschouwingen hierbij, 
deze week in 

denieuwe 
Verkrijgbaar bij uw krantenver
koper vanaf morgen 
42 fr. 

Smt-Antonius en Zoersei Op basis van 
dit onderzoek legde het schepenkolle-
ge van de VU-DDV-SP-meerderheid 
een globaal plan voordat een bestem
ming geeft aan bestaande en nog op te 
richten of aan te passen gebouwen in 
gemeentelijk bezit Voorde verenigin
gen alvast een goede zaak 

De planning werd door de gehele ge
meenteraad goedgekeurd Dit is dan 
een zeer positieve en belangrijke stap 
voor Groot-Zoersel 

Verbroedering 
De gemeenteraad van Zoersei keur

de officieel de verbroedering met het 
Andaloesische Lora del Rio goed Dit 
ging dan ook gepaard met een glaasje 
sangria en met een verrassingspakket 

aan de gemeenteraadsleden en aan de 
pers aangeboden door de vzw Herma-
namiento 

Erg gewaardeerd was de aktie rond 
de verbroedenng met het Spaanse Lora 
del Rio zelf De gemeenteraad werd er 
even voor stilgelegd zodat Greta, Henk 
en Lieve, sangna konden schenken aan 
de leden van de raad, pers en het pu
bliek Al deze lieden zijn lid van de raad 
van beheer van de vzw Hermanamien-
to die het tegenbezoek van Zoersei aan 
Andaloesiëorganizeert Na dit ludieke 
oponthoud hield de schepen van de 
Jeugd, Willy Storms (DDV), zijn 
toespraak en dankte initiatiefnemer 
Dirk van Sichem de Combe (die de ba
sis tot de verbroedering m '84 in Portu
gal en in Spanje legde) en zijn mede
werkers van het eerste uur (in '85) 
Henk Dillen, Guy Wolfs Qeugdraad), Pa-
blo Somers (jeugddienst op de ge
meente) HIJ mocht gerust zichzelf en 
zijn kollega's van het schepenkollege 
ook vermelden, want zij hebben het in
itiatief m eerste orde mee gesteund' 
Hoe dan ook, vanaf deze gemeente
raadszitting IS Zoersei officieel verbroe
derd met Lora del Rio (Sevilla) en maakt 
dus een grote kans om toe te treden tot 
de Raad van Europese Gemeenten 

(DVZ) 

Gespreksavond te Laakdal 

„Heeft de jeugd 
nog tüeliomst?" 

Op 9 mei 1986 heeft in Eindhout-
Laakdal een gespreksavond plaats met 
als onderwerp ,,ls er nog een toekomst 
voor onze jeugd ' " 

Patrik Vankrunkelsven en Rob Gee-
raerts zullen elk een korte visie geven 
over de toekomstmogelijkheden van 
jongeren Ook het thema jeugdwerk
loosheid en de VU-standpunten terza
ke zullen besproken worden 

Wellicht zal ook Johan Sauwens ge
wezen voorzitter van de VU-jongeren 
en momenteel een van de jongste par

lementsleden van dit land het stand
punt van de VU komen uitleggen 

Het wordt zeker een interessante 
avond, zowel voor jongeren als voor vol
wassenen 

Iedereen is welkom, de toegang is 
gratis 

Het wordt met alleen een leerrijke 
avond, maar ook een gezellige verbroe-
denngsavond waarop (gratis voor jon
geren en tegen een spontane betaling 
naar ieder vermogen voor ouderen) een 
portie spaghetti wordt aangeboden 

De gespreksavond heeft plaats in 
zaal 't Bieke om 20 u te Eindhout 

Leesdeze week in 
CANNES VAN A TOT Z 

Elk jaar is een kleine badplaats aan deCdle dAzur het decor 
\an het beroemdste filmfestival ter wereld Aan de vooravond 

van de negenendertigste editie een doorlichting van hel 
filmfeest \an A tot Z 

INFORMELE SJIEK IS DE TREND 
Klassieke mannen die houden van tradities en een bedaarde 
stijl besteden alsmaar meer aandacht aan hun i ersc hijnmg 

KIJKEN NAAR TUINEN 
In het Nederlandse Lunteren heeft tuinautt ur Rob Herwig zijn 

levenswerk gerealizeerd een hele serie se hitterende 
modeltuinen 

DE ESSENTIE VAN DE VORM 
De tijd dat blank hout stond voor Zweden is voorbij De lange 

Zweedse traditie van verantwoorde vormgeving wordt nu 
vertaald naar aktueel design 

DE ZACHTE ZIEL VAN ZAK 
Ik leken niet om in het rond te schoppen zegt Argus 

huislekenaar Zak In hel cafe begon een lange ontmoeting met 
deze slillcjongen 

KANKERBESTRIJDING BEGINT 
IN DE KEUKEN 

Een rigoureus dieet van volle granen groenten en bonen is 
volgens de Japanse goeroe in de makrobioiiek Michio Kushi 

een middel Ier hi strijding van kanker en w ellu ht ook van A ids 

BIRMA ZIEN EN EEN BEETJE STERVEN 
Je komt er misschien maar een keer mje le\ en en je mag er 

precies zeven dagen blijven maar Birma laat een onuitwisbare 
indruk na 

KOKEN MET BIER 
Koken met bier is een kwestie van afgemeten doseren Bier dat 

niet bij heken stroomt maar dat met de soeplepel wordt 
afgemeten verfijnt de keuken 

Nu te koop 
in de dagbladhandel. 

BRABANT 
MEI 
7 GROOT-BIJGAARDEN Afdelmgsbestuursverkiezingen in zaal Col 

legium Brusselstraat Van 19 tot 21 uur 
10 MERCHTEM • Kaas- en wijnavond in zaal Harmonie Deuren om 19u 

Org VU Merchtem 
10 DILBEEK: FVV , Nieuw-Dilbeek" Geleid bezoek aan de kerk van 

O L V van de Zavel de grote en de kleine Zavel en de antiekmarkt 
Samenkomst om 15u stipt aan de ingang van de Zavelkerk Deel 
name in de kosten leden 70 f r , met-leden 90 fr De gids is iemand 
van bij ons Machteld De Schrijver 

11 LIEDEKERKE • Lentewandeling door het Pajotse heuvelland o I v A 
Gordts Streek van Beert Bellingen Vertrek om 13u cafe Pajot" 
Org VI Kring 

12 GRIMBERGEN Afdelmgsbestuursverkiezingen in Tommenmolen 
Tommenmolenstraat Van 19u30 tot 21u30 

12 LENNIK , Opvoeden tot Vrijheid' m de Vergaderzaal Markt 15 te 
Lennik om 20 u Org Fed Aut centra Welzijnswerk ism PJIAC 

13 DILBEEK Afdelmgsbestuursverkiezingen in Katechesecentrum 
Roelandsveld Van 19 tot 21 u30 Ook debat met gemeentemanda 
tanssen Deridder, Ronsyn en Segers 

16 LENNIK Afdelmgsbestuursverkiezingen in Verzekenng Grote Dorst 
tegenover de kerk van Eizenngen Van 20 tot 22 uur 

22 WEMMEL: Afdelmgsbestuursverkiezingen m Kafee Hooghuis, («Ier 
chemsesteenweg 98 Van 19u30 tot 22 uur 

23 HEKELGEM Afdelmgsbestuursverkiezingen in Cultureel Centrum 
Abdtjstraat 6 Van 20 tot 22 uur 

23 MERCHTEM: Afdelmgsbestuursverkiezingen in Gemeentelijke 
Feestzaal, St Guduladreef te Hamme Van 20 tot 22 uur 

23 TERNAT: Afdelmgsbestuursverkiezingen m Kafee Uilenspiegel 
Kerkstraat 24 Van 20 tot 22 uur 

23 BEVERST-SCHOONBEEK Veldminivoetbaltornooi Inschrijven voor 
10 mei bij Jan Vandenbroek, Beverststr 36 en Roeben Jos, Lin
destraat 10 te Beverst en Crals Willy, St Lodewijkstr 65 Schoon
beek Org VU-Schoonbeek-Beverst Ook op 24 en 25 mei 

25 LIEDEKERKE: Busuitstap naar l^echelen voormiddag geleid stads-
bezoek namiddag met parkgids in dierenparkt Planckendael Ver
trek cafe Pajot om 8u Inschrijven 053/66 85 49 Org VI Kring 

26 WOLVERTEM-MEISE.Om20u spreekt Toon Van Overstraeten VU-
senator in de Waalse Gewestraad in de Sportschuur Populierenlaan 
Wolvertem Org Karel Bulsfonds Meise-Wolvertem-Oppem 

26 MEISE-WOLVERTEM • Afdelmgsbestuursverkiezingen m de Sport
schuur, Populierenlaan Van 19u30 tot 21u30 

27 HALLE • Afdelmgsbestuursverkiezingen in Taverne Rustig Hoekje 
Minderbroedersstraat 1 Van 19u30 tot 21 u30 

27 SINT-PIETERS-LEEUW: Afdelingbestuursverkiezmgen m zaal Mo
lenhof Mekingenweg Van 20 tot 22 uur 

Zaakvoerder 
Staf Kiesekoms 

M E U B E L E N « D E K E I Z E R . 
Salons - K le inmeu^Ien - Lusters - GeschenkartikeleM 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 
Cspeciale voorwaarden voor trouwers) 

Oiienincsurent Di., woe., vrij. van 13 tot l t u . 3 0 
Do., zat. van 10 tot 19 u. 30 
Zondag van M tot IS u. 

KEIZEHSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-5t2.22.22 
(op slechts 15 km van Brussel-centrum) 

Er gaat geen week voorbij of senator Van Overstraeten is ergens te gast 
om te vertellen over zijn avonturen als Waalse VU-senator Verleden week 
sprak voor een talrijk en aandachtig gehoor op uitnodiging van VU-Groot-
Bijgaarden Hij werd er verwelkomd door nzijn senaats-kollega burge
meester Valkeniers en schepen Jef De Ridder (foto J Herfs) 

LIMBURG 
MEI 
16 

19 

MAASMECHELEN: Bestuursverkiezingen met als gastsprekers Vic 
Anciaux over, Waar gaat het geld van Vlaanderen naartoe''' en Jaak 
Gabnelsover Wat nu met de Limburgse mijnen" Inzaai 'tGleeg 
Jozef Smeetslaan om 20u30 
HEUSDEN-ZOLDER Groot Vlaams tumfeest m het domein Bovy (Bol-
derberg Neusden Zolder) om 14u. Org VUJO-Limburg en VU-
Heusden-Zolder • 'V.^v'. 

Vlaams Tuinfeest te Heusden-Zolder 
In het domein Bovy Bolderberg te Heusden-Zolder gaat op maandag 19 mei a s 

vanaf 14 u een familienamiddag met volksspeten barbecue pannekoeken en 
wandelingen door Organizatie VU jongeren in samenwerking met VU-afdeling 
eusden Zolder Prijs 100 fr 
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14 Wi\ 
In de Oostvlaamse provincieraad 

CVP-PVV tegen VU-
solidariteit met mijnwerkers 

In de zitting van de Oostvlaamse provincieraad van 28 april j . l . werd 
door de oppositie niet minder dan 6 punten aan de agenda toege
voegd. De gewone agenda omvatte louter administratieve aangele
genheden. Enig animo kwam er bij de behandeling van het agenda
punt dat voorzag in de toekenning van de titel van ere-voorzitter en 
ere-provincieraadslid. Daarna gaf gedeputeerde Vercaemer enige 
toelichtingen bij de aktiviteiten die worden opgezet in verband met 
de herdenking van 150 jaar provinciewet. 

Naar aanleiding hiervan wil de Oost
vlaamse provincie haar deuren voor het 
publiek openstellen, komen er ten
toonstellingen, koncerten en andere 
naar de bevolking gerichte aktiviteiten 
Hierbij wordt duidelijk rekening gehou
den met de reeds herhaalde VU-
tussenkomsten waarbij werd aange
drongen dat de provincie eindelijk uit 
haar beslotenheid zou treden om zich 
meer bekend te maken bij de bevolking 

Door de SP werden interpellaties ge
houden over de ,,zure neerslag" en de 
te nemen maatregelen dienaangaande 
door de provincie Vooral in de Gentse 
kanaalzone worden de toegelaten nor
men vaak overschreden 

„Flanders Expo" 
Verder werden er vragen gesteld 

over de energiebesparing in de provin
ciale onderwijsinstellingen en over het 
Fonds van Provinciale Schoolgebou
wen gezien de recente regeringsmaat-
regelen VU raadslid Johan Beke kwam 
toen aan de beurt met een interpellatie 
overde,,persbenchten" i v m voorstel

len waarbij de provincie betrokken zou 
worden bij een nieuwe beheersformule 
van het Akademisch Ziekenhuis te 
Gent HIJ wou weten of dit juist is, en 
wees de provincie erop dat men zich 
blijkbaar enkel tot de provincie wendt 
op ogenblikken dat er financieel moet 
worden bijgesprongen Hij vindt het 
goed dat er zich nieuwe ,,intermediai
re" taken stellen voor de provincie op 
voorwaarde echter dat de provincia kan 
bijtreden als vorwaardige partner, en 
met de volle betrokkenheid van de raad 

Een andere interpellatie van Johan 
Beke had het gevolg dat er een langdu
rig debat ontstond in verband met het 
projekt,,Flanders Expo" Hij nam het 
niet dat de provincie doet of alles o k 
IS en reeds de namen van haar verte
genwoordigers voor de raad van 
bestuur naar buiten bracht Hij had 
vooral kritiek op het feit dat alleen de 
meerderheidspartijen CVP en PVV wor 
den betrokken bij het beheer van dit 
grote projekt Gezien de omvang en de 
belangrijkheid van plannen en de wens 
om in ,,Flanders Expo" veelzijdige pro-

VU-Wondelgem 
vernieuwde bestuur 

Op vrijdag 25 apnl konden de leden 
van VU-Wondelgem hun stem uitbren
gen voor het samenbrengen van het af
delingsbestuur 

Er hadden zich 8 leden kandidaat 
gesteld, waaronder, voor het eerst 
sinds drie jaar, terug een vrouw 

Alle leeftijdskategorien waren verte
genwoordigd, het oudste kandidaat-
bestuurslid wordt 60, het jongste is een 
twintiger (24), wat de gemiddelde leef
tijd voor de ,,acht" op 36 jaar brengt 
Een verheugende ontwikkeling, alhoe
wel wat betreft de vrouwelijke aanwe
zigheid WIJ onder de gestelde norm 
blijven 

Jammer genoeg kon ons gemeente
raadslid Lucien De Spriet wegens ziek
te niet aanwezig zijn op deze ledenver
gadering 

Onder toezicht van Jan Ritzen, afge
vaardigde van het arrondissement en 
in aanwezigheid van,,peter" provincie
raadslid Johan Beke leidde ere-
voorzitter Carlos De fVluynck de kiesver-
nchtingen Alle kandidaten werden zon
der probleem verkozen 

Tijdens de daaropvolgende bestuurs
vergadering werden de taken als volgt 
verdeeld 
voorzitter Antoine Maenhaut 
sekretans Dirk Buys 
penningmeester Alex Meirlaen 
sociale dienst & ondervoorzitterschap 
Magda Versyck 
ledenadministratie & abonnementen 
Hans Lemaitre 
propaganda Jos Biesmans 
organisatie Chris Erauw 
jongerenwerking Eddy Detaeye 
mandatans Lucien De Spriet, gemeen
teraadslid - Gent 

Landelijke meubelen 
in eik, den, kerselaar 

Oud en nieuw 
Huwelijkslijsten en geschenken 

Binnenhuisinrichting en dekoratie 

LAURA ASHLEY 

mocê 
B0vrijdlng$laan 1XA, Appel» 

In onze zaak te Schoonaarde 
ean autantiak gamma kunstmeubelen 

en salont, aangevuld door ean uitgelezen 
kollekti» handgawevan Tibetaanse tapijten 

Beide zaken gelagen op de baan 
Wetteran-Dandermonde 

We ziJB open van 10 tot 12 u. en van 13 tot 19 u. 30 
Ook open op zondag van 14 tot 18 u. 30. 

Sluitingsdag: donderdag 

jekten te ontwikkelen eiste hij in het be
heer ook de betrokkenheid van de op
positie 

Motie onontvankelijk! 
Het ware gelaat vertoonde de CVP-

PVV-meerderheid bij het einde van de 
zitting toen de VU-solidariteitsmotie met 
de Limburgse mijnwerkers werd behan
deld De CVP-PVV wrong zich in alle 
mogelijk procedurebochten om zich 
toch met te moeten uitspreken over de 
inhoud van deze motie Zo werd de on-
ontvankelijkheid gepleit Hierop repli-
keerde Johan Beke namens de VU-
fraktie, dat dit punt wel degelijk tot de 
bevoegdheid behoort van de provincie
raad, adviezen uit te brengen aan de 
hogere overheid en zich te bekomme
ren over ontwikkelingen in Vlaanderen 
die eveneens hun weerslag hebben op 
de eigen provincie Hierin werd hij bij
gevallen door de SP- en Agalev-frakties 
die de VU-motie bespreekbaar vonden 

Meerderheid tegen minderheid werd 
de motie dan onontvankelijk verklaard 

Zo zie je maar hoe de CVP en de PW 
de Limburgse mijnwerkers in de steek 
laten 

Licentiate kunstgeschiedenis uit 
West-Vlaanderen met ervaring als kor-
rektor zoekt werk Vol-of halftijds Is be
reid om het even waar aan de slag te 
gaan 

Geïnteresseerden nennen kontakt 
met Pol Van Den Dnessche op de WIJ 
redaklie(02 219 49 30) 

Alleenstaande vrouw zoekt werk als 
schoonmaaktser voor 2 uren/week met 
RSZ liefst in de omgeving van Gent 
Voormlichtingen zich wenden O Van 
Ooteghem Senator A Lonquestraat 
31 Gentbrugge Tel 30 72 87 

' 25j schnjnwerker-helpermet8j er
varing zoekt een nieuwe betrekking in 
het Brusselse of op de driehoek 
Brussel-Aalst-Dendermonde Voor ml 
zich wenden tot senator Dr J Valke
niers, fel 02/569 16 04 

• 24-jarige jonge dame woonachtig te 
Assenede, diploma kinderverzorgster, 
zoekt dringend een passende be
trekking 

Voor inlichtingen zich wenden O 
Van Ooteghem, Senator Arm Lon
questraat 31, 9219 Gentbrugge Tel 
091/30 72 87 

• DV5308 Bediende dactylo 19| Ruis 
broek zoekt gepaste betrekking Dip! /\2 Ta
len Ned Fr Eng noties Duits 

Kontaktadres Senator Daan Vervaet Bra 
bantsebaan 373 1683 Sint-Laurems 
Berchem Tel kantooruren 02/519 85 28 
Pnve 02/532 57 95 (na 18 uur) 

OOST-VLAANDEREN 
MEI 
10 AALTER: Geleid bezoek aan de oude vissershaven van Boekhoute 

en van Zeeuws-Vlaanderen ,,Eendagtussen walen schip" o I v E 
Stockman Vertrek met de bus om 10 u Kerk-Aalter Org DrJGoos-
senaertskring Aalter 

16 LOCHRISTI: De perswereld doorgelicht Hugo Camps spreekt Aan
vang 20u In de bovenzaal van de,,Lodejo", Dorp-oost 1, Lochrisfl 
Org Goossenaertskrmg-Lochristi 

18 NIEUWKERKEN-WAAS: Afvaart op de Ourthe Deelnameprijs 650 
fr per persoon Per gezin vanaf 3 personen 600 fr per persoon In
schrijven op het VUJO-sekretanaat tel 776 15 47 

23 RONSE-KLUISBERGEN: Kaas- en Wnnavond in de Sint-
Franciscusknng, Elzelesteenweg te Ronse Gastspreker is Toon Van 
Overstraeten Aanvang 20 uur Org VU-Ronse-Kluisbergen 

25 AALST: Ie Familiewandeltocht door het natuurgebied ,,Het Os-
broeck"onder leiding van gids Verzamelen om 14u30aan het cafe
taria van het sportstadion Org VU-Aalst-centrum 

JUNI 
1 DESTELBERGEN:Natuun«andeling doorneusden Vertrek om 14u 

aan de kerk te Heusen Org Goossenaertskring Destelbergen-
Heusden 

Politieke toestand klaart langzaam op 

Kikkeraktie te Denderleeuw 
Het overlopen van ex-burgemeester 

Van Isterdael naar de SP-stal heeft heel 
wat deining verwekt in de schoot van al
le partijen 

De politieke storm is ondertussen 
een beetje geluwd Na de bewogen 
maand maart kregen sommige inwo
ners van Denderleeuw een aprilgrap in 
de bus, waarbij de huidige politieke 
toestand vergeleken werd met de over-
zetaktie van ,, Padden en Ki kkers", een 
gemeentelijk initiatief van de groen-
dienst 

In dit pamflet werden voornamelijk 
Van Isterdael en de socialisten ge
hekeld 

Op 15 april verscheen in een Vlaams 
dagblad het bericht Denderleeuwse 
politie schiet met koffiebonen" Was dit 
nog een late aprilgrap van de nieuwe 
meerderheid' 

De toestand is nu gestabiliseerd en 
ziet er nu als volgt uit 

Schepenkollege meerderheid 3 
CVP -h 1 VU -I- 1 ex-SLVI = 5 leden te
gen 1 SP 

Gemeenteraad meerderheid 13 SP 
-f 1 PVV tegen 8 CVP -i- 2 VU + 1 
ex-SLVI 

Voorwaar een rare toestand, waar
mede de burgers van Denderleeuw het 
nog twee en een half jaar zullen moe
ten stellen 

OÉKCRCl 
26-jarige jongeman, bediende van 

beroep diploma handel-sekretariaat en 
dactylografie (N) zoekt een passende 
betrekking Voor inlichtingen zich wen 
den O Van Ooteghem senator A 
Lonquestraat 31, 9219 Gentbrugge 
Tel 091/30 72 87 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn Aalst 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van de Stad Aalst heeft de hier
navolgende funkties opengesteld 

1 funktie van geneesheer-specialist in de otho-rhinolaryngologie (met 
bijzondere bekwaamheid in de othologie) 

— 1 voltijdse funktie van geneesheer-specialist in de orthopedie. 
De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende brief worden gestuurd 

aan de Voorzitter van het OCMW, Gasthuisstraat 40,9300 Aalst, en die
nen met de bewijsstukken uiterlijk tegen 25 mei 1986 ter bestemmmg te zijn 

Overeenkomstig de bepalingen van titel V van de wet tot ekonomische 
heroriëntering van 4 augustus 1978, genaamd anti-krisiswet, zijn de open 
gestelde funkties toegankelijk voor mannen en vrouwen tenzij het uitdruk 
kelijk anders is voorzien 

Bijkomende mlichtmgen zijn op dat adres te verkrijgen bij dhr Humbert 
Barrez, direkteur ziekenhuis, tel 053 78 33 66 bmnenpost 110 

lAdv 81) 

Originele beleidsvisie van VU-schepen Bogaert 

Geïntegreerde aanpak 
Eind april greep in Brugge de eerste kontaktvergadering plaats van 

de gemeentelijke raden voor minder-valleden (RMV) die m Vlaande
ren aktief zijn. Een geslaagd initiatief onder impuls van Volksunie-
schepen Jean-Marie Bogaert. 

Het was inderdaad de eerste keer dat 
de vele bestaande RMV's de koppen bij 
elkaar staken Dit gebeurde onder lei
ding van de VU er Bogaert die in Brug
ge verantwoordelijk is voor het gehan-
dikaptenbeleid In de Breydelstad is de
ze adviesraad overigens biezonder 
aktief wat meteen verklaart waarom 
precies deze stad als verzamelplaats 
werd gekozen 

Schepen Bogaert verwees daar m 
zijn inleiding naar en illustreerde aan de 
hand van voorbeelden naar het ge
meentelijk aandeel terzake Zonder de

ze eerste bijeenkomst te willen over
schatten benadrukte Jean-Marie Bo
gaert het historisch belang ervan 

De schepen waarschuwde in zijn 
toespraak tegen de neiging om te veel 
aandacht te besteden aan de ver
keersproblemen waarmee gehandikap-
ten gekonfronteerd worden Wel on
derstreepte hij de blijvende noodzaak 
alle gebouwen toegankelijk te maken 
voor minder-valieden Hij benadrukte 
de belangrijke rol die de RMV's moeten 
spelen in de bewustmaking en de uit
daging terzake van de gemeente
bestuurders 

Bovenal is Bogaert ervan overtuigd 
dat de RMV s aandacht moeten beste
den aan het geïntegreerd wonen voor 
minder-valiedên en de problemen van 
tewerkstelling, waarmee de gehandi-
kapten gekonfronteerd worden In dit 
verband kunnen zowel de RMV's en de 
gemeentelijke overheden een bemid
delende rol vervullen bij de RVA het 
Rijksfonds, enz 

De rest van de dag werd boeiend ge
vuld met referaten en diskussies over 
de verhouding tot de gemeentelijke 
overheid, over de reeds aangehaalde 
moeilijkheden op het vlak van de te
werkstelling en de bewustmaking en 
over de relatie tussen de gemeentelij
ke RMV's en de Vlaamse raad voor 
minder-valieden 
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Negende keer dit weekeinde 

Internationaal Lentefestival 
voor Volksdans te Izegem 

De Izegemse volkskunstgroep „Die Boose" heeft een lange tra
ditie : gesticht in 1956 en een eerste tweejaarlijkse internationaal len
tefestival In 1965. De naam Izegem is er goed mee verbonden. An
dermaal krijgen we 230 deelnemers uit zeven Europese landen. Het 
festival krijgt een ruime belangstelling, ook van ver buiten Izegem. 
Het programma steekt trouwens flink in mekaar en begint reeds op 
donderdag 8 mei (Hemelvaartsdag). 

Programma 
Vrijdag 9 mei 
Dagtrip doorheen toeristisch West-

Vlaanderen (Brugge, leper en route 
14-18) 

20 uur in sporthalle Sint-Jozefskol-
lege optreden van de groepen uit Fin
land, Frankrijk, Spanje en Oostenrijk 

Zaterdag 10 mei 
voormiddag vrij bezoek aan 

schoeisel- en borstelmuseum en aan de 
wekelijkse markt 

11 uur in Ruytershove (Mane-
gemstraat) receptie aangeboden door 
het Lentefestivalkomitee aan haar bui
tenlandse gasten, het stadsbestuur en 
de pers 

15 uur in Ten Bos en Rustoord In elk 
van beide instellingen treden telkens 
dnegropenopvoordebevifoners Een 
gratis attentie vanwege het festival 

18 uur in dekenale Sint-Tillokerk in
ternationale vriendschapseucharistie 
verzorgd door het koor ,,Die Boose" en 
met inbreng van de buitenlandse 
gasten 

20 uur in sporthalle Sint-
Jozefskollege ,,bal der naties" en ver
broederingsavond Optredens van de 

0<K€RCJ 
• DV5312 Bediende 21j ongeh mil 
dienst volbracht Lennik zoekt werk Volgt 
avondkursus boekhouden 

groepen uit Duitsland, Tchecoslowaki-
je, Oostenrijk en Hongarije 

Zondag 11 mei 
Huur officiële ontvangst van de bui

tenlandse delegaties door het stads
bestuur in de raadszaal van het 
stadhuis 

12 uur m sporthalle Sint-
Jozefskollege barbecue voor de buiten
landse gasten en gastgevers, apentief-
koncert Tchecoslowakije en Oostenrijk 
voor iffdereen 

15 uur slotoptreden van alle groepen 
m de sporthalle van het Sint-Jozefskol-
lege 

Maandag 12 mei 
20 uur 30 gala-optreden van de Hon

gaarse en Tjechische groepen m het 
stedelijk f^^uziekauditorium 

Toegangsprijzen Een abonnement 
voor alle voorstellingen krijg je voor een 
pnkje 350 f r Voor wie zijn avonden wil 
uitkiezen, volgen hier de toegangsprij
zen Optreden vrijdagavond (9 mei) 
100 f r , Bal der naties (10 mei) 80 fr , 
Slotoptreden (11 mei) 100 f r , Gala
avond (12 mei) 150 f r Alle andere ma
nifestaties zijn gratis toegankelijk (ev) 

Nieuw VU-tiestuur te Ledegem 
Elf leden stelden zich kandidaat voor 

een bestuursfunktie Allen werden zij, 
onder een zeer talrijke opkomst, verko
zen op 19 april jl m aanwezigheid van 
volksvertegenwoordiger Jean-Pierre 
Pillaert en burgemeester Firmin De-
bussere 

De funkties werden als volgt ver 
deeld voorzitter Jacques Vermaut, se-
kretaris en FVV Kato Taipe, ondervoor
zitter Lucien Verkindere, pers Geert 
Dessein, dienstbetoon Arnold Raes en 
Firmin Debussere jongprenwprkinq 

Hendrik Vanneste, organizatie Johan 
Bossuyt, leden en abonnementen 
Georges Raes, bestuursleden Bart Cli
que en Francky Dewerchin en Geer* 
Bouttelgier 

Vermeldenswaard is nog dat de helft 
van het bestuur 25 jaar of jonger is 
1986 IS bovendien het jaar waarin VU-
Ledegem zijn 20ste verjaardag viert Dit 
zal o m eind november op passende 
wijze gevierd worden met een leden 
feest 

WEST-VLAANDEREN 
MEI 
9 ASSEBROEK: VU-afdelingsbestuurs-verkiezingen in ,,de Wandel

weg' Weidestraat 313 Praatkafee met Vic Anciaux vanaf 20 30 uur 
12 KORTRIJK: Kadervorming , Vredes- en Bewapeningsproblematiek 

en vormingswerk" in de Oude Dekenij, St l^aartenskerkhof Aan
vang 19u30 Org FVK-W Vlaanderen 

13 BRUGGE: Kadervorming, ,Vredes- en Bewapeningsproblematiek en 
vormingswerk" in HuizeWitteryck.Hoefijzerlaan 20 Aanvang 19u30 
Org FVK-W Vlaanderen 

13 POPERINGE: Jaarlijke meibedevaart naar de Sint-Sixtusabdij te 
Westvleteren Vertrek Grote fiflarkt om 19u30 Org FVV-Poperinge 

14 IZEGEM: Bloemschikken met Geert Ghekiere Om20u in de boven
zaal van het Vlaams Huis Org FVV 

19 ASSEBROEK: Daguitstap van het Davidsfonds Ver-Assebroek naar 
Frans Vlaanderen Inlichtingen en inschrijvingen bij L Grootaerdt, 
tel 36 29 31 

16 ROESELARE: ,,De Belgische frank en de recente gebeurtenissen" 
door prof Dr Levy in het Dienstencentrum 't Leeuwke, St Mi-
chielsstraat 23 Org VU-Roeselare 

24 IZEGEM: Artistieke uitstap naar Galerij Veranneman in Kruishoutem 
Daarna bezoek museum Dhondt-Daenens, Deurle Vertrek om 13u30 
(prive-auto's) in de Baronielaan Org VSVK 

26 IZEGEM: Flor Grammens en zijn aktivitaten door palmer Ruysschaert 
(Oostduinkerke) Om 15u in de bovenzaal van het Oud Stadhuis 
Org VWG 

VU-lzegem heeft 
een nieuw bestuur 

Op vrijdag 18 apnl 11 organiseerde 
de VU-lzegem bestuursverkiezingen 
Van de 24 kandidaten werden er 13 
rechtstreeks verkozen Een week later, 
op 25 apnl, werden de funkties toege
wezen 

Voorzitter Joris Verbeke 
Ondervoorzitter Wilfried Lagae 
Sekretans Christiaan De Forche 
Penningmeester Pierre Decoene 
Organisatie Wilfried Lagae 
Propaganda Danny Hoorne 
Redakteur ,,WIJ-lzegem" Christiaan 
De Forche 
Werving en adm ,,WIJ" nat EnkVan-
dewalle 
Public Relations Wim Vandewalle 
Politieke vorming Jozef Seynaeve en 
Peter Ameel 
Archief Bernard Depoorter 
Ledenadministratie Pierre Decoene 

Afgevaardigden in de arrondisse-
mentele raad en hun plaatsvervangers 

Van ambtswege voorzitter/plaats-
verv sekretans fraktieleider Piet Sey
naeve 

Door het bestuur afgevaardigd Jaak 
Vansteenkiste (Jozef Seynaeve), Dan
ny Hoorne (Wilfried Lagae), Mare Pau
wels (Pierre Decoene), Johan Vannieu-
wenhuyse (Wim Vandewalle) 

Bestuursleden Miei Bourgeois en 
Raf Dujardin 

Bestuursleden van ambtswege de 5 
gemeentelijke mandatanssen en de 
provinciale mandatans, plus een verte
genwoordiger van VUJO en FW, bei
de nog aan te duiden 

De verantwoordelijken voor organisa
tie en propaganda zullen zeer nauw sa
menwerken, ook met de verantwoorde
lijke public relations, en zullen zich la
ten bijstaan door een komitee 

Aanbevolen liuizen 
Loodgieter 
Dakwerken 
Verandenngswerken 

ALPANROOF Amerikalei 237 
2000 Antwerpen 

Tel na 19 u 03-2388840 

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

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

PLASTIEK EN GLASKOEPELS EN DAKRAMEN 

GRATtS PRIJSOPGAVE 

KEUKENS - SANITAIR 
VERV'^ARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 Ternat 

Tel 582 29 15 

Toonzaal alle dagen open 
\an 9 19 u Zondag gesloten 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel 053 78 1009 en 053-2127 57 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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

PVBA BERT 

Assesteenweg 101 Ternat 
Tel 02-582 13 12 

VERDELER 
VOLKSWAGEN AUDI 

q z r \ STUDIO 
DANN 

02 428 69 84 

— Industriële foloq'-afie 
— Mode/architoktuur 
— htuwelijksrpportages 

Leon Theodorsiraat 36 
1090 Brussel 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel 02 478 19 93 

Import Export 

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelsdrukker i j t ypo - of fset 
fabrikat ie oms lagen - zakomslagen 

migrostraat 128, 9328 dendermonde-schoonaarde 
tel 052 42 33 04 - 42 39 16 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenslraal 84 2000 Antwerpen 
Tel 03 236 45 31 
Open van 10 lot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03 353 70 39 

Dames heren en kinderkleding 

VAKANTIEVERHURING 
VERZORGDE 

APPARTEMENTEN 
KAMERS 

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

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR —ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

TeL 426 .19 .39 

verzeker U goed 
en toch. . . 
goedkoper! 

MS'lf 

PVBA 
J BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gontsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel 054 41 25 89 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars autobus 
ceremonie wagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel 053-21 36 36 

Houtzagerii 
DE R O O S E N V 

Algemene hout- en platenhandel 
Schavenj 

AFD NINOVE 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053 66 83 86 

AFD OKEGEM 9471 
Leopoldstraat 114 
Tel 054 3317 51 

054 33 11 49 
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16 Wt 
Konservator Christiane Logie: 

„Geld ook 
historische spi egel M 

BRUSSEL — Geld is nooit ver weg uit ons dagelijl<s 
bestaan. Men kan het gemakkelijk verliezen en dan 
plengt men - zoals Juvenalis bij het begin van onze tij
drekening reeds wist - de enige oprechte tranen. Of 
men probeert het te vermeerderen en daar is aldus Kin 
Hubbard maar één middel voor,, het biljet dubbel vou
wen en het in de eigen portemonnee opbergen." 

G ELD IS gemaakt om te rol
len, maar eer het zo ver is 
moet het gemaakt wor

den BIJ ons is munten slaan nog 
steeds een koninklijk voorrecht, de 
vorst doet dat langs zijn minister 
van Financien Biljetten daarente
gen worden uitgegeven door de 
Nationale Bank (NB) De doorsnee 
geldgebruiker komt nauwelijks in 
kontakt met die instelling Om de
ze afstand enigzins in te korten 
werd in 1982 het Museum voor 
Geld en Geschiedenis van de Na
tionale Bank opgericht 

Grote onbekende 
Aan het hoofd staat mevrouw 

Christiane Logie, deze letterkun-
dige-juriste (RU-Gent) is verant
woordelijk voor de dienst Verzame
lingen en Biblioteek van de NB Het 
museum bevat met alleen een wa
re schat aan primitieve geldmidde
len, munten en biljetten maar geeft 
een overzicht van de wijze waarop 
biljetten worden gedrukt Mevrouw 
Lone IS verder verantwoordelijk 
voor de ontspanningsbiblioteek ten 
behoeve van de ongeveer 3 500 
personeelsleden 

C. Logie: ,,Het museum bergt 
de eigen verzameling van de bank 
Dat zijn gedeeltelijk numismati-
sche kollekties maar ook de bank-
biljettenverzameling Verder doku-
menten die de ekonomische en fi
nanciële geschiedenis van België 
kunnen illustreren en het ikonogra-
fisch materiaal over de regionale 
kantoren van de bank Oorspron
kelijk was er in elk gerechtsarron
dissement een regionaal kantoor 
Nu zijn er nog 22, hoofdzakelijk 
daar waar er een grote ekonomi
sche bedrijvigheid is 

WIJ: Het museum is vrij jong ? 

C. Logie:,,Heimuseum werd in 
1982 opgericht De behoefte da
teert echter reeds uit de jaren vijf
tig toen de bank 100 jaar bestond 
Toen heeft men willen tonen hoe 
de bank gegroeid is en vond men 
het nodig meer informatie over de 
bedrijvigheid, over de rol en de 
funktie van de centrale bank in het 
leven van een land te laten zien 
Tot voor enkele jaren was de Nati
onale Bank een grote onbekende 
Men hoorde er regelmatig over 
spreken in verband met deviezen, 
monetaire maatregelen, disconto
voeten en eenjaarverslag Van tijd 
tot tijd werden ook de biljetten ver
anderd of nieuwe in omloop ge
bracht, maar over de eigenlijke 
taak van de Nationale Bank 

bestond nog veel onzekerheid bij 
het publiek Om dat duidelijker te 
mai(en heeft men een soort van in
formatiebron opgericht, dat het 
museum is Wij zorgen ervoor dat 
het museum bij blijft Als er bepaal
de munten op de markt komen dan 
onderzoeken wij of die interessant 
zijn vanuit verzamelaarsoogpunt, 
of ze een grote waarde hebben, of 
ZIJ heel fraai zijn, ofzij ons museum 
kunnen verrijken Daarom onder
houden WIJ kontakten met hande
laars die ons zaken komen aanbie
den WIJ volgen heel regelmatig de 
veilingen, zowel in binnen- als in 
buitenland Maar ons aankoopbud
get IS echter beperkt " 

Rijk als Cresus... 
WIJ: In welke tijd kan het 

eerste betaalmiddel gesitueerd 
worden? 

C. Logie: ,,De eerste sporen zijn 
terug te vinden in China Maar ook 
op Babylonische kleitabletten leest 
men handelstransakties met ver
brui ksgoederen die uitgedrukt wer
den in een bepaalde waarde De 
igenlijke munt heeft twee engines 
De eerste in China, de andere in 
Lydie in Klein-Azie, het land van ko

ning Cresus Van daaruit werd het 
dan verspreid in de handelswereld 
waar ondermeer de Griekse 
stadstaten mee in verbinding kwa
men, vandaar IS het naar ons geko
men " 

WIJ: En de eerste bank? 
C. Logie: ,,Het woord komt van 

de plaats waar men op gezeten is 
,,banca" of ,,banco" en vond zijn 
oorsprong in Italië De eerste ech
te bank die opgericht werd als Cen
trale Bank met de bedoeling de uit
gifte en het verkeer van bankbiljet
ten of papieren die als bankbiljetten 
werden gebruikt te ordenen was de 
Bank of England Alhoewel men in 
Zweden ook al een bank had die 
bankbiljetten uitgaf en die nadien 
de Zweedse Centrale bank is ge
worden " 

,,Baardje" 
WIJ: Een Nationale Bank Is er 

dus om orde te scheppen? 
C. Logie: ,,Meestal is ze ont

staan om orde te scheppen tussen 
de verschillende uitgevers van 
bankbiljetten Onze Nationale 
Bank werd opgericht in 1850, ei
genlijk ten gevolge van de monetai
re moeilijkheden in 1848 Men had 
een beetje te veelpapiergeld in om
loop gebracht Daarom werd een 
soort van overkoepelend orgaan 
opgericht, dat de uitgifte van die 
verschillende bankbiljetten moest 
vervangen en centraliseren De uit
gifte werd in de handen van een in
stantie gegeven " 

WIJ: Wanneer heeft men de 
stap van de munt naar het bank
biljet gezet? 

C. Logie: Dat is een heel lang
zame stap geweest Men vindt ei
genlijk reeds vormen in de 12e-13e 
eeuw Men betaalde toen vooral 

Fotografie stak vervalsers een handje toe, daarom werd de vierkleurendruk uitgedacht Dit 20 fr -biljet uit 1894 
was een eerste stap daartoe 

100 jaar geleden 
werd Bfr. tweetal ig 
Het laatse kwarteeuw van vorige eeuw was van 

zeer grote betekenis voor de Vlaamse ontvoog-
dingsstrijd. Onderdruk van niet aflatende Vlaam
se aktie werden belangrijke taalwetten en verwe
zenlijkingen afgedwongen. 

DE drie voornaamste waren 
de wetten op het gebruik 

van het Nederlands in het straf
recht (1873), m bestuurszaken 
(1878) en m het officieel middel
baar onderwijs (1883) 

In 1866 werd de Koninklijke 

Vlaamsche Academie voor 
Taal- en Letterkunde opgericht 
en werden ook de eerste Neder
landstalige munten geslagen 
(Als vergelijking pas m 1891 
kon de eerste tweetalige postze-
gfe'wo'̂ den gekleefd ) In 1887 

werd het eerste tweetalige bank
biljet (50 fr) in omloop gebracht 

De Nationale Bank hield zich 
nog een poos eentalig overeind 
maar ontsnapte uiteindelijk ook 
met aan vervlaamsmg Eind 
1901 werden maatregelen ge
troffen om de gebruikelijke for
mulieren te vertalen en een jaar 
later werden de Weekstaten 
tweetalig Het eerste Neder
landstalige jaarverslag ver
scheen pas in 1926 

Het Museum voor Geld en 
Geschiedenis van de Nationale 
Bank is gelegen m de Wilde-
woudstraat 9 te 1000 Brussel 
(Links van de Sinte Goedeleka-
tedraal) Het is elke maandag 
gratis te bezoeken van 10 tot 
17u Op de overige werkdagen 
slechts na afspraak op 
02/219 22 06 

met goud- en zilverstukken die 
aanvaard werden voor de goud- en 
zilverwaarde die m de munten zelf 
vervat zat Als je als handelaar van 
het ene land naar het andere moest 
reizen, diende je je buidel of koffer 
met zilver- en goudstukken mee te 
nemen En dat kon om een aantal 
redenen met langer meer Toen is 
de gewoonte ontstaan waarbij een 
bankier tot de handelaar zegde ,,U 
kunt uw goud- en zilverstukken bij 
mij in depot geven, en ik geef u een 
bewijs daarvan " Ofwel kon een 
handelaar zeggen ,,lk moet U zo
veel betalen in mijn bijhuis kunt u 
terecht met een dokument waarop 
vermeld staat hoeveel ik u schuldig 
ben " Die bewijzen zijn gaan evo
lueren naar biljetten waarop een 
vaste waarde stond geschreven " 

WIJ: Ooit werden 1 frank stuk
ken met Leopold II op „baardje" 
genoemd. Zijn er ook populaire 
biljetten? 

C. Logie: ,lk weet dat het 500 fr-

biljet met de Negerkoppen van Ru
bens erg in trek was bij het publiek 
Maar erg populair zou ik er geen 
weten Wel in Nederland, daar is 
men het biljet met de snip op afge
beeld ook ,,een snip" gaan noe
men en dat van 25 gulden heet, zo
als het eerste biljet van het begin 
van de 19e eeuw nog steeds,, een 
roodborstje" Niet populair was 
ons 5000 fr-biljet toen het in omloop 
werd gebracht Dat was het gevolg 
van de hoge nominale waarde en 
de vrees om het te verliezen Het 
biljet werd de eerste jaren met echt 
gebruikt, het werd opgepot en 
gespaard " 

WIJ: Is een biljet na te maken ? 

C. Logie:,,Uiteraard wel, maar 
er zitten zoveel elementen in het 
bankbiljet dat namaak steeds 
moeilijker wordt Vooral door de op-
puntstelling van de plaatdrukma-
chines Deze zijn echter zo duur 
dat alleen centrale banken of druk
kers van bankbiljetten zich die kun
nen veroorloven Bovendien wor
den deze machines uitsluitend op 
bestelling gemaakt De investering 
IS zo groot dat de winsten uit 
valsmunterij met te rekupereren 
zijn Dan zijn er natuurlijk ook nog 
een aantal andere ,,truuks" die 
zelfs met kleurfotokopieermachi-
nes heel moeilijk na te bootsen zijn 
Een van de huidige drukpnncipes 
leert dat een lijn in een bepaalde 
kleur begonnen op het einde wel 
vier andere kleuren gekregen 
heeft Het draadje door het biljet 
en het watermerk zijn andere mid
delen van beveiliging Er bestaat 
een soort van vereniging van druk
kers van centrale banken die al die 
problemen bestudeert en nagaat 
welke de mogelijkheden en de mid
delen zijn om de bankbiljetten 
steeds maar veiliger te maken De
ze vereniging werkt op internatio
naal vlak " 

Geschiedenisles 
WIJ: Waarom zaten in sommi

ge munten gaatjes? 

C. Logie: Daar waren twee rede
nen voor De eerste omdat men die 
munten zou kunnen aaneenrijgen 
De andere omdat het om munten 
ging uit een mengeling van nikkel, 
een mindermaardig materiaal dus, 
die gewoonlijk gebruikt werden op 
vroegmarkten waar het vaak nog 
donker was Het was dus heel ge
makkelijk om een munt van nikkel 
te doen doorgaan voor een munt 
van zilver Om daann een ondersc
heid te maken heeft men die deel-
munt doorboord " 

WIJ: Een land dat zijn onafhan
kelijkheid uitroept begint onmid
dellijk met het slaan van een el-
gen munt... 

C. Logie: ,,Een eigen munt is 
een van de gemakkelijkste propa
gandamiddelen Dat werd voor het 
eerst beseft door Alexander de 
Grote en nadien ten volle gebruikt 
door de Romeinse keizers Bij ons 
werden vooral staatssimbolen of 
religieuze tekens op de munten af
gebeeld maar vanaf de Renaissan
ce komt daar verandering in Kei
zer Karel liet zich als eerste op zijn 
munt portretteren en Filips II trok 
die lijn door Na hem zullen alle 
vorsten van dit propagandamiddel 
gebruik maken Van geld kun je 
ook de politieke geschiedenis van 
een land aflezen De korte onaf
hankelijkheid van Katanga en Biaf-
ra zijn daar voorbeelden van Wan
neer in de vorige eeuw het Belgisch 
geld tweetalig werd was dat het ge
volg van de eerste taalwetten " 

(M.V.L.) 
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