
DONDERDAG 6 JANUARI 2000 

45"'JAARGANG - Nr. 1 - 35Fr. 

V L A A M S - N A T I O N A A L WEEKBLAD • • 

D. e storm die over de Conferentie voor 

de Staatshervorming luwde, is gaan 

liggen. Co-voorzitter Patrik Vankrunkelsven schort

te half december 1999 de onderhandelingen op. 

De Franstaligen weigerden een datum aan de her

ziening van de financieringswet te koppelen. Ze 

wilden bovendien enkel over technische aspecten 

van deze wet praten. Zoals bekend dringen de 

Vlaamse partijen op fiscale autonomie aan. 

Met zijn initiatief drong de VU-voorzitter 

aan op een engagement van de federale regering. 

Premier Verhofitadt ging daarop in. Na een gesprek 

met Verhofstadt, Vankrunkelsven en de andere co-

voorzitter Philippe Moureaux (PS), neemt de volle

dige federale regering zich voor, aldus 

Vankrunkelsven, om onderhandelingen over fiscale 

autonomie te ondersteunen. „Daarbij zou het niet 

enkel om technische aspecten, maar ook om funda

mentele hervormingen gaan." Een precieze datum 

over resultaten ter zake is nog niet vastgelegd. 

Wel is er meer duidelijkheid over de agenda 

van de Costa. Bovendien werd een eerste belangrijk 

vergelijk gevonden. Zo bestaat er overeenstemming 

om het landbouwbeleid principieel en maximaal te 

regionaliseren. Nu reeds zijn de gewesten bevoegd 

voor de steun aan landbouw in probleemgebieden, 

voor plattelandsontwikkeling, het landbouwinves

teringsfonds, aanvullende hulp aan landbouwbe

drijven en het promotiebeleid. In de toekomst zou

den de gewesten ook instaan voor vorming en op

leiding in de landbouwsector, voor het wetenschap

pelijk landbouwonderzoek en voor de bedrijfsbege-

leiding. 

Het markt-, prijs- en sanitair beleid blijven 

federale bevoegdheden. Al zouden de gewesten 

daarbij maximaal worden betrokken en is het 

markt- en prijsbeleid in wezen een bevoegdheid 

van de Europese Unie. Er wordt daarom naar een 

mogelijkheid gezocht om de gewesten ter zake bij 

de Europese besluitvorming te betrekken. Rest er 

nog de vasdegging van normen en de controle 

daarop. Daartoe besliste de regering onlangs om 

één Federaal Voedselagentschap op de richten. Voor 

Vankrunkelsven hoeft de controle op de voedselvei

ligheid niet steeds federaal georganiseerd te wor

den. De federale regering nam zich alvast voor het 

Voedselagentschap bij het ministerie van 

Volksgezondheid onder te brengen. Uit informele 

gespiekken blijkt dat de Boerenbond {^Yi) deze be

slissing aangrijpt om de defederalisering van 

Landbouw ten volle te ondersteunen. Aangezien 

het federaal ministerie van Landbouw zou uitge

hold worden, oppert de Bond daartegen geen be

zwaren. 

(evdc) 

CCJ^. 

De redactie van WIJ 

wenst alle lezers 

een yoorspoc^aw 

2 0 0 0 ! 

M et dit nummer 1 begint de 45ste 
jaargang van ons weei<blad. De vreug

de die bij dergeiiji<e verjaardagen lioort wordt 
getemperd door de dreiging die nog steeds 
boven het voortbestaan van WIJ hangt. Tege-
lijl<ertijd putten wij er de kracht uit om dapper 
door te gaan. In dat verband werd ons de 
voorbije weken herhaaldelijk gevraagd naar 
het nut van een persorgaan als ons weekblad, 
of het sop de kolen (nog) wel waard is, en of 
er met hetzelfde geld en moeite niet betere 
dingen te doen zijn. 

vangen van informatie die ons langs vele 
wegen bereikt. 
De opiniebladen hebben het moeilijk, hun af
kalving staat niet op zichzelf, maar heeft van 
doen met de vervlakking van meningen en de 
aantrekkelijke wijze waarop die worden ver
pakt. Het volstaat de waaier van Vlaamse 
kranten open te plooien om de ravage te 
zien. De ven/anging van het AW-WK door 
het webstekadres van De Stancfaarcy illustreert 
pijnlijk wat er aan de hand is. Het is even veel
betekenend als de christelijke arbeidersbewe-

Bij de 45ste jaargang 
Laat ons duidelijk zijn, ook dit weekblad is ver
vangbaar en 45 jaar is geen voldoende reden 
om zichzelf te overleven. Ooit komt de dag 
dat via nieuwe media meer mensen doeltref
fender, directer en goedkoper kunnen wor
den bereikt Tot zolang niet iedereen de ge
lukkige bezitter is, en dat in sommige geval
len ook niet wenst te zijn, van multimediale 
apparatuur kan een wekelijkse krantenformu
le zijn diensten blijven bewijzen. Ook na 44 
jaargangen! Bovendien, en dat is niet onbe
langrijk, houdt het in huis halen van een poli
tiek opinieblad een engagement in, een be
wuste daad die veel verder reikt dan het ont

ging die haar krant aan de meestbledende 
verkoopt. Dat krantengroepen met elkaar ak
koorden van logistieke aard afsluiten, tot daar 
aan toe, maar dat ze ook dezelfde berichtge
ving brengen wijst op de vergevorderde staat 
van verschraling. 

Dit zijn maar enkele voorbeelden waaruit 
moet blijken hoe de media, en met in het 
minst de geschreven pers, koopwaar zijn ge
worden en aan opiniërende kracht hebben In
geboet Een uitgesproken redactionele opinie 
Is niet langer meer hét waarmerk van een 
Huis, het doel is eerder zoveel mogelijk 
hoogst persoonlijke meningen van lezers uit 

te lokken. Hetzelfde gebeurt op radio- en TV-
zenders waar de ene praatshow de andere 
verdringt. In de meeste gevallen liggen ver
vlakking en verkleutering In eikaars veriengde 
Het lijstje met de verdwenen krantentitels is 
lang geworden, zeker wanneer wij de titels 
toevoegen die hun oorspronkelijke opzet 
hebben verlaten om een opinieloos orgaan te 
worden. 

Maar kan onze tijd zich nog de luxe van opi
niebladen veroorloven? Zowel financieel als 
inhoudelijk staan zijn onder druk van hun uit
gevers. Toen de Waalse kranten Le Peuple en 
[e Journal de Charleroi opgedoekt werden 
schreef de scheidende hoofdredacteur Jean 
Cu/daarover zijn bedenkingen neer, „De opi-
niepers is iets zeer fragiels al beantwoordt ze 
aan een behoefte. Ze moet zowel de opinie 
belichamen waarvan ze de spreekbuis is, als 
het algemeen belang dienen Het is haar taak 
om de tegenstrijdigheden tussen engage
ment en vrijheid van mening op te heffen 
Dat is niet gemakkelijk maar ook niet onmo
gelijk. Le Journal de Charleroi had dat na an
derhalve eeuw bestaan bewezen- trouw aan 
zichzelf en trouw aan zijn ideaal" 
Deze woorden zijn toepasbaar op ons week
blad, zij schragen de inzet en de trouw om 
ook deze 45ste jaargang aan te vatten, met 
de bedoeling om ook voor de volgende jaren 

de uitgave van WIJ te verzekeren. Voor dat 
laatste bestaan meerdere goede redenen. 
Door de vaak te hoge politieke hagen tussen 
Wetstraat en achterban haken ontgoochel
den gemakkelijk af, voor velen van hen blijft 
ons weekblad vaak het laatste open kanaal, in 
de meeste gevallen ook het klankbord voor 
grieven, vragen en dromen Vlotter dan welk 
ander instrument bereikt een weekblad de 
huiskamer, niet de vlugge hap van het 
scherm maar het geschreven bencht dat rus
tig kan gelezen en herlezen worden. De sub
tiele verhouding tussen u en WIJ geeft een 
politieke partij een meenwaarde waarvan het 
nut reeds vier decennia lang wordt bewezen. 
Deze verhouding Invullen is tegelijk het mooie 
en het moeilijke van onze opdracht 
De lezer J<ent de opgave waarvoor onze re
dactie werd geplaatst: een verdubbeling van 
het aantal abonnementen of .verdwijnen. 
Wij hebben de uitdaging aanvaard. Omdat wij 
ervan overtuigd zijn dat een democratische 
Vlaams-nationale stem nodig blijft en niet 
mag ontbreken, want weer een titel minder 
betekent ook minder democratie. 
Alleen kunnen wij de klus niet klaren, er zijn 
vele handen nodig om het doel te bereiken. 
Of met andere woorden: het verder be
staan van WIJ ligt mee in uw handen! 

Maurtts van Uedeicerlce 

X 



Willy doet het weer! 
De Weekkrant van Limburg (28 december 
1999) is formeel: Willy Claes, de gewezen 
Navo-baas, omschreven als 'politicus-
pianist', mag zich de Limburger van de 
20ste eeuw noemen. Het weekblad had 
zelf een lijst opgesteld en van de zowat 
1000 lezers die hun stem uitbrachten koos 
bijna een kwart voor Claes. De man zelf 

vond dat hij zoveel eer niet verdiende en 
wees de eerste Limburgse mijnwerker aan 
als winnaar. Hij besloot met een wens: ,,De 
mensen zouden hun kinderen minder 
materialistisch moeten opvoeden en het 
accent meer leggen op het geestelijke. 
Alleen dat kan voor een betere wereld 
zorgen." Tweede werd Armand 

Meer mans 
„Sommigen vinden je ool< niet uitmunten in vrouwvnen-
cleliji<heicl" werpt Vrij Nederland (25 dec. ji) op in een ge-
sprel< met cabaretier Youp van 't Hele. 
,,Kom nou, ais je mijn tei<sten analyseert, leun je ooi< zien 
wat il< aliemaai over eii<els en sui<i<eis zeg ii< zeg over man
nen even iuilige dingen ais over vrouwen. Maar vrouwen 
Icruipen meteen in de hoel<. Ze moeten wat meer mans 
worden, die vrouwen Ze wliien toch geiijk behandeid wor
den? ii< ben de eerste die dat doet, door ze net zo iiard te 
beiedigen." luidt liet antwoord. 

• DOORDEWEEKS • 

Nieuws in de marge: het CVP-
jongerenbiad Radikaal lieeft een wed
strijd uitgesclireven onder de noemer 
'Kies de meest verdienstelijice CVP-politi-
cus van de eeuw'. De lijst bevat liefst 99 
namen, maar geïnteresseerden mogen 
er zelf nog eentje aan toevoegen. Be
nieuwd wat daarvan overblijft in 2100 ... 

De jaarwisseling heeft de 
Vlamingen niet van de kool< kunnen 
brengen: naast de GSM was Ons 
Kooicboek, ook gekend als 'dat van de 
Boerinnenbond' hét kerstgeschenk bij 
uitstek. 

Van de drank brachten de ein-
dejaarsfeesten ons ook al niet: de alco
holcontroles gaven te kennen dat op
nieuw meer autobestuurders met een 
glaasje teveel op over, of langs, de 
Vlaamse wegen reden. 

Uit een parlementaire vraag van 
Vlaams parlementslid Christian van 
Eyken, verkozen voor een Franstalige 
lijst, blijkt dat de meeste kabinetsmede
werkers van de Vlaamse ministers uit 
Oost-Vlaanderen afkomstig zijn. Zowat 
een derde van het totaal is universitair 
geschoold. Het kabinet van Mieke Vogels 
valt op in die zin dat slechts 8 van de 44 
medewerkers werden gerecruteerd uit 
de administratie. 

Vorig jaar nog was hij volgens de 
lezers van Het Laatste Nieuws figuur van 
het jaar, maar in 1999 moest Rob 
Vanoudenhoven die eer laten aan 
Mathilde. Ook zo verrast 

de gewonden in Grozny minder 
makkelijk te tellen zijn werd het nieuws 
twee dagen lang beheerst door een 
overval op ex-Beatie George Harrison. 

Nog meer 'heb ik je daar-
nieuws: het parket van Oudenaarde gaat 
vervolging instellen tegen de mensen 
die tijdens het jaarlijkse krakelingenfeest 
in Geraardsbergen wijn dronken met 
daarin een levend visje. 

Mensen die zichzelf dierenvrien
den noemen hebben gepoogd brand te 
stichten in een vestiging van Pelsland. 

De eerste Vlaamse baby van het 
jaar 2000 heet Baue Boersma. Het kind 
heeft voorlopig (?) nog geen tatoeage 
van Pampers op z'n achterste. 

Tot slot: ook weer pech gehad 
met uw Lotto-formulier? 

NOODKREET 

Etienne Vande Walk, de voorzitter 
van de Brusselse rechtbanlc van eerste 
aanleg, slaakt een noodkreet. De ge
rechtelijke achterstand in de 
Brusselse rechtbanken van eerste 
aanleg tart alle verbeelding. De situ
atie is zo dramatisch dat de rechtzoe
kende geen recht meer krijgt op tijdi
ge rechtspraak. 

Vooral in de Franstalige kamers is er 
een nijpend tekort aan magistraten. 
De taalwet van 1935 bepaalt dat 2/3 
van de Brusselse magistraten van eer
ste aanleg tweetalig moet zijn. De 
francofonen lapten deze wet aan hun 
laars, de Franstalige ministers van 
Justitie lieten begaan, met alle gevol
gen vandien. 
De Franstalige partijen dringen op een 
herziening van de taalwet aan. De 
commissie Gerechtelijke Achterstand, 
opgericht door huidig minister van 
Justitie Mare Verwilghen (VLD), advi
seerde om de taalwet al dan niet tij
delijk op te schorten. Daarover zou in 
de federale ministerraad geen verge
lijk zijn gevonden. Wel zou de federa
le regering van plan zijn de taaiexa
mens te versoepelen. 
Vande Walle blijft hoe dan ook met de 
handen in het haar zitten. Zelfs de 
versoepeling van de taalwet biedt 
voor hem geen uitweg. Eerst moet 
daartoe een Koninklijk Besluit her
schreven worden. Dan pas staat de 
organisatie van nieuwe examens voor 
de deur Dit alles neemt meerdere 
maanden in beslag. En dit terwijl de 
federale regering reeds in april-mei 
van het jaar 2000 het snelrecht wil in

voeren. ,,Ik heb daarvoor geen magi
straten", fulmineert Vande Walle {De 
Financieel Economische Tijd, 3 janu
ari). „En als ik er tegen die datum zou 
hebben, dan zijn ze nog niet inzet
baar. Normaal mag een rechter pas na 
drie jaar vorming alleen zetelen, in 
uitzonderlijke gevallen na één jaar. 
Aanwervingen die vandaag gebeuren 
zullen pas volgend jaar renderen." 
De voorzitter van de Brusselse recht- " 
bank van eerste aanleg smeekt de po
litici om duidelijke keuzen te maken. 
,,Waar wil men naartoe met het 
Brussels gerecht? Wil de politieke we
reld het arrondissement Brussel-Halle-
Vilvoorde splitsen in een 
Nederlandstalig en Franstalig arron
dissement? Dat ze het dan zeggen en 
vooral doen." Alleszins steekt VU&ID-
kamerfractieleider Geert Bourgeois 
zijn wensen om het huidig gerechte
lijk arrondissement te splitsen niet 
onder stoelen of banken. 

TWEETALIGE 
BRANDWEERMANNEN 

De Brusselse parlementsleden van VU-
VLD-O Sven Gatz en Guy Vanhengel 
willen de tweetaligheid van de 
Brusselse brandweerlui op de federa
le agenda plaatsen. Reeds tijdens de 
vorige legislatuur drong de VU sterk 
aan op de tweetaligheid van de 
Brusselse brandweerlui en tweetalige 
ambtenaren in de plaats van tweetali
ge diensten. Die laatste eis staat te
vens in het huidig Vlaams regeerak
koord vermeld. 

Ook de Brusselse brandweer is een 
tweetalige dienst waar eentalige 

Ontploffen 

deed ze niet. 

brandweermannen tewerkgesteld 
zijn. Tijdens de vorige legislatuur dien
den VU en VLD in het Brussels hoofd
stedelijk parlement een voorstel van 
resolutie in om daar verandering in te 
brengen. Toch moet een dergelijke 
taalwet op federaal niveau en met 
een tweederde meerderheid gewij
zigd worden. Bovendien spraken de 
huidige Brusselse meerderheidspartij
en af om in het Brussels parlement 
geen voorstellen in te dienen die de 
andere taalgroep voor het hoofd kun
nen stoten. 

Om al deze redenen verwachten Gatz 
en Vanhengel dat het federale parle
ment zich over de tweetaligheid van 
de Brusselse brandweerlui buigt. 
Vanhengel verklaarde zich bereid om 
dit dossier aan dat van de Brusselse 
gerechtelijke achterstand te koppe
len. De liberaal voelt er wel iets voor 
om de vereiste kennis van de andere 
landstalen voor de Brusselse magi
straten te 'versoepelen'. Sven Gatz 
moet van een dergelijke koppeling 
niet weten. 

BEROEP TEGEN BEROEP 

Net voor de kerstvakantie besliste de 
Vlaamse regering bij het Arbitragehof 
een vernietigingsberoep aan te teke
nen tegen het Waals tabaksdecreet. 
Dat decreet laat sponsoring door ta
baksproducten toe tot 1 oktober 
2006. Het Waals gewest kantte zich 
daarmee tegen het federale parle
ment. Eerder verbood de wet-
Vanvelthoven (SP) sponsoring door 
tabaksproducten sinds 1 januari 1999. 
Daarop verlengde het Arbitragehof 
die datum zodat het verbod voor eve
nementen met een internationale uit
straling zou ingaan vanaf 1 juli 2003. 
Het Waals gewest ging nog een stap 
verder en maakte er 1 oktober 2006 
van. 

Naar verluidt wou federaal minister 
van Volksgezondheid Magda Aelvoet 
(Agalev) een vernietigingsberoep in
stellen tegen het Waals tabaksde
creet. 'In ruil' eisten de Waalse socia
listen dat de federale regering het 
Arbitragehof zou vragen de door het 
Vlaams parlement goedgekeurde 
Vlaamse zorgverzekering teniet te 
doen. Een dergelijke koehandel zou 
als grotesk zijn overgekomen. De ene 
bevolkingsgroep wenst dat minder 
mensen roken en de andere bevol
kingsgroep stelt daartegenover dat er 
minder mensen met zorgen mogen 
omringd worden! 

Binnen de federale regering kon dan 
ook geen vergelijk over de koehandel 
worden gevonden. En dus tekende de 
Franse gemeenschapsregering een 
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waarde Heer 
Hoofdredacteur. 
Vriend De Liedekerken, daar dampt mij de koeko'ek! Tegenwoordig 
worden goede voornemens alweer geschonden nog voor ze goed 
en wel gemaakt zijn. Zo is Antwerpen het jaar 2000 ingegaan met 
een leugen van jewelste. Het heette dat de laaghangende bewol
king ervoor zorgde dat de hoogstvliegende vuurpijlen niet in al hun 
glorie konden worden aanschouwd. Dat die bewolking alles te ma
ken had met de duizenden liters gratis uiensoep, vertelde niemand 
erbij. Ofschoon ik mij weinig jaarwendes kan herinneren waarin 
meer geknald werd, is het daar gelukkig nooit echt ontploft. 

Uw Vrije Uniekelingen wens ik een sobei; maar niettemin sereen jaar 
toe. En een spetterende maand oktober natuurlijk! Ik kan uw lezers 
ook melden dat ze in 'De Meter' tegen een kleine vergoeding extra 
stemformulieren voor de voorzittersverkiezing kunnen komen halen. 
Ze zijn - zelfs onder een paars lampje - vrijwel niet te onderscheiden 
van de echte en bieden bovendien het voordeel dat er een derde 
kandidaat, in de figuur van mezelf is aan toegevoegd. 
Ik zou het. De Liedekerken, ook schoon van u vinden indien ik op de 
door mij toegeëigende ruimte ook kond zou mogen doen van de eer
ste uitreiking van de 'Gouden Gele Geeraerts'. Deze prijs wordt toe
gekend aan hem of haar die zich het meest verdienstelijk heeft ge
maakt voor de maatschappij in het algemeen, Vlaanderen in het bij

zonder Het betreft een kunstwerk van ons Ludwina - goed met 

haar handen. De Liedekerken, dat kunt gij niet geloven - dat voor

zien is van een likje goud door onzen Adam, voorstellende een ver

gezicht bij mist. Gezien noch de paus - die het Nederlands in 

Europa telkens weer onschatbare diensten bewijst - noch Mathilde 

- 'lek zal zien, Geeraerts, iek zal zien' - op de afspraak konden zijn, 

ben ik zo vrij geweest hem toe te kennen aan u. In ruil voor een 

gratis vat Rodenbach moogt gij hem komen afhalen in 'De Meter'. 

Proficiat! 

Uw uitgereikte, 

De Gele Geeraerts 

• DOORDEWEEKS • 

vernietigingsberoep aan tegen de 

Vlaamse zorgverzekering. Daarop 

deed de Vlaamse regering hetzelfde 

tegen het Waals tabaksdecreet... 

BOODSCHAP 
Het Taal Aktie Komitee (TAK) zakte 
maandag jl. naar het Barrikadenplein 
af om een nieuwjaarsboodschap aan 
de kandidaat VU-voorzitters, Patrik 

Vankrunkelsven en Geert Bourgeois, 

over te brengen. De actievoerders 
boden schuimwijn - aan allen die hem 
lusten - aan. Ze hingen spandoeken 
uit met daarop de leuzen 'Le nouveau 
VU est arrivé-Vlaanderen 

Onafhankelijk' en 'Patrik of Geert, 
toon eens ambitie, maak Vlaanderen 
Staat'. 

Volgens TAK kan „de VU zichzelf geen 
zand in de ogen blijven strooien. Wit 

spreekt over politieke vernieuwing en 
echte democratie kan niet ontkennen 
dat er binnen de huidige verstarde 
Belgische constructie geen elementai
re veranderingen kunnen plaatsvin
den omdat in haast alle politieke dos
siers het Noorden en het Zuiden van 
dit land diametraal tegenover elkaar 
staan." De drukkingsgroep is van oor
deel dat ,,het in deze tijden van opge
klopt Belgicisme enige moed vergt 
om het democratisch volksnationalis-
me gestalte te geven." Zo hoort men 
ook het eens van een ander. 

GROF 
Federaal minister van Vervoer Isabelle 

Durant (Ecolo) verbiedt vanaf 2003 
nachtvluchten op Zaventem tussen 1 
en 5 uur 's nachts. 

Het nachtlawaai vormt voor de om
wonenden een immens probleem, 
vooral tijdens de zomermaanden. 
Dergelijk soort lawaai valt fysiek en 
mentaal moeilijk om dragen en leidt 
niet zelden tot ernstige familiale pro
blemen. In meerdere Europese lucht
havens werden nachtvluchten reeds 
verboden of drastisch terugge
schroefd. 

De beslissing van Durant voldoet dan 
ook aan een dringende nood. Alleen 
de manier waarop de minister te werk 
ging, kan als grof worden bestem
peld. Zo nam ze een ministerieel be
sluit zonder overleg met de andere 
ministers. Dat deed ze op oudejaars
avond, nadat de ministerraad vlak 
voor kerstdag niet minister Rik Daems 

(VLD), maar wel Durant ter zake be
voegd verklaarde. Intens overleg met 
de Vlaamse liberaal had niettemin ge
mogen, daar Daems als minister van 
Overheidsbedrijven voor de luchtha-
venexploitatie bevoegd is. 

TEWERKSTELLIIMC 

Allicht hakte Durant de knoop door in 
de plaats van een weifelende Daems, 
De groene minister heeft daar minder 
moeite mee, haar achterban bevindt 
zich in en rond Brussel. Toch hebben 
ook anderen belang bij de beslissing. 
Er is de positie van het koerierbedrijf 
HDL dat eertijds door minister van 
Verkeer Herman Decroo (VLD) naar 
Zaventem werd gelokt. Sindsdien 
heeft het bedrijf fel geïnvesteerd, 
onder meer om de geluidshinder in te 
dammen. Overigens legde ook gewe
zen minister van Verkeer Jean-Luc 

Dehaene (CVP) het koerierbedrijf 
geen duimbreed in de weg. 
Bovenal dreigen duizenden mensen 
hun job te verliezen. Daarmee zou 
toch wel rekening mogen worden ge
houden. Minister Durant werpt op dat 

Tsaar Boris 
houdt het 

voor bekeken. 
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P r is binnen öe federale regering een merkwaardige 
^ verscliuiving van a' dan niet ministeriële 
bevoegdheden aan de gang. VU&iL/-l<amerfractie!eider 

Geert Bourgeois heeft daarover premier Verhofstadt aan 
de tand gevoeld. 

Het el van Columbus 
Na de vorming van de federale regering 
werden drie regeringscommissarissen aan
gesteld. Twee redenen lagen daaraan ten 
grondslag. Eerst en vooral moest een aantal 
gebulsden worden opgevist. Bovendien ging 
premier Verhofstadt üBarmee in op de vraag 
van vice-premier Louis Michel (PRL) om een 
volledig paritaire samengestelde regering te 
verl<rijgen. Grondwettelijl< was dit niet ver
eist. De federale regering telt, de premier 
uitgezonderd, 14 ministers, waarvan 7 
Nederlandstaligen en een gelijk aantal 
Franstaligen. Daarmee werd aan de grond
wettelijke paritaire vereiste voldaan. 
Staatssecretarissen worden ter zake niet in 
rekening gebracht. Deze hebben geen mi
nisterie, ze zijn, zoals men dat noemt, toe
gevoegd aan een bepaalde minister. Omdat 
er van de drie staatssecretarissen twee 
Nederlandstaligen en één Franstalige zijn, 
klopte Michel op tafel en eiste hij de aan
stelling van drie regeringscommissarissen, 
waarvan twee Franstaligen en één 
Nederlandstalige. „Die regeringscommissa
rissen zijn quasl-staatssecretarisssen", zo 
wierp VU&lD-kamerfractlelelder Geert 
Bourgeois premier Verhofstadt voor de voe
ten. „Op die manier is uw regering paritair. 
Dit is één van de prijzen die u aan de heer 
Michel moest betalen." 
Onder meer gewezen Brusselse minister-
president Charles PIcqué (PS) werd tot rege

ringscommissaris benoemd. Hij zou moeten 
instaan voor het grootstedenbeleid. Wat die 
functieomschrijving precies inhoudt, weet 
geen mens. PIcqué mag aan meerdere in
terministeriële conferenties en federale on
derhandelingen deelnemen en heeft voor 
de rest weinig in de pap te brokken. Dat kan 
ook moeilijk anders, aangezien de man te
gelijk regeringscommissaris en volksvertgen-
woordlger en dus zowel rechter als partij is. 
De volksvertegenwoordigers mogen hem 
dan ook niet ondervragen, nu en dan wordt 
een minister opgetrommeld om dat in zijn 
plaats te doen. Kan dit deontologisch niet 
door de beugel, dan vormt de aanstelling 
van PIcqué ook een grondwettelijk pro
bleem. Om regeringscommissaris te kunnen 
worden, heeft de Brusselaar de eed als amb
tenaar afgelegd. Bourgeois haalde aan dat 
dit niet verenigbaar is met het statuut van 
volksveriregenwoordlger. 
En dan is er ook nog regeringscommissaris 
Freddy Willoci<x (SP). Die luisterde onlangs, 
naar eigen zeggen, 'vol bewondering' naar 
de uitleg van premier Verhofstadt tijdens 
zijn wekelijkse persconferentie. Dat zal wel, 
de premier meldde er dat Wiliockx een 
'nieuwe taak' kreeg toegewezen. Eerst 
moest de Waaslander de dioxinecrisis op 
Europees niveau bezweren. Toegegeven, hij 
heeft die opdracht met brio volbracht. Dat 
volstond. Ware het niet dat Wiliockx de ge

meenteraadsverkiezingen afwacht, in Sint-
Nlklaas naar een uitvoerend mandaat dingt 
en intussen per se een nieuwe functie op re
geringsniveau wil. Die vraag kwam 
Verhofstadt goed uit. Oorspronkelijk dacht 
men Wiliockx te belasten met de voorberei
ding van het Belgisch voorzitterschap van de 
Europese Unie in 2001. Maar, omdat minis
ter van Buitenlandse Zaken Louis Michel 
(PRL) voortdurend bevoegdheden en mid
delen aan staatssecretaris van Buitenlandse 
Handel Pierre Chevalier (VLD) ontfutseld, 
mag de Bruggeling zich daar nu mee bezig 
houden. Vandaar dat er voor Wiliockx ander
maal een nieuwe opdracht is weggelegd. 
,,Mijnheer de eerste minister", zo drukte 
Bourgeois zich ironisch uit, ,,uiteindelijk 
heeft u dan toch het ei van Columbus uit
gevonden." 

Zo moet België, niet bepaald de beste 
Europese leeriing, op straffe van zware boe
tes niet minder dan 181 Europese richtlijnen 
in Belgische wetgeving omzetten. Van die 
onbegrijpelijke achterstand was de vorige 
regering zich reeds bewust. Eertijds ant
woordde premier Dehaene op vraag van 
Bourgeois dat de minister van Buitenlandse 
Zaken gelast werd met de omzetting van de 
richtlijnen en dat daartoe binnen het depar
tement een speciale dienst met extra amb
tenaren werd opgericht. 
Vandaag mag Freddy Wiliockx voor de om
zetting van de richtlijnen Instaan. ,,is de mi
nister van Buitenlandse Zaken niet meer be
kwaam? Heeft hij geen tijd meer? Zijn de 
aangestelde ambtenaren niet meer be
kwaam? U wenst België toch om te bouwen 
tot een modelstaat en wil toch de ambtena
rij herwaarderen? Is de nieuwe job van 
Wiliockx voor onbepaalde of bepaalde 
duur?" Zo vroeg Bourgeois zich af. 

(evdc) 
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VU-kamerlid Annemie Van de Casteele 
bekloeg er zich in een schriftelijke vraag 
over dat nogal wat wetteksten niet goed 
vertaald worden, vooral wanneer het gaat 
om een vertaling vanuit het Frans. De foute 
vertalingen moeten steevast rechtgezet 
worden door een zgn. 'reparatiewet'. Dat is 
nutteloos overwerk. Van de Casteele had 

het in haar vraag in het bijzonder over een 
fiscale wet en vroeg daarom uitleg aan de 
minister van Financiën, Didier Reynders. 
Die toonde zich, voorspelbaar, een 

voorstander van een correct laalgeh- • \ 
Maar ook: „Ik wil er echter aan herinneren 
dat ieder wetsontwerp nauwgezet wordt 
onderzocht door de parlementsleden die 
dus de mogelijkheid hebben om de tekst te 
amenderen indien de terminologie of de 
stijl niet juist is." Parlementsleden als 
corrector Echt waar... 

• WETSTRAAT • 
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n e federale meerderheidspartijen l<eurden de 
begroting 2000 goed. De VU&ID-

kamerfractie stemde tegen. Verhofstadt en zijn 
ploeg weigerden de Belgische schuldenberg af te 

bouwen. En de premier durft niet aan heilige 
huisjes als de Sociale Zekerheid raken. 

Federale regering 
durft niet ralcen 

aan heilige huisjes 
De federale regering pakt om de haver
klap uit met de intussen modieuze terra 
'actieve welvaartstaat'. Premier 
Verhofstadt wil daar vooral mee bena
drukken dat er zo goed als geen sociale 
ongelijkheden meer bestaan. Alleen moe
ten er meer mensen aan het werk. Zoniet 
komt de financiering van de Sociale 
Zekerheid op de helling te staan. Die re
denering gold reeds in 1944, toen werk
gevers en werknemersorganisaties een so
ciaal pact afsloten. Overigens strookt het 
uitgangspunt van Verhofstadt niet met de 
werkelijkheid. Het aantal armen neemt de 
jongste tijd niet af, maar toe. De bestaans-
minimumlonen zijn niet langer aangepast 
aan de algemene welvaart. 

KWETSBAAR BELCIë 
De federale regering weet voorlopig niet 

wat daaraan te doen. Zo zou een veria-

ging van de fiscale en parafiscale druk op 

de lagere inkomens een uitweg kunnen 

bieden Bovendien zijn de reële netto-in-

komens van de werknemers en zelfstandi

gen in 25 jaar tijd nauwelijks gestegen 

{De Standaard, 27 december). Een ern
stige belastingshervorming is daarom 
dringend noodzakelijk. Voorlopig beperkt 
de federale regering zich tot het opnieuw 
indexeren van de belastingsschijven en 
het afschaffen van de crisisbelasting. 
VU&ID-kamerlid Pons Borginon betreur
de dat een grootschalige hervorming uit
blijft. „Wij blijven wachten op de vele 
malen aangekondigde grootscheepse be
lastingshervorming." Zijn de Franstalige 
partijen daartoe bereid? Een fiscale her
vorming zou normaliter gepaard moeten 
gaan met fiscale autonomie voor de deel
staten, aldus Borginon. En het is zeer de 
vraag of het budgettair kwetsbaar België 
een drastische belastingshervorming aan
kan. „De federale regering had van de be
tere conjunctuur gebruik moeten maken 
om de openbare schuld versneld af te 
bouwen. De Vlamingen blijven de grote 
belastingbetalers en daarvoor krijgen ze 
onvoldoende terug." 

NIET ZALIGMAKEND 

De federale regering verwacht alle heil 

Te weinig aandacht voor 
biologische landbouw 

VU&ID-kamerlid Frieda Brepoels 
uitte naar aanleiding van de begro
tingsbesprekingen kntiek op het 
landbouwbeleid van de federale re-
genng „Aan een duurzaam land
bouwbeleid wordt te weinig aan
dacht besteed Zo heeft de federa
le regenng slechts 55 miljoen fr 
uitgetrokken voor biologische land
bouw Mijn amendement voor 
extra middelen kon met op steun 
rekenen " 
Het kamerlid vroeg ook blijvende 
aandacht voor de strijd tegen de 
hormonenmaffia 
,,De bestaande federale homonen-

Frieóa Brepoels-. „De federate 
regering hecht nauweliiks 
aandacht aan biologische 

landbouw." 

cel moet uitgebouwd worden tot een multidis
ciplinair team dat ook een beroep doet op de 
kennis van de Bijzondere Belastings Inspeaie 

(BBI) Op die manier kan de hormo
nencel de harde kern van de hor
monenmaffia in kaart brengen " 
Tot slot had Brepoels bijtende kn
tiek op het federaal mobiliteitsbe
leid ,,Er werd een onsamenhan
gende nota ingediend die alleen 
maar bewijst dat er van een echt 
beleid nog geen sprake is Het re
geerakkoord stelde nochtans een 
globaal mobiliteitsbeleid in het 
vooruitzicht De verkeersonveilig
heid neemt toe, alsook het aantal 
slachtoffers In Vlaanderen en 
Wallonië denkt men daar anders 

over ik verwijs hierbij naar de onbe
mande camera's die enkel in Vlaanderen opge
steld staan " 

(evdc) 

Fons Borginon. „De Vlamingen blijven de 
grote belastingbetalers en krijgen daarvoor 

onvoldoende terug." 

van een behoorlijke loonlastenverlaging. 
Deze zou meer mensen aan het werk zet
ten. En daardoor zou de Sociale 
Zekerheid op meer inkomsten kunnen re
kenen. Dat is wat men onder het 'terug
verdieneffect' verstaat. Verhofstadt zwijgt 
echter over de hoogte van het effect En de 
loonlastenverlaging wordt niet gekoppeld 
aan ernstige waarborgen van de werkge
vers om meer mensen een job aan te bie
den. PS-kamerlid Jean-Marc Delizée 

stuurde een verwittiging richting de pre
mier. „Bij de uitvoering van het meerja
renplan voor de loonlastenverlaging zal 
moeten worden nagegaan of er wel vol
doende jobs werden gecreëerd " 
Voor VU&ID-kamerlid Fons Borginon is 
de aangekondigde loonlastenverlaging 
geen 'zaligmakende oplossing'.,,Wanneer 
de loonlasten dalen worden- theoretisch 
meer werknemers aangeworven. Dat gaat 
alleen op wanneer die werknemers ook 
beschikbaar zijn. Zeker in Vlaanderen zul
len de loonlasten eerder gebruikt worden 
om arbeiders te behouden en niet zozeer 
om nieuwe banen te creëren. Bovendien 
geven de belastingverlagingen op federaal 
vlak de regio's een bijkomende reden om 
onverantwoordelijk te handen en niet op 
eigen benen te staan." 

GROOTSTE VERGISSING 

Zowel Borginon als VU&ID-kamerlid 
Annemie Van de Casteele haalden zwaar 
urt naar het Sociale Zekerheidsbeleid van 
de federale regering. Enerzijds verminde
ren de werkgeversbijdragen aan de 
Sociale Zekerheid (S-Z) door de loonlas-
tenveriaging. Anderzijds doet de federale 
regering de Sociale Zekerheidsuitgaven 
toenemen. Die uitgaven stijgen drie keer 
zo snel als de globale federale uitgaven. 
Blijkbaar houdt de federale regering 
reeds op voorhand geen rekening met de 
zogenaamde terugverdieneffecten Het 
toont aan dat de redenering van 
Verhofstadt op los zand drijft. Wat de pre
mier mist is visie en vooral durf om het 

Sociale Zekerheidsstelsel structureel te 
hervormen en daarmee het welzijn van de 
bevolking in de toekomst veihg te stellen. 
Dat heeft veel, zoniet alles vandoen met 
het feit dat de regering niet durft te raken 
aan heilige huisjes. Voor de verkiezingen 
sloten VU&ID en VI,D een akkoord om de 
S-Z te financieren met algemene midde
len, met belastingen op alle soorten 
lonen en dus niet enkel met bijdragen op 
het loon van de actieven. Beide partijen 
verklaarden zich bereid om een dergelijke 
nieuwe financiering van de S-Z te koppe
len aan de volledige defederalisering van 
de gezondheidszorgen en de kinderbijsla
gen. Vandaag heeft Verhofstadt dit plan 
onder de mat geveegd. Er is het veto van 
de Franstaligen en dat van de sociale part
ners en de ziekenfondsen. De eersten 
vrezen de defederalisering, de anderen 
het inboeten aan macht. 
Annemie Van de Casteele: „Premier 
Verhofstadt weigert fundamentele proble
men het hoofd te bieden. We denken 
daarbij aan de verzuiling, aan de onde
mocratische controle op het beheer van 
de Sociale Zekerheidsmiddelen, aan de 
macht van bepaalde lobbygroepen, aan 
de bevoegdheidsversnippering tussen het 
federale en het gemeenschapsniveau." 
,,Het niet aanpakken van de Sociale 
Zekerheid zal uiteindelijk de grootste ver
gissing van deze regering blijken te zijn." 
Zo besloot Fons Borginon. 

(evdc) 

Ferdy Willems 
wil geen 

verhoging 
defensiebudget 

VU&ID-kamerlid Ferdy Willems kan niet 
aanvaarden dat het budget van 
Landsverdediging toeneemt. Dit werd het 
land door de Navo opgedrongen. Willems 
vroeg de minister van Buitenlandse Zaken 
Louis Michel (PRL) in te gaan tegen het 
overwicht van de Verenigde Staten binnen 
de Navo. Hij is tevens van oordeel dat het 
Westen heel wat blunders heeft begaan te
genover Rusland. „De minister moet bij 
zijn beleid rekening houden met kenmer
kende Russische gevoeligheden." 
Willems sprak een 'gunstig vooroordeel' 
uit tegenover het Afrikabeleid van de mi
nister van Buitenlandse Zaken. Toch kon 
hij niet aanvaarden de desbetreffende 
nota niet te hebben gekregen. Ook de af
spraken met het departement van 
Ontwikkelingssamenwerking blijven on
duidelijk. ,,Het Afrikabeleid mag 
Belgische belangen niet laten primeren 
op algemene belangen." 

(evdc) 
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Met verbazing en ontgoocheling nam het 
bestuur van het Priester Daensfonds ken
nis van de beshssing van de Aalsterse ge
meenteraad van 30 november jl. waarbij 
besloten werd niet in te gaan op onze 
vraag voor financiële ondersteuning van 
de museale invulling van de zogenaamde 
'Daenszaal' in de IJzertoren te Diksmuide. 
In deze tentoonstellingsruimten is een 
schitterend museum, gewijd aan Oorlog, 
Vrede en Vlaamse Ontvoogding, aan het 
groeien. 

Hiermee is dan (definitief?) het doek ge
vallen na een meer dan drie jaar durende 
operatie waarbij hoop en twijfel, maar 
nooit afkeuring, de teneur waren van vele 
officiële brieven, maar ook van talloze ver
gaderingen, onderhandelingen en ge
sprekken met diverse instanties en ver
antwoordelijke mensen. 

DROGREDENEN 
Het weze het bestuur van het Priester 
Daensfonds toegelaten enkele slotbeden-
kingen te formuleren, omdat nuancering 
en juiste benadering van raak- en twist
punten naar haar mening recht hebben 
op bekendmaking naar een geïnteres
seerd publiek. 

1. Wij kunnen moeilijk geloven dat finan
ciële implicaties de oorzaak zouden zijn 
van de negatieve beslissing. Een bijdrage 
van ± 96.000 fr. gedurende zes jaar is in 
de reuzenbegroting van een middelgrote 
stad als Aalst zeker een peulenschil. In 
Roeselare en Kortrijk, twee andere gecon
tacteerde steden, vormde een gelijkaardi
ge inbreng geen beletsel tot medewer
king. 

Het Priester Daensfonds stortte reeds op 
19 april 1999 80.000 b. voor de inrichting 
van het museum uit haar kleine maar ge
zonde kas. Het fonds leeft inderdaad zon
der enige subsidie, van de vrijwillige bij
drage van haar leden, van de sympathie 
van enkele sponsors, en dank zij het 
oude, beproefde recept van de belangelo
ze inzet van haar kernleden. Vele leden 
van het Priester Daensfonds stortten 

Ö p 21 augustus 1996 had het Priester Daensfonds 

een eerste gesprek met de burgemeester van 

Aalst, Anny De Maght. Onderwerp was: een stedelijke 

participatie om in de IJzertoren de Priester- Daenszaal 

mee uit te houwen. Op 30 november 1999 kreeg het 

verzoek zijn beslag: een afwijzend neen. 

Daensfondsvoorzitter Herman Slagmulder vertelt het hele 

verhaal 

• UIT DE REGIO • 

reeds een extra bijdrage voor het 
IJzertorenproject en talloze anderen zul
len nog volgen, daar zijn wij, de echte 
Daensisten kennend, van overtuigd. 
2. De opwerping als zou de inrichting van 
de 'Daenszaal' in Diksmuide concurrentie 
betekenen voor de permanente 
Daenstentoonstelling in Aalst is een drog
reden. Het is niet omdat Rodenbach of 
Anseele een plaatsje in het 
IJzertorenmuseum krijgen, dat er in 
Roeselare of in Gent geen belangstelling 

van alle tentoongestelde voorwerpen en 

kostenraming bezorgd. 

DOORN IN HET OOG? 
Blijft de inrichting van een echt pluralis-

tisch-bedachte tentoonstelling in de 

IJzertoren, officieel erkend als 'memoriaal 

van de Vlaamse ontvoogding', dan toch 

nog steeds een doorn in het oog van som

mige Vlamingen? 

In een persmededeling vernamen wij dat 

in de tweede helft van 2000 de opening 

Stad Aalst mist 
historische icans 

voor hun illustere stadsgenoten meer zou 
zijn. Integendeel, de jonge, oningewijde 
of vreemde bezoeker van het 
Vredesmemoriaal zal ongetwijfeld met 
een bezoek aan Aalst meer willen verne
men over de figuur van Daens en het 
Daensisme. 

3. Er is warschijnlijk van in het begin 
enige onduidelijkheid geweest over het 
begrip 'Daenszaal'. Het is nooit de bedoe-
Ung geweest een uniek en enig aan Daens 
gewijde zaal in te richten in Diksmuide. 
De begeleidende teksten voor de inrich
ting (een uitvoerige nota van 25 pagina's) 
werden aan alle gemeenteraadsleden be
zorgd! Werden zij wel (grondig) gelezen? 
Bovendien werd, op uitdrukkelijk ver
zoek van het college van Burgemeester en 
Schepenen een gedetailleerd voorstel in
zake museale inrichting en beschrijving 

voorzien wordt van het vernieuwde 
Boon-, Daens- en Camavalmuseum. Tot 
zo lang is de vooriopige opstelling van het 
Daensmuseum te bekijken in het 
Cultureel Centrum, historisch de plaats 
waar vanaf 1927 het lokaal der Daensisten 
gehuisvest was onder de naam 
'Samenwerkende Maatschappij Volks
verheffing'. Wij hopen dat zo de talrijke 
bezoekers uit Aalst, maar ook van heinde 
en ver, het Daensmuseum en Archief van 
de Vlaamse Sociale Strijd zullen kunnen 
bekijken, in afwachting van andere tijden. 
Het Priester Daensfonds wil van deze ge
legenheid gebruik maken het Stads
bestuur er aan te herinneren dat dit mu
seum tot stand kwam op het einde van de 
vijftiger jaren onder de impuls van sche
pen Bert Van Hoorick, en dank zij de gra
tis schenking van talloze archiefstukken 

Verworpen 
Tijdens de zitting van 30 november Jl. werd op de Aalsterse gemeenteraad gestemd over 
agendapunt 45 'Participatie aan inrichting IJzertoren te Diksmuide'. 
De stemming had volgend resultaat: Ja: 15 stemmen (9 CVP, 5 VI. Blok, 2 VU, 1 
Onafhankelijke); Neen: 22 stemmen (12 VLD, 10 SP); Onthouding: 3 stemmen (1 VLD, 1 SP, 
1 Agaiev). 
Dat weten we dan weer! 

van de families Delafortrie-Daens en vele 
anonieme Daensisten. De stad beloofde 
toen de bezittingen 'als een goede huisva
der' te bewaren, en zich m te dekken 
tegen brand, verniefing en diefstal. Na de 
film 'Daens', gebaseerd op het werk van 
LP Boon, die andere grote Aalstenaar, 
werd nog heel waardevol fotomateriaal 
uit de film toegevoegd. 

GEMISTE KANS 
Het Priester Daensfonds vindt het daarom 
dubbel jammer dat juist in het jaar dat 
deze eminente schrijver, die de figuur van 
Daens zo schitterend Uet herleven en 
door elke Aalstenaar werd herdacht, geen 
aandacht werd geschonken om deze twee 
mannen, filosofisch wellicht gescheiden 
doch sociaal bewogen van hetzelfde ge
halte, niet in een symbolisch gebaar te 
herenigen. 

Lang nadat de thans levenden er niet 
meer zullen zijn, zullen onze kinderen en 
kleinkinderen bij een bezoek aan het me
moriaal van de 'Vlaamse ontvoogdings-
strijd zich afvragen waarom naast de 
namen van Ninove, Denderleeuw en 
Wortegem-Petegem de naam Aalst ont
breekt, nochtans de bakermat van het 
Daensisme. Van een historisch gemiste 
kans gesproken! 

Herman Slagmulder 
(De auteur is voorzitter 

van bet Priester Daensfonds) 

De twee VLD-gemeenteraadsleden in 
Wemmei laten er geen twijfel meer over 
bestaan. Net als grote roerganger Guy 

Verhofstadt hebben zij hun zinnen gezet 
op de macht. De laatste stap in die rich
ting is een verkiesbaar plaatsje op de 
tweetalige Lijst van de Burgemeester 

(LB). Daarvoor shkt het tweetal alle 
mooie woorden over 'verandering en een 
beter bestuur' gemakshalve in. 
In Wemmei gaat geen gemeenteraad voor
bij zonder een knieval van de VLD'ers 
voor de LB-burgervader. De voorstellen 
van de meerderheid krijgen steeds pro
bleemloos de steun van de liberalen. Het 
lijkt wel alsof de blauwe gemeenteraads
leden elke kritische zin verloren hebben. 

Wemmelse VLD-tweeling 
kiest eieren voor zijn geid 

Op die manier willen ze ten allen prijze 
vermijden de burgervader voor het hoofd 
te stoten in de 

aanloop naar de gemeenteraadsverkiezin
gen van oktober 2000. Er staan immers 
schepenzetels op het spel. 
Tijdens de laatste gemeenteraad van 
1999, vorige week dinsdag, maakte VLD-
raadslid De Smedt bekend dat z'n fractie 
voortaan deel uitmaakt van de meerder
heid. De overstap van beide VLD'ers naar 

de LB-lijst lijkt een verrassing. Toch ston
den deze politieke transfers al een tijdje 
in de sterren geschreven. Aan de lokroep 
van de macht is nu eenmaal moeilijk te 
weerstaan. Bij de vorige gemeenteraads
verkiezingen was Monique Van Der 

Straeten (ook VLD) hen reeds voorgegaan 
om het schepenlint te kunnen omgorden. 
Guy Verhofstadt, de liberale eerste minis
ter, heeft z'n "VLD-collega's trouwens het 
goede(?) voorbeeld gegeven, Zodra de 

stemmen van de parlementsverkiezingen 
van 13 juni 1999 waren geteld, ging de 
VLD over tot de orde van de dag. Ze vorm
de zonder blikken of blozen een regering 
met PS en PRL-FDF-MCC. De beloofde 
veranderingen bleken enkel een goedko
pe truuk om de Vlaamse kiezers te veriei-
den. Volledigheidshalve dient vermeld dat 
de overstap van de VLD'ers ook gevolgen 
heeft voor de samenstelling van een 
Vlaamse lijst in Wemmei. 

Aalst vindt 
het niet nodig 
om een 
Daensproject 
Inde 
IJzertoren 
financieel te 
steunen. 
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Aan de vooravond van Kerstmis begonnen 
drie vooraanstaande vertegenwoordigers 
van de Albanese Wereldliga in de Minie-
menkerk in de Brusselse Marollenwijk 
een hongerstaking. Met deze actie willen 
zij de internationale instanties ertoe be
wegen om metterdaad alles in het werk te 
stellen om de naar schatting 5 000 Koso-
varen die als politieke gedetineerden in 
Servische gevangenissen verblijven te be
vrijden. Daarnaast willen de hongersta
kers de aandacht van de wereldopinie 
vestigen op het schrijnend probleem van 
de duizenden vermiste Kosovaren, over 
wie talloze families nog steeds in het on
gewisse verkeren. 

Europees parlementslid Bart Staes 

schaarde zich op een persconferentie bij 
de start van de hongerstaking achter de 
eisen van de actievoerders. Hij noemde 
de kersttijd een symbolisch goed moment 
voor de actie. Zonder oplossing van deze 
prangende problematiek is een vredevol
le samenlevingsopbouw in Kosova im
mers onmogelijk. Staes venvees hierbij 
ook naar de recente veroordeling van de 
bekende Kosovaarse kinderarts, vrouwen
en mensemechtenactiviste en dichteres, 
dr Flora Brovina. Zij werd door een 
Servische rechtbank tot 12 jaar opsluiting 
veroordeeld op beschuldiging van staats-
gevaarlijkse en terroristische activiteiten. 

V.l.n.r. Mikel Kuzhnini, Bart Staes, Ramlz 
Zekoin, SImon Kuzhnini. 

Bart Staes citeerde enkele gezaghebbende 
Servische juristen over dit vonnis: „Dit 
proces toonde de arrogantie van het regi
me... In Stalins tijd kreeg iemand 10 jaar 
voor niets, nu 12 jaar!". 
Tot slot beloofde het VU&ID-parlements-
lid zijn volle medewerking om de eisen 
van de hongerstakers op het Europese 
forum kracht bij te zetten en zegde hij zijn 
deelname aan de actie toe vanaf het nieu
we jaar. 

(kvr) 

OOST-VLAANDEREN 
W. 18 jan. NINOVE: Vergadering van 

WVC-NInove. Om I4u.50 In de Pallieter te 
Outer. Met o.m. bestuursverklezing en nieu
we leden. Info: René Martens, 054/33.43.47. 

zo. 23 Jan. DESTELBERCEN: 
Nieuwjaarsontmoeting met receptie en voor
dracht door Annemie Van de Casteele over 
de dioxinecrisis. Van 11 tot 13u. In de Vrije 
Gemengde Basisschool, Steenvoordestraat 
11 te Neusden (Destelbergen). Toegang gra
tis, ledereeen welkom. Info: J-P Roosen, 
(09/228.99.12). Org.: Dr. Jozef Gooss-
enaertskring Destelbergen-Heusden. 

Zo. 25 Jat. MELLE: VU-Nleuwaars-re-
ceptle in Brouwerij Huyghe, Brusselsesteen
weg. Om 1lu. Gastspreker: Bart Staes. Leden 
en sympatisanten welkom. Org.: VU-Melle. 

Vr. 28 Jan. GAVERE: Nieuwjaars
receptie voor alle leden, vrienden en familie. 
Om 19u. In 't Oud-Asper, Kapellestraat 21. 
Daarna, rond 20u.30: gevarieerd kaas-vlees-
vis-buffet. Hiervoor inschrijven bij bestuurs
leden (350 fr„ -18j., 175 fr.). Org.: VU-
Gavere. 

Zo. 50 Jan. AALTER: Bestuurs-
vericiezing afdeling Aalter en nieuwjaarsont
moeting met receptie. Om I0u.30 ten huize 
van Tom van den Kerchove en Mieke 
Goeminne, Lovelddreef 3 te Aalter. 

Za. 5 feb. AALST: Nieuwjaarsreceptie, 
gevolgd door Kaas- en Wijnavond van VU-
Aalst. Gastspreker: Geert Bourgeois. Vanaf 
I9u. In Sociaal Centrum Immerzeeldreef 
(Rerum Novarumstraat) te Aalst. Deelname 
buffet: 250 fr; p.p. info: Dannv Denayer 
(053/77.79.87), Antoine Van der Heyden 
(053/70.21.49) Of Emi Feusels 
(053/70.34.66). 

r za. 12 «feb. MELLE: vu-ValentIjntjesbal 

in zaal Agora, Melle-Centrum. Inkom 150 
fr., wk. 100 fr. Org.: VU-Melle. 

WEST-VLAANDEREN 
Za. 8 Jan. BRUGGE: Nieuwjaarsfeest 

van VWG-Bnjgge. Om 10u.30 eucharistievie
ring in de St.-ttiidoabdij van Male, nadien 
feestmaal in Restaurant Lodewijk van Male. 
info: 050/38.10.08. 

DL 11 Jan. IZECEM: Oostenrijkse 
avond, met Maaike en Andreas Tauscher. Om 
20u. In De Drie Gezellen, Mentenhoekstraat 
4. Org.: FW-lzegem. 

WO. 12 Jan. BRUGGE: Videovoorstel
ling door Jef Buicke, met herinneringen aan 
voorbije vWG-actlvltelten. Voordracht met 
dia's door Lieven DIerick over de 
Bloemenpracht In de Dolomieten. Om I5u. in 
de Magdalenazaal, Violierstraat 7 te Brugge. 
Org.: WVG-Brugge-Zuld. 

DO. 15 Jan. BRUGGE: Pater Mare du 
Four over 'iconen in het Westen'. Lezing met 
dia's. Om 15u. in De Gulden Spoor, 't Zand 
22. Inkom 50 fr. Org.- informativa vzw. 

Za. 15 Jan. BEGEM: Nieuwjaarswan
deling o.l.v. Wllfried Lagae en victor Steelant. 
Start om I4u. aan het Vlaams Huls. Org.: 
wandeclub Vlaams Huis. 

zo. 16 Jan. BISSECEM: vu-Nleuwjaars-
receptie van vu-arr. Kortrijk-Roeselare-Tlelt 
met als gastspreker ondervoorzitter Eric 
Defoort. Van 11 tot 13u. in Ontmoe
tingscentrum, viaswaagplein te BIssegem 
(aan station). Aansluitend: Ribbetjes-ffeest-
maal. Deelname: 500 fr., In wk. 425 fr. 
(rek.nr. 463-2154261-62 van vu-Kortrijk met 
vermelding ribbetjes). 

DL 18 Jan. IZEGEM: Nieuwjaars
vergadering met voorstelling jarprogramma, 
poëzie door Jet Lezy. Met wijn en humor. Om 
14U.30 In De Drie Gezellen, 
Mentenhoekstraat 4. Org.: VWG. 

Dl. 25 Jan. IZEGEM: Eerste fietstocht 
van 2000. Start om 14u. aan het beeld 'Het 
Paar', Korenmartd;. Org.: VWG-fietsclub. 

Vr. 28 Jan. IZEGEM: vu-Nleuwjaarsre-
ceptle met Bart Rommel (plaatselijk VU-voor-
zltter), Hein Depoorter (an-. VUJO-voorzltter) 

en Geert: Bourgeois (VU-Kamerfractleleider). 
Om 19U.30 in Ter Maerel, Abelestraat 36. 
Org.: VU-lzegem. 

Dl. 1 fcb. IZEGEM: Eerste les (L. Van 
Beethoven) door Michel Dutrieue in de cur
sus 'Het concerto In de 19de eeuw'. Om 20u. 
in de Plantijnzaal van de Stadsbibliotheek. 
Inschrijven en info: Josée Bogaert 
(051/30.10.39). Org.: VSVK. 

DO. 5 feb. IZEGEM: Minderheden en 
Internationaal Recht. Door prof. Eric Suy. Om 
20u. In de bar van de Stedelijke Academie 
voor Muziek en Woord, Kruisstraat 15. 
Toegangsprijs: 80 fr., abo's gratis. Org.: VSVK. 

ZO. 6 feb. IZEGEM: Wandeling in 
Kachtem, om I4u., o.l.v. Wllfried Lagae en 
Frieda Lagae-Coene. Org;: Wandelclub 
Vlaams Huis. 

Di.8ffeb.lKGEM: IWeede fietstocht, 
start om I4u. aan het beeld 'Het Paar', 
Korenmartd;. Org.: VWG-fietsclub. 

Dl. 8 feb. IZEGEM: Tweede les 
(Chopin) door Michel Dutrieue In de cursus 
'Het concerto In de 19de eeuw'. Om 20u. In 
de Plantijnzaal van de stadsbibliotheek. 
Inschrijven en info: Josée Bogaert 
(051/30.10.39). Org.: VSVK. 

Dl. 8 feb. IZEGEM: Astrologie, door 
NandI Vermeulen. Om 20u. in De Drie Gezel
len, Mentenhoekstraat 4. Org.: FW-lzegem. 

Dl. 15 feb. IZEGEM: Carmen Deslee 
(mezzosopraan) zingt operette en andere lie
deren. Om 14U.30 in zaal Ter Maerel, 
Abelestraat 36. Toegang: 100 fr. (80 fr. 
-(-3Pas). Org.: VWG-lzegem Ism Volksontwik
keling en Bibliotheekwerk min. VI. 
Gemeenschap. 

Di. 15 fëb. IZEGEM: Derde les (J. 
Brahms) door Michel Dutrieue In de cursus 
'Het concerto In de 19de eeuw'. Om 20u. In 
de Plantijnzaal van de Stadsbibliotheek. 
Inschrijven en Info: Josée Bogaert 
(051/30 10 39). Org.: VSVK. 

Dl. 22 feb. IZEGEM: Derde fietstocht, 
start I4u. aan het beeld 'Het Paar', 
Korenmartd;. Org.: VWG-fietsclub. 

VLAAMS-BRABANT 
vr. 7 Jan. LANGDORP: Gespreksavond 

door prof. Danny Pleters over 'Actuele poli
tieke hangijzers' en 'VU: In oppositie en rege
ring' Om 20u. in het Parochiezaaltje van 
Langdorp-centrum,. Inkom gratis. Info: Mano 
Bergen (016/56.40.59) of Jef Van de Broeck 
(016/56.01.85). Org.: Vlaamse Jongeren 
Aarschot. 

ZO. 50 Jan. OVERUSE: Jaartijks eetfes
tijn van VU-OverIjse. Van llu.30 tot 16u.30 In 
zaal 'Ter Use', stationsstraat 7 te Overijse. 

UMBURG 
ZO. 9 Jan. BREE: Nieuwjaarsreceptie 

van vu-Llmburg. Om 11u. In het tenniscen-
trum Boneput, Watertorenstraat 16A te 
Bree. In aanwezigheid van het nieuwe aman-
dissementeel bestuur en de VU-afdelIng 
Bree. 

ANTWERPEN 
za. 8 Jan. MERKSEM: Nleuwjaarsbe-

groetlng in zaal 'Ons Genoegen'. F 
Adriaenssensstraat 121 te Mertcsem, van 14 
tot I7u.. In aanwezigheid van Bart: Staes, 
Fons Borginon, Koen Raets en Luc Lemmens. 
Org.: vu-Merksem. 

DO. 15 Jan. BOECHOUT: Debat met 
Vincent Van Quickenborne en Margriet 
Hermans. Moderator: Willy Kuijpers. Om 20u. 
In kasteel Frulthof, Frulthoflaan 15. Org.: ID-
21-Antwerpen. 

Zo. 16 Jan. ZOERSEL: Nieuw
jaarsreceptie met hapje en drankje van VU-
Zoersel. Gastspreker Is Herman Lauwers. van 
11 tot I5u. in de feestzaal van café 'De 
Wandeling', R. Delbekestraat 175 te St.-
Antonlus. 

Dl. 15 feb. EDEGEM: Een avond met 
Staf Nimmegeers 'Kerk in Brussel, pionier 
voor een nieuw kerkbeeld' Om 20u. In de 
kleine zaal van het Elzenhof, Kerkplein te 
Edegem. inkom: leden 150 fr., niet-leden 
200 fr. Org.: Culturele Kring Edegem. 
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Slechts met uw hulp 

Zet ook de eerste stap t 
Door afwezigheid van een medewerkster 
is er deze week geen lijstje met 'Wat wer
vers kunnen!'. Verontschuldigingen bij 
allen die dus een weekje zullen moeten 
wachten op de nieuwe resultaten. Net 
voor de jaarwisseling ontvingen de mees
te afdelingsvoorzitters de WIJ-werkmap, 
mét de vraag om het onderdeel van de 
reddingsactie 'De afdeling werft' op de 
eerstvolgende agenda te plaatsen en met 
hun bestuur te bespreken. Haast onmid
dellijk en gelijktijdig reageerden drie af
delingen positief: Waasmunster, Zoersel, 
Brugge-S.A.S. Wie volgt? 
Ondertussen pakt de webstek van VU-
Berlaar uit met een speciale bladzijde ge
wijd aan ons weekblad. Te lezen op dit 
adres; http-./Avww.vuberlaar.yucom.be In 

Golving, het plaatselijk blad van VU-
Edegem, werd een bladzijde ingeruimd 
voor de 'Tien goede redenen om een 
abonnement op WIJ te nemen'. Deze '10 
geboden' werden uitgedacht door de af
deling Izegem en worden er met goed ge
volg gehanteerd, maar ze kunnen door ie
dereen gebruikt worden. 
Voor wie nog geen beslissing nam om 
deel te nemen aan de reddingsactie bie
den wij nogmaals de Verbintenisbon aan, 
uw eerste stap - altijd de moeilijkste!- naar 
een glorieuze werverscarrière! 

Meer informatie? Hilde De Leeuw. 

02/219.49.30, fax 02/219.97.25, 

e-post: hilde.deleeuw@volksunie.be 

Beverse vu, VLD en 
Agaiev in kartel '^^S^0& T^'^'S^-^^S^ 

Sinds mensenheugenis bezit de CVP in 
Beveren de absolute meerderheid. Drie 
oppositiepartijen hebben nu hun krach
ten verenigd en zullen bij de verkiezingen 
van 8 oktober 2000 één lijst indienen. 
De absolute CVP-meerderheid in Beveren 
brokkelt snel af. Bij de pariementsverkie-
zingen van 13 juni j.l. viel de partij van 
bijna 50% op 21% terug. De oppositiepar
tijen VU, VLD en Agaiev haalden bij de 
parlementsverkiezingen samen 40% en 
met een kartellijst zou een bestuursmeer-
derheid binnen handbereik (kunnen) lig
gen. De lijst zal waarschijnlijk VLAS gaan 
heten, d.i. Volksunie, Liberalen en Agaiev 
Samen. 

Natuuriijk is de Doel-problematiek niet 
vreemd aan de spectaculaire afgang van 
de CVP in Beveren. In het verleden heeft 
die partij nooit een vinger uitgestoken 
om het dorp te redden. Onlangs nog le
verde ze een positief advies voor de aan
leg van het Deurganckdok af. 
Het Doel-standpunt van het kartel is twee
zijdig; 

1. Doel kan blijven bestaan en moet alle 
steun krijgen, er moet een sociaal bege
leidingsplan komen voor wie wil blijven; 

2. Ook voor wie weg wil, moet er een vol
waardig sociaal begeleidingsplan 
komen. 

Doel 2020, de vereniging die zich inzet 
voor het behoud van Doel, hoopt dat de 
VLAS-partijen hun pro-Doel-standpunt 
concreter maken en na de verkiezingen 
de verwachtingen die ze gecreëerd heb
ben ook inlossen. Lokaal hebben ze in het 
verleden enige geloofwaardigheid terzake 
opgebouwd. Maar sinds hun nationale 
partijen in de Vlaamse regering zitten 
laten die Doel trillen onder het geweld 
van de bouwmaatschappijen, en wordt 
geen enkele garantie gegeven voor het 
voortbestaan van het dorp. Het wordt in
teressant om zien hoe de VLAS-partijen 
lokaal en nationaal partijbelang aan el
kaar gaan breien, aldus nog Doel 2020.. 
De arrondissementsbesturen van de drie 
partijen gaven hun goedkeuring aan de 
karteloperatie. Het zal vlassen worden! 

-^r^//^fUf \<frf^ f/ff//y^ru/fr 

Afhalen van palinggerechten mogelijk 

Openingsuren van maandag tot en met donderdag 

12 uur tot 14 30 uur - 18 uur tot 21 30 uur 

Zaterdag 18 uur tot 22 uur 

Zondag' 12 uur 21 30 uur 

Verlofperiode de maand december 

Mijn verbintenis 
JA, ik doe ook mee aan de redding van WIJ! 

Het Comité kan op mij rekenen, daarom (duid uw keuze(s) aan) 
treed ik toe tot de \NerversgroeQ, 
doe ik met mijn afdeling mee aan de actie De afdeling werft; 
doe Ik mee aan Operatie 1+1=7 000; 
stort Ik vandaag 1 800 fr in het WU-plus-Fonds (rek nr. 435-0272161-59) en schenk het 
abonnement aan (naam en adres begunstigde, vermelding 'Wij-plus-Fonds'). 

Om mijn persoonlijk engagement te beklemtonen vul ik deze verbintenis in 

Naam: 

Adres: 

Tel: 

e-postadres: 

Fax 

Sturen naar. Redactie WIJ, Banikadenplein 12. 1000 Bmssel; fax: 02/219.97.25 

VU-Limburg kiest 
provinciale top 

De arrrondissementsraad van VU-Limburg heeft eind vorig jaar een nieuw arrondisse-
mentsbestuur verkozen. Voorzitter wordt Stijn Daniels (30), Mieke Van Haegendoren 

(56) wordt secretaris. 

Kersvers provinciaal VU-voorzitter Stijn Daniels is gemeenteraadslid in Tongeren. 
Beroepshalve is hij ambtenaar bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap in 
Hasselt. Eerder was hij ook voorzitter van de Limburgse VU-jongeren Als voorzitter 
volgt hij Laurens Appeltans uit Herk-de-Stad op die de hinctie nog moeilijk combi
neerbaar zag met zijn mandaat als nationaal partijsecretaris van de VU. 
Secretaris Mieke Van Haegendoren uit Hasseft is hoogleraar aan het LUC en sinds en
kele maanden adjunct-kabinetschef bij Vlaams minister Bert Anciaux. Eerder was zij 
ook voorzitster van de Nederlandstalige Vrouwenraad. 7 
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A l wekenlang worden de lezers van kranten en 

tijdschriften om de oren geslagen met referenda en 

ranglijsten. De besten van de eeuw. De beste sportman, 

de grootste, de schoonste, de langste, de rijkste, de 

kromste en de slimste. De beste voetballer, wielrenner, 

tennisspeler, judoka, visser, vogelvanger Het grootste 

dopingschandaal, de strafste prestatie, het pijnlijkste 

moment, het zwaarste vergrijp. De geduldigste ziel werd 

Eddy Merckx 
was Inderdaad 
een sportman 

bulten 
categorie. 

8 

Hoe wordt sportieve grootheid gemeten? 
Op basis van talent, karakter, ambitie of 
resultaten? Of moeten al die indicatoren 
tegelijkertijd aanwezig zijn en mekaar op 
een bepaalde manier aanvullen? 
Misschien. Waarschijnlijk. 

DJENGIS KHAN 

Eén referendum vroeg naar ons gevoel 
om 'meer' aandacht. Omdat het hemdje 
nader is dan het rokje situeerde zich dat 
op nationaal vlak. Eddy Merckx werd 
door de lezers van Knack verkozen tot 
'Belg van de eeuw'. Voor Boudewijn I, 

Jacques Brei, Victor Horta, René Magritte, 

James Ensor, Lieven Gevaert, Hergé, 

Louis Paul Boon en Jean-Luc Dehaene. 

Cultuurfundamentalisten zullen het tijd
schrift misschien geërgerd hebben dicht
gegooid maar die uitslag wil natuurlijk 
wel wat zeggen. Hij bewijst hoe groot de 

uitstraling van de uit het Hageland af
komstige kampioen was en nog ahijd is. 
Eddy Merckx was inderdaad een sport
man buiten categorie. Zijn erelijst, zijn 

dat te illustreren grijpen we terug naar de 
tekst van Walter Pauli in Knack: 
,,Vergelijkingen met Merckx zijn zinloos, 
tenminste binnen zijn eigen sporttak. Er 
is er misschien één die zijn sport even on
navolgbaar domineerde als Merckx dat 
ooit deed; Mohammed AH. Maar verder, 
hoeveel geniale uitzonderingen van het 
niveau van Merckx lopen er rond, binnen 

De beste en met 
grote voorsprong 

wilskracht zijn gedrevenheid en zijn klas
se maken deel uit van 's lands patrimoni
um. Merckx verlegde de normen. Hij 
piekte van maart tot oktober. Hij wilde 
winnen op de Via Roma in San Remo en 
onder de kerktoren van Poelkapelle. 
Merckx is voor ons de sportman van de 
eeuw. Ook op internationaal niveau. Om 

of buiten de sport? 'Wellicht symboliseren 
The Beatles voor de popmuziek, of 
Picasso voor de twintigste-eeuwse schil
derkunst, wat Eddy Merckx voor het wiel
rennen heeft betekend en bij uitbreiding 
voor sport in het algemeen. Beter kan 
niet, niemand kan bij hem in de schaduw 
staan." 

De geldhonger van onze voetbalclubs 
schijnt onverzadigbaar Voor een paar maan
den mocht Branko Strupar onder geen be
ding weg van Racing Cenl<. De club l<on haar 
spits met missen. Geld was echt niet alles. 
Ook al vond de populaire Strupar dat hij een 
dief in eigen zak was wanneer hij niet op de 
Duitse voorstellen zou ingaan Inmiddels on
dervond Strupar reeds hoe stevig er in de 
Engelse premier League wordt gebikkeld. De 
ex-Kroaat en nieuwbakken Belg zat In de 
huiskamer bij vrouw en kind toen hem werd 
meegedeeld dat hij maar zo gauw mogelijk 
naar Derby moest afreizen om er zijn con
tract te ondertekenen Niets wijst er op dat 
Strupar in 'de verkoop' werd gekend Racing 
Genk rook geld, zo'n tweehonderd miljoen, 
en aarzelde geen moment. Voor misplaatste 
sentimentaliteit was er geen tijd Zaken zijn 
zaken. Vandaag woont de familie Strupar in 
Engeland en financieel zal ze daar zeker niet 
slechter van worden. Derby mag dan nog 
een potentiële tweede klasser zijn die in de 
hoogste afdeling enigszins verloren loopt 
De enigen die verbouwereerd achterblijven 
zijn de supporters van de landskampioen, 
maar wie maalt vandaag nog om 'de gewo
ne supporter' ..? 

Niet enkel in Genk werden de meubels ver
schoven. Ook Standard beleefde een bewo
gen jaareinde. De gebroeders M'penza wer
den voor een klem half miljard van de hand 
gedaan en meer moest dat met zijn voor het 
duo Dreyfus-D'Onofrio dat vanzelfsprekend 
in grote onbaatzuchtigheid het bestuur van 
de club overnam Mbo naar Sporting 
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Branko Strupar, de M'penza's, Bnzo Scifo: 
op zoek naar beter en méér! 

Lissabon en Emile naar Schalke 04. Michael 
Coossens, die het in Duitsland niet kon 
maken, keert naar Sclessin terug. Op die ma
nier hoopt men in Luk de supporters koest 
te houden. Ze moesten maar eens lastig 
worden... 

ZOALS HET WERKT 
Het topvoetbal is vandaag voor tweehon
derd percent gecommercialiseerd en alle 
sentimentaliteit is misplaatst. De sport is een 
product geworden De beoefenaars, die veel 
te veel geld verdienen om nog gezond te 
kunnen zijn, mogen geen eisen meer stel
len. Zij zijn producenten. De clubllefde werd 
'geklasseerd' en bijgezet in het museum 
Men moet met die toestanden leren leven 
In een interview met Gazet van Antwerpen 
zegde de oude Vanden Stock, die zijn eigen 

Geldhonger 
zoon als 'Mijnheer Roger' aanspreekt, dat 
Anderlecht niet zal aarzelen wanneer een 
buitenlandse club zo'n vierhonderd miljoen 
moet ophoesten voor Jan Koller. Het is beter 
ons vooraf te verwittigen nietwaar... 
Kampioen worden is één en geld verdienen 
is twee Zo werkt dat en niet anders. 
In dat perspectief moeten ook de tribulaties 
rond Enzo Self o worden begrepen. 
Anderlecht wil de spelmaker graag kwijt. Zijn 
'onderhoudskosten' - zo heet dat in het Jar
gon - liggen veel te hoog. Bovendien brengt 
de Italiaanse Belg zijn ploeg maar weinig bij. 
ledereen weet dat behalve de speler zelf die 
er van uitgaat dat noch zijn clubelftal noch 
de nationale ploeg zonder hem verder kan. 
Scifo werd eerst opgevoerd bij Standard De 
Luikse club deinsde terug voor de eisen van 
de speler en... voor de reacties van zijn sup
porters. Aanvankelijk werd gehoopt dat die 
positief zouden reageren op de overkomst 
van de Anderlechtcoryfee. Nadien zouden 
ze dan het vertrek van de M'penza's door 
het strot geduwd krijgen Dat scenario werk
te dus niet. Vervolgens werd Scifo In 
Charleroi gemeld. Daar zou hij eerst speler 
en nadien voorzitter worden Dat niemand 
daar eerder had aan gedacht in Charleroi 
kan inderdaad alles. Sport en politiek zijn 
daar zo nauw verweven dat niemand het 
ene van het andere nog kan onderscheiden. 
We lazen het eind december nog in een en
quête van Gazet van Antwerpen, ons voet
bal lijdt aan een totaal gebrek aan leiders. 
Waar hebben we dat nog gelezen' 

(Olympos) 

Merckx de 'Djengis Khan op twee wielen'. 
Goed gevonden. Al spreekt de door de ge
zaghebbende Franse sportkrant toegeken
de eretitel 'de Kannibaal' de sportliefheb
ber directer aan. 

ONVERGELIJKBARE... 
Wie was onze beste voetballer van de af
gelopen eeuw?/an Wauters, ooit bekend 
van de radio, zette voor De Morgen de 
beste 100 op een rij. Met tekst en uitleg 
bij elke speler Voorwaar een knap jour
nalistiek werkstuk met een voor ons ge
loofwaardige uitkomst. Jef Mermans ein
digde bovenaan. De van Turbantia 
Borgerhout afkomstige spits van 
Anderlecht schitterde in de tweede helft 
van de jaren veertig en de eerste helft van 
de jaren vijftig. Hij was een compleet 
voetballer. Een technisch begaafde en tac
tisch vernuftige atleet. Hij voetbalde 
moeiteloos collectief maar kon ook alleen 
het verschil maken wanneer nodig. 
Albert Roosens, op voetbalkundig vlak 
wellicht de grootste clubleider die ons 
land voortbracht, zegde ooit: „Mermans 
maakte van Anderlecht een nationale top
club. Onder hem alleen. Zijn betekenis 
kan onmogelijk worden overschat." 
Jef droeg de bijnaam 'de bombardier'. 
Jan Wauters legde er wijselijk de nadruk 
op dat hij zich geen beeld kon vormen 
van de talenten en kwaliteiten van 
Raymond Braine. De 'God van Beerschot' 
was voor de tweede wereldoorlog een 
voetballer met internationale reputatie. 
Mensen die het 'konden' weten - ze zijn 
vrijwel allemaal verdwenen - vertelden 
ons ooit dat hij binnen 's lands grenzen 
nooit zijn gelijk kende. We kunnen en 
durven dat niet tegenspreken. 
's Lands beste atleet kan alleen maar 
Gaston Roelants zijn. Daar heeft de 
Leuvenaar ons zelf nadrukkelijk aan her-
innderd door te stellen dat hij en nie
mand anders in België dé sporter van de 
eeuw is. Gaston was inderdaad geen ge
wone en zijn erelijst wordt door geen en
kele andere Belgische atleet benaderd. 
Ook Roelants piekte het ganse jaar rond. 
In de zomer op de sintelbaan, in de win
ter in het veld. Hij won de Landencross, 
de Corrida van Sao Paulo, Olympisch 
Goud in Tokio. Hij was Europees kam
pioen, wereldrecordhouder en in zijn 
beste jaren in zijn specialiteit, de 3000 
steeple, gewoon onklopbaar. Het kleine 
België bracht trouwens meerdere grote 
atleten voort: Lucien Thijs, Gaston Reiff, 

Roger Moens, Miei Puttemans, Kareltje 

Lismont en natuuriijk ook de veel te 
vroeg gestorven Ivo Van Damme van wie 
we het beste nog niet gezien hadden. 

...GROOTHEDEN 

Waren er nog andere sporters die hun 

discipline van A tot Z domineerden? Willy 

Steveniers was ongetwijfeld een basket-

6 januari 2000 



er horendul van. Al heeft zon tijd rerdrijf natuurlijk ook plezierige kanten. 

Eigenlijk gaan al die spelletjes voorbij aan één basisregel: men kan geen 

onvergelijkbare grootheden naast elkaar afwegen. Wat heeft een voetballer 

van de jaren tachtig gemeen met een wielrenner van de jaren dertig? Wie 

kan zich vandaag nog een betrouwbaar oordeel vormen over prestaties 

die voor de tweede wereldoorlog werden geleverd? Hoe moeten records 

van echte amateurs en wetenschappelijk begeleide profs met elkaar 

worden vergeleken? 

balspeler met wereldklasse. Zaziko, 
Racing Mechelen en Standard Luik wer
den door zijn talenten omhoog gestuwd. 
Hij vond binnen onze greznen nooit zijn 
gelijke. Klasse, brio en lef op overschot. 
Een onvergetelijke 'speler' in alle beteke
nissen van het woord. 
Raymond Ceulemand vond 'in alle be
scheidenheid' dat hij de sportman van de 
eeuw had moeten zijn. Dat men in deze 
discipline internationaal dertig jaar lang 
aan de top kan staan bewijst dat men zich 
in het randgebied van de sport bevindt. 
We kunnen nog even doorgaan: Baeten, 

Decoster, Robert, Everts en Geboers 

waren motorcrosskampioenen die gans 
Europa ons benijdde; Robert Van de 

Walle en Ingrid Berghmans waren judo
ka's die de gouden generatie van de jaren 
negentig voorbereidden. Fredje De 

Burghgraeve zwom sneller dan wie an
ders ter wereld en Iron Man Luc Van 

Lierde was ongetwijfeld onze compleetste 
sportman. 

VELD... 
Het veldrijden beleeft in ons land een on

gekende bloei. Ooit waren er de gebroe
ders De Vlaeminck en Berten Van 

Damme, nadien was tr Roland Liboton. 

Vandaag trekken de liefhebbers zich op 
aan Mario De Clercq, Sven Nijs, Ben 

Berden, Vervecken, Van Santvliet-, 

Janssens en Bart Wellens. Overvloed heet 
dat. Misschien is de weelde te groot. 
De school van meester £nc De Vlaeminck 
mag gezien worden. De bondscoach heeft 
reden om trots te zijn want na deze uit
zonderlijke lichting zijn nog andere top
talenten in aantocht. Commeyne, Van 

Thourenhout, Van Noppen, Arnouts en 
wellicht vergeten we er nog een paar. 
Sven Nijs wint wellicht de wereldbeker, 
ongetwijfeld het meest prestigieuze regel-
matigheidscriterium. In het Nederlandse 
Zeddam kwam hij weer dicht bij de over
winning. Nijs, nog altijd maar drieëntwin
tig, is een talent waar zelfs de moeilijkste 
kenners voor vallen. Technisch is hij uit
zonderlijk begaafd. Zijn behendigheid in 
het veld doet terugdenken aan zijn leer
meester, Eric De Vlaeminck. Maar Nijs 
heeft nog meer: gedrevenheid, beroeps-
ernst en ambitie. Hij wil alles winnen en 

dat is een eigenschap van de hele groten. 

Het heette dat Sven op oudejaarsavond 

om 11 uur naar bed ging om 's anderen

daags zijn eerste eigen 'Grote Prijs' te 

winnen. Nadat hij op nieuwjaarsdag in 

zijn eigen Baal had gezegevierd reed hij 's 

avonds nog op de rollen om daags nadien 

niet met stijve benen aan de start te ver

schijnen. Men moet het allemaal maar 

doen. 

...HEREN 

In Zeddam was zijn ploegmaat Richard 

Groenendaal in alle staten omdat hij niet 
'mocht' winnen. Groenendaal zou geen 
Nederiander zijn indien hij er niet van uit
ging dat zijn ploegmaats hun kansen voor 
hem moeten opofferen. In het veld, meer 
nog dan op de weg, wordt strijd geleverd 
man tegen man. Het seizoen duurt ook 
maar een goede drie maand en er blijft 
maar weinig over om geschenken uit te 
delen. Nijs had overschot van gelijk dat 
hij voluit zijn eigen kans ging. Zo en niet 
anders moet sport bedreven worden. 
Sven wil in de komende weken graag na
tionaal én wereldkampioen worden. Een 

loodzware opdracht. In het veldrijden tra
den wel vaker kampioenen van één dag 
op de voorgrond en we hopen dat de UCI 
de hematocrietcontroles voor de gelegen
heid nog zal opvoeren. De kleine Daniele 

Pontoni is weer in aantocht. Maar ook 
met Mario De Clercq zal moeten afgere
kend worden. In St.-Michiels-Gestel 
wordt op een Ucht en snel parcours ge
fietst. Het is verre van zeker dat de we
reldkampioen afgescheiden zal aanko
men. Wie de regenboogtrui wil aantrek
ken zal de titelverdediger onderweg moe
ten kwijtspelen want in de spurt is Mario 
maar moeilijk te kloppen. De vorm van de 
dag zal wellicht meer dan ooit beslissend 
zijn... 

Olympos 
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atleet kan 

alleen maar 
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Roelants z||n. 
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Van mensen en feiten 
Kim Ctijsters, de dochter van Lel, werd ge
lauwerd als sportvrouw van het jaar. En dat 
hebben we geweten. Onze judoka's, aan
gevoerd door bondscoach Jean-Marie De 
Decker, reageerden alsof ze door een 
zwerm bijen gestoken waren. 
Helemaal ongelijk hadden ze natuurlijk 
niet. Clysters is ongetwijfeld een groot ta
lent maar internationaal moet ze nog alles 
bewijzen. Maar daar staat natuurlijk wel te
genover dat zij niet verantwoordelijk is 
voor haar uitverkiezing. Daar zijn de sport
journalisten debet aan. 
Vanzelfsprekend hadden Ulla en Gella, 
Werbrouck en Van de Caveye, die onder-
schelding evenzeer en misschien nog 
meer verdiend. Dat ze die niet hebben ge
kregen moet redenen gehad hebben. De 
bondscoach zal het niet graag horen maar 
judo Is, de vele Internationale successen 
ten spijt, nog altijd geen populaire sport in 
ons land. Het is ook geen breed ultdeinen-
de wereldsport. Het is natuurlijk wel waar 
dat haar beoefenaars zich de zwaarste in
spanningen getroosten en daar financieel 
eigenlijk maar karig voor beloond worden. 
Ulla en Gella zijn bovendien 'prototypes' 
die in september in Sydney weer de hoop 
van gans het land zullen meedragen, iviaar 
blijkbaar volstaat dat allemaal niet voor de 
heren en dames sportjournalisten die al 
kwijlen wanneer een opkomend tennista
lent haar eerste nog altijd zeer bescheiden 
Internationaal succesje heeft boekt. 
Maar nogmaals: Kim Clysters is de laatste 

die In deze met de vinger mag gewezen 
worden. Integendeel. We hopen dat ze de 
grote beloften die ze meedraagt ook zal 
kunnen waarmaken, 
De beide judoka's hoeven ook niet te wan
hopen. Het Nieuwsblad moet zijn Victor 
nog toekennen. De sportpersoonlijkheld 
van het jaar. Misschien vinden de beide 
dames daar troost. Ai menen we te weten 
dat het publiek in dit verhaal mag mee
stemmen en dat reageert nu eenmaal 
emotioneel. Wat weinig waarborgen in
houdt. 

FRANK STUK 
We zijn nog niet aan de streep met Frank 
Vandenbroucke. Vorige week werd hij aan
gekondigd in Italië waar hij een nieuw con
tract zou ondertekenen. Het kwam zover 
niet. Rond Vandenbroucke lopen de wild
ste geruchten. De ene keer zou er geen 
geld genoeg op tafel liggen, de andere 
keer kan hij niet akkoord gaan met het 
voorgestelde of opgelegde programma. 
Italiaanse ploegen zijn gebrand op deelne
ming aan de Giro Dat is voor hen het 
hoogste goed. Daann moeten de sponsors 
tegemoet worden gekomen. Frank zou 
daar niet hebben van willen weten. Hij zit 
met zijn verstand helemaal bij de Tour. In 
juli zou hij hoge ogen willen gooien. Vraag 
Is of Vandenbroucke in 2000 hoge ogen 
zal kunnen gooien. De UCI houdt zijn han
del en wandel met gezond wantrouwen in 
het oog. De huidige moeilijkheden hypo-

IVe zijn nog niet aan de streep 
met Frank Vandenbroucke. 

thekeren zijn sportieve voorbereiding. De 
toekomst zal uitwijzen of 's lands grootste 
talent zijn mogelijkheden al dan niet heeft 
overschat. Eind april, wanneer de eerste 
balans wordt opgemaakt, zullen we meer 
weten. Inmiddels wijst steeds meer in de 
richting van een voortzetting van het con
tract met Cofldls, de ploeg bij wie hij uit 
eigen beweging opstapte. 
Er zou Vandenbroucke niets anders zijn 
overgebleven op het einde van zijn dolle 
rit waarbij hij zijn eigen geloofwaardigheid 
en die van de wielersport in het algemeen 
in opspraak bracht. Het kan hem blijkbaar 

allemaal niet schelen. Maar de uitkomst is 
voor hem wel pijnlijk. Ook al schijnt hij dit 
niet te beseffen, 

KASSA, KASSA! 
In Brazilië begint dezer dagen de eerste 
wereldbeker of het eerste wereldkam
pioenschap voor clubelftallen. Europa 
wordt in deze vertegenwoordigd door 
Manchester United en Real Madrid. Wie 
het tornooi wil volgen moet afstemmen 
op BBC dat de televisierechten heeft ge
kocht, We verwachten niet dat deze 
nieuwste competitie, die enkel voor doel 
nog meer geld in het bakje te brengen van 
de Flfa en de deelnemende ploegen, spor
tlef veel zal voorstellen. Het is niets meer 
dan een bijkomende belasting van een al 
overladen kalender. 

Maar vandaag krijgen de rijken er nooit ge
noeg van. Geld oiine Ende. Zolang de ca
mera's zoemen rinkelt de kassa. Het enige 
credo dat overblijft in het wereldvoetbal. 
Deze bijkomende competitie, die jaariljks 
haar beslag zou moeten krijgen, wordt vol
gend jaar in Engeland gehouden. Zo wordt 
tenminste verondersteld, Engeland heeft 
voorioplg maar één doel: het wereldkam
pioenschap 2006 binnenhalen. Daartoe wil 
het alle compromissen sluiten. Probleem 
blijft natuurlijk dat de Duitsers er niet an
ders over denken en er van uitgaan dat 
bedoeld WK enkel in hun land kan gehou
den worden. Spannend om volgen. 

(Olympos) 
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HUMANUM PRIJS 1999 

Door de Beroepsbond van de Belgische Filmspers (BBF) en zijn 

Franstalige afdeling Association Professionelle de la Presse 

Cinematographique Beige (APPCB) werd voor de I6de keer de 

Humanum prijs toegekend, en dit aan Betrand Tavemiers 'Ca 

commence aujourd'hui'. 

Diezelfden gaven ook de Grote Prijs 1999 van de BBF aan 'The 

straight story' van David Lynch. Dat mag hoor, maar eerlijk ge

zegd zouden wij bij de afdeling Antwerpen (en ik weet niet hoe 

het met Liège zit) graag ons woordje meepraten in die toeken

ning, die op dit ogenblik eigenlijk alleen maar een Brussels on

deronsje is. 

NIEUW IN DE BiOS 
FELICIA'S JOURNEY 

Eerst was er het verhaal van de Ierse schrijver William Wever, au

teur van psychologische romans en geestige, niet zelden macabere 

kortverhalen. De hoofdpersonen daarin zijn veelal eenzaten, egoïs

ten, oplichters En net daarbij halen de films van de Canadese ci

neast Atom Egoyan hun mosterd. In 'Felicia's journey' heeft Trevor 

zich overtroffen en Egoyan aangereikt waar hij zich graag mee 

bezig houdt: de ingreep van de techniek op ons leven, intimiteit in 

relaties Hilditch (Bob Hoskins) is van middelbare leeftijd, ge

slaagd in de zaken en hoofd van een cateringbedrijf. Telkens weer 

bereidt hij minutieus de televisiegerechten van Gala, een excentrie

ke Franse kok, om ze daarna -feestelijk opgekleed - in z'n eentje te 

verorberen. Er is ook de jonge en mooie Felicia (Elaine Cassidy) die 

van Ierland onderweg is naar de vreselijke industriestad 

Birmingham. Ze is op zoek naar Johnny, met wie ze lange wande

lingen maakte in de mooie grazige weiden van Ierland. Dat 

Hilditch en Felicia elkaar zullen ontmoeten ligt voor de hand, 

maar de leugens die er rond gebouwd worden zijn typisch voor én 

Egoyan én Trevor. Egoyan is er opnieuw in geslaagd van een door

deweekse psychosexuele thriller een echt drama te maken, met 

schitterende acteursprestaties, waarbij vooral de jonge Cassidy op

valt, die de hele film draagt. Een heerlijk gerecht voor cinéfie-

len.(***) 

Wlem Sneer 

• MEDIA • 

^^^==i^ Plankenkoorts: Boudewün de Groot in het dne-
iuik over de Nederlandse chansonniers en conferencier 
brengt nnen een registratie van het optreden van 
Boudewijn de Groot in Paradiso in 1996 De zanger blikt 
terug op zijn carrière en brengt een selectie uit zijn be
kendste nummers Zat. 8 jan., Canvas om 22u.40 

Demi Moore 

in 'Indecent 

Proposal'. 

Zon. 9 Jan., 

vra om 22U.05 

^ ^ = ^ Judge Dredd Amenkaanse SFFilm van Danny 
Cannon met Sylvester Stallone Het jaar 2139 De aarde 
wordt door atoomoorlogen geteisterd Anarchie en 
chaos overheersen de maatschappij. Enkele zw/aarbewa-
pende 'rechters' proberen de orde te handhaven Eén 
van hen is Dredd Ma. 10 Jan., BBC 1 om 23u. 

' • 's=i/ The man who wouldn't die. Amerikaanse TV-
thnller met Roger Moore, Malcolm Mcdowell en Nancy 
Allen Thomas Grace is schrijver van mysterieverhalen 
Zijn laatste boek baseerde hij op Bernard Drake, een 
boef die zou omgekomen zijn tijdens een gevangenis-
brand. Op en dag beweert Jessie dat Bernard tijdens de 
brand zijn verdwijntruc toepaste... DIns. 11 Jan., VTM om 
14U.55 

^M^ Zusje Nederlandse film uit 1995 van Robert Jan 
Westdijk. Na een lange afwezigheid zien broer Martijn en 
zus Daantje elkaar weer terug. Daantje woont sinds kort 
In Amsterdam op kamers. Martijn is nogal opdringerig. 
Hij heeft een videocamera gekocht waarmee hij zijn zus 
en omgeving hinderlijk volgt. Stilaan wordt duidelijk dat 
er in het verleden tussen beiden iets is voorgevallen. . 
Woens. 12 Jan., Canvas om 20u.55 

^=ŝ ŝ  Patriot Games Amerikaanse actiefilm uit 1992 
van Phillip Noyce, naar de roman van Tom Clancy Met 
Harnson Ford, Anne Archer e a. Jack Ryan, ex-marinier 
en ex-ClA-man, leidt een harmonieus leventje met 
vrouw Cathy en dochterje Sally. Daar komt brutaal een 
einde aan wanneer hij in Londen getuige is van een IRA-
aanslag op lord William Holmes. Hij grijpt in en doodt 
één van de terroristen. De anderen zijn op wraak belust 
Dond. 13 Jan., VT4 om 21 u. 

^ ŝ=3̂  What's Eating Gilbert Grape? Amerikaans psy
chologisch drama uit 1993 van Lasse Halstrom met 
Johnny Depp, Dariene Gates, Leonardo DiCarpio en Mary 
Steenburgen Gilbert Crapes zijn moeder is zwaariijvig, 
zijn oudere zus lacht alleen wanneer er iets fout gaat en 
zijn jongere zus Ellen denkt alleen maar aan zonneba
den Gilberts beste vrienden zijn Tucker, die van een car
rière bij een fast-food-zaak droomt, en Bobby, de zoon 
van een begrafenisondernemer die met een lijkwagen 
rondrijdt. VrU. 14 Jan., Canvas om 25u.45 
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Het eindejaar is traditiegetrouw het mo
ment om ons - tussen de kerstkalkoen en 
de champagne - te vergasten op alle sores 
die het afgelopen jaar aan ons gelukkig 
weer is voorbij gegaan. De opvallendste 
praatgast van het jaareinde was zeer zeker 
gewezen premier Jean-Luc Dehaene. 

Onder meer Luk Alloo, Ben Crabbé en -
zo was alleszins aangekondigd - Mariene 

de Wouters mochten hem in de rol van 
mens-onder-de-mensen duwen. Zonder 
twijfel de interessantste terugblik met 
Dehaene werd ons evenwel gegund door 
Paul Witteman die in 'Het Buiten-
hof'(zon. 26 dec. jl., Ned3) een gesprek 
met hem had. Inhoudelijk was dit zeker 
de interessantste bijdrage. Maar ook de 
vorm mocht er zijn. Los van allerlei be
langen en machtsspelletjes kon 'de loco
motief' de kijker door het Belgisch laby
rinth gidsen. Heldere, zelfverzekerde ant
woorden op vragen die niet altijd voor de 
hand lagen. Dehaene verzekerde zijn gas
theer dat de Vlamingen productiever 
waren dan de Nederlanders en kon ook al 
melden dat een niet onaanzienlijk deel 
van de Vlamingen nog ahijd denkt dat de 
vakbonden en de mutualiteiten al die uit
keringen uit eigen zak betalen. Dehaene 
had in eigen land wel iets eerder wereld
kundig mogen maken dat dit niet het 
geval is... 

Wat we uit dit interview ook te weten 
kwamen was dat de premier, wanneer hij 
zich buiten de landsgrenzen begaf, stee
vast een geactualiseerd lijstje met de 
plaatselijke schandalen op zak had. Vielen 
zijn gesprekspartners hem lastig met 
Agusta- of DutrouxvtthAtn dan kon de 
premier hen lik op stuk geven door te ver
wijzen naar de plaatselijke schandaalfolk-
lore. Zoals hij ook bij Witteman deed 
door hem ter herinneren aan de 
Lockheedaffaire en de Bijlmercommissie. 
Nederlands meestgeprezen journalist kon 
er maar groen om lachen. 
Iets meer Nederlandse bescheidenheid 
was nochtans op zijn plaats geweest. Dat 
werd ons duidelijk bij het aanschouwen 
van het jaaroverzicht van 'Netwerk', het 
Nederlandse actualiteitenmagazine dat -
jammer genoeg - gelijktijdig loopt met 
'Ter Zake'. Haast voor iedere 'beroering' 
in België, valt er wel een Nederlands 
voorbeeld tegenover te zetten. Heb je 
hier de Rwandacommissie, dan zit men 
bij onze noorderburen wel heel erg ver
veeld met Dutchbat. Werd in Nederland 
de halve Bijlmer vergiftigd door een op
eenstapeling van fouten en 'onder de 
pet'-operaties, in België werden alle rek
ken leeggehaald omwille van de dioxine. 
Staat in Vlaanderen een regering op 
springen omdat er niet onmiddellijk een 
akkoord wordt gevonden rond de finan
ciering van het onderwijs, Den Haag 
kende de zgn. 'Nacht van Wiegel', waarna 
er 'gelijmd' moest worden. Wordt België 

onwel bij de gedachte aan swappen, in 
Nederland ging een hele provincie ban
kieren met geld van de gemeenschap. 
Zelfs de koningshuizen zorgden in 1999 
voor soortgelijk nieuws: nadat Willem-

Alexander - of beter: Beatrix - het voor 
bekeken hield met Emily was er plots de 

berichten rond de kapotgeanalyseerde 
'Moeder van alle Verkiezingen' werden 
herleid tot de essentie: de uitslag. 
Het siert de samenstellers van deze 'spie
gel' dat ze zich niet hadden laten leiden 
door alle luchtbellen die het afgelopen 
jaar de media terroriseerden. De eclips, 

Aan het eind van 
de vorige eeuw... 

Terugblikken op 1999, alle kanalen, eind december 1999 

Argentijnse schoonheid Maxima. Prins 
Filip deed het allemaal wat braver met 
Mathilde. Ook zelfgekozen, dat wel! 
Opvallende parallellen ook inzake de 
maatschappelijke problematiek in het al
gemeen. Vlaanderen en Nederiand beho
ren tot de meest welvarende regio's van 
de wereld en toch is er een groeiende on
lust. Tegenover het systeem (zie de 
Bijkner, zie de Witte Mars, ...), maar ook 
tegenover elkaar. In Nederland wordt 
zoiets eufemistisch omschreven met 'zin
loos geweld' - alsof er ook zinvol geweld 
zou bestaan, in Vlaanderen, waar het 
rondstrooien van nieuwe begrippen 
nooit zo'n hoge vlucht heeft genomen, 
beperken we ons tot 'agressie'. Dries van 

Agt, gewezen christendemocratisch pre
mier van Nederland, was van oordeel dat 
een en ander te maken had met ,,de fu
neste ideologie dat iedereen overal recht 
op heeft". In een andere analyse maakte 
hij brandhout van de Nederlandse poli
tiek in het algemeen: „Partijen zijn het al
tijd zo met elkaar eens. Er sprankelt niets 
meer." 

Hier is dat weinig anders. Misschien ook 
daarom dat het VRT-jaaroverzicht slechts 
minimaal aandacht schonk aan de bin
nenlandse politiek pur sang. De Europese 
verkiezingen kwamen niet aan bod, de 
nationale amper. De kilometers kranten-

Filip en Mathilde, de dioxine, de millen-
niumheisa, ... alles werd samengevat in 
net geen anderhalfuur. En geen moment 
bekroop ons de idee dat we iets hadden 
gemist. 

Verder bleek uit alles dat 1999 in weinig 
verschilde van de voorgaande jaren. 
Moesten we in het begin van de jaren '90 
Saddam Hoessein en Bagdad onthouden, 
nu zijn zij vervangen door Milosevic en 
Belgrado. En volgend jaar zullen het 
waarschijnlijk Poetin en Grozny zijn. 
Vreemd toch ook dat niemand in het 
Westen het openlijk opneemt voor de be
legerde Tsjetsjenen en dat terwijl er zeker 
meer dan collateral damage zal zijn dan 
in Kosova en Irak samen. Het VRT-jaar
overzicht sloot af met het SMAK - naakte 
dames bij flink in de wol zittende schapen 
- en het prinselijk huwelijk zodat we toch 
niet helemaal met een winterdepressie 
gingen slapen. Dit jaar hopeUjk minder, 
maar beter. 

Krik 
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Costa (1) 
Het IS goed dat er artikels verschijnen zoals dat over de 
voorlopers van de Costa (WIJ, 23 dec jl Histonsche kans 
of toch vergissing?') Ze bewijzen hoe nuttig het kan zijn 
wanneer iemand als Mare Platel herinnert aan eerdere 
pogingen onn de structuur van dit land verder te hervor
men En aan de lange weg die onze voorzaten hebben 

moeten afleggen om te komen waar we nu zijn Wat een 
resem commissies en werkgroepen, ik was er al enkele 
van vergeteni Zij tonen inderdaad aan hoe geduldig ons 
volkje IS en dat het keer op keer kleine pasjes in de nch-
ting van een Vlaams-Franstalige samenleving' zijn 
Mag Ik aannemen dat er betere illustraties bestaan dan 

de foto's met een grijnzende Moureaux en een cham-
pagneklinkende Theo Lefèvre' Of moeten deze heer
schappen het Vlaamse geduld onderlijnen'' 

Jan de Laet, 
Antwerpen 

• WEDERWOORD • 

Porno 
Een dezer dagen kreeg ik het boek 'Het 
uur nul' van auteur Dirk Bracke onder 
ogen Dit fameus boek werd in 1996 be
kroond met de pnjs van de Kinder- en 
Jeugdjury van het katholieke Davidsfonds, 
en nogmaals geprezen als succesboek in 
de editie van 6 november 1999 van 
'Omtrent', tweemaandehjks magazine van 
hetDF 
In nujn regio wordt 'Het uur nul' door zo
genaamde chnsteli)ke onderwi)sinstellin-
gen aanbevolen als lectuur voor hun leer-
hngen en dit vanaf het lager middelbaar 
onderwijs De klap op de vuurpi)l het 
boek waarvan sprake wordt trouwens met 
de leerlingen naar huis medegegeven Een 
verontrust ouderpaar dat hiertegen heftig 
protesteerde werd door de schooldirectie 
laconiek afgewimpeld met als excuus „Wi) 
wisten het met" 
Alhoewel ik zeker met kan versleten wor
den als ouderwets of puriteins, rezen mijn 
haren ten berge bi) lezmg van sommige 
passages, echte porno en dito schunnighe-
den bi) de vleet 

Ik vraag mij af of de voorzitter van het DF, 
naar mijn mening een integer man, zulke 
zaken kan tolereren' 

Naam en adres 
door de redactie gekend 

Costa (2) 
Het artikel over 'Costa Vlaanderen moet 
krachten bundelen' m WIJ (23 dec '99) 
was misschien beter met verschenen 
Wat daann staat, wisten de deelnemers aan 
het Congres in Edegem van 10 juli '99 al, 
toen er over 'de valiezen' werd gesproken 
Dat die leeg waren en leeg zullen bhjven, 
was toen al te voorzien Zonde van de 
plaatsverspilling in ons weekblad 

Klara Hertogs, 
Ilimhout 

Rendabel of 
verdwijnen 
Men vergeet dat een vliegveld een econo
misch gegeven is (WIJ - 23 dec jl - 'Dan 

toch géén langere startbaan') Dat alle be
perkingen uiteindelijk de dood betekenen 
als de gemeenschap met helpt betalen en 
de bednjven onvoldoende voordeel heb
ben om mee te helpen betalen Dat is voor 
Oostende evengoed als voor Deume het 
geval Het spreekt vanzelf dat een regio
naal vliegveld met hetzelfde omvangrijk 
luchtverkeer mag ontvangen als een natio
nale luchthaven 

Dat de minister van Mobihteit straffe uit
spraken doet als „Niet alle lasten voor de 
overheid en de lusten voor de pnvé" is vol
ledig in tegenspraak met de werkehjkheid 
Alle grote infrastructuurwerken die op ter
mijn nut bijbrengen aan de economie en 
onrechtstreeks aan de overheid moeten 

door de belastingbetaler opgehoest wor
den Zo ook de verdere havenuitrusung 
van Oostende België verliest nu al aan 
Vlissingen in Nederland belangrijk haven
verkeer door zijn aarzelende houding 
Voor de kostpnjs van 22 miljard Bfr komt 
er daar een containerhaven om aan een 
bednjf van bij ons, de Hessenatie, de mi-
nistenele 'lusten' van de winst te geven 
Maar het zijn ook de Nederlanders die een 
deel van de winst zullen opstnjken 
De vliegvelden van Oostende en Deume 
kunnen, met de nodige beperkingen, bhj
ven bestaan maar met geld van de over
heid Zo met, dan moeten zij ofsvel ver
dwijnen ofwel een andere plaats knjgen 
waar ze kunnen uitbreiden en rendabel 
worden voor bednjven en automatisch 
ook voor de overheid Een tussenweg is er 
met 

Willy Degheldere, 
Brugge 

'Geen Vlaams, 
geen centen' 
Misschien een overjaarse slogan, maar 
toch nog steeds bruikbaar 
Ik wens de lezers van WIJ er attent op te 
maken dat door de keten 'Spnngfield' in 
de vestiging in de Kattestraat te Aalst, 
Franstahge verkoopsbewijzen worden af
geleverd 

Indien dit ook zou gebeuren in andere 
vestigmgen in Vlaanderen, kan klacht wor
den ingediend bij de hoofdzetel van de 
winkelketen, Middelburgstraat 64 te 1170 
Brussel 

Pierre Van Acker, 
Aalst 

Wie van de twee? 
Wanneer m de Volksunie zich twee jjerso-

nen kandidaat stellen voor het voorzitter

schap, dan is dat een bewijs van verdeeld

heid in die partij 

Wanneer in de VLD zich twee personen 

kandidaat stellen (of zelfs meer) voor het 

voorzitterschap, dan is dat een bewijs van 

democratische ingesteldheid van die par

ti) 

Wanneer in een partij zich maar één man 
kandidaat stelt is dat een bewijs dat de 
partij als een blok achter die man staat 
Gebeurt zo iets in een andere partij, dan is 
dat een bewijs van de autontaire, totabtai-
re ingesteldheid van die partij 
Tenminste volgens onze 'objectieve' pers, 
geschreven en gesproken 
Wanneer Bert Anciaux zich voor één van 
de twee VU-kandidaat-voorzitters uit
spreekt, speek hij Verhofstadt, die het ook 
horen wie van de twee hij het liefet had 
Dat IS subjectief, dat is vooroordeel en be-
voogdmg 

Herman Macs, 
Deinze 

Koninklilke iolcer 
Met veel genoegen heb ik het artikel 'Albert 
de joker van de Macht' gelezen (WIJ, 23 
dec jl) Ik zal José Fontaine, de man achter 
dit 'vertelsel', voortaan in de gaten hou
den Het IS wel straffe toebak als de waar
heid een 'mom' nodig heeft om te mogen 
verteld worden Wat me wel plezier doet is 
dat er met alleen Vlaamse republikeinen in 
dit - door onterechte macht - getekende 
land zitten Er bevinden er zich dus ook 
(hele goede') in het Waalse landsgedeelte 
Ik vond ook een stelling terug die ik al in 
een vonge lezersbnef aanhaalde, namelijk 
dat er kinderen gebruikt (zeg maar gerust 
misbruikt) worden om met de Belgische 
vlak een vals beeld van komngsgezindheid 
te helpen in stand houden Als kmd werd 
met mij hetzeffde gedaan Ik was zo klem 
dat ik met eens wist wat die vlag beteken
de 

Het is wel jammer dat belangrijke bijdra
gen aan geschiedkundige rechtzettingen, 
zoals die van Fontame, met beter aan de 
bevolking worden kenbaar gemaakt 
Indien ze bijvoorbeeld een plaats kregen 
voor of na het super geromantiseerde 
'Royalty' van VTM (om een reahsusch 
evenwicht te bieden voor zoveel onzm) 
zouden er op zeer korte üjd veel mythen 
sneuvelen 

Waar ook nog iets over te zeggen valt is de 
kleine 20 procent republikeinen die toch 
als een belangnjke groep ervaren worden 
De cijfers over vroegere en huidige geïnte
resseerden bij koninklijke fesüviteiten (en 
de leugens daaromtrent) bewijzen dat er 
een veel grotere groep is (dan mag gewe
ten worden) die het geen ene moer kan 
schelen dat dit land wel of met een ko-
ninknjk is En dat de toch wel beperkte 
overtuigde royalisten dat maar al te goed 
weten' 

Of waarom moeten de hele media anders 
gemobdiseerd worden om ons iets wijs te 
maken' De waarheid is volgens mij dat, m-
dien er evenveel aandacht besteed zou 
worden aan de échte en hele waarheid, en 
dus ook aan 'het verbod de kroon te ont

bloten', het op zeer korte üjd heel erg zou 
veranderen in dit 'zogenaamde' democrati
sche land Teveel simpele zielen worden 
simpel gehouden door een overdaad aan 
onschuldige soaps terwijl ze over de met 
zo onschuldige komnkhjke' soaps in het 
ongewisse worden gelaten De reden is 
duidehjk voor wie het wel degehjk weten 
wd 

Mady Vermeulen, 
Heusden-Zolder 

voor bekeken? 
Na meer dan 20 jaar ononderbroken hd-
maatschap en meerdere malen op de loka
le hjst te hebben gestaan heb ik getwijfeld 
om nog lid te bhjven van de VU 
Ik begnjp het bestuur met meer van de VU, 
sinds haar oorsprong een Vlaams-nationa-
le partij Nu zou 'Vlaams' meens een vuil 
woord zijn, nee toch' Het ergste van al 
vmd ik het samenheulen en huden met de 
Franstahge extremisten Het helpen overle
ven van de Waalse corruptie' Het uit han
den geven van machtsposities voor 
Vlaanderen in rud voor een goedbetaald 
jobke Het meespelen met het 'Cordon sa-
mtaire' Deze mythe is een uitvindmg van 
de Franstahgen (Cesar's 'Divide et impe-
ra') Als een partij een cordon verdient, 
dan IS het wel het FDF 
Brussel spuwt op Vlaanderen, maar steekt 
wel zijn hand in ons aller zakken Het 'ko-
mngdom' is ook totaal anü-Vlaams, terwijl 
het zonder de Vlammgen met meer zou 
bestaan AlsdeVUmetterugopVlaams-na-
tionale koers komt, hou ik het voor beke
ken 

JanGoossens, 
Ovenjse 

PS de redactie ontvangt graag brieven 
van lezers Naamloze, schekl- en smaad-
bneven gaan de scheurmand in De re
dactie behoudt zich het recht voor de 
bneven in te korten en persklaar te 
maken Bneven worden voluit onderte
kend, tenzij de schnjver verzoekt initia
len te gebruiken 

Uilenspiegel-aanbod 
Een zo goed als volledige collectie van Fedekam-Nieuws De jaargangen 

1 tot en met 28 zijn mooi ingebonden, jaargang 18 ontbreekt De jaargan
gen 29 tot en met 44 (tot oktober 1999) bestaan uit losse nummers, 1 
nummer ontbreekt Uiteraard wordt de verzameling met uit mekaar gehaald 
voor de afzonderlijke jaargangen of losse nummers Pnjs voor de verzame
ling 5 000 frank Voor afspraken telefonisch bij Mare en Ria Platel 
(Uilenspiegel), 02/720 69 84 

Het weekblad De Zwijger verscheen voor het eerst op 13 januan 1982, 
het laatste nummer zag 124 weken later het levenslicht op 24 mei 1984 De 
fnsse 'anarchistische' wind door het Vlaamse medialandschap duurde met 
lang De volledige verzameling van dit unieke weekblad wordt te koop aan
geboden voor 3 000 frank Voor afspraken telefonisch, 02/720 69 84 (Mare 
en Ria Platel) 
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In het licht van 'de grote archeologie', zou 
je haast vergeten dat er geregeld ook min
der spectaculaire, maar daarom niet min
der interessante, archeologische vondsten 
worden gedaan. Zoals bv oude muziekin
strumenten. Jammer genoeg hebben de 
meesten onder hen, zeker die van vóór de 
I6de eeuw, de gevreesde tand des tijds 
niet doorstaan en zijn ze dus niet meer be
speelbaar. Voor geschiedkundigen, maar 
ook voor bv musicologen, rijst er dan één 
grote vraag: 'Hoe klonken die dingen?' 
Door veel studie en de geduldige recon
structie van tientallen (oer)oude instru
menten zochten en vonden de samenstel
lers van de tentoonstelling 'Opgedolven 
klanken' een antwoord. De expo loopt nog 
tot eind februari 2000 in Maaseik en zal 
daarna ook Duitsland en Polen aandoen. 

VRIENDELIJK VOOR BLINDEN 
Vooraleer de oude voorwerpen en recon
structies het Limburgse Maasland aande
den waren ze ook al te bezichtigen en uit 
te proberen in het Nederiandse Assen, een 
gemeente van de noordelijk gelegen pro
vincie Drenthe. Een van de initiatiefnemers 
was Jaap Beuker, een conservator uit 
Assen. „Het was vooral de bedoeling," zegt 
hij, „om een tentoonstelling te creëren 
waar het publiek niet alleen naar kon kij
ken, maar waar het ook iets kon doen. 
Muziekinstrumenten lenen zich daar uit
stekend toe. Middels reconstructies zijn ze 
niet alleen hoorbaar, maar je kan er ook 
naar kijken én je kan ze betasten." 
Waarmee ook onmiddellijk duidelijk wordt 
dat deze volwassen tentoonstelling niet al
leen met kinderen op een prettige manier 
bezocht kan worden, maar zeker ook door 
blinden. Om het deze - wanneer het om 
exposities gaat vaak vergeten - groep men
sen extra makkelijk te maken zijn de bege
leidende teksten op de vitrinekasten ook 
in braille. Aan de ingang is er bovendien 
een maquette van de tentoonstelling, wat 
ertoe bijdraagt dat de blinde zich binnen 
de ruimte veel beter kan oriënteren. 
Dat de idee voor deze tentoonstelling ont
stond in het noorden van Nederiand, is 
overigens niet geheel toevallig. De onder
grond, terpaarde, is er gunstig voor de 
conservering van o.a. benen fluiten en dat 
is nou net één van de instrumenten waar 
veel archeologische muziek in zat. Deze 
zeer eenvoudige fluiten zijn de oudst ge
kende muziekinstrumenten uit West-
Europa. Ze werden naar schatting al ruim 
36.000 jaar geleden gebruikt en werden 
vervaardigd uit botten van bv de achterpo
ten van schapen of vleugelbonen van grote 
vogels zoals zwanen. Die waren licht en 
hadden bovendien het voordeel dat ze ge
makkelijk uit te hollen waren. Meestal be
vatten ze een drietal vingergaten. 
Verondersteld wordt dat ze niet alleen wer
den gebruikt om te musiceren, maar dat ze 
ook een rituele functie hadden. 

s inds vrijdag 10 december jl. loopt er in Maaseik 

een relatief kleine, maar wel erg boeiende 

tentoonstelling over muziek uit het verleden. 

WIJ ging er kijken. En luisteren! 

• UITSMIJTER • 

Van iets latere datum zijn de lokfluiten, die 
werden gebruikt bij het jagen. Ook zij be
stonden uit dierlijk materiaal. Tot diep in 
de Middeleeuwen werden overigens 
benen fluiten vervaardigd. Vakwerklieden 
maakten er onder meer 'fopspeenfluiten' 
uit, met aan de ene kant een fluitje en aan 
de andere kant een stukje touw met een 
speen. Ook die bestond uit dierlijk materi
aal: een stukje darm met een knoop erin... 

Een 

FLIEREFLUITJES VAN EEN CENT 
Wie de tijd neemt om deze tentoonstelling 
te bezoeken krijgt niet alleen een hele ach
tergrond inzake het ontstaan en het ge
bruik van muziekinstrumenten, maar pikt 
ook een beetje etymologie mee. Tal van 
spreekwoorden en gezegden zijn immers 
onüeend aan oude muziekinstrumenten. 
Zoals bv 'flierefluiten': uit het hout van de 
vlier is de zachte merg gemakkelijk te ver
wijderen en dat maakt het uitermate ge
schikt om er een fluit van te maken. 
Opvallend is dat veel van deze oude hou
ten fluiten met slechts één hand konden 
worden bespeeld. Dat bood de muzikant 
het voordeel dat hij de andere hand vrij 
had om ermee op een trommel te slaan. 
Door de aard van het materiaal spreekt het 
voor zich dat er weinig oude houten flui
ten zijn bewaard gebleven. Daar komt nog 
bij dat veel houten instrumenten, eens ze 
waren afgeschreven, in het vuur beland
den. 

Naast de fluiten uit been en hout vervaar
digden onze voorouders ook fluitjes uit 
aardewerk. Daaronder de meer ontwikkel
de panfluiten, maar ook de 'fluitjes van 
een cent': kleine, goedkope fluitjes uit bv 
tin die in de Middeleeuwen ais massapro
duct werden aangemaakt. 
De meest indrukwekkende blaasinstru
menten uit de oudheid zijn ongetwijfeld 
de luren, grote bronzen hoorns met een 
indrukwekkend uiteinde. Uit dit instru
ment kon en kan - want sommigen zijn 
nog steeds bespeelbaar - een geoefend 
muzikant gemakkelijk 12 tot 14 verschil
lende tonen halen. Velen van hen werden 
bespeeld tijdens rituelen allerhande en 
vaak werden deze kunstig versierde instru
menten ook als offer weggeschonken. 
Dat muziek en ritus ook in het verleden 
hand in hand gingen, wordt dan weer aan
getoond door bv het bestaan van heuse 
pelgrimshooms. Het waren aardewerken 
blaasinstrumenten die als een soort souve
nir werden verkocht in de bedevaartsoor
den. Waar bedevaarders nu hun heil zoe
ken in bv. water van de grot van Lourdes, 
werd in vroeger tijden de voorspoed afge
smeekt door het blazen op een hoorn. In 

tegenstelling tot andere blaasinstrumenten 

werd de hoorn overigens het meest ge

bruikt als signaalinstrument en minder 

omwille van zijn melodieuze kwaliteiten. 

KLAPLOPEN EN KLEPPEREN 
'Opgedolven klanken' toont de bezoeker 

niet alleen (reconstructies van) blaasin

strumenten, ook het slagwerk is promi

nent aanwezig. De oudst gevonden trom-

klinkend 
verleden 
mels (3000 v Chr.) zijn vervaardigd uit aar
dewerk en zijn daarom in een goede toe
stand bewaard gebleven. De latere trom
mels zijn vervaardigd uit meer vergankelijk 
materiaal. Dat geldt dan weer niet voor de 
aardewerken rammelaars, die in een ver 
verleden waarschijnlijk werden gebruikt 
voor het verjagen van kwade geesten. Ook 
klokken en beUetjes werden in eerste in
stantie met dat doel voor ogen gebruikt. 
Later kregen de klokken de functie die we 
ook nu kennen: deze van waarschuwing. 
Andere 'rinkelaars' leken dan weer veel op 
de tamboerijn zoals wij die ook nu nog 
kennen. Zeker is dat ze in de klassieke 
oudheid werden gebruikt bij dansen, waar
bij het niet onmogelijk is dat ze de functie 
hadden van de huidige majorettenstok. 
Niet alle instrumenten uit de oudheid kun
nen worden gelinkt aan ritus of feest. Ook 
ziekte maakt een wezenlijk deel uit van 
een mensenleven en de meest klinkende 
getuigen daarvan zijn ongetwijfeld de le-
prozenkleppers. Daarvan is dan weer de 
term 'klaploper' - nu een profiteur, toen 
een bedelaar - afgeleid. Melaatsen die 'vuil 
geschouwd' werden kregen een klepper 

[lïmidiïdhiffniffiiVonmffcajir.Tninifpai 
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en daarmee de officiële toelating om te be
delen. Deze klepper mag dan weer niet 
worden verward met de zgn. 'klepper
plank', waarmee op de dagen tussen Witte 
Donderdag en Stille Zaterdag, wanneer de 
klokken niet mochten luiden, werd opge
roepen om naar de kerk te gaan. 
'Opgedolven klanken' toont de bezoeker 
ook nog enkele mondharpen en snaarins
trumenten, waaronder de lier en de vedel. 
Het spectaculairste stuk is ongetwijfeld 
een middeleeuws orgel (13de eeuw), dat 
op ware schaal is nagebouwd (zie kader) 
en dat op zondagen wordt bespeeld en be
geleid door een koor. Was u toch al een 
tijdje van plan om een bezoek te brengen 
aan het mooiste marktplein van het 
Maasland, dan is 'Opgedolven klanken' 
een reden te meer om dat snel te doen. 

(gv) 

'Opgedolven klanken' loopt nog tot 

en met 21 februari 2000 in 'Den 

Peroun', Boomgaardstraat 2 

(zijstraat Markt), 3680 Maaseik. 

Meer info over toegangsprijzen en 

openingsuren tel 089/56.68.90. 

^ Catalogus: Opgedolven klanken. 

Archeologische muziekinstrumenten 

van alle tijden. Annemies Tamboer 

Uitg. Waanders - Zwolle. 1999. 12 

blz., 550Jr. 

Koning David 
bespeelt een 
orgel. Naast 
hem staat een 
balgentrapper. 
Het Instrument 
dateert uit de 
13de eeuw, 
Is gerecon
strueerd en Is 
nog tot eind 
februari 2000 
te bezichtigen 
en te beluiste
ren In Maaseik. 
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Orgelklanken 
uit het verleden 

Ongetwijfeld de meest indrukwekkende recon
structie die te zien is bij 'Opgedolven klanken' 
is het Van der Putten-orge\, zo genoemd naar 
Winold van der Putten die het 15de-eeuwse 
instrument speciaal voor deze tentoonstelling 
opnieuw tot leven bracht. We vallen u niet las
tig met technische details. Wel willen we kwijt 
dat het ding is opgetrokken uit hout en dat 
het van lucht wordt voorzien door vier enorme 
blaasbalgen die worden aangedreven door 
twee 'balgentrappers' Twee mensen zijn, elk 
afzonderlijk, verantwoordelijk voor twee bal
gen. Die trappen ze, een beetje zoals de peda
len van een fiets, om de beurt naar beneden 
opdat de organist voldoende lucht krijgt. 
Bij de korte voorstelling voor de pers wist de 

organist van dienst te vertellen dat er bijzon
der weinig geweten is over de muziek die op 
zo'n orgel werd gespeeld. 'Verondersteld 
wordt evenwel dat het instrument In eerste in
stantie werd gebruikt voor de begeleiding van 
Gregoriaanse gezangen Het orgel is trouwens 
pas tijdens de Barok en de Renaissance als zelf
standig instrument volledig tot bloei geko
men. Ook de toonverhouding - die vanuit het 
origineel is overgenomen - lag destijds heel 
anders dan nu, wat ook van het koor flink wat 
extra oefening vraagt. De liedjes die nu ten 
gehore worden gebracht zijn oude advents-
en kerstgezangen, maar ook volks- en minne
liederen 

(gv) 
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