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VLAAMS-NATIONAAL WEEKBLAD • • 

D e lijdensweg van Louis Moreno en 
Rakel Garcia kent een voorlopig 
eindpunt: een uur nadat de Raad 

van State had geadviseerd de beslissing van 
minister De Clerck om het echtpaar aan 
Spanje uit te leveren te schorsen, werden ze 
op vrije voeten gesteld. Voorlopig 
weliswaar. Want het arrest van de Raad van 
State van maandag spreekt slechts over een 
schorsing van de beslissing tot uitlevering. 
De Raad van State moet zich nu ten gronde 
over de zaak buigen. Een definitieve 
uitspraak wordt over zes maanden 
verwacht. 

De Raad van State blameert impliciet 
minister De Clerck. De Westvlaming 
verschool zich immers achter het 
rechtskoUege om niet zelf een kollega-
lidstaat van de Europese Unie voor het 
hoofd te moeten steunen. De Clerck schoof 
zijn politieke verantwoordelijkheid op die 
manier op de rug van de Raad van State. 

Sommigen noemen dit "staatraison", 
maar het is eigenlijk een gebrek aan 
politieke moed om belangrijke principes 
zoals mensenrechten te laten primeren op 
betwistbare politieke belangen. Er werd 
immers gefluisterd dat De Clerck gezwicht 
is voor de Spaanse druk om de Europese 
karrièrekansen van premier Dehaene niet te 
verkwanselen. In een land dat er enkele 
jaren geleden zelfs niet voor terugdeinsde 
uitgeprocedeerde vluchtelingen per C 130 
terug te vliegen naar een land in oorlog, 
was de keuze van De Clerck snel gemaakt. 
Zij het dat hij toch nog voldoende 
schaamte over had om de Basken de 
gelegenheid te geven hun gelijk alsnog voor 
de Raad van State te gaan halen. Wat deze 
week gebeurd is. 

De grimmige reaktie uit Spanje klinkt 
vals. Daar beseft men natuurlijk wel dat De 
Clerck met een advokatentruuk buiten 
schot trachtte te blijven. Er zat Spanje dus 
niets anders op dan de uitspraak van de 
Belgische Raad van State aan te vechten. Zo 
zijn de Spaanse politici gedwongen kritiek 
uit te oefenen op een rechtbank in plaats 
van op een politikus. Daarmee geven ze de 
indruk de scheiding van de machten, een 
van de basisregels uit een demokratische 
rechtsstaat, naast zich neer te leggen. We 
herinneren eraan dat een Spaanse 
rechtbank zelf toegegeven heeft dat de 
enige getuigenis tegen het Baskische 
echtpaar onder dwang werd afgelegd. 
Samen geven deze twee elementen een 
weinig fraai beeld van de wijze waarop 
Spanje het Baskisch recht op 
zelfbeschikking tracht te fnuiken. 

Vanuit Baskenland kregen we een 
open brief aan minister De Clerck van de 
Vlaamse priester Ludo Docx, volgens 
kenners de Vlaming die het best bekend is 
met de toestand in Baskenland. Docx 
schrijft dat de beshssing tot uitlevering van 
De Clerck in Baskenland een volkswoede 
heeft veroorzaakt. Hij noemde die 
beslissing „een daad van koUaboratie met 
een Spaans staatsgezag, dat zich handhaaft 
met brutale onderdrukking." 

Docx roept de Vlamingen die de 
eerstkomende maanden Baskenland willen 
bezoeken of doorkruisen op om uit 
veiligheidsoverwegingen de kenletter B van 
hun wagen te verwijderen en te vervangen 
door VL. De kranten in Baskenland hebben 
volgens Docx vol lof geschreven over de 
vele uitingen van Vlaamse solidariteit met 
de Basken. 

Als de vorst de passie preekt. 

Leefbaar 

Vlaams-Brabant 

Zpreekd gij Franz? 

Zangfeest in Cent. 

Friezen ontdooien 

De franstallge druk op Vlaams-Brabant 
neemt toe. Er Is de Adviesraad voor 

Franstallgen uit de periferie, een uitvin
ding van de Franstallge gemeenschaps
kommissie van het Brussels hoofdstedelijk 
gewest. Een orgaan dat maar één be
doeling heeft: zich mengen In Vlaamse 
aangelegenheden. De vraag van de 
Vlaamse regering aan de Raad van State 
om deze raad op te doeken is terecht. 
Deze adviesraad gaat zeer ver, niet alleen 
zetelen er Franstalige Brusselaars en ver
tegenwoordigers van de zes randgemeen
ten in, ook leden uit tien Vlaamsbrabantse 
gemeenten zonder faciliteiten maken er 
deel van uit. Daarnaast blijft het tijdschrift 
Carrefour - met Waalse subsidies! - zijn 
hatelijkheden tegen Vlaanderen spuien. 
Maar het Franstallge mollenwerk graaft 
ook op subtiele wijze. 
In L' Echo de la Haute Senne, een re-
klameblad uit Tubize (Tubeke), lezen we 
onder de titel „Tous contre Ie separa
tisme" een verslag van een merkwaardige 
bijeenkomst. Eind januari kwamen op uit
nodiging van Raymond Langendries (PSC), 
burgemeester van Tubize en Kamer-voor
zitter, de burgemeesters van Rebecq, It-
tre, 's Cravenbrakel, Kasteelbrakel en Edin-
gen samen. Ook de burgemeesters van 
Halle (CVP), Heme (CVP), Pepingen (LVB), 
Galmaarden (CVP), St.-Pieters-Leeuw (CVP) 
en Bever (CVP) waren aanwezig. Zes 
Waalse en zes Vlaamse gemeenten min of 

meer langs de taalgrens. Bedoeling van de 
bijeenkomst was „op een ogenblik dat het 
separatisme een tweede adem heeft ge
vonden" aantonen dat gemeenten uit de 
twee regio's nog met mekaar kunnen 
spreken en dat het mogelijk Is ,,de vivre 
heureux ensemble". De burgemeesters 

L' Echo de la 
Haute Senne 

sloten een akkoord over kulturele uit
wisselingen, taalklubs en verbroederin
gen. Afgesproken werd begin februari op
nieuw te vergaderen. 

Zo'n taalgrensoverschrijdende gesprekken 
zijn niet nieuw. Borgworm (Cuy Coëme, 
PS) en CIngelom (Eddy Baldewijns, SP) 
plegen regelmatig overleg, net zoals Ter 
Hulpen, Hoellaart en Overijse. Het blad 
voegt er aan toe dat Erie Poswick, de chef 
de file van de Franstallge oppositie in 
Vlaams-Brabant reeds lang aandringt op 
een vriendschaps-charter tussen Vlaams
en Waals-Brabant. Maar, zo stelt LEcho 
met spijt vast, zijn tekst ligt nog steeds 
voor onderzoek In Leuven... 

Wij hebben er niks tegen dat aangren
zende gemeenten met elkaar goede kon
takten onderhouden. Dat kan zeer nuttig 
zijn, openbaar vervoer stopt niet aan de 
taalgrens, de aanleg van de Hst richt even
veel ravage aan In Edingen als in Halle en 
Vlaamse koelen grazen even graag in 
Waalse weiden en omgekeerd. Een uit
gestoken hand mag men niet weigeren 
maar het Is wel goed om weten welke aap 
In de mouw zit. 
De betrokken Vlaamse burgemeesters zijn 
op één na allemaal CVP'ers en op Vlaams 
vlak niet van de moedigste. De praktijk 
leert dat ze van de verfransing niet wakker 

. liggen, ze weten nochtans dat de druk op 
hun gemeenten elke dag toeneemt, maar 
ze laten betijen. In zo'n klimaat kunnen de 
Franstallgen ongehinderd hun gangen 
gaan. Op jaarmarkten en foren bieden 
Waalse kramers in hun taal waren aan, 
terwijl over de taalgrens Vlamingen zich 
zonder morren aanpassen, hetzelfde geldt 
de horeca. 
Hoe is het In de gemeentehulzen gesteld, 
en In de postkantoren? En hoe ver reikt de 
soepelheid van Vlaamse scholen om Frans
talige ouders ter wille te zijn? Waalse 
notarissen komen ongegeneerd hun 
Franstalige mededelingen In Vlaamse ge
meenten aanplakken. Vlaamse kollega's 
schromen zich niet eveneens Franstallge 
boodschappen uit te hangen. Wat zouden 
ze? Er is toch geen overheid die reageert. 

enz... Wie met de neus op de feiten woont 
maakt zich zorgen, de burgemeesters 
blijkbaar niet! 

Wij hebben alle redenen om ons zorgen te 
maken over deze evolutie en willen de 
Vlaamse burgemeesters, voor ze naar een 
nieuw gesprek gaan, aanraden onderling 
te overleggen hoe ze hun Waalse kollega's 
op deze sluipende verfransing kunnen wij
zen Franstallgen kennen nu eenmaal niet 
de behoefte om zich aan te passen. 

Om het mom van,,dreigend separatisme" 
verzamelt burgemeester Langendries zijn 
Vlaamse kollega's, hen kennende moet hij 
daar niet bang voor zijn. De Vlaamse bur
gemeesters zijn zorgzame, brave politici 
maar braaf zijn Is pok hier geen deugd. 

Ooit al een van hen horen protesteren 
tegen bladen als i'Ecrto dat officieel enkel 
Waalse gemeenten bedient maar tot ver In 
Vlaams-Brabant aan huis komt' Nooit één 
woord Nederlands! En dat wil ons komen 
uitleggen hoe goed het is om samen 
gelukkig te leven. 

Het wordt hoog tijd dat de politieke par
tijen én de Vlaamse beweging zich ook 
over die Vlaamse rand zorgen maken want 
de Franstalige Inmenging reikt veel verder 
dan de faciliteitengemeenten, deze rukt 
stijf op. De echo is reeds te horen richting 
Pajottenland en Ninovel 

Maurits van Lledekerke 



GELIJKHEID 
Volgens het principe dat alle 
Belgen gelijk zijn, heeft de Senaat 
met de vereiste speciale 
meerderheid van twee derde een 
eerste herziening van de grondwet 
goedgekeurd: naast kamerleden en 
senatoren krijgen voortaan ook de 
leden van de gewest- en 
gemeenschapsraden recht op een 

gratis treinkaart. VU-senator ]an 
Loones vond de 
grondwetswijziging ontluisterend 
voor het werk van de Senaat. 
Senaatsvoorzitter Frank Swaelen 
riep op om zich niet blind te staren 
op trivialiteiten, en de Senaat de 
tijd te gunnen zijn 'draai' te 
vinden. 

Vlaams panement 
„Ik herinner mij iiet plecintige ogenblil< in de jaren zeventig 
toen de eerste vergadenng plaatsvond van het Vlaams 
parlement, dit wil zeggen de Vlaamse leden van de 
toenmalige Kamer en Senaat. De gezamenlijl<e Volksunle-
fraktie, ruim dertig man sterk, hief De Vlaamse Leeuwaan. 
Dat stond de volgende dag in de kranten te lezen, al had 
een joernalist genoteerd dat één parlementslid van de 
Volksunie niet meezong - en dat was ik. Zoals wel bekend 
zal zijn, had ik geen goed oog in dat federalisme." 

Lode Claes In Trends. 1 februari '96. 

• DOORDEWEEKS • 

Aan het huidig tempo zullen de 
Belgische koelen tegen het einde van 
het melkjaar '95-'96 een overproduk-
tle van 50 miljoen liter bereiken. Dat 
zou de melkproducenten een boete 
opleveren van 750 miljoen frank. 

De bewakingsfirma van Seeu-
ritas mag van minister van Binnen
landse Zaken Vande Lanotte (SP) niet 
patrouilleren in de Tuinwijk van Bor
gerhout. De buurtbewoners van de 
wijk wilden Securitas inschakelen om 
de kriminaliteit in hun wijk aan banden 
te leggen. 

Drie zeventienjarige leerlingen 
van het Instituut Heilige Kindsheid te 
Ardooie werden een week geschorst. 
Ze hadden de hosties in het tabernakel 
van de kapel vervangen door fllppo's. 
Vervolgens deelden ze in het Jeugd-
kafee de Heilige Kommunie uit. 

3 Nadat een bejaarde vrouw 
overfeden was, waarschijnlijk aan de 
gevolgen van het inslikken van zo'n 
flippo, kondigde minister Colla (SP) aan 
dat hij de flippo's en ander niet eetbaar 
materiaal in voedingswaren wil ver
bieden. 

510.216 officiële werklozen, een stij
ging van meer dan 5.000 tegenover de 
maand voordien. De stijging van de 
werkloosheid deed zich vooral in Vlaan
deren voor (-1-7.160). In Brussel bleef 
de toestand ongewijzigd, en in Wal
lonië daalde het aantal werklozen met 
1.788 eenheden. 

9 De paus brengt een bezoek aan 
Centraal- en Zuid-Amerika. Hij zal Gu
atemala, El Slavador Nicaragua en Ve
nezuela bezoeken. De kerkleider kon
digde aan dat hij tijdens zijn reis zal 
oproepen tot sociale gerechtigheid en 
het waarborgen van de rechten van de 
inheemse bevolkingen. Progressief na
tionalisme? 

^ Ouders van leerlingen van de 
Vlaamse school in Linkebeek protes
teerden tegen de tijdelijke aanstelling 
van een Nederlandsonkundige turn-
leraar, een verantwoordelijke voor het 
naschools toezicht en een leraar no
tenleer 

f Ronny Crab, de charmante ver-
ensman van de zusters van de 

Arme Klaren, werd in beroep vrijge
sproken. Hij zou de Arme Klaren ver
schillende miljoenen ontfutseld heb
ben, en hen geslagen hebben. 

a| Senaatsvoorzitter Frank Swae
len vindt het gering aantal senatoren 
een probleem. Van de 184 senatoren 
vroeger schieten er in de nieuwe af
geslankte senaat nog 71 over, waarvan 
er nog 21 tegelijk lid zijn van een 
regionaal parlement. De senaat heeft 
tegenwoordig een pak minder be
voegdheden, en zou moeten funkti-
oneren als een "ontmoetingsplaats" 
tussen de federale instanties en de 
gemeenschappen. 

ONDERHANDELINGEN 
Het IJzerbedevaardersforum reageert po
sitief op het antwoord van het IJzer-
bedevaartkomitee op het ultimatum van 
het Forum. Principieel ging het IJzer-
bedevaartkomitee akkoord om op ter
mijn een meerderheid van leden van de 
algemene vergadering van het Komitee te 
verkiezen, mits bepaalde overgangsmaat
regelen en bepaalde voorwaarden in acht 
genomen worden die de kontinuïteit van 
de werking van de vzw moeten waar
borgen. Het Forum wil nu de onder
handelingen snel verderzetten. 

2Een week na de berichten over de gun
stige wending in de onderhandelingen 
tussen Komitee en Forum kwam in Diks-
muide een brief toe van de Werkgroep 
Radikalisering IJzerbedevaart. Het tijds-
stip is volgens VNJ-Leidster Ledy 

Broeckx, die niet nalaat te melden dat ze 
ook deel uitmaakt van het Forum, louter 
toeval. 

Op haar beurt wil de Werkgroep Ra-
dikalisermg onderhandelen met het IJ-
zerbedevaartkomitee. Ze schuift twee 
aandachtspunten naar voren: de inspraak 
in het Komitee, en de terugkeer van de 
IJzerbedevaart naar de oorspronkelijke 
eisen van de Frontbeweging. Wat het 
eerste punt betreft eist de Werkgroep het 
ontslag van het Komitee, en de vorming 
van een nieuw IJzerbedevaartkoraitee. 
Dat moet dan voor de helft bestaan uit 
leden van het bestaande Komitee, en voor 
de helft uit leden van Forum en Werk
groep. Dat nieuwe komitee moet op z'n 
beurt de verkiezing van een nieuw IJ-
zerbedevaartkomitee voorbereiden. 
Kortom, het realisme is bij de Werkgroep 
ver te zoeken. 

Wie gaat er schuil achter deze Werk
groep? Haar korrespondentie-adres is ge
vestigd in het Verbondshuis van het VNJ 
in Antwerpen. Verder maakt een 
OCMW-raadslid van het Vlaams Blok er 
deel van uit, die net ak Michiel Debackere 

bij de recente verkiezingen in de schoot 
van het IJzerbedevaartkomitee niet meer 
herkozen geraakte. 

De leden van de werkgroep vertegen
woordigen voor de rest vooral radikale 
Vlaams-nationale verenigingen en stich
tingen zoals NSV, Voorpost, Were Di, 
Sint-Maartensfonds, Borms Dokumenta-
tie- en Aktiecentrum, Vormingsinstituut 
Wies Moens, Gebr. Van Raem-
donckkring, dr. G. De Paep-fonds, en de 
Stichting Nestor Gerard. Bij een aantal 
van deze groepen is de lijn tussen Vlaams
nationaal en radikaal rechts onbe
staande. 

TAALKADER 
De Vaste Kommissie voor Taaltoezicht 

(VKT) schreef de minister van Amb
tenarenzaken Flahaut (PS) dat ruim twin
tig openbare besturen volstrekt in ge
breke blijven met hun taalkaders. Ze 
mogen geen enkele aanwerving of be
noeming doen. 

Het gaat volgens De Standaard o.m. over 
de federale ministeries van Verkeerswe
zen en Infrastruktuur, Landsverdediging, 
Arbeid, Sociale Voorzorg en Volksge
zondheid en openbare diensten als de 
RVA, het legermuseum, het Nationaal 
Instituut voor Oorlogsinvaliden. Deze 
diensten hebben sedert de hervorming 
van het ambtenarenstatuut nog geen 
nieuw taaikader ingediend of een erg 
onvolledig dossier naar de VKT ge
stuurd. 
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UNIOP 
Voor het Hof van Kassatie ging deze week 
een historisch proces van start. Naast 
diverse politici en ambtenaren, vooral 
van socialistische signatuur, staat immers 
ook een gewezen minister terecht: Guy 

Coëme. 

Het is pas de tweede keer in de ge
schiedenis van België dat een minister 
terechtstaat voor het hoogste rechtskol-
lege. De vorige keer, meer dan honderd 
jaar geleden, betrof het minister van 
Defensie Chazal die terechtstond voor 
een duel met een parlementslid van de 
Meetingpartij. 

Coëme en zijn hovelingen, zoals een krant 
hen noemde, worden beschuldigd van 
korruptie. Het Brusselse onderzoeksin
stituut Untop leverde in ruil voor duur
betaalde of soms niet eens uitgevoerde 
studies aan PS-politici allerlei voordelen 
in natura. Wat Coëme betreft ging het om 
een gratis opiniepeiling, een taalkursus 
Engels, de rekening bij een krantenboer, 
het loon van een pr-medewerker op zijn 
kabinet. 

Coëme vindt dat hij terechtstaat als zon

debok voor een ganse politieke generatie. 

Volgens de gewezen PS-vice-premier kan 

hem niet meer aangewreven worden dan 

elke andere politikus in de jaren tachtig, 

toen de financiering van verkiezingen en 

partijen geen wettelijke regeling kende. 

Coëme heeft gelijk als hij zegt dat hij de 

enige politikus is die in de Uniop-zaak 

terechtstaat. 

Hij heeft ongelijk als hij zegt het offer te 
zijn voor een ganse politieke generatie. 

Ook toen het nog toegelaten was om 
partijen, politici of kampagnes met "gif
ten" te spekken, was korruptie strafbaar. 

Coëme, de 

enige 

politikus In de 

Uniop-rechts-

zaal. 



Se non è vero... 
i lnkele woorden uit de toespraak die kanselier 
Kohl in Leuven hield bij de aanvaarding van zijn 
ere-doktoraat, schoten de Britten in het ver
keerde keelgat. Kohl waarschuwde dat "een 
langzaam schip niet de hele vloot mag op
houden". Van over het Kanaal luidde de reaktie: 
"de armada zinkt wanneer niet alle schepen op 
elkaar zijn afgestemd." De Duitse kanselier had 
ook gezegd dat het alternatief voor de Europese 
integratie oorlog is. 

Gekoppeld aan een bekend gezegde van Rinus 

Michels daarentegen, een oude suksesrijke voet
baltrainer uit Nederland, komt men tot ge
volgtrekkingen die een verrassend licht werpen 
op de recente Europese politiek. Michels zei 
immers: voetbal is oorlog. Dus: het alternatief 
voor de Europese integratie is voetbal. 

Zo is het nu klaar als pompwater waarom het 
Europees Hof van Justitie het transfersysteem in 
het voetbal onderuit haalde: het Hof wil het 
voetbal kapot maken. 

Maar Dehaene, een gekend voorstander van de 

Europese integratie die doorgaat als biezonder 
intelligent, wil nochtans het Europees Verdrag 
laten wijzigen zodat dit arrest zonder voorwerp 
zou worden. Is de Belgische premier Dehaene zo 
dom dat hij de strategie van het Hof niet 
doorziet? Neen, hij werd alleen op het verkeerde 
been gezet door zijn mannetje in dat Europees 
Hof, de gewezen PSC-vice-premier Wathelet. 

Konklusie: gans Europa stelt nu vast hoe on
geschikt Melchior Wathelet wel is voor de zware 
taak van Europees rechter. 

• DOORDEWEEKS • 

VLAN 

Namens de VU protesteerde Sven Gatz 

tegen de beslissing van Brussels gewest
minister Hasquin (PRL) om het adver
tentieblad Ylan te bezigen voor bepaalde 
overheidspublikaties van het hoofdste
delijk gewest. 

Gatz ontkent de bewering van Hasquin 
dat Vlan tweetalig is: „Vlan is Franstalig. 
De voorpagina is Franstalig, de publiciteit 
is voor 99% Franstalig, de advertenties 
zijn voor 95% Franstalig, de artikels en 
lezersbrieven zijn uitsluitend Franstalig 
en vaak hatelijk tegenover de Vlamin-
gen." 

De VU-fraktie vraagt dat de bedoelde 
publikaties van het gewest minstens ook 
in Deze week in Brussel zouden ver
schijnen. Volgens Gatz is het Vlan-geval 
„symptomatisch voor de manier waarop 
(sommige) Franstaligen Brussel zien, en 
voor de plaats die zij in dat Brussel 
reserveren voor de Vlamingen." 

De affaire werd door V/c Anciaux ge
agendeerd op de ministerraad van het 
hoofdstedelijk gewest, vandaag donder
dag. 

IIMAN 
Pater Leman, direkteur van het Centrum 

voor Gelijkheid van Kansen en Racis

mebestrijding, begaf zich deze week op 
een gevaarlijk pad. Deze ambtenaar, hij is 
hoofd van een dienst die ressorteert on
der de "diensten van de eerste minister", 
publiceerde samen met een Kortrijks Eu
roparlementslid van de SP, Philippe De 

Coene, in De Morgen een vrije tribune. 
Wat voor een ambtenaar op zich al on
gepast is. 

Het tema van de tribune had bovendien 
niets te maken met de dingen waarover 
Leman zich moreel zeggenschap mag toe
eigenen, nl. de gelijkheid van kansen en 
de racismebestrijding. De tribune han
delde over een aangelegenheid waarover 
de SP in West-Vlaanderen moord en 
brand schreeuwt: de uitnodiging van 
Vlaams Blok-mandatarissen voor een in
formele werkgroep in het arrondissement 
Kortrijk-Roeselare-Tielt die het opneemt 
voor de streekbelangen. 

Uit protest tegen de aanwezigheid van het 
Vlaams Blok in dat platform, blijft de SP 
er weg. Leman voelde zich deze week 
geroepen om de argumenten van de par
tijen die wél in het overlegplatform ble
ven zitten nadat de SP daar vertrokken 
was, met een SP-politikus te helpen ont
zenuwen. Het is niet de opdracht van 
Leman om de strategie tegen het Vlaams 
Blok van een politieke partij te onder
steunen. 

AQUAFIN 
Frieda Brepoels beschuldigde Aquafin er
van landbouwgrond te vervuilen. Volgns 
de bestendig afgevaardigde van de Volks
unie in Limburg laat Aquafin, de nv die in 
opdracht van het Vlaams gewest wa
terzuiveringsinstallaties uitbaat en be
heert, grote hoeveelheden slib door loon-
werkers op landbouwgronden storten en 
uitspreiden als bodemverbeteraar. Het 
verhaal stond in Het belang van Lim

burg. 

Aquafin is immers sedert augustus vorig 
jaar niet meer gebonden aan het res-
pekteren van milieunormen voor het slib, 
en voor de bodem waarop dat slib gestort 
mag worden. Die normen stonden tot dan 
vermeld in Vlarem 2, het Vlaamse re-

Aibert vindt 
dat kleuters 
een tweede 
taal moeten 
leren. 

glement voor de milieuvergunningen. De 

Vlaamse regering treuzelt om nieuwe 

normen in een besluit te vatten. 

Brepoels vreest nu dat indien deze kwes
tie niet snel opgelost wordt, over een jaar 
of tien de landbouwgronden gesaneerd 
zullen moeten worden. Boze boeren uit 
Limburg hadden de bewindsvrouw ge
alarmeerd. De landbouwers vonden het 

nogal straf dat zij zich wat bemesting 
betreft aan zeer strenge normen moeten 
houden, terwijl Aquafin slib op de land
bouwgronden stort dat zo vervuild kan 
zijn dat het als gevaarlijk afval beschouwd 
moet worden. 

A Ibert II pleitte voor zo'n vijfhonderd gestelde lichamen 
voor de invoering van de tweede taal vanaf het 

kleuteronderwijs. 

De troonzaal van het Koninklijk Paleis 
vormde vorige woensdag het verzamel
punt voor zo'n vijfhonderd mensen die de 
eer genieten als gesteld lichaam konink
lijke erkenning te genieten. 
Albert toonde zich in het gezelschap van 
veelal met chauffeurs aangevoerde no
bele heren en edele vrouwen van zijn 
sociale kant: in zijn nieuwjaarstoespraak 
drukte hij zijn bezorgdheid uit over de 
achterstelling van jongeren zonder di
ploma, langdurig werklozen en andere 
groepen die naar de rand van de sa
menleving dreigen af te schuiven of zich 
daar al bevinden. 
De koning van de Belgen beklemtoonde 
het belang van het taalonderricht. Hij 
pleitte er voor om al vanaf het kleu
teronderwijs een tweede taal aan te leren, 
en deze taal in het lager onderwijs sys
tematisch in te voeren. Een derde taal kan 
dan aan bod komen vanaf het sekundair 
onderwijs. Albert had die inzichten ge
lezen in een witboek van de Europese 
Kommissie. Niet bepaald de meest ge
specialiseerde instelling inzake taalonder
wijs. Echte onderwijsdeskundigen zijn het 
er niet over eens of het onderwijs van een 
tweede taal voor kleuters wel een goede 
zaak is. 

En met zijn voorstellen trapt Albert op nog 
enkele andere zere tenen. Een paar jaar 
geleden verketterde Vlaanderen immers 
een initiatief van een Franstalige gravin, 
Tessa de Brogueville, die de vereniging 
2Pro Lingua oprichtte om te lobbyen voor 
een nog sterker doorgedreven taalon
derricht. De edelvrouw kreeg te horen dat 
het vreemde talen-onderricht in Vlaan
deren kwantitatief en kwalitatief al aan de 
Europese top staat. 
Peter De Roever van de Vlaamse Volks
beweging vond de zaak ernstig genoeg 
om er een persbericht over rond te stu
ren. Daarin vraagt hij zich af waarom de 
koning zich achter dergelijk dubieus pro-
jekt schaart. De Roover suggereert zelf 
het antwoord op z'n vraag: "Wellicht moet 
hierachter een poging vermoed worden 
om tot een nieuwsoortige tweetaligheid 
aan te zetten. Deze maakt evenwel geen 
enkele kans meer." 
Albert beperkte zich in zijn toespraak niet 
tot een pleidooi voor taalonderricht voor 
kleuters. Hij vond ook dat er in elk klas
lokaal een komputer thuishoort, dat de 
beste leraars ingezet dienen te worden 
voor het tweede kansonderwijs, en dat 
school en bedrijf beter op elkaar moeten 
inspelen. Enkele maanden geleden nog, 

bij de beruchte huldiging van de Ne-
deriandse schrijver Harry Muiisch, kreeg 
de vorst de taaiflaminganten op zijn hand 
met een warm pleidooi voor het Ne
derlands en alle talen in Europa 
Men zag graag door de vingers dat de 
vorst toen de woonst van de gemeen
schappen betrad. En ook vorige week 
wandelde Albert; ongevraagd, zelfs zonder 
bellen, rond in de kamers en kamertjes 
van dat huis. Door zich met onderwijs, 
kuituur en taal te bemoeien ontziet hij 
zelfs de meest gemeenschapseigen be
voegdheden niet. Albert doet bij wijze van 
spreken met de kookpotten van de ge
meenschappen open om zijn mening te 
geven over het dagelijkse eten van de 
Vlamingen en de Franstaligen. 
Mag hij dat zomaar? Daarover bestaat 
diskussie. Sommigen zijn de mening toe
gedaan dat de koning zo'n beetje de rol 
van levend geweten in het federale België 
mag spelen. En zich dus mag moeien 
waarmee hij maar wil We zijn het met hen 
niet eens. In de grondwet beschrijft een 
gans hoofdstuk de relatie tussen de ko
ning en de federale regering. Daarin staat 
dat de koning niets mag doen of zeggen 
zonder dat hij gedekt is door een mi
nister 

Het is dus de federale regering, en meer 
bepaald de eerste minister, die de ver
antwoordelijkheid draagt voor wat Albert 
zegt en niet zegt. Welnu, wat ons betreft 
kan het niet dat Dehaene als federale 
premier even de Vlaamse regering, of de 
Vlaamse ministers van Kuituur of Onder
wijs komt vertellen wat ze volgens hem 
wel moeten doen of laten met de aan
bevelingen uit een Europees witboek. 
Zelfs wanneer het konijn met pruimen of 
de coq au vin volgens Albert nog zo 
uitstekend ruiken. Want ook als de vorst 
de passie preekt, is het Dehaene die 
spreekt! 

(PdJ) 



stof tot spreken 
Ons aller Hugo Van Dienderen (Agalev) 

pakt na de roodwangwaterschildpadjes en 

de ongeschoren schapen nu ook het 

wereldschokkende probleem van de 

blaffende honden aan. Het wakende 

kamerlid richt dit keer zijn pijlen op de 

'anti-aboiements-halsband'. Niet omdat hij 

de term niet vertaald krijgt, wel omdat hij 

in Touring Club' gelezen had dat de 

halsband middels een ultrasoon geluid het 

monotone blaffen kan stoppen. Van 

Dienderen had graag van Pinxtens kabinet 

vernomen of dat monotone blaffen van de 

hond wel degelijk zonder reden is en welke 

de invloed zal zijn van de halsband op het 

gedrag van het dier? Pinxtens kabinetsleden 

- die het bij het horen van de naam Wan 

Dienderen' zo stilaan zwart voor de ogen 

wordt - hebben nog geen antwoord 

kunnen vinden. Of zijn ze 'gehalsband'? 

«• WETSTRAAT 4 

Etienne Van 
Vaerenbergh: 

"Taalwetten 
straf-

rechterlUk 
sanlctloneei^ 

baar maken." 

4 

De VU verketterde de studie over Vlaams-Brabant 
die minister-president Van den Brande liad 

besteld, en formuleerde een rist eigen voorstellen. 

Vlaams en 
leefbaar 

In november vorig jaar stelde het stu
diebureau Mens en Ruimte een dikke 
studie voor: "De Vlaamse Rand rond 
Brussel in sociale en kulturele transitie: 
bouwstenen voor een Strategisch Plan". 
Het bureau heeft al enkele betwiste stu
dies op z'n kerfstok in opdracht van CVP-
gewestminister Chabert, die het ekono-
misch nut van de Europese Unie voor 
Brussel en omstreken bewezen wilde zien. 
Ditmaal was CVP-minister-president \an 

den Brande de opdrachtgever. 

Het nieuwe werkstuk van Mens & 
Ruimte krijgt ook nu de wind van voor. 
Eerst van het Vlaams Blok, vorige week 
van de Volksunie. Bert Anciaux, Etienne 

Van Vaerenbergh, Willy Kuijpers en Nelly 

Maes formuleerden gefundeerde kritiek 
op de metodologie, en op de voorgestelde 
akties. Volgens de VU-ers zijn vele voor
stellen uit de studie strijdig met het 
Vlaams belang, miskennen ze het huidig 
institutioneel en wettelijk kader, hypo-
tekeren ze de toekomstige uitbouw van 
Vlaanderen op grondwettelijk en wet
telijk vlak, en staan ze zelfs haaks op de 
opties die de regering Van den Brande in 
haar regeerverklaring had gelicht. 

Er werd het scherpst geschoten op de 
suggesties om vreemde talen te laten 
gebruiken door de lokale besturen als een 
soort "onthaalfaciliteiten". Deze onder
graven immers de taalwetgeving, waar
door de studie een pleidooi bevat om de 
wet met de voeten te treden. 

De studie wordt momenteel besproken in 

het Advieskomitee Brussel en Vlaams-

Brabant van het Vlaams parlement. De 

VU verdedigt er het standpunt dat de 

maatregelen die Mens en Ruimte voor

stelt, grotendeels moeten afgewezen wor

den. 

Tegenover het studiewerk van Mens en 
Ruimte plaatste de VU een eigen stra
tegisch plan voor Vlaams-Brabant. De 
Volksunie vertrekt van de belangrijke 
zorg om Vlaams-Brabant Vlaams en leef
baar te houden: het Vlaams, groen en 
sociaal karakter van de jonge provincie 
moet maksimaal beveiligd worden. 

COCOF 

Hoe dringend het Vlaams karakter van de 
rand bevestigd en versterkt oet worden, 
blijkt uit de aanhoudende provokaties 
vanuit de Franstalige gemeenschapskom
missie van het Brussels ho'^fdstedelijk 
gewest. Zoals bekend richtte de Cocof 
enkele weken terug een "Adviesraad voor 
Franstaligen uit de periferie" op. De 
Vlaamse regering reageerde prompt met 
een beroep tot nietigverklaring bij de 
Raad van State. Men kan zich immers 
moeilijk een schrijnender voorbeeld in
denken van een schending van het ter
ritorialiteitsbeginsel waarop de loyauteit 
in de Belgisch federatie berust. 

Maar het Vlaamse beroep tot nietig
verklaring maakte bij de Cocof blijkbaar 
geen indruk. Op diezelfde dag dat de VU 
haar plan voor Vlaams-Brabant wereld
kundig maakte, trof de Cocof twee be
sluiten om deze Adviesraad in werking te 
stellen. Cocof-voorzitter Hasquin (PRL), 
FDF-minister Gosuin en de zogeheten 
"kommunautair seksloze" (naar het voor
beeld van de federale regering telt de 
minister-president in het Brussels gewest 
ook niet mee bij de samenstelling van de 
paritaire regering) Brussels PS-minister-
president Picqué spelen dus verder met 
vuur. 

Een eerste besluit bepaalt de samenstel
ling van deze Adviesraad: naast Frans
talige Brusselaars telt deze leden uit de zes 
faciliteitengemeenten én leden uit tien 
Vlaamse gemeenten zonder faciliteiten 
maar met een belangrijke Franstalige 
minderheid. 

In een tweede besluit wordt de bevoegd
heid van de Adviesraad omschreven: 
standpunten innemen en suggesties doen 
op terreinen die het gemeenschapsleven 
van alle Franstaligen aanbelangen en bin
nen de bevoegdheidsdomeinen van de 
Cocof liggen (kuituur, gezondheid, bij
stand aan personen). Le Soir titelde: 
nieuwe faciliteiten voor 16 gemeenten. 

Het zou echt al te gek zijn indien de Cocof 

ongestraft het territorialiteitsbeginsel op 

zo'n manifeste wijze zou mogen schen

den. Maar momenteel bestaan er volgens 
VU-er Etienne Van Vaerenbergh nog an
dere schendingen van het territioriali-
teitsbeginsel, stuk voor stuk hinderpalen 
die het versterken en het bewaren van het 
Vlaams karakter van Vlaams-Brabant in 
de weg staan. 

TERRITORIALITEIT 

Het Vlaams parlementsUd somde een 
indrukwekkende lijst op: de niet-splitsing 
van het kiesarrondissement Brussel-
Halle-Vilvoorde (BHV) voor de verkie
zingen voor de Kamer, de Senaat en de 
Europese verkiezingen; de niet-splitsing 
van het gerechtelijk arrondissement Brus
sel; het bestaan van de faciHteiten in zes 
randgemeenten en in Bever; het bestaan 
van federale faciliteiten voor iedereen in 
Vlaanderen die zich tot federale instanties 
en administraties richt; het voortbestaan 
van onwil op taalgebied binnen federale 
tweetalige diensten en administraties; de 
niet-afdwingbaarheid van de taalwetten, 
nochtans wetten van openbare orde; het 
ontbreken van een aan Vlaams-Brabant 
aangepaste regeling voor het stemrecht 
van EU-onderdanen; en de te beperkte 
bevoegdheden van het Vlaams Parlement 
inzake taalwetgeving. 

De Volksunie wil integendeel elke indruk 
van feitelijke tweetaligheid verbannen. 
Daarom stelt ze voor om alle aangehaalde 
schendingen van het territorialiteitsbe
ginsel weg te werken. De partij engageert 
zich om deze punten op de agenda te 
plaatsen bij de volgende onderhande
lingen over de staatshervorming. 

Op dit ogenblik, binnen het kader van de 
huidige Vlaamse bevoegdheden, kan 
Vlaanderen echter ook al van zich af
bijten, vindt Van Vaerenbergh. De VU wil 
het verplicht gebruik van het Nederlands 
wettelijk vasdeggen voor alle admini
stratieve diensten van Vlaamse gemeen
schap, federale overheid, lagere besturen 

De vu wil elke 
feiteiUke 
indruk van 
tweetaiigiieid 
in Vlaams-
Brabant 
verbannen. 

en autonome overheidsbedrijven in 

Vlaanderen. De VU wil de taalwetten 

strafrechterlijk sanktioneerbaar maken. 

NEDERLANDS LEREN 

Op het vlak van het Franstalig lager 

basisonderwijs in de rand vraagt de VU de 

stopzetting van de betoelaging. Deze 

scholen moeten bovendien de integratie 

van anderstaligen in Vlaanderen bevor

deren. Het is daarom nodig dat de pe

dagogische inspektie in die scholen door 

de Vlaamse (en niet door de Franse!) 

gemeenschap uitgeoefend wordt. 

De VU wil het Vlaams karakter verder 

versterken via de gemeenten en via de 

bevoegdheden kuituur, huisvesting (bvb. 

Vlabinvest, het dekreet Suykerbuyk-Van 

Vaerenbergh), ekonomie en werkloos

heid. Wat dit laatste betreft stelt de VU 

voor om alle Nederlandsonkundige 

werkzoekenden (en niet alleen de al

lochtonen) de verplichting op te leggen 

kursussen Nederlands te volgen om aan

spraak te kunnen blijven maken op een 

werkloosheidsvergoeding. 

(Pdj) 



Aandacht voor de si 

portbeleid wordt vaak als een sympatiek 

bijvoegsel van kultuurbeleid beschouwd. 

Frank De Vis, voorzitter van de VU-Sportkommissie, 

is het daar niet mee eens. 

De interesse van de politiek om een 
degelijk sportbeleid uit te bouwen is altijd 
zeer klein geweest. De sport wordt ge
doogd als een sympathiek aanhangsel 
binnen het kultuurbeleid. Er is nooit 
voldoende aandacht geweest om een vol
waardig sportbeleid uit te stippelen. 

- Zo vermeldt het Vlaamse regeerak
koord enkele algemene, niets zeggende 
lijnen: „Ter bevordering van een dy
namisch engagement in de maatschappij 
en vanuit de zorg voor de gezondheid van 
de Vlaamse bevolking, verdient de sport-
promotie grote aandacht, vooral bij de 
jeugd". 

- In de verkiezingsprogramma's van di
verse partijen wordt de sport eveneens als 
een kultuuraanhangsel behandeld, laat 
staan dat het item „sportbeleid" in een 
verkiezingsdebat ooit aan bod zou ko
men. 

- Er zijn liefst 5 Vlaamse ministers die 
beslissingsrecht hebben over sport: de 
Kultuurminister, officieel bevoegd voor 
sport; de minister-president met het pro
ject Vlaanderen Euro 2000, waarbij de 
sport de naambekendheid van Vlaan
deren moet internationaliseren; de mi
nister van Tewerkstelling met o.a. zijn 
projekt van een Vlaamse profwielren-
nersploeg; de minister voor het gezond
heidsbeleid, die verantwoordelijk is voor 
de medisch verantwoorde sportbeoefe
ning (bv. de doping) en de Onderwijs
minister, die bevoegd is voor de school
sport. 

Is sport dan zo onbelangrijk? Neen. Liefst 
1 miljoen Vlamingen zijn aangesloten bij 
Vlaamse sportbonden, die resoneren on
der de vlag van de VSF (Vlaamse Sport
federaties), zoals de Vlaamse Tennis Ve-
reninging, de Vlaamse Atietiek Liga, de 
Vlaamse Volleybal Bond, enz... Nog eens 
300.000 Vlamingen zijn lid van een niet 
gefederaliseerde sportfederatie, zoals 
voetbal, wielrennen, basket. Deze bon
den weigeren zich reeds 18 jaar aan de 
politieke realiteit aan te passen en stellen 
zich boven de wet, met de steun van 
unitaire krachten (bv. de Nationale Lo
terij). 

Maar het zou niet korrekt zijn te zeggen 

dat de politiek volledig afzijdig blijft bij 

het sportgebeuren in Vlaanderen. Heel 

wat dekreten geven een degelijke wet

telijke onderbouw aan de sport. Al ge

beurt veel fragmentarisch en hinkt de 

wetgever vaak achter de feiten. 

Maar helemaal te gek wordt het, wanneer 

een federale eerste minister zich geroepen 

voelt om zich met de sport te moeien, 

zoals in het geval van de voetbaltransfers. 

Premier Dehaene is daarbij niet aan zijn 

proefstuk. 

- Zo vond hij het nodig om tussen te 

komen met 450 miljoen voor de re

novatie van de voetbaltempel, de Hei-

zel. 

- Zo vond hij het nodig om tussen te 

komen bij de Vlaamse regering, om 

Brugge 250 miljoen frank te geven voor 

de aanpassing van het Olympiastadion in 

het vooruitzicht van de 2 of 3 matchen in 

het Europees voetbalkampioenschap. 

Misschien kan hij eveneens het probleem 

van de voetbalschuld Europees aankaar

ten. In België bedraagt de gekumuleerde 

schuld van alle eerste klassers 2,5 miljard 

frank, aldus AA Gent-voorzitter Van Mil-

ders. Deze schuld is hoofdzakelijk op

gebouwd door „het boven zijn stand 

leven", ondanks de fiskale voordelen die 

werden gegeven zoals de volledige fiskale 

aftrek van de huur van de loges of seats en 

de fiskale vrijstelling van de vrijwilliger in 

het voetbal. 

Het neo-unitarisme in de sport Iaat zich 

ook op andere sportvlakken voelen: 

- Zo liet minister L. Martens zijn af

gevaardigde in de jury voor Vlaamse 

Sportprijzen niet reageren op de lau

wering van de unitaire Boudewijnstich-

ting. Hoe respektabel deze stichting ook 

moge zijn, het gaat hier toch over de 

„Vlaamse" sportprijzen. 

- In zoverre het opportuun is om nog te 

geloven in de effektiviteit van een politiek 

verzuild en overbemand (ongeveer 520 

personeelsleden) BLOSO, kunnen we nog 

volgende vragen stellen: 

a. Waarom BLOSO het unitaire BOIK 

„mede" het beperkte Vlaamse topsport-

beleid laat bepalen? 

b. Waarom BLOSO in het kader van de 

opleidingen via de Vlaamse Trainerschool 

en de wielerschool, onrechtstreeks sub

sidies geeft aan niet erkende federaties als 

voetbal-, basketbal- en wielrennersbond, 
door voor deze federaties de trainers
opleiding te helpen organisren? 

c. Waarom BLOSO zijn sportakkomo-

daties niet prioritair openstelt voor klubs 

van erkende federaties? 

Tenslotte blijft er het oude zeer van de 
Lotto. Deze organisatie subsidieert nog 
steeds instellingen als BOIK met een 
jaarlijkse gift van 75 miljoen; de voet
balbond met een gift van 25 miljoen en de 
wielrennersbond met een gift van 10 
miljoen, bedragen waarbij alle Vlaamse 
erkende federaties watertanden. Hierbij 
doorkruist de Lotto het sportbeleid dat 
uitsluitend tot de bevoegdheid van de 
gemeenschappen behoort. 

Het wordt hoog rijd dat onze Vlaamse 
politiekers het belang inzien van een 
Vlaams sportbeleid, ook op socio-eko-
nomisch vlak. 

Frank De Vis 

„Ge weet niet wat armoede is!", waar
schuwde moeder wanneer een van haar 
kinderen het te breed liet hangen. Wij 
wisten inderdaad niet wat armoede was. 
Om het wel te weten lieten bevlogen 
leraren ons tussen Kerst en nieuwjaar 
voedselpakketten samenstellen en naar 
minderbegoede families brengen. Ik zie 
ons nog aankloppen bij zo'n mensen, zo
veel jaren na datum voel ik nog de gêne die 
zich van ons meester maakte. 

Ik dacht daaraan toen ik het jaarverslag 

• ACH ZO • 

Maar zoals Georges Van Acker in zijn Parels 
en Stenen waarschuwt ,,filosofeert men 
gemakkelijk over de armoede met de buik 
vol." Een rake uitspraak, een variante op de 
parels voor de zwijnen die met een volle 
pens voor een volle trog te drummen 
staan. 
Het doet mij denken aan de 1.700 uit
gelezen Vlamingen die zich op de jongste 
aflevering van Het Gouden Oog in het 

B A H f€|%#%yBfl l i l |^#%# 

Gouden oog 
1995 van de Beweging van Mensen met 
Laag Inkomen en Kinderen doornam. Het 
dokument opent met een citaat dat per-
fekt verwoordt wat we in die kerstdagen 
meemaakten. 

,,lk ben geboren in een arbeidersgezin. 
Mijn vader ging met ons wandelen langs de 
betuiken. Ik heb arme mensen gezien. Mijn 
vader zei: „Je moet arme mensen zien, je 
moet de armoede ruiken." Dat heeft een 
zeer grote indruk op mij gemaakt." 
Ik raad Iedereen de lezing van het jaar
verslag aan. Armoede is een veelzijdiger 
probleem dan geen of onvoldoende geld 
hebben. Het is een noodlottige kringloop 
van (vaak kleine) oorzaken en (grote) ge
volgen, van elkaar onderling veroorza
kende en versterkende elementen. Lees ik 
uit de voorbeelden. 

Oostendse Casino mochten te goed doen 
aan de bergen vreet en drank die ze 
aangeboden kregen Zij zullen niet wakker 
liggen van zo'n Jaan/erslag. Toch zouden 
Mensen met een Laag Inkomen, en zij niet 
alleen, wat tevreden geweest zijn met de 
restjes van dit grote VTM-feest. 
Slikt u even mee? 
700 flessen champagne, 650 flessen wijn, 
36 vaten bier. Even slikken. 
120 kg kippenborst, 35 kg gepelde grijze 
garnaal, 32 kg gerookte zalm, 20 kg ge
rookte heilbot, 80 kg scampi's, 40 kg vis-
pastei, 40 kg zalmfilet, 12 kg palingfilet, 8 
kg sprot, 15 kg kabeljauwfilet, 15 kg ge
rookte kippers. Even slikken. 
30 kg zuurkool met daarin 35 kg kasselrib, 
20 kg bakworst, 10 kg Parijse worst. Even 
slikken. 

300 liter soep, 7 kg ham, 2.500 verse 
oesters, 50 kg kaas, 70 kg grondstoffen 
voor zoete dessertjes. Even slikken. 

34 kg koffie, 400 theebuiltjes. 70 liter 
whisky om Irish Coffee te brouwen... 

Wij hebben niet de moeite gedaan om de 
kilo's op te tellen, noch om een vlugge 
rekening te maken. Maar het palmares van 
Het Gouden Oog '95 bekijkend kunnen we 
alleen maar vaststellen dat er in De Droom-
fabriekvan de televisie(s) geen arme men
sen werken. 

Wat stellen die welgedane heren met hun 
glimmende schedels, hun stijve viinder-
dasjes en hun glinsterende tronies zich wel 
voor? En de dito dames met hun valse 
golgate-gebit, hun doorkijkbloezen en hun 
zeepsop glimlach? in Wef Leugenpaleis 
waarin zij zich amuseren worden geen 
vragen gesteld over de windmakerij die zij 
televisie noemen. Als je het lijstje van de 
bekroonde programma's, de gelauwerde 
presentators en artiesten overloopt is het 
net alsof men met opzet de grootste 
flauwiteiten heeft willen bekronen, het zijn 
stuk voor stuk bij uitstek kommerciële, 
onbenullige produktles. Met als toppunt de 
bekroning van hun eigen Gouden Oog 
'94! 

Twee werelden liggen op mijn leestafel, 
een duimbreed van elkaar: deze met het 
Jaarverslag over Armoede en deze met de 
uitslag van Het Gouden Oog. De eerste een 
kreet van materieel tekort, de tweede een 
diploma van geestelijke armoede. 

Dag Allemaal! 

RJVsmus 



et lijkt er trouwens op dat de juridische 

normen die betrekking hebben op de 

oplossing van de zogenaamde communautaire 

problemen per definitie tegenstrijdig en onvolledig 

zijn, met als gevolg dat ze zich maar al te 

gemakkelijk lenen tot de meest uiteenlopende 

interpretaties. 

^ BRUSSEL 4 
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zpreekd gU Franz? 
Aan het woord is Anja Detant, weten
schappelijk medewerkster van het Cen

trum voor Interdisciplinaire Studie van 

Brussel (VUB). Detant maakte enkele we
ken geleden de resultaten bekend van 
haar onderzoek naar de toepassing van de 
taalwetgeving in de Brusselse gemeen
telijke instellingen. Belangrijkste besluit: 
de taalwetten worden meer dan eens 
overschreden. 

De studie - in boekvorm uitgegeven bij 
VUBPress - gaat eerst in op de Vlaamse 
aanwezigheid in Brussel. Of beter: af
wezigheid. Detant bespreekt het afnemen 
van het aantal kiezers voor Vlaamse par
tijen, maar waarschuwt tegelijk dat re
kening gehouden moet worden met het 
feit dat de kiezer een politieke keuze 

maakt: hij stemt niet voor een Neder
landstalige of Franstalige kandidaat of 
partij, maar voor een programma. De 
verkiezingen in Brussel gebruiken als een 
soort officieuze talentelling is in haar 
ogen dan ook onmogelijk. De auteur 
geeft wel aan dat de Vlaamse lijsten niet 
op elk beleidsnivo evenveel sukses heb
ben. Naarmate het beleidsnivo daalt kie
zen meer mensen voor plaatselijke, Frans
talige, kandidaten. 

Het onderzoek besteedt eveneens veel 
aandacht voor de taalwetgeving in het 
algemeen en de voorzieningen die in dat 
kader getroffen zijn voor Brussel in het 
bijzonder. Ze blijken draken van formaat 
te zijn. Teveel achterpoortjes kunnen ge
vonden worden om regels te omzeilen. 

De historische benadering van de re
gelgeving maakt het de lezer gemakkelijk 
om de resultaten van het onderzoek naar 
waarde te kunnen schatten. 

GEEN REDEN TOT FEESTEN 

De konklusies bewijzen slechts de veel
gehoorde jammerklachten over Neder
landsonkundig personeel. Op de hogere 
nivo's zijn Nederlands- en Franskundigen 
nog redelijk in evenwicht, naarmate het 
nivo daalt en het statuut verandert naar 
kontraktuelen, tijdelijken en gesko's helt 
de balans overduidelijk over in het voor
deel van de Franstaligen. In de laatste 
kategorie bevinden zich 89.4% Frans
taligen. 

^^^W^'W^^ 

D e pers schrijft terecht over een zieke el<onomie. Ze zal 
niet van vandaag op morgen genezen... 

Tot begin dejaren '90 kende de ekononnie 
cycli van 5 è 6 Jaar. Na 5 jaar van stijgende 
groei kwamen ongeveer 5 jaar van da
lende groei of zelfs negatieve groei. De 
jongste dergelijke opgaande periode was 
deze tussen 1985 en 1990. 1989 was in 
België het laatste jaar van grote eko-
nonnlsche vooruitgang. In 1990 was de 
groei lager en in de daaropvolgende jaren 
vertraagde ze verder om In 1995 zelfs 
negatief te worden. In 1994 verwachtte 
iedereen de grote opgang voor enkele 
jaren, maar de opleving was korter en 
minder krachtig dan verwacht 

Vanaf het tweede kwartaal van 1995 spre
ken veel ekonomen reeds terug van een 
recessie. Voor 1996 wordt nauwelijks nog 
groei voorspeld: 0,9% UP Morgan) of zelfs 
0,2% (Crédit Suisse). Het Is dan ook te 
verwachten dat de konjunktuurgolven 
steeds korter zullen worden en dat groei
cijfers van 2% in de toekomst realistischer 
zijn dan bijvoorbeeld 4 of 5%. 

lOP DE VLAKTE 

Het ziet er dus niet goed uit voor 1996. De 
regering is bij de begroting uitgegaan van 
een groei van 2,2%, wat dus ruimschoots 
te veel was. Bij de begrotingskontrote in 

maart a.s. kan dit velen onder ons zuur 
opbreken. Maar het ergst zijn de groei
cijfers voor de werkgelegenheid. Analis
ten zeggen dat een groei van 4 è 4,5% 
noodzakelijk is vooraleer de etconomie 
extra-jobs kreéert. Dergelijke groei moe
ten we dus niet meer verwachten; met 
andere woorden: de werkloosheid zal ver
der toenemen. En wat doet de regering 
Dehaene daaraan nietsi Het werkgele
genheidsbeleid van minister Smet be
perkt zich tot enkele fragmentaire maat
regelen en op het vlak van een eko-
nomisch relancebeletd houdt de ploeg 
Dehaene zich volledig op de vlakte. Het is 
nochtans hoog tijd dat er iets gebeurt! 
En er kan iets gebeuren van overheids
wege, zo bewijzen het Nederland, Duits
land en Frankrijk. Onze drie belangrijkste 
handelspartners sloten een groot pakt 
een relancepian voor de toekomst af in 
Nederland worden in 1996100.000 banen 
geschapen, In Duitsland wil men de werk
loosheid halveren tegen het einde van de 
eeuw en in Frankrijk wil de regering vooral 
het vertrouwen van de verbruiker terug 
doen opveren, Dehaene voelde zich vo
rige week dan ook moreel verplicht om 
een initiatief te nemen en kondigde een 
sociaal overleg aan voor 12 februari Dit is 

een positief initiatief, maar de slaagkans 
lijkt ons klein. Vooral omdat de stand
punten van werkgevers en werknemers 
zeer ver uiteen liggen en omdat de re
gering het initiatief aan deze sociale part
ners overlaat. Ze had veel beter zelf het 
heft in handen genomen en strukturele 
maatregelen afgekondigd. Ën wat die 
maatregelen betreft, heeft de VU haar 
voorstellen reeds geformuleerd, bij de 
begrotingsbesprekingen in de Kamer, 

GROOT PLAN? 

De Volksunie wil alleszins drie wegen be
wandelen: een (lineaire) verlaging van de 
loonkosten, een grootschalige arbeids
herverdeling (sektorieel te bekijken en op 
vrijwillige basts) en een veel grotere in
spanning naar onderzoek en ontwikkeling 
toe (zodat we voorbereid zijn op een 
toekomst van informatie-technologie en 
telematica). 

Hopelijk eindigt het door de premier aan
gekondigde overieg in een groot plan, 
met bijvoorbeeld enkele van deze kracht
lijnen. Maar we blijven sceptisch over de 
slagkracht van deze regering, die niet 
regeert en enkel toekijkt. Men ziet de 
ernst van de zaak niet in en is geblokkeerd 
door de obstruktie van de franstalige 
socialisten. De regenngspart:ijen zijn ver
lamd door de onwil van hun belangen
groepen om tot ernstige ingrepen te ko
men in de loonstruktuur, de financiering 
van de Sociale Zekerheid en de sanering 
van de publieke financiën. We hopen op 
een betere toekomst voor de jongeren, 
de werklozen, de gepensioneerden en de 
armen; maarofdat met deze regering kan 
IS nog maar de vraag! 

zeser Collier 
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Detant windt er geen doekjes om „De 

taalsituatie (betreffende drie voor
noemde kategorieën/gv) is totaal ont

spoord. Veel van deze personeelsleden vol

doen op geen enkele wijze aan de taal

wetten, maar worden ongemoeid gelaten. 

De Vice-Gouverneur kan slechts mach

teloos toezien hoe zijn werk door de 

hogere voogdijoverheden wordt opgebor

gen en vergeten. Het negeren van de 

taalwet kan op termijn alleen maar ne

faste effekten hebben. De tweetaligheid 

van het bestuur wordt hierdoor gehy-

pothekeerd." Dat er niet voldoende twee
talige kandidaten zijn, mag geen reden 
zijn om de taalwetten te omzeilen, laat 
staan ze af te bouwen. Dit kan enkel 
leiden tot een verlaging van het nivo. 
Tegen onwettige benoemingen en be
vorderingen wordt bovendien niet meer 
opgetreden. Door de zaak blauw-blauw 
te laten wordt de pariteit nog schever 
getrokken. 

Een andere manier om eigen, Franstalige 
kandidaten een postje te bezorgen is het 
oprichten van een gemeentelijke VZWs 
die uitsluiten Franstalig zijn. De voor
lopig enige manier om op te treden tegen 
deze spitsvondigheid is ertegen te pro
testeren, andere sanktiemogelijkheden 
zijn vrijwel onbestaande. 

Op de taalproblemen bij de Brusselse 
OCMW-ziekenhuizen is reeds herhaal
delijk gewezen in dit blad. 33% van de 
patiënten spreekt Nederlands, slechts 
10% van de geneesheren doet dat ook. 
Hetzelfde probleem stelt zich bij de po
litie: de slaagpercentages op de taai
examens - nivo humaniora - zijn be
schamend laag, zowel aan Nederlands-
als aan Franstalige zijde. 

In verder onderzoek zal nagegaan wor
den hoe de taaiverhoudingen in andere 
sektoren liggen. Mogelijk wordt de taal
wetgeving daar wél gerespekteerd, maar 
het eindbesluit van de auteur geeft te 
kennen dat zij daar niet op rekent: „Dat 

taalpolitieke maatregelen geen fundamen

tele veranderingen kunnen aanbrengen in 

de Brusselse taalsituatie is ondertussen 

duidelijk geworden. Zonder te willen be

weren dat de taalwetgeving van 1963 geen 

invloed heeft gehad op de linguïstische 

situatie in Brussel, moeten we immers 

vaststellen dat taalbeschermende maat

regelen slechts in beperkte mate konden 

inwerken op de taalsituatie in de hoofd

stad." 

(gv) 

c» Brusselse Thema's: De toepassing van 

de taalwetgeving in de Brusselse ge

meentelijke instellingen, Anja Detant, 

Uitg. VUBPress - Brussel, 1995, 175 

blz., 595 fr. Informatie voor bestellen: 

tel. 02/629.35.90, fax 02/629.26.94. 



Na het 

officiële 

gedeeite 

schaarden de 

aanwezigen 

zich rond 

voorzitter 

Anciaux en 

kameriid 

Bourgeois 

voor de 

famiiiefoto. 

Op vrijdag 26 januari hield de VU-af-
deling van Izegem haar jaarlijicse 
nieuwjaarsreceptie, ditmaal in zaal 
Mandeldaele in de deelgemeente 
Emelgem. Ondanks het barre winter
weer l<wamen zon 120 vu-leden en 
sympatisanten opdagen. 
De plaatselijl<e voorzitter (sedert ok
tober 1995) Willy Doop verwelkomde 
de aanwezigen en wees er de plaat
selijke en nationale VU-mandata rissen 
op dat er veel van hen verwacht wordt. 
Het zijn zij die in eerste Instantie ge
stalte moeten geven aan het vrije, 
demokratische en volwassen Vlaande
ren. 
Volksvertegenwoordiger Geert Bour
geois, gemeenteraadslid en fraktlelei-
der nam daarna het woord om eerst 
enkele uittredende bestuursleden, al
len met een lange staat van dienst, te 
huldigen: Pierre Decoene, jarenlang 
penningmeester; Raf Dujardin, jaren
lang sekretaris; Wilfried Lagae, jaren
lang ondervoorzitter van de plaatse
lijke afdeling; Jacques Buyse, gewezen 
OCMW-raadslid en Joris Verbeke, ge
wezen plaatselijk en arrondissemen
teel voorzitter, en een echt ,,trek-
paard",voor de VU in Izegem én de 
regio. 
De vijf gehuldigden en hun echtge
notes werden met een passend ge
schenk bedacht. 

Moed en optimisme 
bij vu-lzegem 

OPTIMISME 
Vervolgens belichtte Geert Bourgeois 
de plaatselijke politieke toestand, 
waarbij hij herinnerde aan het feit dat 
de huidige CVP-SP-koalitie destijds op 
een ondemokratische manier tot stand 
is gekomen. Zijn evaluatie van het se
dert januari 1995 gevoerde ,,beleid" 
kwam overigens neer op een strie
mende aanklacht, én tegen een gebrek 
aan openheid en demokratie, én tegen 
een verpletterend gebrek aan visie en 
kreativiteit. 

Na de toespraak van Bourgeois beklom 
algemeen voorzitter Bert Anciaux het 
podium. Naar eigen zeggen kon hij zich 
heel goed in de woorden van Geert 
Bourgeois terugvinden. Het funda
mentele gebrek aan openheid en visie, 
dat de huidige Izegemse politiek ken
merkt, kan evengoed vastgesteld wor
den op regionaal en op federaal niveau, 
waar evenzeer de plak gezwaaid wordt 
door CVP-SP-koalities. Bert Anciaux 
pleitte ervoor om de moed niet op te 

Over pelt: Bert Icwam 

Met deze (verkiezings) borden werd de 
ontmoeting met Bert Anciaux op alle 
Overpeltse toegangswegen aangekon
digd. Het driemaandelijks huis-aan-
huis-blad ,,Wij in Overpelt" - verspreid 
op 5.000 ex. - diende eveneens als 
uitnodiging. 

Het resultaat was een volle zaal aan
wezigen in het CC-Palethe op 30 ja
nuari j . l . Jef Van Bree verwelkomde de 
algemene voorzitter en schetste in een 
historische terugblik het profiel van de 
6 vu-voorzitters. 

Bert Anciaux zette het VU-programma 
uiteen en ging na de pauze het gesprek 

aan met de zaal. Mondelinge en schrif
telijke vragen werden geklusterd door 
Ben Dreesen (aktief voorzitter) en ge
steld door Jaak Cuppens (WB-onder-
voorzitter-Limburg). Deze open vorm 
van kommunikatie voldeed ten volle 
aan de verwachtingen van het pu
bliek. 
Sekretaresse Linda Vissers mocht het 
traditionele „Lekker Limburgs" ge
schenk overhandigen aan de algemene 
voorzitten 
Een geslaagde Noord-Limburgse ver
welkoming aan de,, nieuwe" voorzitter 
als aanloop op de ontvangst van Bert in 
Bree. 

geven en om verder, met het dyna
misme dat de vu kenmerkt, de fe
derale en regionale regeringen te kon-
troleren en waar nodig op de vingers te 
tikken. 
Anciaux beklemtoonde nog dat er ook 
buiten de grote partijen een algemeen 
gebrek aan visie en een bedroevend 
ontbreken van een Vlaamse refleks 
merkbaar is. Agaiev is verschrompeld, 
en het Vlaams Blok vastgeroest. Wat de 
VLD betreft: als daar ooit al enig Vlaams 
bewustzijn is geweest, heeft Decroo 
op dat vlak de klok jaren ver terug
gedraaid. 

Meer dan ooit moet vastgesteld wor
den dat de kwalitatief hoogstaande, 
frisse en spirituele politieke bijdragen -
waarbij geen heilige huisjes gespaard 
worden - alleen nog op rekening van 
de VU geschreven kunnen worden. 

Bert Anciaux mocht een daverend ap
plaus ontvangen. Met het zingen van 
de Vlaamse Leeuw werd het officiële 
gedeelte van deze bijeenkomst afge
sloten. 

VACATURE 
Een Vlaams-nationale vereniging met 
zetel in Brussel wenst op korte termijn 
aan te werven: 

ADMINISTRATIEF-
ORGANISATORISCHE 
DUIZENDPOOT (m/v) 
Uw profiel: 
- jong afgestudeerde, niveau hoger on
derwijs (HOBU of Univ.) 
- behoorlijke politieke kennis en in
teresse 
- administratieve en organisatorische 
ervaring 
- zelfstandig en stipt kunnen werken 
binnen een algemeen kader 
- bereid tot avond- en weekend-werk 
- behoorlijke informatica-kennis. U heeft 
de paketjen WordPerfect en Excel per-
fekt onder de knie. Kennis van net
werken (Novell 4.1) IS een pluspunt 
- uitstekende kommunikatieve en so
ciale vaardigheden 
- u kunt zich kritisch terugvinden in het 
demokratisch Vlaams-nationalisme 

Ons aanbod: 
- u komt terecht in een administratieve 
werkomgeving met ruime eigen ver
antwoordelijkheid, waarbij eigen initi
atief sterk wordt gewaardeerd. Uw inzet 
wordt gehonoreerd volgens het niveau 
2 - barema 

Uw reakUe: 
- als deze funktie u aanspreekt, reageer 
dan onmiddellijk en stuur uw sollici
tatiebrief met uitgebreid CV én motivatie 
naar Laurens Appeltans, Barrlkaden-
plein 12 te 1000 Brussel. We ver
wachten uw antwoord ten laatste op 
vrijdag 16 februari e.k. 

De regionale VU-krant 

In memoriam 
Jan De Dier 

De trouwe lezer van WIJ zal zich vast de naam van Jan 
De Dier Inerinneren, regelmatig leverde hij voor de 
lezersbneven-rubnek spitse kommentaren op aktueie 
politieke toestanden Op Lichtmis, 2 februan en te
vens zijn negentigste verjaardag, hebben wij Jan 
("Teralfene 19Ó6) piëteitsvol ten grave gedragen. Een 
week voor zijn overlijden mocht ik hem nog een 
laatste bezoek brengen in het rusthuis. Jan was erg 
verzwakt maar sprak bij wijlen toch nog met vuur over 
zijn Vlaamse strijd en zijn voorbeeldige inzet voor de 
Volksunie. 

in de zestiger jaren was Jan De Dier lid van de Vü-
koiportagepioeg waarmee wij elke zondagvoormid
dag van deur tot deur met ons weekblad leurden en 
om ter meest verkochten voor vijf frank De mensen 
namen ons soms voor Getuigen van Jehova, van wie 
Wij de wegen herhaaldelijk kruisten. 

Jan was lid van talloze Vlaamse verenigingen en 
medestichter van het ,,Pnester Daens Ziekenfonds" 
waarvoor hij de naam bedacht. Naast de vele le-
zersbneven die hij naar kranten en tijdschriften 
stuurde was Jan ook een verdienstelijke zondags-
dichter die zijn gevoelens treffend heeft neerge
schreven in verschillende bundels Zijn grenzeloze 
liefde voor Vlaanderen en een eerbiedwaardige be
wondering voor de natuur lopen als een zwart-gele 
draad doorheen zijn werken en zijn leven 

De VU-afdeling Erembodegem verliest met Jan De 
Dier een van zijn markantste medestichters-bestuurs
leden. 

De redaktie van WIJ denkt met weemoed terug aan 
deze trouwe, vrijwillige medewerker en biedt de 
familie en de plaatselijke VU-afdeling haar oprechte 
gevoelens van innige deelneming aan. 

Jan Caudron 
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FW-weekeinde 
te Retie 

Stop Uitbreiding 
varicensstaiien 

De Volksunie van het arrondissement 

Veurne-Oostende-Diksmuide maakt zich 

zorgen over de vloed van aanvragen tot 

inrichting of uitbreiding van varkens

kwekerijen en vetmesterijen. Er blijken, 

alleen reeds voor West-Vlaanderen, 200 

aanvragen vooi inrichting in klasse 1 en 

klasse 2 te zijn ingediend. 

De toestand is zorgwekkend omdat: 

- West-Vlaanderen mest-oververzadigd, 
stank-verontreining en kapotgevarkens-
stald is; 

- de mestopslaginfrastruktuur in vele 
gevallen gevaar lijkt op te leveren voor de 
ondergrond; 

- de talrijke Westvlaamse kleine fami
liebedrijven op investeringen worden ge
jaagd, door onverantwoordelijke agro-
industriële groepen. 

De Volksunie vraagt: 

- dat de vergunninggevende overheden, 
in het bijzonder de Bestendige Deputatie 
van de provincie West-Vlaanderen, de 
strengste normen zouden hanteren bij het 
toestaan van bijkomende vergunningen 

en geen vergunningen zouden verlenen 

zonder voorafgaand MER; 

- dat door de gemeente-overheden hoor

zittingen zouden worden gehouden tel

kens uitbreidingen van varkenshoude

rijen gevraagd worden; 

- dat in het bijzonder voor de zone 

gelegen tussen de A12 en de kust er 

blijvend zou uitgegaan worden van een 

volledige stop van bijkomende uitbrei

ding. Ook in de nieuwe Vlarem 2 wordt 

deze Noordzeekustzone beschreven als 

„uiterst bijzonder kwetsbare zone". 

Naast de milieu-argumenten zijn er hier 

bovendien de belangen van het kust

toerisme, waarvan het hinterland ten 

volle m deelt. 

De arrondissementsraad van de Volks

unie van VOD vraagt haar mandatarissen 

senator Jan Loones en provincieraadslid 

Wilfried Vandaele om het dossier op te 

volgen en op de gepaste wijze tussen te 

komen bij de bevoegde overheden. 

(^ Info: VU-trefcentrum, Aartshertog

straat 4 te 8400 Oostende, 

059/50.52.77. 

Wachten met A19 
De Volksunie van Veurne-Oostende-Diks
muide blijft zich verzetten tegen de door
trekking van de A19 ieper-Veurne, en de 
daarnnee gepaard gaande verwoesting van 
het Westhoeklandschap. Reeds eerder te
kende het arr. bestuur protest aan. 
Bijkomend wordt aangestipt dat een stel-
lingname tot doortrekking nu voorbarig is, 
gezien het past de verkeerstromen na te 
gaan eens de A18 volledig zal zijn afge
werkt. 

De Volksunie vraagt de Vlaamse Regering om 
dringend het nodige te doen tot het schrap
pen van het huidig tracé van de A19 uit het 
gewestplan. 

Uiteraard kan het A19-tracé al evenmin wor
den opgenomen in het struktuurplan Vlaan
deren noch in het landinnchtngsprojekt 
Westhoek. 

Integendeel dient dringend begonnen met 
de uitwerking van de alternatieven tot op
lossing van de verkeersdrukte in de N8 knel
punt-dorpen Elverdinge, Brielen, Woesten, 
Hoogstade. Daarbij geeft de Volksunie de 
voorkeur aan het doortrekken van de A19 
vanaf het huidige eindpunt St-Jan tot over 
Woesten. 

info: vu-trefcentrum, Aartshertogstraat 
4 te 8400 Oostende. 059/50.52.77. 

Van vrijdag 19 april tot en met zondag 
21 april verblijft FW (zonder mannen) 
in het vakantiecentrum ,,De Linde" te 
Retie. 

Op het programma o.m. een diavoor
dracht over ,,De feestkultuur in Vlaan
deren" door prof dr. Stefaan Top, een 
bezoek aan het Jacob Smits-museum In 
Mol, een boottocht op de Kempense 
kanalen, een bezoek aan de Norber

tijnenabdij van Postel, een kwis ,,al
gemene kennis" en een geleid bezoek 
aan het Casthuismuseum in Ceel. 
Het weekeinde begint op vrijdag 19 
april om 16U.30 en loopt ten einde op 
zondag 21 april om 14u. 
Prijs volpension en deelname aan al de 
uitstappen: 4.200 fr. 

«> Alle info bij: FW-nationaal, Bennesteeg 
2 te 9000 Gent, 09/223.38.83). 

# UIT DE REGIO 

Nieuw bestuur Sint-Giliis-waas 
Op 28 oktober 1995 werd, samen met 
het vu-bal, ook de verkiezing voor een 
nieuw afdelingsbestuur voor Sint-Cil-
lis-waas georganiseerd. Het bestuur 
werd uitgebreid met 3 nieuwe leden, 
waaronder 2 jongeren. 
Erevoorzitter: Amedee Kegels (ge
meenteraadslid. Verrebroek). Voorzit
ter: Romain De Crave (Sint-Cillis-Waas). 
Ondervoorzitter: Cunter Van Acker 
(Sint-Pauwels). Sekretaris: Mieke De 
IVIunck (Sint-Cillis-Waas). Penning

meester: Herman Van iviieghem (Sint-
Cillis-Waas). Persverantwoordelijke: 
Erik iviaes (gemeenteraadslid, Sint-Cil
lis-Waas). Seniorenwerking: Jochen 
IVIels (OCMW-raadslld, Sint-Pauwels). 
Vrouwenwerking: Lucie De IVIunck (ge
meenteraadslid Sint-Gillis-Waas). Jon
gerenwerking: Denis D'hanis (Sint-Cil
lis-Waas). Overige bestuursleden: Hugo 
De Ridder (OCMW-raadslid, Sint-Pau
wels) en Emiele Henssen (Sint-Cillis-
Waas). 

OOST-VLAANDEREN 
za. 10 feb. MELLE: Valentijhtjesbal 

van VU-IVIelle in de Parochiezaal, Klooster
straat, IVIelle-centrum. Aanvang om 21u. 
Muziek: La Squadra. Inkom 150 fr, wk., 100 
fr. Happy hour: 1 gratis consumptie vóór 
22u. 

Dl. 20 feb. NINOVE: Bijeenkomst 
van VWC-IMinove, om 14u.30 in buurthuis 
Pallieter, Smid Lambrechtstraat te Outer. 
Met kreativiteit van de leden: kant- en 
linnekenswerk. 

WO. 28 feb. ZULTE: Denise van Dam 
over Waalse Beweging & Culturele Iden
titeit. Om 20u. in Vergaderzaal Biblioteek, 
Gaston Martensplein. Org.: FW. 

. Vr. 1 maart SINT-CILLIS/DENDER-
MONDE: Hutsepotavohd van VU-SInt-Cillls-
Dendermonde. Aperitief om 19u.30. Om 
20u.: Hutsepot. In De Schuur, Torrestraat, 
st.-Gillis. Spreker: Bert Anciaux. Deelname: 
300 fr. 

za. 2 maart LEDE: Kaas- en Wijn
proefavond. Om 19u. in zaal Soetekin, 
Nieuwstraat 32. Deelname: 250 fr. Eregast
spreker: Jan Loones over ,,De zaak Laplasse 
en amnestie". Org.: VU-Lede. 

WEST-VLAANDEREN 
vr. 9 feb. IZECEM: Vlaams huis, 

vanaf 20u.: twaalde kaarting. Ook op 11/2 
vanaf lOu. Org.: Kaartersklub De Vlaamse 
Vrienden. 

Di. 13 feb. IZECEM: De rol van het 
OCMW, door Frits Herreman. Om 20u. in De 
Drie Gezellen, Mentenhoekstraat. Org.: 
FW. 

WO. 14 feb. IZECEM: v-club voor 
kinderen: feestmaskers en popcorn. Om 
13U.30 in de Ommegangstraat 5. Meebren
gen: lijm. schaar, stiften en plakband, inkom 
70 fr. Org.: Vlanajo. 

' WO. 14 BRUGGE: E.h. Luc Vranckx 
over „Zijn wij Belgen geworden?". Om 15u. 
in de Magdalenazaal, Violierstraat 7. Sa
menkomst vanaf I4u. Nadien koffietafel. 
Deelname: 100 fr. p.p. Zonder koffietafel: 
50 fr.p.p. Org.: VWC-Brugge-Noord. 

Wo. 14 feb. IZECEM: Grafische kun
sten (4de deel). Door Willy Le Loup (adj. 
conservator Brugse musea). Om 19u.30 in 
de Plantijnzaal, Stadsbiblioteek, Grote 
Markt 20. Org.: VSVK. 

DO. 15 BRUGGE: Hugo Van der 
Cruyssen over „Liefdepoëzie in de Neder
landen". Om I5u. In De Gulden Spoor, 't 
Zand 22. Org.: Informativa. 

Vr. 16 feb. ROESELARE: Thema-
avond door Mevr. Borremans over Eutha
nasie. Om 20u. In 't Leeuwke, Hugo Ver-
rieststraat 5. Deelname: 50 fr. Org.: VUJO-
Zuidwest m.m.v. VLCD. 

Za. 17 feb. KOEKELARE: Leden-
feest vu-Koekelare. in zaal Amfora, Ring-
laan. OM 20u. etentje (koude schoten met 
brood, 320 fr); om 20u.30: Chris Vanden-
broeke over „Vlaanderen: gisteren, van
daag en morgen", inschrijven voor 10/2 bij 
Norbert Vandecasteele (051/58.90.05). 

Dl. 20 feb. IZECEM: De relatie 
Grootouders-kleinkinderen. Om 15u. in De 
Drie Gezellen, Mentenhoekstraat. Org.: 
WVC. 

Vr. 23 feb. WEVELCEM: VU-leden-
feest van Groot-Wevelgem, in de Gouden 
Fazant, Grote Markt 18. Aperitief om 20u. 
Deelname: 600 fr, kind. 300 fr inschrijven 
vóór 17/2 bij Lieve Vanoverbeke-Declercq 
(056/41/30.38), G. Daem (056/42.53.60) Of 
C. Debels-Vervenne (056/41.17.19). 

Ma. 26 feb. IZECEM: Uiteenzetting 
over Waalse beweging en kulturele iden
titeit. Org. en info: FW-lzegem. 

Ma. 26 feb. KORTRIJK: DenIse van 
Dam over De Waalse Beweging met focus 
op de Vrouw. Om 20u. in Trefcentrum West-
Flandria, Graaf Cwijde van Namenstraat 7. 
Org.: FW. 

WO. 28 feb. BRUGGE: AhtOih van-
duyver (Politie) over het verkeerscircula
tieplan van Brugge met tips en beantwoor
den van vragen. Om I5u. In de Magda
lenazaal, Violierstraat 7. Samenkomst vanaf 
I4u. Nadien koffietafel. Deelname: 100 fr 
p.p. Zonder koffietafel: 50 frp.p. Org.: 
VWC-Brugge-Noord. 

Vr. 1 maart BISSEGEM: Varken aan 
het spit-festijn. Tussen 20 en 22u. In Ta
verne Bijenhof Moraviestraat 32. Deel
name: 500 fr (aperitief en 1 cons, gratis). 
Nadien gezellig samenzijn met muziek en 
dans. Org.: vu-Bissegem. Kaarten bij André 
Vlieghe (056/35.08.75). 

za. 2 maart OOSTENDE: Bezoek 
aan regionale zender Focus, met Roden-
bachfonds-Oostende. Verzamelen om 
15U.15 op de parking meubelzaak De Oli
fant. Deelname: 100 f r Vooraf inschrijven 
(deelnemers beperkt tot 20). Info en In
schrijven: 059/51.64.03. 

.; Za. 2 maart ZWEVECEM: Tekstiel-
kaarting vanaf 18u. in café 't Boldershof, 
Harelbekestraat 25. Ook op 3/3 van 10 tot 
13u. Inleg 35 fr (3 voor 100 fr.). Gratis 



20 Jaar „vollen Bak" 
in Herent! 

Zaterdagavond 3 februari 1996 liep het 
Gemeentelijk Sport- en Ontspannings
centrum Warot te Winksele weer eens 
stampvol feestvierders, 'n 700-tal 
VU'ers en sympatisanten trotseerden 
de gladde wegen om met de bestuurs-
ploeg en met de 12 plaatselijke man
datarissen een hele avond te feesten 
op de tonen van het grote Minten-
orkest. Vorzitter Michiel Eerlingen; 
volksvertegenwoordiger-burgemees
ter Willy Kuijpers; eerste schepen Jos 

Bex en OCMW-voorzitter William Van-
horenbeek zetten de dans in; de laatste 
danspassen schoven rond 4u. weg in 
de stijf-bevroren omgeving... 500 prij
zen vonden intussen via een prachtige 
tombola hun gelukkige eigenaar 

Na de samenvoeging van de gemeen
ten vond de VU-afdeling Herent haar 
weg naar deze zaal om er jaarlijks een 
vriendenf eest te houden. Dit jaar - het 
20ste! - kleedden de jongerenploeg 
o.l.v. Jan Hermans de sportzaal fleurig 

om tot een Europese en wereldmarkt. 
De volkerenvlaggen en de verschil
lende afvaardigingen uit Baskenland, 
Koerdistan, Ruanda, Guatemala enz... 
zorgden voor de ,,invulling" ervan. 

Aan dit jaarlijks feest gaat telkens een 
reusachtige straatlopersaktie vooraf. 
In de 22 wijken van de 4 dorpen van de 
gemeente Herent worden huis-aan-
huis - volgens de mankracht - de toe-
gangskaarten aangeboden. Het is een 
ideale manier om de noden van de 
buurt te beluisteren en nieuwe kon
takten te leggen voor de werking. 

Zo komt in Herent telkens een ,,tussen 
wijk en wereld" tot stand. En... de 
afdelingskas vaart er goed bij! 

Nieuw bestuur 
te Herzele 

Vrijdag 2 februari j . l . werd tijdens een 
nieuwjaarsbijeenkomst het nieuwe be
stuur van Herzele voorgesteld. Vóór de 
afdelingsbestuursverkiezingen had 
Herzele twee afdelingen: Herzele-
Noord en Herzele-Zuid, nu vormen ze 
samen Groot-Herzele. 
Het nieuwe bestuur ziet er als volgt uit: 
Geert De Spiegeleer (Ressegem; voor
zitter), Hilde De Leeuw (Sint-Lievens-

Esse; ondervoorzitter), Walter Imme-
geers (Hillegem; OCMW-raadslid, or
ganisatie), Luc Fermon (Herzele; se-
kretaris), Georges Teirlinck (Ressegem; 
penningmeester). Staf Van de Vijver 
(Hillegem; gemeenteraadslid, dienst
betoon en publikaties). Jan De Cock 
(Borsbeke; leden en abonnementen 
WIJ), Katrien Van de Vijver (Hillegem; 
jongerenwerking, VUJO), Jeroen De 

tombola. Org.: Vu-Vlaams klub Croot-zwe-
vegem. 

DO. 7 maart OOSTENDE: voor
dracht Aura-Soma. Om 20u. in Tref centrum, 
Aartshertogstraat 4. Deelname 100 fr. 
Vooraf inschrijven. Org.: Rodenbachfonds-
Oostende (059/51.64.03). 

zo. 10 maart WARECEM: Feest van 
de 500 op initiatief van VU-Anzegem, Deer
lijk en Waregem. Gastspreker: Bert Anciaux. 
Vanaf l lu.30 in Salons Groenhove te Wa
regem. Prijs: 450 fr p.p. (incl. aperitief); 
kinderen: 250 fr 

WO. 20 maart OOSTENDE: info-
avond over Natuurvoeding. Om 20u. in Tref-
centrum. Aartshertogstraat 4. Ook op 27/3. 
Deelname 600 fr voor de 2 avonden. Org.: 
Rodenbachfonds-Oostende 
(059/51.64.03). 

VLAAMS-BRABANT 
zo. 11 feb. ROOSDAAL: 23ste eet

festijn van VU-Roosdaal. Van 11u.30 tot 
21 u. in Belleheide-Centrum, O. De Vidtslaan. 
Ook op 12/2 van 18tot 21u. 

zo. 18 feb. LAKEN: Pannekoeken-
namiddag in Gemeenschapscentrum Nek-
kerdal. infang C. Schildknechtstraat 26. Van 
14 tot 18u. Org.: VU-Brussel. 

vr. 1 maart LENNIK: Mosselfestijn 
van E. Van Vaerenbergh en VU-Lennik. Vanaf 
18u. in het Gemeentelijk Sport- & Ont
moetingscentrum Jo Baetens, Algoetstraat 
77. Ook op 2/3 vanaf 18ü., om 3/3 en 4/3 
vanaf 12u. 
vZo. 10 maart TERVUREN: Steakfestijn vanaf 
I2u. in zaal De Engel, Markt te Tervuren 
(rechtover kerkingang). Iedereen welkom. 
Org.: VU-Duisburg-Moorsel-Tervuren. 

LIMBURG 
Za. 10 feb. HOESELT: VU-feest in 

Cultureel Centrum van I8u.30 tot 20u.30. 
Keuze uit varkensfilet/perzit (250 fr), videe 
(250 fr), kindermenu: 2 hamburgers (100 
fr). Daarna ontspanningsavond met DJ. In
schrijven en info: Hellinx (089/41.31.38) of 
Thijs (089/41.13.23), voor 4/2. 

i%. ZO. 11 feb. ZWARTBERG: Plechtige 
herdenking ,,30 jaar na Zwartberg". Om 
9U.30 misviering in St.Albertuskerk; 10u.30 
herdenkingszittiing in „Onder de Toren", 
gevolgd door persontmoeting; 12u.30 ge
zellig samenzijn. Einde 13u. Info: Urbaan 
Crognard (089/36.33.93). 

' Zo. 11 feb. OVERPELT: Mosselen 
Stuif-in. Van 11 tot 20u. in het restaurant 
van Het Pelterke. Keuze uit mosselen, vide, 
halve haan en frikandel. Org.: Werkgroep 
Aktief Overpelt. 

»_ Do. 14 maart BILZEN: Denise Van 
Dam over Waalse Beweging & Culturele 
Identiteit. Om 20u. in Ontmoetingscentrum 
De Kimpel, Eikenlaan 25-27. Org.: FW. 

ANTWERPEN 
DO. 8 feb. BERCHEM: Bart De Wever 

over „De voorgeschiedenis t/m de door
braak van de VU te Antwerpen". Om 20u. in 
Alpheusdal, R Williotstraat. Org.: Coremans-
kring en Vlaamse Kring Berchem. 

za. 10 feb. MORTSEL: wandeling in 
het Pajottenland (ca. 6 km). Vertrek om 
I3u. gemeentehuis Mortsel of om I4u. 
afspanning Tomberg, Lennik. Einde I7u. 
afspanning Tomberg. Org.: VU-Mortsel. 
Info: Miei Croes, 449.12.20. 

zo. 11 feb. EDEGEM:Boswandeling. 
Bijeenkomst Kerkplein, Elzenhof, om 
13U.15. Info: Karel Degryse (03/449.82.12). 
Inn: VNSE. 

Ma. 12 feb. KALMTHOUT: Fit terwijl 
je zit... met humor en pit. Voetreflexologie 
en preventieve gezondheid (met praktijk!), 
door Leo Thijs. Om 20u. in Taverne Cam-
buus, Heidestatieplein, Heide-Kalmthout. 
Deelname: FW-DF-VTB: 200 fr, Niet-leden 
250 fr (cons, inbegr) 

, Ma. 12 feb. MERKSEM: Bart De 
Wever over de geschiedenis van de VU in 
het arr Antwerpen. Om 20u.30 in café 
Sportman, Akkerbouwstraat 2. Org.: vu-
Merksem. 

DO. 15 feb. TURNHOUT: Splitsing 
van de Sociale Zekerheid, door Jurgen Con-
standt. Om 20u. in Hotel Viaene, Korte 
Viaenestraat. Toegang gratis. Org.: VI. Kring 
Turnhout i.s.m. WB, FW en Vlaamse Ver
enigingen Kempen. Info: 014/41.45.79 -
014/63.53.07. 

^ Vr. 16 feb. TONCERLO-WESTERLO: 
Om 15u. in Kapellekeshoef: videovoorstel
ling van film uit 1942 ,,De begrafenis van 
Staf De Clercq". Nog nooit vertoond voor
heen. Opname van 45 min. Org.: SMF-Kem-
pen. 

Dl. 20 feb. BERCHEM: Open ge 
spreksavond over ,,Zin en onzin van 
Vlaamse onafhankelijkheid" door Peter De 
Roover (WB). Om 20u.15 in Alpheusdal, R 
Williotstraat 22. info: Mark Andries 
(03/366.20.76). Org.: VUJO- arr Antwer
pen. 

£ WO. 21 feb. BERCHEM: Walter Luy-
ten over „Oranje". Om 20u. in CC te Ber
chem. Org.: FW-Berchem. 

Wo. 6 maart MORTSEL: Denise Van Dam over 
Waalse Beweging & Culturele identiteit. Om 
20u. In Dieseghem-Hoeve, Wouter Volk-
caertstraat 44. Org.: FW. 

i l vr. 15 maart TURNHOUT: 242 maai 
de Dood met de kogel, door Richard Van-
dersmissen. Om 20u. in De Warande, Con
ferentiezaal. Toegang gratis. Org.: Vlaamse 
Kring, FW en WB-Tumhout. Info: Klara 
Hertogs, 014/41.45.79. 

Spiegeleer (Ressegem; jongerenwer
king, VUJO), Carlos Herman (Sint-Lie-
vens-Esse; propaganda). Koen Van de 
Roy (Steenhuize-Wijnhuize; propa
ganda). Mark De Moor (Ressegem; 
dienstbetoon), Martin Van den Dries-
sche (Hillegem; organisatie). Bestuurs
leden zijn: Waldy Nica (Sint-Lievens-
Esse), Livia Hendrickx (Woubrechte-
gem), Roger Duwijn (Hillegem) en Ma
ria Van Caeneghem (Hillegem). 

Wij wensen het nieuwe bestuur veel 
sukses toe! ĝ  

30 jaar vu-wijnegem 
gevierd 

Naar aanleiding van 30 jaar VU te Wij-
negem hadden de afdelingen Schilde 
en Schoten de handen in mekaar ge
slagen om uit te nodigen op een gratis 
Aperitiefkoncert, opgeluisterd door 
bas-bariton Alexander Bratkowski en 
Guido Dornheim, gitaan Tijdens de 
pauze kon aangeschoven worden aan 
een uiterst verzorgde ,,brunch". 
Het was Toon Claessens van Schilde die 
blij verrast door de talrijke opkomst het 
welkomstwoord tot de aanwezigen 
richtte, waaronder Fons Borginon 
(parlement) en Koen Paul (provincie). 
Tevens moest hij Bert Anciaux ver
ontschuldigen die in De Zevende Dag 
(BRTN) diende aanwezig te zijn. Als 
invaller echter mocht Claessens de 
jonge burgemeester van de Kempische 

gemeente Dessel, Kris Van Dijck 
(Vlaams Parlement) aankondigen. In 
een begeesterende toespraak stak 
deze een riem onder het hart van een 
aandachtig luisterend publiek. 
Wat het muzikale gedeelte betrof, 
slechts één woord: prachtig! Russi
sche, Oekraïense en Vlaamse liederen 
begeleid door een uitmuntende gi
tarist werden met een volle warme 
stem de zaal ingestuurd waarna een 
aandachtig publiek door een gul ap
plaus waardering liet blijken. 
Els Moortgat, zelf muzikaal begena
digd, kon het in Schoten gaan ver
tellen. Een glunderende M. Meeus kon 
oprecht fier zijn voor het prachtig ont
bijtbuffet. 

(wh) 

Afscheid van 
Maurits vandewoestijne 

Zopas vernemen we het overlijden van 
Maurits Vandewoestijne, één van de 
trouwste VU-militanten van Gent. 

Maurits was jarenlang bestuurslid van 
VU-Brugse Poort, was meerdere keren 
belangeloos kandidaat op de lijsten en 
was tot nu toe bestuurslid van het 

VWG. Maurits was ook bekend als 
,,plakker" bij verkiezingen. 

De begrafenisplechtigheid heeft plaats 
op donderdag 8 februari om 9u.30 in 
de kerk van Sint-Jan-Baptist, E. Se-
gersplein te Gent. 

Maldegem-Eeklo: vu neemt 
nieuwe start 

Bij de jongste gemeenteraadsverkie
zingen verging het de VU-frakties in 
Maldegem en Eekio niet al te goed. Nu 
in heel Vlaanderen de tendens heerst 
de VU te herwaarderen staken beide 
besturen de koppen bijeen in de ,,Old 
Vlek" te Maldegem. Besloten werd de 
afdelingen van EekIo en Maldegem sa
men te voegen. Paul Van Grembergen 
trad op als moderator een nieuw en 
fris bestuur werd samengesteld. 
Men koos voor een zeer aktief beleid, 
met aandacht voor gemeenschappe
lijke belangen als tewerkstelling, ont-
volkingsproblematiek, verkeer en mi
lieu, veiligheid en kultuun Ondanks het 
feit dat de VU in Maldegem niet meer in 
de gemeenteraad zetelt zal zij vanuit 
de basis aktie voeren. In EekIo ziet de 
VU een fraktie die onder de arm te 
nemen is als het er op aan komt te 
vechten voor de lang verlangde stads-
ring. 
Tevens vonden de vu-bestuurders dat 
de verantwoordelijkheid voor vooruit
strevende politiek in de handen van 

jonge mensen met zin voor initiatief 
moest komen te liggen. 
Hilde Van Grembergen is een bedrijfs
juriste (27 jaar gehuwd) en woont te 
EekIo. Ze is sportief, zet zich in voor 
vele verenigingen en het belang van de 
gemeenschap. Zij is de gedroomde 
persoon om het voorzitterschap van 
een lokale partij in heropbloei op zich 
te nemen. 
Wim Lasoen, (23 jaar gehuwd) les
gever en dirigent van verscheidene 
muziekverenigingen, wordt de nieuwe 
sekretaris. Hij wil zich vooral inzetten 
om de publieke opinie te overtuigen 
van het sociale en kulturele karakter 
van het VU-programma. 
Op zondag 4 februari vond een ont
moetingsreceptie plaats in de OCMW-
gebouwen te Maldegem. Vlaams Volks
vertegenwoordiger Paul Van Grember
gen werd gevraagd het woord te voe
ren, (wl) 

a» Info: VU-Eeklo-Maldegetn, Wtm La
soen, Schaperijstraat 156 te 9900 EekIo 
(09/378.48.33). 

Kris van Dyck 
tUdens zijn 
feest-
toespraak In 
wijnegem. 

9 



Met "de gids" in de hand reist u onbezorgd en 3oedl<oop 

door heel Vlaanderen Vakantieland! Dé gids 

'Vlaanderen Vakantieland 96" 
kost slechts 165,-fr. (verzending inbegrepen). U vindt er 

ALLE informatie over korte en voordelige vakanties in eigen land! 

Bellen om te bestellen: 0900/240.98 (6,25 BEF per 20) 

DEZE WEEK IN 

• AANBEVOLEN HUIZEN • 

Knack 
COMPUTERS EN PRIVACY 

Overheden willen computercommunikatie en gecodeerde boodschappen 
controleren. Hoe gaan ze daarbij te werk? Een verkenning op de grens 
lussen elektronische privacy en bescherming van maatschappijbelang. 

SAMEN IN DAVOS 
In het Zwitserse Davos vergaderden naar jaarlijkse gewoonte clans 

uit de politiek en de zakenwereld. Proeven van de brouwsels van het 
economisch wereldforum. Een interview in Weekend Knack 

SERIE "ONTDEK FRANKRIJK" 
Vanaf deze week, 17 weken na elkaar, in Knack een serie 

over alle regio's van Frankrijk. Deze serie wordt verzorgd door de 
Multi-Media-redactie van Rouiarta Media Group. 

KNACK MET WEEKEND KNACK, TELE KNACK 
EN TALENT, NU TE KOOP! 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ De Gulden Spoor 

rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

* dranken * restaurant 
* snacks ' zaal voor 50 pers. 

- DEVRIESE ^ 
woonverllchtinp 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

vbaan brugge-oostkamp> 
K 050 35 74 04 ^^ 

WOONIDEE 
Cecile Moonen 

Interieur Decoratrice 

Wij hebben hart en tijd voor U 

Gordijnen en Overgordijen 

De beste merion, maken en plaatsen 

20 jaar ervaring 

Advies voor uw interieur 

Woonldee, Stationstraat 16, 
9280 l.£BBEKE 

Tel. 052/41.15.73 

TAVERNE-RESTAURANT 

NV JAN BREYDEL 
Brugsesteenweg 108 - 8460 OUDENBURG 
Telefoon 059/26.82.97 
Telefax 059/26.89.35 dinsdag gesloten 

Het enige restaurant uit de streek dat durft zijn verse vis te 
tonen (zie toonbank ingang) 

Specialiteiten; Visfondue 10 soorten 
Visassortiment 7 soorten 
Senegalees Stoofpotje 
Hoevekip Valentine Thonart + kreeft. 

~T, Brugge ^ 
10 km Oostende 

De Haan . 

Brood- en 
banketbakkerij 

R. DE BEULE 
Heirbaan 53 
2070 BURCHT 
Tel.: 03/252.70.98 

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Kostuums 
naar maat 

HERENKLEDING 

rmees 
Steenhouwersvest. 52 

ANTWERPEN 

TeL: 03/231.35.83 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
B.V.BA 
VLOER en MUURTEGELS 

— Steeds ruime kortingen 
— Kwaiiteitsprodul<ten 
— Uitstekende service 
— Keuze uit meer dan 600 soorten 

GENTSESTEENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de Vijfhuizen) 
Tel. 053/70.06.64 

Sedert 191 o 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
Tel. 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof decennber De familiezaak nnet traditie 

Een uitgave van het 
Vlaams Pers-, Radio- en 
TV-instituut v.z.w. 

Hoofdredakteur: 
Maurits Van Liedekerke 
Redakteuren: 
Peter Dejaegher 
Geert Vranken 
Sekretariaat: 
Hilde De Leeuw 

Alle stortingen van 
abonnementen en 
redaktie op prk. 000-
0171139-31 van WIJ, 
Barrikadenplein 12, 
1000 Brussel. 
Tel. 02/219.49.30 
Fax. 02/219.97.25 
Jaarabonnement 1.200 fr. 
Los nummer 35 fr. 
Verantwoordelijk 
uitgever: 
Bert Anciaux 
Barrikadenplein 12 
1000 Brussel 

Reklameregie: 
Decom 
Gossetlaan 30 
1702 Groot-Bijgaarden 
Tel. 02/467.26.76 
Fax. 02/463.11.61 
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HETSEN 
Fijne midweek superweekend 

3 Nachten G 
Luxe kamer, stilte gratis, R 

3x gastronomisch A 
half pensioen, bierdegustatie, T 

Normandische pannekoek I 
met koffie, s 

tevens fietsen ter beschikking etc... 
6.500 fr. per persoon 10 Km van 

de laatste dag uw kamer Brugge & 
tot IS.OOu. Oostende 

Misschien het mooiste hotel in Vlaanderen 

Knip me uit = 
fles champagne 

Love Arrangement 1 Nacht 

Luxe kamer met dubbele 
whirlpool. 

Aperitief, Gastro-menu, 
champagne op 

de kamer, lekker lang slapen, 
kamer tot IS.OOu. 

4.950 fr. per persoon. 

Hotel De Stokerij Oudenburg 
Tel 059/26.83.80 Fax 059/26.89.35 

Bel voor folder maar,wees er vlug bij!!! 
1 

T 

ZAKENKANTOOR 
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BRUSSELSTRAAT 61 
9400 NINOVE 
054/33.43.47 
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O nder het motto "Vlaanderen, dag en nacht", 

vindt op 28 april het 59^^^ Vlaams Nationaal 

Zangfeest plaats. Voor het eerst in Flanders-Expo in 

Gent. 

^ Z A N G F E E S T *> 

Het was geen gemakkelijke beslissing, de 
verhuis van het Antwerpse Sportpaleis 
naar de Gentse Expo-hallen. Maar het 
moest. Gewoon omdat er geen garanties 
waren dat het Sportpaleis op 28 april wel 
beschikbaar zou zijn voor het 59*'̂  
Vlaams Nationaal Zangfeest. En net nu 
zovele Vlamingen via een geldelijke steun 
het geloof in het Zangfeest hadden be
leden, kon het ANZ hen toch niet te
leurstellen? Die massale steun was bij het 
Algemeen Nederlands Zangverbond, de 
organisator van het Zangfeest, een on
verwachte maar biezonder welgekomen 
opsteker. 

Daarom kozen ANZ-voorzitter Hugo 

Portier en zijn medewerkers resoluut voor 
de toekomst in Flanders-Expo: een zaal 
met een goede ligging, ruime mogelijk
heden, een moderne en veilige zaaHn-
frastruktuur. En niet te vergeten: een 
team gekwalificeerde medewerkers ge
motiveerd om hun beste kunnen te be
wijzen. Wat volgens insiders in het Sport
paleis wel eens anders is. 

SAMENZANG 

De inspiratie voor het tema van het 59 '̂̂  
Zangfeest vond men in de tekst van het 
prachtige lied Vlaanderen dag en nacht 

van H. von Fallersleden en F. Van Duyse. 

De ANZ-Programmakommissie trachtte 
aan de hand van liederen, teksten, dansen 
en andere elejnenten, ideeën rond liefde, 
natuur, kuituur en trouw die terug te 
vinden zijn in dit lied te evoceren. 

De algemene regie is in handen van 
Herman Slagmulder, solo-optredens zijn 
er van de Zuidafrikaanse Rina Hugo, 

Bruno De Jonghe en Gust Teugels. De 
dansgroep Shaida, de volksdansgroep van 
de WKB en de vendeliers van Alkuone en 
Don Bosco zorgen voor spektakel. De 
teksten zijn van de hand van WlJ-me-
dewerker Wouter De Bruyne en Wdfried 

Haesen, die het geheel ook presenteert. 

Op het programma van de 59*''̂  editie 
zoek je vergeefs naar vedetten uit de 
kommerciële Nederlandstalige pop-sien. 
Wie vertrouwd is met het Zangfeest her
innert zich hoe men in het verleden wel 
eens problemen had met die grote na
men: ze werden gevraagd maar wilden 
niet komen, ze tekenden een kontrakt 
maar schrokken daarna terug voor dreig
brieven, ze werden uitgefloten etc. Kritici 
veronderstellen al gauw dat het ANZ van 
die problemen afwil, en daarom bewust 
geen vedetten meer tracht aan te trekken 
voor het Zangfeest. Er is misschien iets 
van aan. 

Maar er is ongetwijfeld meer. Het Zang

feest wil volgens Hugo Portier terug naar 

zijn wortels: de samenzang van het 

Vlaamse en Nederlandstalige lied. „We 

zijn bewust afgestapt van de pogingen tot 
kommercialisering van het Zangfeest en 
zijn opnieuw op zoek gegaan naar de 
bron: het lied", zegt Portier. De doorsnee 
Zangfeest-bezoeker komt volgens het 
ANZ in de eerste plaats om te zingen, en 
met om deze of gene Nederlandstalige tv-
vedette in levende lijve aan het werk te 
zien. 

ANZ-sekretaris Koenraad De Meulder 

wijst op het onderscheid tussen de 
Nekka-nacht en het Zangfeest: „We pro
beren beide manifestaties van het ANZ 
beter op hun specifieke publiek af te 
stemmen. Voor een Zangfeest waar de 
samenzang en het Vlaams engagement 
meer op de voorgrond staan, blijft nog 
steeds een groot publiek voorhanden. 
Wie vedetten op het vlak van kleinkunst 
en chanson aan het werk wil zien, vindt 
zijn gading op Nekka." 

HOOGMIS 

In bepaalde kringen maakt men van het 
geruzie rond de IJzerbedevaart gebruik 
om het Vlaams Nationaal Zangfeest te 
promoveren als dé hoogmis van de 

Nochtans moet het ANZ zich niet ver
dedigen tegen een komitee van oppo
santen dat inspraak eist. 

De verklaring is niet zo eenvoudig. Wat 
meespeelt, is dat de kommunautaire taal 
van ANZ-voorzitter Portier radikaler 
klinkt dan deze van Bedevaartkomitee-
voorzitter Vandenberghe. Komt het ANZ 
onverbloemd op voor separatisme? 
Neen, dat woord neemt het ANZ liefst 
niet in de mond. Het Tienpuntenpro
gramma dat het ANZ aan de leden van 
het rechtstreeks verkozen Vlaams Par
lement aanbood, loopt wel verrassend 
gelijk met het partijprogramma van de 
Volksunie: Vlaanderen als volwaardige 
lidstaat betrekken bij de Europese Unie. 
Slechts waar het ANZ vraagt om alle 

bevoegdheden van de Belgische staat aan 
Vlaanderen over te dragen, gaat het ANZ 
verder dan de VU. Maar ook daar zegt de 
vereniging slechts klaarder wat nogal wat 
vooraanstaande VU-ers bedoelen wan-

Gent, dag en nacht 
Vlaamse beweging. In Diksmuide kreeg 
na de jongste bedevaart (maar ook al 
vroeger) het IJzerbedevaartkomitee toe
nemende tegenwind van een goed ge
organiseerd groepje vooraanstaanden uit 
de radikale Vlaamse beweging dat via een 
eis tot inspraak meer dan 6.000 zelf
verklaarde bedevaarders achter zich wist 
te scharen. 

Die inspraak-eis mag dan voor het van 
tradities zinderende gebeuren in Diks
muide legitiem zijn, hetzelfde geldt wat 
het aan tradities verhangen Zangfeest 
betreft: ook daar wordt gewerkt met het 
verketterde principe van koöptatie. 

neer ze het over een gebrek aan "Bel
gische meerwaarde" hebben. 

Kortom, het ANZ weet blijkbaar han
diger dan het Bedevaartkomitee om te 
springen met de Vlaamsradikale achter
ban. Dat uit zich in de speech van de 

Het ANZ is 
bewust 
afgestapt van 
pogingen tot 
kommerclall-
zering. 

voorzitter, die zich wacht om delen van 
zijn pubhek openlijk in het hemd te 
zetten. En dat uit zich in sterke mate ook 
in het spektakel zelf: zo vormt de den
derende parade van de "jeugdmuziek-
kapellen" op het Zangfeest voor het 
kleine Vlaamsnationalistische VNJ een 
enige gelegenheid om zich te manifes
teren, en om bij een deel van het publiek 
de heimwee naar een geüniformeerde tijd 
van Orde en Tucht te kultiveren. En al 
zullen we de roffelende jongeren niet met 
een staande ovatie begroeten, zolang ze 
op hun trommels slaan vormen ze voor 
ons geen reden om van het Zangfeest weg 
te blijven. 

In het Bedevaartkomitee werd er al lang 
geopperd om de uniformen buiten de 
weide te houden. Wanneer het VNJ zich 
dan nog wat arrogant als de zuivere 
behoeder van het Ijzertestament wou 
gaan moeien met de Bedevaartprogram-
matie, was aan de IJzerdijk snel een stok 
gevonden om de hond te slaan. En hoewel 
Diksmuide Antwerpen niet is, beseft men 
in de Westhoek toch wel dat het konflikt 
met het VNJ tot de harde kern behoort 
van de gele onvrede die honderden be
devaarders bij de jongste IJzerbedevaart 
rond de hals droegen. De onderhan
delingen over inspraak waartoe Komitee 
en Forum zullen overgaan, tonen aan dat 
de stok minstens voor een deel boe
merang werd. 

Neen, op het Zangfeest zullen de trom
melaars nog niet zo snel verdwijnen. En 
dat heeft met meer dan de rijden en 
omzien-houding van het ANZ te maken. 
Het VNJ heeft op het ANZ een veel 
sterker drukkingsmiddel dan op het Be
devaartkomitee: de grote hoeveelheid 
kaartjes die het verkoopt. Of de verhuis 
naar Gent deze machtspositie op termijn 
zal beïnvloeden, is koffiedik kijken. We 
hebben er in ieder geval voor dit jaar veel 
vertrouwen in dat Flanders-Expo vol zal 
lopen met zanglustigen. Uiteindelijk is het 
daar toch om te doen. En wie zingt, maakt 
geen ruzie. Op naar Gent! 

(Pdj) 

• Kaarten van 300 tot 1.000 f rank 
kunnen gereserveerd worden op 
het ANZ-sekretarlaat, Baron Dha-
nlslaan 20 bus 2,2000 Antwerpen 
of telefonisch op 03/237.93.92 
(kantooruren). 

Beelden van 

het verleden. 

Dit Jaar geen 

zangfeest 

in het 

sportpaleis. 

Radikale 
kommunau
taire taal van 
voorzitter 
Portier. 
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V an de vier reportages die het Nederlandse NOS-

joernaal zondagavond 4 februari uitzond gingen 

er drie over ijs, schaatsen en Friesland; de 

Elfstedentocht gaat voorlopig niet door, chaos en 

gewonden bij schaatstoertocht over het IJsselmeer en 

de Fries Rintsje Ritsma wordt voor de tweede maal 

wereldkampioen schaatsen. 

^ LANDUIT ^ 

Als er ook dit 
jaar een Elf
stedentocht 
komt, maakt 

Friesland zich 
op voor een 

groot 
volksfeest. 

12 

Het is duidelijk: koning winter heeft iets 
met Friesland en andersom. Een bekend 
Fries spreekwoord luidt dan ook „As iet 
Friest üntteie de Friezen". Als het Friest 
ontdooien de Friezen, en daar zit een kern 
van waarheid in. 

DIPJES 

De historische Alvestêdetocht, al weer 
tien jaar geleden voor het laatst verreden, 
maakt de meeste emoties los. Enkele 
voorbeelden: de bekende maratonschaat-
ser Henry Ruitenberg trouwt binnenkort, 
maar schrijft op de uitnodiging dat indien 
op de bevniste dag de Elfstedentocht 
wordt verreden het huwelijk op een ander 
tijdstip wordt voltrokken. Zijn verloofde 
begrijpt dat. Een ander voorbeeld: 
schaatsveteraan Feike Veldstra boekt in 
de winter van 1986 met zijn vrouw een 
reis naar Texas maar weigert met de 
„tocht der tochten" in het vizier om te 
vertrekken. Pas als zijn vrouw dreigt van 
hem te scheiden bindt hij in en stapt in het 
vliegtuig, maar als hem op het strand van 
Corpus Christi het bericht bereikt dat 
Evert van Benthem de veertiende Elf
stedentocht heeft gewonnen spreekt hij 
uit protest 24 uur lang geen woord. De 
diagnose voor dit gedrag is simpel: Elf-
stedenkoorts. 

De winter van 1996 is uitzonderlijk lang 
en streng en daarom volgens velen bij 
uitstek een echte Elfstedenwinter. Maar 
zo simpel ligt dat niet. Deze winter kent 
naast serienachten van -10 en nog kouder 
ook een aantal „dipjes" met dooi, waar
door het ijs weer verzwakt. In deze vorst

periode spelen vooral tientallen grote 
„windwakken" en „kistwerken" de or
ganisatie parten. De 21 rayonhoofden -
ieder verantwoordelijk voor een deel van 
de 200 kilometer lange route en vrijwel 

voor die aktiviteit het werkwoord klunen 
en de Hollanders namen dat in 1985 
dankbaar over, het staat ook in de Van 
Dale. Het water achter Snits heeft merk
waardig putjesijs, waar je met de punt van 
de schaats in blijft steken. In de derde stad 
Drylts (IJlst) ligt op de traditonele plaats 
van de stempelpost een klünplaats van 
enkele honderden meters. En dan hebben 
we het nog met over de grote kistwerken 

- botsende ijsvloeren met scheuren - op 
het Slotermeer, het grote windwak bij de 
Galamadammen (dat zijn de dammen van 
Galama en beshst geen feestvierende 
vrouwen) en de zwakke ijsvloeren onder 
de bruggen van Boalsert/Bolsward en 
Harns/Harlingen... 

Eén ding is zeker: als de Elfstedentocht 
nog komt wordt die in ieder geval zwaar
der dan in 1986 en '86. Bij die instelling 
herleeft in Friesland ogenblikkelijk de 
herinnering aan de barre tocht van 1963 
toen tijdens een pittige noordoostelijke 
sneeuwstorm van de 9.264 gestarte toe
rijders slechts 69 de finish bij Ljouwert 
bereikten. Velen belandden onderweg in 
het ziekenhuis met botbreuken en be
vriezingsverschijnselen. Na 1963 zou het 
maar liefst 22 jaar duren tot de volgende 
tocht gehouden kon worden en juist de 
kombinatie van die twee omstandigheden 

- de barre-.tocht en het lange wachten -
maakten van de gebeurtenis een myte. 

De Elfstedenkoorts 
slaat weer toe 

De weersomstandigheden waren ideaal 
en er ontstond iets van een spontaan 
volksfeest, iets waarover de kronieken 
over 1963 en daarvoor zwegen. Het 
entoesiasmerende TV-verslag over het 
dorp Bartlehiem - het enige punt op de 
route waar de rijders twee maal passeren 
- leidde er toe dat het piepkleine Bart
lehiem in 1986 maar liefst zestienduizend 
feestgangers trok. 

Zij gingen midden in de nacht op zoek 

naar de dorpskroeg - die er niet is - en 

maakte binnen het uur al het toiletpapier 

op. Campers en tenten in bloemenperken 

en ernstiger vernielingen hebben er voor 

gezorgd dat een aantal Bartlehiemers het 

niet erg vindt als de Elfstedentocht niet 

zou doorgaan. De Friese auteur Trinus 

Riemersma schreef onlangs in Frysk en 

Frij over de Elfstedentocht van '86: „De 

autenticiteit van dit Fryske barren werd 

begraven onder de Hollandse lol. Ik ben 

gek op schaatsen, en daarom hoop ik dat 

er geen Elfstedentocht komt." 

Er zijn meer Friezen die er zo over 

denken, maar zij zijn een minderheid. De 

belangen zijn immers groot want de ho

tels zijn volgeboekt, de Elfstedentruien 

gebreid en de Elfstedenbeerenburgers ge

stookt. En nog belangrijker: iedereen wil 

die tocht rijden of kent iemand die niets 

liever wil dan 100 kilometer schaatsen, 

50 kilometer afzien en 50 kilometer 

strompelen naar de Bonkefaert bij Ljou

wert. Rare jongens, die Friezen. 

Onno P. Falkena 

allen Beerenburgdrinkers - zijn niet voor 
een gat te vangen: met ijstransplantatie, 
windschermen en met behulp van folie 
werd het aantal wakken binnen een week 
teruggebracht van 160 naar 25. Toch 
besloten bestuur en rayonhoofden zon
dag om de tocht - voorlopig - niet uit te 
schrijven. De kwaliteit van het ijs is - op 
onder meer de met schotsen volgestorte 
wakken - nog zo pover dat het aantal 
klünpiaatsen onaanvaardbaar hoog 
dreigt te worden en de veiligheid van de 
16.000 deelnemers niet verzekerd kan 
worden. 

KLUNEN 

Een schaatstocht door Zuidwest-Fries
land op de dag voor de gewraakte be
slissing rechtvaardigt het besluit van het 
Elfstedenbestuur. In de tweede stad Snits 
(Sneek), die vele schaatsers in het duister 
dienen te passeren, ligt vies brekebeenijs. 
Bijna elke brug moet lopend op de schaat
sen worden overgestoken. Het Fries kent 

TOILETPAPIER OP 

1985 maakte de myte al wat kleiner. Er 
was voor het eerst een rechtstreeks te
levisieverslag. Toen nog met behulp van 
de motorrijders van de BRTN, waar de 
NOS sindsdien de kunst heeft afgekeken. 

100 kilometer 
schaatsen, 
50 kilometer 
afzien en 
50 kilometer 
strompelen. 
Rare Jongens, 
die Friezen. 



«- KULTUUR 4̂  

Dim uenoyeue: een siem meer o/ mmaer... 

Aanlokkelijke 
voorstellingen 

in het PSK 
Met steun van de Vlaamse Gemeenschap 
vallen elke dinsdagmiddag in het Brus
selse Paleis voor Schone Kunsten een
akters, flarden poëzie en konfrontaties uit 
de hemel. Het moment is ideaal voor wie 
in Brussel woont of werkt (ze duren van 
12u.40 tot 14u.) en de prijs is een la
chertje (70 tot 100 fr.). En als we dan toch 
van Brussel houden en het uitschreeuwen 
is er maar één keuze: aanwezig zijn. 

- Op dinsdag 13 februari is radiojoer-
nalist Jef Lambrecht aan de beiut over het 
„woord". Jef Lambrecht is ons dierbaar 
om zijn bevattelijkheid bij het persover
zicht en om de snelheid en de kern
achtigheid waarmee hij bij viering of 
overlijden een kunstenaar of een politikus 
weet te typeren. 

- Op dinsdag 20 februari brengt Fred 

Delfgaauw „Momenten". Fred Delf-

gaauw is een poppenspeler, en poppen 

worden in zijn handen mede- en te

genstanders. 

- Op dmsdag 27 februari laat Bart Vonck, 

auteur en vertaler, ons kennis maken met 

het werk van de Peruaanse dichter Cesar 

Vallejo. Een bloemlezing met poëzie van 

Vallejo is onlangs bij het Poëziecentrum 

verschenen. 

- Een week later brengt het toneelge
zelschap Nova Zembla „Play Strindberg" 
van de Zwitser Dürenmatt, gebaseerd op 
„Dodendans", het bekende huwelijks
drama van de Zweed. 

- Op dinsdag 12 maart konfronteert Josse 

De Pauw ons met de poëzie van Hans 

Faverey die woorden snoeit en weghakt, 

steeds op zoek naar het minimale. 

- Op dinsdag 19 maart vertolkt Viviane 
Redant „Het gulden vlies", een mono
loog van Toon Brouwers, verwijzend naar 
de tocht der Argonauten en de moord van 
Medea op haar beide kinderen, maar 
geïnspireerd door een krantenbericht 
over een gelijkaardige daad van een 
Duitse vrouw die na een echtscheiding 
haar twee kinderen door wurging om het 
leven bracht. 

- Op dinsdag 26 maart leest Paula Semer 

voor uit haar geliefkoosde dichters. 

- Dirk Denoyelle (foto) is ons bekend als 

stemmenimitator. Op de jongste IJzer
bedevaart bracht hij nog een zachte per
siflage op een aantal partijleiders. In zijn 
nieuwe show „Stoel" komen gevestigde 
waarden aan bod, maar ook andere ge
zichten of eerder stemmen als die van 
Paul Van Himst, Jaak Pijpen en Willem 
Vermandere. 

- Dora Van der Groen is de voorlaatste m 
het voorjaarsprogramma. In gesprek met 
Geert Van Istendael zoekt zij de weg bij 
uistek naar het woord, vroeger als aktrice, 
nu vaak als regisseur. 

- De lenterij wordt afgesloten op dinsdag 
24 april met het melodrama „Hun", een 
stuk over illusie en frustratie, uit het leven 
gegrepen, wrang en grappig meteen. 

Weg met de drempelvrees dus. De men
sen in het PSK zijn bijzonder gastvrij. 

(wdb) 

Kameropera Transparant leeft in de scha

duw van breed vertakte beuken als de 

Munt en de Vlaamse Opera. Maar wij 

zagen met plezier zijn kleinschalige maar 

verfrissende aanpak van Haendels „Fla-

vio". Nu trekt het gezelschap door Vlaan

deren en over de grenzen heen met Mo-

zarts Singspiel Zaide. 

Toen de wonderknaap Mozart in 1779 

een beetje kniezend - hij vond de di

alogen te langdradig en de tragiek niet 

geschikt voor Wenen waar men komisch 

werk verkoos - aan zijn Singspiel Zaide 

werkte kreeg hij het libretto van „De 

ontvoering uit het Serail" in handen. Het 

gevolg was dat Zaide in het vergeetboek 

geraakte en er pas veel later terug uit 

kwam, onafgewerkt en bestoft. 

VERVB 

Zaide heeft een heel eenvoudige intrige, 

gebaseerd op liefde, trouw en macht, en is 

bevolkt met sultan, slavendrijver en ge

liefden die (nog) niet bijeen kunnen ko

men. We beschikken over vijftien num

mers en twee van de drie bedrijven. Een 

open einde dus waarin regisseur lan Bur

ton kiest voor verzoening. 

Zaide zou zich in een oosterse harem 

Verkoopcijfers tonen aan dat 
Vlaanderen veei romantische zie
len telt die de realitelt-van-elke 
dag graag geruild zien voor me-
lodierijke en als het even kan po
ëtische liedjes Hét muzikale kop
pel van de jongste jaren is on
getwijfeld Enk Van Neygen en 
Sanne, die van bij hun eerste sin
gel "Veel te mooi" in de zomer van 
'89 de juiste, gevoelige snaren 
aansloegen Hun versie van Tura's 
"Aan mijn darling" was een 
tweede voltreffer, waarna ze met 
de regelmaat muzikale juweeltjes 
afleverden Boudewijn de Croot's 
"Verdronken vlinder" door Sanne 
op zeer gevoelige wijze ingezon-
gen; de aangrijpende vertaling 
van "Celine", van Hugues Aufray, 
"De Bnef" van Michel Sardou, de 
"100 years".. 

Naast het sfeervolle "Moe", dat 
net als "Veel te mooi" en "Mijn 
liefde voor jou", een overtui
gende tekst meekreeg van Willy 
Smets Uit Willebroek zorgde Mare 
Van Caelenberg voor hits als "Het 
blauwe café", "Lugano", "Zeg het 
aan niemand" én "Het huis dat 
tussen rozen stond", ooit een 
sterk nummer van Frangoise 
Hardy. Verder nog enkele minder 
bekende werkjes, zoals Enk's ode 
aan Tura met "Watje diep treft" en 
Sanne met "Trying to get over 
you" van Vince Gill. 
Deze Enk en Sanne-verzameling, 
onder de titel "Veel te mooi", 
brengt een rustgevende verade
ming midden het karnaval-ge-
woel. (uit bij BMC-Ariola) 

DE NIEUWE SNAAR: 
DUITSE CEEDEE! 

Deze drie Vlaamse lolbroeken zit
ten niet stil en namen de Duits
talige plaat ,,Musicomic" op om 
hun optredens bij onze buren nog 
beter te ondersteunen. Na vier 
suksesvolle optredens te Frank
furt deden ze ook Essen In het 
Ruhrgebied aan. Vanaf 25 januari 
hebben ze evenwel hun „Revue" 

hernomen waarmee ze in Neder
land een reeks optredens afwer
ken, en vanaf 1 maart weer Vlaan
deren aandoen. 

Hun kollega's De Fnvole Framboos 
oogsten weer veel bijval in Frank
rijk maar blijven in eigen landje 
wat uit de kijker Dit ludieke duo is 
in het voorjaar weer op toer met 
„Con Moto", met met minder dan 
24 optredens tussen Waregem en 
Maasmechelen, waaronder drie
maal in het MMT, Als je het ons 
vraagt: een avondje-uit om van te 
snoepen' 

Sergius 

Grootse 
Mozart 

kunnen afspelen met een vleugje typische 
Turkse muziek of slaginstrumenten, een 
modegril waarvoor Mozart (en Beetho
ven) niet ongevoelig waren. Denk maar 
aan de Turkse mars uit zijn pianosonate 
K.V. 331 en de ouverture tot de reeds 
genoemde opera „De ontvoering uit het 
Serail". Toch is daar in Zaide geen sprake 
van. En wat men er ook mag van denken, 
de vijftien bestaande vokale nummers zijn 

voor ons bijna stuk voor stuk juweeltjes. 
Labyrinth (de wondere wegen van de 
liefde de uitmonden in een rustige ha
ven), purper (de kleur van de heersers 
over het Byzantijnse rijk) en het blauw 
van de zee rond de geboorteplaats van 
Aphrodite vormen het sobere dekor. 
Etienne Siebens leidt het kamerorkest 
„La Squadra". De stemmen zijn Vlaams 
of Brits/Iers (het gaat om een co-pro-
duktie met Dublin). Alles klinkt met verve 
en toch lichtvoeting. 

„In de opera moet de poëzie de absoluut 
gehoorzame dochter van de muziek zijn", 
zegt Mozart. We luisteren dus, en met 
genoegen. Want de meester heeft een 
boontje voor blazers en die leveren prach
tig borduurwerk. En de meester is een 
genie in het laten samenvloeien van stem
men tot een harmonisch geheel. De in
leiding tot Zaide wordt epiloog, getekend 
door grootmoedigheid en verzoening. 
Horen we niet een echo van deze ge
voelens in de tempel van de hogepriester 
Sarastro in Mozarts ToverfluiÜ 

(wdb) 

Mozart: 

groot in 

kleine dingen. 
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B innen enkele weken regeert Koning Voetbal weer 

over Europa. De beste klubs van het kontinent 

zullen zich dan opnieuw met elkaar kunnen meten. 

Allen willen ze maar één ding... 

• BOEKEN • 

De beker met de 
grote oren 

Enige tijd geleden verscheen De heker met 

de grote oren, een persoonlijke kroniek 

van 40 jaar Europa Cup van RafWillems. 

Het werk bevat, zoals de titel overdui
delijk aangeeft, een historisch overzicht 
van de Europabekertoernooien. De be
langrijkste Europese ploegen worden, sa
men met hun protagonisten, kort ge
ëvalueerd, waarbij de auteur er niet voor 
terugschrikt een persoonlijke noot aan 
toe te voegen. 

Zo omschrijft WillemsRSCAnderlecht als 
een 'huis van fijne zeden', maar tegelijk 
een kweekschool van hautaine typetjes. 
Het Constant Vanden Stoc^-stadion is„iie 
thuishaven van de verfranste Brusselse 

beau monde. Siervol, stijlrijk, adembe

nemend vaak, maar koel, zo koel." Van de 
Brusselse ploeg mogen zowel de voor
zitter als de onvergeteli|ke Rensenhrink 

zich in een korte biografie verheugen. 

TEGENPOOL 

Nee, dan Brugge, vooralsnog de enige 
ploeg uit onze kompetitie die een Eu
ropese finale bij de landskampioenen 
mocht spelen. In 1978 maakte Kenny 

Dalglish, ook al een naam als een klok, 
evenwel een einde aan de Brugse droom. 
Wijlen Ernst Happel moest het die avond 
stellen met een halve noodploeg en on
danks schitterend doelwachterswerk van 

Birger Jensen moest Club zijn meerdere in 
The Reds (Liverpool) erkennen. 

Jan Ceulemans: 

de Amerikaanse 

droom op z'n 

Vlaams. 

Hoezeer Club Brugge en Royal Sporting 

Club Anderlecht eikaars tegenpolen zijn, 

blijkt ook uit de benadering van Willems. 

Brugge stond symbool voor 'de Vlaamse 

De Snellaertprijs 1995, uitgereikt door de 
Vereniging van Vlaams-Nationale Auteurs 
(VVNA), werd toegekend aan Hans De Belder 
voor Zijn werk,,Het wonder van de Blaskets". 
Uitg. Contact te Edegem. 
De jury was onder de indruk van de onginele 
benadenng van het tema van de volksver
bonden literatuur en de gebrachte Inleiding 
in het nationaal gevoel van het Ierse volk. 
Zeer gewaardeerd werd ook het degelijk 
gedokumenteerd historisch perspektlef 
waarbij vooral de nadruk ligt op de maat
schappelijke funktie van de Ierse taal. Bo
vendien bewijst de auteur in dit werk hoe een 
numeriek kleine gemeenschap een eigen 
bijdrage met universele dimensie kan leveren 
tot de wereldliteratuur. 
Hans De Belder (°1938, Lier) was beroeps
diplomaat en senator, sedert '91 is hij dl-
rekteur-generaal van de Vlaamse Dienst voor 
de Buitenlandse Handel 

Hans De Beider 

M 

Geschiedkundige 
boel<enbeurs voor 

Vlaanderen 
Voor de achtste keer reeds or
ganiseert de Koninklijke Bond van 
Oostvlaamse Volkskundigen de 
Geschiedkundige Boekenbeurs 
voor Vlaanderen, Deze is uitge
groeid tot het belangrijkste forum 
voor het geschiedenisvak in 
Vlaanderen. Zowat alle disciplines 
die met de materie te maken heb
ben komen er aan bod: arche
ologie, politieke, sociale en eko-
nomlsche geschiedenis, heem-, 
volks- en familiekunde, kultuur-
geschiedenls. Deze brede kijk 
geeft de beurs ook wetenschap
pelijk belang, nieuwe publlkatles 
op elk van deze gebieden worden 
er aangeboden zodat wie op de 
hoogte wil blijven van de jongste 
vorderingen in het historisch on

derzoek alle kansen krijgt om zich 
te Informeren. Tal van publlkatles 
komen niet in handel of zijn er niet 
meer, de beurs biedt soelaas. 
In 1974 lokte de zevende editie 
bijna drieduizend belangstellen
den, een bewijs dat het publiek 
een levendige belangstelling 
heeft voor het historisch onder
zoek. 

De komende uitgave gaat door 
tijdens het weekeinde van 17 en 
18 februari, zaterdag van 14 tot 
18 u, zondag van 10 tot I7u. 
opnieuw In de St.-Pietersabdij op 
het Gentse St.-Pleterspleln. 

(mvl) 
o» Info: Koninklijke Bond der Oost

vlaamse Volkskundigen, Kraanlei 
65 te 9000 Gent. 091/23.13.36. 

volksclub bij uitstek'. „Blauw-Zwart 

werd de sportieve vaandeldrager van het 

in die periode sterk groeiende Vlaamse 

politieke en sociaal-economische zelfbe

wustzijn." Melden we nog dat Mare De-

gryse wel vernoemd wordt bij Brugge, 
niet bij Anderlecht. Het hoofdstukje 
Brugge sluit af met de onvermijdelijke/a« 
Ceulemans, een 'simpele jongen uit de 
Lierse arbeiderswijken' die de wereldtop 
bereikte. 

Niet alleen bi] Anderlecht en Brugge 
vinden we voetbaltovenaars uit onze kon
treien terug, ook in het buitenland. Neem 
nu Tapie's Olympique Marseille: een 
ploeg van en vooral voor de voorzitter 
met klinkende namen als Waddie en J.E 

Papin, een oud-speler van Blauw-Zwart. 
Raf Willems spreekt over de affaire Mar

cel Van Langenhove (de scheidsrechter 
keurde een wel zeer betwist doelpunt van 
Benfica Lissabon goed, waardoor Mar
seille de finale miste), de snertfinale Mar-
seille-Rorfe Ster Belgrado en het glorie
moment van Raymond Goethals bij winst 
in de finale tegen die andere Europese 
topper met een omstreden voorzitter, AC 
Milan. 'Den tuveneir' mag zich trouwens 
verheugen in een vrijwel kritiekloze bi
ografie. 

De anekdoten in het boek zijn te talrijk 
om telkens bij stil te staan, maar toch 
willen we nog één figuur eruit lichten: 
Eric Gerets, bijgenaamd 'De Leeuw'. Ger-
ets begon zijn karrière bij het kleine 
Rekem (in het Maasland), kende grote 
suksessen bij de Rode Duwels en bij de 
Rouches van Standard Luik. Diezelfde 
Rouches kostten Gerets bijna zijn voet-
balkarrière en vrijwel zeker de onster
felijkheid bij AC Milan. De Leeuw had 
zich immers (door Goethals?) voor de kar 
laten spannen om de landstitel voor 
Standard veilig te stellen door de spelers 
van het toenmalige Thor Waterschei van 
een inslaappremie te voorzien. 

Gerets beet ongemeen fel van zich af, niet 

door beschuldigingen in het rond te 

strooien, wel op voetbalkarakter. Voor

lopig is hij de enige Vlaamse Leeuw die, 

als kapitein van PSV Emdhoven, mocht 

pronken met de Europabeker der Lands

kampioenen. Voor het jaar 2000 zullen er 
nog geen andere voetballers van bij ons 
zijn die hem dat na kunnen doen. 

Eric Gerets: 

wie doet hem 

na? 

Voor wie van voetbal houdt, van ver of 
dichtbij, is dit De beker met de grote oren 

ten zeerste aan te bevelen. Het werk bevat 
overigens een lijst met de gespeelde 
(halve) finales in de diverse Europabe
kers. 

(gv) 

c» De beker met de grote oren, een per

soonlijke kroniek van 40 jaar Europa 

Cup, RafWillems, Uitg. Globe - Roe-

selare, 199S, 214 blz. 



WHITE MAN'S BURDEN Nieuw in de bios DE VLIEGENDE HOLLANDER 

Stel je eens een Amerujaabse samenleving voor, waarin de 
begoede en bevoorrechte klasse zwart is, en waar de bleek-
scheten de smerigste baantjes toegewezen krijgen. Waar de 
zwervers en straatkriminelen blanken zijn. Regisseur en 
auteur Deswood Nakano vond een schitterende Travolta en 
een al even sublieme Belafonte bereid om de hoofdrollen te 
spelen. 

Nakano bewees reeds wat hij kan, toen hij scenarist was voor 
„Last exit tot Brooklyn" en „America me", alleen was dan 
het verhaal van iemand anders. Dit had een goede film 
kunnen zijn - het onderwerp leent zich daar toe - maar dat 
is het niet helemaal geworden, jammer. {**) 

THE ENGLISHMAN WHO ... 
Deze Britse film, voluit The englishman who went up a hill, 
but came down a mountain', van Christopher Monger moet 
je gezien hebben. Het is het (waar gebeurde?) verhaal van 
Reginald Anson (Hugh Grant), een kartograaf die in Wales 
het terrein gaat opmeten. De dorpelingen horen van hem dat 
hun „berg" eigelijk maar een „heuvel" is. Om een berg te zijn 
komt ie net 16 feet te kort. Na de aanvankelijke woede keert 
het „gezond" verstand terug, en wordt besloten de heuvel 
dan maar eigenhandig te verhogen. Een leuke, ouderwetse 
film. (***) 

De film speelt zich af in het Vlaanderen van de 16de eeuw. 
Boeren rebelleren tegen de Spaanse bezetter. Achtervolgd 
door soldaten belanden ze op het erf van boer Nettelneck. De 
Spanjaarden roeien bijna het hele zootje uit, maar niet 
vooraleer één van de opstandelingen, een Hollander, een 
zoon heeft achtergelaten in de schoot van de boerin. 

jaren later komt een Italiaanse minstreel de jongen vertellen 
dat zijn vader, ofschoon dood, op zee vaart met zijn schip, 
dat kan vliegen. De zoektocht kan beginnen. Zowel akteurs 
als verhaal lijken bijzaak. Zonde van zoveel Europees geld. 
( " ) 

Willem Sneer 

• M E D I A L A N D S C H A P • 

Sinds 1 februari-kunnen teletekstfanaten 
nu ook gebruik maken van het proef-
aanbod van VTM. Af te leiden uit de 
lovende reakties die de kommerciële om
roep via zijn boreling de ether in stuurt 
heerst algemene tevredenheid over VTM-
text. Er zijn nochtans een aantal 'ma
ren'... 

Zo is er de diskussie over het zgn. te
leshopping, door he't kabeidekreet ver
boden. Op VTM-text worden o.a. pro-
dukten uit de VTM-shop aangeboden en 
mag een toeroperator 'last-minut'-tickets 
aan de man brengen. Teleshopping? 
'Nee', zegt VTM in Het Volk, 'VTM-text 
is te vergelijken met het lezen in een 
krant, de gebruiker kiest doelbewust voor 
de pagina's met het VTM-shop aanbod'. 

TV is inderdaad een 'machtiger medium' 
dan teletekst, m.a.w. het TV-program-
maschema is te nemen of te laten. De 
kijker kan zijn nieuws niet zelf samen
stellen en niet ernaar kijken wanneer hij 

Gelezen op TV 
wil. Bij teletekst is dat wel het geval. Een 
blik op de info-bladzijde van VTM-text 
leert evenwel dat de vermelding 'VTM-
shop' konstant in beeld is. De kijker 
wordt er dus hoe dan ook mee ge-
konfronteerd. 

EEN WERELD VAN VERSCHIL 

VTM-text verschilt in nogal wat opzich
ten van BRTN-teietekst, zowel kwa in
houd als kwa vorm. Bij VTM vindt de 
kijker meer randnieuws, meer TV-pro-
gramma's (ook die van de konkurrentie!) 
en kan hij gebruik maken van een in
dexsysteem. Dat laatste werkt met de 
gekleurde toetsen van de afstandsbedie
ning en biedt de mogelijkheid snel door 

verschillende 'informatieblokken' te 
struinen. BRTN beschikt voorlopig nog 
niet over die mogelijkheid. 'Technisch 
voorlopig niet mogelijk' meldt men ons 
daar. 

Wordt het VTM-systeem in snelheid niet 
geklopt door de BRTN, in duidelijkheid 
gebeurt dâ t met straatlengten. Het ont
breken van een numerieke rangschikking 
maakt dat de afzonderlijke pagina's van 
VTM-text minder gemakkelijk te raad
plegen zijn. Het feit dat de overzichts
pagina wisselende tekst geeft, werkt ook 
al niet verhelderend. Grondige evaluatie 
van beide na 1 april. 

(gv) 

Als 'Buiten de zone', met de ab
surde humor van Bart De Pauw, 
geen hoge kijkcijfers haait, dan iigt 
dat niet aan de fiim op VTM. De 
gangmaker voor 'Buiten de zone' 
heet Immers 'De niks voor niks 
show', een kompleet onding 
waarin twee verenigingen in een 
afvalrace kunnen dingen naar een 
pot van 500.000 fr. 

De eerste aflevering van de NVNS 
riep herinneringen op aan de le
gendarische 'Pak de poen' van de 
gebroeders Verreth, waarin zoveel 
verkeerd liep dat het BRTN-ram-
penplan zichzelf in werking stelde. 
Toen greep de BRTN-top nog dras
tisch in: hij liet het programma niet 
meer live gaan en nam de Verreths 
de presentatie uit handen. Nu 
heeft hij dat niet gedaan en 
daarom mogen Donaat Deriema-
ker, Magriet Hermans en Gust De 
Costeral zes weken lang gemeen
schapsgeld verkwisten. 

De toneel- en de jeugdvereniging 
die bereid gevonden waren om het 
drietal uit de VDAB-bestanden te 
houden, moesten elkaar bekam
pen wilden ze kans maken op een 
half miljoen, geld te gebruiken om 
verdere verkrotting van hun lo
kalen tegen te gaan. De toneel
vereniging was gesticht in 1892 en 
heette, zoals dat toen ging, 'Voor 
God en evenmens'. Het deed Do
naat opmerken dat hij een ge
zelschap kende dat zichzelf 'Voor 
volk en taal' placht te noemen. 
„Van uit de tijd dat de dieren nog 
spraken." voegde hij eraan toe. 

„Woehahahah!" viel Magriet hem 
bij. Om maareen idee te geven van 
de volksverheffing in de NVNS. 
Terug naar het spel. Het eerste 
waarin de twee teams moeten uit
blinken is zeer algemene kennis. 
Elkvande40 (veertig!) deelnemers 
wordt middels een lullig rijmpje 
voorgesteld en dient een vraag te 
beantwoorden in de aard van 'is de 
aarde plat?'. Wie alsnog fout ant
woordt valt af, verzwakt daardoor 
zijn team, maar voorkomt wél ver
dere vernederingen. Om vooral 

halen voor de verplichte piee-bek-
ekt. 'I want to break free' moesten 
de kandidaten ten tonele brengen. 
Zwarte humor van de makers? 

Er werd ook gezongen in de NVNS: 
Magriet mocht haar nieuwe singel 
ten beste brengen. Daarmee 
moest dat beetje geloofwaardig
heid dat het programma nog 
restte, er ook aan geloven. De 
BOM-vrouw leek er zich zelfs niet 
voor te schamen. 

Als dit programma geen grap van 

Nu ingrijpen! 
De niks voor niks show. vrijdag 2 februari 1996. TV1 

geen vaart te krijgen In dit kwisje 
mogen enkele BRTN-korlfeeën tus
sendoor wat lucht komen verko
pen en mogen Donaat en Magriet 
woordjes uitbeelden. 'Waardeloos' 
zat er niet tussen. Te moeilijk. 

Na de kenniskwis hadden al 22 
deelnemers hun fout ingezien. De 
overblijvers moesten een doffe 
aaneenschakeling van een hinder-
nissenparkoers, een winkelkarren-
wedstrijd, een zeeslag en een tom
bola doorstaan. Af te lezen uit de 
ongeïnspireerde spelletjes, lijkt het 
volkrijgen van 80 minuten zendtijd 
de enige motivatieC?) van de ma
kers te zijn geweest. Niemand had 
zelfs de moeite genomen om 2 
verschillende CD's uit de kast te 

De Pauw en geen videoklip van 
Magriet was dan moet de nieuwe 
BRTN-topmanager niet eerst 100 
dagen bedenktijd nemen, maar 
dan moet hij nu ingrijpen. Dan 
moet hij durven zeggen dat de 
NVNS rotzooi is en het programma 
desnoods vervangen door 80 mi
nuten testbeeld. 

De enige positieve noot is dat twee 
Vlaamse verenigingen na afloop 
100.000 fr. op zak hadden om hun 
lokalen wat op te vrolijken. Ten 
behoeve van zijn kandidaten kan 
de BRTN misschien een behangers-
kursus voor verenigingen geven. 
80 minuten behangen, dat is on
getwijfeld boelende televisie! 

Krik 

1fe=# Reservoir dogs Bijzonder harde film van 
Quentin Tarantlno uit 1992. Op erg realistische wijze 
worden enkele mannen gevolgd die, gedreven door 
wanhoop en waanzin, werkelijk tot alles in staat zijn. 
zat. 10 feb.. TV 1 om 2iu.05 

t = # Benazir Bhutto De dochter van de ver
moorde Pakistaanse president werd door katolieke 
nonnen opgevoed en regeert nu over zo'n 158 
miljoen moslims. Een portret van een vrouw die het 
hoofd moet bieden aan armoede, korruptie en bloe
dige rellen zon. 11 feb., TV 2 om I9u.50 

t J Onze paters In Kongo Voor Dokument gin
gen André Van de Vijver en Erik Pertz Vlaamse mis
sionarissen In rusthuizen opzoeken. Zij praten over 
hun werk en ervaringen in Zaïre tijdens de koloniale 
periode. Maan. 12 feb.. TV 2 om 20u.35 

t J Presumed innocent Knap gerechtsdrama 
van Alan J. Pakula uit 1990 met Harrison Ford, Raul 
Julia en Brian Dennehy. Ford Is de openbare aanklager 
die belast is met het onderzoek naar de moord op een 
vrouwelijke kollega met wie hij een verhouding had. 
Gebaseerd op de debuutroman van Scott Turow. 
Dins. 13 feb.. Ned. 3 om I9u.50 

^^^^ 
^=!? Vlaanderen aan de Tiber Jan Neckers en 
Rémonde Panis gingen voor Boulevard op zoek naar 
de historische achtergronden van de huidige situatie 
in Italië, het land dat voortdurend gekonfronteerd 
wordt met korruptie, gesjoemel met milieuwetge
ving, politieke benoemingen, ... De vraag is of er wel 
een wezenlijk verschil is met ons eigen Vlaanderen? 
woens. 14 feb., TV i om 2iu.40 

Catherine Deneuve In 
een vrij ongewone rol 

in de komische 
avonturenfilm 

L'Africain. woensdag 

i a februari, om 

22U.02 op Ned. 2. 

4^=# Hong Kong 1997 De aftelling voor de over
dracht van Hongkong aan China op 1 juli 1997 is 
begonnen en de laatste 500 dagen onder Brits gezag 
zijn aangevat. Met o.m. een reportage over hoe de zes 
miljoen inwoners van Hongkong aankijken tegen de 
komende overdracht aan en wat zij verwachten/vre
zen van China. Don. 15 feb.. Arte, om 20u.a5 

î ï* Mac Indrukwekkend regiedebuut van akteur 
John Turturro. Centraal staan drie Italiaans-Ameri-
kaanse broers die na het overiijden van hun vader 
besluiten een eigen bedrijf te starten. Ondanks de 
ernst van het verhaal werd plaats gemaakt voor 
enkele leuke grapen. Vrij. 16 feb., TV 1 om 24u. 
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D e zegswijze 'Geld maakt niet gelukkig, maar 't 

is wel gemakkelijk' is niet van toepassing voor 

numismatici, verzamelaars van munten en 

penningen. Eerder het omgekeerde is waar: stukken 

bestemd voor de kollektie worden nauwgezet 

onderzocht, het vinden van een ontbrekende munt 

maakt zielsgelukkig. 

• U I T S M I J T E R • 

Op zondag 18 februari organiseert N«-
mismatica Limburg, afdeling van het Eu
ropees Genootschap voor Munt- en Pen-
ningkunde, een internationale ruildag in 
het Cultuurcentrum van Zolder. In 
Vlaanderen zijn bijna 1.600 mensen aan
gesloten bij een numismatica-klub. Eén 
ervan is Luc Vandamme, interim-voor
zitter van de Limburgse afdeling en ver
zamelaar van munten uit het Romeinse 
keizerrijk en van medailles uit de Art 
Nouveau en Art Deco-periode. Hij 
haalde voor WIJ enkele van zijn mooiste 
exemplaren uit de kluis van de bank
instelling waar hij werkt. Een kenner! 
Luc Vandamme: „Munten zijn niet alleen 

werd, maar ook van de gewone wetten 
van vraag en aanbod. Zo zal het huidige 
stuk van 5 fr. de eerste eeuwen niet veel 
boven zijn nominale waarde uitstijgen. Er 
zijn er teveel van geslagen. Mensen die 
thuis in een oude sok nog een stuk van 20 
centiem (1954) - Franstalige opdruk -
hebben zitten, krijgen daar nu al meer dan 
10.000 fr. voor terug. 
Vreemd genoeg zijn de Belgische munten 
(sinds 1830) relatief duurder dan pakweg 
de autentieke, eeuwenoude exemplaren 
uit het Romeinse keizerrijk. De verklaring 
is een standaardvoorbeeld van de 'zich-
zelfvervullende voorspelling': omdat de 
meeste verzamelaars munten van eigen 

GELD WAARD 

In bestofte winkeltjes worden wel eens 
pakketten van oude munten of bank
biljetten aangeboden. Daarin zitten altijd 
echte munten, de mooiste bovenaan. 
Koopt iemand ze omdat hij ze mooi vindt 
dan doet hij een goede zaak. Wil hij er 
later veel geld voor terugkrijgen dan 
koopt hij een kat in een zak. 
Wie echt wil weten wat zijn of haar 
verzameling waard is, late haar schatten 
door een eerlijk iemand met kennis van 
zaken. Tijdens ons gesprek doet Van
damme het verhaal van een munten-
verzameling uit een nalatenschap waar-

Oud geld stinkt niet 
interessant om bet verzamelen op zich, ze 

geven ook een goed beeld van de ge

schiedenis, bv. door afbeeldingen van ge

bouwen die de geschiedenis niet doorstaan 

hebben. De eerste zijn geslagen in het 

huidige Midden-Oosten, in de 7de eeuw 

voor Kristus. Deze munten werden uit

gebracht onder het bewind van koning 

Croesos en zij vormen de enige over

blijvende geschreven bronnen van die 

tijd." 

OP TEMA 

Vandamme's verzamelwoede is begonnen 
met een allegaartje van vreemde munten 
hem nagelaten door zijn grootvader. Het 
is een verhaal dat wel meer verzamelaars 
vertrouwd in de oren zal klinken. Wie van 
nul wil starten doet er evenwel beter aan 
het eerste half jaar een 'niet-verzamelaar' 
te worden. Eerst dient de aspirant-nu-
mismatikus een keuze te maken uit het 
onnoemelijk grote aanbod van munten, 
bankbiljetten, medailles, eretekens en 
zelfs betaalkaarten. 

L. Vandamme: „Onlangs ontmoette ik 

iemand die munten wilde verzamelen uit 

de kruisvaardersperiode. Een mooi deel

gebied binnen de numismatiek, maar zo 

beperkt dat de munten vrijwel nooit aan

geboden worden. De zoektocht wordt dan 

een ontgoocheling en daarom begin je 

betefr met het verzamelen van meer koe

rante betaalmiddelen." 

Veel verzamelaars kiezen doelbewust 
voor munten uit een kleine periode in de 
geschiedenis of voor weerkerende tema's. 
Net zoals sommige filatelisten postzegels 
met bv. vogels verzamelen, trachten nu
mismatici munten of biljetten bij elkaar te 
halen waarop bv. schilders voorkomen. 

20 CENTIEM? 

De waarde van oud geld is afhankelijk van 

de oplage waarin het gedrukt of geslagen 

land willen hebben, worden ze schaars en 
stijgen ze in waarde. Vandamme bena
drukt wel dat het verzamelen van oud 
geld niet noodzakelijk veel nieuw geld 
hoeft te kosten. Er zijn munten waar meer 
dan een half miljoen voor neergelegd 
wordt, maar wie goed zoekt, vindt ook al 
mooie exemplaren voor minder dan 
1.000 fr. 

VALS 

Mooie munten of biljetten zijn niet nood
zakelijk ook echt. Gezien de mogelijk
heden die geld biedt, is de vervalsing 
ervan van alle tijden. En, hoe paradoxaal 
ook, voor vervalsingen wordt soms meer 
geld geboden dan voor autentiek ma
teriaal. Valse stukken zijn van tweeërlei 
aard: of ze zijn gemaakt tijdens de periode 
dat de echte munten in omloop waren, of 
ze zijn achteraf geslagen om verzamelaars 
om de tuin te leiden. 
L. Vandamme: „Het Gallo-Romeins mu

seum heeft jarenlang gepronkt met een 

oude munt die, na nukleair onderzoek, 

vals bleek te zijn: de munt was niet 

geslagen uit materiaal van de betreffende 

periode. De valsemunters zijn inmiddels 

alweer een stap voor op de wetenschap 

door oude, maar goedkope, munten om te 

smelten tot 'nieuwe oude' en vooral heel 

dure. 

Er bestaan ook beroemde vervalsingen 'op 

aanvraag', gemaakt in de Renaissance-

tijd. Verzamelaars van toen gaven soms 

opdracht om de ontbrekende munten in 

hun verzameling na te maken. Vaak zijn 

dat kwalitatief zo hoogstaande kunst

werkjes, dat ze nu meer waard zijn dan de 

autentieke munten, ook al staan er dingen 

op die overduidelijk niet juist zijn: de 

beeltenis van een keizer en een gebouw dat 

in die periode nog niet rechtgetrokken 

was." 

voor een gewiekste handelaar 60.000 fr. 
bood. De erfgenamen wilden meer en 
lieten de kollektie onderzoeken. De 
nieuwe eigenaar betaalde hen zonder ver
pinken bijna 1,5 miljoen voor het ge
heel... 

Dan zou je denken dat zelfs kleine ver
zamelaars hun kollektie verzekerd heb-

iwee 

medailles van 
A. Mauqouy 
ter 

aandenken 
aan koningin 
Astrid. 

ben. Niets blijkt minder waar. Onze ge
sprekspartner beweert dat 99% van de 
numismatici geen geld over heeft om de 
waarde van de verzameling te vrijwaren 
voor brand of diefstal. 

MEDAILLES 

Onder de numismatici bevinden zich niet 
alleen verzamelaars van oud geld, maar 
ook liefhebbers van medailles en ere
tekens, die niet onder het staatsmono
polie vallen. Beiden hebben geen no
minale waarde en onderscheiden zich van 
elkaar door het lintje: eretekens dienen 
opgespeld te worden en dat gaat ge
makkelijker met een stukje stof. 
L. Vandamme: „Medailles zijn mini-

beeldhouwwerkjes die ontworpen worden 

door echte kunstenaars. Ze worden niet 

zelden gemaakt met de bedoeling ze te 

schenken aan iemand die zich verdien

stelijk heeft gemaakt of ter herinnering 

aan een evenement. Medailles zijn duur in 

aanmaak omdat ze in een kleine oplage 

verspreid worden, maar toch vrijwel het

zelfde produktieproces moeten ondergaan 

als gewone munten die bij de miljoenen in 

omloop worden gebracht." 

Een recent en bekend voorbeeld van een 
medailleverzameling was de reeks rond 
de WK-kampanje van de Rode Duivels in 
de VSA. De waarde van de stukken hangt 
af van de waarde die de eigenaar eraan 
geeft. Voor voetbalfans zijn de stukken 
meer waard dan voor andere verzame
laars. Vandamme waarschuwt voor die 
speciale reeksen die rond een bepaald 
evenement op de markt worden gegooid. 
De medailles uitgegeven rond de Olym
pische Spelen in Zuid-Korea bleken ach
teraf zo goed als waardeloos te zijn: 
ondanks de belofte van exklusiviteit wer
den ze toch massaal op de markt gegooid 
en daardoor leveren de geïnvesteerde 
centen binnenkort niets meer op. Goed 
informeren voor Atlanta '96 dus! 

(gv) 

Twee munten 
uit de 
Romeinse 
kelzertUd. 
Links Nero In 
vierspan op 
triomfboog, 
rechts 
ConstantIJn 
met Scepter 
op de 

Inkompoort 
van Tfler. 

Zondag 18 februari 1996, van 8u. tot I6u. inter
nationale ruildag in het Cultuurcentrum van Zolder. 
Verzamelaars kunnen materiaal l<open aan l<lubprijzen 
en een eigen munt slaan. Bezoekers die zich met dit 
artikel richting Cultuurcentrum begeven wacht een 
kleine verrassing. 
Meer informatie over de beurs of over numismatiek: 
Numismatica Limburg vzw, Zevenboomkesstraat 15, 
3570 Alken, tel. 011/31.50.78, fax 011/59.22 42 
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