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Een Parlement
r de Vlamingen

aterdag a.s. opent het nieuwe
gebouw van het Vlaams
Parlement plechtig zijn deuren.
Een halve eeuw na de dynamitering van
de IJzertoren. De symboolwaarde ligt
voor de hand: elders in dit blad leest U
hoe de aanslag op de IJzertoren,
Vredesmonument, kerkhof en Memoriaal
van de Vlaamse ontvoogding tegelijk, het
sein was voor de wederopstanding van de
Vlaamse beweging die na de tweede
wereldoorlog monddood was.
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Vijftig jaar later betrekken
vertegenwoordigers die op 21 mei vorig
jaar rechtstreeks verkozen werden door
het Vlaamse volk een prestigieus gebouw
in de Vlaamse hoofdstad Brussel.
Zaterdag 16 maart wordt een heuglijke
dag voor de Volksunie en voor alle
Vlaamsnationalisten. Maar zij dienen te
beseffen dat het geen eindpunt is. De tijd
om op de lauweren te gaan rusten is nog
niet aangebroken.
Toch is het goed even terug te
blikken op de voorbije halve eeuw. In die
tijd werd België een federale staat, met de
Vlaamse deelstaat als motor. Want in de
Belgische federatie tekent de Vlaamse

et komende weekeinde wordt be-

Hslist een datum om te onthouden,

dan worden de gebouwen van het
eerste Vlaams Parlement in gebruik
genomen. Via TV-, radiospotjes en advertenties werd de bevolking op de
hoogte gebracht van het gebeuren.
Het
gewezen
postchequegebouw kreeg een
grondige beurt en
over de binnenkoer werd een gigantische glazen
schelp
gespannen, daaronder zal
de Vlaamse volksvertegenwoordiging in haar halfrond
zetelen

De eerste dag reeds worden 4.000
mensen verwacht. Op zondagvoormiddag kan een uitzending van De
Zevende Dag\Noröen bijgewoond. Een

14 MAART

4P«JAARGANG

- Nr.

VLAAMS-NATIONAAL

1996

11 - 35Fr.
WEEKBLAD

• •

deelstaat met 5 8 % van de bevolkmg voor
65% van de inkomsten van de Sociale
Zekerheid van de werknemers en voor
minder dan 5 8 % van de uitgaven, zo
werd vorige zondag op een meeting van
het Aktiekomitee Vlaamse Sociale
Zekerheid gesteld. Die vaststelling vormt
voor de Vlaamse beweging één van de
uitgangspunten, zij het niet het
belangrijkste (zie blz. 3), om de splitsing
van de Sociale Zekerheid te eisen.
Deze doelstelling realiseren lijkt ons
één van de meest ambitieuze die het
nieuwe Vlaamse parlement zich moet
stellen. Zoals een kommentator het deze
week opmerkte, die Vlaamse roep naar
verdere federalisering van België is
vandaag helemaal niet de eis van een
extremistisch kliekje, zoals tegenstanders
van de Vlaamse ontvoogding wel eens
beweren. Integendeel, merkte deze
kommentator op, men kan rustig stellen
dat een overgrote meerderheid van
Vlamingen meer zelfstandigheid wil.
Het woord is nu aan de politieke
partijen. Zij moeten doen wat hun kiezers
van hun verwachten. De Volksunie, die de
voorbije veertig jaar die kar trok, wil
daarbij mee het voortouw nemen. De
Vlaamsnationalisten moeten er over
waken dat de Vlaamse
volksvertegenwoordigers in hun nieuwe
gebouw niet in hun schelp gaan kruipen,
zoals de prestigieuze overdekte zaal voor
de plenaire vergaderingen genoemd werd.

grote, niette missen, gebeurtenis, om
aan je kindskinderen te vertellen!
Maar nog belangrijker dan dit staaltje
van vriendelijk onthaal is de inhoud die
dit eerste Vlaams Parlement moet krijgen.
Wij, Vlaams-nationalisten, hebben dit
eigen
parlement gewild,
en van harte
Van de prille
kulturele autonomie en de
Kultuurraad
voor Vlaanderen (1971) tot
het Vlaams Parlement (1995) is een
lange weg afgelegd. De Volksunie is
daarbij de bestendige motor geweest,
ZIJ heeft voor deze verwezenlijking
risiko's genomen Soms meer dan haar
lief was.
Maar liever dan langs de weg te blijven
staan heeft zij de traditionele partijen
vooruit gestuwd en tot drastisch
staatshervormen verplicht. Zij deed dit
niet uit kortzichtig partijbelang, had zij
dit nagejaagd dan was zij beter op de
veilige oppositiebanken gebleven. Zij
heeft de kar getrokken en telkens,
wanneer deze in de Belgische gracht
was gesukkeld, opnieuw weer aan het

Kom uitje
Schelp!

Het geïnteresseerde publiek is welkom, het kan het gebouw bekijken en
zijn bewoners aanklampen, het zal zien
hoe zalen werden ingericht en namen
kregen van groten uit ons volk, een
dozijn voornamelijk mannelijke kunstenaars van Jan Van Eyck tot Frans
Masereel. En o wonder ook één vrouwAnna Bijns.

DONDERDAG

Het AKVSZ eist de splitsing van de SZ.

50 jaar geleden werd
de IJzertoren gedynanniteerd
Uitgeverij Facet bestaat tien jaar
Hommage aan koorleider Vic Nees
Flanders Brilliant, Vlaamse imagovorming
in prai<tijk

rollen gebracht. Met slechts één doel
voor ogen: de Vlaamse natie zoveel
mogelijk zelfbestuur bezorgen, de
oude droom van de Vlaamse beweging verwezenlijken. Een verlangen
door zoveel generaties eerder, onder
zoveel verschillende benamingen, geformuleerd Of het nu bestuurlijke
scheiding, zelfbestuur, autonomie, federalisme, konfederalisme heette; het
deed er niet zoveel toe. Steeds stonden de Vlaams-nationalisten op de
eerste rij.
En het past dat wij hen op de vooravond van 16 en 17 maart gedenken,
de vele grote en kleine militanten die
zich zonder verpozen - zonder rust
noch duur'-voor deze droom hebben
ingezet
Gedenken is nodig, maar zonder nadenken zinledig
Daarom willen wij aan de plechtige
opening van het Vlaamse parlementsgebouw enkele bedenkingen koppelen.
De werking van het Vlaams Parlement
kan slechts nieuw zijn wanneer alle
kwalen, ons door 165 jaar Belgisch
bewind aangedaan, worden afgelegd,
wanneer de demokratische kontrole
en besluitvorming als hoogste goed
worden gehuldigd; wanneer het Par-
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lement er voor de mensen is en niet
omgekeerd; wanneer het zich onafhankelijk opstelt van elke bevoogding,
de Belgische en de Europese; wanneer
het zuinig en eerlijk omsphngt met de
middelen die het toevertrouwd krijgt;
wanneer het alles bespreekbaar maakt
wat nuttig is voor het welzijn van het
hele volk.
Dit zijn geen spektakulaire dingen,
maar vanzelfsprekende verlangens die
een demokratie schragen, mensen
vragen slechts één zaak: goed en eerlijk bestuurd worden.
Na zondag zal het Vlaamse beleid zich
in wat nu reeds De Schelp heet afspelen Een mooie naam die echter
met ,,gesloten ruimte" mag betekenen maar de bewoners ervan moet
aanzetten zich niet te verliezen in
Wetstratees, in politieke spelletjes of
eng partijbelang. Maar meer dan in het
verleden moeten de oren gespitst
naar wat bij de bevolking leeft en moet
gesproken en gehandeld worden met
het hart op de tong.
De Volksunie-ieden in het Vlaams Parlement dragen daarbovenop nog de
taak dit demokratisch instrument uit
te bouwen tot het hart van een volwaardige Vlaamse autonomie.

Maurits Van Liedekerke

Dien avond en de Colt
Hebt u hem al gehoord, de reklamespot
voor de nieuwe Mitsubishi Colt waarin
Dien avond en die rooze van Guido
Gezelle, een gedicht dat als een mijlpaal
in de Vlaamse letteren beschouwd
wordt, letterlijk afgeschoten wordt?
Het Algemeen Nederlands
Zangverbond (ANZ) protesteerde bij
Mitsubishi, minister van Kuituur

Martens, en minister van Media Van
Rompuy tegen de wansmakelijke wijze
waarop de Japanse auto-konstrukteur
misbruik maakt van het werk van
Gezelle. "Een uniek en erg waardevol
stukje Vlaams kultuurpatrimonium
wordt hiermee gebanaliseerd tot een
zuiver kommercieel gegeven", aldus het
ANZ.
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Volgens een kommissie van de
Raad van Europa foltert de Cuardia
Civil, een Spaanse paramilitaire politiemacht, vermeende leden van de
Baskisctie separatistische terreurorganisatie ETA. De publikatie van dit rapport van de Raad had al vroeger moeten gebeuren. De Spaanse regering
verhinderde het verschijnen voor de
parlementsverkiezingen.
, ' Het proces Stuyck, dat vorige
week moest beginnen, werd uitgesteld. Alles draait om deze PR-man die
zich gespecialiseerd had in het opstellen van valse fakturen voor flktieve
prestaties. Na aftrek van 10% kommissie, betaalde Stuyck het faktuurbedrag terug. In totaal pleegde l\/lister
Tien Procent voor 190 miljoen frank
bedrog en fraude. Onder de 48 verdachten die voor de rechtbank moeten
verschijnen, zijn heel wat bekende namen uit het Antwerpse bedrijfsleven,
de media en de lokale politiek.
m De
federale
ministerraad
keurde een voorontwerp van wet goed
waardoor mensen die door een overmatige schuldenlast in de marginaliteit
verzeild zijn geraakt, onder bepaalde
voorwaarden een deel van hun schuld
kwUtgescholden krijgen door de
rechter.
• iVlet het liedje Liefde is een
laartspel won Lisa Del Bo de "Gouden
Zeemeermin'. Of ze België mag vertegenwoordigen op het Songfestival
van 18 mei, wordt op 21 maart uitgemaakt in Cenève.
i Een postbode die weigerde verkiezingsfolders van het Vlaams Blok te
bussen, werd zestig dagen geschorst.
Hij trekt nu naar de Raad van State. De
man zegt niet medeplichtig te willen
zijn "aan de verspreiding van racistische en fascistische ideeën." Hij verwijst naar het Postreglement, dat de
verspreiding verbiedt van publikaties
die indruisen "tegen het de belangen
van de Belgische staat, het staatshoofd
en tegen de goede zeden". Pater Leman acht de postbode 'niet kansloos".
B Uit het jongste Blunderboelc
van het Rekenhof blijkt dat geen enkele student uit het hoger onderwijs
die onterecht een studietoelage ontving, zelfs niet als er duidelijke fraude
mee gemoeid was, het bedrag in kwestie heeft moeten terugstorten. In heel
de administratie houdt geen enkele
ambtenaar zich daarmee bezig. Het is
zelfs niet geweten over hoeveel dossiers en welke bedragen het gaat.
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Twee tegen één
Op de Brusselse ministerraad pleitte SP-minister Rufin Grijp voor
een Brusselse nota over de staatshervorming. In De Standaard
verantwoordde hij zich "Het zou goed zijn als wij een gemeenschappelijk Brussels projekt voorleggen en ik ben ervan
overtuigd dat de Brusselaars het over vele punten eens kunnen
woorden " De Vlaamse beweging in zijn ruimste zin is al decennia
lang voorstander van een tweeledige hervorming van België,
zodat de meerderheid Vlamingen in België met in een twee tegen
één situatie gemanoeuvreerd worden Vreemd genoeg gelooft
Grijp met zijn pleidooi net deze vrees tegemoet te komen "Zo
vermijden we een konfrontatie van twee tegen één Vanuit
Brussel moeten Nederlands- en Franstaligen één stem laten
weerklinken " Begrijpe wie kan'
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PRÖVÖKATIE...
Het pacifikatiemodel in Brussel stond
volgens een VU-waarnemer op een milimeter van de afgrond. Na de rist provokaties vanuit Franstalige zijde die de
Vlamingen de jongste maanden in de
maag gesplitst kregen, had het FDF-PRLkartel vorige week weer een nieuwe giftige pijl aan het adres van de Vlamingen
op de boogpees gelegd: een resolutie
waarin wordt gesteld dat Brussel de
hoofdstad van Vlaanderen niet is en niet
kan zijn.
Dit FDF-PRL-kartel maakt deel uit van de
regerende meerderheid in het hoofdstedelijk gewest. Maar kan men zo'n resolutie anders beschouwen dan als een
rechtstreekse aanval op de Vlamingen in
die regering, in dit land en in Brussel?
Er werd een vreemd "kompromis" gesloten tussen de koalitiepartners FDFPRL, PS, CVP, SP en VU. De FDFresolutie zou in overweging genomen
worden, in ruil voor het laten vallen van
een FDF-interpellatie over de schrikkelnota van Van den Brande en de beleidsbrief van Van Asbroeck. De FDFresolutie zou echter niet op de agenda
komen, laat staan besproken worden.
Maar het FDF ontkende hierover een
akkoord gesloten te hebben.
Vfc Anciaux omschreef het in een mededeling mede namens Cbabert (CVP) en
Grijp (SP) aldus: "Wij zullen dit onzinnig
en wansmakelijk voorstel nooit goedkeuren. Wij weigeren overigens het ooit
te bespreken. Vanuit onze meerderheidspositie in de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering zullen wij, de Vlaamse ministers
en Staatssekretaris, beletten dat het op de
agenda van een kommissie wordt geplaatst."

Sven Gatz op nog een andere provokatie
van PRL-minister Hasquin, in het antiVlaamse huis-aan-huis-blad Vlan. Daarin
vond hij overheidsinformatie i.v.m. stedebouw, waarvan slechts een kwart in het
Nederlands gesteld was. Gatz legde
klacht neer bij de Vaste Kommissie voor
Taaltoezicht wegens schending van de
taalwetten in bestuurszaken. Volgens
Gatz leeft minister Hasquin het regeerakkoord niet na en overtreedt hij wetten
zonder skrupules.
Het voornemen van Hasquin om TéléBruxelles tot in de Vlaamse rand te brengen, wat volgens een Vlaams dekreet
verboden is, stuit intussen ook op financiële en technische moeilijkheden.
Om de Brusselse Franstalige zender te
kunnen ontvangen moeten randbewoners bovendien een extra antenne plaatsen. De PSC wierp de minister in de raad
van de Cocof voor de voeten dat er naast
de reeds geïnvesteerde 8 miljoen, nog 5
miljoen extra nodig zal zijn om TéléBruxelles uit de carcan te laten breken.
Ecolo wees Hasquin erop dat de verspreiding van de zender buiten de gewestgrenzen "wellicht de bevoegdheden
van de Cocof overstijgt". Wellicht? Zeker
weten!

SAMENLEEFKONTRAKT
Vlaams minister van Gelijke Kansenbeleid Van Asbroeck (SP) wil samen met alle
Vlaamse partijen (op het Vlaams Blok na)
een wetsvoorstel indienen in de federale
Kamer dat niet-gehuwde samenwonenden toelaat een samenleefkontrakt te onderschrijven.
Zo'n Vlaams voorstel zal er waarschijnlijk

niet komen. De CVP maakte bekend dat
ze haar lokale mandatarissen aanbeveelt
geen samenlevingsregisters te openen.
Deze partij wil zelfs geen wettelijk kader
uitwerken voor homo-koppels, ondanks
het advies van een partijwerkgroep om dit
wel te doen. En zeker voor hetero-koppels is een erkenning van hun "ongehuwd
samenleven" door de overheid voor de
CVP nog taboe. Hetero-koppels moeten
maar trouwen, vindt de CVP, of een
kontrakt afsluiten bij een notaris.
De kristendemokratische partij wijst "een
menukaart voor de liefde waarbij voor elk
wat wils te vinden is" van de hand. De
CVP lijkt de ogen te willen sluiten voor
een realiteit waarmee elke normale Vlaming in zijn omgeving heeft leren leven.
Voor de leiding Vlaamse kristendemokraten is het Vatikaan soms dichterbij dan
Vlaanderen.

ILLEGAAL
Eddy Baldewijns, de Vlaamse minister
van Ruimtelijke Ordening, wil alle illegale bouwwerken in het Vlaamse land
met de grond gelijkgemaakt zien. Het is
een nieuwsfeit dat eigenlijk geen nieuwsfeit hoort te zijn, maar dat in dit land van
foefelaars en begrijpende politici toch is.
Er zal wel rekening gehouden worden
met sociale omstandigheden. Wie door de
afbraak van zijn huis op straat dreigt te
komen, kan op enige klementie rekenen.
Om de afbraak van een illegaal gebouw of
het herstel van een landschap vooruit te
laten gaan, ziet Baldewijns heil in het
systeem van de dwangsommen. De SPminister vraagt de parketten systematisch

...IN BRUSSEL
De VU-fraktie kon zich wel vinden in de
inoverwegingneming. Dat is immers een
formele handeling, een gewoonte in onze
parlementaire traditie waar slechts twee
uitzonderingen op bestaan: wanneer een
voorstel de goede zeden schendt of racistisch van inslag is.
De Franstaligen en sommige Vlaamse
frakties weigeren ook traditioneel amnestie-voorstellen in overweging te nemen.
Misschien kan iemand in de Brusselse
Hoofdstedelijke Raad eens een amnestieresolutie proberen in te dienen, kwestie
van te zien of de Franstaligen en alle
Vlamingen daar even ruim zullen denken
over de inoverwegingneming als de Vlamingen over de inoverwegingneming van
de provokatieve FDF-resolutie?
Overigens stuitte VU-raadslid in Brussel

Lisa del Bo
naar het
Songfestival?
iMinder geluk
heeft Lennon
zaliger. Zijn
nieuwste song
werd
geweigerd op
BBC - Radio 1 .
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wegens te
slecht...

Se non è vero...
U e z e rubriek vestigt deze week de aandacht op een
lovenswaardig initiatief van de Vlaamse regering: zij
zal binnenkort een Engels- en Franstalige nieuwsbrief verspreiden bij de achthonderd buitenlandse
korrespondenten in Brussel, met een samenvatting
van het belangrijkste nieuws uit de Vlaamse pers.
Het is een oud Vlaams zeer dat de buitenlandse
korrespondenten in Brussel zich zowat uitsluitend
baseren op de Franstalige pers voor hun berichtgeving over België. Vandaar dat in nogal wat buitenlandse media vooral het Franstalige standpunt in

kommunautaire kwesties verdedigd wordt, en de
Vlamingen op weinig objektieve wijze aan bod
komen, als dat sowieso al het geval is.
Ja, maar waarom nemen die buitenlandse korrespondenten dan niet gewoon de moeite om Nederlands
te leren, zodat ze ook de Vlaamse pers zouden kunnen
lezen f, horen wij U denken. De EU-redakteur van De
Standaard gaf op die vraag een ontluisterend, maar
waarheidsgetrouw antwoord: dat is van de meesten
teveel gevraagd.
En Christophe Boval legt uit dat deze joernalisten
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dwangsommen te eisen. En hij zal een
inventaris laten opstellen van al die afbraakvonnissen die totnutoe dode letter
gebleven zijn. Hij wil die alsnog laten
uitvoeren.
De eigenaars van weekendhuisjes die gebouwd werden voor het opstellen van de
gewestplannen, moeten bij Baldewijns
niet op amnestie rekenen. Vlaanderen telt
zo'n 32.000 weekendhuisjes zonder vergunning, waarvan er meer dan 13.000 in
zones staan waar bouwen niet toegelaten
is.
We steunen Baldewijns in zijn mooie
voornemen, en wensen hem veel moed
toe, want dat zal hij nodig hebben.

BROCHURE
De Vaste Kommissie voor Taaltoezicht
heeft de provincie Vlaams-Brabant op de
vingers getikt in een advies over een
eentalig Nederlandstalige brochure die
de jonge provincie op haar grondgebied
heeft verspreid. De VKT vindt in een
advies waarvoor we weinig begrip kunnen opbrengen dat de inwoners van de
faciliteitengemeenten in Vlaams-Brabant
recht hadden op tweetalige informatie.
De VKT vindt dat de deputatie van
Vlaams-Brabant in de faciliteitengemeenten ofwel een tweetalige brochure ofwel
twee brochures had moeten verspreiden.
Zo'n advies valt moeilijk te rijmen met
het uitgangspunt dat de faciliteiten uitdovend zijn. Deze visie wint in Vlaanderen steeds meer veld. Ook de Vlaamse
minister van Binnenlandse Zaken, de
socialist Leo Peeters, had geen begrip voor
het advies van de VKT.
Peeters meent dat Vlaams-Brabant niets
verweten kan worden, omdat de provincie met haar informatiebrochure vrijwillig een daad van openbaar bestuur
stelde. Zij was wettelijk niet verplicht de
brochure te verspreiden. De SP-minister
vindt bijgevolg niet dat ze onder de
taalwetgeving valt. We kunnen hem volmondig bijtreden.

ELECTRABEL
Ook op een ander vlak lijkt SP-minister
Leo Peeters op dezelfde lijn als de VU te
zitten. Hij stuurde maandag een brief
naar de Vlaamse gemeenten en de gemengde interkommunales om hen te vragen voorlopig af te zien van elke verdere
afhandeling van het Electrabel-dossiei.
In Wij van 15 februari had de VU bij haar
gemeentelijke mandatarissen al aangedrongen op een uitstel van de beslissing in
dit dossier. Volgens Patrik Vankrunkelsven tracht Electrabel de ingrijpende keuze
(een verbintenis voor de komende achttien jaar!) voor de gemengde interkommunale op te dringen, zonder dat de
gemeenten de kans krijgen de voor- en

hier in de eerste plaats voor EU en Navo gestationeerd zijn, en er "België" maar bijnemen. Om
EU- en Navo-nieuws te verslaan volstaan Frans en
Engels. Om in Brussel dagelijks te leven, hebben ze al
evenmin Nederlands nodig. En tenslotte mag men
niet vergeten dat de meeste korrespondenten slechts
voor een periode van vier a vijf jaar in België
verblijven.
Het initiatief van de Vlaamse regering verdient
daarom lof. Vlaanderen uitdragen begint inderdaad
in Brussel, zoals Boval stelt.
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nadelen van gemengde en zuivere interkommunales tegen elkaar af te wegen.
Bovendien, zo merkte de VU-ondervoorzitter op, kiest Electrabel voor kernenergie, een optie die diametraal tegen
deze van de Volksunie staat.
Peeters vindt ook dat het Electrabelvoorstel eerst onderzocht moet worden.
Hij stelt zich bovendien de vraag of het
wel te verzoenen is met de Europese
konkurrentieregels. De socialist had de
gemeenten twee maanden terug ook al tot
omzichtigheid aangemaand, maar toen
werd hij teruggefloten door Van den
Brande (CVP).

Op de
antlterrorlsmetop
In Egypte...

De socialistische minister repte echter
met geen woord over de keuze van Electrabel voor kernenergie.

P de meeting van het Aktiekomitee Vlaamse Sociale
Zekerheid (AKVSZ) sprak de Vlaamse beweging zich
eensgezind uit voor de splitsing van de Sociale Zekerheid.
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En Suykerbuyk en de VLD-Vlaming van
dienst Den/s konden er verder vaststellen
hoe de Vlaamse beweging zich eensgezind opstelt voor de splitsing van de gehele SZ. Bijna duizend Vlaamse bewegers,
onder wie talrijke VU-kopstukken (Bert
Anciaux, Sauwens, Maes, Loones, Appeltans, Olaerts,...) en -militanten, waren
naar de Antwerpse deSingel afgezakt.

Zij werden er o.m. door AKVSZ-voorzitter
Walter Peeters toegesproken. De gewezen VU-senator en de andere sprekers
herhaalden de standpunten van het Aktiekomitee: dat de SZ principieel aan de
gemeenschappen toebehoort, die haar
volgens eigen inzichten en klemtonen
medewerking te verlenen, en boykotten
moeten organiseren; dat de kommunaudaarom jarenlang een wetenschappelijk
tarisenng van de SZ een noodzaak is om
onderzoek naar de transfers van Vlaanhet stelsel betaalbaar te houden en doelderen naar Wallonië in de SZ.
En wat antwoordde CVP-senator Bea Can- treffender te maken; dat de solidariteit
tillon op'r\etües\u\t\/3n het AKVSZ, dat het met Wallonië niet afgewezen wordt, maar
wel doorzichtig en van afspraken afhanalleen nog solidariteit wil met Wallonië
kelijk moeten worden; dat de Vlaamse
wanneer die overeengekomen en doorzichtig is? Zij waarschuwde voor een over- Brusselaars moeten kunnen kiezen voor
een Vlaamse SZ. Peeters riep de Vlaamse
dreven doorzichtigheid van de geldstroparlementsleden op om de kommunaumen in de SZ, vanuit de overtuiging dat
tarisering
van de SZ op de politieke
wie weet dat hij meer bijdraagt dan hij
agenda te plaatsen. We zijn er zeker van
krijgt, minder solidair wordt.
dat dit, als het van de VU afhangt (zie de
CVP-voorzitter Van Hecke probeerde 's
mededeling van het Partijbestuur), niet
anderendaags de verwoesting van dit
zal mankeren.
door hem binnengehaald Paard van Troje
Verheugend was zondag de grote eensenigszins te herstellen. Hij Het weten dat
gezindheid waarmee de Vlaamse bewehaar standpunt hem "verbaasde", en benadrukte dat Cantillon alsakademikushaö ging in het SZ-dossler uit de hoek kwam.
Het werd eens tijd dat de Vlaamse begesproken. Daar trapt geen mens in. Het
weging aantoonde nog een gemeenvoorval toont integendeel aan welke dubbelzinnige houding de CVP in het SZ-debat schappelijk streven te delen. Positief was
ook dat het eens niet de grote tenoren uit
blijft Innemen.
de traditionele Vlaamse strijdvereniginWe durven er daarom wat om verwedden
dat CVP-parlementslid Herman Suyker- gen waren die dit dossier aan de Vlaamse
buyk, die al heel wat ervaring heeft als man brachten. Met prof. Erie Ponette,
geneesheer Walter Peeters en ziekenVlaamse schaamlap van de CVR zich zelfondsman
Jürgen Constandt beschikt de
den zo ongemakkelijk heeft gevoeld in zijn
Vlaamse
beweging
over het noodzakelijk
rol als zondag op de meeting van het
tegengewicht
voor
Trojaanse paarden als
AKVSZ. Al meteen kantte inleider Jan JamBea
Cantillon.
bon zich tegen de stelling van de CVP-
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In de kommissie Staatsinervorming van
het Vlaams parlement mocint professor
Erie Ponette vorige week de standpunten
van Inet Aktiekomitee Vlaamse Sociale Zekerheid (AKVSZ) uitleggen. Dit komitee is
ontstaan in de schoot van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen
(OW), en verwoordt zodoende het standpunt van de ruime klassieke Vlaamse beweging.
Ponette kreeg In de kommissie weerwerk
uit een onverwachte hoek: senator Bea
Cantillon, in de CVP binnengehaald als
grote specialiste in de Sociale Zekerheid,
vond het nodig de laatste geloofwaardigheid die sommigen in de CVP hadden
opgebouwd met voorzichtige standpunten voor de overheveling van kinderbijslagen en gezondheidszorg naar de gemeenschappen, in één klap te vernietigen.
De nieuwbakken CVP-senator bestond het
zich achter het standpunt te scharen van
die Franstaligen voor wie welke hervorming van de SZ ook taboe is, en die zich zo
lang ze kunnen met hand en tand verzetten tegen het doorzichtig maken van
de transfers in de SZ. Deze Franstalige
behoeders van het unitaire België willen
niet weten van een mogelijke kommunautarisering van SZ-takken, weigeren
daarom aan de hervorming van de SZ hun

senator-akademika.

(pcU)

stof tot spreken

identiek aan dat van Olaerts.
Wel verrassend is dat VU-kamerlid Fons
Borginon op eenzelfde traag als die van
Hugo Van Dienderen wist deze week
kollega Dupré, betreffende de
niet op te vallen door het stellen van
aftrekbaarheid van buitenlandse
'beest-achtige' wagen (is hij op safarif),
autokosten, een totaal ander antwoord
wel door het herhalen van een vraag
kreeg. Omdat iedere vraag, ook die van
over een fiskaalvriendelijk regime voor
mensen die met de fiets naar hun werk kamerlid Hugo Olaerts. Het antwoord een oppositielid, een even ernstig
gaan. Identiek dezelfde vraag was enkelevan Maystadt, minister van Financiën, antwoord verdient, zal de Antwerpse
VU'er Maystadt hierover interpelleren.
maanden eerder al ingediend door VU- was dan ook, weinig verrassend.
•

WETSTRAAT

e funktie van de Senaat in zijn liuidige vorm is
deels die van reflektiel<amer, deeis die van
ontmoetingsplaats tussen de gemeenscliappen. De
VU is niet geheel gelukkig met die konstellatie en
wil van de Senaat een zuivere Senaat van de
gemeenscliappen maken.

D

Senatoren
betrekken biJ
Vlaams parlement
De Senaat, zoals die na de Sint-Michielsakkoorden uit de bus kwam, is volgens de
VU-senaatsfraktie, een 'twijfelachtig
kompromis van half wetgever en half
ontmoetingsplaats van de gemeenschappen. Meerdere senatoren willen de instelling bovendien handhaven als halfpolitieke kamer. Dat alles wijkt nogal af
van wat de VU beoogde: een Senaat van
de gemeenschappen.
De VU-fraktie zegt het afgelopen half jaar
bereid te zijn geweest mee te werken aan
de nieuwe invulling van de Senaat, maar
komt nu toch tot het besluit dat de
mstelling niet tegemoet komt aan haar
opdracht.

De 3 VU-senatoren {]an Loones, Bert
Anciaux en Chris Vandenbroeke) vinden
dat de huidige Senaat 'verstard blijft in de
oude strukturen'.
Jan Loones: „Tegen alle redelijke pleidooien in blijven 3 frakties - VU, Agalev
en Ecolo, goed voor 7 van de 71 senatoren, uitgesloten van een belangrijk
gedeelte van de parlementaire werkzaamheden. Zij worden zelfs, en dit in tegenstelling tot het regime van de Kamer,
niet toegelaten tot de besprekingen in het
Bureau."
^-^^^^T"

TWEE DELEN
Ook in haar rol van reflektiekamer schiet

Paul Van Crembergen: ,,Rechtstreeks
Jan Loones: ..Senaat moet staatsherverkozen Vlaamse senatoren bij werkvormende problemen evalueren."
zaamheden Vlaams parlement betrekken. "
de nieuwe Senaat haar doel schromelijk
voorbij volgens de VU-fraktie. Zij leidt dit
af uit o.m. het feit dat de senatoren
kategoriek weigeren om elk voorstel rond
amnestie zonder meer afgeschoten
wordt. „Nochtans," aldus Loones, „blijft
dit dossier een pijnpunt in de Belgische
geschiedenis. Er een decente oplossing aan
geven is niet meer dan een uitmg van goed
staatsmanschap."
De Senaat, zoals hij nu funktioneert, is
ook niet geschikt als ontmoetingsplaats
tussen de federale staat en de gemeenschappen en gewesten. De opdracht die
het Bureau nu voor de Senaat weggelegd

ziet, is een 'minimale invulling van de
grondwettelijke opdracht'.
J. Loones: „W/7 de Senaat haar taak als
Senaat van de gemeenschappen invullen,
dan moeten andere maatregelen genomen
worden. ïa moet onmiddellijk het mitiatief genomen worden tot de oprichting
van de in het regeerakkoord voorziene
Kommissie voor de werkmg van de federale strukturen. Daarnaast dienen de
staatshervormende problemen niet alleen
geïnventariseerd te worden, maar ook
geëvalueerd. Tot slot is het de Senaat zelf
die het gesprek rond verdere stappen in de
staatshervorming op gang moet brengen."
VU-gemeenschapssenator Vandenbroeke
zal de taak op zich nemen om over een en
ander een gesprek op gang te brengen
tussen hem en zijn 9 overige kollega's.

VLAAMS PARLEMENT
De VU-fraktie in het Vlaams parlement
* Michel Daerden, minister van Vervoer,
werd geïnterpelleerd door Jan Loones die heeft voorgesteld om de naam BRTN te
wijzigen in NOV, de Nederlandstalige Omzich vragen stelde bij de konl<urrentie
roep Vlaanderen. De VU'ers nemen daartussen de Regie voor Maritiem Transport
mee afstand van een vroeger voorstel van
en de NMBS Belde maatschappijen verKris Van Dijck dat een wijziging naar VRT,
voeren immers passagiers naar Croot-Britde Vlaamse Radio en Televisie, inhield. Na
tanië: RMT over, de NMBS onder water.
Onlangs schrapte de NMBS het station van beraad over de bezwaren die opgeworpen
werden in de Kommissie Media, meent de
Oostende in de internationale treinverVU-fraktie dat NOV beter aansluit bij de
binding. Reizigers worden daardoor min
verwachtingen omtrent een nieuwe naam
of meer verplicht over te stappen in Brusvoor de openbare omroep
sel, willen zij het Kanaal over. Zowei Oostende als het Vlaamse kusttoerisme zijn
VU-kamerlid Hugo Olaerts is niet te
hiervan de gedupeerden. „Hoe kan een spreken over de sluitingsregeling rond 17
staatsmaatschappij als de NMBS door postkantoren. Van de 17 ligt er slechts 1 m
schrapping van die lijnen een andere
Wallonië, maar liefst 5 Limburgse kantoren
staatsmaatschappij als de RMT dodelijke worden met sluiting bedreigd. De sluischade toebrengen, In het voordeel van tingen worden bepaald aan de hand van
een privé-onderneming als de Eurotun- het aantal postkantoren per fusiegenel?" Daerden had het in zijn antwoord
meente, het aantal aktiviteitsuren en de
over 'verlieslatende treinen afschaffen'
aanwezigheid van een ander postkantoor
en 'de betrekkingen tussen de NMBS en
binnen een straal van 5 km. Door geen
de RMT zijn goed en zullen leiden tot
rekening te houden met de bedrijfsekosynergie', maar sprak zich niet uit over de
nomische normen worden Limburg en
impliciete overstapverplichting van de reiAntwerpen het meest benadeeld door
zigers richting Engeland.
deze regeling. Als de sluitingen door-

De VU-fraktie in het Vlaams parlement
van zijn kant diende een voorstel in om de
rechtstreeks verkozen senatoren van de
Nederlandse taalgroep bij de werkzaamheden van het Vlaams parlement te betrekken. De Sint-Michielsakkoorden
voorzagen in die mogelijkheid.
Paul Van Grembergen: „Zo is er op dit
ogenblik de wil van het Vlaams parlement
om de staatsvorming verder gestalte te
geven. Bij de Kommissie Staatshervorming staan de SZ en de zgn. 'schrikkelnota' op de agenda. Het is niet uitgesloten
dat hier konklusies zullen geSluiting postkantoren: Vlaanderen benadeeld
to.v. Wallonië.
destilleerd worden, welke initiatieven op
het federale nivo noodzakelijk maken."
De VU is van oordeel dat het betrekken
van de rechtstreeks verkozen senatoren
een element kan zijn om het algemeen
gevoerd zijn zal Wallonië 1 postkantoor
Vlaams belang op federaal nivo beter te
tellen voor elke 4.423 inwoners, in Vlaanverdedigen. Van de 25 rechtstreeks verderen zullen 6.853 mensen zich moeten
kozen Vlaamse senatoren zouden 12 onbehelpen met 1 postkantoor. Een scheefder hen in aanmerking komen om in de
trekking waarover minister Dl Rupo gebesprekingen te stappen, stemrecht hebïnterpelleerd zal worden.
ben ze niet.
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e groep Coudenberg pleit voor het behoud van
het unitaire 'België. Bij een splitsing zou alleen
Brussel financieel voordeel opdoen.
Is dat eigenlijk wel zo f
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De EMU als tussenstap
naar een Vlaamse staat
In de Financieel-Economische Tijd van 29
februari j.1. werd het rapport „Cost of
Belgium, de meerwaarde van het federale
België" van de Coudenberg-groep toegelicht. Daarin tracht deze belgicistische
groep, in een reaktie op het konfederaal
streven van de VU, aan te tonen hoeveel
een opdeling van België zou kunnen kosten.
Blijkbaar werd deze studie gedreven volgens het „liever lui dan moe principe",
waarbij men slechts oog heeft voor de
kosten op korte termijn en niet voor de *
baten op lange termijn. Konkreet betekent
dit dat de Coudenberg-groep de splitsing
van de NMBS en De Post als een onoverkomelijk probleem ziet. Dit zou dan in
het voordeel van België pleiten. Doch, er
werd ook geen rekening gehouden met het
feit dat een splitsing van de NMBS en De
Post voor Vlaanderen tot een beter vervoersbeleid, respektievelijk een efficiëntere postbedeling zou kunnen leiden.
Deze groep gelooft niet in „wat we zelf
doen, doen we beter" en verwijst daarvoor
naar het feit dat die vernieuwende politieke kuituur in Vlaanderen maar niet
van de grond komt. Daarover wensen wij
twee opmerkingen te maken.
1. Daar het nog geen jaar geleden is dat we
ons eigen Vlaams Parlement rechtstreeks
hebben verkozen, is het nog te vroeg om
een balans op te maken.
2. Zolang Jean-Luc Dehaene de touwtjes
stevig in handen heeft en de Vlaamse
regering naar zijn pijpen laat dansen zal die
zogenaamde vernieuwende politieke kuituur in Vlaanderen nooit een eerlijke kans
krijgen.
Eveneens beweert de Coudenberg-groep
dat bij een opdeling van België de Belgische wafelijzerpolitiek vervangen zal
worden door een Vlaamse. Wel, indien ze
daar toch gelijk zou krijgen, zullen de
Vlaamse wafelijzers zeker een geringere
omvang hebben dan de huidige Belgische
wat reeds een enorme besparing betekent.
Het ontstaan van een eventuele Vlaamse
wafelijzerpolitiek zou een uiting zijn van
provincialisme dat echter de kop kan
worden ingedrukt door het invoeren van
één Vlaamse kieskring, waar de VU immers reeds lang voor pleit.
We mogen het toch ook veelbetekenend
noemen dat zelfs deze belgicistische groep
België enkel nog een reële toegevoegde
waarde toekent indien de partners zich aan

de federale loyauteit houden. De affaireVan Hooi indachtig beseffen ook zij dat dit
zeker geen sinecure is.
Maar de grootste kost die de Coudenbergers zien in een eventuele opdeling van
België, zijn de stijgende rentelasten die
daarvan het gevolg zouden zijn. Als we
uitgaan van een opdeling van België op het
huidig ogenblik moeten we hen echter
gelijk geven. Door perikelen rond een
eventuele boedelscheiding zou wellicht de
Belgische frank onder druk komen te
staan. Dit zal dan een rentestijging en dus
hogere rentelasten tot gevolg hebben.
Maar, als zelfs deze belgicisten toegeven
dat de situatie bij de invoering van de
Europese Muntunie kan herbekeken worden, mogen de Vlaams-nationalisten zeker
niet wanhopen. België bestaat reeds sinds

1830. Op die enkele jaren meer of minder
zal het nu ook weer niet aankomen.

landse overheid als hij voor dezelfde obligatie in België een hogere rente kan krijgen?

Als België kan deelnemen aan de Europese
Muntunie biedt dit perspektieven voor het
oprichten van een Vlaamse staat. Het
monetaire beleid zal dan immers een Europese aangelegenheid zijn. Onze munt zal
dan niet meer de Belgische frank maar
Euro heten, net zoals in de andere deelnemende landen. Logischerwijze zal daaruit moeten volgen dat voor al de landen
die de Euro als munteenheid hebben,
dezelfde rente zal gelden. Immers, stel dat
in de Europese Muntunie de Belgische
overheid een obligatie zou uitgeven in
Euro en de Nederlandse overheid doet dat
ook maar aan een lagere rente. Waarom
zou een Nederlander dan nog een obhgatie
aanhouden uitgegeven door de Neder-

Het Staat nu vast: wij zijn allemaal een
beetje Meneerl<e Peeters. Deze wetenschap, die reeds jaren in het telefoonboek
staat, werd nog eens wetenschappelijk
bevestigd in het „Woordenboek van de
familienamen in Romaans België". Het
naslagwerk is van de Waalse auteurs Germain en Herbion. Eerder was er reeds de
studie van prof. Frans De Brabandere,
kortweg Familienamen. Familie is blijkbaar
een materie die niet alleen VTM interesseert.
Toen karikaturist Pil voor zijn dagelijkse
comic strip in De Standaard Meneerke
Peeters als sleutelfiguur had gekozen was

• ACH ZO

Zo zien we dat bij het tot stand komen van
de EMU het schrikbeeld van de verhoogde
rentelasten wellicht zal verdwijnen. Dit zal
zeker de oprichting van een Vlaamse staat
ten goede komen.
De liefde van veel belgicisten voor België is
blijkbaar eerder ingegeven door een behoudsgezinde visie dan door enig vooruitstrevend denken. De Vlaams-nationalisten hebben er dus mijns inziens alle
belang bij dat de Europese Muntunie er
snel komt.
Kristof Agache,
(De auteur is student Ekonomie (TEW)
aan de Universiteit Gent)

•

Meneerke Peeters dus. Dat was goed gevonden van Pil. Pil was ook niet de eerste
de beste. Deze Joe Meulepas, in 1915 in
Hampsteadt-Londen geboren, studeerde
Letteren en Wijsbegeerte te Leuven en
begon in 1947 bij De Standaard karikaturen te tekenen. Naast IVIeneerke Peeters waren er zijn scherpe prenten over de
binnen- en buitenlandse politiek, eigenlijk
waren het kommentaren bij de aktualiteit
die door een geschreven pen niet beter
konden worden verwoord. Heeriijk waren

Meneerke Peeters
dat dus niet toevallig. Meneerke Peeters is
voor eens en altijd de doorsnee Vlaamse
burgerman. Een beetje korpulent, wat
kort van stuk en stof, vandaag verrassend
schrander maar morgen een beetje naïef.
De Vlaamse Grootste Gemene Deler, dus.
Meneerke Peeters, een Bekende Vlaming?
Hoor ik je vragen. Helemaal niet. BV's zijn
recente uitvindingen en lijden bovendien
aan zo'n devaluatie dat het helemaal geen
eer meer is er een te zijn. Onderhand is het
stukken verdienstelijker een OV te zijn,
een Onbekende Vlaming. Maar dat begrip
is dan weer niet zo goed gekozen want OV
wordt stilaan meer en meer Onbenullige
Vlaming. En wie regelmatig televisie kijkt
weet dat hun aantal met de dag stijgt.

J

de karikaturen van Spaak, Van Acker, Eyskens, VdB en „neus-met-pijp" Theo Lefèvre...
Het blijft nog altijd onbegrijpelijk waarom
De Standaard Pil zo onbehouwen de laan
heeft uitgestuurd. Zeker, de stijl die hij
hanteerde was wat gedemodeerd en de
wijze waarop hij problemen aansneed niet
altijd even gelijklopend met de visie van
de krant. Maar zo'n man stuurt men met
op zo'n manier de woestijn in. Het mag
dan al een blokhut in de Ardennen zijn...

tuuriijk ook niet ontbreken. Maar raar is
dat in de top 10 geen enkele Van-naam is
terug te vinden, al zijn wij daar in Vlaanderen toch ook sterk in. Maar wij zijn al
tevreden met de wetenschappelijke bevestiging dat Peeters ons aller familienaam is.
En wat hebben Germain en Herbion nog
allemaal voor ons uitgerekend' Dat op de
ongeveer 9 miljoen Inwoners van België er
187.710 verschillende familienamen zijn
en dat daarbij namen van Vlaamse komaf
de bovenhand halen, in de top 100 worden slechts 27 familienamen van Romaanse oorsprong geteld, dat kan moelijk
anders met al die uitgeweken Vlamingen
in Wallonië, zou je denken. Toch telt de top
100 van familienamen in Wallonië slechts
5 namen van Vlaamse oorsprong. Als je
het lijstje van de Waalse politici afpunt
krijg je natuuriijk een vert;ekend beeld,
maar dat is dan weer een ander verhaal.
Wallonië spant de kroon wat de verscheidenheid van namen betreft Daar staat
ook een typische naam op kop, Dubois. Of
wat had u gedacht? En wie meende dat
daarop Dupont zou volgen heeft het fout
want deze plaats wordt ingevuld door...
Lambert.

Wat leert deze familienamen-lijst nog
meer? Zij drukt alvast de hardnekkige
Belgische myte de kop in dat „Vlaming en
Waal onze voornaam is en Belg onze
familienaam" zou zijn. Het weze voor eens
en altijd gezegd: onze namen zijn Peeters
en Dubois.
Natuuriijk volgt in de familienamen-lijst op
En wat de Vlamingen betreft: wij zijn
Peeters... Janssens. En dan wat verrassend Maes en Jacobs en Willems en Claes, allemaal een beetje Meneerke Peeters,
naar vorm en inhoud!
stuk voor stuk achternamen uit populaire
voornamen gesproten. De Smet kon naR.Asmus

anstaande zaterdag is het vijftig jaar geleden dat
de IJzertoren in Diksmuide vakkundig
gedynamiteerd werd. "Door de ontploffing werd de
kruiskop opgelicht, zijn de pijlers opengebarsten en
is het kruis er tussenin neergestort", citeerde
joernalist Willy Moons veldwachter Sansen in zijn
boek "Het taboe van Vlaanderen".

A

geval nog dat Gaston Eyskens zeer boos
was, en bi) de Vlaamse jongeren de Jeugdbedevaart aanprees."
Een gebrek aan kopij voor de editie
Westhoek van Het Nieuwsblad vormde
een dikke tien jaar geleden voor WiUy
Moons de aanleiding om een reportagereeks te maken over de dynamitering
van de IJzertoren, toen bijna veertig jaar
geleden Het werd een indrukwekkende
reeks van 36 afleveringen, herwerkt tot
een boek. Daarin bevestigt Moons dat de
daders gekend zijn, al noemt hij hen met
bij naam.
Aan de vooravond van de vijftigste verjaardag van de dynamitering gingen we
praten met de joernalist Hij kadert de
dynamitering van de toren in de geschiedenis van de IJzerbedevaart. Moons
is ervan overtuigd dat de aanleiding voor
de dynamitering terug te voeren is naar de
koUaboratie van het IJzerbedevaartkomitee tijdens de tweede wereldoorlog, en
meer bepaald, naar de oorlogsbedevaarten.

OORLOCSBEDEVAARTEN
De eerste IJzertoren was oorspronkelijk
een monument voor de gesneuvelden van
de eerste wereldoorlog. „Haast zonder
bijbedoelingen", legt WiUy Moons uit,
„vormde de toren een hulde voor de
gesneuvelde soldaten, in belangrijke mate
door hun gewezen strijdmakkers."

Willy Moons:
"Eigenlijk mag
de Vlaamse
beweging bilJ
zijn dat de
Toren
gedynamiteerd
werd."

i

Vlaamse opstanding
dankzij dynamitering
de Bedevaarten integraal uit. Ze hadden
dus een grote uitstraling. Slechts twee
leden van het toenmalige IJzerbedevaartkomitee belandden na de oorlog niet in
de gevangenis.
Na een eerste, maar gedeeltelijk geslaagde poging om de IJzertoren te dynamiteren, was het op 16 maart 1946 wel
raak. Het monument voor de gesneuvelden werd met militaire precisie met de
grond gelijk gemaakt.
„Het IS overdreven te beweren dat er toen
een algemene golf van verontwaardiging
doorheen Vlaanderen gmg", antwoordt
Moons op onze vraag. „Ik denk dat de
helft van de bevolking vrij onverschillig
reageerde. En bij die andere helft waren
de meningen verdeeld tussen zij wiens
mening schakeerde van diepe, emotionele kwaadheid tot de opmerking dat
zoiets toch te ver ging, en zij die vonden
dat het tijd was dat die "toren van de
zwarten" er lag. Ik herinner me in ieder

MYTE
In tegenstelling tot wat in Vlaams-nationale kringen vrij algemeen aanvaard is,
vindt WiUy Moons met dat het "Belgisch
gerecht" welbewust geen inspanningen
geleverd heeft om de daders van de
aanslag op te sporen. „Ik denk dat we
onderzoeksrechter Delaere moeten huldigen voor de inspanningen die hij geleverd heeft. En Delaere was helemaal
met Vlaamsgezind. Hij was een Franstalige, getrouwd met een frangaise, en
dronk champagne, in die tijd betekende
dat wat. Wel, deze man heeft het onderzoek naar de daders op een professionele manier aangepakt, hij heeft
zeker zijn plicht gedaan. Maar ik moet
onmiddellijk toegeven dat hi) enorm tegengewerkt werd, door de politici en
door de hogere magistraten. Een andere
aanwijzing voor de goede bedoelingen
van het gerecht ligt in de maand schorsing
van de prokureur-generaal die het on-

Het allereerste IJzerbedevaartkomitee
bestond uit jonge mannen, priesters, studenten, soldaten uit de Grote Oorlog. De
gemiddelde leeftijd was dertig jaar. De
politieke boodschap van een geradikahseerde eis voor Vlaams zelfbestuur dateert van later. Geleidelijk kreeg de politieke dimensie rond de IJzertoren een
groter belang, en zwakte de herdenking
van de gesneuvelden door oudstrijders af
Rond 1930 bestond er zo ongeveer een
evenwicht tussen beide elementen. Niet
toevallig kwam er dat jaar ook voor het
eerst reaktie bij de inwijding van de toren
werden vanuit een vliegtuig strooibriefjes
gesmeten waarin gefulmineerd werd tegen "de Bormsen die met de vijand feest
hielden". De tweede grote kentering in de
geschiedenis van de IJzertoren is de
tweede wereldoorlog. Van toen (en tot de
dag van vandaag) kreeg de politiek de
overhand. En het IJzerbedevaartkomitee
stapte in de koUaboratie.
Moons ziet de oorlogsbedevaarten en de
koUaboratie van het IJzerbedevaartkomitee als de belangrijkste oorzaken van de
dynamitering van de IJzertoren. Over die
oorlogsbedevaarten is tot vandaag weinig
geweten. De opkomst was miniem, maar
de koUaboratieradio Zender Brussel zond

derzoek geboycot heeft Dat is in mijn
ogen een straf vergelijkbaar met een stroper die voor het vangen van een paar

konijnen een jaar cel krijgt."
De dynamitering van de IJzertoren was
volgens Moons in ieder geval een domme
streek van de verantwoordelijke belgicisten. Ze hebben een myte in het leven
geroepen die tot vandaag stand houdt.
„Want anders zou jij hier niet gezeten
hebben", monkelt Moons. „Het blijft de
mensen beroeren, omdat ze er het fijne
met van weten."
Maar vooral hebben de dynamiteurs de
wederopstanding van de Vlaamse beweging versneld Moons schildert het
tableau van het naoorlogse Vlaanderen,
en probeert zich de evolutie van de
Vlaamse ontvoogding voor te stellen zonder puin op de weide in Kaaskerke:
„Het Komitee zat achter slot en grendel.
De Vlaamse beweging was zo dood als
een pier, op enkelingen na. Ik ben er zeker
van dat indien men de IJzertoren had
laten staan, hij tien jaar later een ruine
geweest was. Wanneer jaren later opnieuw een IJzerbedevaart georganiseerd
zou worden, zou die slechts nog een
extremistisch kliekje aantrekken. Maar
de dynamitering heeft iedereen die m z'n
hart nog een beetje Vlaamsbewust was
wakkergeschud. Zonder dynamitering
zou er m 1946 nooit een Jeugdbedevaart
gekomen zijn En zonder Jeugdbedevaart
denk ik met dat er al in '48 een volgende
IJzerbedevaart geweest zou ïijn. Ik betwijfel zelfs of er de volgende tien jaar een
IJzerbedevaart georganiseerd zou zijn."

GERUZIE

Een Oostfronter zegt de Eed van Trouw voor op de Oorlogsbedevaart van 43
Volgens Moons waren de oorlogsbedevaarten de belangrijkste oorzaak voor de
dynamitering.

Kortom, uit de dynamitering werd energie en moed geput, en met alleen bij de
gewezen koUaborateurs: „De dynamitering zorgde ervoor dat de CVP en ACV
wat opportunistisch probeerden het toen
politiek dakloze VNV-kiesvee te rekupereren. Je mag met vergeten dat de
IJzerbedevaart in zijn gloriejaren wel
150.000 bedevaarders naar Diksmuide
lokte Die mensen moesten na de oorlog
toch ergens naartoe' Daarom sprongen
de CVP en het ACV, die voor de oorlog
haast met betrokken waren bij de IJzerbedevaart, na de dynamitering in de
leemte die het VNV achterhet." Het is in
dit verband met zonder betekenis dat op
de affiche voor de Jeugdbedevaart, met

een nieuwe IJzertoren, het puin van de
oude en de slogan eerherstel, de drie
"Belgische" kleuren voorkwamen: zwart,
geel en rood.
En Willy Moons trekt een uitdagend
besluit: „Ik denk dat de Vlaamse beweging blij mag zijn dat de IJzertoren
gedynamiteerd werd. Dat was de aanleiding voor de Vlaamsgezinden om de
kollaboratiepijnen te overwinnen, dat
lokte hen uit hun schulp. Zonder dynamitering zou die werderopstanding
moeilijker geweest zijn, later gekomen
zijn, waarschijnlijk pas na de koningskwestie. En die wederopstanding zou
wellicht een harder, radikaler, minder
demokratisch karakter aangenomen hebben. Ik vermoed dat de Volksunie meer
Vlaams Blok-trekjes vertoond zou hebben."
Voor Willy Moons moet het gebeuren
rond de IJzertoren opnieuw meer aansluiting zoeken bij de oorspronkelijke
bedoeling, een vredesmonument, opge-

richt voor de gesneuvelden uit de Grote
Oorlog. En daaraan gekoppeld, moet de
IJzertoren een monument blijven voor de
Vlaamse ontvoogdingsstrijd. Voor het geruzie onder de IJzertoren tussen IJzerbedevaartkomitee en Ijzerbedevaardersforum heeft Moons geen begrip; „Dat is
belachelijk. Ik vraag me af waar die
mensen mee bezig zijn. Het Forum vraagt
"inspraak". Het viseert vooral de redevoering van de voorzitter van het Komitee.
Die speech duurt nu al veel te lang, als de
voorzitter nog rekening moet houden
met de mening van alle bedevaarders, kan
hij nog de ganse zondagnamiddag speechen. De IJzertoren zou het symbool
moeten zijn van de verstandhouding in
Vlaanderen rond die historische tema's
die onlangs naar hedendaagse termen
vertaald werden: vrede, verdraagzaamheid, vrijheid. En net daarover is de ruzie
begonnen."
Peter Dejaegher

Colloquium over
dynamltering
Het iJzerbedevaartkomitee herdenkt de dynamitering van de
IJzertoren op 16 maart met een
colloquium In het Auditorium van
de IJzertoren In Diksmuide. Om 15
u. verwelkomt Carlos Van Louwe
de belangstellenden, en wordt de
tweede editie van de Ijzerbedevaartkrant voorgesteld. Op het
colloquium spreekt Willy Moons
over het onderzoek naar de dynamltering, en Louis De Lentdecterschetst de sfeer in Vlaanderen
na de aanslag. Komlteevoorzltter

Op 22 augustus 1948 vond tussen het puin de eerste naoorlogse Ijzerbedevaartplaats. Deze 21ste kwa
officieel na de 20ste van 1939. De oorlogsbedevaarten en de Jeugdbedevaart werden door het nieuw
IJzerbedevaartkomitee niet erkend.

Lionel Vandenberghe houdt een
toespraak.
Na het Colloquium volgt om 17
U.30 een herdenkingsmoment
met een protest van Klok Nele,
bezinningsteksten door Geertrui
Seys, het zingen van het Gebed
voor het Vaderland en de Vlaamse
Leeuw. Rond 19 u. wordt de dynamitering gesimuleerd. Daarna
neemt Kultuurminister Luc Martens officieel de nieuwe buitenverlichting In gebruik.

VNOS op TV1

Een nieuwe lente voor
het Vlaams Parlement
Vanaf 16 maart Is het hart van politiek Vlaanderen nu ook letterlijk zichtbaar. Die dag
opent het nieuwe Vlaams Parlementsgebouw z'n deuren in hartje Brussel.
De Vlaams-Natlonale
Omroepstichting
(VNOS) neemt u mee voor een kijk voor en
achter de schermen van het nieuwe Vlaams
Parlement. U krijgt een beeldverslag van de
openingsgebeuren tijdens het weekend van
16 en 17 maart e.k. Maar ook; een beknopte
historische terugblik op de gestage groei van
het Parlement als autonome wetgevende
instelling. En - nog belangrijker - een gesprek
met de VU-fraktie over haar politiek antwoord op de uitdagingen van morgen. Met,
naastfraktievoorzltter Paul Van Crembergen,
onder meer ook Johan Sauwens, Kris Van
DIjck, Chris Vandenbroeke en Jean-Marie Bogaert.
Een nieuwe lente voor het Vlaams Parlement.
Informerend, opiniërend én natuuriijk niette
missen.

c» Afspraak op maandag 25 maart, BRTN - TV
1 om 22uS0. Een programma van de VlaamsNationale Omroepstichting (VNOS).

Op de Bedevaart van 'SOdropte net provokatie-vliegwigje OO-ALE duizenden

strooibriefjes waarin de bedevaarders voor verraders werden uitgesctiolden.
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n het ekonomisch beleid van de huidige Vlaamse
regering wordt aangedrongen op de werken met
'clusters'. Vlaams volksvertegenwoordiger Chris
Vandenbroeke benadert het fenomeen
vanuit historisch perspektief.

V E KONO Ml E

halen. De proces- en produktvernieuwingen die er gerealizeerd worden zijn
evenzeer waarborgen voor een ekonomisch welvaren naar morgen en overmorgen toe. Volgens G. Mensch vormen
ze de basis voor een duurzaam ekonomisch réveil dat tot ver voorbij het jaar
^ 2000 als trendsetter kan gelden. Een

Vlaanderen
heeft sinds
van Arteveide
de beste
wevers
voortgebracht,
alleen op het
vlak van
machinebouw
liet men het
afweten.

De zingeving van het
clusterbeieid in Viaanderen
Een bijzonder accent in het beleid van
mmister-president Luc Van Den Brande,
dat ondertussen door Eric Van Rompuy
werd overgenomen, zit vervat in het
werken met clusters. Bedoeld zijn samenwerkingsverbanden tussen aanverwante bedrijven evenals een gerichte interaktie tussen wetenschappelijk onderzoek en bedrijfsleven.
Bedoeld om de technologische vernieuwing te aktiveren en de technologieverspreiding te optimalizeren neemt de
Vlaamse regenng zich voor om tot op
zekere hoogte zo'n clusters of samenwerkingsverbonden te (helpen) financieren.

VERKLARINGSMODEL
Chris
Vandenbroeke

Het clustergegeven willen voorstellen als
een kompleet nieuwe vondst is evenwel,
zacht gezegd, zwaar overtrokken. In de
ekonomische literatuur, afgestemd als ze
is op het doorgronden van industriële
vernieuwingen, geniet deze teorie een
anciënniteit die tot het interbellum opklimt. Enorm veel zoekwerk werd toen
verricht in verband met het cyclisch ekonomisch gebeuren van op- en neergang,
kortom van de konjunktuurcych. Meerdere denkpistes kwamen daarbij tot ontwikkeling, al dan met ideologisch ingekleurd en in die zin verwijzend naar een
zogenaamde krisisteorie van het kapitahsme, naar afzetkrisissen als gevolg van
overinvesteringen of naar de inventiviteit
van het ondernemerschap.
Met name in dit laatste verklaringsmodel,
voor het eerst aangebracht door de liberaal geïnspireerde ekonomist J. Schumpeter, zat reeds de essentie van het clustergegeven vervat. Naderhand werd het,
door zijn leerlingen, verder verfijnd en
uitgediept. Dit is o.m. het geval met de
publikaties van G. Mensch en J. Forrester.
Een cruciale schakel in en achter de
ekonomische cycli wordt aldus gezocht in

een „cluster of innovations" van waaruit
telkens weer een nieuwe „leading sector"
met maximale groeikansen tot stand zal
komen. Toegepast op de opeenvolgende
fasen van de industriële vernieuwing
klopt dit verklaringsmodel tot in de perfektie. Zo was de eerste industriële revolutie, te situeren kort voor en na het
jaar 1800, een eigenheid van de textielsektor en meer in het bijzonder van de
katoenindustrie. Tegen versneld tempo
werd er een veelheid van vernieuwingen
genoteerd, met als resultaat dat het groeiritme van deze toenmalige spitssektor het
ganse maatschappelijke leven ging beheersen en inspireren.
Kort nadien, tegen het midden van de
negentiende eeuw, verlegden de accenten
zich naar de energiesektor en de zware
industrie. Blikvangers op dat ogenblik
waren voortaan steenkool, staal en stoom
met een beginnende vorm van een transportrevolutie er bovenop. Dalende importprijzen van bulkgoederen (uit de
Nieuwe Wereld) hielpen aldus de sociale
revolutie inleiden. Nog eens een halve
eeuw later waren het dan weer de vernieuwingen in de chemie en de elektriciteit die als blikvangers fungeerden en
het konjunktuurgegeven in een hogere
versnelling brachten. De Belle Epoque,
kenmerkend voor de eeuwwisseling, was
meteen geboren.

HERHALING
Vervolledigt men het tijdskader, dan bevestigen zich deze ondertonen telkens
opnieuw. Wel is het natuurlijk zo dat de
vernieuwingen steeds verder uitdeinen en
zich op al maar meer terreinen laten
volgen. De nogal eenzijdige, sektoriële
inperkingen van weleer wisten zich een
meer omvattend karakter aan te meten.
De essentie van het clustergegeven, vervat
als het thans zit in o.m. nieuwe materialen, biotechnologie, informatica en
telematica blijft zich hoe dan ook her-

gericht beleid, een meervoudig clusterbeleid met de nodige aandacht voor O &
O {Onderzoek en Ontwikkeling) en dit in
interaktie met het bedrijfsleven, moet in
die zin als een cruciaal hulpmiddel gezien
worden bij het ondersteunen van de konjunktuurpolitiek.

NICHES
Naast het attent inspelen op veranderingen in de zogenaamde spitssektoren is
er het uitdiepen en verfijnen van de
groeipotentie die in meer klassieke sektoren vervat zit. Door er bepaalde niches
te aktiveren blijft het mogelijk om, zij het
moeizaam en mits de nodige herschikkingen, een maximale en toekomstgerichte tewerkstelling te waarborgen. Een
voorbeeld dienaangaande werd geleverd
in 1993 met de convenant „Vlaamse
Textielmachine- en Systeembouw". In
feite zou men moeten zeggen beter laat
dan nooit. Over de eeuwen heen, sinds de
tijd van Jacob Van Arteveide, heeft Vlaanderen steeds de beste wevers ter wereld
voortgebracht. Op het vlak van machinebouw, met uitzondering van de jongste
jaren, liet men het hier te lande in deze
branche echter al te vaak afweten. Getouwen werden ingevoerd uit Frankrijk,
Zwitserland, Tsjechoslowakije of Japan.
Van een eigen aanmaak van een gesofistikeerd machinepark was er, behalve
met Picanol, nauwelijks sprake. Eender
om welk type het ging, als door grootmeesters werden ze steeds door Vlamingen bediend. Verrassend genoeg ging
veel minder interesse uit naar de know
how voor het verbeteren van het machinepark. Vanuit het clusterinitiatief kan
hieraan hopelijk verholpen worden.

TE ROUTINEUS
Minstens even symptomatisch zijn de
tekortkomingen, vergeleken met andere
landen, op het vlak van design en produktvernieuwing. Ook dienaangaande

geldt een zelfde vaststelling; al te lang
voerden Vlaamse wevers tot in de perfektie de bestellingen en orders uit zonder
dat ze al het talent van hun kreativiteit in
de modellen verwerkten. Het deed er
voor zorgen dat eind 1995 zowel een
Kunststoffencentrum als een Centrum
voor Productvernieuwing (Cepro) in het
clusterbeleid werd opgenomen. De manier waarop dit gebeurde, doet evenwel
heel wat vragen stellen. Alleen al het
prijskaartje van dit Cepro-projekt laat
uitschijnen dat het om niet veel meer gaat
dan om een vriendendienst onder soortgenoten. Een investering van tien miljoen
voor een nogal pompeus omschreven
Centrum voor Productievernieuwing
houdt immers in dat men een paar mensen kan aanwerven. Hun opdracht wordt
dan: iets uitvinden, Uefst nog voor het
einde van het jaar. Al te veel heeft zoiets
weg van affairisme en partikularisme om
ernstig te worden genomen.

POSITIEF
Afgezien van dergelijke onvolkomenheden, die trouwens evenzeer door het IVT
gekontesteerd worden, is het wel zo dat
een gericht clusterbeleid als bijzonder
positief ervaren wordt. Een verscherpte
interaktie tussen wetenschappelijk onderzoek en het bedrijfsleven geldt zonder
meer als toekomstgericht. Het doet er
tevens voor zorgen dat nieuwe marktsegmenten kunnen betreden worden en
dit net op het ogenblik dat de meer
traditionele bedrijven onder een toenemende druk van de internationale konkurrentie staan. Mogelijke verliezen aan
marktaandelen kunnen aldus tijdig ondervangen en gekompenseerd worden.
Het vereist dan wel dat de overheid met
de nodige centen over de brug komt en ze
oordeelkundig en zonder vooringenomenheid weet aan te wenden.
Chris Vandenbroeke
Vlaams volksvertegenwoordiger
en Gemeenschapssenator namens de
Volksunie.
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VU-Damme had voor de verkiezingen
van oktober 1994 altijd één of meer
verkozenen in de Damse gemeenteraad.
1995 was het eerste jaar dat wij de
gemeenteraden enkel vanop de politieke
tribune mochten meevolgen. Een korte
terugblik.
Bij de aanstelling van de nieuwe bestuursploeg hebben wij die gelegenheid
aangegrepen om een memorandum aan
alle raadsleden te overhandigen met
daarin een opsomming van de verkiezingsbeloften van de CVP. Aan de hand
van dat memorandum zal VU-Damme het
doen en laten op tijd en stond evalueren.

MILIEO
De CVP verstevigde haar meerderheidspositie als gevolg van de versnippering
van de oppositie en de sterke kandidaat
Joachim Coens, nu Vlaams parlementslid
voor de CVR De verjonging onder de
raadsleden gaf in het eerste jaar van de
nieuwe legislatuur niet de verwachte impulsen. Slechts enkele raadsleden durfden
het aan kritiek te geven op bepaalde
beleidsdaden. Positief was de oprichting
van een milieuraad. Dit moet de start
vormen van een echt milieubewust beleid. Alle verenigingen krijgen nu de kans
om mee te werken aan de invulling van de
juiste beleidskeuzen. De ingebruikneming van het kringlooppark betekende
eveneens een eerste stap in de gescheiden
huisvuilverwerking. 1996 wordt het jaar
van de opmaak van het gemeentelijk
natuur- en ontwikkelingsplan (GNOP).
Dit werd aan een interkommunale studiedienst uitbesteed omdat Damme zelf
niet over voldoende know-how beschikt.
Wij hopen dat de Damse bevolking inspraak krijgt in de opstelling van dat
GNOP-plan. Inspraak zal de mensen ook
stimuleren om zich meer met milieuproblemen in te laten.
Eveneens in 1995 werd het jeugdwerkbeleidsplan goedgekeurd dat het beleid
over de drie volgende jaren moet bepalen.
De subsidiëring van het jeugdwerk is
zeker positief te noemen. De ontwerpers
van het jeugdwerk-plan maakten een balans op van alle tekortkomingen in de
jeugdwerking op de gemeente. De beleidsmensen hadden in de begroting van
1995 en 1996 echter geen centen voorzien voor konkrete nieuwe uitdagingen.
Een zoveelste gemiste kans.

vanop de politieke
tribune te Damme
ONDERWIJS
De uitbouw van speelpleinen in de verschillende deelgemeenten blijkt ook een
moeilijke zaak te zijn. De bestaande speelpleinen worden onvoldoende onderhouden zodat het soms gevaarlijk is om
kinderen er alleen te laten. Een ander
probleem in Damme is het gebakkelei
rond het gemengd onderwijs in de basisscholen.
Enkele ouders vroegen en bekwamen dat
hun meisjes voorlopig terecht konden in
de gemeentelijke jongensschool van Sijsele. Ook in de deelgemeente Moerkerke
worden jongens en meisjes nog altijd
gesplitst; meisjes naar de vrije school,
jongens naar de gemeenteschool. De dis-

kussie wordt ook in het vrij onderwijs
angstvallig vermeden. De CVP kondigde
nadien een groot gemeentelijk debat aan
rond gemengd onderwijs. De verschillende inrichtende machten zouden de
organisatie van het onderwijs herbekijken. Veel ouders wachten ongeduldig het
definitief vonnis en het beloofde debat
af.
Het schooljaar is weeral ver ten einde. De
tijd dringt. Het beleid in Damme moet
volgens VU-Damme efficiënt en zakelijk
worden gevoerd, zoals een bedrijf, met
aandacht voor de noden van haar werknemers die erin investeren via hun belastingen.

cTjn
De regionale vu-krant

Verkooppunten
Zangfeest

André Verhelst

Taalwetgeving
dient verfijnd
Reeds in de VUB-studie over de niettoepassing van de taalwetgeving in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden
de leemten in de taalwetgeving onderstreept en wordt een verfijning ervan
bepleit.
De unitaire interpretatie die sinds 1963
gegeven wordt aan de taalwetgeving staat
haaks op de staatshervormingen van
1970,1980,1988-89-90.
De interpretatie verruimt de tweetaligheid in Vlaanderen in strijd met de staatshervormingen sinds 1970, de ééntaligheid van Vlaanderen en maakt dat de
faciliteiten uitgebreid worden, zodanig
zelfs dat in het eentalig Nederlands gebied door de franstalige minderheid een
tweetalig statuut opgedrongen wordt.
De Volksunie van het arrondissement
Halle-Vilvoorde vraagt dan ook, zoals het
Vlaams parlement eenparig stemde, de
verfijning van de taalwetgeving, de afdwingbaarheid ervan, en sankties voor
wie de taalwetten van openbaarde orde
niet respekteert.
De recente beslissing van de Vaste Kommissie voor Taaltoezicht inzake het pubhkatieblad van de Provincie Vlaams-

Brabant dient gezien te worden in de
hoger geschetste kontekst van een verouderde wetgeving en een aftandse interpretatie ervan.
VU-arrondissement
Halle-Vilvoorde
steunt de goevemeur, de Bestendige Deputatie en de Provincieraad van VlaamsBrabant in haar stelling dat Vlaams-Brabant alleen het Nederlands dient te gebruiken.

ZOEKERTJE
• Vijftalige (w.o. Spaans) 49jarige vertaler met eveneens
ruime kommerciële ervaring,
binnen-Zbuitendienst, in verkoop, binnenland en export,
van metaalprodukten en Industriële filters, zoekt passende betrekking regio Cent, Waasland
of Antwerpen Onmidd. beschikbaar. Tel. 03/770.59.89.
Info bij: Romain De Grave, Eeckbergstraat 20, 9170 Sint-CllllsWaas (05/770,70.62),

ANTWERPEN
Op 28 apnl a s. met z'n allen naar Gent, het kan en aan
een zeer voordelige prijs; 200 fr, per persoon. Bovendien bespaar je minstens 100 fr, parkeergeld per
auto In Cent!
Samenkomst en vertrek op de parking van PIVA
(Desguinlel te Antwerpen) om 13u.
Kaarten voor het Zangfeest aan de normale prijzen
(1000 - 700 - 600 - 500 - 400 en 300 fr. - kinderen
onder de 12 jaar 100 fr, - rangverhoging voor 60plussers en leden ANZ, Davidsfonds, WB, WC, VTBVAB),
c» Inschrijvingen voor autobus en kaarten Zangfeest uitsluitend tegen kontante betaling op het VU-sekretariaat,
Paleisstraat 133 te Antwerpen, open alle werkdagen van 9
tot 16u. (tel. &fax 03/238.82.08).

CENT
Kaarten van 700 fr, (600 fr, in voorverkoop) en 600 fr
(500 fr,) In voorverkoop zijn te koop op het FWsekretariaat In de Bennesteeg 2 te 9000 Cent. Tel.
09/223,38,83,
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Za. 16 maart KORTRIJK: Fvv-busuitstap naar Namen. Vertrek om 7u.30
Kortrijk-Hallen. Aankomst om lOu. te Namen. Bezoek aan katedraal van st.Aubain,
middagmaal, museum Félicien Rops, stadwandeling met gids, ontmoeting met
,,Band", broodjesmaaltijd. Deelname:
1.100 fr op rek.nr 447-0066531-11 van
FVV, Bennesteeg 2, 9000 Gent. info:
09/223.38.83.
Za. 16 maart IZECEM: Vormingsuitstap in Wallonië. Org.: FVV-lzegem.
Dl. 19 maart IZECEM: De Drie Gezellen, 15u.: Senator Jan Loones over
..Vlaanderen na het Sint-Michielsakkoord".
Org.: vwc-lzegem.

Muui^kuren
te Leuven
•

UIT DE REGIO

De eerste ringmuur rond Leuven moet
dringend gerestaureerd worden, wil
men dit stul<je stadsgeschiedenis voor
het nageslacht bewaren. Om het stadsbestuur met de neus op die harde
feiten te drul<ken hield VU-Leuven onlangs een opgemerkte aktie.
De Leuvense VU'ers trokken met enkele spandoeken naar de restanten van
de stadswal. Daar openden ze een klein
kraampje waar ze aan de voorbijgangers stenen aanboden. Ook voor SPvoorzitter, -senator, -uitgever en burgemeester Tobback en zijn schepenkollege hadden zij enkele exemplaren
gereserveerd.

Brugge, waar met eenzelfde monumentenbeleid als Leuven, nog weinig
van de historische gebouwen zouden
staan. 'Het Leuvense stadsbestuur
moet beseffen dat de Leuvense monumenten niet beperkt zijn tot het
stadhuis en de St.Pieterskerk', luidt de

vu-klacht.
De restauratie zou, volgens de lokale
vu-afdeling, moeten gebeuren in twee
stappen. Enerzijds is er de instandhouding van de bestaande delen van
de ringmuur anderzijds is er het werkelijke restauratiedossier De instandhoudingswerken zijn hoogdringend momenteel moeten enkele dranghek-

OOST-VLAANDEREN
vr. 15 maart ERTVELDE: Eric Defoort over,,Vlaamse Identiteit". Om 20u.
in een zaal van Café De Veldbloem, Hoge
Averije 7. Verwelkoming en inleiding: Paul
Van Grembergen. Toegang: 50 f r Info;
Hilde Houwen, 09/225.57.92. Org.: FVKRodenbachfonds-Oost-Vlaanderen.
za. 16 maart CENT: FW-busuitstap naar Namen. Vertrek om 8u.15 GentSt.Pietersstation. Aankomst om lOu. te
Namen. Bezoek aan katedraal van St.Aubain, middagmaal, museum Félicien Rops,
stadwandeling met gids, ontmoeting met
,,Band", broodjesmaaltijd. Deelname:
1.100 fr op rek.nr 447-0066531-11 van
FVV, Bennesteeg 2, 9000 Gent. Info:
09/223.38.83.
Za. 16 maart NIEUWKERKEN:
10de kwis voor Nieuwkerkse ploegen. Om
20u. in de Polyvalente zaal van de jongensschool, Gijselstraat. Prachtige prijzentafel. Inschrijving: ploeg met 4 deelnemers
400 fr. Info: Rik Dhollander (776.85.02),
Mark Opgenhaffen (776.02.52) of Luc Felix
(776.79.29). Org.: A. Verbruggenkring
Nieuwkerken.
Wo. 20 maart CENT: lerlandavond
met Folkgroepjes, Guiness en Ierse Whisky.
In St. Martinuskring, Casinoplein. Inkom
150 fr, wk. 120 fr Org.: VUJO-RUG i.s;m.
VNSU-Cent, Meervoud, Vlaanderen tegen
racisme.

Het dossier van een mogelijke restauratie van de wal loopt al enkele
jaren. In 1991 pleitte een studie voor
het herstellen van de muur maar het
enige dat het toenmalige stadsbestuur
deed was het onkruid erop laten verwijderen. Maan zo werd de vu-fraktie
destijds beloofd, het onderhouds- en
restauratiedossier zou onderzocht
worden. Gevraagd naar de huidige
stand van zaken bij IVIonumenten en
Landschappen kreeg vu-Leuven boudweg te horen dat het dossier nergens'
stond.

kens voorbijgangers beschermen tegen vallend puin. Het verwijderen van
groen kan onmiddellijk gebeuren, zonder uitgebreid vooronderzoek. Het
heropvoegen en ondersteunen van
scheefgezakte dieen is arbeidsintensief, maar niet echt duur
De Leuvense VU stelt zelfs voor scholieren uit technische richtingen of
mensen uit het 'Wonen en werken'projekt erbij te betrekken. 'Voor hen
betekent het een unieke ervaring en
een praktische opleiding. Voor de stad
kan zo de kostprijs ook laag gehouden
worden.'

Zo. 24 maart CENT: Stadswandeling ,,ln de voetsporen van Gentse vrouwen". Verzamelen om 14u.30 aan standbeek Jacob van Artevelde, Vrijdagmarkt.
Leden van VSG vetalen 200 fr, niet-leden
250 f r De wandeling duurt tot ong. 17u.30
(met korte onderbreking). Org. Vlaamse
Vrouwengroep Sint-Amandsberg en Vrije
Scrhijversakademie Gent.
WO. 27 maart CENT: Seniorenacamedie Gent organiseert voordracht met
Frank Seberechts over,,leder zijn zwarte".
Om 14U.30 in RUG, Gehoorzaal 410 (4de
verdieping), Blandijnberg te Gent. Toegang: 50 fr voor leden VVVG en Rodenbachfonds, niet-leden: 100 fr Info: Oswald
Van Ooteghem, 09/230.72.87.
ZO.

31

maart

SINT-NIKLAAS:

46ste Bormsdag. Om I1u. Bormsmis in
Collegekerk van St.Jozef Klein Seminarie
(bij Grote Markt). Met homilie door e.h. H.
Waterschoot. Amnestiemis dr St.Niklaaskoor met solozang door C. Viaene en S.
De Leuvense VU'ers wijzen erop dat
restauratie nochtans geen weggeo» Info Jan Brocatus. Tervuursestraat Waltens. Om 15u. in zaal Het Centrum
(Grote Markt 40): Jongeren-overleg; Tengooid geld is. Zij verwijzen daarbij naar
102, bus 4, 5000 Leuven
toonstelling in de stadsbiblioteek tot 17u.
Vr. 5 april BELSELE-WAAS: Na repressie-kruisweg (18u.) om 20u. in CC DE
Klavers, St.Andriesstraat: Bormsevokatie.
Met Nationaal Vlaams Teater Kaarten via
vzw Bormskomitee (03/776.59.45).
Za. 13 april AAICEM: Eetfestijn
van VU-Burst-Bambrugge-Aaigem. Van
18U.30 tot 22u. in zaal Torengaim, Dorp te
Aaigem. Ook op 14/4 van 11u.30 tot 15u.
Er werd een Wase Werkgroep Ondenvijs reld (Cuimardstraat, ARGO en vakbonInfo: Jan De Vuyst (053/62.32.80).
den) kregen alvast een uitnodiging hun
opgericht die bestaat uit een aantal
standpunten te komen verdedigen.
mensen uit de verschillende geledingen
Za. 27 april DEINZE: Familie-UitMaar er worden ook delegaties van de
van het onderwijs Door onderling overstap naar Voeren, per autobus. Vertrek
plaatselijke direkties, leraren, inrichleg willen ZIJ zoeken naar kreatieve en
Deinze-station om 7u.30. Geleide bezoetende machten en leerlingen samenkonstruktieve voorstellen om de kwaken en maaltijden inbegrepen: 1.300 of
gesteld. Elke aanwezige zal in staat
liteit van het onderwijs in het Waasland
1.500 f r (kinderen resp. 600 of 875 fr).
gesteld worden zijn vragen of bedente behoeden of te verbeteren
Info bij Maurice Waelkens, Pachthofstr 17,
De eerste aktiviteit is een topper die
kingen te uiten.
tel. 386.34.15. Org.; Goossenaertskring
voor iedereen toegankelijk is. Op 27
Deinze.
De zitting gaat door in de konferenmaart organiseert de werkgroep een
tiezaal van de Stedelijke Openbare Bispreek- en luisterzitting rond het
WEST-VLAANDEREN
tema: Moet het secundair ondenvijs her- blioteek van Sint-Niklaas (Hendrik Heymanplain 3, 9100 Sint-Niklaas) en bevormd worden"^ Waarom'^' Hoe''
Do. i a maart BRUCCE: Jan Caugint om 20u.
De gesprekspartners zullen zowel nadron over Vlaanderen en de Derde Wereld.
tionale als lokale onderwijsbelangen
c» Info Nelly Maes, Vlaams Volksverte-Het ABOS-schandaal. Om 15u. in De Gulden
verdedigen. IVlinister Van Den Bossche,
genwoordiger, Hooimanstraat 83,
Spoor, 't Zand 22. Org.: vzw Informativa.
verschillende Wase parlementairen en
9112 Sinaai, tel 0377265 05, fax
hooggeplaatsten uit de onderwijswe03/772 65 06

wase Werkgroep
Onderwijs opgericht

Dl. 19 maart OOSTENDE: Uitstap
naar Antwerpen met Joden- en diamantwandeling en Achter de schermen van de
zoo. Afspraak om 7u.30 aan station-Oostende. Deelname: 950 fn inbegrepen:
trein, toegang, gidsen en koffie. Info en
inschrijving: Rodenbachfonds Oostende
(059/51.64.03).
WO. 20 maart OOSTENDE: infoavond over Natuurvoeding. Om 20u. in
Trefcentrum, Aartshertogstraat 4. Ook op
27/3. Deelname 600 fr voor de 2 avonden.
Org.:
Rodenbachfonds-Oostende
(059/51.64.03).
DO. 21 maart IZECEM: Bar Academie Muziek & Woord, Kruisstraat 13, om
20u.: werken voor Artsen Zonder Grenzen
in Mozambique. Voordracht met dia's door
Veerie Vanlerberghe. Toegang 50 fn, abo's
gratis. Org.: VSVK.
Do. 21 maart BRUCCE: Daguitstap
met VVVG-Brugge naar Brussel. Verzamelen om 8ü.15 voorkant station Brugge. Met
bezoek aan VUM te Groot-Bijgaarden, en
aan Brussel o.l.v. Paul De Ridder Info en
inschrijving:
VVVG-Brugge
(050/59.99.53).
DO. 21 maart KORTRIJK: Mark
Grammens spreek{ over „Europa tussen
Oost en West". Om 20u. in Kreditbank.
Leiestraat 21. Org.; Hendrik Brugmanskring, info: Hilda Douchy-Comeyne
(056/21.04.04).
Zo. 24 maart DAMME: Een wandeling in Lapscheure (7 km), in hoofdzakelijk beschermd natuurgebied. Verterk
om I5u. Nadien oliebollen inzaai Heldewijs.
Deelname: 50 fr Info en inschrijving voor
20/3
vij
Reinhilde
Verbruggen
(050/50.06.04). Org.: VU-Damme.
WO. 27 maart BRUCCE: voordracht met fotomateriaal over ,,Relatie
grootouders-kleinkinderen". Om 15u. in
Magdalenazaal, Violierstraat 7. Org.: VVVGBrugge.
vr. 29 maart IZECEM: Groentenkaarting t.v.v. Vlanajo. Vanaf 18u. in De Drie
Gezellen, Mentenhoekstraat 4. Ook op
30/3 vanaf 17u.
Do. 11 april IZECEM: Plantijnzaal
openbare bib. om 20u.: De kunstenaarskolonies van Latem en Worpswede. Voordracht met dia's door Erik Vandewalle.
Toegang 50 fn, abo's gratis. Org.: VSVK.
Vr. 12 april IZECEM: Vlaams Huis
vanaf 20u.: tweede kaarting. Ook op 14/4
vanaf lOu. Org.: Kaartersclub De Vlaamse
Vrienden.
za. 13 april IZECEM: Org. van ge-

leid bezoek (14u.30) aan tentoonstelling
,,Sint-Martens-Latem - Worpswede 18801914, twee kunstenaarskolonies', in het
museum van Deinzeen de Leiestreek. info;
Erik Vandewallel (051/30.26.70). Org.;
VSVK.
zo. 14 april BRUCCE: VUJO-am
Brugge organiseert een fietstocht doorheen de Brugse regio (40 km). Vertrek om
14u. aan restaurant 't Leitje in Ver-Assebroek. Info: Zeger Collier (050/82.38.87
na 18U.30 of 02/519.86.50 kantooruren).
zo. 14 april IZECEM: Vlaams Huis.
om 13U.30: verzamelen voor wandeling te
Wildenburg. Org.: Wandelclub Vlaams
Huis.
Dl. 16 april IZECEM: De Drie Gezellen om 15u.: Bea Dewalsche over ..De
Gouden Eeuw van de Vlaamse Primitieven ". Org.: VWG-lzegem.
Dl. 16 april IZECEM: De Drie Gezellen om 20u.: aromaterapie in de huisapoteek. Org.: FVV-lzegem.
WO. 17 april OOSTENDE: Vege-

tarisch koken door mevr. Annle Vanhee.
Om 20u. in Trefcentrum, Aartshertogstraat 4. Ook op 24/4. Deelname: 1.000 f r.
voor 2 lessen (kooklessen en maaltijden
inbegr.) Vooraf inschrijven! Org.: FVK-Rodenbachfonds Oostende.
Vr. 19 aprii iZECEM: Organisatie
van een vrouwenweekin in de Kempen van
19 t/m 21 april. Org.: FVV-lzegem.
ZO. 21 april LEDECEM: Vanaf
11U.30 arr. VU-Lentefeest in Feestzaal Cycloon, St.Pietersstraat 11 n.a.v. 30 jaar VULedegem. Toespraak door Bert Anciaux.
Kaarten feestmenu (500 fn, kinderen 250
fr.) bij alle bestuursleden. Gratis kinderopvang.
vr. 26 april TIELT: om 20Ü. in De

Scene van het CC Cildhof: Bertje komt zo...
Algemeen voorzitter Bert Anciaux oog in
oog met de Tieltse jeugd over het uitgangsleven, drugsproblematiek, weekendverkeer . Inkom gratis. Org.: VU-Tielt.

VLAAMS-BRABANT
za. 16 maart ZAVENTEM: Kaas- en
wijnavond van VU-Zaventem. Van 18u.30
tot 22U. in zaal De Snuifmolen, Leuvensestwg. 194.
h, Za. 16 maart WEMMEL: vu-Wemmel nodigt uit op haar 2de Spagetti- en
Lasagne-avond. van 18 tot 22u. in 't Hooghuis, 1ste verdiep (tegenover St.Servaaskerk), Wemmel-Centrum.
za. 23 maart LEMBEEK: 20ste
Haantjeskermis. Van 17u.30 tot 22u.in zaal
De Kring, Steven de Waelplaats. Ook op
24/3 van 11U.30 tot 17U. Org.: VU-Lembeek.
Za. 2S maart DIEST: FW-busuitstap naar Namen, vertrek om 8u.l5 Diestparking GB/tussen op- en afrit. Aankomst
om lOu. te Namen. Bezoek aan katedraal
van St.Aubain, middagmaal, museum Félicien Rops, stadwandeling met gids, ontmoeting met „Band", broodjesmaaltijd.
Deelname: 1.100 f r op rek.nr. 4470066531-11 van FW, Bennesteeg 2, 9000
Gent. Info: 09/223.38.83.
» za. 2S maart LEUVEN: FW-busuitstap naar Namen, vertrek om 8u.45
Leuven-station. Aankomst om lOu. te Namen. Bezoek aan katedraal van st.Aubain,
middagmaal, museum Félicien Rops, stadwandeling met gids, ontmoeting met
,,Band", broodjesmaaltijd. Deelname:
1.100 f r op rek.nr. 447-0066531-11 van
FVV Bennesteeg 2, 9000 Gent. info:
09/223.38.83.
m WO. 27 maart HEEMBEEK: Debat
over drugs en armoede. Om 20u. in de
refter van zaal Familia, Frans Vekemansstraat 131, Neder-over-Heembeek. Org.:
vu-Heembeek-Mutsaard-Haren.
Za. 20 maart ASSE: Jaarlijks etentje van VU-Groot-Asse. Vanaf 18u. in „De
Toverfluit", Cemeenteplein te Asse. Ook op
31/3 van 11U.30 tot 16u. en op 1/4 vanaf
18u.
m zo. 14 april DIECEM: Jaarlijks spagetöfestijn van VU-afd. Diegem. Van 12 tot
20u. in zaal Cildehuis, Kosterstraat 1 (achter de kerk).
m vr. 19 april HEEMBEEK: Algemene
VU-kwis (politiek, muziek, wetenschap,
puzzels, fotoreeks, fiim & video...) onder
presentatie van alg. voorzitter Bert Anciaux. Om 20u. in Refter Familia, Fr. Vekemansstraat 131. Ploegen van max. 5
personen. Aantal ploegen beperkt tot 25!
Deelname: 400 fr vóór 15/4, daarna 500 fr.
(rek.nr 428-40533551-51). Talrijke prijzen.
za. 27 april GRIMBERGEN: Jaarlijks
lente-etentje van VU-Grimbergen. Vanaf
17U.30 in sporthal De Singel, te Strombeek-Bever Ook op 28/4 van 11u.30 tot
15u. Info en inschrijving: Annemie Dedoncker (02/267.37.93).

LIMBURG
I DO. 14 maart TESSENDERLO: Provinciale vormingsavond van FW met Denise van Dam over de kulturele verschillen
tussen Vlamingen en Walen. Om 20u. in De
Kimpel, Eikenlaan 25.
za. 23 maart BILZEN: FW-busuitstap naar Namen. Vertrek om 7u.45
Bilzen Parking GB/tussen op- en afrit. Aan-

komst om 10u. te Namen. Bezoek aan
katedraal van St.Aubain, middagmaal, museum Félicien Rops, stadwandeling met
gids, ontmoeting met ,,Band", broodjesmaaltijd. Deelname: 1.100 f r op rek.nn
447-0066531-11 van FW, Bennesteeg 2,
9000 Gent. info: 09/223.38.83.
za. 23 maart TESSENDERLO: F W -

busuitstap naar Namen. Vertrek om 8u.15
parking GB te Diest. IWeer info zie 23/3
Bilzen.
zo. 24 maart BEVERST-SCHOON-

BEEK: vu-Beverst-Schoonbeek nodigt uit
voor een begeleide natuurwandeling o.l.v.
Natura Limburg-gids E. Stevens. Start om
14u. aan kerk van Beverst, wandeling richting Pruinveld naar bossen van Schoonbeek, ledereen welkom.
vr. 29 maart HEUSDEN-ZOLDER:

Anita Wellens-Pumal over de 4de Vrouwenconferentie in China. Om 20u. in het
Cultuurcentrum, Dekenstraat 40. Org.: VUwerkgroep West-Umburg i.s.m. Dosfel.

ANTWERPEN
vr. 15 maart TURNHOUT: 242 maal
de Dood met de kogel, door Richard vandersmissen. Om 20u. in De Warande, Conferentiezaal. Toegang gratis. Org.: Vlaamse
Kring, FW en VVB-Turnhout. Info: Klara
Hertogs, 014/41.45.79.
za. 16 maart LAAKOAL: vanaf 9u.
's morgens: 3de aktie Laakdal helpt Koerdistan. Kledinginzameling. Info: Frans De
Peuter (013/66.38.22).
Za. 16 maart OPPUURS: Om
19U.30 in het Dorpshuis (Sint-Amands):
Bert Anciaux op de praatstoel. Inkom gratis. Org.: vuJO-Sint-Amands.
Ma. 18 maart NIEL: VU-Rupelstreek organiseert praatcafé met algemeen voorzitter Bert Anciaux in Den Tighel. Dorpsstraat 41 te Niel, om 20u. info:
Julien Van der Auwera (03/844.78.23).
WO. 20 maart BERCHEM: Mevr.
Bogaerts over ,,De Geschiedenis van de
Pantalon ". Om 20u. in CC te Berchem. Org.:
FW-Berchem.
t Za. 23 maart EDECEM: Kaas- en
Bieravond van vuJO-Antwerpen. Vanaf
20u. in Drie Eiken, Drie Eikenstraat 128.
Inschrijven bij bestuursleden. Info:
Maarten De Baer (03/231.55.36).
f. WO. 27 maart BROECHEM: Om
20U.30 in de Heksenketel, Massenhovensesteenweg 57. Voordracht door Walter
Luyten over de Baskische kwestie (met
dia's), inkom gratis. Org.: vu-Croot-Ranst.
za. 30 maart ANTWERPEN: F W -

busuitstap naar Namen. Vertrek om 8u.15
Berchem-station. Aankomst om 10u. te
Namen. Bezoek aan katedraal van St.Aubain, middagmaal, museum Félicien Rops,
stadwandeling met gids, ontmoeting met
,,Band", broodjesmaaltijd. Deelname:
1.100 f r op rek.nr 447-0066531-11 van
FW, Bennesteeg 2, 9000 Gent. info:
09/223.38.83.

Naar een Vlaamse
Sociale zekerheid
Het partijbestuur van de Volksunie drukt zijn
waardenng uit over de geslaagde meeting
van het aktiekomitee Vlaamse Sociale Zekerheid en feliciteert de organisatoren met
het initiatief
De VU ziet de optie over de splitsing van de
sociale zekerheid, die ze genomen heeft in
haar tienpuntenprogramma voor verdere
Vlaamse Staatsvorming, bevestigd door een
brede groep Vlamingen De argumenten die
aangehaald werden op de meeting zijn zeer
terecht Het gaat in de eerste plaats over het
verwerven van hefbomen voor het voeren
van een eigen beleid
Maar ook de met objektlef verklaarbare transfers in de sociale zekerheid blijven onaanvaardbaar hoog Vlaanderen wil solidair zijn
met Wallonië, op voorwaarde dat de overdrachten doorzichtig en rechtvaardig zijn
De uitspraken van CVP-senator Bea Cantillon
terzake stuiten tegen de borst Voor haar

blijft het mistgordijn over de transfers best
bestaan, anders zou het systeem wel eens
kunnen springen Dit maakt senator Cantillon
medeplichtig aan volksbedrog De senator is
blijkbaar van mening dat ze haar volk mag
bednegen, zogenaamd om de Walen van de
armoede te redden Heeft mevrouw Cantillon al eens overwogen dat een doorzichtig
beleid ook een efficiënter beleid zou kunnen
zijn, zonder noodzakelijk grote sociale
drama's te veroor-zaken"? Vlaanderen heeft
geen baat bij een buurvolk dat in armoede
leeft Vlaanderen heeft wel recht op volksvertegenwoordigers die een efficient en verantwoord beleid nastreven
De reaktie van CVP-voorzitter Van Hecke was
dan ook vrij zwak Hij drukt enkel zijn verbazing uit Mevrouw Cantillon sprak met namens de CVR maar als voorzitter van het
Centrum Voor Sociaal Beleid Een zoveelste
voorbeeld van de Janushouding van de CVR
waar Vlaanderen met mee gediend is

30 jaar vu-Ledegem
kulair, ook en vooral door de oprichting
voor een terugblik in vogelvlucht in de
in 1981 van de VU-jongerenafdelIng
30-jarige geschiedenis van de LedeNa enkele moeilijkejaren werden door de
gemse Volksunie gingen we op repartij de beoogde 500 000 stemmen
portage bij Georges Raes, bestuurslid
binnengehaald en heeft ons arrondisen de man van het eerste uur.
sement nu weer 2 parlementairen nl
Georges was jarenlang arrondissemenGeert Bourgeois en Chris Vandenbroeke
teel penningmeester en maakt nu deel
Dit sterkt ons alleen maar om in de
uit van de Ledegemse OCMW-raad.
toekomst gestaag verder te werken aan
G. Raes: „In het begin van mijn bede uitbouw van de partij waar VU-Leroepsloopbaan „mocht" Ik naar Brussel degem een met onbelangrijk onderdeel
gaan werken Daar werü ik Vlaams-na- van IS "
tionalist door de wantoestanden die ik
daar als Vlaming ondervond op taal- Het 30-jarig bestaan van de afdeling
gebied Door toedoen van wijlen Hendrik wordt gevierd op zondag 21 april 1996
Vandenberghe. de feitelijke stichter van vanaf 11u.30 in feestzaal Cycloon, St.de afdeling, werd ik in het VU-bestuur Pieterstraat 11 te Ledegem. Op het
betrokken Na een moeilijke start werd menu staan aperitief met toastjes,
warme beenhesp met groenten en
stelselmatig vooruitgang geboekt en
kroketten naar believen, wijn aan tafel
mochten in 1970 mijn broer Arnold samen met Gilbert Dejonghe als eerste VU- en koffie achteraf. Volwassenen beraadsleden zetelen in de gemeenteraad talen hier 500 fr voor en kinderen 250
fr.
Dit ging onopgemerkt voorbij Met de
fusies werd de afdeling uitgebreid naar Het feest wordt tevens ingericht als
Rollegem-Kapelle en Sint-Eloois-Winkelarrondissementele samenkomst voor
en werd Firmin Debusseré 12 jaar lang alle leden en sympatisanten van Kortburgemeester en zelfs VU-senator in rijk-Roeselare-Tielt. Vanzelfsprekend
1981 Ongetwijfeld hét hoogtepunt voor zullen onze 2 parlementairen aanwezig
onze groep
zijn en houdt Bert Anciaux er de geMet de volle steun van Firmin werden legenheidstoespraak.
jonge talentvollejongeren aangetrokken Kaarten zijn te verkrijgen bij alle plaatwaarvan er nu drie gemeenteraadslid selijke en arrondissementele bestuurszijn Cindy Espeel, Ban Clicdue en Geertleden, ook op het nr 056/50.49.33 (na
Dessein Het ledenaantal steeg spekta- 17U.)

"> za. 30 maart EDECEM: Om 20u. in
zaal Elzenhof, Kerkplein (Elsdonk): 14de
volkszangavond ,,Kom zing met mij". Toegang 200 f r WK-kaarten: Robert Maes
(03/457.12.03)
Of
Karel
Degrijse
(03/449.82.12). Org.: VNSE i.S.m. KK &
FW.
r za. 30 maart BERLAAR: Eerste VU
schepenbal van schepenen Gustaaf Geysemans en Walter Luyten. In Zaal Familie.
Met Discoban vanaf 21u. Inkom 150 fr.,wk.
100 f r (482.11.93).
^ za.

30

maart

BOECHOUT-

VREMDE: Kleding-inzamelaktie vanaf 9u. 's
morgens voor Koerdistan. Info: Koen
T'Sijen (03/454.48.03).
i za. 30 maart
BOECHOUTVREMDE: VU-eetfestijn voor leden en sympatisanten in Kasteel Fruithof, om 20u. info
en
inschrijvingen:
Koen
T'Sijen,
03/454.48.03.
za. 30 maart BERCHEM: Daguitstap naar Namen. Zie Antwerpen. Info:
09/223.38.83.

Staande vl.n.r: Arnold Raes. Jacques Vermaut Georges Raes, Geert Vermaut
Daniel Depoorter, Krist Vandaele, Bart Cheque Zittend v.l.n.n- Geert Bourgeois,
Cindy Espeel, Katelijn Vanisacker, Firmin Debusseré, KatolTaIpe, Geert Dessein.
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Bormsherdenking
te Merksem
Op 12 april 1996 zal het vijftig jaar geleden zijn dat
dr August Borms te Etterbeek terechtgesteld
werd. Het Bormshuis wil dit niet onopgemerirt
laten voorbijgaan en organiseert daarom dit jaar
een nationale Bormsherdenking. Deze herdenking
vindt plaats op zondag 14 april 1996 te IVIerksem bij
Antwerpen. Traditiegetrouw bestaat zij uit drie
elementen: de eucharistieviering, de optocht en
de plechtigheid aan het graf. De eucharistieviering
(om 1 lu.45) wordt opgedragen door e.h. A. Hoste,

DEZE W E E K IN

Knack

abt van de abdij van Steenbrugge, in koncelebratie
met e.h. D. De Smedt, St.-Niklaas en e.h. Meertens,
Lanaken, in de St.-Franciscuskerk aan de Bredabaan. Na de optocht naar het kerkhof is er de
bloemenhulde aan het graf van d r Borms en
aansluitend houdt Hugo Portier voorzitter van het
ANZ, de gelegenheidsrede.
In de namiddag is er gelegenheid het Bormshuis
aan de Volkstraat te Antwerpen te bezoeken en dat
van I 4 u . 3 0 t o t I 7 u .

HET KRUIT VAN BELGIË

Het Belgische PRB leverde wel degelijk het kruit voor het
superkanon van Saddam Hussein. Een serie.

POLITIEK IN VLAANDEREN
Een boek van de minister-president en een nieuw parlement: politiek
Vlaanderen profileert zich.

MODE, DIT IS BELGISCH
Belgische mode-onlweipers; onze laatste nationale trots. Deze week in

• AANBEVOLEN HUIZEN ^

Mode. dit is Belgisch, een speciaal nummer van Weekend Knack.

SERIE "ONTDEK FRANKRIJK"
Normandië

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

Brugge bezoeken is ook
kennis maken met het

WOONIDEE

Vlaams
Ontmoetingscentrum

^ DEVRIÊSE ^

woonverlichting

V

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

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

Het e n i g e restaurant uit d e streek dat durft zijn verse vis t e
tonen (zie toonbank ingang)

Woonidee, Stationstraat 16,
9280 LEBBEKE
Tel. 052/41.15.73

,

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

Brood- en
banketbakkerij

Brugsesteenweg 1 0 8 - 8 4 6 0 OUDENBURG
Telefoon 059/26.82.97
dinsdag gesloten
Telefax 059/26.89.35

Gordijnen en Overgordijen
De beste merken, maken en plaatsen
baron ruzettelaan 78
8310 brugge 4
^aan brugge-oostkamp^

"t Zand 22 Brugge
tel. 050-34.30.82

NV JAN BREYDEL

Wij hebben hart en tijd voor U

• ^ De Gulden Spoor
rechtover uitgang parking

TAVERNE-RESTAURANT

Cecile Moonen
Interieur Decoratrlce

-

Steeds ruime kortingen
Kwaliteitsprodukten
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 z a t e r d a g 1 8 uur
Jaarlijks verlof d e c e m b e r
De familiezaak m e t traditie

Fijne midweek
superweekend
3 Nachten
Luxe kamer, stilte gratis,
3x gastronomisch
half pensioen, bierdegustatie,
Normandische pannekoek
met koffie,
tevens fietsen ter beschilddng etc...
6.500fr.per persoon
de laatste dag uw kamer
tot IS.OOu.

HETSEN
ZAKENKANTOOR
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N.V.
BRUSSELSTRAAT 61
9400 NINOVE
054/33.43.47

10 Km van
Brugge &
Oostende

Misschien het mooiste hotel in Vlaanderen

Love Arrangement 1 Nacht
Luxe kamer met dubbele
whirlpool.

N I U I ^

Aperitief, Gastro-menu,
champagne op
de kamer, lekker lang slapen,
kamer tot 15.00u.
4.950 fr. per persoon.

press V

Hotel De Stokerij Oudenburg
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MARTENS-DE KEGEL

Knip me uit =
fles champagne

Tel. 059/26.83.80 Fax 059/26.89.35

Bel voor folder maar,wees er vlug bij!!!
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n een temanummer herwaardeert het tijdschrift
Vlaanderen de rijwoning als een volwaardig
woningtype voor de toel<omst.

<^ K U L T U U R T J E
het historisch aangeprate "huis met
tuin" aan de rand van de stad moet
bijgesteid worden. Een alternatief is
de rijwoning, een woningtype waarmee onze steden eeuwenlang uitgebreid werden, van de kleine arbeidershuisjes tot de burgerwoningen.
In vergelijking met de villabouw
biedt de rijwoning vooral ekologische voordelen. Het meest voor de
hand liggend is de besparing van
open ruimten waar Vlaanderen al zo
arm aan is. Natuurlijk betekent de
Het tweemaandelijks tijdschrift voor
kunst en kuituur Vlaanderen m\üt in
haar eerste nummer van de jaargang '96 een dossier aan de rijwoning, een woningtype dat tegenwoordig wat in verval is geraakt.
Onterecht, vindt architekt Mare Dubois, de rijwoning moet integendeel
geherwaardeerd worden als een
woningtype
dat
perspektieven
biedt voor Vlaanderen. De auteur
omschrijft de aantasting van de
Vlaamse open ruimte als "een soort
aids-virus, geen enkel reddingsmiddel is voorhanden om de verspreiding tegen te gaan."

De schrijfster leefde zich uit in een Robin
Hood-achtige fantasie waarin nu eens een
vrouw de hoofdrol speelt. Ze laat je in
haar verhalen meeslepen door de sterke
karakters die ze neerzet, zodat ze voor
ons van vlees en bloed worden. Haar
vorige historische roman De ruiter met
het masker gaat over een andere her-

wijze binnen de limieten van een
konventioneel Brussels perceel een
kompleet nieuwe ruimtelijkheid wist
te ontwikkelen. In een derde bijdrage schetst Dubois de kwaliteiten
uit een reeks rijwoningen van de
Gentse architekt Gaston Eysselinck
uit de jaren twintig en dertig Dezelfde auteur selekteerde in een
vierde artikel een reeks opmerkelijke
rijwoningen, daterend van rond de
eeuwwisseling tot na '45. Het boeiende dossier sluit met het relaas van
Mare Mertens over een hedendaags

Pleidooi voor de rijwoning
Hij geeft een voorbeeld uit het
Struktuurplan Vlaanderen- tussen
'92 en 2007 zullen er zo'n 400.000
nieuwe woningen gebouwd moeten worden om aan de behoefte te
voldoen. Met een gemiddelde kavelgrootte van 596 m2 zal men in
2007 in totaal 57.000 ha open
ruimte in beslag moeten nemen
voor nieuwe huisvesting, een uitbreiding van de residentiële oppervlakte met 45%.
Zo kan het niet langer. Het beeld van

Jeugdboeken
Van Cynthia Voigt, (goed voor een Zilveren Griffel in 1988) bekend geworden
door haar boeken over de familie Tillerman, is er een nieuwe vertaling op de
markt: De dochter van de waard. Birle, de
dochter van de waard, ziet op een zomernacht, eeuwen geleden, een schim
rondsluipen bij het water waar hun boten
liggen. Het blijkt een jonge heer uit het
Koninkrijk te zijn die op de vlucht is. En
voordat ze het in de gaten heeft vlucht zij
mee. Zij laat zich verleiden door de mooie
blauwe ogen van Orien, en zal hem
dienen met lijf en ziel. Samen beleven ze
spannende en mooie avonturen, maar ze
worden gescheiden. Birle komt terecht bij
een alchemist maar Orien komt als slaaf
bij simpele ambachtslieden. Hij weet te
ontsnappen en Birle probeert haar dodelijk verzwakte vriend te verzorgen dat
ze weer kunnen proberen thuis te komen...

^

bergiersdochter: de grootmoeder van
Birle.
Een ander historisch verhaal komt van
Ries Moonen in Losprijs. Het is uitgegeven in de serie: Spannende tijden.
Ellert vlucht met zijn broertje weg uit het
weeshuis in Amsterdam. Zijn moeder is
gestorven aan de pest, zijn vader wordt
vermist. Ellert weet dat hij familie'moet
hebben in de buurt van Naarden.
Bij zijn grootvader vindt hij een nieuw

rijwoning ook een gevoelige energiebesparing. En "de extra kost (van
de villabouw) die de samenleving
moet opbrengen voor postbedeling, riolering, bereikbaarheid voor
openbaar vervoer en nog andere
aspekten, is een verspilling zonder
weerga", stelt Dubois terecht.
HORTA
In Vlaanderen toont Jos Vandenbreeden met het voorbeeld van het
Van Eetvelde-huis aan hoe destijds
Victor Horta op een meesterlijke

rijwoningprojekt in Kessel-Lo, waar
vijf jonge gezinnen de handen in
elkaar sloegen.
(pdj)
o& Vlaanderen, tweemaandelijks artistiek-literair tijdschrift. Het temanummer over de rijwoningen kost
300 frank. Een abonnement (5
nummers) kost 950 fr. Vlaanderen
kan besteld worden door vooraf het
passende bedrag over te maken op
rek. nr. 712-1102147-19 van vzw
C.V.K.V, t.n.v. Adiel Van Daele,
Lindenlaan 18, 8700 Tielt.

leven en nieuwe vrienden. Hij leert er ook
de ruwe kanten van het leven kennen.
Door een toeval komt Ellert te weten
waar zijn vader is. Hij zit gevangen en er is
een hoge losprijs nodig om hem te vrij te
krijgen.

lezers die dan door het ijzersterk plot
verbluft achterblijven.
c^De dochter van de waard. Cynthia
Voigt. Uitg. Querido, Amsterdam /
Singel 262 Antwerpen. Voor 13j. en
ouder. 1995, 257 blz.,699 fr.
c» Losprijs. Ries Moonen. Uitg. Leopold,
Amsterdam / Singel 262, Antwerpen,

Het boek is een spannend verhaal en geeft
een beeld van het leven in het begin van
de zeventiende eeuw, met op de achtergrond de dreiging van de Spaanse
soldaten, want de Tachtigjarige Oorlog
was nog niet afgelopen!
Van Christian Waluszek kregen we Wilfried in handen. Wilfried is ongeveer 20
jaar en meet Im.lO. Hij houdt van orde.
Op een nacht merkt hij, als hij naar de
kelder moet, dat er een deur openstaat.
Wilfried had dit nog nooit eerder meegemaakt en hij had hier al behoorlijk lang
opgesloten gezeten. Maar die vrijdag kon
hij zonder problemen ontsnappen. Met
een stralend gezicht stapt Wilfried de
buitenwereld tegemoet... Hij houdt van
planten, maar vooral van het oerwoud.
Dus... daar wil hij nu naartoe...
Wilfried is een boek dat je niet kan
navertellen. De auteur stak het verhaal
vol knotsgekke en hilarische situaties,
verrassende wendingen en pareltjes van
verhaalkompositie. Vanaf de eerste bladzijde word je meegesleept door het verhaal. Het boek leest als een trein. De
omslag van de uitgave is sober gehouden.
Alleen door het boek te lezen kan je je in
Wilfrieds leefwereld inleven. Het boek
verdient door velen gelezen te worden,

1995,128 bh., 550 fr.
c» Wilfried. Christian Waluszek. Uitg.
Clavis, Hasselt. Voor 13j. en ouder.
1995, 278 blz. 695 fr.

Speciale
aanbieding
Wie het boek "Het
wonder van Je BUukett) "
wendt, gesigneerd door
auteur Hand De Belder,
kan het krijgen door
dtorting van 595 frank
op 449.5600471.59
van De Belder, Gent.

itgeverij Facet vierde haar tienjarig jubileum.
WIJ sprak met Walter Soethoudt, de S in het
ABC van het kinderboek.

U

goeds. Om iets moois en goeds te kunnen
waarderen, moet men uiteraard ook triviaal kunnen lezen en slimme kinderen
zijn meesters in het herkennen van kwaliteit. Dat hebben velen blijkbaar nog met
begrepen. Zeggen dat die andere zaken
niet mogen of kunnen, is hetzelfde als
tegen deze kopers zeggen dat men de
verkeerde godsdienst aanhangt. Dat is
trouwens meeheulen met diegenen die
blijven beweren dat kinderen met intelligent genoeg zijn, en gebeurt dat al niet
genoeg m deze maatschappij die kmderen
en de kmdsheid onderwaardeert?"

•

Betekenen bekroningen iets?

• Heeft het kinderboek nog toekomst en kunnen opvoeders
daarbij een rol spelen?

W. Soethoudt: „Uiteraard ben ik erg blij
dat er prijzen aan kinder- en jeugdboeken W Soethoudt: „Niettegenstaande het
boek, én het kinderboek, permanent onder
worden uitgereikt, dat betekent dat men
vuur liggen, heeft het boek totnogtoe
deze literatuur en dus ook de auteurs voor
vol aanziet. Maar de prijzen in Vlaanderen zowat alles overleefd, en iedereen die met
boeken bezig is heeft het recht van nu en
hebben nog steeds te weinig invloed om
dan eens te twijfelen aan die toekomst.
mogelijke lezers naar de boekhandel te
Maar er is een toekomst, alleen moet die
doen rennen. Boekenleeuw en Boeken-

Begin februari vierde de Antwerpse uitgeverij Facet haar tienjarig jubileum (met
de steun van ECI voor boeken en platen).
Op de tonen van Schubert en Mozart
werden de aanwezigen weggevoerd uit de
dagelijkse realiteit. Hugo Schiltz sprak
het laudatio uit, niet alleen als Antwerpse
schepen maar ook als vriend van uitgever
Waker Soethoudt. Deze is sinds 1964
uitgever van beroep, waarvan de jongste
tien jaar bij Facet. Facet toont zich behoorlijk in de wereld van het jeugd- en
kinderboek, en verzamelde in die korte
tijd maar liefst één Boekenleeuw en drie
Boekenwelpen. In het abc van het
Vlaamse jeugd- en kinderboek mag hij
zeker niet ontbreken.

M

Goede boeken
vertellen een goed verhaal

gelezen, en maken zo van die massa een
massaprodukt. Boeken van De Clauwaert
en het Davidsfonds komen in een bepaalde pers helemaal niet aan bod, maar
dat geldt voor de meeste Vlaamse literatuur als ze niet in Nederland of bij
door Nederland bezette Vlaamse uitgevers
zijn uitgegeven. Maar terug naar het onderwerp. Kinderen hebben zo hun eigen
manieren om zich te informeren, die laten
zich niet zo makkelijk de les spellen, en
stellen het kommentaar van een vriend(in)
meer op prtjs dan die van hun ouders of
een
persartikel. Natuurlijk heeft het boek
MEER DAN VOLWASSENEN
konkurrentie, kinderen blijken zeer dikTer gelegenheid van de viering publiwijls hun literatuur te verorberen langs de
ceerde de uitgeverij een dichtbundel van
film om, zien we maar naar het recente
de 15-jarige Anke Brouwers „Tijd is een
sukses van films als „Babe" en „De Inmonster", poëzie die zeker niet mag
diaan in de kast", waarvan het aantal aan
ontsnappen aan de aandacht van de dide kassa verkochte tickets iedere uitgever
verse jury's voor Uteraire debuten.
in een euforische staat zou brengen als het
• Lezen kinderen nog?
om boeken ging. Maar waar halen ze hun
stof?
Uit goede boeken uiteraard, die reeds
W. Soethoudt: „Uiteraard. Kinderen lezen
in
groten
getale door kinderen werden
zelfs meer dan volwassenen. De markt
aangekocht.
Goede boeken hebben een
voor het volwassenenboek is al gedeelgoed verhaal te vertellen, met woorden,
telijk verpest door enkele betweters die
illustraties, pop-ups enzovoort."
voorschrijven wat je allemaal wel en niet
mag lezen. Die kreëren bestsellers die bun
eigen mening verkondingen. Neen, ze spe- TE WEINIG AANDACHT
len het nog fijner, ze praten gewoon niet
« Worden kinderboeken volmeer over wat niet in hun kraam past,
doende besproken?
promoten nog enkel het produkt dat volW. Soethoudt: „Kinderboeken hebben het
gens hen in massa zou moeten worden
niet makkelijk, ze lijden aan een per-

pauw zijn zeer snel uitgewerkt, als ze al
werken. Andere prijzen hebben helemaal
geen invloed. Misschien zegt dat wel iets
over de bekroonde boeken en de jury? Het
is belangrijk dat de juryleden zich voor
ogen houden, dat de boeken die ze bekronen een goed plot en sterke karaktertekeningen hebben, waarin de lezers
zich kunnen herkennen, om over de kindvriendelijkbeid maar niet te spreken. Lekker meegenomen is ook dat de boeken rijk
zijn aan emoties, én dat ze in een goede
taal zijn geschreven of vertaald en dat ze
alsjeblieft niet te literair zijn. Dat heeft
men recent nog kunnen zien in de TVuitzending over de genomineerden voor de
Gouden Uil, er werd nauwelijks één kind
gevonden dat een of meerdere boeken goed
vond. Te veel jury's hebben germanistische
betweters als leden, en daar gaat het fout.
Leuke kinderboeken zijn erg belangrijk, en
beïnvloeden kinderen in een periode dat ze
er nog volledig voor open staan."

LIEFST GEEN POLEMIEK
Te veel kinderboeken? Te veel

rommel?
W. Soethoudt: „Er zijn er die beweren dat
er teveel kinderboeken zijn. De door zichzelf benoemde goeroes van het kinderboek
- en die zijn erg talrijk - hebben het in
navolging van de goeroes voor de volwassenen over te veel rommel en te weinig

een beetje geholpen worden. En daarin
kunnen de opvoeders een rol spelen. Alhoewel, het zijn zij die zeer dikwijls de
magie van het boek totaal stuk maken,
door van boeken het onderwerp van een
polemiek te maken, of boeken te gebruiken om in hun lessen literatuur totaal
uiteen te rafelen. Sommige opvoedersZij
hebben blijkbaar nog niet begrepen hoe ze
de boel voor hun leerlingen verpesten. En
dan zijn er de reeds voornoemde goeroes
die permanent klaarstaan met het vingertje. Laat de kinderen met rust, laat de
boekhandelaars en de uitgevers hun werk
doen. En sluipt er al eens wat „rommel"
in een kinderboekenkast, dood zullen ze er
niet van gaan. }e moet het zo bekijken:
ofwel vinden ze die „rommel" niet goed,
ofwel hebben ze er leesgenoet aan overhouden, en in die twee gevallen is er een
winruiar."
(mvl)

orige zaterdag was de Grimbergse abdijkerk te
klein om alle melomanen te ontvangen die
hulde wilden brengen aan Vic Nees. Deze
Grimbergse komponist wordt beschouwd als dé
bezieler van het Vlaamse koorleven, en zowel in
eigen kringen als in het buitenland werden hem
prestigieuze onderscheidingen toegekend.

Vic Nees of
de ultieme syntese
Vic Nees studeerde aan het Koninklijk
Vlaams Muziekkonservatorium van Antwerpen en haalde er eind van de jaren
vijftig eerste prijzen in harmonie, contrapunt en fuga. Bij de BRTN werd hij in
'61 programmaleider en in 1970 dirigent
van het BRTN-Omroepkoor. Hij dirigeerde tussendoor het Philippus de
Monte Vocaal ensemble te Mechelen en
Ter Kamerenkoor te Brussel, gaf in diverse steden koordirektie in de ANZkursussen en muziekwedstrijden, en werd
in '68 laureaat van de Meisterkurs für
Chorleitung in Hamburg. Onderscheidingen zoals de Albert de Vleeshouweren Eugene Baieprijzen, de Agec- en Visser-Neerlandiaprijzen, en vorig jaar nog
de Joost van den Vondelprijs zijn slechts
de blijvende getuigenissen van talent en
vakmanschap. Naast liederen en instrumentale werken komponeerde Vic Nees
hoofdzakelijk voor koren. In de jongste
kwarteeuw is hij dé pionier en stimulator
geworden van vernieuwing in het amateurkoorleven en een verjongde koormuziekbeweging. Hij haalde vergeten
partituren van onder het stof, liet ze door
entoesiaste jonge stemmen zingen, en
verzorgde met zijn BRTN-koor talrijke
eerste uitvoeringen van Vlaamse komponisten zoals Cabus, Laporte, Goeyvaerts, Geysen en Rosseau. Zijn modeluitvoeringen, bijdragen in tijdschriften en uitgaven van koormuziek van
vroeger en nu maakten hem dé voortrekker van het hedendaags koorleven.
De eigentijdse aanpak en persoonlijke
interpretatie van eigen en ander werk zijn
dé ingrediënten van zijn sukses.
HULDEKONCERT
Terwijl de Vlaamse televisie - VTM achterna - de wekelijkse portie variété spuide
en achteraf bijna wanhopig een kandidaat
zocht om op het Eurovisiesongfestival
een waterkansje te krijgen, genoten velen
in de abdijkerk van de schitterende muziek die Vic Nees op partituur heeft
gezet.
Niet minder dan zes koren kwamen elk
een facet van Nees' werk vokaal belichten. Zijn Regina Caeli uit '88 werd
uitgevoerd door het vokaal ensemble Dodecachordon uit Herk-de-Stad, met Reinhilde Raskin als soliste en Catherine Mertens aan de celesta. Zij brachten in zeven
motieven zeer melodische variaties waar-

bij het repertitie-opbouwende element de
hoofdlijn uitmaakte. Het meisjeskoor Die
Ghespeelkens uit Wilrijk en het vrouwenkoor Perse phone toonde aan dat
canon en driestemmigheid zowel romantisch als indrukwekkend en dan weer
morbied kunnen klinken. Het gefluisterde „mortem" en onderlijnen met
handgeklap gaf dan weer een zeer eigen
dimensie. Het koor Audiute Nova van
Kamiel Cooremans bracht een schitterend „Magnificat", en dissonanten, vocalistes en aan gregoriaans-herinnerende
elementen beklemtoonden de verscheidenheid in de kompositie. Het Renaat
Veremanskoor uit Brugge bracht de „Gisekintriptiek" waarbij kleine motieven op
pittige wijze werden uitgekiend. Vooral
weer repetitieve muziek, en twee maten
„Adeste fideies" riepen na het evokeren
van sneeuw even de Kerstsfeer op.
Enkele voorbeelden, om aan te tonen dat
Vic Nees eigenlijk de ultieme synthese
maakt van de koormuziek, vanuit gregoriaans, over polyfonie en gospel, naar
de hedendaagse ritmewisselingen. Om
dan met verscheidene tempo's en aanpak
naar een klimaks te groeien. Are Sonore is
een mannenkoor met kleine bezetting dat
via Radio 3 en de Internationale Koorwedstrijd zijn talent bekend maakte. Met
„Van as en ander schuim", een suite van
vijf liederen uit '83 en opgedragen aan de
Mechelse Liedertafel, erkent Vic Nees
zijn interesse voor wijn. Hij doet dit op
poëtische wijze, en humor is hier een
grote troef! Het Gentse Madrigaalkoor
pakte uit met Vier Vlaamse Liederen, en
de dynamische leiding van Johan Duijck
werkte aanstekelijk. Met deze suite
rondde men eerder lichtvoetig en speels
een schitterende koncertavond af in de
Grimbergse Abdijkerk.
SACRED CHORAL WORKS
Na vijfentwintig jaar legt Vic het dirigeerstokje van het BRTN-koor neer!
Maar voor het officiële afscheid, op 30
maart a.s. in de Singel te Antwerpen, kan
u nog even genieten van de nieuwe plaatopname die onder de titel „Vijf geestelijke koorwerken" (Sacred Choral
Works) op straalplaat verscheen. Na het
koncert in de abdijkerk werd het eerste
eksemplaar aan Vic overhandigd die terecht met een staande ovatie en bloemen
werd bedacht. Onvergetelijk blijft het

gevatte dankwoord dat Vic Nees hierop
gaf: „Wat mij het meest treft, is dat mijn
werk vooral door jonge mensen wordt
gezongen. En dat verheugt me, dat ik, nu
met mi]n -1-3-Pas, nog niet verwezen
wordt naar de seniorenkoren...". De hele
gemeenschap genoot van de Neeshumor!
KLANKBEELD
Op de plaat vindt u na het korte Gloria
Patri ook een zeer fijne uitvoering van het
voormelde Regina Caeli-Blue be it, op
tekst van Gerald Hopkins. Waarna het
stemmige „Bonem est..." voor tenor,
harp, percussie en koor nogmaals de zeer
eigentijdse aanpak van Nees' komposities

in het daglicht stelt. Verder „Nuestra
Senora", op tekst van Mieke Martens met
Zeger Vandersteene, tenor, en Veni
Sancte Spititus uit '82 voor koperkwintet
en koor. Opgenomen in de zeer goede
Steurbautstudio te Gent, waar Vic ook
het Grimbergs Abdijkoor voor zijn vier
plaatopnamen begeleidde.
Deze plaat is een schitterend klankbeeld
van vijf komposities voor koor uit de
jaren tachtig. Een Voxtemporis-René
Gaily-uitgave, gesteund door Radio 3, het
ANZ, de KB en BOS. Mét tekstboekje
waarin korte voorstelling van de komponist en zijn BRTN-koor.

VIC Nees:
pionier én
stimulator
van
vernieuwing
in het
amateurkoorieven.

Sergius

Der iMoten Meister
Voor enkele jaren zwoegden we in ons
mannenkoor aan een werk van Vic Nees op
tekst van Jo Cisekin. IVIaar wat eerst een
karwei ieek werd gaandeweg een plezier. En
toen we het notenbeeld in het hoofd hadden en aan schakering konden gaan denken
klonk het hardop „Geef ons nog van die
spijs".
Vic Nees wordt zestig Hij is de zoon van de
beiaardier Staf, dingent van het BRTN-koor,
drager van de Visser Neerlandia- en de
Joost Van den Vondelprijs, maar vooral
schepper van een eigentijdse koorklank en
pionier van een verjongde koormuziekbeweging In Vlaanderen.
Met het BRTN-koor zorgt hij voor de eerste
uitvoeringen van Vlaamse hedendaagse
komponisten als Coeyvaerts, Laporte en
Cabus, en haalt hij mensen van de negentiende eeuw als Waelput, Ryelandt, en
Wambach vanonder het stof.
Als komponist lijkt hij ons een rationeel
ordenend gevoelsmens. Hij brak immers
met een lange romantische traditie en
zoekt - zoals hij zelf zegt - via de weg Distier,
Schütz en Vlaamse polyfonie naar een vocale architektuur die door verrassende

vondsten in ritme en zegging het woord
dient. Citaat - ik hoorde flarden gregoriaans
en Frans madrigaal -, nabootsing, gefluister, handgeklap, wisseling van stemmenkombinatie en melodische vondsten zijn de
middelen Ascese - ik denk hierbij aan de
marines van Maurits Van Saene - , speelsheid en ingekeerdheid bepalen de sfeer
In zijn lofrede noemde Kamiel Cooremans
Vic Nees, ,,der Noten Meister" (zoals Luther
sprakoverJosquin), een eclecticus met een
herkenbaar stempel, een gids, een leidsman, en een grensverlegger. Flonan Heyerick overhandigt de CD met vijf geestelijke
koorwerken van Vic Nees, uitgevoerd door
het BRTN-koor, en vocale en intstrumentale
solisten o I v. de komponist-dirigent
Vic Nees dankte bescheiden en relativerend, zoals alle echte dienaars van de
muze
(wdb)
c& Info: Alle Informatie l.v.m. huldekoncerten, cd, multimediale voorstelling op
diskette, en uitgave van partituren zijn te
verkrijgen tilj het ANZ, Baron Dhanislaan
20, 2000 Antwerpen. Tel. 03/257 93.92.
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et is geen nieuws meer maar de manier waarop
ons voetbalwereldje reageert op het arrestBosman blijft verbazen. Zowat al de geledingen van
de voetbalbond bevinden zich in krisis. De voorzitter
is pompier geworden. Hij kan nog enkel branden
blussen.

H

• SPORT
ONDRAAGLIJK
Wij willen deze stellingname noch beamen, noch ontkrachten. Vast staat evenwel dat het glazen huis aan de Heizel
nooit doorzichtig is geweest. Onze voetbalwereld werd in eerste instantie geregeerd door de topklubs. Door An-

LUC NiliS
profvoetballer van
het Jaar
in Nederlandl

Elke waarnemer van de voetbalwereld in
dit land ziet dat we voor een tijd van grote
veranderingen staan. Plots wordt hoge tol
geëist voor decennia lange immobiliteit.
Het zal wel geen toeval geweest zijn dat
precies een Nederlands sportjoernalist de
kat de bel aanbond. In zijn krant kloeg hij
de benoeming van Alain Courtois, de
sekretaris-generaal van de KBVB, tot tornooidirekteur van Euro 2000 aan. Courtois en D'Hooghe zijn mee verantwoordelijk voor de onwaarschijnlijke achteruitgang van het voetbal in België. Zij
zouden niet hebben gezien dat de voetbalwereld evolueerde, zij verzuimden oplossingen aan te brengen, in te grijpen.
Courtois is bijgevolg op geen enkele
manier geschikt om een dergelijke belangrijk funktie te bekleden.

Wilfried Nelissen laat altijd van zich spreken. Ofwel wint hij, ofwel is hij gebelgd
omdat hij niet gewonnen heeft. Na afloop
van de Omloop Het Volk, nog altijd de
openingskoers van het Vlaamse wieierseizoen en alleen daardoor al een semil<lassieker, was hij woest op Johan Museeuw, 's Lands beste zou er oorzaak van
zijn geweest dat Nelissen de beslissende
vlucht miste;
Nelissens ploegmaat Mare Sergeant relativeerde de ergernis van zijn kopman.
,,Hij was niet bij de zaak toen over de
wedstrijd werd beslist." Punt uit.
Winnaar werd Tom Steels. Langzaam gegroeid en nu onder de hoede van de CBMapei-ploeg wellicht tot volle wasdom
gekomen. Hij won in Lokeren in eigen
Waasland zijn eerste echt „grote" koers
Het zal waarschijnlijk zijn laatste met zijn.
Steels zegt van zichzelf dat hij een spurter
is... zonder de top van klassieke spurters.
De man denkt na, is gevormd en weet wat
hem te doen staat. Dit seizoen zien we
hem nog niet in de topklassiekers. Hij
moet nog groeien, leren, fond kweken.
Ploegleider Lefevere predikt geduld. Hij
wenst mets te forceren. Het kan anders
geen toeval genoemd worden dat onze
betere renners onder Lefevere en bij GBMapei naar hun top (mogen) groeien.
Nelissen, die klaagt omdat de CB-Mapei-

tó

•

OPSPLITSING
Dat Standard en vooral Anderlecht en
Club Brugge zeer terughoudend reageren
mag niemand verwonderen. Die klubs
voeren een ortodokser financieel beleid,
zij schreven „het veronderstelde kapitaal
aan spelers" nooit in als aktiva. Jean Van

te volgen. De opleidingsvergoedingen
werden in hetzelfde geschrift onwettelijk
verklaard. Vroeg of laat zal de voetbalbond de realiteit moeten onder ogen
zien. Om in aanmerking te komen voor
subsidies, voor ondersteuning moet de
Bond worden opgesplitst.

Ons voetbal zit op zijn icnieën
derlecht en Standard eerst, door Anderlecht en Club Brugge nadien.
D'Hooghe van Club kreeg het voorzitterschap en Anderlecht mocht de sekretaris-generaal en de voorzitter van de
profliga aanbrengen.
De jongste maanden geraakten de onderhuidse ontwikkelingen evenwel in een
stroomversnelling. Ook doordat vele
klubs in ondraaglijk geworden financiële
nood verkeren. Dat klinkt angstaanjagend en vraagt om drastische ingrepen.
Vandaar dat de profklubs, de grote drie
uitgezonderd, elkaar opzochten en meer
inspraak in en meer geld van de voetbalbond eisten.

Milders kan best een sympatiek en goedbedoelend man zijn maar hij heeft het
verkeerd voor wanneer hij hoopt dat de
groten zijn schulden mee zullen afbetalen.
Hoe men het ook draait of keert achter
alles blijven de klubs individueel verantwoordelijk voor de schulden die ze
zelf hebben opgehoopt, voor het
(wan)beleid dat ze jarenlang hebben gevoerd. Nog steeds willen voetbalbonzen
aan de door het Europees Hof onwettelijk bevonden strukturen en instellingen
vasthouden. Nog steeds pleit men voor
overgangsperioden. De oude wijn wordt
in nieuwe zakken gegoten. De Raad van
State adviseerde kultuurminister Luc
Martens het arrest-Bosman onverkort op

Hebben onze koereurs hun seizoenstart
niet gemist, 's langs beste tennisster telt
ook opnieuw voluit mee. Sabine Appelmans won het tornooi in Linz, schakelde
drie hoger geklasseerde speelsters uit en
nadert opnieuw tot de top twintig. Sabine
Appelmans is eigenlijk een ,,droom van
een kampioene". Een heerlijke dame, altijd goedgemutst, vriendelijk, verstandig,
twee voeten op de grond, groot relativenngsvermogen We kennen weinig
sporters met meer menselijke mogelijkheden
Steels met de velo, Appelmans met de
racket en... Willam Van Dijck met de benen. Van Dijck, inmiddels de dertig voorbij, werd eindelijk veldloopkampioen van
België. Rousseau en Walem bleven afwezig. Dat is waar. Maar Van Dijck greep
Ma '
eindelijk de kans waar hij al zolang op
wachtte. Wiliam was altijd al blessureSabine Appelmans gevoelig en die kwetsbaarheid heeft zijn
loopbaan danig beïnvloed. Desondanks
verdient
hij zijn plaats op het palmares van
ploeg al de beste koereurs verzamelt, zou
het nationaal veldloopkampioenschap. in
zich beter afvragen, waarom het precies
zijn betere momenten was hij altijd Eu,,de besten" zijn die daar onderdak vinropese klasse.
den.

KAAKSLAG
Het zou trouwens verkeerd zijn de malaise te verklaren door de krisis van de
strukturen. Het kwaad zit dieper. Het
wedervaren van Luc Nilis in Nederland is
een kaakslag voor ons topvoetbal. Na
jarenlange goede diensten werd hij door
Anderlecht zonder blikken of blozen
doorverkocht aan PSV De klub uit Eindhoven werd op dat moment (zomer 1994)
in Europa zeker niet hoger ingeschat dan
de topklub uit Brussel. Officieel heette
het dat Nilis absoluut wegwilde en in
Anderlecht zijn toekomst achter zich had.
Vandaag weten we beter. Nilis speelde
nooit beter. Hij is gelukkiger dan ooit.
Zijn belevenissen en prestaties zijn een
regelrechte blamage voor de klub van
Verschueren en Vanden Stock. Hun was
het toen al om de poen te doen en niet om
de sportieve belangen. Die laatste tellen
vandaag bij ons nog nauwelijks mee. De
voorzitters van derde klasse kelderden
zonder enige terughoudendheid het plan
van voorzitter D'Hooghe om de kompetitie van derde klasse open te stellen
voor de reservenploegen van de profklubs. Precies zoals dat in Frankrijk het
geval is. Kompetitievervalsing, oneigenlijke konkurrentie en wat nog meer. De
kortzichtigheid regeert met grenzeloze
zelfzekerheid. Om de sport zelf is duidelijk niemand nog bekommerd. Men
maakt nog enkel sommen.
We zijn ook benieuwd hoe het met het
plan-Verschueren zal aflopen. De overgrote meerderheid van onze profklubs is
vierkant tegen omdat ze niet zeker zijn
van kwalifikatie voor de Belgisch-Nederlandse kompetitie en van boven de
Moerdijk waaien geruchten over die wijzen op de afwezigheid van elke interesse
voor het voorstel. Het Nederlandse voetbal zou in de huidige samenhang niets
kunnen opsteken van het Belgische. Het
klinkt misschien arrogant maar het is nog
waar ook. Wie vorige week Ajax, Feijenoord en PSV bezig zag in Dortmund,
Monchengladbach en Barcelona weet ongetwijfeld wat we bedoelen.
Flandhen

w
VTM: Dien avond en
die Leege Dooze
©
Sinds zondag ziet de toekomst van
Anderlecht er Broos uit
©
De dichter werd
een vers voet je gelicht
©

Saterdag

AHASVERUS
„VTM-baas
weg",
las Ahasverus
Mike en Guido in de rol van
Leersnyders
•

Mike en Guido, de haenen van V T M
©
Sociaal bemiddelaar vindt
toestand niet Opeloos
©
Volgens de paus is TV-derven in Vasten
gelijk aan vlees-derven,
zeker op de RAI
©

„Ontucht in doofpot"
daar ook al?

Als De Schelp maar geen kwal wordt...

©

©

Eurosong-rebus:
Gouden zee + -

Zetduivel:
Taaiwan

VLAAMS PLAKBOEK

•

Zoals pater stracke schreef...
Toen Chris Vandenbroeke een titel zocht
voor zijn studie over de socio-ekonomische toestand van Vlaanderen in de
18 de en 19de eeuw werd hij geïnspireerd
door drie pubhkaties die eind vorige,
begin deze eeuw, verschenen. „Hoe rijk
was arm Vlaanderen?" verwijst ongetwijfeld naar Arm Vlaanderen, drie uitgaven die een belangrijke rol hebben
gespeeld in de Vlaamse beweging. En hoe
vaak gebruiken Vlaamsgezinden de uitroep ,Arm Vlaanderen'? Deze bijna-slogan, doorgaans met de toevoeging: Zoals
pater Stracke schreef... De jezuïetenpater
was echter de derde op rij die deze titel
hanteerde.
STIJNS-TEIRLINCK
Eerder, in 1884, gebruikten Reimond
Stijns en zijn schoonbroer Isidoor Teirlinck de titel voor hun tweedelige roman.
Het boek speelt zich af met de schoolstrijd, die van 1879 tot 1884 tussen
katolieken en liberalen werd uitgevochten, als achtergrond. Wellicht vonden de
auteurs hun inspiratie in het Zuid-Oostvlaamse dorp Zegelsem waar Isidoor
Teirlinck in 1851 geboren werd. Stijns
was afkomstig van Mullem (°1850) en net
zoals Teirlinck onderwijzer.
In het eerste deel van hun Arm Vlaanderen
vertellen de twee het verhaal van een
jongeman die opgeleid wordt tot onderwijzer. In het tweede deel volgt de
jonge onderwijzer de bejaarde meester
op, hij wil de bevolking door geestelijke
opvoeding materieel ontvoogden. Dat
wordt niet door iedereen aanvaard, ook
niet door de plaatselijke, franskiljonse
baron. Het verhaal wordt nog aangevuld
met een konflikt tussen de bejaarde en de
jonge pastoor en een liefdes-affaire met
een meisje dat zich niet kan verzoenen
met een school-zonder-God. Dit zijn de
ingrediënten van een landelijk drama, of
de geestelijke vrijheid tegenover een verstikkend plattelands klerikalisme gesteund door franskiljons.
De onderwijzer verlaat het dorp, kijkt
nog eens om en zucht: „Arm Vlaanderen!
boe diep zinkt ge!... Vrij en almachtig
waart ge vroeger, koningen deedt ge beven: nu ligt ge zwak en uitgeput, als een
ander Ierland, en de band van de eeuwige
vijand dwingt u, gedwee, het eens zo fiere
hoofd te buigen. Dweepzucht voert de
scepter: ontvolking en ellende zijn uw
aandeel, arm, arm Vlaanderen!"
AUGUST DE WINNE
August De Winne ("Brussel 1861), ook al
een onderwijzer, was joernalist bij Le
Peuple waarvan hij tot 1931 de hoofd-

redakteur bleef. De Winne was ook sekretaris van de Belgische Werklieden Partij. Door zijn werk werd hij „de eerste
joernalist die zich om de sociale toestand
in Vlaanderen bekommerde" geheten, hij
kreeg deze fraaie titel door zijn onderzoek in zeventien Oostvlaamse gemeenten waar hij het harde bestaan van arbeiders en hun families onderzocht en
waarover hij in zijn krant berichtte.
Zijn onderzoek kwam er nadat de BWP in
1901 een strijdplan had opgesteld voor
„de laatste veldslag voor algemeen stemrecht". Niet toevallig situeren de gemeenten die De Wmne aandeed zich
grotendeels in de arrondissementen waar
het daensisme grote aanhang had. Uit zijn
verslaggeving blijkt dat hij weinig begrip
had voor de aktie van Vlaamsgezinden,
omdat ze volgens hem onder invloed
stonden van behoudsgezinde katolieken
die de arbeiders onder de duim hielden
door ze af te snijden van de Franstaligheid
die borg zou staan voor vooruitgang en
ontvoogding.
De reportage van De Winne verscheen in
23 afleveringen onder titel „Door Arm
Vlaanderen" (10 centiemen per afle-

OPGAVE 59
HORIZONTAAL
6 Met zulke moeilijkheden
kun je in je keel te maken
krijgen, of je zit ermee tijdens de verkiezingeni
(15)
7. Zeker niet overal, maar wel
op minstens twee verschillende plekken (4, 2, 4)
8. Jij, gij, hij, zij en ik erbij,
allen in één blad (2)
9. Wie aan zet is, mag een
klap uitdelen (9)
10. Helemaal afgelopen (3))
12 Van de toneelkunst weet
deze alles (9)
13. Deze haardracht zet tot
een dansje aan (5)
16. Klankleer (10)
17. Houten schoeisel op z'n
Vlaams (5)
18. In hevige mate (3)
VERTIKAAL
1. Nóg smaller gemaakt (7)
2. Geschooid (8)
3. Wees gerust, 't komt he-

vering), en in het Frans als „A travers les
Flanders".
PATER STRACKE
Tenslotte is er het derde werk onder de
titel Arm Vlaanderen. Deze brochure
kwam in 1914 tot stand uit een reeks
voordrachten die Desiderius Stracke in
1913 had gehouden onder de hoofding
Volksslaap en Volksontwaken. De jezuïetenpater zag „zijn" arm Vlaanderen
breder dan de andere auteurs want, zo
stelde hij, het Vlaamse volk was na de
16de eeuw in slaap was gevallen, daardoor was een kloof ontstaan tussen de
ontwikkelde en niet-ontwikkelde delen
van de bevolking, het volk diende te
worden gewekt en omhoog getild.
Stracke vond dat „ons ras aan zielsarmoede" leed, hij gaf een overzicht van
de situatie sinds de oprichting van België,
een staat die onze taal verstikte en met de
taal „het vaderland der ziel". Stracke
kloeg aan dat Vlaamse mensen hun taal en
hun geschiedenis niet kenden en legde dit
„verdierlijkt volk" de waarde van het
Nederlands uit. Geschiedenis werd niet
aangeleerd omdat de kennis ervan de
Belgische eenheid in gevaar zou brengen.

„Gebrek aan ontwikkeling baart armoe,
en armoe betekent gebrek aan beschaving".
De toespraken van Stracke hadden grote
invloed, niet in het minst op de jonge
Vlaamse intellektuelen toen zij aan het
Ijzerfront ondervonden hoe armoedig,
naar geest en lichaam, hun volk wel
was.

Kinderen
maken stro
klaar voor de
stoelenvlechter.
Mechelen
1910.

Dat uit deze konfrontatie „de revolte van
het aktivisme" zou groeien, zoals Hendrik Elias schreef, mag dan ook niet
verbazen.
(mvl)

lemaal in orde (6, 8)
4. Zo'n scherp plekje kan een
totale ommezwaai veroorzaken (8)
5. Wijsneus! (8)
6. In deze situatie heeft niemand iets van Je te vorderen (11)
11. Ondanks (5)
14. Opschieteaaan twee kanten (4)
15. Niet ver van Oudenaarde
was dit jarenlang een,, nobele" helling in de Ronde
van Vlaanderen (7)
OPLOSSING OPGAVE 58
Horizontaal: 4. brokstukken;
7. pre-advies; 8. veerboot; 12.
komst; 13. meevallers; 15. kol;
16. noen; 17. stom; 19. Herent; 20. kuieren.
Vertikaal: 1. grappenmakers;
2. akteurstalent; 3. vers; 5.
tijdbommen; 6. klimt; 9. laat;
10. kletsen; 11. trompet; 12.
kracht; 14. even; 18. dus.

Onze winnaar van deze week
komt uit 9150 Krulbeke. Jozef
Verhaeghen woont er in de
boselstraat 142, en krijgt binnenkort zijn prijs thuisbezorgd.

De gele briefkaarten met
de oplossing van opgave 59
ontvangen wij graag ten
laatste maandag 25 maart
a.s. op ons adres: Barrlkadenplein 12 te 1000 Brussel.
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NIEUW IN DE BIOS

SOMEONE ELSES'S AMERICA
Deze Frans-Engels-Duitse ko-produktie werd geregisseerd en geschreven door Serviërs en in een Hamburgse studio door een Griek
opgenomen, terwijl er Engelse, Servische en Spaanse dialogen zijn.
Een film die de Amerikanen soms spottend een Euromix noemen,
daarmee ook bedoelend dat de kwaliteit meestal wat te wensen
overlaat. Meestal terecht. Dit keer zijn de Amerikaanse kritieken
positief. Even terecht! Het verhaal draait rond Bayo, een illegaal
die in New York karweitjes opknapt in de bouw. Bayo weet niks
van de ziekte van zijn dochter en van de tocht van zijn familie,
onderweg naar de Amerikaanse Droom. Wanneer ze aankomen
zullen de leden stuk voor stuk met de zwarte kant van het illegale

•

meemaken. Hij arriveert in de stad om een speelschuld te innen
van de erg excentrieke Harry Zimm, een producent van Z-films.
Chili, zelf een echte filmfanaat, pakt hem niet te hard aan. Het
gaat zelfs zo ver dat Chili een idee levert aan Zimm, dat ze dan
leven kennismaken. Toch ook veel heerlijke en komische mosamen gaan produceren. Maar daar is niet iedereen het mee eens...
menten, die worden gebracht door een erg sterke Tom Conti en een John Travolta is Chili, sinds zijn comeback in 'Pulpfiction' een
schitterende Miki Manojlovic in de rol van Bayo. (***)
gevestigde waarde. Ook in deze film, die het filmwereldje in het
hemd zet, schitterent hij. Travolta speelt de rol alsof hij het
GET SHORTY
personage zelf is, met zoveel humor en charme dat men gewoon
Regisseur Sonnenfeld zorgde voor een sterke verfilming van een
van hem moet houden. Naast hem weten ook Gene Hackman,
boek van Elmore Leonard, detektweauteur. Chili Palmer is wat de Danny DeVito en Rene Russo de plot geloofwaardig te houden.
Amerikanen een loan shark noemen, hij leent geld met erg hoge
intresten, en slechte betalers kunnen soms erg ongezellige dingen
W. Sneer

MEDIALANDSCHAP

^ ^ De Gouden Uil Betty Mellaerts prezenteert de
uitreiking van de „Gouden Uil", de iiteraire prijs in de
l<ategorieën jeugdliteratuur, fil<tie en non-fil<tie. De
Gouden Uil is een initiatief van de BRTN, Inet weekblad
Humo en de Standaard-boekinandel. Zat. 16 maart,
TV 2 om 20U.
1 t = f Gisteren gekeken in Inet nieuwe zondagavondmagazine worden twee panels getest op hun
kennis van het BRTN-beeidarchlef, De vaste panelleden zijn Johan Anthierens en Andrea Croonenberghs. Chris van den Durpei prezenteert. Zon. 17
maart, TV 1 om 20u.20
^^J' Ludwig II Het monumentale koningsdrama
van Luchino Visconti ging in 1973 in première, nadat
de verdeler er flink de schaar had ingezet. Sindsdien
waren verschillende versies in omloop en vanavond
wordt het moeizaam gerekonstrueerde meesterwerk
integraal getoond. Een boeiend kijkstuk dat ruim vier
uur duurt, met een sublieme Helmut Berger in de
titelrol. Maan. 18 maart, Arte om 20u.45
^^
Serial Rapists Veroordeelde verkrachters krijgen In Engeland de kans een terapie te volgen, de Sex
Offenders Treatment Programme. Nu blijkt dat verkrachters van volwassen vrouwen afkerig zijn van de
„heropvoeding" omdat zij er gekonfronteerd kunnen
worden met kinderverkrachters. Een reportage in de
serie „Public Eye". Dins. 19 maart, BBC 2 om
20U.30
'ïfe=# Dagelijkse kost Eerste aflevering van een
nieuw service-magazine waarin telkens een bekende
Vlaming centraal staat. Jacques Vermeire bijt de spits
af. De prezentatie is in handen van het echtpaar De
Coninck en De Coster, woens. 20 maart, TV 1 om
22U.15
'^=# Band of Gold in Engeland zorgde deze trillerserie voor heel wat reakties. Voor het eerst werd
immers getoond hoe het er precies aan toe gaat in de
wereld van de prostitutie. Nu dus ook bij ons te
bekijken De Britse kommerciêle zender ITV startte
vorige week met een vervoigserie. Dond. 21 maart,
TV 2 om 22U.20

streep en De NIro
In The Deer Hunter
Dond. 21 maart, VTa
om 21U.40

^ ^ Blue steel Kathyrn Bigelow zag met deze film
uit 1989 haar droom in vervulling gaan: een suksesfilm maken met een volwaardige vrouwelijke
hoofdrol. Dankzij Jamie Lee Curtis werd deze aktietriller met een ongeloofwaardig verhaal en fletse
dialogen toch nog aantrekkelijk. vriJ. 22 maart, VTM
om 22U.50

•

Kleurloze dagen
De komst van VT4 heeft meer impakt
gehad in het Vlaamse medialandschap
dan algemeen verwacht werd. Zoveel
impakt zelfs dat aan het suksesverhaal van
konkurrent VTM een eerste hoofdstuk
geschreven wordt waarin de dagen minder gekleurd zijn. VTM-topman Luc de
Leersnyder is maandag opgestapt.
Het konflikt draaide rond het half miljard
verlies dat VTM waarschijnlijk zal inkasseren als gevolg van de dalende reklame-inkomsten en -prijzen. Adverteerders plaatsen in het algemeen minder
boodschappen en verdelen ze nu daarenboven over drie kommerciêle kanalen.
VTM was bovendien genoodzaakt VT4's
lage prijzen voor advertentieruimte te
volgen.
Door de dalende inkomsten zagen ook de
aandeelhouders van VTM hun dividenden slinken en daarom vroegen zij aan de
VTM-direktie de kosten te verminderen.
Die aandeelhouders zijn een aantal on-

'Op overschot', de Panorama-reportage over laaggeschoolde
werklozen, begon met beelden
van geautomatiseerde produktleprocessen. Het maakte de kommentaarstem overbodig. 170.000
laaggeschoolde (langdurig) werklozen in Vlaanderen, het Is om stil
van te worden De boodschap dat
hun kansen op een volwaardige
job 20 goed als onbestaande zijn,
kan de stemming er niet vrolijker
op maken.
De kijker maakte In 'Op overschot'
kennis met José en Frans, die beiden aan den lijve ondervonden
hadden wat het betekent om zonder diploma op straat gezet te
worden. Frans had ondertussen
werk gevonden, José hoopt, middels een kursus Professionele
Schoonmaak, opnieuw in het arbeidscirkuit te kunnen stappen.
Twee positieve noten in een voor
het overige bijzonder deprimerende uitzending.
Panorama liet niet alleen werklozen aan het woord, maar ging ook
te rade bij werkgevers. Uit hun
betoog kwam één standpunt sterk
naar voren: zonder specifieke vorming staat de werkzoekende zo
goed als nergens. Schrijnend waren de beelden van minder-opgeleide medemensen die, om de
gelukkigen die wel werk hebben te
amuseren, zanglessen aan het nemen waren, ledere zomer opnieuw
staan deze mensen tegen minimumvoorwaarden borg voor het
onthaal en de ontspanning in de

dernemingen die aktief zijn in de geschreven pers (Roularta, De Persgroep,
Concentra, VNU en de Belgian Media
Holding), Bank Degroof en Theo Maes.
Het zijn met name de mediagroepen die
het geld voortvloeiend uit VTM goed
kunnen gebruiken.
De direktie op haar beurt weigerde in te
gaan op de besparingsvoorstellen: kostenvermindering betekent minder geld
voor Vlaamse produkties, tientallen ontslagen in de toeleveringsbedrijven, meer
buitenlandse produkties, minder kijkers
en dus minder reklame-inkomsten. Om
niet in deze neerwaartse spiraal terecht te
komen kwam De Leersnyder daarom met
een minder drastisch plan op de proppen.
Dit jaar zou dat weliswaar verlies inhouden, maar vanaf 1997 kan de balans
van VTM opnieuw een positief saldo
vertonen. De aandeelhouders van VTM
hielden voet bij stuk, De Leersnyder nam
ontslag. Op zeven jaar tijd is hij de derde

Vlaamse pretparken. Van elke tien
mensen die zich aanbieden voor
deze tijdelijke job, wordt er slechts
één weerhouden. De anderen passen niet in het profiel van vrolijke
duivel-doet-al en vallen zonder
pardon uit de boot.
Naast de rekreatieve kan mogelijk
ook de verzorgingssektor nog
enige uitwegen bieden voor laaggeschoolden. Mits de nodige opleiding én hetjuiste profiel. ,,Hetis

Luc de Leersnyder dit keer letterlijk in
de vliegende doos...

direkteur-generaal die de deur van Medialaan 1 achter zich dicht trekt.
Aanvankelijk werd gemeld dat ook programmadirekteuren Mike Verdrengh en
Guido Depraetere hun ontslag zouden
indienen als De Leersnyder opstapte. Later kwamen zij echter op hun besluit
terug. Daarbij werd het vrijwaren van
VTM's kontinuïteit als reden opgegeven.

aanbieder. Wanneer Frans door de
dienst werd opgeroepen en zich bij
een potentiële werkgever ging
aanbieden, was hij steevast één
van de honderden. Frustrerend
voor de werkzoekende, overlast
voor de aanbieder. Want ook dat
brengt de zeer brede VDAB-selektie met zich mee: kandidaten
die niet voldoende geschikt zijn
voor de funktie, hoe groot hun
motivatie ook, Het deed een lin-

Een maatschappelijke
tijdbom
Panorama, donderdag 7 maart 1996, TVi
niet aan de ziekenliuizen om de
problemen van de laaggeschoolden op te lossen ", hoorden we een
personeelsverantwoordelijke zeggen. „Het is ook niet aan de overheid om te zeggen wie we moeten
aannemen", voegde de man er
nog aan toe, daarmee doelend op
de verminderde sociale bijdragen
voor het in dienst nemen van laaggeschoolden. Een opmerking die
wel uit meerdere monden klonk.
Mensen worden niet aangenomen
omdat ze goedkoop zijn, mensen
worden aangenomen omdat ze
kwaliteiten hebben én omdat ze
nodig zijn. En vooral dat laatste zijn
ze meestal niet.
Smalende kritiek was er ook op het
selektiebeleid van de VDAB, zowel
van de werkzoekende als van de -

gehefabrikant besluiten
gende keer niet meer
VDAB-projekt mee te
maar gewoon opnieuw
personeel uit te kiezen.

een volaan een
werken,
zelf zijn

Zelfs veelgeroemde projekten als
Vitamine W, onlangs nog vereerd
met koninklijk bezoek, zijn bij hun
opleidingen verplicht een selektie
door te voeren. Gemiddeld 3 op 4
mensen worden niet geschikt bevonden om aan een opleiding deel
te nemen. Hallucinante cijfers.
In België zijn bijna een half miljoen
mensen officieel werkloos, 'een
maatschappelijke tijdbom', besloot Panorama. Kan dit programma misschien eens vertoond
worden in de diverse halfronden'?
Krik

Uitgangspunten
Graag twee bedenkingen by de redaktionele bijdragen in WIJ (29 febr j I)
Terecht benadrukt Maurits Van Liedekerke ( De stroomversnelling , biz 1)
het belang van het nieuwe kommunautaire 10-punten-plan van de VU
Dit plan wordt beschreven als verregaand nchting volwaardige autonomie,

met de bedoeling in een konfederatie uit
te monden'
Als lid van de werkgroep die de tekst
opstelde moet ik daar de redaktie verbeteren
Het nieuwe VU 10-punten-plan naar
staatsvorming wil Vlaanderen en Wallonië leiden naar volwaardige autono
mie via een konfederaal model", Niet
de konfederatie is dus het eindpunt
maar wel de volwaardige autonomie

Maar toegegeven
ware ook al mooi

een konfederatie

Een tweede bemerking wil ik formuleren
bij de redaktiekommentaar omtrent de
VU-afwyzing van het plan-Coppieters
Pdj verdenkt de VU blijkbaar van toch wel
erg platte afwyzingsmotieven, zoals het
systeem van de legislatuurparlementen
gekoppeld aan oven/loedige inkomsten
voor de partyen Veel fundamenteler is

# WEDERWOORD

Brussel
Ik stel de leden van het arrondissementsbestuur van VU-Brussel (Wederwoord 29
febr. ).1) voor de allochtonen uit de
hoofdstad een boek kado te doen dit
over de toepassing van de taalwetgeving
in de Brusselse gemeenteli)ke instellingen
(uit de reeks Brusselse Thema's nr. 2,175
blz.).
Ze zullen er gretig kunnen uit leren wat
het Nederlands in onze hoofdstad nog
waard is. En wat de wetten des lands er
betekenen. Maar dit laatste wisten ze
waarschijnlijk al.
Eddie Favoreel,
Brussel

Schulciopcieling
Met bijzondere aandacht las ik het 10puntenprogramma van de VU. Het is
schitterend dat de partij eenparig tot deze
radikalisering is gekomen. Toch wil ik
omtrent een bepaald aspekt een opmerkmg kwijt. In het zesde punt staat dat het
kriterium om de staatsschuld op te delen
met zozeer rekening moet houden met de
historiciteit maar eerder met het Bruto
Regionaal Produkt van Vlaanderen en
Wallonië.
Er zijn 3 mogelijkheden om de federale
schuldenberg te verdelen volgens het
bevolkingsaantal, naar de oorzaak (historiciteit) of in funktie van de toegevoegde waarde (naar het Bruto Regionaal
Produkt).
Geschiedkundig zou het het eerlijkst zijn
de staatsschuld op te delen naar de oorzaak. Vlaanderen zou dan een schuldratio
hebben van 55% van het BBP, Wallonië
om en bij de 235%! Voor Vlaanderen is
dit criterium het meest gunstig. We zouden dan reeds aan de laatste Maastrichtnorm voldoen die voor België onbereikbaar IS: een schuldratio beneden de
60% van het BBP hebben.
Een schuldverdeling naar het Bruto Regionaal Produkt betekent dat je er vanuit
gaat dat de regionale schuldkwotes even
groot moeten zijn. Voor Vlaanderen is dit
echter onaanvaardbaar daar dit reeds een
enorme toegeving betekent aan het
Waalse adres, zonder zelfs de zekerheid te
hebben daar iets voor in de plaats te
zullen krijgen.
Een opdeling in funktie van de toegevoegde waarde is de meest gunstige
oplossing voor Wallonië. Doch, dan bestaat de kans dat de schuld per inwoner
met voor elke „Belg" gelijk zal zijn. Een
meer objektieve oplossing tussen deze 2
uitersten in zou dan een verdeling naargelang het inwonersaantal zijn.
Voor de Vlamingen komt het er echt op
neer het voor Vlaanderen meest gunstige

kriterium te verdedigen Indien de Franstaligen m.b t Brussel tot belangrijke toegevingen bereid zouden zijn, kunnen we
nog altijd ons standpunt afzwakken We
moeten opletten dat we dergelijke troeven met uit handen geven
Vlaanderen mag met vervallen in historische fouten. We moeten eerst met een
eigen standpunt naar de dialoog stappen
en daarna kunnen we eventueel water in
de wijn doen, maar zeker met omgekeerd!
Kristof Agache,
De Pinte

Minitel
Met veel omhaal komt Belgacom af met
innovaties die al lang gemeengoed zijn in
het buitenland. Nog nooit echter heeft ze
gedacht aan de reeds jarenlang bestaande
Minitel m nabuurland Frankrijk. Gedaan
ook met het probleem van de twee soorten telefoonboek en de papierverspilling.
Als er een fout is, kan die in de kortste tijd
hersteld worden. Geen gezeur meer van
duizenden gedupeerden, die een jaar lang
zware schade ondergaan door foutieve
vermelding. Soms staat men versteld van
de traagheid en de achterlijkheid in dit
land om ophefmakende vernieuwingen
en verbeteringen toe te passen.
Financieel is er geen enkel bezwaar tegen.
Belgacom staat op de 3 e plaats van de Top
10 van de winstmakers in dit land. Met
méér dan 9 miljard winst! Het gratis
plaatsen van de Minitel is een investering
die eenmalig is en blijvend. Het uitgeven
van de onvolledige telefoonboeken valt
weg. Nieuwe aansluitingen kunnen onmiddellijk gevonden worden en men
moet geen jaar meer wachten tot men in
het telefoonboek komt.
Bovendien verdient Belgacom extra aan
de verbindingen met de Minitel. Waarop
is het dan nog wachten? Onze overheid
ergert zich toch ook aan de papierverspilling, en weet met hoe ze het wettehjk
kan oplossen. Waar blijven de Groenen
die zo heftig het milieu willen beschermen en hier de kans zien om door hun
steun deze achterhaalde en voorhistorische papierverspilling aan te klagen?
W. Degheldere,
Brugge

vande lanotte
De minister van Binnenlandse Zaken,
Jöhan Vande Lanotte, werkt zich de jongste tijd vaker in het nieuws met standpunten die moeilijk socialistisch, laat
staan progressief te noemen zijn. De
standpunten i.v.m. het vluchtelingenbe-

leid - enkel bij het Vlaams Blok positief
onthaald - en de repressieve opstelling m
het drugsdebat zijn hiervan enkele voorbeelden. Dit weekend scoorde de minister opnieuw
Terwijl zondagvoormiddag een grote
groep mensen betoogden voor de Chinese ambassade en het Europees parlement, vond de heer Vande Lanotte het
nodig om gemeentebesturen aan te schrij
ven om de 37ste verjaardag van de Chinese bezetting in Tibet zeker niet te
herdenken met het hangen van Tibetaanse vlaggen aan de gemeentehuizen
De minister van Binnenlandse Zaken
fnuikt hiermee de protestbeweging tegen
de Chinese-annexatie politiek, die bovendien gepaard gaat met grove schendingen van de mensenrechten. We vragen
ons af welke motieven de minister hiervoor heeft.
Het antwoord kan bijna met anders dan
Chinese druk zijn. Terwijl meerdere
Vlaamse en Waalse bedrijven staan te
springen om de Chinese markt te betreden mag het goede humeur van de
partijbonzen in Peking met verstoord
worden. Dat de mensen- en volkerenrechten openlijk worden geschonden is
blijkbaar geen probleem. Zelfs de autonomie van gemeenten die willen protesteren tegen het Chinese optreden moet
beknot worden.
Ekonomische belangen laten voorgaan
op mensen- en volkerenrechten is een
socialistisch standpunt dat kan tellen. Het
zoveelste precedent waar de SP trots op
kan zijn.
De Volksuniejongeren kijken met belangstelling uit naar de reakties van de Belgische regering tegen de Chinese kernproeven, de huidige provokaties tegen
Taiwan, de voortdurende schending van
de mensenrechten... Wat gaat haar opstelling zijn omtrent de kulturele akkoorden met de Volksrepubliek die momenteel in de pijplijn zitten?
Sigurd Vangermeersch,
VUJO-voorzitter

Euthanasie
Niemand, ook geen gehandikapten of
zwaar zieken die nog op een of andere
manier met hun handikap of ziekte kunnen of willen leven, mogen een levensbeëindigend medicijn krijgen, zeker met
op verzoek van derden. De mogelijke
misbruiken verplichten ons zeer voorzichtig met dit dehkaat probleem te doen
omgaan. Zoals er onwaardige ouders
bestaan, bestaan er ook onwaardige kin-

natuurlyk een ander uitgangspunt van
het plan-Coppieters de berusting in het
huidig Belgisch unionistisch federalisme
Dit IS als uitgangspunt totaal onaanvaardbaar voor de Volksunie Om nog
maarte zwygen over een oplossing voor
het repressiedossier
Jan Loones,
vu-fraktievoorzltter
Senaat

^

deren.
Ook moeten personen die het met meer
zien zitten medisch en psychologisch hulp
krijgen Ik kan er echter niet mee akkoord
gaan dat kinderen tot op het einde voor
hun ouders moeten zorgen Als ze dat
willen en kunnen, mij goed Maar mijn
man zowel als ik willen dat met, verwachten het ook nooit. Wij hebben kinderen gekregen uit onze eigen vrije wil.
Zi] hebben ons met gevraagd om geboren
te worden Wij hebben dus de plicht voor
onze kinderen te zorgen, hen zo goed
mogelijk op te voeden, hen nesrwarmte te
geven, enz. Als ouders dat doen krijgen zij
daarvoor veel genegenheid, bezorgdheid,
waardering en zelfs fierheid in ruil Veranrwoordehjkheidzm hoort bij ouders,
met bij kinderen. Zij hebben hun eigen
gezmsveranrwoordehjkheid en/of problemen. Het IS totaal iets anders dat zij
zouden bezorgd zijn of wij wel goed
wonen, geplaatst zijn of verzorgd; dan dat
ZIJ voor ons zouden moeten zorgen mochten WIJ zwaar en/of lang ziek of hulpeloos
zijn.

Ik weet waarover ik spreek. Ik ben, zeer
gelukkig, 55 jaar getrouwd. Ik heb uiterst
lieve kinderen en kleinkinderen. Ik word
binnenkort 74 jaar en mijn man 80 jaar.
WIJ zijn dus dicht bij het mogelijk hulpeloos of zwaar ziek worden. Als vrijzinnigen hebben wij geen geloofsproblemen, wij zijn beiden lid van de Euthanasie-vereniging en vinden uitzichtloos lijden onzinnig, nutteloos, belastend
voor de maatschappij enz. Ook hier heb
ik ervaring. Mijn eigen moeder leed aan
MS. Ze was verlamd, kon met spreken,
met slikken, met uit eigen kracht ademen
Ik heb spijt dat ik met wist hoe ik, veertien
vóór ZIJ stierf, met haar lijden kon omgaan.
Verder had ik nog een oom die op 92jange leeftijd in de kliniek en totaal
uitgeput op doktersadvies naar de kinesitherapie werd gereden. Een week
later stierf hij. Een morfinespuitje was
veel waardiger en menslievender, dan een
kinebehandeling. Leuren met stervende
mensen vind ik verschrikkelijk. Zeggen
dat mensen die voor euthanasie kiezen
egoïstische personen zijn is dus niet altijd
juist!
Margriet Vandamme,
Oostende

PS De redaktie ontvangt graag brieven van lezers
Naamloze, scheld- en smaadbneven gaan de scheurmand in De redaktie behoudt zich het recht voor
brieven in te korten en persklaar te maken Brieven
worden voluit ondertekend, tenzij de schrijver verzoelct Inttiaien te gebruiken
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et de Flanders Brilliant heeft Vlaanderen
letterlijk een juweel in handen dat goed
op weg is de hele wereld te veroveren. Achter dit
uitgesproken Vlaams produkt gaat de naam
Charly Friedrich schuil.

M
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We ontmoeten Charly Friedrich in het
zenuwcentrum van de Antwerpse diamantsektor. Friedrich (48) is een joods
diamantair, geen immigrant, maar een
geboren en getogen Antwerpenaar. Op
eigen houtje tracht hij van 'Vlaanderen'
een begrip in de wereld te maken. De
kapstok die hij daarbij gebruikt, draagt de
ronkende naam 'Flanders Brilliant', een
diamant met
een uitzonderlijke slijpvorm
die vandaag de
dag door het

Friedrichs gedrevenheid wordt nog groter wanneer hij in een promotiebrochure
voor Vlaanderen wel Hollandse kaas en
Beiers bier aantreft, maar geen Flanders
Brilliant. Of het verhaal van de sant en het
eigen land. Friedrich werd 'heel kwaad':
„Ik vond dat de overheid te weinig naar
buiten kwam met de diamant. Het produkt kan zeer ver en zeer snel reizen en met

kruim van de internationale diamantsektor - zij het soms tandenknarsend - als
de meest schitterende wordt erkend.

het naamkaartje dat eraan hangt gebeurt
hetzelfde."

Het suksesverhaal kent nochtans een
moeizaam begin. Beginjaren '90 ontwerpen drie Antwerpenaren een volledige
nieuwe, achtkantige, slijpvorm voor diamant. Daardoor schittert de steen veel
intenser dan de gewone, ronde exemplaren. De drie ontwerpers, overtuigd
van de kwaliteit van hun produkt, vragen
voor hun vondst een brevet aan onder de
naam 'Flanders Brilliant' en proberen het
slijpsel aan de man te brengen.

DOE HET ZELF

de kommunautaire problematiek daar
volgens Friedrich een minder grote rol.

van de aspekten die mijn inzet voorVlaanderen verklaren."

De Flanders
De diamantair benadrukt voorts dat zijn
Briiilant gaat
promotie van Vlaanderen een volstrekt
de wereld
privé-initiatief
rond.
is: „Ik heb nog
geen
enkele
frank van de regering gekreniet kunnen voorstellen dat we een 'Char- gen. En, sterker nog, ik vraag geen enkele
frank van hen. Ik vraag absoluut niet om
leroi Brilliant' in Antwerpen zouden kunhun hulp, ik bied hen mijn medewerking
nen verkopen. Wat voor de buitenlandse
aan.
Natuurlijk werk ik niet voor niets. In
kopers evenwel speelt, " zegt hij, „is dat zij
één
van
mijn eerste kontakten met de
zich een uitzonderlijk mooi produkt aanVlaamse regering heb ik dat ook overschaffen. Of het ding nu de naam 'Flanduidelijk gezegd: 'Aan de basis van wat
ders' of 'Californian' draagt, speelt voor
een zakenman doet, ligt het zakelijke.'
hen geen rol. Het toeval wil dat de drie
ontwerpers er de naam van hun regio aan Maar daarbij zou het ook kunnen blijven.
hebben gegeven, maar dat kreëert wél een Ik heb echter nog andere zeer belangrijke
sterk propagandamechanisme voor Vlaan- doelstellingen waarvan Vlaanderen uit de
deren. Vandaar ook de Engelse benaming: internationale vergeetboek halen de beVlaanderen moet bekendgemaakt worden
langrijkste is. Waarom? Als wij er hier niet
in het buitenland, niet in Vlaanderen zelf! iets aan gaan doen, dan zullen we volHet mechanisme van het ronddragen van gende eeuw ten onder gaan. Bijna 15%
de naam 'Flanders' is nu in werking
werklozen en 10.000 miljard federale
gesteld, ik verwacht nu dat anderen inischuld, dat ziet er heel slecht uit in het
Charly Friedrich
tiatieven zullen nemen."
begin van een zware krisis. Want ten einde
is hij nog niet." Een boodschap aan heel
Vlaanderen promoten, ja, maar dan moet
(politiek) Vlaanderen.
rekening gehouden worden met de gevoeligheden van België. Friedrich toont
een visitekaart met daarin een echte Flanders Brilliant. „Misschien gaat ze te koop
aangeboden worden in de (Sabena-)vliegtuigen. Maar," zo gaat hij verder, „dan
met een iets minder Vlaams profiel en iets
meer Belgisch. Zoiets kan je niet bij Sabena verkopen of er dreigt een revolutie."
Vandaar dat de Sabena-passagier binWat lukt met een diamant, moet ook kunnen met
nenkort een diamant kan kopen van
schepen en vliegtuigen Binnenkort draagt een
Vlaamse afkomst, maar dan wel onder
nieuwe 70 m.-boot van Flandria de naam 'Splendor of
een bijzondere naam: 'Flanders Brilliant,
Flanders' en ook de toestellen van VLM krijgen een
a brilliant souvenir from Flanders, the
nieuw logo. De Vlaamse Luchtvaartmaatschappij doet
northern federal region of Belgium'. Stedagelijks buitenlandse luchthavens aan, maar bereotiep voorbeeld van een Belgisch komnadrukt daarbij te weinig haar afkomst. Friedrich
promis.
werpt zich op een nieuw projekt voor Vlaanderens
promotie, dat kompleet los staat van zijn zakelijke
VOOR COD EN VLAANDEREN?
Interesses. „De vliegtuigen dragen alleen de letters
VLM en een Vlaamse Leeuw. Voor buitenlanders beHamvraag bij het hele verhaal:
tekent dat inhoudelijk niets. Daarom mijn voorstelom
waarom levert Friedrich zo een
de toestellen de vermelding 'WIngs of Flanders' mee
Immense inspanningen om
te geven en zodoende als een sterkere naamdrager
Vlaanderen Internationaal bevan Vlaanderen Internationaal te gaan fungeren."
leend te maken? Toch niet alleen voor de mooie ogen van
VLM aanvaardde het voorstel en Is nu op zoek naar een
Van den Brande?
geschikt logo voor zijn vliegtuigen, De maatschappij
„Het is niet eenvoudig zo een produkt tn
Wallonië te verkopen. Ik zou me overigens

Schitterend Vlaanderen

Maar dat blijkt makkelijker gezegd dan
gedaan: het behoudsgezinde diamantwereldje loopt niet storm voor de 'Flanders
Brilliant' en na drie jaar vruchteloos proberen gaat het trio uit elkaar. Friedrich
duikt in het verhaal op als één van hen
hem de diamant laat zien. De diamantair
ziet wél brood in het juweel en is bereid er
tijd en geld in te stoppen. „Ik vond dat
zo'n prachtige kreatie niet in de vergeetput
mocht raken en was ervan overtuigd dat
de introduktte ervan in drie maand tijd
geklaard kon zijn. Het heeft me uiteindelijk drie zware, frustrerende jaren
gekost."
TWEE IN EEN KLAP
Het uitgangspunt voor de broodnodige
marketingstrategie vindt hij in een interview met de Vlaamse minister-president Van den Brande, waarin deze de
Vlaamse industriëlen aanspoort zich in te
spannen voor de bekendmaking van
Vlaanderen m de wereld. „Toen dacht ik:
"Waarom niet f' Als ik toch al zoveel
moeite moet doen om de Vlaamse diamant aan de man te brengen, waarom
dan niet tegelijk de hele Vlaamse regio
meetrekkend"
De diamantair gebruikt Vlaanderen om
een verhaal rond zijn produkt op te
bouwen. Daarin spelen de, wat hij noemt,
'beroemdste Vlamingen aller tijden' een
hoofdrol: de Vlaamse schilders. Deze zijn
wereldwijd bekend als 'Dutch painters' of
als 'Flemish painters', waarbij de buitenlanders geen enkele relatie zien tussen
'Flemish' en 'Flanders'.

De diamantair stapt naar Van den Brande
met een uitgebreide ideeënlijst, maar
wanneer hij ziet dat zijn goede voornemens lijken te zullen verzanden in
briefwisseling en telefoongesprekken,
neemt hij de internationale promotie in
eigen hand. Hij laat een sjieke folder
drukken, geeft hem de naam 'Splendor en
brilliance from Flanders' mee en verstuurt hem wereldwijd naar alle vestigingen van de VDBH. De aanvragen om
meer materiaal stromen vanaf dan toe.
Ook de Vlaamse overheid, die het juweel
inmiddels heeft uitgeroepen tot 'Kultureel Ambassadeur voor Vlaanderen', geraakt onder de indruk.
Vlaanderen zou er overigens goed aan
doen de diamantsektor te koesteren: de
omzet ervan, gekoncentreerd in een wijk
bij het Antwerpse centraal station, bedroeg in 1995 21 miljard dollar of bijna
7% van het Belgisch BNP. Niet dat Antwerpen zoveel diamantbewerkers telt de meeste 'gewone' diamanten worden
geslepen in landen waar de lonen veel
lager liggen - maar de sektor is, rechtstreeks en onrechtstreeks, in Vlaanderen
toch goed voor enkele tienduizenden
jobs.
CHARLEROI BRILLIANT?
De Flanders Brilliant kan ondertussen
bogen op ruime belangstelling uit binnenén buitenland. Niet alleen koningm Paola
draagt een ring met Vlaamse diamant,
ook andere dames en heren in de de EU,
de VS, in Australië en m het nabije of
verre Oosten genieten dagelijks van de
Vlaamse schittering. Dat het produkt suksesvol is, mag blijken uit het feit dat er al
kapers op de kust zijn: o.a. Rusland en
Israël hebben ateliers waar het achtkantig
steentje geslepen wordt. De naam is te
beschermen, de slijpvorm niet...
Ook in Wallonië doet de steen met zijn
uitgesproken Vlaams profiel het goed,
minder goed weliswaar dan in Vlaanderen of de rest van de wereld. Al speelt
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C. Friedrich: „Mijn ouders zijn joodse
immigranten uit Polen die in 1927 in
Antwerpen neerstreken. Tijdens WOII
moesten zij onderduiken in de provincie.
Ik kan u vandaag dan ook slechts te woord
éstaan dankzij de talrijke moedige Vlamingen die hun leven op het spel hebben
gezet om mijn familie te redden. Dat is één

schrijft daarom een ontwerpwedstrijd uit voor alle
scholen in Vlaanderen, Hoofdprijs: een gratis dagtnp
naar Londen met de hele klas. Voorstellen indienen bij
VLM, Internationale Luchthaven Antwerpen, Luchthavengebouw B50, 2100 Deurne i/oor15 april 1996.
Wedstrijdreglement te bekomen op hetzelfde adres

Geert Vranken

