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gemeenschappen over te hevelen. Dat zou niet
meer dan een logische evolutie zijn omdat levensbeschouwingen ook recht op zendtijd en op leerkrachten in het onderwijs hebben. En dat zijn nu
reeds bevoegdheden van de deelstaten.

V

U&ID-kamerlid Fons Borginon wil een
debat aanwakkeren over de erkenning van
erediensten. Het is een onderwerp dat de voormalige jurist aan de Antwerpse universiteit UFSIA sterk
interesseert. Daar boog hij zich als wetenschapper
over de problematiek van de erediensten.
De huidige wetgeving inzake de erkenning
van erediensten is vaag, achterhaald en dus
onhoudbaar. Ze dateert nog uit de vorige eeuw
waardoor de minister van Justitie, bevoegd voor
erediensten, geen antwoord kan bieden wanneer
bepaalde religies hier om erkenning en dus ook om
overheidssubsidiëring vragen. Onlangs richtte de
boeddhistische gemeenschap zich met die vraag tot
de overheid.
De minister van Justitie weet met een dergelijke vraag geen raad, maar moet er op termijn, zo
merkt Borginon op, wel een antwoord op zien te
vinden. Dat kan indien de huidige wetgeving aangepast wordt. Het Antwerpse kamerlid vindt het
vooreerst noodzakelijk om de bevoegdheid naar de

inds het drama in Enschede staat op
de webstek van het federale ministerie
van Binnenlandse Zal<en te lezen dat nieuwe
richtlijnen voor het veilig afschieten van
vuunwerk In de maak zijn. De vorige, die er
waarschijnlijk nog stonden uit de nieuwjaarsperiode, werden ijlings uitgewist. Duidelijke
richtlijnen zijn, na de gebeurtenissen in
Enschede, geen luxe; ontploffingsgevaar
kan elke dag ons deel zijn. Er was echter een
catastrofe nodig om een inventaris te actualiseren van de plaatsen In Vlaanderen en

S

Voorts hoort ook het erkenningssysteem
grondig herdacht worden. Dat is op het lijf van de
katholieke kerk geschreven, terwijl het toenmalige
liberale België ook de erkenning van andere erediensten toeliet. Hoe moet dat dan met de hier
sinds kort beleden levensbeschouwingen? Zo hangt
erkenning af van het bestaan van een vertegenwoordiger van de eredienst. Bij de katholieken is
dat de bisschoppenconferentie, terwijl protestanten
of boeddhisten een dergelijk orgaan niet kennen.
En wat moet men verstaan onder de volgens de
huidige wetgeving noodzakelijke bedienaars van de
eredienst, de welgekende pastoors? Wie zijn die
bedienaars bij andere levensbeschouwingen?
Volgens Pons Borginon kan het niet „dat de
voorwaarde voor erkenning afhankelijk is van een
structuur die Ujkt op die van de katholieke kerk."
Het kamerlid wil soepeler voorwaarden wat de
structuur van de eredienst betreft. „Anderzijds
moeten we verhinderen dat elk bizar groepje een
aanvraag tot erkenning kan indienen. Ook sektarische praktijken mogen geen kans maken om door
de overheid financieel ondersteund te worden."
Het kamerlid denkt tevens aan de invoering
van een soort kerkbelasting die voor iedereen zou
gelden en waarbij mensen die niet religieus zijn
hun bijdrage bijv. toewijzen aan ontwikkelingshulp.

calamiteiten ook over ons kunnen komen
moet aanzetten om niets aan het toeval over
te laten. De mentaliteit van 'het zal wel loslopen' breekt op een dag toch zuur op. Het
noodlot Is onvoorspelbaar, het ligt op de loer
en slaat toe wanneer het hem past.
Dat de regionale en federale overheden in
Vlaanderen en België plots geschrokken zijn
en hun laden omkeren op zoek naar lijsten
en rampenplannen verbaast niet, het
behoort bijna tot de politieke cultuur van dit
land Nu kan het best zijn dat de sector bij

Na Enschede
België waar vuunwerk opgestapeld ligt In
Vlaanderen zouden er twee vuurwerkfabrikanten en elf opslagplaatsen zijn. Dat de
meeste daarvan in Limburg en Antwerpen
liggen heeft wellicht met de aanwezige
open ruimten te maken en met de nabijheid
van Nederland waar een Jaarlijkse vuurwerkgekte optreedt.
Hoe het drama in Enschede zich zo afschuwelijk snel heeft kunnen ontwikkelen is nog
een raadsel, maar wordt ooit met Hollandse
precisie ontrafeld in een mum van tijd werden tientallen levens vernietigd en honderden families geschonden, niemand kan voorbij aan het leed dat deze kleine stad nog lang
zal moeten dragen Het besef dat dergelijke

ons, geleerd door vroegere ongevallen,
zorgzamer is dan in andere landen. De meeste fabrikanten hier bedienen zich van het
zgn. 'pyrotechnische sas' , een verpakking
die het gevaar vermindert; ongevallen bij
behandeling zijn echter nooit uit te sluiten.
Zo ligt in de buurt van Luik op enkele kilometers van eikaar 72 000 kg. vuurwerk
opgeslagen waarvan 50 000 kg 'puur explosief materiaal' zonder verpakking . De grootste hoop van heel Wallonië bij eikaar in
Crace-Hoilogne, omringd door dne kleinere
opslagplaatsen!
En in Vlaanderen? Daar spant Zutendaai de
kroon met 275 000 kg explosief materiaal op
een terrein van FN, waar het misschien
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VU&ID
Programma en practica In WU van volgende week.
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inderdaad het beste huishoort. Dat de cijfers
ai naar gelang de bronnen, overheids- of
bedrijfsinformatie, verschillen is een teken
aan de wand. Ofwel zijn de hoeveelheden
onvoldoende gekend, ofwel worden soorten
matenaien door eikaar gehaspeld Er is zelfs
een verschil tussen de federale en de
Vlaamse lijst!
Het Is goed dat uit het voon/al in Enschede
wordt geleerd. Want kunnen die concentraties in het Luikse wei? Kan het dat in een
bewoonde Antwerpse buurt een vuurwerkfabrikant aan het werk is? Ais het juist is dat
het opslaan van vuura/erkmateriaai haast
onschuldig Is, maar dat het venwerken dé
boosdoener is, waarom liggen daar ateliers
in de bebouwde kom?
Het is aan de rampenpiannenmakérs om
daar een antwoord op te geven, aan de
overheden om maatregelen te treffen.
Daarnaast rijst de vraag waarom de sector
almaar meer toegeeft aan de vraag om de
spektakels steeds omvangrijker en meer
adembenemend, dus gevaarlijker, te maken?
Het heet dat de mens-van-vandaag uitdagingen nodig heeft, dat hij moet kunnen
kicken op waaghalzerij. Dat kan, maar wil dit
zeggen dat naast de gevaarlijke, maar noodzakelijke, beroepen nu ook nog spektakeigevaar moet worden gecreëerd? Behoort het
uitdagen van het noodlot dan toch tot het
diepste wezen van de mens? Hadden ram-

pen als de vliegtuigcrash boven Oostende,
de autocross in het ieperse, de betonblokken op de treinrails niet voorkomen kunnen
worden? Moet men aanvaarden dat zgn.
wielertoeristen door dwaas gedrag het leven
van hun medeburgers in gevaar brengen?
Dit zijn lukrake voorbeelden, maar de lijst is
pijnlijk lang. Ze zal, wanneer de algemene zin
voor verantwoordelijkheid verder afneemt,
nog langer en pijnlijker worden.
Sommige commentatoren hebben aan het
vuurwerkdrama ook een communautair luik
gebreid. Ze wijzen op de verschillende informatie die door de departementen wordt
verspreid en op de onduidelijkheid aangaande de ministenëie bevoegdheden. Zij hebben geen ongelijk en leggen, gewild of niet,
de vinger op een Belgische ziekte. In Het
Belang van Limburg stelt de commentator
vast dat zelfs wetgeving over vuurwerk in
een ingewikkeld land ais België een ingewikkelde zaak IS.
Dat hoeft toch zo niet te zijn Beter dan
steeds te klagen over de mankementen in
de huidige staatshervorming zouden de
politieke commentatoren zich klaar en duidelijk kunnen uitspreken voor een logische,
nuttige en zinvolle bevoegdheidsverdeling
tussen federatie en deelstaten. Daaruit zou
blijken dat 'communautair vuurwerk' helemaal met nodig is
Maurrts van Uedekerke

vrijwilligers?
Het niveau van het voetbal in België is
belabberd, maar toch verdienen zelfs
matige spelers fortuinen en sommigen
onder hen gedragen zich daar ook naar
Een en ander staat in schril contrast met de
vergoedingen die de vrijwillige
medewerkers aan Euro 2000 zouden
krijgen. Van de verwachte miljardenwinst
zouden zij niet kunnen meegenieten. Aan
^

voetbal verknochte kaartjesknippers zouden
voor hun prestatie 450 fr per dag krijgen.
'Stewards', die het risico lopen verbouwd te
worden en met hun rug naar het veld
moeten staan, 1000 fr De RVA heeft terecht
geoordeeld dat Euro 2000 een commercieel
gebeuren is. En daaruit afgeleid dat
bruggepensioneerden en werklozen geen
vrijwilliger mogen zijn tijdens het EK.

DOORDEWEEKS

Habijt
„Als ze me betrouwbaar lijken wel. Onlangs heb Ik
nog een pater uit Affllgem meegenomen."

Annemie Van de Casteele In DS-Magazine van
12 mei 2000 op de vraag of ze wel eens lifters
meeneemt.
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Het geld dat de SP en PS moeten terugbetalen n.a.v. de Agusta-affalre, samen goed 160 miljoen fr, zal worden gebruikt voor de bouw van een
rusthuis in Neder-over-Heembeek.
Minister Vogels zit flink verveeld met het feit dat haar autoverkoper een imagocampagne voor zijn merk
voert met haar als boegbeeld. Vogels
verleende haar medewerking. Wat is
'rond en gezond'? Een rund!
Een blinde jurist uit het
Leuvense stapte naar het Europees Hof
voor de rechten van de mens nadat hij
niet mocht deelnemen aan een vergelijkend examen voor auditeur bij de
Raad van State. Het Hof verklaarde de
klacht alvast ontvankelijk.
In 1998 kregen bijna 60.000
landgenoten een (tijdelijk) rijverbod
opgelegd. Vlaanderen nam daarvan
zowat twee derde voor zijn rekening.
In Antwerpen en Cent waren er
zware ongeregeldheden met voetbalhooligans. In Antwerpen werd het kampioenenfeest
in
tweede
klasse
'gevierd'.
De socialisten willen een wet
die pesten op het werk strafbaar
maakt. De Vlaamse liberalen stellen dan
weer voor om niemand meer te vervolgen voor het bezit van vijf gram cannabis.

VLD IS
ONGELOOFWAARDIG
De Brusselse schiepen Manu De Rons
maakte bekend dat de VLD in Brussel-stad
samen met de PRL-FDF- lijst van burgemeester Frangois-Xavier De Donnéa op 8
oktober 2000 naar de gemeenteraadsverkiezingen trekt.
„De Vlaamse Brusselaars", aldus Brussels
raadslid en Vlaams parlementslid Sven
Gatz (VU&ID) „weten wat het betekent:
Vlamingen op tweetalige lijsten. Het klinkt
goed, maar we weten dat op het uur van
de waarheid het vaak de Franstalige partners zijn die beslissen welke Vlaming op
welke plaats op de lijst mag staan. Van
reële inspraak van de Vlaamse partner is
er weinig sprake. Ook Agalev-Brussel zal
hier van kunnen getuigen. Ecolo kiest liever haar Agalev'er dan te overleggen met
Agalevzelf."
Overigens zal Manu De Rons zich in
'betrouwbaar' gezelschap bevinden. Op
de PRL-FDF-Ujst neemt niemand minder
dan FDF-voorzitter en Brussels schepen
Olivier Maingain de tweede plaats in. ,,I1
faut Ie faire. Maingain slaagt er zelfs in zijn
officiële functie als schepen van de stad
Brussel niet in om de Vlamingen en hun
taal correct te behandelen. Laat staan dat
hij een 'Flamand de service' ook maar
enige inspraak in het programma, de campagne en het eventueel beleid zal verlenen Wij respecteren de keuze van de
VLD, maar geloofwaardig is ze niet."

DOORGEEFBRIEFJES
Dat laatste is zelfs de mening van SPkamerlid Hans Bonte. Die stal in het parlementair halfrond de show toen hij een
brief van Maingain bovenhaalde waarin de
rabiate francofoon organisatoren van een
jogging in het Brusselse Terkamerenbos
aanmaant het Frans te gebruiken. Brussel
is een grondwettelijk vastgelegd tweetalig
gebied en dus overtrad Maingain de taalwetgeving schromelijk. Bonte verwonderde er zich over dat de VLD met zo iemand
scheep wil gaan. Hij wou de federale regering vragen via de provinciegouverneur
een tuchtprocedure tegen Maingain op te
starten. Zijn vraag was aan de minister van
Binnenlandse Zaken Antoine Duquesne
(PRL) gericht. Die stuurde de vraag door
naar het kabinet van de eerste minister,
alwaar men een klein voorbereidend
briefje in de documentatiemap van minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel
(PRL) stopte. Toen die door kamervoorzitter Herman Decroo vriendelijk, doch vastberaden aangespoord werd op de vraag
van Bonte te antwoorden wist Michel ,,van
niets".
Het is niet de eerste keer dat liberale kabinetten briefjes met daarop korte antwoorden aan de parlementsleden aan elkaar
doorgeven. Ofwel gaat het hier om een
leuk spelletje, ofivel willen de Vlaamse en
Franstalige liberale kabinetten elkaar
graag eens jennen. Alleszins wou en kon
een verveelde Michel zijn kartelgenoot

Mogelijk zal de tijd uitwijzen dat
CSM's, ondanks alle geruststellingen,
tóch schadelijk zijn voor de gezondheid. Die onzekerheid verhindert jammer genoeg weinigen erover te communiceren als betrof het een gezinswagen van Zweedse makelij.
Bij een reusachtige explosie
van een vuurwerkopslagplaats in het
Nederlandse Enschede komen 15 mensen om het leven. Een hele woonwijk
werd met de grond gelijk gemaakt.
De wereld is alweer een mysterie armer: het derde 'Geheim van
Fatima' betrof geen voorspelling over
het einde van de wereld, maar wel
deze over een aanslag op de paus.
KRCCenk wint de bekerfinale
van Standard Luik met 1-4.
Tot slot: België heeft het songfestival opnieuw niet gewonnen. En
een Miss Universe heeft het ook al niet.
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SIrenenzang
van FRL-FDF
Minlct nogal
vals.

niet meer uit de wind zetten. „Ik zou als
schepen zoiets nooit zeggen of schrijven."

ENIG ALTERNATIEF
Hans Bonte heeft hoe dan ook een punt
gescoord, zoveel is duidelijk en dat willen
we hem graag meegeven. In andere communautair beladen dossiers, zoals het dossier over een spoorverbinding tussen
schaarbeek en Zaventem, gedraagt de man
uit Vilvoorde zich eerder als een tafelspringer En hij vergat bovendien te vermelden dat ook de Brusselse Vlaamse
socialisten op een gezamenlijke lijst met
de Franstalige geestesgenoten prijken.
Ook de groenen en de christen-democraten volgen dezelfde strategie.
Vandaar dat VU&ID nog het enige Vlaamse
alternatief in de hoofdstad is.
Sven Gatz: „Nu al de Vlaamse politieke
partijen onderdak zijn gaan zoeken bij
hun Franstalige 'bondgenoten' en het
Vlaams Blok eens te meer speculeert op
kandidaten en kiezers van het Front
National, is VU&ID voor de Vlaamse kiezers het enige Vlaams en maatschappelijk
progressief project bij de verkiezingen van
8 oktober 2000 "

VLAAMSE EENHEIDSLIJST
In Brussel behoren de Vlaamse eenheidslijsten blijkbaar tot het verieden. In de
faciUteitengemeente Kraainem is men
daar wel in geslaagd. CVP, VLD, SP en VU
bundelen er de krachten voor de nakende
gemeenteraadsverkiezingen. Onder de
naam K2000 rekenen de Vlaamse partijen
ook op de steun van Agalev en Vivant die
in Kraainem niet met een eigen lijst voor
de dag komen.
Merkwaardig is dat op de lijst ook zes tot
zeven anderstalige onafhankelijken en EUburgers staan. Ze zouden allen het
Nederlands beheersen. De lijst K2000
vindt het niet opportuun om tijdens de
campagne voor lokale verkiezingen over
het statuut van de faciliteitengemeenten
te debatteren. Er wordt geredeneerd dat
dit hoe dan ook een aangelegenheid is
waarvoor op federaal niveau een oplossing moet gevonden worden.

NMBS
Verleden week vrijdag keurde de federale
ministerraad het beheerscontract dat federaal minister van Mobiliteit Isabelle
Durant (Ecolo) met de NMBS afsloot,
goed.
VU&ID-fractieleider in de Kamer van
Volksvertegenwoordigers Frieda Brepoels
noemt het beheerscontract een lege doos.
Minister Durant beloofde eertijds met
NMBS-baas Etienne Schouppe een duidelijk beheerscontract te sluiten waarin de

waarde Heer
Hoofdredacteur.
Vriend De Liedekerken, gij herinnen u dat gij afgelopen zondag
verondersteld werd om uw eigen moeder de vrouw te feesten.
Omdat mijn Zilverfonds nog niet helemaal leeg was heb ik onzen
Adam wat toegestoken met de vraag ervoor te zorgen dat hij twee
fatsoenlijke cadeaus mee naar huis zou brengen. „Ga eens een
keer kijken bij Standaard Boekhandel of zo" raadde ik hem aan. Ik
herinnerde mij immers een Moederdagadvertentie in Het
Nieuwsblad van het weekeinde van 7 mei jl.

Nog geen uur later was hij terug met twee, netjes
ingepakte geschenken. Vorige week zondag gaf
hij zijn boek aan ons Ludwina; 'Ons kookboek',
vriend De Liedekerken, ons ouderlijk hart smolt
bij zoveel kinderlijke onschuld. „Ochotochot"
zei Ludwina „Is er iets schoners dan samen'tafelen, menneke?" „Ik denk het wel" zij hij grijnslachend. „Hebt gij
uw cadeau al van mijn vader" vroeg hij? Fier om zoveel familiale
eenheid gaf ik ook mijn pakje aan ons Ludwina. Twee minuten
later stond ik buiten, mijn koffer gepakt en de raad maar in 'De
Meter' te gaan leuren met zo'n schunnigheden.

•

verantwoordelijkheden, taken, toekomstplannen en financiële implicaties ondubbelzinnig vermeld zouden staan. Vandaag
blijkt van dit alles niets in huis te komen.
Er is de zeer eigenaardige vaststelling dat
de minister niets anders doet dan ter zake
allerlei studies en audits te bestellen.
Onderwijl heeft de minister geen zicht op
het financiële beleid van de NMBS,
Etienne Schouppe des te meer.
De paarsgroene regering zal over het
spoorbeleid niet enkel meerdere studies
bestellen, ze roept ook het Rekenhof op
om controle op het financieel beleid van
de NMBS uit te oefenen. Normaliter komt
een dergelijke vraag het parlement toe.
Het Rekenhof is een instelling van het parlement niet van de regering.

gemeenten rond Brussel. De kwestie is
nijpend en toch kraait er nauwelijks een
haan naar. De federale regering weet
allicht waar men ter zake heen wil, maar
houdt liever de besluitvorming uiterst
gesloten. Dat lost men dan maar op met
een dergelijke nietszeggende paragraaf.
„Er zal overleg gepleegd worden met de
verschillende partners en binnen de twee
maanden zal er een commercieel verslag
geleverd worden over de technische en
commerciële haalbaarheid van dergelijke
verbindingen."

Ook Adam had de advertentie gelezen. Het kind was, in al zijn
onwetendheid, ingegaan op de vraag 'Een spannend moederdagcadeau voor je partner?' en had voor mij 'Kama Sutra The Game'
laten inpakken. De Liedekerken: daar dampt mij de koekoek.
Uw ongemakkelijke.
De Gele Geeraerts
RS. Het schijnt dat ik mijn vrouw opnieuw mild kan stemmen met
een wagen zonder dak. Dan kan ze wuiven naar mijnheer pastoor.
Kent gij iemand die mij daarin raad kan geven?

DOORDEWEEKS 4

Wie gaat er
nog wél naar
Sydney?

AFREKENING?
Frieda Brepoels kan maar niet begrijpen
waarom minister Durant weigert zelf toekomstplannen voor de NMBS uit te tekenen en vooralsnog haar verantwoordelijkheid afwendt op studiebureaus „Is het
niet vreemd dat de minister enkele maanden na haar aantreden ineens een audit
wil van de NMBS, in afwachting van een
aantal belangrijke beslissingen? Over
welke beslissingen gaat het eigenlijk?
Waarom is de audit eigenlijk nodig? Plant
men misschien een afi-ekening met het
verleden en met de NMBS-bewindslui die
duidelijke banden hebben met de vorige
meerderheid? Voor mij staat het vast dat
de bestelde doorlichting zal aantonen dat
de huidige organisatie en structuur van de
spoorwegmaatschappij volslagen achterhaald zijn. We moeten evolueren naar een
moderne en doorzichtige structuur om
uiteindelijk tot een optimale dienstverlening te komen."

OVERLEG MET
GEWESTEN?
Het beheerscontract is daarover alles
behalve concreet. Er wordt ook nauwelijks gewag gemaakt van overleg met de
gewesten. Dat overleg is nochtans niet
onbelangrijk. Denken we maar aan het
'troetelkindje' van de minister, het
Brussels expresnet, waarover Isabelle
Durant niets lost. Tenzij dat er een tentoonstelling en een maquette voor de
gemeenteraadsverkiezingen moet klaar
zijn, net als de opening van een nieuwe
halte in de achtertuin van de minister.
Tevens blijft Isabelle Durant hoogst onduidelijk over het groots aangekondigde
akkoord met betrekking tot een spoorwegverbinding van Schaarbeek naar de
luchthaven van Zaventem. Dit voornemen
kan zeer verregaande gevolgen hebben
voor zowel de groene ruimten als voor het
Nederlandstalig karakter van de Vlaamse

I n het tweemaandelijks cultureel tijdschrift Ons Erfdeel
schreven meerdere auteurs een bijdrage over de
nood aan meer of juist minder België. Niemand springt
echt in de bres voor meer België. Minder België lijkt aannemelijker. Vlaamse onafhankelijkheid wordt niet expliciet
vooropgesteld.

,,Opgeëist door de een, uitgescholden door
de ander is ook Brussel op zoek naar zichzelf."
Zeker weten, Manu Ruys, de gewezen hoofdredacteur van De Standaard, is de enige die
op alle vragen van de redactie antwoordt. Hij
doet dat bondig en toch accuraat, afstandelijk en toch duidelijk. Voor Ruys is het defederaliseringsproces onomkeerbaar en niet ten
einde. Normaliter zal de voortschrijdende uitbreiding van de Europese Unie de macht van
de nationale staten verder uithollen. In OostEuropa en op de Balkan ontstonden nieuwe
staten. Dat kan ook In West-Europa, met
Schotland, Catalonië en ,,één van de
Belgische deelgebieden wanneer het zich
dige onvrede." Roglers ziet liever een staats- opgesloten zou voelen in een uitzichtloze
hervorming als afgeleide van maatschappij- impasse."
hervorming. Hij vraagt alle betrokken actoren Vooralsnog ziet Ruys de 'vervluchtlging' van
objectief na te denken over een gewenste België niet als een onafwendbare fataliteit. De
staatsvorm. Subsidiariteit hoort daarbij de publicist kan eventueel nog begrip opbrengen
concrete leidraad te zijn en gelijkwaardigheid voor een confederaal model, in de huidige
fase van de Belgische ontwikkelingen hoort
in de samenleving het richtsnoer.
Professor Kris Deschouwer (VUB) acht het de functie van de monarchie zich te beperken
merkwaardig dat de federalisten van gisteren tot het symbolische en het ceremoniële.
vandaag vorm en inhoud van België perma- Daartegenover denkt het establishment
nent in twijfel trekken. Dat doen ze tegen- Belgisch en heeft het krijtlijnen getrokken: tot
woordig middels financieel-economische en hier en niet verder. Premier Verhofstadt is
bestuurskundige argumenten. Toch, aldus daarop ingegaan, maar in Vlaanderen wil men
Deschouwer, gaat het er vandaag in België meer autonomie wat tot nieuwe conflicten
niet slechter aan toe dan pakweg tien Jaar kan lelden.
geleden. De professor waarschuwt tevens In afwachting, aldus Ruys, moet Vlaanderen
voor de scheiding. Dat deze niet conflictueus zich beraden over de relaties met het Brussels
zou verlopen ervaart hij als een „zeer grote gewest en met Nederland. De publicist benanaïviteit." En in het Europa van de twintig zal drukt dat Brussel door eigen vertegenwoordieen zelfstandig Vlaanderen onvoldoende gers en niet door een Vlaams-Waalse voogdijwaarborgen krijgen.
overheid moet bestuurd worden. Een dergeDe Brusselse Chantal Kesteloot z\et België tus- lijk Brussel zou op termijn wel een confederasen twijfel en zekerheid pendelen, een gevoel tie met Vlaanderen kunnen vormen.
dat ook andere auteurs overvalt, Eppink ver- ,.Vlaanderen en Nederland zijn voorbestemd
geleek dit land met een manisch-depressieve om op steeds meer domeinen geruisloos te
patiënt. Overigens is Kesteloot niet bepaald integreren, zonder dat daartoe aan een staatoptimistisch: „intolerantie en onverschillig- kundige eenwording hoeft te worden
heid vullen elkaar maar al te goed aan in dit gedacht."
België dat zijn illusies verloren heeft" En:
(evdc)

Het manischdepressieve België
De redactie van Ons Erfdeel (nr. 2, 2000, tel.
056/41.12.01) vroeg de auteurs of er meer of
minder Beigié nodig is, of liet misscinien
anders en beter lean en of ze in hun antwoord
rekening willen houden met de gordiaanse
knoop die Brussel is, met de rol van de monarchie, de verschillende talen en de belgitude.
De vijf bijdragen worden voorafgegaan door
een kopie van een affiche van de hand van de
vriendelijke Waregemnaar Johan Van Celuwe-.
„Belgium is Art. Ifficial since 1850."
Derk-Jan-Eppink, de gewezen Journalist van
De Standaard, vermeldt dat de paarsgroene
regering, met de steun van de media, op een
belgltude-sentlment drijft. Eppink vindt het
belangrijker om tijdig onderstromen te onderkennen. Zo ziet hij een verdere structurele
staatshervorming als onafwendbaar. Tegelijk
raakt de bevolking emotioneel steeds meer
aan België gehecht. Vlaanderen, noch
Wallonië, aldus Eppink, kunnen zonder
Brussel, „Vlaanderen zou zonder Brussel net
een soortgelijke klap krijgen als Antwerpen na
de val van 1585."
Filip Roglers, redacteur van Knack zet zich af
tegen de symbolenstrljd van het nationalisme
en de onvoorwaardelijke indeling van territoria. ,,Het maatschappelijk onbehagen Is
gewichtiger en omvangrijker dan de staatkun-
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Eerdekens ontmoet Test Aankoop (Deel III).
De PS 'er Claude Eerdekens heeft gelezen in,
jawel, Test Aankoop (zie ook WIJ van 20 en
27 april jl). En formuleerde een schriftelijke
parlementaire vraag aan, jawel, Magda
Aelvoet: „Een aantal huishoudelijke taken
kan enkel worden uitgevoerd met behulp van
een ladder Dit kan zowel een eenvoudig
bankje als een schuifladder of zelfs een
multifunctionele ladder zijn. Uit een onlangs

stabiliteit laten te wensen over, de
beschermkappen lossen gemakkelijk, bij
multifunctionele ladders ontbreekt de
gebruiksaanwijzing enz. "Ofde minister al
maatregelen heeft gepland? Naar alle
waarschijnlijkheid zullen ladders in
nylonkousen alvast worden verboden. En
door een consumentenvereniging gemaakte
studie is echter gebleken dat bepaalde in ook dweilen vanop een ladder wordt niet
aanbevolen. Om van dansen nog maar te
België verkochte ladders niet zonder risico
zwijgen.
zijn voor de gebruiker De sterkte en
^

WETSTRAAT

I n de Kamer van Volksvertegenwoordigers keurde meerderheid-tegen minderlieid - waaronder VU&ID - de twee wetsontwerpen betreffende
liet Sint-Elooisakkoord goed. Het akkoord stuit op
lieel wat tegenstrijdige interpretaties. Viamingen
nocli Franstaiigen vinden er hun gading in. En wat
na Sint-Elooi?

VU& ID Stemt tegen
Sint-Elooisakkoord
VU&ID-kameriid Pons Borginon vatte de
problematiek treffend samen „Niet Vlaanderen, niet de democratie en zelfs niet het
Franstalig onderwijs winnen bij dit
akkoord. Het onderwijs kan pas volledig
worden uitgebouwd wanneer de gemeenschappen ter zake in vrije zelfbeschikking
en met eigen belastingsinkomsten kunnen
beslissen."
DUBBELZINNIG
Met het Sint-Elooisakkoord van begin
april 2000 werd de bijzondere financieringswet van 16 januari 1989 aangepast.
Er dienden immers nieuwe criteria vastgelegd te worden om een voorlopige verdeelsleutel voor de financiering van het
gemeenschapsonderwijs te bepalen. Cen-

traal element daarbij is het tellen van het
aantal leerplichtige leerlingen van zes tot
en met zeventien jaar. De gemeenschappen moesten op 15 mei jl. met die tellingen rond zijn. Het Rekenhof moet controleren of dat correct is verlopen. In de
Kamer van Volksvertegenwoordigers werden daartoe verleden week twee wetsontwerpen goedgekeurd. De VU&ID-fractie
stemde tegen. De voorgelegde wetsontwerpen, aldus de VU&ID-fi-actie „bulken
van de dubbelzinnigheden." Overigens
heerst de grootste onduidelijkheid over
de zogenaamde concurrentiële ophalingen: jongeren die in Vlaanderen wonen
maar in Wallonië schoolgaan en omgekeerd. Daarover, zo bepaalt het SintElooisakkoord, moeten de gemeenschappen een samenwerkingakkoord afsluiten,

Aandacht gemeentelijk
cultuurbeleid
Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux
(VU&ID) wil een forser budget voor het
gemeentelijk cultuurbeleid, de culturele centra
en de openbare blbllothel<en. De minister wil
daartoe de nodige decreten ten laatste op 1
januari 2000 laten goedkeuren. Uiteraard zal
daar een panementair debat aan voorafgaan.
Nieuw is dat de minister ook de mening dienaangaande wil van de betrokken sectoren én
van de Vlaamse burgers. Eerder maakte de
minister gebruik van 'informatievergaderingen'
over het algemeen cultuurbeleid. Dat wordt
ook deze keer herhaald, naast het raadplegen
van adviesraden. De minister maakt bovendien
mogelijk dat alle verenigingen, verantwoordelijken van culturele centra, vormingsinstellingen,
musea,
bibliotheken,
cultuurdiensten,
gemeentebesturen én de Vlaamse burger op
zijn voorstellen via internet kunnen reageren.
(www.vlaanderen.be/cultuur)
Zo denkt Bert Anciaux aan het opstellen van
een decreet over een Integraal gemeentelijk
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cultuurbeleid. Daarmee wil de minister de aandacht voor het gemeentelijke cultuurbeleid
opdrijven, een gemeentelijk cultuurbeleldscoördinator in het leven roepen en vernieuwende lokale activiteiten steunen Het huidige
decreet op de culturele centra, zo is de minister van mening, zou beter herschreven worden. De pulk werkende centra In de steden en
grote gemeenten moeten meer armslag krijgen. De hoofdtaken van deze centra blijven
evenwel zoals ze waren. Het hoeft niet steeds
nieuw te zijn: Bert Anciaux vindt cultuurspreiding, gemeenschapsvorming en het bevorderen van cultuurparticipatie geenszins onbelangrijk.
Het decreet op de openbare bibliotheken, zo'n
kwarteeuw oud, is wel aan grondige vernieuwing toe. Zo zou de indeling van deze bibliotheken gebaseerd moeten zijn op nieuwe categoheën als het aantal Inwoners en de uitstraling.
(evdc)
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nadeel van de Vlaamse gemeenschap zal
krijgen. Merkwaardig: het bedrag zoals tijdens Sint-Elooi voorzien, blijkt na telling
correct te zijn. Soms zijn politici als tovenaars. Niettemin is menigeen ervan overtuigd dat deze middelen voor het Franstalig onderwijs ontoereikend zijn. Ook in
Vlaanderen dringen de onderwijsvakbonden op bijkomende centen aan. De
Vlaamse leerkrachten hopen immers op
hogere lonen. VU&ID vraagt hen het nodige geduld op te brengen. In 2001 moet
opnieuw met de Franstaiigen worden
onderhandeld. In ruil voor vers geld voor
het Franstalig onderwijs eisen de Vlaamse
meerderheidspartijen in 2001 een ruimerefiscaleautonomie. Die strategie is ingegeven vanuit de veronderstelling dat in
dat jaar hoe dan ook over de herziening
Danny Pieters: „Als onze Vlaamse partners
hun wooró niet zouden houden, dan zal van
de de financieringswet moet worden
gepraat.
Volksunie, zo verzeker Ik, al haar vertrouwen
Al blijken sommigen daaraan te twijfelen.
in de Vlaamse regeringspartners opzeggen."
,,Het Sint-Elooisakkoord is tijdelijk",
aldus VU&ID-volksvertegenwoordiger
wat tot nader order nog steeds niet is
Fons Borginon, „maar dat is niet in de
gebeurd. En toch verkreeg het Rekenhof
daarover cijfers. Dacht men eerst aan
tekst opgenomen." Blijven de Franstalige
17.000 scholieren die in Vlaanderen
partijen in 2001 op de rem staan, dan zouwonen en in Wallonië naar school gaan,
den, zo voorziet het de Vlaamse regering,
dan blijkt dat cijfer, na telling, verminderd
de Vlaamse meerderheidspartijen een
tot 159. Aan de overzijde gaat het om één
wetsvoorstel over fiscale autonomie in de
leerling minder...Afwachten hoe het
Kamer indienen. „Dat zou het opzeggen
Rekenhof dit alles gaat controleren.
van het vertrouwen in de federale regering betekenen", zo merkte Borginon op.
SINT-RITA
„Ik hoop dat de premier zich op dat
moment niet gaat verschuilen achter de
smoes dat hij niet bij het akkoord betrokIn het Sint-Elooisakkoord vinden Vlaminken was."
gen, noch Franstaiigen hun gading. Eerst
en vooral gaat het hier om een voorlopig
In een persmededeling benadrukt
akkoord. Vandaar dat het met een gewone
VU&ID-kamerlid Danny Pieters dat de tijen niet met een bijzondere meerderheid
delijkheid van de huidige financieringsreis goedgekeurd. In 2001 moet de financie- geling buiten kijf staat. „Als onze Vlaamse
ringswet worden herzien. Herzien is een
partners hun woord niet zouden houden,
ander paar mouwen dan aanpassen. De
als de Vlaamse liberalen met geheime
financieringswet wijzigen, vereist een
akkoorden nogmaals verraad zouden pletweederde meerderheid en leidt tot een
gen of als de Vlaamse socialisten op fedezwaarwichtig politiek probleem wanneer
raal vlak zouden verloochenen waar ze op
een vergefijk uitblijft. Dat beseffen de
Vlaams niveau bij zweren, dan zal de
Franstalige partijen. ,,De financiering
Volksunie, zo verzeker ik, al haar vertrouwordt slechts voor één jaar gewaarborgd
wen in de Vlaamse regeringspartners
en niet voor eeuwig", zo beklaagde PSCopzeggen."
fractieleider Jean-Pol Poncelet zich. Enig
Tot slot dit. Namens het Vlaams Blok vond
bombast is Poncelet niet vreemd. „Binkamerlid Guide Tastenhoye het nodig om
nenkort zullen de Franstaiigen zich tot
de Waalse scholieren ronduit te beledigen.
Sint-Rita, de patroonheilige van de wan„De hoge kostprijs van het Franstalig
hopigen moeten richten." Volgens Ponceonderwijs zal zeker niet te wijten zijn aan
let hebben de Franstalige partijen zich
de kwaliteit, want die is beneden alle peil.
door de Vlaamse meerderheidspartijen
De meeste leerlingen komen er uit zonder
laten bedotten. Poncelet vindt de 1,8 mileen woord Nederlands te kermen en zijn
jard fr. voor het Franstalig gemeenschapsin feite domoren." Aldus de fijngevoelige
onderwijs, zoals voorspeld naar aanleiintellectueel die Tastenhoye is.
ding van het Sint-Elooisakkoord, onvol„Als Vlaming, ja zelfs als flamingant",
doende.
aldus een verbouwereerde Pieters,
„schaam ik me voor zulke uitlatingen van
een verkozene van ons volk."
GEEN TWEEDE VERRAAD
.
1,8 miljard fn blijft een niet onaanzienlijk
bedrag dat de Franse gemeenschap in het

(evdc)

"IT ind april jl, 55 jaar na de Tweede Wereldoorlog, lanceerde Lionel Vandenberghe een oproep tot verzoening. Daarmee sloot hij aan bij een traditie in de Vlaamse beweging en in het IJzerbedevaartcomité. Er werden in
de voorbije decennia inderdaad talloze initiatieven genomen en oproepen gedaan om eindelijk komaf te maken
met het aanslepende probleem van de gevolgen van WO IL
^

In de oproep die Lionel Vandenberghe
lanceerde, zat een element dat niet zo
vaak aan de orde is gekomen: het Vlaamsnationalisme dient nu ook maar eens te
bekennen dat het tijdens de oorlog 'fout'
is geweest. Onmiddellijk kreeg de voorzitter van het IJzerbedevaartcomité voor
deze uitspraak zware tegenwind, o.m. van
Volksunie en Vlaams Blok maar ook van
ANZ-voorzitter Hugo Portier. De overheersende teneur was dat 'België' eerst
schuld moet bekennen voor wat "Vlaanderen' gedurende meer dan anderhalve
eeuw is aangedaan. En dat er eerst vergiffenis moet gevraagd, bij voorkeur door
eerste minister Guy Verhofstadt, voor de
repressie na de Tweede Wereldoorlog.

tigde figuren als Hendrik Elias en Rik
Borginon kon niet baten. Zij verkozen de
weg van de minste weerstand, en maakten
eventuele bezwaren vanuit democratisch
oogpunt ondergeschikt aan het machtsstreven van het Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV). Deze partij telde op haar
hoogtepunt, in 1939, zeventien volksver-

nationale politieke en morele leiders in
deze episode is verpletterend. Er waren
alternatieven: figuren als Herman Vos en
Leo Augusteyns hebben geweigerd het
spel mee te spelen.
Het is niet eenvoudig om de verantwoordelijkheid van het Vlaams-nationale voetvolk vast te leggen. Velen kwamen uit een
periode en een milieu waarin de autoriteit
van vooraanstaande figuren onaantastbaar
was: de schoolmeester, de pastoor, de officier, de burgemeester, vader, de partijleider, de jeugdleider... Weinigen hadden de
moed, de kritische zin en de maatschappelijke ruimte om die autoriteit in vraag te
stellen. Een aantal problemen inzake mensenrechten, vervolging van minderheden
enz., waren in het interbellum en tijdens
de bezetting volstrekt niet aan de orde.
Niet bij de wereldlijke overheid, niet bij de
kerkelijke gezagsdragers, zeker niet in
miUtaire kringen. Er was een economische, sociale en politieke crisis gaande, en
in dergelijke perioden worden andere
normen gehanteerd.

Schuld en boete,
vergeving
en verzoening

tegenwoordigers, waarmee 15% procent
van de stemmen in de Vlaamse arrondissementen en Brussel werd behaald. Eén
Het is onmogelijk om binnen het bestek
op zeven kiezers in deze omschrijvingen
van een artikel de geschiedenis van Vlaanbekende zich dus tot het Vlaams-nationaderen, de Vlaamse beweging en het
lisme. Deze beperkte basis belette niet dat
Vlaams-nationalisme uit de doeken te
het VNy dat tijdens het grootste deel van
doen. Men raadplege hiervoor de Nieuwe
de oorlog de belangrijkste politieke verteEncyclopedie van de Vlaamse Beweging.
genwoordiging van het Vlaams-nationalisMaar enkele bedenkingen kunnen wel. We
me bleef en met hulp van de Duitse bezetdoen hiervoor een beroep op de recente
ter een greep naar de macht uitvoerde. De
historiografie van de Vlaamse beweging en
partij had de bedoeling haar politieke en
het Vlaams-nationalisme: werken van
maatschappelijke doelstellingen te verweBruno De Wever, Peter Renard, Lode Wils, zenlijken, tegen de wil van het overgrote
Luc Vandeweyer, Romain Vanlandschoot
gedeelte van de Vlaamse bevolking in.
e.a. Daaruit blijkt dat reeds kort na de EerNochtans beweerde zij dat Vlaamse volk te
ste Wereldoorlog een gedeelte van het
vertegenwoordigen en te weten wat voor
Vlaams-nationalisme voor een autoritaire
dit volk het beste was. Vrijheid van
visie op politiek en maatschappij koos.
meningsuiting, tolerantie en democratie
Figuren sis Jozuë De Decker, Robrecht De hoorden in dit lijstje niet thuis. Ook groeSmet, CyrielVerschaeve, Odiel Spruytte en peringen als de Vlaamsch-Duitsche
Joris Van Severen waren hierin de voorArbeidsgemeenschap (DeVlag) en de Algegangers. Zij werden gevolgd door 'leiders'
meene SS-Vlaanderen, maar ook de Oostals Staf De Clercq, Reimond Tollenaere,
fronters, die allen beweerden voor VlaanWard Hermans enz.
deren op te komen, bleken in de praktijk
niet de minste interesse te hebben voor
Het Vlaamsche Front, dat nooit meer dan
wat
ruim 85% van de bevolking deed en
10% procent van de Vlaamse stemmen
dacht.
Het 'Vlaams-nationalisme heeft
verzamelde (1929), werd als democratisch
handen
spandiensten verleend aan de
alternatief van binnen- en van buitenuit
vervolging van duizenden landgenoten,
ondergraven. Het Vlaams-nationalisme
maar ook van joden, zigeuners en andere
werd een element in een rechtse politieke
slachtoffers van het nationaal-socialisme.
en maatschappelijke keuze, en niet omgeDe verantwoordelijkheid van de Vlaamskeerd. Het zwakke verzet van meer gemaVERWARREND

OPINIE

Er gebeurden ook goede dingen. Hoeveel
burgemeesters en ambtenaren, ook
Vlaams-nationalisten, hebben niet met een
jarenlange inzet ervoor gezorgd dat de
hun toevertrouwde gemeenschap zo goed
mogelijk de oorlog is doorgekomen? Om
dat te bereiken was vaak enige verstandhouding met de bezetter noodzakelijk.
GEKANALISEERDE WOEDE
Na de oorlog kwam de repressie. Zoals
bekend zijn hierin twee componenten te
onderscheiden: de straatrepressie en de
'officiële' repressie. Over de straatrepressie kunnen we kort zijn: het ging hier om
min of meer georganiseerde wraakacties
die men bij quasi elke gewelddadige regimewisseling kent. Daarbij vallen slachtoffers, niet zelden onschuldigen of mensen met een beperkte verantwoordelijkheid en dito bescherming. Het ging hier
om begrijpelijke maar evenzeer laakbare
gebeurtenissen. Met 'officiële' repressie
bedoelen we de repressie- en epuratiemaatregelen die door de overheid, of door
de verschillende maatschappelijke geledingen werden opgezet en uitgevoerd. Zij
waren grotendeels voorbereid in Londen
en bestonden uit reeds vóór de oorlog in
voege zijnde besluitwetten, en uit nieuwe
besluitwetten, die achteraf werden goedgekeurd door het parlement. Deze maat-

•

regelen hadden de bestraffing van de collaboratie tot doel. Zij bestraften inbreuken
tegen het normale, door een democratische grondwet en wetten geregelde functioneren van de staat en zijn instellingen.
Zij kanaliseerden de woede en de rechtmatige eis om boete en schadevergoeding
van het grootste deel van de bevolking
Tijdens de repressie werden fouten
gemaakt. Er werden in een aantal gevallen
straffen uitgesproken die onrechtvaardig
of belachelijk waren, maar waarvan de
gevolgen zeer zwaar doorwogen. De grote
verantwoordelijken werden echter ontzien: Hendrik Elias, Jef Van de Wiele e.a
werden niét geëxecuteerd, terwijl Vidkun
Quisling in Noorwegen en Anton Mussert
in Nederland wel werden gedood. Het
Vlaams-nationalisme werd zwaar getroffen. Onvermijdelijk, omdat het bijna in
zijn geheel in de collaboratie had gestaan.
Maar men is verder gegaan: sommige
milieu's waren er op uit het Vlaams-nationalisme en zelfs de hele Vlaamse beweging voor lange tijd uit te schakelen. Een
aantal uitspraken en maatregelen reikten
verder dan de normale juridische en administratieve procedures. De politiek entte
zich op deze kwestie, met voor- en tegenstanders van 'amnestie", wat deze term
ook mocht betekenen.
SAMENHORIGHEID
Het naoorlogse Vlaams-nationalisme ontwikkelde enkele merkwaardige reflexen
die het debat over schuld en boete, vergeving en verzoening niet altijd ten goede
kwamen. Vele van de repressiegetrofienen
vonden elkaar in een subcultuur van verenigingen en hulporganisaties. Mee uit
deze samenhorigheid ontwikkelde zich de
Volksunie, met 'amnestie' als een belangrijk programmapunt. In het streven naar
rechtvaardiging van het Vlaams-nationalistische gedachtegoed werden de duistere
punten van de voorbije decennia nog al
eens onder de mat geveegd. De nadruk
werd gelegd op het 'idealisme', het 'alles
voor Vlaanderen', waarvoor men geleden
en gestreden had. Figuren die fundamenteel ondemocratisch hadden gehandeld en dus tegen de wil van het grootste deel
van het volk dat ze pretendeerden te vertegenwoordigen -, werden iconen: August
Borms, Cyriel Verschaeve, Staf De Clercq,
Joris Van Severen, e.a. Zij werden vooral
gezien ais slachtoffers van 'de Belgische
staat', en hun gedrag werd systematisch
vergoelijkt. Er is haast geen spoor van kritiek op hen te vinden in de werken van
Arthur de Bruyne, Jos Vinks, Mark Grammens enz. Tot vandaag de dag wordt met
deze 'voorbeelden' geschwarmt in nogal
wat Vlaams-nationale organisaties en
manifestaties.

18 mei 2000

XT aarmate de economie meer en meer onder druk komt
van de mondialisering blijkt ook de mogelijkheid van
een nieuw akkoord tussen de Europese Unie en de
vroegere koloniën, de zogenaamde ACP-landen (uit
Afrika, de Caraïben en dePacifique of Grote Oceaan),
allerminst vanzelfsprekend. Nelly Maes legt uit waarom.

Nelly Maes:
„De vrede In
de wereld kan
slechts verzekerd worden
als de armoede
wordt overwonnen."

De mislukking van de Wereldhandelsconferentie in Seattle schiep een nieuwe
opening voor een goede afloop. Na 18
maanden kwam er een nieuwe overeenkomst uit de bus ter vervanging van de
Lomé-conventie. In mei wordt deze overeenkomst ondertekend op de Fiji-eilanden. In maart jl. bogen Europese parlementsleden en afgevaardigden uit de ACPlanden in Abrija (Nigeria) zich over de
nieuwe uitdagingen; het 20e-eeuwse kolonialisme vervangen door partnerschap
tussen Noord en Zuid voor de 21e eeuw.

EEN NIEUW AKKOORD
Het nieuwe akkoord tussen de ACP-landen en de landen van de Europese Unie is
een kader voor zulk (nieuw) partnerschap, met rechten en plichten voor beide
zijden en evenzeer met voordelen voor
beide kanten.
Blijft de vraag of deze nieuwe overeenkomst de vrees van de arme landen voor
de schadelijke gevolgen van de globalisering voor hun zwakke economieën zal
kunnen wegnemen. ZuUen de overgangsperioden voldoende lang zijn? ZuUen zij
wel kunnen deelnemen aan de voordelen
van de liberalisering van goederen en

anderingen en behoeden voor de greep
van racisme en negativisme?
De vrede in de wereld kan immers slechts
verzekerd worden (of hersteld) indien de
armoede kan worden overwonnen.
Daarom is het een goede zaak dat het
nieuwe partnerschap de uitroeiing van de
armoede als eerste prioriteit heeft gesteld.
De parlementsleden van Noord en Zuid
moeten opvolgen of dit gebeurt. lUegale
immigratie moet gestopt worden en in de
plaats daarvan moeten tussen de partner-

geldt ook voor de landen in het zuiden.
De ontwikkelingssamenwerking zal daardoor van karakter veranderen. Ze zal minder bureaucratisch en meer strategisch
moeten worden opgevat.
Men zal veel meer resultaatgericht moeten
werken. Als we de armoedebestrijding tot
absolute prioriteit uitroepen zal de toegang tot onderwijs, de inschakeling van
vrouwen en de rechten voor kinderen
moeten worden waargemaakt. Tevens zullen de economieën moeten kunnen groeien op eigen kracht.

van kolonialisme
naar partnerschap?

De nieuwe conventie vervangt immers het
systeem van bescherming van de ACP-economieën door een systeem van regionale
vrijhandelsovereenkomsten (REPA 's) met
rechten en plichten en wederzijdse belangen.

diensten? Zal dit opwegen tegen het verlies van bescherming die zij in het vorig
akkoord genoten?
Na de mislukking van de Wereldhandelsconferentie in Seattle had iedereen wel
begrepen dat ook velen in de rijke landen,
samen met de Derde Wereld niet geloven
dat de vrije markt vanzelf tot uitroeiing

van de armoede kan leiden of tot rechtvaardige handelsbetrekkingen. De jongste
jaren zijn de arme landen er globaal op
achteruit gegaan. Hun aandeel in de
wereldhandel daalde van 6 % tot 2,8 %. De
armen werden armer.
Hoe zuUen de jonge democratieën hun
bevolking van de armoede kunnen redden
en daarmee hun geloofwaardigheid bewijzen? Hoe zullen de traditionele democratieën in het rijke Westen hun bevolking
kunnen redden van de angst voor de ver-

VU&ID op TV
Euro 2000: voetbal een feest?
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Op 10 juni a s wordt in liet Koning Boudewijnstadion Euro 2000 afgetrapt. Of liet
EK een feest wordt dan wel een siagveid voor tiooligans met een machteioos toel<ijl<ende overheid biijft de vraag VNOS biiict vooruit op liet gebeuren. Met desi<undig poiitiei< commentaar van Kamerlid Karel Van Hoorebeke, tiet Brugse gemeenteraadslid Jean-Marie Bogaert en VU-voorzitter Geert Bourgeois.
Maandag 22 mei e.k. - TV1 • 23u.10 - na het laatavondjournaal
Een programma van de Vlaams-Nationale Omroepstichting (VNOS)
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landen overeenkomsten komen over
immigratie en over terugkeer van illegalen. Dergelijke overeenkomsten zijn in
ieders belang.

ANDERE AANPAK
In zo'n nieuwe partnerovereenkomst zal
creativiteit aan de dag moeten worden
gelegd in een klimaat van openheid en
dialoog. Daarin zal ook het middenveld en
de politieke wereld moeten worden
betrokken. Dit vergt een correct bestuur
en een goed gezag in alle landen De strijd
tegen corruptie moet daarom overal met
meer kracht worden gevoerd. Niet aUe
regeringen zijn daartoe bereid!
De staat moet tegenwoordig terugtreden
op veel terreinen. Daardoor worden de
kansen maar ook de verantwoordelijkheid
van de privé -sector een stuk groter. Dat

Tot op vandaag zijn de ACP-landen van
30% tot 60% afhankelijk van de markten
van de Europese Unie. Als de bescherming
plots wegvalt, zou dit catastrofale gevolgen hebben. De vrije stroom van goederen en diensten kan welvaart opleveren
maar dat geldt lang niet voor iedereen.
Van de 71 partnerlanden behoren er 39
tot de minst ontwikkelde.
Omwille van de voedselveiligheid moet de
landbouw in deze landen kunnen produceren, ook als daarvoor bescherming
nodig is. Onze overbeschermde Europese
landbouw moet daaraan worden aangepast. Dat zal ook hier pijn doen en tijd vergen.
Rechtvaardige wereldhandel bestaat nog
lang niet, maar de nieuwe overeenkomst
wekt ten minste hoop naast vrees.
Nelly Maes,
Europarlementslid.

Schuld en boete,
vergeving en verzoening
(Vervolg van blz. 5)
Dat men in de jaren veertig en vijftig niet
kritischer inging op het verleden van het
Vlaams-nationalisme is begrijpelijk.
Elke beweging heeft 'helden' nodig om
zich aan op te trekken. En slachtoffers
doen het altijd beter dan verantwoordelijken. Maar het is onaanvaardbaar dat
men na een halve eeuw blijft vasthouden
aan de clichés. Het Vlaams-nationalisme
heeft tijdens WO II geen fraaie rol
gespeeld, en dat doet niets af van enig
begrip voor feiten en omstandigheden.
Wie dat niet wil inzien mag zich vragen
stellen over de eigen denkbeelden i.v.m.
democratie, mensenrechten en andere
hindamentele waarden van onze eigen-

tijdse, westerse beschaving.
***
De oproep van Lionel Vandenberghe om
de eigen fouten toe te geven, past dan
ook in een open, pluralistisch en democratisch gericht Vlaams-nationalisme.
Daarbij horen woorden als individuele en
collectieve verantwoordelijkheid. Een
persoon of een beweging die schuld
bekent, wordt alleen maar sterker en
dwingt respect af Dat geldt trouwens ook
voor de overheden van dit land: voor vele
Vlaams-nationalisten zal de rivier te diep
blijven als ook van daaruit geen bruggen
worden gebouwd.
Frank Seberechts
(De auteur is historicus en publicist)

"Vr ederlandstalige boeken over de Baltische landen
zijn veeleer zeldzaam, recente nog zeldzamer
Het is een voldoende reden om eentje dat einde 1999 verschenen is welkom te heten.

^

SAMENLEVING 4

Het boek 'De Balten, op de tweesprong
tussen Oost en West' is een groepswerk
van voornamelijk jonge Vlaamse maar ook
buitenlandse academici uit verschillende
disciplines. De initiatiefnemers hebben de
goede inval gehad, gebruik te maken van
de recente aanwezigheid van EU-hongerige Balten in Brussel. Zo bekomen wij
gegevens uit eerste hand.

VERDIENSTELIJK
In veertien opstellen worden behandeld:
kunstleven, de Hanze, het verval van de
oude Pools-Litouwse republiek, het jodendom, politieke geschiedenis, op zoek naar
veiligheid, Rusland en de Baltische staten,
handelsrelaties met België en Luxemburg
tussen de wereldoorlogen, de economische overgang van Estland, de uitbreiding
van de EU, Esdand EU-kandidaat, Letland
en de EU, Litouwen en de EU, Balten en
Skandinaven.
Gezien het grote aantal medewerkers is
een eenvormig oordeel over het geheel
van hun bijdragen niet mogelijk. Dat de
stijl van de vertaalde stukken minder
levendig is, kan aan de vertaler liggen.
Samenvattend dient dadelijk gezegd dat
hier verdienstelijk werk geleverd is, met
veel begrip voor het dramatische verleden
van de betrokken volkeren (Litouwers,
Letten en Esten, die eigenlijk geen Balten
zijn) maar van daaruit vooral naar de toekomst gericht.

Toch zijn wij bij de lezing op zovele op z'n
minst betwistbare beweringen gestoten
dat alleen plaatsbeperking ons tegenhoudt, erop in te gaan. We beperken ons
dan ook tot enkele algemene beperkingen.
Dat Polen en Litouwers lange tijd goede
maatjes geweest zijn is overdreven. De
verpoolsing van heel wat Litouwers, om te
beginnen met de hogere standen, wijst op
een gang van zaken die ons uit eigen ervaring goed bekend is.
Het getuigt van openheid de medeplichtigheid van Balten aan de jacht op joden

is betreurenswaardig want onpraktisch.
En dat in de uitgebreide bibliografische
lijsten nauwelijks een Duits werk te
bespeuren is, zal wel een teken des tijds
zijn; dit niettegenstaande de massale aanwezigheid van Duitsers in het Balticum
sedert de 12de eeuw en een overvloed
aan Duitse literatuur over dit gebied
Anderzijds dient de onbevangenheid
waarmee de meeste medewerkers plaats-

De Balten nu
niet te verhelen. Het ware echter evenwichtiger, de verklaring ervoor, nl. de hatelijke rol van de Joden bij de deportatie
van nagenoeg de ganse Baltische bovenlaag naar Siberië in 1940, te belichten.

VERWONDERLIJK
Het is verwonderlijk, in zo'n recent en grotendeels Vlaams werk geen spoor te vinden
van de overeenkomsten die vrij onlangs,
onder de vorige Vlaamse regering, met
Letland en vooral met Litouwen (uitbouw
van de haven van Memel) gesloten werden.
Dat in een boek waarin zovele plaatsnamen komen slechts twee kaarten staan
afgebeeld, die dan nog erg sober uitvallen.

namen in de oorspronkelijke taal gebruiken, ook wanneer deze Duits is, geprezen.
Voor lezers van dit blad kan het belangwekkend zijn te vernemen hoeveel invloed
de Nederlanden op de Hanze uitgeoefend
hebben: tot zelfs de omgangstaal der
Hanze was Nederduits. Zij stond dus dichter bij het Nederlands dan bij het Duits.
De Russen die in de Baltische landen
recent door de sovjetstaat werden ingeplant en die zich nog steeds arrogant
opstellen, worden eüaas ook in dit werk
tot 'minderheid' bevorderd. Zulke
Ruslandhorige, conformistische en westers-egoïstische uitlating kunnen we moeilijk onvermeld laten. Vergelijkingen met
onze 'migranten' gaan niet op.

Alternatieven voor havenultbouw Zeebrugge
Vlaams volksvertegenwoordiger Jan
Loones ondervroeg minister-president
Patrick Dewael opnieuw over de gebiedsbestemmingen bij de havenultbouw van
Zeebrugge.
In een eerdere vraag omtrent dit dossier,
had Jan Loones zich reeds tot de vier
bevoegde Vlaamse ministers gericht.
In een gecoördineerd antwoord van de
minister-president kreeg de volksvertegenwoordiger toen de verzekering dat op
het niveau van LIN {Leefmilieu en
Infrastructuur), door alle belanghebbenden, in onderiing overieg, gezocht werd
naar een duurzame oplossing.
De minister-president sprak over het
komen tot een win-win-situatie, zowel
voor werkgelegenheid als voor de natuur.
Uit het huidige antwoord van de ministerpresident begrijpt Jan Loones dat voor
wat betreft een oplossing op korte termijn
het overleg in afspraken resulteerde. Die
laten de recent geplande ontwikkeUngen
in de achterhaven van Zeebrugge toe.
Wat betreft de ont' ikkeling op lange termijn, zullen de l» . ..omstige beslissingen
afhangen van de resultaten van een MERstudie en een strategisch plan.

WENSELIJK
Al deze kritiek maakt ons niet blind voor
de gedegen terreinkennis die uit al de bijdragen blijkt. Wie, om welke reden ook,
belang stelt in de Baltische landen, vindt
er een actuele bijwerking van hen
betreffende gegevens op vele gebieden.
In verband met de toekomst gaan de
auteurs wel voorbij aan een vraag die bij
ons al langer leeft. Hoe lang zal het nog
duren vooraleer het sterke vrijheidsstreven van de Baltische naties en de vastberadenheid om 'in volledige vrijheid' aan
de eigen toekomst en welvaart te bouwen,
onverenigbaar wordt met een Europese
Unie, die geenszins wil steunen op natiestaten, laat staan op volkeren? Trouwens,
mutatis mutandis geldt dit voor alle OostEuropese volkeren. Misschien kunnen
ook wij, mede dankzij hun druk, hierbij
ooit garen spinnen? Contacten en afspraken in die zin zijn zeer gewenst.
Kareljansegers

o& De Balten, op de tweesprong tussen Oost en West. Lewis Carrafieüo,
Lutgart Spaepen en Nico Verongen
(red.). Uitg. Garant, Leuven/
Apeldoorn, 1999- 248 bk., 690 fr.

De vu heeft
nooit getwijfeld
contacten te
leggen met
politici uit
Baltische landen. Reeds vlug
na zUn aanstelling ging president
Landsbergis
van het pas
onafhankeiilke
Litouwen In op
een uitnodiging
van Europarlementsild Jaak
vandemeuiebroucke.
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Vanaf volgende week in

Een gerechtelijke
koehandel
Maart 2000 De lezer zal het zich herinneVerhofstadt
ren In ruil voor de goedkeuring van het
verraadt
snelrecht vroegen én kregen de
Vlaanderen
Franstaligen de benoenning van eentalig
Franssprekende magistraten in Brussel
Nochtans moeten in het tweetalige
Brussel ook de rechters tweetalig zijn en
dat sinds de taalwet in gerechtszaken,
een verworvenheid uit 1955
Zeebrugge uitbreiüen, Ja, maar met overleg.Maar al die tijd hebben de Franstalige
rechters In Brussel het vertikt om Nederlands te leren De heren Verhoftadten
• alternatief 2: de uitbouw van de achterVerwilghen (VLD'ers) verklaarden zelfs dat
iWMA
haven van Zeebrugge zonder de aansnijFranstalige rechters in Brussel de wet met
ding van een gebied in het zuidwesten van
moeten naleven en dus ook geen talexamen moeten afleggen Deze koehandel is een regelrecht
de achterhaven met een oppervlakte
verraad aan Vlaanderen en aan degenen die ooit voor de
gelijk(aardig) aan de oppervlakte van 5%
totstandkoming van de taalwetten hebben geijverd
van de haven van Zeebrugge.
Vandaar dat VU&ID uitpakte met de slogan in het tweetalige Brussel moeten Vlaamse rechters tweetalig zijn,
Franstalige rechters moeten eentalig zijn
In het strategisch plan voor de achterhaVanaf volgende week beschrijft Mare Platel in een eerste
ven van Zeebrugge, dat opgesteld wordt
aflevering hoe deze belangrijke taalwet van 1935 tot stand
IS gekomen en wat ze inhoudt In een tweede aflevenng
in uitvoering van het regeerakkoord en
hoe ze nauwelijks werd toegepast en hoe de Vlamingen in
binnen de krijtlijnen van het Ruimtelijk
paars-groen ze als wisselgeld gebruikten voor het snelStructuurplan Vlaanderen, zal bijzondere
recht
WU
aandacht gaan naar een zuinig ruimtegebruik binnen de haven.

&w.

ALTERNATIEVEN
Voor wat de MER-studie en het strategisch
plan betreft is het belangrijk de juiste tekst
van de minister-president te kennen. I.vm.
de ontwikkeling van de achterhaven moeten drie scenario's worden onderzocht:
- basisscenario: de uitbouw van de achterhaven van Zeebrugge zonder de aansnijding van het niet opgehoogd deel (174
ha) van het vogelrichtlijngebied;
- alternatief 1: de maximale uitbouw van
de achterhaven binnen de huidige grenzen van het industriegebied op het
gewestplan;
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De regionale vu-krant

VLAAMSEVBUE
DEMOKRATEN

De Volksunie werft aan

een assistentcommunicatiemedewerker (m^)
Ons aanbod:
De VU wenst op korte termijn haar communicatieactiviteit te verbreden U i<omt tereclit in een reiatief klein maar hecint team dat werkt aan projecten
als het VU-ledenbiad, de VU-webstek, de VU-programma's op radio en tv, de communicatie met
ieden, sympathisanten en bijzondere doelgroepen,
en natuurlijk ook de algemene publiekscampagnes
van de partij Interne en externe communicatie wisselen eikaar dus af. De raakvlakken met aspecten van
partijorganisatie zijn legio. U rapporteert rechtstreeks
aan de directeur
Uw profiel:
Werken bij de VU vraagt een stevige politieke en
maatschappelijke Interesse en natuurlijk ook een
enthousiast inlevingsvermogen in het partijpolitieke
werk U bent een stressbestendige ploegspeler en
ambieert duidelijk meer dan een 9 tot 5-job U heeft
een uitstekende taalbeheersing, bent vlot met de
pen en heeft goede eindredactionele vaardigheden.
Computerwerk schrikt u niet af, integendeel, informatie- en communicatietechnologie zijn uw vertrouwd terrein U kan op uitvoerend niveau creatief
en zelfstandig werken en heeft elke dag de gezonde
kntlsche ambitie om de communicatielat weer eens
hoger te leggen U haalde een relevant diploma in de
richting communicatie- of marketingmanagement
(niveau hoger niet-universitair onderwijs), eventueel
aangevuld met enkele jaren ervaring.

Na de persmededeling van 20 januari 11.
waarop de plaatselijke VU-afdeling bekend
maakte dat, gezien de gelijklopende visie
van Agalev en VU over lokale aangelegenheden, beide partijen een kartel zouden
vormen voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen, werd door beide besturen druk vergaderd en gewerkt.
Op zondag 7 mei jl. was het dan zover en
kon worden kennisgemaakt met 16 van de
31 kandidaten voor de verkiezingen. De
lijst gaat onder de naam VIA.
Het was de lijsttrekker die de kandidaten
voorstelde en de werkwijze toelichtte.
Lieve Favoreel-Craeynest: „Wij willen
iedereen betrekken bij de aanstaande verkiezingen. Dit is geen zaak van een
bestuur alleen, maar van iedereen.
Wij willen alle kandidaten de kans geven
om inspraak te hebben in ons verkiezingsprogramma, over onze propaganda en over
de te volgen koers. Daarom zijn alle suggesties zeer welkom net zoals de medewerking van iedereen zeer gewaardeerd wordt.

tel. 02/ 219 49 50 - fax 02/ 217 35 10
Méér Info over de VU vindt u op: www.voliGunie.be

De koepel van Gentse Vlaamsgezinde verenigingen kent jaarlijks de trofee de
'Gouden Draak' toe. Dit als aanmoediging
en beloning van een zaakvoerder die resoluut voor een originele Nederlandse handelsbenaming kiest.
Alhoewel de vereniging kandidaturen ontvangt van dekenijen en gemeentelijke
raden voor cultuurbeleid en ook zelf
mogelijke kandidaten opspoort, stelt zich
het probleem dat om allerlei redenen
bepaalde handelszaken niet worden aangebracht.
Daarom doet 'De Draak - Vlaams Overleg
Gent' een beroep op de inwoners van
Gent en omstreken om nieuw opgestarte
zaken (hoogstens anderhalf jaar) kenbaar
te maken. Het spreekt voor zich dat naast
de Nederlandse handelsbenaming, ook
groot belang gehecht wordt aan de wijze
waarop de klanten aangesproken worden.

Carrette, kleuterleidster 12. Jean-Pierre Chiers, bediende. 16. Jacques Vandenheede, bewaker
18. Cino Decomble, bedlende. 20. Nik De ClercQ, student. 22. Roos Verbrugghe, gezinshelpster
2i. Godfried Deleu, elektricien. 26. Edith Lepiae-Serlet. 28. Dirk Vanholme, leraar LO. 30. Eric
Ingels, elektricien en beeldhouwer 31. Renaat vandenbuicke, verzekeringsmakelaar

Ook na de verkiezingen zal het kartel verder blijven bestaan en zullen allen optreden als één fractie."
DE KANDIDATEN
Door een werkgroep uit de besturen werd
volgende verdeling bereikt: 15 kandidaten
van VU, 15 van Agalev, 1 onafhankelijke.
L. Favoreel-Craeynest: „De gemiddelde
leeftijd van de nu reeds bekende kandidaten is 46 jaar. Niet zo jong, maar ervaring
heeft ook belang bij het besturen van een
gemeente, het kunnen toch niet allemaal

BV's zijn. Toch hebben wij een jongere
van 19 jaar op onze lijst, een student en
voorzitter van VUJO-Zuid, zodat ook de
jeugd inspraak zal hebben. Wij werken
eraan om de gemiddelde leeftijd van de
volledige VIA-lijst op 40 jaar te brengen.
Verder zijn er 11 mannen en 5 vrouwen,
zijn er 7 kandidaten van Menen, 6 van
Lauwe en 3 van Rekkem. Zowel de verdeling naar deelgemeenten als naar manvrouw-verhouding wordt volledig in evenwicht gebracht met de kandidaten van
Agalev"
Veel succes in Menen-Lauwe-Rekkem!

de gevoerde publiciteit in de winkel en in
het uitstakaam, de reclame verspreid via
strooibriefjes of reclamebladen.
Een selectie van de aangebrachte handelszaken zal genomineerd worden. De uitreiking van de 'Gouden Draak 2000' is
gepland voor woensdag 29 november
2000.
Vanaf dit jaar komt er bovendien een nieuwigheid bij: de 'Orde van de Gentse

Draak'. Met dit project wordt iemand in
het zonnetje gezet die zich het afgelopen
jaar op bijzondere wijze verdienstelijk
heeft gemaakt op het vlak van de promotie van de Vlaamse identiteft in de ruimste
zin.
Ondermeer kan hier uitgekeken worden
naar de horeca-sector. Wie naar aanleiding
van de verspreiding van het boek 'Culinair
Nederlands' zijn/haar dranken- en of spijskaart heeft vernieuwd, komt - afhankelijk
van de originaliteit - in aanmerking voor
een nominatie. Er kunnen echter nog tal
van redenen zijn waarom een persoon,
instelling of vereniging kan worden voorgedragen.
Kandidaturen worden ingewacht tot eind
juni 2000.
Voor meer informatie:
Jovastraat 8, 9050 Gent-Gentbrugge,
tel. 09/231.55.17.

VLAAMSE
KOERIERDIENST
Binnen- en
Buitenland

Afhalen van palinggerechten mogelijk
Openingsuren
van maandag tot en met donderdag
12 uur tot 14 30 u u r - 18 uur tot 21 30 uur
Zaterdag
18 uur tot 22 uur
Zondag
12 uur 21 30 uur
Verlofperiode
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1. Ueve Favoreel-Craeynest, gewezen schepen. 4. Mare Beghein, verzekeraar en sportief
manager 6. Herman Cosman, ingenieur 8. Dieter Wysier (onafh. kand.), bediende. 10. Dini

Gentse Draak zoekt gouden draak

Uw reactie:
Als deze functie u boeit dan nodigen we u uit zo snel
mogelijk (en zeker vóór 31 mei e k.) uw sollicitatie
met uitgebreid CV én motivatie te sturen ter attentie
van VU-secretaris Laurens Appeltans. Voor meer
informatie over de vacante functie belt u VU-directeur Nico Moyaert op het nummer 02/219.49.50 of
u stuurt een e-postbencht naar vacature@volksunie.be.

Volksunie - Barrlkadenpieln 12,1000 Brussel

De voorgestelde kandidaten kregen een steuntje van VU-voorzitter Ceert Bourgeois. Hier de
samenstelling van de lijst

de maand december

Basisprijs:
- vast reclit
bef. 150,- bef. 10,- per Vxx\.

TeL 050/42.62.67
(na 20u.)

Na afloop van het VU&ID alliantiebe
stuur van maandag 15 mei jl werd vol
gende persmededeling verspreid

ZILVERFONDS:
CONSUMPTIECOALITIE
HEEFT LOOD IN DE
SCHOENEN
Omtrent het regenngsgekibbel rond het
Zilverfonds bepleit het VU&ID alliantie
bestuur een fundamenteel open poli
tiek debat over de hervorming van het
sociale zekerheidsstelsel inclusief de
communautaire dimensie In de profile
nngstrijd binnen de federale regenng
tracht Vande Lanotte een dam op te
werpen tegen het liberaal pleidooi voor
een lineaire belastingverlaging Voor
VU&ID dienen regenng en parlement
echter de moed op te brengen om het
debat open te trekken naar de toekomst
van de gehele sociale bescherming
Deze regering dient af te stappen van
politieke ad hoc discussies ten bate van
het eigen partijprofiel waardoor een
fundamenteel debat handig uit de weg
wordt gegaan

Voor wanneer een algemene hervor
ming van het pensioenstelsel van het
sociaal ambtenarenstatuut van de
gezondheidszorg van het statuut van
de zelfstandige
' Edelmetalen wor
den hoog in het vaandel gedragen
maar wanneer het een omvattend
debat ten gronde betreft heeft de fede
rale regenng lood in de schoenen

Het alliantiebestuur
deelt mee
VU&ID houdt intussen vast aan de pno
nteit voor een versnelde schuldaf
bouw Minister Vande Lanotte mag
zichzelf dan wel portretteren als een
goede (financiële) huisvader welke
geldbeheerder opteert voor de aanleg
van een spaarpot ten nadele van een
snellere schuldafbouw' Louter de
financiële tussenpersonen die de lenin
gen verstrekken varen hier wel bij
Bijkomend bedient de minister zich van
de foute argumentatie dat door de ere
atie van een Zilverfonds de financiële
toekomst van komende gepensioneer

OOST-VLAANDEREN
Ma.

22

mei

de generaties gevrijwaard blijft Door
een verdere schuldafbouw die trouwens veel profijtiger uitvalt berust de
keuze inzake de organisatie en financie
ring van de pensioenen bij de huidige
en toekomstige generaties zélf
De regenng improviseert er maar op los
om alle coalitiepartijen een geschenk te
gunnen zonder écht politieke keuzen

SINT-AMANDSBERC:

Gespreksavond met senator Vincent Van
Quickenbome Om 20u in zaal Macaco
Antwerpse stwg 237 Org
VU-st Amandsberg/Oostakker
Dl. 23 mei NlNOVE; Daguitstap naar
Antwerpen met VVVC-Nmove Vertrek
omm 8u aan PTI Centrumlaan te Ninove
Deelname 900 fr (storten op rek 9791300520 46) Met bezoek aan meerdere
bezienswaardigheden Inschrijven vóór 10
mei Terug rond I9u
za. 17 Juni GAVERE: 18de
Zomerbarbecue Vanaf I9u 30 m zaal
Nova Steenweg 82 te Asper Aperitief met
hapjes scampi s varkensham en dessert
aan 600 fr (-18j 300 fr) Inschrijven vóór
15/6 bij bestuursleden Org VU&IDCavere

WEST-VLAANDEREN
Do 18 mei BRUGGE Annick
Verslegers over De (late) terugblik van
een ex-non Om 15u in De Gulden Spoor
t Zand 22 te Brugge Toegang 50 fr Org
Informativa vzw
Vr. 19 mei BRUGGE: Quiz
Wisselbeker Jean-Marie Bogaert Om
20u 30 in de Schipperschool Komvest 40
Brugge (ingang witte houten poort) Quiz
over algemene kennis Deelname in groepen van 3 Deelname 100 f r p p
Inschrijven vóór 15/5 bij Joel Boussemaere
(050/67 32 98)
Gerard
Vanhecke
(050/67 31 29)
Of
Hilde
Jaques
(050/33 80 53) Org Vlaams Forum
•Vla 22 mei BRUGGE: Art-deco-wan
deling te Knokke o 1 v Omer Domdrecht
Org en info WVC Brugge Zuid tel
050/38 35 12
WO 24 mei BRUGGE- Kijkdames
Voordracht met dia s door Jo Berten Om
15u in de Magdalenazaal Violierstraat 7 te
Brugge Deelname 70 fr met koffietafel
140 fr Deuren om 14u Org VVVCBrugge-Centrum
nDo. 25 mei BRUGGE: Leeskring van
VVVG-Brugge Centrum
OI v
Omer
Dombrecht Een mensch van goeden wil
van Gerard Walschap Info 050/67 31 29
za. 27 mei OOSTENDE: Ledenfeest
van vu Oostende in het unieke vernieuwde kader van het Fort Napoleon Aanvang
om 19u 30 met aperitief gevolgd door

te maken Na het consumptiefedera/zs
me introduceert Verhofstadt de con
sumptieco3//De ieders honger wordt
gestild door een graai uit de schatkist
De creatie van een Zilverfonds én
een versnelde schuldafbouw én een
belastingverlaging is budgettair
onhoudbaar en kan zodoende wor
den afgedaan als electorale volksver
lakkenj

barbecue
Deelname
650 fr
pp
Inschrijven en storten vóór 22/5 op rek nr
475-5135651-02
Ma.
5 juni
ROESELARE
Filmmuziek Originele muziek en filmfrag
menten met Frangois Verbeiren Om
14u 30 in PC
Kattenstraat 29 te
Roeselare Org VWG-Roeselare
Di.
6
Juni
BRUGGE:
Namiddaguitstap Kunstwerkateliers Arte
Grosse te St -Michiels en het Kasteel van
Loppem met park info en org VWGBrugge-Noord tel 050/38 10 08
WO. 14 Juni BRUGGE. FellX
Decabooter brengt Fijne humor Om 15u
in PCH Magdalena Violierstraat 7 Deuren
vanaf 14u Deelname 70fr zonderen 140
fr met koffietafel Org VVVG-BruggeNoord
Ma. 19 Juni BRUGGE: Natuurwandeling te Zevenkerken o I v Omer
Dombrecht Org en info WVG-BruggeZuid tel 050/38 35 12
Ma.
19 juni ROESELARE:
Boekbespreking met Ingrid Scherrens Het
Parfum van Susskind Om 14u m
Gaaipersstraat 2 te Roeselare Org VWCRoeselare
Di. 20 Juni BRUGGE: Margriet
Hermans spreekt over Vrouw en politiek
Om 20u in t Leitje t Leitje 56 Ver
Assebroek Org en info Vlaams Forum
tel 050/33 80 53
WO. 28 juni BRUGGE- J Verhaeghe
over Misdaad en straf in de 17de en I8de
eeuw Om I5u in PCH Magdalena
Violierstraat 7 Deuren vanaf 14u
Deelname 70 fr zonder en 140 fr met koffietafel Org VWG-Brugge-Noord

ANTWERPEN
WO. 17 mei BERCHEM- Humor in
de literatuur door Herman Daems Om
20u m CC B te Berchem Org FWBerchem
Do. 18 mei LiER: Johan Sauwens
spreekt over inburgering Om 20u in het
Vlaams-Nationaal Centrum Berlarij te Lier
Toegang gratis Org VU-Lier en VUJONeteland Info immanuel Seynaeve
(0495/53 38 00)
Vr. 19 mei OUD-TURNHOUT: VU&IDOntmoetingsavond Info-avond n a v de
gemeenteraadsverkiezingen Om 20u in
De Djoelen Org VU&ID-arr Turnhout
Info Jan Hermans 014/41 82 03 Joris
Frederickx
014/61 38 67
Louiza
Troonbeeckx 014/63 40 33 Flor Van
Noppen 014/37 25 45 Frida Adams/Jan
van Der Vloet 014/63 33 60 Margriet
Hermans 014/43 91 89 Jan Vorsselmans
014/63 49 10

Geert Bourgeois
Algemeen voorzitter VU

vr.

26

mei

VU-Meise neemt
afscheid van
Maurice Passchyn
Vn)dag 12 mei )1 is Maunce
Passchyn plots overleden
Maurice was een van de grt)
steunpijlers van de VU afdeling
Meise-Wolvertem Hij was voort
durend bezig met het wel en wee
van de afdeling en steeds onder
weg met lidkaarten en andere
kaarten Hi) behoorde sinds
)aren tot de topwervers van het weekblad WIJ ook nu weer
maakte hij deel uit van de werversgroep
Iedereen kende Maunce die bij weer en wmd met zijn fiets
de gemeente doorkruiste
Maunce was het protoype van de ideologische flamingant
voor wie niets te veel was voor het welzijn van zijn
Vlaanderen
Maunce wordt vnjdag 19 mei om lOu begraven in de
Laurentiuskerk te Wolvertem

MERKSPLAS: VU&ID-

Ontmoetmgsavond Info avond n a v de
gemeenteraadsverkiezingen Om 20u in
het Parochiehuis
Org
VU&ID-arr
Turnhout Info Jan Hermans 014/41 82 03
Joris Frederickx 014/61 38 67 Louiza
Troonbeeckx 014/63 40 33 Flor Van
Noppen 014/37 25 45 Frida Adams/Jan
van Oer Vloet 014/63 33 60 Margriet
Hermans 014/43 91 89 Jan Vorsselmans
014/63 49 10
Za. 20 mei BONHEiDEI^I- Reuze bar
becue van VU-arr Mechelen Vanaf 17u in
de Krankhoeve
Gastspreker
Geert
Bourgeois
Info en kaarten
Mare
Hendrickx 0495/10 17 27
zo. 21 mei MECHELEN. Benefietavond voor de vervanging van de uitge
brande VU en VLD campagnebus Vanaf
19u 30 in zaal Theatnum Met optreden
van Walter Grootaers en Coco Spint reuze
tombola korte gelegenheidstoespraken
Info Mare Hendnckx 0495/1017 27 of
015/21 92 30
zo 21 mei BERCHEM: Met FWBerchem naar aperitiefconcert Rebels
maar beminnelijk met Paula van Parijs
Gevolgd door kaasbuffet en geleide wandelijng In de Orangerie van domein
Vorderstein Info bij FW-Berchem
zo 21 mei EDEGEM: FW Edegem
naar aperitiekfoncert Rebels maar beminnelijk (zie hierboven) Info en kaarten bij
H Dewit
Zo 21 mei VOSSELAAR. Vosselaar
anders bekeken Fotozoektocht vanaf 14u
Vertrek Diepvenneke Vosselaar Deelname
40 fr ( 12j gratis) Org Vlaamse Kring
Noorderkempen i s m Rodenbachfonds
info Jons Frederickx 014/61 38 67
zo 21 mei SCHOTEN- Apentiefconcert Rebels maar beminnelijk met Paule
Van Parys op clavecimbel Om 11u m
Kasteel de Oranjerie Domein Vordenstein
(ingang Kopstraat) Org FW-prov Ant
werpen info Els De Jong (03/645 40 61)
of Lutgart Vangramberen (03/322 05 36)
Ma

22

mei

WOMMELGEM.

Herdenkingsmis voor Jan Puimège Om
I9u
in OLV Boodschap Volkaertslei te
Wommelgem-Laar Org KK Jan Puimège
WO. 24 mei BERCHEM Bezoek aan
het Museum Mayer-van den Bergh
Samenkomst om 13u 50 aan het museum
Lange Gasthuisstraat Rondleing met gids
om 14u stipt Deelname 100 fr Ook heren
welkom Inschrijven op voorhand Org
FW-Berchem
WO. 24 mei TURNHOUT: Frieda
Brepoels spreekt over Duurzaam beleid
voor Vlaanderen Om 20u in De Warande
Keldercafe Org Vlaamse Kring Turnhout

za. 27 mei NiJLEN: Vormingscursus
n a V de gemeenteraadsverkiezingen
Werking van de gemeenteraad het schepencollege en het OCMW Van 10 tot I2u
in zaal Kempenland Org VU Ranst i s m
VCLD
Info
Lutgart
Van Dessel
(03/384 18 09)
of
Hilde
Houwen
(02/219 25 00)
za. 27 mei LINT- Leden- en sympat
hisantenfeest VU&ID Lint in Congreszaal
Ontmoetingscentrum De Witte Merel
Aanvang 20u 30 met aperitief warm
buffet dessert en koffie Deelname 600
f r p p Gastspreker Patrik Vankrunkelsven
Inschrijven Els Madereel (03455 83 70)
zo
28 mei WOMMELGEM.
Apentiefconcert met het Zulawskitno Om
10u45 in Home St Jozef Org KK Jan
Puumège
Do 1 juni BERCHEM Uiterste
inschrijvingsdatum voor de FW-uitstap
naar Normandie op 21 22 23 en 24/9
Deelname 12 800 fr Inschrijven door storting van voorschot (5 000 fr) op rek nr
412-6188941-31 van FW-Berchem Meer
info 03/321 73 60
za. 10 Juni MERKSEM. 3de Grote
familiequiz Om 20u in De Knng Jaak De
Boeckstraat 73 te Merksem Ploegen van 3
tot 6 personen 100 f r p p Iedereen pnjs
Org De Cammer Info en inschrijvingen
Peter Annys 03/644 77 85
Za 17 juni WOMMELGEM- Jaarlijks
braadfeest Om I4u in de Kastanjelaan 4
te Wommelgem Met gelegenheid tot
allerhande volkèspelen Org KK Jan
Puimège
Ma. 19 Juni VOSSELAAR VU&ID
Ontmoetingsavond Info avond n a v de
gemeenteraadsverkiezingen Om 20u in
het oude gemeentehuis Org VU&ID arr
Turnhout Info Jan Hermans 014/41 82 03
Joris Frederickx 014/61 38 67 Louiza
Troonbeeckx 014/63 40 33 Flor Van
Noppen 014/37 25 45 Frida Adams/Jan
van Der Vloet 014/63 33 60 Margriet
Hermans 014/43 91 89 Jan Vorsselmans
014/63 49 10
WO. 21 juni BERCHEM Bustuistap
met FW-Berchem Terug naar Oosterdonk Vertrek om lOu stipt aan wachthokje gidsen busparkeerterrein Zuiderterras Einde rond 17u Deelname 1 100 fr
Info en inschrijven (voor 25/5) bij
bestuursleden FW-Berchem
DO 29 mei TURNHOUT VU&ID
Ontmoetingsavond Info avond n a v de
gemeenteraadsverkiezingen Om 20u in
De Warande Org VU&ID arr Turnhout
Info Jan Hermans 014/41 82 03 Joris
Frederickx
014/61 38 67
Louiza
Troonbeeckx 014/63 40 33 Flor Van
Noppen 014/37 25 45 Frida Adams/Jan
van Der Vloet 014/63 33 60 Margriet
Hermans 014/43 91 89, Jan Vorsselmans
014/63 49 10
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D egin deze maand was het precies 65 jaar geleden
dat prof Scharpé overleed. In tal van wetenschappelijke werken komt men zijn naam herhaaldelijk
tegen, maar weinigen weten nog wat de man heeft
gedaan en voor Vlaanderen heeft betekend.
Om het geheugen op te frissen brengt ons weekblad een
korte biografie van deze talentvolle wetenschapper en
eminente Vlaamse voorvechter
•
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Louis Gustave Adolphe Scharpé, later
noemde hij zich steeds Lodewijk, werd
geboren in het West-Vlaamse Tielt op 24
oktober 1869- Zijn vader Ludovikus
(Brugge 1827 - 1892) was beambte der
accijnzen, later belastingontvanger te
Brugge.
In 1897 huwde Lodewijk Scharpé met de
Brugse Esther Cecile Adrienne Legein.
(1867 - 1922). Uit dat huwelijk werden,
tussen 1898 en 1913, tien kinderen geboren, vijf jongens en vijf meisjes. Eén zoon
overleed reeds in 1937. Twee dochters
huwden 'bekende Vlamingen': Maria met
de Kortrijkzaan ir. Tony Herbert, (medeoprichter van de Kredietbank en van de
Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging), Louiza met Jozef De Belie jr uit
Sint-Niklaas (medestichter van de VTB).
VAN 'COMMIS REDACTEUR' TOT...
Het is goed om weten dat de jonge
Scharpé tijdens zijn studies midden een
periode van ingrijpende veranderingen
door taal- en schoolstrijd belandde. Het
onderwijs was nog overwegend in het
Frans. Die strijd tot vervlaamsing zou een
belangrijke stempel op zijn toekomst
drukken. Als laureaat van het atheneum te
Brugge (van 1886 tot 1890, met o.m. Julius Sabbe als leraar) doorliep Scharpé aan
de Gentse universiteit van 1890 tot '94 als
eerste student de pas opgerichte afdeling
Germaanse Filologie, met ondermeer/.-f
Vercouillie (Nederiands) en L de la Vallée
Poussin (Sanskriet) als hoogleraren. De la
Vallée Poussin zou later sterk bemiddelen
om Scharpé aan de Leuvense universiteit
te introduceren, en, toeval of niet, de
jongste zoon Adriaan A. Scharpé (1913 1986) onderwees later Sanskriet aan de
universiteit van Amsterdam.
In de doctoraatsjaren moesten de germanisten kiezen tussen het Engels of het
Duits. Scharpé verkoos de studie van de
Duitse taal en literatuur, en doctoreerde
er met een verhandeling over 'De waerachtige Fabulen der Dieren' van de Brugse rederijker Eduwaerd De Dene. Ook in
Gent werd hij door zijn professoren
gesterkt in zijn overtuiging voor de Vlaamse ontvoogdingsstrijd Pas afgestudeerd
won Scharpé een rijksbeurs voor buitenlandse studiereizen die hem in Leiden,
Straatsburg en Parijs brachten.
Eind 1895 kon hij, op voordracht van/om
Helleputte, als redacteur aan de slag bij de
krant Het Vlaamsche Volk. Parallel daaraan
bezorgde Helleputte hem een job bij het
ministerie van Binnenlandse Zaken, als
'commis rédacteur 2e classe'. Zoals vele
Vlamingen toen, verhuisde de jonge ambtenaar om den brode naar Brussel, waar
hij woonde in de Malibranstraat te Eisene
Tijdens die periode ging Scharpé handschriften nasnuffelen in de Koninklijke
18 mei 2000
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bibliotheek van Brussel en in het stadsarchief van Brugge, zoekend naar volksliteratuur over dierenverhalen, lof- en liefdeliederen en zo meer. Hierover publiceerde
hij zijn bevindingen in diverse Vlaamse
tijdschriften van toen. Zijn grootste werk
in die periode was een driedelige uitgave
samen met J.W. Muller (1858 - 1945), een
Leidse hoogleraar die hij tijdens zijn studiereis ontmoet had. De bespreking van
de tekst was een kolfje naar zijn hand. de
toen gebruikte taal, het Middelnederlands, geleek sterk op het West-Vlaams. En
dat was vanzelfsprekend ook zijn huistaal.

Ët'?-^. 10.18691

...PROF IN LEUVEN
Begin 1898 solliciteerde Scharpé voor een
betrekking aan de universiteit van Leuven.
Hij mocht van zijn ministeriebaas slechts
één namiddag doceren, en verlichtte het
lesprogramma van Lecoutre met de vakken Duitse volksliteratuur en middeleeuwse Vlaamse schrijvers.

Na die 4 jaren als buitengewoon hoogleraar werd Scharpé in 1902 tot secretaris
benoemd bij de faculteit en in 1903 tot
gewoon hoogleraar aangesteld.
Hij had blijkbaar zijn bestemming gevonden want hij schreef: „Voortaan zal ik mij
dus gansch aan de studies kunnen wijden,
en daarbij een onafhankelijkheid genie-

Prof. Dr. Lodewijk
G. Scharpé

;n maan 1927 vierde het Vlaams Verbond zijr)
zilveren jut)ileum. Hoogtepunt van de viering
was een groots studentenfeest met hulde
aan Lodeniji< Scharpé Het studentenblad
omschreef de prof als 'raadsman, vermaner,
leidsman, boeteprediker en voedstervader
der studenten'.

ten, die ik aan 't ministerie derven
moest."
Een jaar later al, in 1904, moest hij de vakken over de geschiedenis van de moderne
Germaanse letterkunde erbij nemen
wegens het overlijden van prof Paul
Alberdingk-Thijm. Gedurende zijn carrière doceerde Scharpé haast alle vakken uit
het Nederlandse en Duitse taalgebied, en
hielp mee aan de verdere uitbouw van de
Germaanse afdeling. In zijn voortdurend
streven naar Vlaamse ontvoogding onderwees hij nagenoeg alle vakken in het
Nederiands, wat vóór 1932 helemaal niet
vanzelfsprekend was! Scharpé vond het
trouwens onzin om Vlamingen een andere taal langs een vreemde taal, vb. Duits
via het Frans, aan te leren.
Een van zijn meest bekende oud-studenten, Ernest Claes, schreef over hem:
„Zijn lessen waren als een soort improvisatie, zonder methode, zonder afgebakende lijn, hij wist wel waarover hij het hebben moest, die dag en dat uur, hij kende
het, maar het ging alles zonder de vereiste
ordening van de stof, en hij doceerde op
een toon alsof hij iets interessants te vertellen had dat hem zo ineens in het hoofd
kwam, in korte nerveuze zinnetjes, hortend en stotend, voortdurend een paar
woorden herhalend, in een half Nederlands half Brugs dialect, waarbij zijn
baard, zijn lorgnet, zijn handen, in dezelfde kadans meededen (uit 'Leuven, O
dagen schone dagen')"

Frederic Rodenburg stafc dit glasraam boordevol symbolielc. het huis In de Schapenstraat in Leuven en het voormalig iviolenhuis
van Betel(om waar Scharpé heeft gewoond:
verder de Alma Mater, het kruis en de leeuw,
studenten, titels van zijn boeken....

Zijn wetenschappelijke
publicaties
bestonden uit vele Middelnederlandse
tekstuitgaven en vertalingen van Platduitse verhalen. Opmerkelijk is zijn 'Geschiedenis der Vlaamsche Letterkunde', in
samenwerking met Theofiel Coopman
(1852 - 1915), uitgegeven in 12 afleveringen tussen 1899 en 1910. De liberaal
Coopman wilde, net als Scharpé, een verregaande vemederiandsing van het onderwijs en beiden droomden ze van een
samenwerking tussen Vlamingen van verschillende zuilen.
FONETIEK
In zijn lessen 'Phonetiek / Nederlandsche
Uitspraakleer' streefde Scharpé naar een
eenvoudige spelling, die een Algemeen
(beschaafd) Nederlands zou bevorderen,
met gemeenschappelijke kenmerken maar
ook met bepaalde eigenheden in Vlaanderen en in Nederland. Hij was een vurig
voorstander van de Kolleivijn-speüing
(waarvan wij nu vele regels als standaard
ervaren: bomen/boomen; mens/mensch
e.d.m.), die de officiële spelling van De
Vries & Te Winkel bestreed. Zelf hanteerde
Scharpé deze nieuwe spelling in artikels
en brieven: hij gebruikte ook vaak de letter k in plaats van c, zoals in akademie.
Soms kwamen zijn experimenten ietwat
futuristisch over, zoals in desember, eerlik, koninklik.
Maar Scharpé was het niet altijd eens met
KoUewijn. Zijn boek, 'Nederlandse Uitspraakleer' dat in 1912 uitgegeven werd,
is dan ook een van zijn belangrijkste werken. Daarenboven is Lodewijk Scharpé in
dat werk volledig, schrijft dr. Rob Roemans in 1942. Blijkbaar was Scharpé toen
al een voorstander van de nu
• verguisde progressieve spelling, die het enkele jaren geleden onder druk van de Neder-

landers moest afleggen. Indien toen in die
Nederlands-Vlaamse spellingscommissie
zo'n taalwetenschapper én Vlaming als
prof. Scharpé had gezeten, zou onze
schrijftaal in Nederland en Vlaanderen er
nu heel wat fonetischer uitzien.
MENS EN KUNSTLIEFHEBBER
De kunstenaarsziel van de jonge Lodewijk
bloeide al vroeg open. Reeds tijdens zijn
middelbare studies volgde hij schilderlessen. In 1903 had hij te Sint-Martens-Latem
contacten met Valerius de Saedeleer,
Karel en Gustave van de Woestijne. Laatstgenoemde kwam geregeld bij hem thuis,
logeerde er meermaals en werd dooppeter van Cecilia Scharpé (1907), jongste
dochter van de prof. en mijn moeder. Zij
huwdeƒ«« G.A.Wilms die hoofdredacteur
van het verbondsblad 'Ons Leven' (192728) was en later prof Romeins Recht zou
worden aan de RUG.
Zeer opmerkelijk voor zijn kunstzin was
het feit dat mijn grootvader vanaf 1910
een jonge brandglasschilder in zijn huiskring had opgenomen. Frederic Rodenburg (1884-1963) was na een ziekte in
1897 doofstom geworden en Scharpé
werd zijn beschermheer. Mettertijd waren
de meeste vensters in het Scharpé-huis
aan de Schapenstraat te Leuven en later in
Betekom, met felle kleuren versierd door
Rodenburgs glasramen. Enkele jaren na
zijn dood heeft Rodenburg, in opdracht
van de familie, tweemaal 9 kleurrijke glasramen van Lodewijk en moeder Esther
gemaakt voor elk van de 9 nakomelingen.
Een mooie en blijvend zichtbare herinnering voor zijn nageslacht van de 2de generatie...

Tijdens de oorlog van 1914-18 kon er niet
veel les gegeven worden. Toen zette
Scharpé zich sociaal in om de noodlijdende bevolking te helpen, vooral tijdens de
brand van Leuven en de vlucht naar Elanden. Na het overlijden van zijn echtgenote
Esther in 1922 en mede wegens een zwakker wordende gezondheid verminderde
hij zijn leeropdrachten gestadig.
DE VLAMING SCHARPÉ
Een belangrijk element in zijn niet aflatende strijd voor de volwaardige vernederlandsing van de universiteit waren de studenten, en zeker 'zijn germanisten'. Studenten kwamen gra^ over de vloer in de
Schapenstraat, met hun echte of vermeende problemen. Wat denk je wel, de prof
had ook nog vijf toffe dochters in huis!
Door zijn bemiddeUng heeft hij menig
Vlaamsvoelend student behoed voor
represailles van de universitaire tuchtcolleges, waarmee Scharpé zelf meermaals in
conflict kwam omwille van zijn vooruitstrevende Vlaamsgezindheid.
Dat Scharpé een verbeten voorvechter is
geweest van de vernederlandsing van de
universiteit bewijst een uittreksel uft het
artikel 'Hoogleraar Scharpé - Een leven
van barmhartigheid', verschenen in het
feestnummer van Ons Leven van maart
1927:
„Burgerlijke en helaas! andere overheden
binnen en buiten Leuven, miskennen,
misprijzen en vluchten Scharpé volgens
hun definitie van voorzichtigheid, die
bangheid is van gecompromitteerd te worden. Omdat Professor Scharpé het meest
elementaire van een vlaamsch minimumprogramma, namelijk een vlaamsche Uni-

versiteit in Leuven wil, met vlaamschen
TERUGBLIKKEN
geest en hart, met vlaamsche professors,
met wetenschap zonder nationaÜteitsbeNa zeven meer rustige jaren stierf Lodeperking, en dat voor, met en door de Vlawijk Scharpé in Betekom op 4 mei 1935.
mingen (geen Belgische Universiteit met
Hij werd er onder massale belangstelling
enkele vlaamsche leergangen of vlaambegraven. 'Zijn germanisten' droegen de
sche vertalingen, die der Vlamingen minlijkkist, bedekt met hun verbondsvlag!
derwaardigheid en verdrukking nog meer
Zijn graf ligt op een naburig kerkhof naubeklemtoonen); daarom wordt hij, de
welijks een boogscheut van het 'Scharpéarchitekt van het Recht, beschouwd als
huis' in de Molenstraat, nu de Prof L.
een spelbreker, een beeldstormer, en
Scharpélaan.
omdat hij onder de vlaamsche profesNet voor zijn dood vond men in een zakje
soren die trouwste is tot tenden uiten van zijn ondervest een papiertje met voleen Fransiscus als gij wilt - daarom wordt
gende tekst: „Rol van den professor: vakhij terzij gelaten als een zonderlinge, bijna * kennis mededeelen; karaktermensen vorals een uitzinnige."
men die voorlichters en voortrekkers kunnen zijn."
Toen hij in 1926 een toespraak hield op
een amnestiebetoging ten gunste van
Scharpé had deze steh-egel nauwgezet
August Borms werd hij op het matje
waargemaakt: zijn volledig professoraat
geroepen bij rector Ladeuze en kreeg hij
stond in dienst van zijn Vlaamse idealen,
van kardinaal Van Roey een zware blaam.
ondanks de toenmalige overheersende
AUes in het Frans natuurlijk. De uitbranFranstaligheid van de Université Catholider was hard aangekomen.
que de Louvain.
Scharpé bleef wel doceren maar trok zich
In 1942 schreef prof Paul Sobry over
uit het openbare universitaire leven terug,
hem: „De naam Scharpé blijft werken als
zonder echter zijn belangstelling voor de
een vlag voor het nageslacht."
Vlaamse ontvoogding te verliezen. In dit
Het is dan ook terecht dat Lodewijk
licht begrijpt men dan ook dat hij in 1927
Scharpé mede afgebeeld staat op Het Gulvan Leuven naar het afgelegen Betekom
den Doek van Vlaanderen van Hendrik
bij Aarschot verhuisde, mede omdat hij
Luyten; de galerij van Vlaamse groten die
daar kennis gemaakt had met mej. Odile
in de IJzertoren te Diksmuide een waarM.J. Verstreken (Gelrode, 1880 - 1965),
dige plaats kreeg.
met wie hij midden 1928 hertrouwde.
Herman A.O. Wilms

FsmiliBfoto
uit 1916 (Of
•17). Het
echtpaar
ScharpéLegeln
omringd
door hun tien
kinderen. In
het midden
Adriaan
(•1915) de
Jongste en
rechts Cecilia
(•1907).
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watou zingt gregoriaans
Voor velen van ons zijn de collegejaren
getekend door het 'Veni Creator' op de
eerste schooldag en door de koorzang In
kerk of kathedraal, gevuld met wierook,
rituelen en de deemoed van het Kyrie en
de polyfonie van Palestrina. Voor velen
van ons is een reis naar Frankrijk niet denkbaar zonder Romaanse abdijkerk, kloostertuin of gregoriaans gezang, het liefst uitgevoerd door de monniken van Fontgombault of Ligugé.
In Watou komen die herinneringen als
draden samen. Watou is een paradox. De
drukte bezoekt er de stilte. Die uit zich in
beelden, verzen en een uniek festival van
gregoriaans, in 1981 bescheiden gestart
met zes koren, en nu uitgegroeid tot een
universeel gebeuren met vijfentwintig
schola's uit Praag en Talinn, Seoel en Salz-

burg. Watou is tijdens het festival een
mengsel van bezinning en feestelijke ontmoeting, een amalgaam van talen en
kleuren, en als bindteken gregoriaanse
gezangen die herkenbaar en universeel
zijn En toch weer anders klinken. Want
ook hier vindt, zoals bij de benadering van
Bach en Mozart, een herbronning en een
zoektocht naar het magische woord
authentiek plaats.
Van 31 mei tot 4 juni is het verstilde dorp
aan de schreve weer pleisterplek én pelgrimsoord Maar ook Steenvoorde in
Frans-Vlaanderen, Wervik en Poperinge
dienen als locatie. De leidraad van het festival is ontleend aan de brief aan de
Hebreeën: ,,Jezus Christus: gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid". En de samenstelling van het programma werd toever-

tinenten, wordt het religieus mysteriespel
uit de Middeleeuwen 'Ordo Virtutum' van
de hand van Hildegard von Bingen opgevoerd. Hierin beschrijft de Duitse abdis,
mystica, dichteres en componiste uit de
twaalfde eeuw op een serene, bijna
onaardse wijze de strijd van de deugden
en de duivel om de ziel van de vrouw.
Wouter De Bruyne
Info: programmabrochure en reserHet koor Con Jubilo nocf/gt uit.
trouwd aan de benedictijn Kees PouderolJ- vatle op het secretariaat Gregoriaans festival van Watou, p.a. WIm Orble, Popeen van de abdij van Vaals, een van de
grote specialisten inzake de studie van de rlngseweg 204, 8908 Vlamertlnge,
tel. 0478/29.23.80, fax 057/20.01.73,
gregoriaanse handschriften die dateren
e-post: fest.greg@freebel.be
uit de negende, tiende en elfde eeuw.
Voor perscontacten: Bernard DeheegNaast het gregoriaans, gebracht door een
her, Moenaandestraat 20, 8978 Watou,
waaier van jong en oud, leek en monnik,
tel en fax 057/38.82.67.
man en vrouw uit diverse landen en con-
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Vr auwelijks 40 jaar was Hendrik Marsman geworden
toen het schip waarmee hij vluchtend wegvoer gekelderd werd. Deze tragische doodgaven hem en zijn poëtisch werk een bijkomende glans. Nu zijn biografie is verschenen en een van zijn gedichten bij referendum tot poëtisch erfgoed werd verheven, mag een bespreking niet ontbreken.
4 CULTUUR 4

zen. Alleen spektakeloptredens kennen
enig succes, voor de rest is het economisch
belang van poëzie tot een samengescharreid hoopje kleingeld te herleiden.
In verband hiermee denk ik aan wat een
vriend me recent vertelde: hij hoorde van
een galerijhouder dat op de openingsdag
van een tentoonstelling met werk van een
levend Vlaams schilder voor zowat 2 mil-

Dichter
Hendrik
IMarsman was
uitermate
gedreven en
gaf zelfs zijn
advocatenioopbaan op
om zich helemaal aan de
schone letteren te kunnen
wilden.

Een paar maanden geleden werd in
Nederland een soort literair-poëtisch referendum gehouden waaruit het gedicht
'Herinnering aan Holland' van Hendrik
Marsman als eerste te voorschijn kwam.
Het Nederlands chauvinisme kennende
hoeft het niet te verwonderen dat Vlaamse
dichters eerder zwak uit deze bizarre 'verkiezingsstrijd' kwamen. Maar laten we eerlijk zijn: mocht men in Vlaanderen een
gelijkaardig referendum houden dan zou
wellicht een gedicht van Van Ostayen of
Claus bovenaan de lijst komen te staan.
Maar wij benaderen het fenomeen poëzie
op een wat rationeler manier. Ik zie ons
hier nog niet meteen een dichter des
vaderlands verkiezen, een eerder dubieuze
nationale eer die Hollands' clowneske
Gerrit Komrij te beurt is gevallen.
Niet dat onze dichters helemaal in het verdomhoekje terechtkomen. Verre van zelfs,
ook Vlaanderen weet te pas en te onpas de
heren en dames van de lyriek met de nodige egards te bedenken. Maar daar blijft het
dan ook meestal bij want dichtbundels
worden nog altijd matig gekocht en gele-

pleet gedateerd kan worden genoemd.
En vraag nu maar eens aan een humaniorastudent wie Marsman is: je krijgt gegarandeerd als antwoord dat het hier wel om
een of ander grappig buitenaards figuur
uit een stripverhaal moet gaan. In de jaren
zestig werd op colleges en athenea nog
met de dichter van de onvolprezen bundel
'Paradise regained' (1927) gedweept,

De dichter als God
joen frank was verkocht. Als een dichter bij
de voorstelling van een nieuwe verzenbundel 100 exemplaren verkoopt, dan kan
dat als een groot succes worden
beschouwd. Wat daarna nog met mondjesmaat volgt kan hem daar weken lang van
dagelijks brood voorzien. Poëzie als l'art
pour l'art dus. Maar terzake.
DE TRAGIEK VAN...
Goede dichters en hun poëzie worden
door een kleine kring van kenners hoog
gewaardeerd, maar deze appreciatie is
sterk aan de tand des tijds onderhevig.
Zo ook het werk van Hendrik Marsman, de
dichter die door de grote criticus Kees Pens
in 1961 tot de belangrijkste van tussen de
twee wereldoorlogen werd benoemd waar
die nog geen dertig jaar later door een
ander Hollands kritiekkanon, Rob
Schouten, fors naar beneden werd gehaald
als iemand van wie de poëzie haast com-

Marsman was door zijn jonge, tragische
dood ook deels een cultflguur.
Bij het begin van de Tweede Wereldoorlog:
het schip waarmee hij vanuit Bordeaux aan
de Duitse dreiging wou ontsnappen, zonk
op 21 juni 1940 in het Kanaal. Het
Nederlandse schip de Bemice kelderde na
een ontploffing die zou kunnen veroorzaakt zijn door een Duitse torpedo. 'Zou',
want daar zal wel nooit zekerheid over
bestaan, ook niet na het grote en grondige
speurwerk dat is verricht door Jaap
Goedegebuure voor zijn Marsraanbiografie
'Zee, berg. Rivier'. Goedegebuure heeft
voor een sterke, waar nodig gedetailleerde, biografie gezorgd van deze topdichter
die op 30 september 1899 in Zeist werd
geboren en zonder enige twijfel als
Nederlands belangrijkste expressionistisch-vitalistische lyricus mag worden
beschouwd. Marsman was uitermate
gedreven en gaf zelfs zijn advocatenloopbaan (tussen 1929 en 1933 in Utrecht) op

Basken, bepaald door hun taal

12

deze groeide blijk,,De Basken zijn een mythisch volk Ze
baar
uit
tot
wonen in 7 provincies in een Ideine
vriendschap.
Hij
hoel< van Spanje en Frani<riJI< in een
kwam
er,
geduiand dat niet op i<aarten vermeld
rende 25 jaar, elk
wordt, behalve die van henzelf. Ze zijn
jaar terug
de oudste Europese natie, hoewel ze
Wij, Vlaams-nationooit een staat vormden. Niemand
nalisten, waren er
weet waar ze ooit vandaan l<wamen.
Hun taal is eveneens mysteneus. Het
steeds van overDoordittsoekweten ^.,,:„^ -,.<. „ . _ j . - i
Eusicara is de oudste nog levende taal
Engelstaligen meer over t u i g a a a i een laai
Baskenland dan de'gans het Volk'
in Europa en er is geen enkel verband
doorsnee Spanjaard.
met enig welke andere taal."
was. Het viel
Zo begint Mark Kurlansky de inleiding Kurlansky op dat er in het Baskisch zelfs
van zijn boek over de Basken. Maar aan geen woord voor 'Bask' bestaat. Zij
het slot van die inleiding strijkt hij de
noemen zichzelf 'Euskaldun'- 'Baskisch
twee staten die de Basken hun onafsprekende' en hun land 'Euskal Herria',
hankelijkheid weigeren wel heel hard
'het volk dat Baskisch spreekt'. Een
tegen de haren in: „Binnen 1000, of
Bask wordt dus gewoon bepaald door
zelfs 500 jaar, zullen Frankrijk en Spanje de taal.
opgehouden hebben te bestaan, maar
Met deze 'handleiding' in d? geschieer zullen dan wél nog Basken zijn."
denis, de antropologie, de politiek en
Kurlansky begon zijn carrière als correde cultuur (tot zelfs een aantal recepspondent-buitenland in de nadagen
ten worden besproken!), breekt deze
van het Franco-regime en dan speciaal
Noord-Amerikaan met alle gewoonten
met verslagen vanuit Baskenland. Toen Maar hij brak eveneens met de vervatte hij sympathie op voor dit volk en
koopcijfers die in de Verenigde Staten
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voor dit soort werken gangbaar zijn.
Het Baskische volk kreeg d m.v. dit
boek zelfs aandacht in The New York
Times.
Dank zij Kurlansky weten vele Yankees
nu meer over het Baskische volk en
hebben ze er een meer objectief en
evenwichtig beeld van dan Juan-metde-pet' die het in Spanje nog steeds
moet doen met het verdraaid 'propagandamateriaal' dat door een gemanipuleerde pers verspreid wordt. Het is
opvallend hoe een buitenstaander
ertoe in staat is een volk waar te
nemen, het te ontleden en te projecteren op een manier die zo erg verschilt van de stereotype duivelse projectie door Madrid.
Mogelijk zal dit boek voor enige balans
zorgen eens het vertaald is.
Jan Maas
c» The Basque History Of The World.
Mark Kurlansky. Ultg. Alfred A. Knopf
(Canada). Verdeeld door Random
House of Canada Ltd, Toronto. 1999.,
387 biz. ISBN 0-676-97267-5.

om zich helemaal aan de schone letteren
te kunnen wijden. Onze Eddy Van Vliet
moet dus niet te lang meer wachten om de
Antwerpse balie te verlaten voor het edeler
en minder materialistisch doel.
Het volledig poëtisch oeuvre van Marsman
is eerder bescheiden van omvang: zowat
tweehonderd bladzijden. Het is echt spijtig
te noemen dat naast zijn persoonlijke
bezittingen ook een reeks onafgewerkte
manuscripten met de 'Bernice' mee de
dieperik zijn ingegaan. Zijn echtgenote
Rien overleefde op haast wonderbare
wijze de scheepsramp en zou, tot haar
dood in 1953, verder keurig voor de literaire nalatenschap van haar man blijven
zorgen. Ze nam deze taak wel op een heel
speciale wijze ter harte want uit getuigenissen van Fred Batten en Nol Gregoor, die
kort na de oorlog al wilden werk maken
van een Marsman-biografie, blijkt dat de
ijverige weduwe de gesprekken over literatuur 'graag liet volgen door intieme handelingen van non-verbale aard'.
...EEN VITALISTISCH DICHTER
Marsmans vitalisme zat dus postuum verscholen in de geest van zijn vrouw. Van
trouw gesproken. Biograaf Goedegebuure
weet dit alles binnen een strakke structuur
te vatten: van geboorte tot dood worden
Marsmans eeuwige tvwjfels en tegenstrijdigheden haarscherp geschetst. Zo komt
ook zijn waarachtige obsessie voor de
dood duidelijk naar voor. Merkwaardig in
dit opzicht is dat de dichter haast profetisch op zijn dood vooruitkeek met het
gedicht 'Zinkend schip' en heviger nog in
'De Overtocht':
„De eenzame zwarte boot / vaart in het
holst van de nacht / door een duisternis,
woest en groot, / den dood, den dood
tegemoet."
Biograaf Jaap Goedegebuure laat ook niet
de minste twijfels bestaan omtrent de
zogenaamde 'edelfascist' die Marsman
ontegensprekelijk was, ook al zou hij zich
finaal tot een democraat ontpoppen. De
onrust van deze getormenteerde dichter is
ook terug te vinden in zijn vele verblijven
in en reizen naar Spanje, Noord-Afrika,
Italië, Frankrijk, Zwitserland. In 1936 verbleef hij zelfs een tijdlang in Brussel dat hij
geen 'ongezellige stad' vond maar verder
wel 'rommelig, stijlloos en goedkoop'.
Zijn levensreis eindigde dus in een zeemansgraf. De vitalistische dichter die ooit
schreef dat hij God wou zijn om niet te vergaan werd verzwolgen door de golven van
oorlog en zee, zijn onrust zal dus eeuwig
blijven duren.
Willie Verhegghe
cï> Zee, berg, rivier. Het leven van
Hendrik Marsman. Jaap Goedegebuure. Uitg. Arbeiderspers, Amsterdam /
Singel 262, Antwerpen, 1999,1.199 Jr.

IR$

C tripverhalen hebben de ambitie om van alle tijden te
zijn: een leuk verhaal, een historische figuur,
misdaad en gerechtigheid. Meer en meer wordt ook op de
actualiteit ingespeeld, dat maakt strips boeiender want
niet zelden zit er 'een mening' in verpakt.

Voor jonge lezertjes brengt Uitgeverij
Dupuis in de reeks 'Vlooienbaal' van de
scenaristen Falzar en Zidrou en de striptekenares Carine De Brab een spannend
tweede deel op de markt onder de titel
'Actie Kastanjeboom'. Het meisje Margot
(8,5 jaar) moet, vanwege een ruzie met
paps en mams, haar hond Oscar Pluis oftewel Vlooienbaal noodgedwongen meenemen naar school. Daar krijgt het duo meer
dan gewone aandacht van de andere leerlingen en van \üfbovm Nadine. Op zekere
dag beslist de directie om het symbool van
de school, een 250 jaar oude kastanjeboom, te verwijderen wegens te gevaarlijk.
Zelfe de honderdjarige Emilie, die ooit in
1912 een 'boomavontuurtje' beleefde met
Victor, wordt in de behoudcampagne ingeschakeld. En dat is de start van een ludieke
actie met een hoogst verrassend slot. De
strip is op de maat geschreven van tweede
en derde klassers die er vast een leesuurtje
zoet mee zijn.

NERO
De middelbare scholen, die het dan ook
nog eensJn de Latijnse richting wagen,
kunnen voortaan ook een Latijnse Nero
gebruiken als studiemateriaal. Met 'De
Sanguineo Principe' of 'De Rode Keizer'

brengt de Standaard Uitgeverij een derde
Latijns stripalbum uit. Eerder verschenen
in de Suske & Wiske-retks al 'Het Geheim
van de Gladiatoren' en 'Het Spaanse
Spook' in een Latijnse vertaling. In de
Nero-klassieker speelt de sympathieke
burgerheid Nero een dubbelrol. Toevallig
of niet komt hij in de tijd van zijn beruchte naamgenoot terecht waarbij gladiatorengevechten, keizerUjke intriges en valstrikken en een brandende stad Rome niet

met Sylvia's tweelingszus Viviane Le
Mersch. Hij wil haar ondervragen maar
komt te laat. Ook een ontmoeting met de
moeder Henriette leidt tot een noodlottige ontknoping. Gil beseft plots dat hij zijn
eigen leven op het spel zet. Net als de eerste twee delen 'De poppenverzamelaar'
en 'Losgeld voor een kind' loopt dU
tekenverhaal als een sneltrein. Het blijft
voor de fans popelen tot het vierde deel
verschijnt bij Arboris.

Nieuwe strips
ontbreken. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat dit het ideale Nero-album
was voor een vertaling.
In de serie 'Spoorloos' ligt met het derde
deel 'Op de vlucht' een nieuw verhaal uit
de thrillerreeks vzn Jean-Charles Kraehn
en Sylvain Vallée in de boekenrekken. Het
verhaal vertelt van Sylvia Saint-André die
op een avond nog even naar de winkel
holt om boodschappen te doen en niet
meer terugkeert. De politie vermoedt dat
Sylvia op eigen initiatief verdween en doet
dan ook weinig om haar te vinden.
Daarom gaat Gil Saint-André zelf op
onderzoek uit en ontdekt een pomovideo

ACTUEEL
Ook bij Lombard verscheen een nieuw
album in de reeks 'Derde Stroming': 'De
Hagen-Strategie' of het tweede deel en
tevens slot op 'De Mazen van de Wet'. Een
spannend poUtieverhaal waarbij Larry B.
Max bij de speciale afdeling van IRS, de
Amerikaanse belastingsdienst, op zoek
gaat naar het reusachtige fortuin van de
oude Amerikaanse jood Mosje Geldhof.
Dat onderzoek blijkt een zeer gevaarlijke
aangelegenheid waarbij het spoor naar
Bern leidt. Alles wijst erop dat er net voor
de bevrijding duistere transacties plaatsvonden tussen Zwitserse bankiers en
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HOOFDBREKER

Verticaal
1. Deze rechtszaak heeft niets
met fruit te maken (11)
2. Schrijver van 'Oorlog en
Vrede (7)
3. Ent (4)
4. Nederiands schrijver (6)
5. Stoomschip (2)
6. Gelukkig zijn er zulke gebouwen als het kriebelt in de lucht
(cn/ptisch) (13)
7. Ambtshalve (2)
8. Onrust, spanning (8)
9. Vorm van 'eten' (4)
10. Daarop wordt één en ander
beschouwd (5)
11. Bloelwijze (3)

12. De hele hoeveelheid (2)
13. Fractie in het Europees parlement (9)
15. Uitroep (2)
20. Uitstallen (8)
22. Nikkel (2)
24. Drietenige struisvogel (4)
25. Noot (2)
30. Pot (3)
32, Grondbeschrijving (8)
56, Stiel (3)
37. Zo'n neus hoort bij een kersenmond (7)
40. Spaanse hutsepot (6)
41. Shakespeariaanse koning (4)
42. Het centrale deel van een
oud-Romeinse woning (6)
43. Typisch joodse naam (4)
44. Persoonlijk voornaamwoord
(2)
46. Ad Interim (2)
47. Volksverhaal (4)
50. Bijbelse figuur (4)
53. Daar (2)
54. Rechter Oever (2)
55. Eminentie (2)

c» Actie Kastanjeboom. Vlooienbaal
2. De Brab, Balzar & Zidrou. Uitg.
Dupuis, 180 Jr.
c» De Sanguineo Principe. Latijnse
versie van De Rode Keizer in de Neroreeks. Standaard Uitgeverij, 395 fr.
o» op de vlucht!, Spoorloos 3- Kraebn
en Vallée. Uitg. Arboris, 220 Jr.
c» De Hagen-Strategie, IR$ 2.
Vrancken en Desberg. Uitg. Lombard,
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gedost (8)
48. Gabriels heeft hem ooit uitgestoken maar 't is lang geleden (3)
49. Aangenaam (10)
51. Persoonlijk voornaamwoord
(2)
52. Gezonde vorm van vrekkigheid (10)
55. Water in de taal van Molière
(3)
56, Links-rechts-rechts (3)
57, Met die munt zullen wij binnenkort moeten leren leven (4)
58. Kunsttempels (5)
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Met IR$ worxit
een eIgentUdse
problematiek
aangesneden:
het Jodengeld.
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Opgave 10
Horizontaal
1. Geografisch werk (5)
6. Verwerpelijk (9)
14. Door dat te nemen weetje
de stand van zaken (11)
16. Engels bier (3)
17. Intrige (4)
18. Oude lengtemaat (2)
19. Stad in West-Vlaanderen (5)
21. Inwoners van een Baltisch
land (5)
23. TV-zender (6)
25. Muzleknoot (2)
26. Luitenant (2)
27. Nikkel (2)
28. En meerdere andere (3)
29. Treffen, kwetsen (5)
31. Befaamd Spaans hofschilder(4)
33. Primitief wapen (5)
33. Schuif (2)
34. Einde Jaar (2)
35. Hulsbediende (5)
36. Stadje In Nederlands
Limburg (5)
37. Onze werkgever (2)
38. Doctor (2)
39. Slee (2)
40. Dit Limburgs dorp staatboven water (4)
42.
Afkeerwekkend,
zeer
onaangenaam (6)
45. Zo is men niet elke dag uit-

2

vluchtende kampbeulen. Het scenario en
de schitterende tekeningen van Vrancken
en Desberg brengen met 'IRJ' een zorgzaam gedocumenteerde diriller rond het
actuele en controversiële thema 'jodengeld'. Een aanrader!
Haddock

1
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56

43

44

48

?3

54

57

Oplossing opgave 9
Horizontaal: 1 fa; 2, globe; 6. Midas; 11. Eire; 12, Smetana; 14. echtgenoten; 16.
sar; 18. Rh; 19. IA; 20. At; 22. re. 23, lire; 24. overschot; 28. Jn 29. Rome; 31,
Teheran; 32. eau; 33. labrador; 36. PC; 37. weldra; 39, RC; 40, nat; 42, nare; 43.
kartel; 45. tra; 47. onmin; 49. anatoom; 51. Ana; 52, ET 55. velo; 56, hechtenis;
59. as; 60. Shannon; 61. Trut.
Verticaal; 1, fierljeppen; 2. getien 3. liga; 4, ore; 5, beneveld; 5, men; 7. it; 8. da
9. Ans; 10, Saar; 12. startbaan; 13, metser; 15 Chirac; 17. ren; 21. toro; 24. om
25. charta; 26. hedgen; 27. tarn; 50, overmacht; 34. ark; 35. stroom; 37, Wannes;
38. Lei; 41. Atol; 42, Noah; 44, lava; 46. am; 48. net nu; 50. test; 53 tent; 54, vin
57. qhars; 58. NO,
Onze winnaar van deze week is Jan Van Borm uit de J, Hammeneckerstraat 118 te
2880 Bornem-Mariekerke. Hij krijgt binnenkort zijn prijs thuisbezorgd.
De briefkaart met de oplossing van opgave 10 venwachten wij ten laatste op maandag 29 mei a,s op ons adres: Barrikadenplein 12,1000 Brussel,
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THE WHOLE NINE YARDS

NIEUW IN DE BIOS

SNOW FALLING ON CEDARS

Alsje nu em ster zou moeten noemen die de meest ongelijke films zeggen dat het niet belangrijk is dat hij al zeventien mensen heeft
achter elkaar produceert, dan kun je stellen dat de naam Bruce omgebracht, belangrijker is dat hij kan opschieten met zij die nog
Willis regelmatig zal opduiken. Verbaasde hij net nog met 'The in leven zijn. Vervolgens beginnen de bijfiguren op te treden en wat
Sixth Sense' en in de omgekeerde richting met 'The Story of Us', is het feit? Ze willen allemaal wel iemand dood zien. Het begint
dan zal hijje opnieuw verbazen met 'The whole nine yards', waar- met Oz' vrouw (Rosanna Arquette) die achter het verzekeringsgeld
in hij een komische variatie brengt op zijn rol in 'The Jackal' als aanzit, terwijl ze haar echtgenoot ertoe probeert over te halen
huurmoordenaar Jimmy Tudeski. Zijn tegenspeler is 'Oz' Jimmy aan zijn vijanden uit te leveren, een Hongaarse bende in
Oseransky (Matthew Perry), een tandarts die in een mooie bui- Chicago. RegisseurJonathan Lynn slaagde erin het komische en het
tenwijk van Montreal woont en in zijn nieuwe buur de moorde- spannende perfect te verenigen, en nergens loopt de film dan ook
naarJimmy herkent. Ze worden vrienden maarJimmy zal blijven
uit de hand. Leuk muziekje ook. (***)

•

^«srs!^' Rob Roy Amerikaans heldenepos van Michael
Caton Jones uit 1995, met üam Neeson, Jessica Lange
en John Hurt. Rob Roy (1671-1734) die geruïneerd werd
door de markies van Montrose en outlaw werd, is een
van de populairste helden uit de Schotse geschiedenis.
Nadat zijn naam vereeuwigd werd in de gelijknamige
novelle van Sir Walter Scott trekt nu ook de Schotse
regisseur alle registers open in deze filmische hommage. Zat. 20 mei. Kanaal 2 om 21u.40

Robert De NIro en
Wesley snipes In de
thriller The Fan',
zon. 21 mei. Kanaal 2
om 21U.25.

'•'^s==v White Palace Amerikaanse film van Luis Mandokl
uit 1990, met Susan Sarandon, James Spader, Jason
Alexander en Eileen Brennan. Max Baron, een jonge briljante zakenman, is na het overlijden van zijn vrouw erg
depressief. Op een avond scharrelt hijde dienster Nora
op. Na een zwoele nacht heeft Max spijt van wat er
gebeurde, maar toch blijft hij Nora ontmoeten... Maan.
22 mei, Kanaal 2 om 20u.55
^•=3=^^ Les Soeurs Bronté Thema-avond over Charlotte,
Emily en Anne Brontë uit Yorkshire, drie zussen die zich
tijdens hun korte leven ontpopten tot cuitfiguren In de
literatuur. Met om 2lu.40 het Britse tv-drama
'Wuthering Heights', gebaseerd op de gelijknamige
roman van Emlly met Orla Brandy, Robert Cavanagh en
Crispin Bonham-Carter. DIns. 23 mei, Arte om 23u.05
^=^=i/ Chasers Amerikaanse komedie uit 1994 van
Dennis Hopper, met Tom Berenger, Erlka Elenlak en
William McNamara. Rock Reilly moet met een makker
een gestrafte militair naar een militaire gevangenis
overbrengen. De dame In kwestie doet er alles aan om
te ontsnappen. Woens. 24 mei. Kanaal 2 om 2lu.25
''ss^i^ Histories: Atiantll<wali Historische documentaire
van Johan Op de Beeck over de Atlantikwall, de Duitse
Atlantische verdedigingslinie die op bevel van Hitler
door honderdduizenden mensen werd gebouwd. Een
megalomaan project met bunkers en vestingen van het
noorden van Noonwegen tot aan de Pyreneeën. Dond.
25 mei. Canvas om 23u.55

O

The Rocl<y Horror Picture Show Amerikaanse
film van Jlm Sharman uit 1974 met Tim Curry, Susan
Sarandon en Barry Bostwlck. Een jong stel belandt in
een geheimzinnig kasteel, dat bewoond wordt door de
meest vreemdsoortige wezens. Die volgen allen de
bevelen op van de satanistlsche travestiet Frank N.
Furter. Een cultfilm vol kitsch en wansmaak, gebaseerd
op de erg succesvolle theatermusical van Richard
O'Brien uit de jaren zeventig. Vrl|. 26 mei. Kanaal 2 om
23U.30

u
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Het is ze weer eens gelukt een mooie sentimentele roman in een
waardeloze film om te toveren. Dader is dit keer regisseur Scott
Hicks. Wel moet worden gezegd dat hij daverende plaatjes heeft
geschoten in British Columbia. Het is jammer dat ze zo'n ijzige
houten plank met lege ogen als hoofdacteur (Ethan Hawke) kozen
om de rol van Ishmael Chambers, een journalist van een plaatselijk krantje, neer te zetten. Er zitten hier en daar nog wel wat goeie
actéursprestaties in, maar de show wordt nog maar eens gestolen
door de 'ouwe' Max von Sydow die acteerles geeft. Deze moordzaak kan je beter lezen dan zien. (*)
\(lllem Sneer

•

Karel Van Miert, gewe2en Europees
commissaris en socialist, wordt bestuurder van De Persgroep, een mediagroep die
o.a. de kranten De Morgen en Het Laatste
Nieuws op de markt brengt. Van Miert
moet het mediaconcern voorbereiden op
een beursgang. Op die manier wil de
onderneming van Van Thillo ook een
plaats veroveren in het buitenland.
Cijfers van de Belgische Vereniging
van Dagbladuitgevers wijzen uit dat De
Morgen in het krantenlandschap de snelste groeier is. De krant deed het beter dan
haar kwaliteitsconcurrenten De Standaard en De Financieel-Economische
Tijd. Van de populaire kranten verloren
vooral Het Nieuwsblad en Het Volk terrein.
In De Morgen (10 mei jl.) stond dan
weer een opvallend klein en bijzonder
evenwichtig (haast letterlijk) artikel over

„Voetbal is oorlog" verklaarde ooit
RInus MIchels, gewezen bondscoach
van Oranje. Het moet rond '88
geweest zijn.- toen won Nedehand
onder MIchels' leiding het EK-voetbal. In diezelfde periode werd hier te
lande hard gewerkt aan de oprichting van Vlaanderens eerste commercieel TV-station. Vanaf dan werd
ook televisie een heel klein beetje
oorlog. Eerst om het voetbal, later
voor soapseries, nog later voor dinosauriërs en de recentste veldslag
werd gehouden voor ... oorlog.
Zowel VTMals l//?7"hadden Immers de
hand kunnen leggen op 'exclusieve'
bewegende kleurenopnames van
gebeurtenissen tijdens WO 11. Beide
omroepen wilden absoluut de eerste
zijn om deze beelden op de Vlaming
los te laten en er werd dan ook duchtig geschoven In het programmaschema. VTM, wiens economische
activiteit erin bestaat kijkers te verkopen aan adverteerders, won uiteindelijk het pleit. Het was vooral een
prestigezaak want de VRT had gezien
de zenderkeuze (Canvas) en het iate
uitzenduur inzake kijkersaantallen
toch al geen schijn van kans.
Dat bij ons in de huiskamer werd
gekeken naar de VRT-oorlog was eerder toeval: voorafgaand aan 'Het
derde oog' werd Immers de terugwedstrijd In de haive finale van de
Champions League uitgezonden.
Inderdaad: opnieuw oorlog. De ontspannen sfeer die tijdens de wedstrijd heerste was geheel en al verdwenen na enkele minuten kleurenbeelden van ruim BO-jaar geleden.
Stil werden we bij het aanschouwen
van de kinderen Goebbles. De propa-

CUfers en letters
de top 200 van de rijkste mensen van
België. De reeks is bij elkaar geschreven
door Ludwig Verduyn, gewezen hoofdredacteur van de krant en verschijnt nu in
Humo. Verduyn moest zijn vorige werkgever verlaten na er te zijn ingeluisd door
een informant in het ^iïa-dossier. De
journalist had de krant verkeerdelijk laten
koppen dat de minister van Financiën een
flink gevulde rekening had in Luxemburg.
„Of het taboedoorbrekende werk van
Verduyn erg gewaardeerd zal worden
door industrieel en vermogend België valt
af te wachten. (...) Uitgever Christian Van
Thillo van De Persgroep, die zijn familienaam pas (sic) op de twintigste plaats ziet
verschijnen, liet gisteren (...) alvast weten
dat hij de 'gefundeerdheid van het onder-

gandaminister van de nazi's vond
het niet beter dan hen mee te
nemen in de dood. 'Papa is mijn
beste vriend' hadden ze nog voor
hem gezongen. Stil werden we ook
bij de begrafenisbeelden van enkele
SS'ers. Niet omdat we dat toch wel
fidele kerels vonden, maar ook
omdat we een stoet oprecht verdrietige mensen achter de kist zagen
lopen. Ook mensen met een com-

zoek ten
zeerste
betwijfelt'."
luidt het
in
het
n i e t•
ondertek e n d
artikel.
Verduyn
had deze
r e e k s Karel Van Miert: toch weer terug
bij De Morgen...
o o r spronkelijk voorzien voor De Morgen en
de geruchtenmolen deed uitschijnen dat
hij daarom bepaald niet graag gezien was
bij o.m. Van Thillo.

worden verantwoordelijk te zijn voor
het nazigeweld. Als hij het - verstikt
door de propaganda - al wist. Dit
ethisch vraagstuk deed ons denken
aan een bijdrage in 'Koppen' van de
dag en/oor. Het 7V7-actualiteltenmagazine had een verzetsstrijder
(die een tijd had doorgebracht in
een concentratiekamp) en een
gewezen Oostfronter (die destijds
ook gemeend had de goede zaak te

Kleuren maken
niet vrolijk
Het derde oog - woensdag 10 mei 2000 - Canvas
pleet verkeerde mening hebben
familie die van hen houdt. Iets later
zagen we hoe de nazi's wraak namen
voor de dood van hun makkers.
Partizanen - toch minstens mensen
die daarvan beschuldigd werden werden bij wijze van voorbeeldfunctie publiekelijk opgehangen of
geëxecuteerd. Bepaald aangrijpend
waren ook de beelden van het getto
van Warschau. Sten/ende joodse kinderen die bedelen voor een homp
brood.
„Kan je mensen die bij hun volie
bewustzijn beslissen om deze perversiteiten uit te voeren ooit nog
vergeven?" vroegen we ons af. Het
moet haast wel: Duitsland Is
opnieuw een (economische) wereldmacht. De wereldgemeenschap oordeelde het niet nuttig om het Duitse
volk opnieuw te frustreren, zoals dat
al eens was gebeurd na de Grote
Oorlog. De gemiddelde Duitser kan
misschien ook moeilijk verweten

dienen en voor dat inzicht né de
oorlog had moeten boeten) tegen
elkaar In stelling gebracht. Geen van
hen wilde van wijken weten.
Daartussenin zagen we een serene
Oswald van Oothegem. Die trachtte
een en ander te nuanceren. Maar
slaagde daar niet In. Niet omdat hij
niets zinnigs te zeggen had, wél
omdat een genuanceerde boodschap wel eens zou kunnen gaan
vervelen voor de genietende kijker.
En daarom eindigde deze 'Koppen'bljdrage met een onverzettelijk, weinig uitgediept 'Njet' van de twee
andere geïnterviewden. Wij, die de
oorlog alleen kennen van horen zeggen en van reeksen op Canvas, blijven het vreemd vinden dat het
water tussen belde groepen nog
altijd zo diep is. Temeer daar we uit
'Het derde oog' meenden te mogen
opmaken dat oorlogsleed voor
iedereen even zwaar om dragen is.
Krik

Werk genoeg
Deze brief is bestemd voor diegenen in de partij
die zich afvragen of het Vlaams-nationalisnne nog
toekomst heeft Ik rijd elke morgen langs de snelweg naar het werk Ik kan me met van de indruk
ontdoen dat er nooit zoveel belgicistische symbolen op vrachtauto's voorkwamen als tegenwoordig Ik zie nooit Vlaamse symbolen, wél regelmatig
Europese Euro-nationalisme mag, Vlaams-nationa-

lisme kennelijk met Op 8 mei heb ik géén Vlaamse,
maar wél Belgische vlaggen gezien Het belgicisme
zit diep in onze mensen Ik ben onlangs voor een
laatstejaars humaniora gaan spreken Die leerlingen
stelden zich militant Belgisch en manifest antiVlaams op Ze waren uitdrukkelijk 'Belgen' Het
liefst zouden ze al die Vlaamse 'zever' wegvegen,
en terugkeren naar de unitaire staat Zelfs de taalgrens moet voor hen wegi
Laat ons duidelijk wezen zolang België bestaat is er

mets verwezenlijkt En ten tweede het wordt
steeds moeilijker te geloven dat België zal opdrogen België zal met opdrogen en evenmin verdwijnen Tenzij de nationalisten daar zelf voor zorgen
Laat de Vlaams-nationalisten stoppen met ruziën
Er IS nog werk genoeg
Jaak Peeters,
Olen

WEDERWOORD

Aan Bert Anciaux.
de Vlaamse
minister van
Cultuur
U hebt een uitgebreide beleidsnota opgesteld en deze hier en daar toegehcht
Zulke nota is noodzakelijkerwijs vnj algemeen en ieder wacht af wat de praktijk zal
opleveren Het belangrijkste blijven de
accenten, d wz de prioriteiten
Laat me toe hierbij enkele klemtonen te
leggen resp te herinneren aan gedane
beloften
1 Depolitisering In het verleden werden
adviserende commissies samengesteld op
basis van een eng particratische interpretatie van het cultuurpact Daardoor werden de betoelaagde inspanningen op cultureel gebied (hoe lofwaardig sommige
ook) steeds ingevuld, direct of indirect,
volgens zuil of partij Vaak leidde dit
tevens tot belangenvermenging en nepotisme Het Vlaams Fonds voor de Letteren
is ontstaan vanuit dezelfde optiek, een
constructie van uw voorganger en van
politica K Lindekens U hebt beloofd te
depolitiseren en behoudt de eindverantwoordelijkheid
2 Grootschaligheid Elkeen die vele jaren
'aan de basis' heeft gewerkt - vaak onvergoed, nagenoeg als vrijwilliger - weet dat
vooral kleinschalige projecten (van verenigingen, C C , volkshogescholen e d ) de
doorsneeburger bereiken en activeren
Niet de boks- en charcutenestunts van een
Jan Hoet of de megalomane hobby's van
een Mortier die vooral aria's vol rode cijfers laat zingen Op wiens kosten' Dit
wekt grote wrevel 'anti-cultuur', verpulpmg', 'verkwisting'
In dit verband wil ik aanklagen dat uw
voorganger de subsidies aan de 'kleine'
(lees met zuilgebonden) tijdschriften
heeft geschrapt Pluralisme is taboe Ook
de inspanningen ivm schnjversopleidingen zijn nog steeds niet gehonoreerd
Twintig jaar geleden startte de
Universitaire Werkgroep Literatuur en
Media (UWLM) de eerste schnjversopleiding in ons taalgebied Evenzovele jaren
werken wij in moedijker omstandigheden
dan de eerste de beste mtwit die (van
overheidswege') varkens verft Dank u,
Vlaanderen'
3 Veramerikanisering Een Vlaams ministene van CulUiur heeft geen zm wanneer
het niet een inspanning levert voor de vnjwanng van de eigen taal en cultuur Deze
waaraan de Vlamingen zo vlijtig ontlenen
(de angelsaksrsche, Franse, Duitse) zijn
wat dat betreft veel 'nationalistischer' en
'expansionistischer' Men moet tijdig
ervoor beducht zijn dat Internet en de
ovenge hype een desastreus 'cultureel'
virus wordt dat de eigen programma's

aantast en uitvlakt Moet een Vlaams cultuurministerie zulke ontwaarding helpen
betalen'
Nu uw inrijperiode op haar einde loopt
kan u misschien krachtdadiger bovenstaande overwegingen (u niet vreemd,
hopen WIJ) in praktijk brengen
Goede moed gewenst daarbij
Hans Devroe,
Universitaire Werkgroep
Literatuur en Media

Kritisch besef
Het initiatief van Lionel Vandenberghe
was nog te beperkt, toch ben ik hem er
wel dankbaar om
'n Aantal actievehngen en geletterden
hebben voor de jongste oorlog voor ideologisch gif gezorgd in de Vlaamse beweging Uit 'Greep naar de macht' en feitelijke onmacht hebben ze als een spiegelbeeld voor de eigen siUiatie anderen tot
zondebok uitgekreten, ondermeer joden
Om de eigen onmacht en een schaalvergroot 'ik' samen te rijmen, hebben ze (dat
'aantal') een vrij totahtair beeld van hun
volk aangehangen en opgehangen
Geestehjk collaboreerden zij reeds op
voorhand Ik denk dat de Vlaamse beweging en het Vlaams-nationalisme dit als
zelfkritisch gegeven steeds voor ogen
moeten houden Het integraal federalisme
IS een wijze van dit kntisch besef
Des te erger is vandaag natuurlijk het
Vlaams Blok Terwijl voor de oorlog en
nog een tijdje erna de onmacht een
excuus kon zijn, is dit nu weggevallen
Het verzet tegen de 'vreemdeling aan de
poort' IS enkel een uiting van kleinburgerlijke zelivoldaanheid én frustratie
Mare Cels,
Londerzeel

Misplaatste wrok
Het ziet er naar uit dat dit land zijn vete's
tussen verschillend denkenden over de
periode van de Tweede Wereldoorlog
maar pas zal kunnen opdoeken als allen
die er rechtstreeks bij betrokken waren
zullen zijn overleden (Wff, 4 mei jl - 'Wie
wacht op wie'"} Wat een kleine mentaliteit m vergehjking met de andere in de
oorlog betrokken landen die al lang een
streep getrokken hebben onder wat
gebeurde' In de oudste geschiedenis
gebeurden ook talrijke feiten die blijvend
wrok kunnen oproepen, maar men heeft
deze vergeten Zonder te weten maakt
men nu gemene zaak met nakomelingen
wiens voorzaten ooit de ergste vijanden
waren en elkaar uitgemoord hebben
Zullen de slachtoffers die in de oorlog vielen door de schuld van bevnende naties,

onder andere bij bombardementen en
beschietingen, voor blijvende wrok zorgen' Neen, met een 'Sorry het was niet zo
bedoeld', maakt men zich daar van af De
les die men uit alles moet trekken is dat
de hoofdschuld van oorlogen bij de leiders gelegen is In de tweede plaats bij het
volk dat die leiders volgt Indien geen
enkel volk zijn leiders zou volgen als
gehoorzame soldaten kan er nooit oorlog
zijn Om een oorlog te voeren zijn er minstens twee partijen nodig Wie daar aan
deelneemt draagt mee schuld aan de oorlog en de verniehngen die over zijn land
komen Blijvende wrok is totaal misplaatst
omdat iedereen schuldig is Er zijn altijd
andere middelen om oorlog te voorkomen als men één momentje de agressiviteit opzij kan zetten en het verstand laat
werken
WUly Degheldere,
Brugge.

Vergiffenis
Hoe edel de bedoelingen van Lionel
Vandenberghe ook zijn, toch is het ijdel te
verwachten dat premier Verhofstadt of
een andere eerste mimster namens België
verschoning zal vragen voor het leed tijdens de repressie de goedmenende
Vlamingen aangedaan Dit zal geen enkele
Franstalige regeringspartner ooit toelaten
Het probleem zit hem in het feit dat de
Waalse aanhangers van de Nieuwe Orde
achteraf - en dit in tegenstelling tot
Vlaanderen - geen politieke rol meer hebben gepeeld, een uitzondenng daargelaten Ik leg de nadruk op een politieke rol
waarmee ik een verschil met amnesüe
voor economische collaboratie bedoel
Ook al zou men het willen, maar een
vraag naar algehele vergiffenis is met
mogelijk, van "Vlaamse noch van Belgische
zijde Doodeenvoudig omdat de vormen
van collaboratie en repressie zo verscheiden waren Wil men het toch proberen,
wat ik ten heerste hoop, dan is emg voorbereidend werk noodzakelijk en merzomaar een losse toespraakflodder
Er zijn - zowel aan witte als aan zwarte
kant - onderhand voldoende verstandige
mensen die bereid zijn om rond de tafel te
gaan zitten en die los van de pohtici, die
graag hun hand op alles leggen, tot een
eerbaar vergelijk kunnen en willen
komen Vergeet met dat ook aan verzetkant families met een 'onverwerkt verleden' leven Maar inderdaad 'Wie wacht op
wie'' zoals u terecht vraagt (WIJ, 4 mei jl)
Tot slot moet men zich met spiegelen aan
de vergiffenistocht van Verhofetadt naar
Ruanda Hij, noch Louis Michel, zaten tijdens de gebeurtenissen in de regering
Omdat de toenmalige verantwoordelijken
met thuis gaven of met betrokken werden.

komt de geste van de huidige regering als
een blaam aan het vonge kabinet over
Het is Frank Swaelen geweest die
gepoogd heeft de eer van ex-premier
Dehaene en zijn betrokken ministers te
redden Maar tevergeefs Verhofstadt en
Michel hadden de media mee, letterlijk en
figuurlijk
Zo ziet u maar dat vergeving vragen, geven
en/of knjgen nog met zo eenvoudig is
Ook als dat men dat zou willen
Naam en adres bij
de redactie bekend

Saksen-Coburg
Ik heb de vijf bijdragen over 'ons' komngshuis in WIJ met veel interesse gelezen Wat
jammer dat het grote publiek hier toch
weer van verstoken blijft Vele romantische zielen die nu verlekkerd naar de
royalty's opkijken zouden emdelijk eens
met twee voeten op de grond geraken
Er IS ook beknopt ingegaan op de onnoemelijke geplogenheden van deze 'koninklijke dynastie' Toch vraag ik mij o a af wat
er van de nakomelingen van kinderen van
een kind of van een kindhoertje is terecht
gekomen Ze kregen uiteraard allemaal
een adeUijke titel en waarschijnhjk ook
alles wat daar aan vastzit Dit is dus wat
men adel noemt en 'noblesse oblige
Maar hoe moet ik in godsnaam respect
opbrengen voor een wereld die meent
een hogere stand 'in stand te moeten
houden dan die van het gewone, niet
adeUijke volk, mMaar die eigenlijk simpelweg voor een belangnjk deel afstamt uit
ontuchtige en/of overspehge relaties' Zijn
het deze mensen die nog altijd de belangnjke (en duurbetaalde) plaatsen in de
financiële wereld knjgen toebedeeld' Zijn
ZIJ dan echt die betere, diep kathoheke
elite'
Wie weet hier wat meer over te vertellen'
Ik vermoed dat de 'adel' niet is wat ze van
zichzeff denkt dat ze is (en waarvoor ze
zich zo graag uitgeeft) Ook hierover eens
een andere klok laten luiden zou gezond
zijn en vele simpele zielen van hun
romanüsche ziekten genezen
Mady Vermeulen,
Heusden-Zolder

PS de redactie ontvangt graag
bneven van lezers Naamloze,
scheld- en smaadbrieven gaan de
scheurmand in De redactie behoudt zich het recht voor bneven
in te korten en persklaar te
maken Bneven worden voluit
ondertekend, tenzij de schrijver
verzoekt initialen te gebruiken
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C C Heereveen giet Europa yn! En dat zuUe^- we
gehoord hebben, want de voetbalploeg uit
deze bescheiden Friese stad wordt steevast moed
ingeblazen door haar eigen muziekkapel: de Blauhüster
Dakkapel Maar achter deze sportieve topper zit veel meer
dan nuchter voetbalmanagement. SC Heerenveen houdt
het bij onvervalst Fries en dat heeft een gunstige invloed.
Ook op zijn buitenlandse spelers.
• UITSMIJTER •

*

Met hartstocht, nuchterheid, verstandig
zakelijk beleid, goed voetbal en gevoel
voor historie heeft de Friese voetbaltrots
Sportclub Heerenveen zich verieden week
afgetekend geplaatst voor de kampioenekompetysje, zoals de Champions League
op z'n Fries heet.
SC Heerenveen is na kampioen PSV de
tweede Nederlandse vertegenwoordiger
in de Champions League en overklast
daarmee de voormalige Europacupwinnaar Ajax.

<

INBURGERING

*

»

In Fryslan en Nederland staat SC
Heerenveen verder bekend om de sfeer in
het Abe Lenstrastadion en om het mooiste shirt van de Nederlandse competitie.
Naast de zogenaamde pompeblêden - het
nationale symbool van Fryslan - figureert
tegenwoordig ook de lok van Abe Lenstra
op het shirt. De trui maakt deel uit van de
Abe-lijn, de kledinglijn die de club aan de
groeiende schare fans
verkoopt.
Voorafgaand aan belangrijke wedstrijden
speelt het huisorkest van het stadion, de
Blauhüster Dakkapel, het Fries volksUed.
Het meezingen van de hymne maakt de
nodige indruk op de tegenstanders, die
met steeds meer respect de reis naar
Heerenveen ondernemen. Voormalig
kampioen Feyenoord durfde in 1999 het
Fries volkslied nog te negeren. Dit jaar
boog de inmiddels teruggetreden coach
Leo Beenhakker voor de druk van
Heerenveen-voorzitter Riemer van der
Velde, die zijn collega's altijd van tevoren
de tekst doet toekomen voor het correct
meezingen.
^ jucces van Heerenveen is ook het suc«-•..) van het tweemanschap van
trainer/technisch directeur Foppe de
Haan, en voorzitter Riemer van der Velde.
i e Haan is sportpedagoog van professie
en had op de KNVB-trainerscursus in Zeist
collega's als Louis van Gaal van Barcelona
- één van de mogelijke tegenstanders in de
Champions League - onder zijn gehoor.
Foppe de Haan heeft bij Heerenveen een,
voor de voetbalwereld, uniek contract
VOO"- het leven. De Haan is een bijzondere
'fambuilder'. Jonge talenten worden bij
voor'-xur onr^crgebracht bij gastgezinnen,
zo .Is dat van de slager uit Tsjalbert. Naast
het volgen van de jeugdopleiding in
Gorredijk, gaan de talenten in hetzelfde
d^rp op school. Buitenlandse voetballers
dienen zo snel mogelijk Nederlands te
verstaan en bij voorkeur te spreken.
Bovendien neemt De Haan ze graag mee
naar Friese evenementen, zoals een Eerste
Klas Kaatspartij of Openluchttoneel, zodat
ze kennis kunnen maken met de cultuur
vsn de SC Heerenveen-supporters.
•^•lentvoUe voetballers, als de Joegoslaaf

Radoslav Samardzic die bij vorige clubs
volledig aan zijn lot werd overgelaten,
bloeiden duidelijk op bij de benadering
van Foppe de Haan. Het duo Van der
Velde/De Haan heeft, met hulp van een
uitgekiend scoutingapparaat, een neus
voor talent. Ruud van Nistelrooy, die
bijna voor 60 miljoen gulden naar
Manchester ging, speelde onopvallend bij
Den Bosch, toen hij naar Heerenveen
werd gehaald, om een jaar later voor een

loos van Ajax werd verloren. Heerenveen
vond het niet erg en vierde gewoon feest.
„Ongeacht de tegenstander, gaan we in de
Champions League ook met 27.000 man
op stap", kondigt voorzitter Van der Velde
aan. Om de tegenstanders waardig te kunnen ontvangen wordt de capaciteit van het
stadion de komende maanden zodanig
uitgebreid dat het Abe Lenstrastadion
meer mensen kan bevatten dan de 30.000
inwoners van Heerenveen. Een probleem

Abe Lenstra
postuum in
Champions League
veelvoud naar PSV te vertrekken. Als zijn
transfer naar Engeland was doorgegaan,
had PSV een deel van de prijs moeten
overmaken naar het Abe Lenstrastadion.

is dat niet, want de aanhang van de club
komt uit geheel Fryslan en zelfs van daarbuiten.

UIT HUN DAKKAPEL
EEN NIEUWE HERENFIETS
De rijke historie is volgens voorzitter Van
der Velde één van de belangrijkste redenen voor het huidige succes. In de jaren
veertig en vijftig was Heerenveen ook al
een 'kampioenendoder' in de toenmalige
Nederlandse amateurcompetitie. De
belangrijkste speler was het grillige, maar
bijzondere, talent Abe Lenstra, volgens
kenners nz Johan Cruijffde beste naoorlogse voetballer van de Nederiandse velden. Dankzij Abe versloeg Oranje meermaals de Rode Duivels. Omdat hij zijn
pensioen als gemeente-ambtenaar niet
wilde verspelen, liet hij een profcontract
bij Fiorentina schieten. Abe maakte vooral faam tijdens een Tialve finalewedstrijd
tegen Ajax, waarbij de Amsterdammers bij
rust met 5-1 voorstonden, maar dankzij
geniale bevliegingen van Abe Lenstra alsnog met 5-6 verloren! Abe kreeg aan het
eind van dat seizoen een nieuwe herenfiets als dank voor de bewezen diensten.
De wedstrijd werd 5 jaar geleden overgespeeld als onderdeel van het theaterspektakel Abe! De prijzen uit die en recentere
tijden worden bij Heerenveen tentoongesteld in de speciaal daarvoor ingerichte
Pronkkeamer.
De afgelopen jaren begon Heerenveen
aan een gestage, maar duidelijke opmars.
In de jaren '90 bereikte de club liefst
tweemaal de finale van de Nederlandse
bekercompetitie. Onder het strijdmotto
'De rapen binne gear' reisden de eerste
keer 27 000 fans vanuit Fryslan per boot,
trein, bakfiets, bus en auto naar het
Feyenoord-stadion, waar vervolgens kans-

Sportclub Heerenveen wordt inmiddels
bewierookt in de Nederlandse sportmedia. De club die tot voor kort nog maar
mondjesmaat aandacht kreeg in Telegraaf
of Volkskrant heeft nu ook op de sportpagina's het door malaise geteisterde Ajax en
Feyenoord verslagen. Bij Ajax heeft de
sinds de verhuizing naar de Arena in
Amsterdam-Zuid, de commercie het clubgevoel verslagen, zo klaagt de aanhang.
Waar Ajax de weg is kwijtgeraakt, laat

Heerenveen zien hoe het moet, door met
jong talent en gevoel voor cultuur, historie en supporters elk jaar een beetje sterker én rijker te worden. Rijk is de club
trouwens allesbehalve. De begroting is
met 450 miljoen frank ongeveer de helft
van die van Anderlecht.
Voorzitter Riemer van der Velde waarschuwt voor overspannen verwachtingen.
„Dit hoort thuis in de categorie incidentele successen. Het is prachtig, maar dit lukt
ons niet elk jaar."
„Ooit zullen Ajax en Feyenoord hun verstand terugkrijgen", profeteert Foppe de
Haan. Intussen mogen clubs als
Manchester en wie weet Anderlecht afreizen naar het Abe Lenstrastadion, tenminste als de kampioen van België de voorronde overleeft.
De strakke regie van de UEFA voorziet
ongetwijfeld niet in zoiets als het spelen
van een eigen volkslied. Maar geen zorg,
de Blauhüster Dakkapel speeft het toch
wel.

De Fries Abe
Lenstra was na
Cruyff de
beste naoorlogse voetballer van
Nederland.

Onno P. Falkena

In Ftyslên en Nederland staat SC Heerenveen verder bekend om de sfeer In het Abe
Lenstrastadion en om het mooiste shirt van de Nederlandse competitie
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