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8 Oktober: geluksdag! 

^ 

M inder nog dan twee maanden scheiden ons 

van de lokale verkiezingen. De spanning 

loopt op. Traditioneel staat ook Voeren weer in het 

middelpunt van de belangstelling. Voor het eerst in 

de recente geschiedenis hebben de Vlaamse 

Voerenaars de champagne al ruim vóór de stem

busgang koud staan. Al kan je in de gegeven 

omstandigheden misschien nog het best spreken 

van 'Nederlandstalige' Voerenaars. Voerbelangen, de 

Vlaamse lijst in de zes Voerdorpen, rekent immers 

niet alleen op jarenlang puik oppositiewerk om het 

tij te doen keren. In tegenstelling tot het gros van 

de gemeenten in de Rand rekenen ze daar in 

Voeren ook op de stemmen van de Nededandse 

EU-burgers. En die worden geacht een bolletje te 

kleuren langs de Vlaamse lijst. 

Om de goede zaak een handje te helpen 

doet ook de de plaatselijke afdeling van de 

Mamixring zijn duit in het zakje (zie ook WIJ, 22 

juni jl.) Een gratis abonnement op een lokale krant 

moest de kers zijn op de inburgeringstaart. En 

ofschoon een en ander officieel kaderde in een 

algemeen onthaalbeleid van Nederianders in 

Vlaanderen, was het voor de Marnrxring toch rnaar 

mooi meegenomen dat die Nederlandse stemge

rechtigden ten gronde kennis konden maken mfct 

het Vlaamse leven in Voeren. 

In nieuwsarme tijden belandt zo'n actie dan 

op de voorpagina's, zeker wanneer iemand die de 

naam Happart draagt, er zich mee gaat bemoeien. 

'Ongeoorloofd', 'omkoping', ... Maar ook buiten 

de sperperiode! Dat wisten ook Herman De Croo 

en Armand De Decker tijdens de voorstelling van 

een brochure over verkiezingsuitgaven (lees biz. 3). 

Zowel de Kamervoorzitter als zijn collega van de 

Senaat wachten voorzichtigheidshalve eerst op een 

gefundeerde klacht vooraleer ze een uitspraak wil

len doen. Omgekeerd is het ook niet zo dat 

Voerbelangen, eens de macht in handen, zomaar 

kan en moet gaan doen wat het wil. „Ik heb als 

voorwaarde gesteld dat Voerbelangen niet gaat 

doen wat de tegentander altijd verweten is. Dan 

ben ik zo weg" zegt Anneke Swinkels, een 

Nederlandse kandidate voor de Vlaamse 

Voerenlijst, in NRCHandelsblad{\8 aug. jl). 

Ze slaat daarmee de spijker op de kop: 

democratie moet iedereen ten goede komen. 

Wanneer mensen een stem kunnen uitbrengen -

zich ermee mogen 'bemoeien' - zorgt dat er, meer 

in het algemeen, bovendien ook voor dat ze zich 

beter of gelukkiger voelen (Journal of Happiness 

Studies, n° 1, 2000). En nu maar hopen dat 8 

oktober a.s. niet alleen voor Voerbelangen, maar 

voor heel Vlaanderen een 'geluksdag' wordt... 

(gv) 

Vrede 
Vrijheid 
Verdraagzaamheid 

NHaij^¥.v. i t i i 

D e mededeling waarmee Reginald 
Moreels van de CVP afscheid heeft 

genomen heeft iets grotesl<, de ope
ningszin reeds verraadt een poging tot 
grandeur: ,,Dr. Reginald Moreeis iaat 
weten dat.." Het hele bericht is trouwens 
in de.hij-vorm gesteld. Het is net alsof de 
man er niet echt bij betrokl<en is en dr. 
Jekyll in zijn plaats iaat sprei<en Of was 
het mr. Hyde? 

De mededeling, nauwelijks tien kranten-
regels lang, klinkt zo afstandelijk, zo koel 
en clean dat ze beangstigend overkomt. 

inneren wat er overgebleven is van de zo 
spectaculaire verruiming door Van Hecke 
op gang gebracht. 'Le nouveau CVP', 
weet je nog wei. Van Paul Staes, die 
andere aanwinst, nog gehoord? 
Het heet nu dat Moreels niet geboren Is 
om oppositie te voeren, dat hij voor het 
beleid 'gemaakt' is, dat hij een 'denker
doener' is... Er zullen in de komende 
dagen beslist nog meer eigenschappen 
bedacht worden voor de man. Maar men 
moet ons vooral niet wijsmaken dat hij 
aan het oppositievoeren ten onder is 

'Dr. Moreels laat weten dat...' 
Het lijkt wel de diagnose die een specialist 
naar een huisdokter stuurt. „Dr. Moreeis 
laat weten dat. " 
Het was toenmalig CVFvoorzitter Johan 
Van Hecke in 1995 aardig gelukt om zijn 
partij met enkele klinkende namen te ver
ruimen, zeker de komst van de voorzitter 
van Artsen zonder Grenzen-Beigië sprak 
tot de verbeelding. De chirurg had 
meteen prijs, hij werd staatssecretaris 
voor Ontwikkelingssamenwerking, toege
voegd aan eerste minister Jean-Luc 
Dehaene Doorgaans zit Ontwikkelings
samenwerking in een schuif van 
Buitenlandse Zaken, voor Moreels werd 
een uitzondering gemaakt 
Vandaag kost het moeite om zich te her-

gegaan. Geloofwaardiger klinkt zijn kritiek 
op het vaak onmenselijke verkeer binnen 
de CVP Moreels omschrijft de CVP ais een 
a-humane partij, hij zal weten waarom. 
Zelfs wie de wandelgangen van de partij 
niet frequenteert weet dat zijn omschrij
ving raak is. De uitspraak dat men méér 
dan een haal moet zijn om het in de CVP 
uit te houden is alom gekend. Moreels 
ziet zijn uitstap zelfs ais 'een enorme 
bevrijding'. Wat een mooiprater ais 
Stefaan De Clerck tot de opmerking 
bracht dat 'Moreeis te soft is voor de 
harde politiek'. Beter ware geweest, 'te 
soft voor de CVP'I 

Ons hoor je met zeggen dat die partij het 
monopolie heeft van wat Moreeis aan

klaagt, ook in andere partijen is fatsoen
lijk menselijk verkeer vaak zoek. Maar de 
CVP spant de kroon. De 'vadermoorden' 
zijn binnen de christen-democratie tot 
klassieke drama's uitgegroeid. 
Het weggaan van Moreeis is, zoals hij op 
een persconferentie heeft meegedeeld, 
ook geïnspireerd door de conservatieve 
koers die de CVP sinds haar verkiezings
nederlaag van 13 juni '99 uitgaat. Dat zal 
wel, maar deze wending dateert van 
vroeger. De privé-probiemen van Johan 
Van Hecke werden door de rechtervleu
gel van de CVP vakkundig aangewend om 
de verruiming in centrumlinkse richting 
te verhinderen, wat haar ook schitterend 
gelukt is. Van Hecke weg naar 'Europa'. 
Nu Moreels weggepest... 
Om te realiseren wat in de huidige CVP 
niet (meer) kan richt de man een politie
ke beweging op. In hoeverre dat voor de 
christen-democraten een electorale 
aderlating zal zijn is moeilijk voorspelbaar, 
toch niet vergeten dat de senator 
100 000 stemmen waard is 
De aankondiging van (weer eens) een 
nieuwe politieke beweging die tot een 
partij kan uitgroeien, doet vragen rijzen 
over de toekomst van het politieke veld 
in Vlaanderen Moreels mikt op een 
groen, progressief en democratiegezind 
publiek. Het wordt stilaan drummen links 
van het centrum 

in Knack (16 aug. jl.) vindt auteur Walter 
van den Broeck dat alle partijen versleten 
zijn. Ze moeten voor hem niet verdwijnen 
maar geven de indruk dat ze zichzélf aan 
het opheffen zijn, dat ze allemaal hetzelf
de programma hebben met hoogstens 
enkele accentverschillen. 'En eigenlijk is 
het allemaal venwisselbaar: soms komen 
er meer linkse voorstellen van de VLD dan 
van de SR en omgekeerd." 
Geef toe dat Van den Broeck - een SP-kie-
zer - niet helemaal ongelijk heeft. In het 
licht van zijn uitspraken moet men zich 
afvragen wat de stap van Moreels op lan
gere termijn voor de partijvorming in 
Vlaanderen betekent. Het is moeilijk voor
spelbaar, dat er gevolgen zullen zijn staat 
nu reeds vast. De 'enorme bevrijding' 
waarover hij het heeft, geldt evenzeer 
voor de CVP die op haar beurt van 
Moreels (en anderen?) bevrijd is. 
Ook aan de conservatieve kant van het 
centrum zijn gevolgen niet uitgesloten, 
omstandigheden kunnen soms voor pitti
ge verrassingen zorgen Wie weet wat 
daar in de maak is' 

BIJ dit alles interesseert ons de plaats van 
het democratisch Vlaams-nationalisme. 
De hoop is groot dat de top van de allian
tie VU&lD volwassen en intelligent op de 
evolutie inspeelt 

Maurlts van Liedekerke 



MIVB negeert Nederlands 
Eens te meer blijkt dat het gebruik van het 
Nederlands voor Vlamingen in Brussel nog 
altijd geen recht is. In april jl. werd een 
Vlaming die zich - te goeder trouw - op het 
perron van een Brussels metrostation had 
begeven zonder geldig ticket staande 
gehouden door de controlediensten van de 
openbare vervoersmaatschappij MNB. De 
controleurs waren eentalig Frans, de 

Vlaming Fransonkundig. In hun PV 
vermeldden ze niettemin dat de man te 
kennen had gegeven Frans te willen spreken. 
De Vlaming diende vergeefs klacht in. 
Momenteel wordt hij bijgestaan door een 
advocaat van het Vlaams Komitee voor 
Brussel. Dat verzorgt overigens ook een 
taalombudsdienst: tel. 02/218.68.33 
(voormiddag). 

Cynisch 
„Dat de SP geld aanneemt van een wapenfabnkant is natuur
lijk hetzelfde als het Vaticaan dat aandelen heeft in de porno-
industne Maar dat Agusta-geld is uiteindelijk teruggevloeid 
naar allerlei socialistische instellingen die jarenlang geld heb
ben opgehoest om De Morgen in stand te houden - enfin, de 
socialisten hadden dat geld natuurlijk slechter kunnen beste
den Het IS allemaal met goed te keuren, maar we zitten nu in 
een klimaat van publieke boetedoening dat mij niet bevalt " 

Auteur Walter van den Broeckm Knackvzn 16 augustus 2000 

• DOORDEWEEKS • 

8% van de Vlaamse rust
huizen wordt van nabij gevolgd door 
de dienst Ouderenvoorzieningen van 
de administratie Gezin en 
Maatschappelijk Welzijn. Vooral in de 
Rand, aan de kust en tegen de Franse 
grens zijn de woon- en levensomstan
digheden van bejaarden in nogal wat 
rusthuizen weinig comfortabel. Het 
gaat om ruim 60 rusthuizen. Het aan
tal klachten daalt. Los daarvan is een 
groot aantal bejaarden verslaafd aan 
kalmeermiddelen en anti-depressiva. 

Zaventem is de op drie 
na minst stipte luchthaven van 
Europa. 

De bussen van De Lijn 
zullen binnenkort weer een beetje 
meer stipt kunnen zijn: op zo'n 900 
kruispunten in Vlaanderen zullen 
chauffeurs de verkeerslichten in hun 
voordeel kunnen beïnvloeden. 

Op een kleine 15 jaar tijd 
is de drukte op de autosnelwegen in 
Vlaanderen nagenoeg verdubbeld. De 
Antwerpse ring is best te mijden met 
de wagen. Alleen doet niemand dat... 

In het Turkse Sagalassos 
zijn o.l.v. de KUL-archeoloog Mare 
Waelkens een aantal vrijwel intacte 
vrouwenbeelden uit de tweede eeuw 
na Chr gevonden. 

De totale omzet van de 
Belgisch-Luxemburgse tabaksindus
trie bedroeg in 1999 ruim 130 miljard 
fr 70 miljard fr ging naar de schatkist. 

In Vlaanderen wonen 
meer dan 10.000 mensen permanent 
op een camping. 

Creatief met failiisse-
menten: de textielbedrijven Louis De 
Poortere en DVW Textiles hebben de 
boeken neergelegd. 

In Rome namen zo'n 
twee miljoen jongeren deel aan de 
wereldjongerendagen. De katholieke 
jeugd luisterde er naar en bad er met 
paus Johannes Paulus II voor wereld
vrede. 

Tot slot: het parket van 
Antwerpen berichtte over een overval 
met drie verdachten die zo zwart 
waren dat verondersteld werd dat het 
om 'geschilderde negers' ging. 

2 

BETREURENSWAARDIGE BELG GEEN PRIORITEIT? 

Het weekblad P-magazine schenkt aan
dacht aan het feit dat Belgiè 170 jaar 
bestaat en laat wekelijks 'prominente 
landgenoten' aan het woord over dit eve
nement. Zo kwam onlangs Hugo Camps in 
beeld en dat is altijd goed voor spektakel. 
Wij zouden er geen aandacht aan beste
den ware het niet dat 's mans geleuter in 
hoge mate leugenachtig is. Gevraagd naar 
een lijstje met 10 'betreurenswaardige 
Belgen' zet Camps de Volksunie op de eer
ste plaats. Waarom meneer Camps? „De 
partij van het benepen nationalisme. Ze 
hebben gedurende jaren de cosmopoliti-
sche talenten van de Vlaming gefnuikt in 
naam van de 'ontvoogding'" 
(Tussen haakjes even muggenziften: de 
partij is niet 'ze hebben', maar 'ze heeft...' 
en kosmopolitisch begint met een k.) 
Kan dhr. Camps ook maar één voorbeeld 
aanhalen waar en wanneer de VU de 
Vlaming in naam van de ontvoogding 
heeft gefnuikt? 

Betreurenswaardige Belg nr. 2 is Filip 
Dewinter. Volgens Camps is de Blokker 
„Het product van wat de Volksunie is 
begonnen, en nog veel verwerpelijker." 
Het wordt tijd dat Camps eens de moeite 
doet om het migrantenprogramma van 
dhr. Dewinter te lezen en dat met het 
standpunt van de Volksunie te vergelijken 
om vervolgens te ontdekken van wie dat 
heerschap en zijn ideeèn de producten 
zijn. 
Betreurenswaardige Belg, die Camps! 

Het was te verwachten dat de publicatie 
van de namen van vermeende of veroor
deelde pedoseksuelen in l' Investigateur 
heel wat heibel zou veroorzaken. Met het 
voorbeeld van News of te World in 
Engeland en de daaropvolgende publieke 
commotie voor ogen kon dat niet anders. 
Het is dan ook goed dat de Liga voor de 
Rechten van de Mens dadelijk heeft gere
ageerd. In een rechtsstaat geldt het ver
moeden van onschuld en moeten poUtie 
en gerecht het alleenrecht van criminali
teitsbestrijding behouden. Ook kranten
uitgevers moeten zich - ook al beweren ze 
bonafide te zijn, wat in het geval van de 
twee voorbeelden zeer twijfelachtig is -
onthouden van dergelijke avonturen. Wie 
pubHeke veroordeling met naam en toe
naam zoekt, weet niet naar welke toestan
den een maatschappij kan evolueren. Het 
heeft nochtans niet veel gescheeld, te 
meer daar avonturiers zich zouden kun
nen beroepen op een onbezonnen uit
spraak van Mare Verwilghen. In maart jl. 
had de minister van Justitie voor Top-
radio de publicatie op het internet bepleit 
van de namen van veroordeelde pedosek
suelen. Gealarmeerd door dit vraagge
sprek smeekte Geert Bourgois de minister 
dit niet te doen, Verwilghen had daar oren 
naar. 

Naar aanleiding van de pubücatie in L' 
Investigateur en het verbod het blad te 
verspreiden, vroeg de VU-voorzitter de 
minister werk te maken van een centrale 

Nu al beter 

dan de 

onvermlJdelU-

ke film: het 

drama met 

de Koersk. 

gegevensbank, toegankelijk voor het 
gerecht en in bepaalde omstandigheden 
ook voor speurders. Bourgeois is er over 
verwonderd dat nog geen aanzet tot zo'n 
databank werd gegeven. „E-justice was 
toch een prioriteit voor de minister van 
Justitie!", aldus een verbaasde Bourgeois. 

ALLEGAARTJE 

De anti-belastingpartij Vivant dreigt meer 
en meer een allegaartje van rare vogels te 
worden. Na het binnenhalen van de dak
loze Patsy Sörensen wil de partij in Ronse 
naar de gemeenteraadsverkiezingen gaan 
met de Belgicistisch-franskiljonse EDB 
{Eendracht der Belgen). Deze formatie 
haalt in de Vlaamse taalgrensstad zo'n 14 
% van de stemmen. Over deze 'ware 
Belgen' doen in Ronse allerlei geruchten 
de ronde, zo wordt een aantal vreemde 
aanslagen tegen Vlaamse Ronsenaars aan 
EDB-leden toegeschreven. Het gaat om 
reeks van kapot gestoken autobanden, ter
wijl het fotograferen van huizen waar op 
11 juli de Vlaamse leeuw aan de gevel 
hangt als intimidatie wordt toegepast. 
Ook het in elkaar rammen van de koster 
van Ronse wordt in die richting gezocht. 
De man had het aangedurfd om na het Te 
Deum van 21 juli de Vlaamse Leeuw op 
het orgel te spelen. 

TAK-WB-leden die deze week langs de 
taalgrens wandelen liepen gisteren even 
door Ronse, om er te protesteren tegen 
wat zij noemen 'de terreurdaden van 
EDB-Vivant'. 

Men kan zich afvragen of Vivant-voorzitter 
Duchatelet wel goed beseft welk vlees hij 
met EDB in zijn kuip haalt. Of is het de 
bedoeling om van Vivant een forum van 
Belgicisten te maken? 

GEDURFD EN... 

Aan de klachtenreeks over het 
Nederlandsonkundig ziekenhuisperso
neel in Brussel breien wij deze week een 
nieuw hoofdstuk. Dit keer is het de beurt 
aan een lezer uit Vorst die het relaas van 
zijn wedervaren vertelt. (Lees blz. 9) 
Begin augustus lanceerde Bert Anciaux, 
Vlaams minister van Brusselse Aange
legenheden, een actieplan om de taalwet
geving te doen toepassen. Het plan 
bestaat uit acht punten waarvan het zeven
de het meest omstreden punt is. Zoals in 
de media vandaag de gewoonte is, werd 
het overbelicht, waardoor het hele plan 
meteen als 'een dood spoor' werd afge
maakt. 

Er zit nochtans veel materiaal in het gelan
ceerde werkstuk. 
Cruciaal in het probleem is het feit dat het 
niet-toepassen van de taalwetten, zelfs bij 
vastgestelde overtredingen, nauwelijks 
kan worden gesanctioneerd. 

24 augustus 2000 



waarde Heer 
Hoofdredacteur. 
Vriend De Liedekerken: daar dampt mij de koekoek! Uw gazet was 
amper uit het roulement, of daar was in de andere kranten geen 
nieuws uit het binnenland meer te rapen. Zelfe in 't kaske van de 
radio werd er - doorgaans uitstekend - internationaal gewandeld. 
Het moet ook u zijn opgevallen dat de Russen de Duitsers eens te 
meer hebben overtroffen. Zo'ne Concorde: 't is boem-patat-
gedaan. 2 dagen op den één, 1 dag op de vier, nog later in een 
randkolommetje tussen de vakantie-ideeën van de CVP. Neen: dan 

een gezonken Russische onderzeeër! De film is al uit nog voordat 
hij gedaan is! Hetgeen ons in 'De Meter' overigens tot de vaststel
ling heeft doen leiden dat onze politici - eens de grens over - ook 
daar wel een helpende hand kunnen bieden. 
De enige die in Vlaanderen zelf aan een opbouwend project werkt 
is Willy C. van Hasselt. Ik ga u niet versteken, De Liedekerken, dat 
ik veroordeelden liever niet met hun volle naam in uw courant zet. 
Ik begrijp dan ook niet dat men sujetten als deze - zie ook Jean-
Pierre V - zomaar ongegeneerd als amusementsobject op de 
Vlaming loslaat. Wanneer ik Willy C. overigens altijd weer hoor ver
tellen over het sociale onrecht dat hem is aangedaan in zijn kin

dertijd, dan bekruipt mij toch de vraag of de zwaantjes hem, nu 
zijn geheugen blijkbaar in al zijn volle efficiëntie is teruggekeerd, 
nog een keertje aan de tand willen voelen. In den Umo liet Willy 
C. immers weten dat hij 'een zoenoffer' was. En impliciet dat hij -
of anderen - dus meer weten. 

Wat ik alvast weet. De Liedekerken, is dat wij in 'De Meter' inmid
dels een spaarpot hebben geopend om - tegen eind januari, als er 
weer een excellent VU-lidje bij zal zijn - een vat Rodenbach aan te 
steken. 
Uw min of meer uitgeruste. 

De Gele Geeraerts 

^ DOORDEWEEKS ^ 

Een kort overzicht van de voorgestelde 
aanpak. 
1. Een nieuwe interministeriële confe
rentie rond de toepassing van de taalwet
geving, als onderdeel van het federaal 
samenlevingsmodel. 

2. In afwachting daarvan het opnemen 
van de taalproblematiek binnen de wer
king van de reeds bestaande interministe
riële conferenties. 

3. Het agenderen van de pijnpunten op 
de Conferentie over de Staatshervorming. 
4. Het opstarten van het sinds 1980 
voorziene overlegorgaan voor het gezond
heidsbeleid in het tweetalig gebied van 
Brussel-hoofdstad. 
5. Het aantrekken van Nederiandstalige 
dokters en verzorgend personeel. 
6. Een colloquium rond ethische, econo
mische, sociale en politieke problemen in 
Brussel en in de Vlaamse Rand. 

7. Een nieuwe piste m.b.t. de niet-twee-
taligheid in ziekenhuizen. 
8. De hulpdiensten in de Vlaamse Rand. 

. . . B E S C H A M E N D L 

Aangaande punt 8 even meegeven dat de 
ziekenhuizen voor urgentiegeneeskunde 
in een tweetalige dienstverlening moeten 
voorzien. Minister Anciaux deelde daar
over zijn federale collega's, Maga Aelvoet 
en Frank Vandmbroucke, mee dat zieken
huizen die hun wettehjke verplichtingen 
niet voldoen via hun RlZIV-uitkeringen 
zouden kunnen worden gesanctioneerd. 
Het kan best dat Anciaux zijn wensen voor 
werkelijkheid neemt en dergelijke sanctie 
niet kan, hem komt alvast de verdienste 
toe dat hij een ernstige poging onder
neemt om het dossier vlot te krijgen. Want 
zo kan de toestand toch niet verder. 
Beschamend was de reactie van minister 
Aelvoet die het, op haar gekende wijsneu
zige manier, weer eens beter wist. Voor 
haar geen confrontatie met de 
Franstaligen, geen sancties, Anciaux zit 
met zijn voorstel 'op een dood spoor'. 
Hoe het dan wel moet, heeft de groene 
minister er niet bijgezegd. 
Haar past de lof die ze onlangs van de 
Belgische Progressieve Socialisten toege
zwaaid kreeg: ze behoort tot de 
Belgischgezinde fi^ctie van Agalev! 

MOREELS 

Het zat er aan te komen dat Reginald 
Moreels 'iets' van plan was. Zowat een jaar 
geleden reeds luchtte de gewezen staats
secretaris zijn hart. In een krantenartikel 
{De Standaard) ergerde hij zich toen over 
de richting die de CVP na haar nederlaag 
van 13 juni '99 uitging. Ondertussen ziet 
iedereen dat de CVP haar oppositietaak 
niet aankan, dat ze daarbij ook nog het 
Vlaams Blok wil overtroeven of achterna

lopen. Om dat te voorkomen (en na het 
afhaken van/.-i. Dehaene) wou Moreels 
reeds na de zomer van '99 met de 'herde
finiëring van het gedachtegoed van de 
CVP' beginnen, maar Stefaan De Clerck 
had het te druk met orde op zaken te stel
len en met zijn kandidatuur van burge
meester van Kortrijk. 

In afwachting vulde Moreels zijn mandaat 
van senator dan maar aan met een deel
tijdse job van hoogleraar, overwon hij 
manmoedig gezondheidsproblemen en 
vond contact met een gezelschap van 
Nobelprijswinnaars en vredesactivisten. 
Het ontslag van Moreels, ooit als dé ver
ruimer binnengehaald, maakte diepe 
indruk op de CVP-achterban, men vreesde 
een kettingreactie. Dat hij zijn mandaat 
behoudt wordt de nu onafhankelijk zetel
de senator, anders zo gesteld op rechtlij
nigheid, niet in dank afgenomen. 

Tapijtfabrikant 

overvalt 

schatkist In 

echte 

Far West-stlji. 

"c^r Zijn een paar interessante studies verschenen over de 
opvattingen van de jeugd. Jongeren hebben in het 

bijzonder een voorl<eur voor 'groen' en 'uiterst rechts'. 
Daartussenin bevinden zich heel wat schal<eringen. 

Een overzicht. 

Leve de Jeugd? 
Het ontbrak de jongste twintig jaar aan 
gedegen wetenschappelijk en specifiel< 
onderzoel< over de opvattingen en liouding 
van de jeugd tegenover religieuze en maat-
scliappelijke uitingen. Alsof de tijd was blij
ven stilstaan bij de mei-'68-generatie. Die 
generatie klaagt er niet zelden nogal op los 
over de Jongeren van vandaag. Daarbij ver
valt nnen al te vaak in clichés: het beeld dat 
de media over de jeugd 'bieden', versterkt 
dit verschijnsel. Een in 1996 en 1997 ver
richt onderzoek bij Vlaamse laatstejaarsstu
denten van de humaniora door de ploeg 
rond VUB-socioloog ignace Cloneux nuan
ceert één en ander. De jongerenenquête die 
de VLERICK school voor management in 
opdracht van het weekblad Humo afnam bij 
Vlaamse jongeren van 15 tot 25 Jaar is van 
veel recentere datum. Hoe dan ook, beide 
onderzoeken laten vrij gelijklopende onder
zoeksresultaten zien. 

Zo mag de huidige generatie Jongeren als 
vrij traditioneel worden gekenmerkt. De 
vaste relatie, trouw, voldoende tijd voor kin
deren en een vaste Job vormen voor hen bij
zonder belangrijke waarden. Ze zetten zich 
daarmee af tegen de mei '68-ouders die als 
te losbandig, ontrouw en ambitieus worden 
ervaren Dat betekent niet dat jongeren zich 
laten leiden door ethische dogma's, absolu
te opvattingen of puritanisme. Een zekere 

vorm van 'zelfideologie', de nadruk op zelf
ontplooiing en authenticiteit laten dit niet 
toe. Wie homofiel is, beslist daar zelf over, 
punt uit. Euthanasie op vraag van de patiënt 
- niet van de familie - moet kunnen. 
Het vertrouwen in een Instituut als de kerk is 
bij de jongeren niet bijster groot. Ongelovig 
kan men ze nochtans niet noemen, de vraag 
is enkel waann. De twijfel is groot, de zoek
tocht lang en onvoorspelbaar Pakweg 50% 
van de Jongeren is min of meer christelijk 
geïnspireerd, 1/5 gelooft in God en met min
der dan 50% in paranormale verschijnselen 
of reïncarnatie. Er kan trouwens gulzig geko
zen worden uit een menu van 'new-age'-
ultingen, waartoe men ook, waarom niet, 
astrologie en handenlezen rekent. Taoïsme 
en Boeddhisme trekken dan weer vooral aan 
omwille van het 'exotische' Ook voor vader 
en moeder is 'Oosterse' religie terug van 
weggeweest, net zoals de concerten van 
tante Tina of nonkel Mick Feit is dat massa
le geloofsbijeenkomsten de Jongeren terug 
aanspreken. In de Verenigde Staten gaat dit 
alvast gepaard met het herrijzen van katho-
liek-integrlstische bewegingen. 
Wie werkt, zo denken Jongeren, moet daar 
ruim voor worden beloond en wie dat niet 
doet moet het zelf maar weten. Geen 
medelijden ermee, het begaan van crimine
le feiten moet bestraft worden. De bestrij

ding van zware criminaliteit is voor de Jon
geren een priohteit van eerste orde, de 
doodstraf is voor zowat de helft bespreek
baar, 60% acht het castrereren van verkrach
ters een aanbevelenswaardige methode. 
Zijn jongeren racistisch? Iets meer dan hun 
ouders, zo blijkt Studies bevestigen telkens 
weer dat zowat een derde van de onder
vraagde Jongeren Inwijkeiingen als een eco
nomische bedreiging aanziet Eén op tien 
jongeren beweert ronduit een racist te zijn, 
de helft 'out' zich als antiracist, circa 20% 
wantrouwt de migranten. Al moet beklem
toond dat 3/4 voor meer contacten tussen 
autochtoon en allochtoon pleiten, terwijl 
2/5 geen problemen hebben met 'buiten
landers'. Niettemin wil slechts 20% stem
recht aan migranten verlenen. 
Zeker jongeren onder de twintig jaar bren
gen weinig interesse op voor het politieke 
gebeuren. Desinteresse en onverschilligheid 
gaan niet zelden hand In hand met een 
gevoel van machteloosheid en cynisme. Uit 
de Humo-enquête bleek dat liefst 70% van 
de ondervraagden positief antwoordt op de 
stelling dat 'de politiek corrupt is'. Een sym
bolische 1% van de ondervraagden meent 
dat de democratie in ons land goed werkt, 
een kwart heeft vertrouwen in de werking 
van de overheid. 

Tegen dit alles tietogen, heeft geen zin, zo 
denken de meeste jongeren. Wel snakken ze 
naar 'de verandering van de maatschappij' 
Voor de jongeren zijn verandering en ver
nieuwing alles behalve IJle begrippen Het 
vormt een belangrijke verklaring voor het 
/\nc/aux-effect. Overigens hechten jongeren 
veel belang aan de 'ontzuilde' partijen, 
waartoe ze naast groen, ook het Vlaams Blok 
rekenen. Dat men dat niet vergeet. 

(evdc) 
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"00 voêri momenteel zijn 
21ste verkiezingscampagne. Maar ook 'zijn' 
Kamer levert goed werk. Dat mag althans 
blijken uit een persmededeling van de 
sinds-enige-tijd-niet-meer-eerste burger van 
dit land. In het parlementaire jaar 1999-
2000 hielden de federale 
volksvertegenwoordigers 65 plenaire vragen gesteld. Daarbovenop kwamen nog 
zittingen van gemiddeld bijna 3,5u. Daarin eens bijna 2000 schriftelijke vragen. De 
werden 529 stemmingen georganiseerd, 16 kamerleden kregen, al dan niet in 
interpellaties gehouden en 487 mondelinge commissie, 150 wetsontwerpen, 487 

^ WETSTRAAT ^ 

voorstellen (van wet, resolutie, ...) en 12 
voorstellen tot herziening van de grondwet 
te verwerken. 127 ontwerpen en 28 
voorstellen werden aangenomen door de 
Kamer De 731 commissievergaderingen 
duurden gezamenlijk ruim 1.700 uren. Uit 
deze cijfers blijkt niet alleen dat het aantal 
vragen en commissievergaderingen 
toeneemt, maar ook dat de invloed van de 
regering in het wetgevende werk niet 
afneemt. Dat geeft te denken. 

u et industriebeleid in België is gestoeld op de 
Waalse manier van handelen. Zelfs Spanje 
vertoont meer noordelijl<e trekken in zijn 

industriepolitiek. Maar Vlaanderen is België niet... 

Hoe mediterraan 
is het Belgisch 

industrieel beleid? 

4 

Dat de economische ontwikkeling van een 
land of een regio in hoge mate afhankelijk 
is van de specifieke institutionele omka
dering is WIJ-lezers niet onbekend. 
Ook economisch onderzoek komt meer 
en meer tot deze conclusie. Resultaten 
van vergelijkend industrieel onderzoek 
doen echter vermoeden dat de institutio
nele onderbouw in noord en zuid sterk 
verschilt. 

MODELLEN 

Het economisch beleid van een land of 
regio wordt in hoge mate bepaald door 
randvoorwaarden waarbinnen het samen
leven geschiedt. Die spelregels noemen 
we ook wel instituties. In concreto den
ken we hierbij aan het rechtssysteem, de 
gedragscoden, nonnen en waarden. De 
jongste jaren is de economische weten
schap meer aandacht gaan besteden aan 
deze vormgevingselementen. Er van uit
gaand dat ze een wezenlijk onderdeel uit
maken van een samenleving stelt men zich 
vervolgens de vraag naar de invloed ervan 
op de economische prestaties. 
Zo onderscheiden economen verschillen
de 'prototypes' van kapitaalmarktsyste
men en verzorgingsstaten. Recent wordt 
de aandacht ook sterk toegespitst op ver
schillende vormen van 'industriepolitiek'. 
Daarbij worden landen ingedeeld in een 
Angelsaksisch, een Rijnlands en een Medi
terraan model. Dit is uiteraard een ver
eenvoudiging van de werkelijkheid. Deze 
vereenvoudiging is echter nodig om de 
complexe realiteit tot zijn essentie te 
reduceren. 

GELIJKHEID 

Het Angelsaksische industriebeleid richt 
zich in eerste instantie op het versterken 
van de economische kracht van een land. 
De rol van de overheid is echter niet-inter-
ventionistisch. Ze moet er enkel voor zor
gen dat de marktomstandigheden van die 
aard zijn dat alle ondernemingen op voet 
van gelijkheid met elkaar kunnen concur
reren. Dit veronderstelt een beleid gericht 
op informatievoorziening aan het bedrijfs
leven, vrijwaring van de mededinging, sti

muleren van onderzoek en ontwikkeling 
en bevorderen van samenwerking tussen 
ondernemingen en onderzoekscentra. 
Algemene maatregelen die de ganse eco
nomie ten goede komen gaan boven sec-
toriële maatregelen. 

OVERLEG 

Het Rijnlandse type van industriebeleid 
verwachten we aan te treffen in de Scan
dinavische en Duitse landen en in de 
Benelux. Met als doel duurzame economi
sche groei tot stand te brengen wordt een 
symbiose van economische en milieube
langen nagestreefd. In tegenstelling tot 
het Angelsaksische model wordt hier 
groot belang gehecht aan de industriële 
democratie. Daarmee bedoeh men het 
streven naar consensus tussen verschillen
de betrokken partijen bij het tot stand 
komen van beleid. Zo zijn in "Vlaanderen 
tal van sociale partners en intermediaire 
organisaties vertegenwoordigd in advies
raden zoals de SERV en de MINA-raad. Dit 
overleg vertraagt wellicht de besluitvor
ming, maar verhoogt de betrokkenheid en 
steun van relevante partijen. Het beleid 
kenmerkt zich enerzijds door algemeen 
geldende maatregelen (technologiebe
leid, deregulering) en anderzijds door 
specifieke ondersteuning van economi
sche ontwikkelingen waarvan gedacht 
wordt dat zij van groot belang zullen zijn 
voor het toekomstige welzijn van de eco
nomie. De ondersteuning via de Partici
patiemaatschappij Vlaanderen en de 
Vlaamse Milieuholding van beloftevolle 
ondernemingen en/of technologieën kan 
hierbij als voorbeeld dienen. Vooral bio
technologie, milieutechnologie en infor
matie- en communicatietechnologie wor
den vandaag als essentieel aanzien. De 
verdere privatisering van de GIMV luidt 
een herziening van dit beleid in. 

KAMPIOENEN 

Het Mediterrane model heeft zijn wortels 
vooral in het Romaanse gedeelte van dit 
continent. De staat speek een dominante 
rol in het economisch leven. De vervlech
ting tussen bedrijfsleven en pohtiek is dan 

Het faillissement van tapijtenwever De Poortere kan het verschil tussen een Vlaams en een 
Waals economisch beleid aantonen. 

ook zeer groot. Dit impliceert dat politie
ke en nationalistische argumenten veelal 
primeren boven louter economische. Het 
creëren van 'nationale kampioenen', die 
een voetje voor hebben op andere onder
nemingen, prevaleert. Ook geldverslin
dende prestigeprojecten (de bouw van de 
Concorde b.v) spruiten uit deze traditie 
voort. Het overheidsbeleid is uiterst zicht
baar vermits het wordt gedomineerd door 
subsidies, overheidsopdrachten en gesub
sidieerde leningen. Het recente faillissen-
ment van Louis De Poortere (Moeskroen) 
geeft een indicatie dat het Waalse econo
mische beleid hier meer dan het Vlaamse 
wordt door gekenmerkt. Overigens wor
den ook niet steeds 'kampioenen' onder
steund ; in eerste instantie wordt het 
bestaande status quo verdedigd. 

BELGIË 

Op basis van OESO-gegevens en cijferma
teriaal uit het World Competitiveness Year
book 1999 stelden 3 Nederlandse vorsers 
een institutionele index op. Deze geeft 
aan tot welk van de drie prototypes de 
verschillende geïndustrialiseerde landen 
behoren. Deze toetsing op basis van waar
neming ondersteunt de hierboven gefor
muleerde theoretische onderbouw. Met 
één grote uitzondering : België. 
Daar waar de onderzoekers verwachtten 
dat België gerekend zou moeten worden 
tot de Rijnlandse club van landen, blijkt 
dit land blijkbaar beter in de Mediterrane 
traditie te aarden. De index toont boven
dien aan dat Spanje, een Mediterraan land 
bij uitstek, meer Rijnlandse kenmerken 
vertoont dan België. De onderzoekers vin
den dit 'opvallend', maar gaan er niet ver
der op in. 

Deze vaststelling doet echter nogmaals 
twijfel rijzen over de relevantie van Belgi
sche geaggregeerde economische statistie
ken. Dat de werkloosheidscijfers in Vlaan
deren en Wallonië drastisch verschillen, is 
een goed geïllustreerd feit. Dat de institu

tionele economische onderbouw van 
Vlaanderen en Wallonië evenzeer verschilt 
werd tot op heden nog niet empirisch 
getoetst. Het cijfermateriaal daartoe is 
wellicht niet voorhanden. 
De dagelijkse praktijk doet echter vermoe
den dat Vlaanderen veel nauwer aanleunt 
bij de Rijnlandse traditie dan het eerder 
op Franse leest geschoeide Wallonië. Zo 
worden in Vlaanderen sinds een aantal 
jaren geen subsidies meer verleend aan 
verlieslatende ondernemingen, daar waar 
Wallonië op dit vlak een lange traditie in 
stand houdt. De beklemtoning van een 
generiek economisch beleid in Vlaande
ren doet zelfs Angelsaksische trekjes ver
moeden. 

Mede onder druk van Europa en de toe
genomen internationale vervlechting zul
len de mediterrane landen hun econo
misch beleid wellicht wat marktconformer 
maken. Deze evolutie wordt kracht bijge
zet door de empirische bevinding dat de 
uitgaven voor O&O (onderzoek en ont
wikkeling) in Rijnlandse en Angelsaksi
sche landen beduidend hoger liggen dan 
in de mediterrane staten. Institutionele 
kenmerken wijzigen echter uiterst lang
zaam, vermits zij behoren tot het wezen 
zelf van staten of regio's. Het verdient dan 
ook aanbeveling om de economische 
autonomie van Vlaanderen en Wallonië, 
waarvan het zinvolle door deze studie 
minstens wordt gesuggereerd, verder uit 
te diepen. Niet alleen de bedrijfsfiscaliteit, 
met de klemtoon op tariefautonomie 
(zowel in de personen- als in de vennoot
schapsbelasting), komt dan in zicht, maar 
ook bijvoorbeeld een eigen mededin
gingsbeleid of een verder uitgebouwd 
Vlaams sociaal overleg. Immers, deze stu
die doet serieuze vragen rijzen bij het 
bestaan van de 'Belgische economische 
unie'. 

Karl Collaerts 

(De auteur is medewerker van de 
VU&ID-fractie in het Vlaams parlement) 
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\T orige week werd het 'vademecum' over de beperking 

en de controle van de verkiezingsuitgaven voorge

steld. Deze nuttige brochure bevat tal van aanbevelingen 

over de interpretatie van de wetgeving terzake. 

^ ACTUEEL 4 

Zaterdag 12 juni 1999, Hasselt. Politie
ke partijen die dat wensten konden op 
een soort van infobraderie hun ideologi
sche waren aan de man brengen. Onder 
de aanbieders niet alleen enkele grotere 
partijen, maar ook zowat alle vertegen
woordigers van de nieuwe en witte poli
tieke cultuur. Sommigen onder hen zo 
nieuw zelfs dat sympathisanten er geen 
graten in zagen om hun handelsmerk, 
witte ballonnen, aan kinderen te slijten. 
Wie een opmerking maakte over deze 
ongeoorloofde en bepaald weinig ver
nieuwende 'verkiezingsuitgaven' kreeg te 
horen dat de kinderen dan toch tenminste 
iets van een politieke partij hadden gekre
gen. De geschiedenis wees uit dat concur
rent noch kiezer aanstoot zouden nemen 
aan deze gratis verspreiding van mooi ver
pakte lucht. 

Woensdag 16 augustus 2000, Brussel. 
Kamervoorzitter Herman De Croo (per
fect veeltalig) en Senaatsvoorzitter 
Armand De Decker (vrijwel uitsluitend 
Franstalig) stellen een geactualiseerde ver
sie voor van wat zij omschrijven als 'de bij
bel van de verkiezingsuitgaven'. Tot een 
apocalyps is het niet gekomen - twee wet
ten die nog in Het Staatsblad moeten ver
schijnen zijn er niet in opgenomen - maar 
dat betekent niet dat het werkje geen 
openbaring kan zijn voor kandidaten en 
andere geïnteresseerden. 
Deze uitgave van de Kamer van Volksver
tegenwoordigers bevat niet alleen de let
terlijke weergave van alle wetteksten die 
van ver of nabij van toepassing zijn op de 
verkiezingsuitgaven, maar ook de inter
pretatie ervan. Omdat deze commentaren, 
in tegenstelling tot de wetten, in mensen
taal zijn geschreven vormen ze een bijzon
der goede handleiding over wat wél en 
wat niét mag. De verduidelijkingen zijn 
opgesteld aan de hand van de ervaring van 
de Controlecommissie in vroegere dossie
rs; kracht van wet hebben ze niet. Twee 
bijlagen bevatten aanbevelingen over het 
verkiezingsdrukwerk en de verspreiding 
ervan via de post. 

GATEN DICHTEN 

De wet van 7 juli 1994 over verkiezings
uitgaven had niet alleen tot doel deze 
transparanter te maken en ze te beperken 
(of de wet daarin slaagt is een ander paar 
mouwen), maar ook om minder kapitaal
krachtige kandidaten de kans te geven een 
evenwaardige campagne te voeren. De 
invoering van een sperperiode, maxi
mumbedragen, het verbod op het uitde
len van gadgets en het gebruik van 20m2-
borden waren de meest in het oog sprin
gende maatregelen. Overtreding van de 
regels wordt de dader(s) aangerekend 
met een (tijdelijke) inhouding van de par
lementaire dotatie, het vervallen van een 

mandaat of een geldboete of gevangenis
straf. Klachten over gemeenteraadsverkie
zingen worden in eerste aanleg behandeld 
door de bestendige deputatie, deze over 
provincieraadsverkiezingen door de parle
mentaire controlecommissie, waarvan ook 
de VU'er Fons Borginon deel uitmaakt. 
Wie tegen een uitspraak in beroep wU 
gaan kan dat alleen bij de Raad van State. 
De Kamervoorzitter sprak bij de voorstel
ling zijn ongenoegen uit over wat hij 

draait. Ook in de weken die komen zal het 
politieke marketingcircus niet stilvallen. 
Ballonnen en flesopeners, asbakken en 
sponzen, hoedjes en kaartspellen mogen 

Kleine bijbel van de 
verlciezingsuitgaven 

omschreef als 'het ommekeren van de 
wet'. De Croo, ooit nog de pionier inzake 
politieke ombudsdiensten, vond het 
'hypocriet' dat als gevolg van de wet in de 
maanden vóór de sperperiode de politie
ke propagandamachine op volle toeren 

dan al niet meer in industriële hoeveelhe
den worden uitgedeeld, creatieve breinen 
vinden heus wel een uitweg. De bekend
ste burger van Brakel was zich daarvan 
bewust: „Met deze wetten hebben we veel 
bereikt, maar niet alle gaten zullen zijn 

gedicht." Benieuwd of en hoe al die poli
tiek geïnteresseerde BV's hun aanwezig-
heidspohtiek tijdens de verkiezingscam
pagne zullen aangeven... 

(gv) 

Het 'vademecum' over de 'Beper
king en controle van de verkiezings
uitgaven' is tegen de prijs van 50 Jr. 
te bestellen bij de dienst Algemene 
Zaken van de Kamer, 1008 Brussel, 
tel. 02/549.81.60, fax02/549.82.74. 
Reknr. 000-0019220-14 met de ver
melding 'Verkiezingsuitgaven' en de 
gewenste taal. Nederlands of Frans. 
De brochure is ook te raadplegen op 
internet: www. dekamer.be 

De beperking 
van de verkie
zingsuitgaven 
zal niet verhin
deren dat kan
didaten hoe 
dan ook In de 
aandacht wil
len komen. 

5 
tui et gaat niet op dat ministers op burgerreclitelijl< vial< 

vrijwel straffeloos hun gang kunnen gaan, terwijl de 
gewone ambtenaar voor de lichtste fout kan worden 

ontslagen. Dat is zowat de teneur van enkele wetsvoorstellen 
van vu-voorzitter Geert Bourgeois. 

Mliiisters niet meer 
boven de wet 

Al in 1851 gaf het Nationaal Congres aan dat 
de wetgever op zoek moest naar een rege
ling voor de straf- en burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid (BA) van ministers. Bijna 170 
jaar en talloze goede voornemens later 
beschikt België alleen over een regeling op 
het strafrechtelijke vlak. Gezien de tijd daar
voor drong omdat enkele grote schandalen 
(Uniop, Agusta) elkaar opvolgden kon het 
haast niet anders of die wet moest wel een 
draak worden. Dat is althans de mening van 
VU-voorzitter en kamerlid Geert Bourgeois. 
Die beseft maar al te goed dat een wijziging 
van die procedure voorlopig niet aan de 
orde is, maar dat neemt niet weg dat ook de 
BA van de ministers nog moet worden gere
geld. 

EVENWICHT BEHOUDEN 
Gezien in het recente verleden noch Leo Tin-
demans, Jean-Luc Dehaene of Cuy Verhof-
sfac/f hun belofte voor een regeling gestand 
konden doen, heeft de VU'er dan maar zelf 
een aantal wetsvoorstellen ingediend. De 
nood is dan ook hoog: de dioxinecrisis en de 
zaak-Uniop wezen dat uit in die laatste werd 
België veroordeeld door het Europees Hof 

van de Rechten van de Mens, in de dioxine
zaak aanvaardde het Rekenhof maar met 
grote tegenzin dat de kosten van Colla's per
soonlijke raadsman door de gemeenschap 
werden gedragen 
Bourgeois gaat in zijn voorstellen uit van de 
vaststelling dat ministers, van welke regehng 
ook, door de loodzware procedure om hen 
te berechten, nog steeds genieten van 'een 
verregaande feitelijke immuniteit'. Daarte
genover staat dat ministers in de praktijk ook 
nog een beleid moeten kunnen voeren het 
kan dus niet dat elke beleidsbeslissing voor 
de rechtbank getoetst wordt op de opportu
niteit ervan. De VU-voorzitter zocht daarom 
naar een gulden middenweg: alleen voor 
bedrog en zware schuld in de uitoefening 
van hun ambt kunnen zetelende ministers 
aansprakelijk worden gesteld, tenminste 
voor zover er geen misdrijf is. Dan is de aan
sprakelijkheid onbeperkt, inzake misdrijven 
en fouten begaan door ministers terwijl zij 
met In functie waren, bepaalt het voorstel 
dat dan de gewone wegen van het gerecht 
moeten worden bewandeld. 
Slachtoffers van ministhële fouten of mis
drijven moeten zich voortaan kunnen rich

ten tot de staat of de publiekrechtelijke per
soon voor wie de minister optrad. Die wor
den verplicht het slachtoffer schadeloos te 
stellen, maar kunnen de kosten op hun 
beurt verhalen op de aansprakelijke minis
ter. Die regeling vormt een tegengewicht 
voor het feit dat ministers niet voor lichte 
fouten tijdens de uitoefening van hun ambt 
kunnen worden vervolgd. 

AMBTENAREN 
De VU-voorzltter wil ook dat de burgerrech
telijke aansprakelijkheid van ambtenaren 
enigszins wordt gewijzigd Nu Is het zo dat 
zelfs de lichtste fout de ambtenaren fataal 
kan zijn. Daarmee zijn ze schromelijk bena
deeld ten opzichte van gewone werknemers 
of contractuelen In dienst van de overheid. 
Ook het Arbitragehof sprak zich daarover al 
in negatieve zin uit. Bourgeois' voorstel 
bepleit dan ook een gelijkstelling. Zoals 
andere werknemers zouden statutalren 
alleen nog maar burgerrechtelijk aansprake
lijk mogen worden gesteld ingeval van veel 
voorkomende lichte fouten, een zware fout 
of de schade veroorzaakt door hun bedrog 
Slachtoffers en benadeelden worden ten 
allen tijde in de gelegenheid gesteld om zich 
burgerlijke partij te stellen tegen de staat of 
de rechtspersoon voor wie de ambtenaar 
optrad Daardoor Is ook hun mogelijkheid 
tot schadeloosstelling verzekerd. 

(gv) 
De voorstellen met de begeleidende 

perstekst zijn aan te vragen bij Hllde Jaques. 
VU-studledlenst, Bamkadenplein 12, 1000 
Bnjssel, tel. 02/219.49.30, fax 02/217.35.10 
of e-post hllde.Jaques@vu.be. Vanzelfspre
kend biedt ook de VU-webstek materiaal 
hierover aan: wvm.vu.be 
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jP\ e slogans die op een lentemorgen in 1917 op tal van 
plaatsen achter het Ijzerfront te lezen stonden logen 

er niet om. '80% Vlamingen, eist uw recht. Vlamingen laat 
niet op uw voeten trappen.' Wie ze had bedacht én gekalkt 
wist niemand, enkel het handvol 'leiders' van de geheime 
Frontbeweging was op de hoogte. In een indrukwekkende 
studie verhaalt Daniël Vanacker wie deze mannen waren 
en waarom ze in opstand kwamen tegen hun 
Vlaamsvijandige officieren. 

• GESCHIEDENIS • 

Het was een 
gewaagde 

onderneming 
om aan het 

front 11 Juli te 
vieren door 

het zingen van 
Vlaamse liede

ren, zoals In 
1917 gebeurde 
door het I8de 

Unie. 'Pour 
avoir chanté ie 

Uon de 
Flandre, signe 
d'lnsurrectlon' 
moesten deze 

durvers hun 
daad met straf 

bekopen. 
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„Ze schrokken wel van de anti-Vlaamse 
stemming in het leger." 
'Ze' dat zijn enkele jongens uit Temse. 
Samen met hun dorpsgenoot en brou
werszoon Edward Van Raemdonck waren 
ze vrijwillig naar de Grote Oorlog getrok
ken „omdat het land aangevallen werd." 

GEEN LACHEDiNC 

„Sommige Temsenaars beklaagden het 
zich niet. De eerste dagen bij de troep 
leefden ze als echte republikeinen, dat wil 
zeggen: 'Drinken, veel roken en vloeken'. 
Ze schrikken wel van de anti-Vlaamse 
stemming in het leger. Toen ze bij een 
naamafroeping 'présent' moesten roepen 
en Van Rossem (niet dé Van Rossem met 
zijn heel lange baard, wel een student uit 
Gent en een van de eerste vrijwilligers uit 
de eerste oorlogsmaand) 'aanwezig' ant
woordde, vloog hij meteen in het cachot. 
In Brugge hoorden ze verbaasd dat er in 
het militair hospitaal geen enkele dokter 
Vlaams sprak." 

Een korte smaakmaker uit de allereerste 
bladzijden van 'De Frontbeweging - De 
Vlaamse strijd aan de ijzer', het nieuwste 
boek van de Gentse joumalist-historicus 
Daniël Vanacker. Die liet zich eerder al 
kennen én waarderen door onder meer 
een omvangrijke uitgave over 'Het aktivis-
tisch avontuur'. Wetenschappers, die 
meestal geen al te hoge dunk hebben van 
historisch werk geschreven door niet 
beroepshistorici, waren het er toen eens 
gezind over eens: over de ganse lijn is dii 
een indrukwekkend werk. Het ziet er nie 
naar uit dat Vanacker zich dit keer wel zor
gen moet maken over het wetenschappe 
lijk onthaal van zijn nieuw boek, het resul 
taat van tien jaar geduldig opzoekings-
werk. En dan nog, wij hebben alvast de 
meer dan vierhonderd bladzijden geschie
denis van de Frontbeweging in bijna één 
adem gelezen. Met groeiende verbijste
ring, met vooral stijgende ergernis. 
Uiteraard wisten ook wij dat een 'Vlaams 
soldaat aan de IJzer willen zijn geen lache-
ding was, zeker niet als die Vlaming daar 
dan ook Vlammg wilde zijn en blijven. We 
wisten dat die simpele Vlaamse piot er 
bloot stond aan de meest extreme 
FransdoUe pesterijen, we konden niet ver
moeden dat het er zo racistisch aan toe is 
gegaan. Een minder zwaar geladen woord 
zou al te welwillend zijn voor die arrogan
te FransdoUe Belgische kaste die aan de 

IJzer vooral oorlog voerde tegen al wie 
zich als Vlaming durfde bekend maken. 
'Eer Vlaanderen vergaat', de overbekende 
roman van Jozef Simons over het Vlaamse 
Frontgebeuren die onlangs een herdruk 
kende, is eerlijk gezegd nog een bijzonder 

onder het trefwoord 'Frontbeweging' in 
de Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse 
Beweging (deel I, blz. 1210 ev). Die her
innert er trouwens in de aanhef van zijn 
artikel aan dat het moeilijk is om ,,door 
te dringen tot de echte geschiedenis van 
'De Frontbeweging' omdat deze agitatie 
zich grotendeels in het geheim afspeelde 
en er dus weinig geschreven bronnen 
zijn." 

Daarom ging de Vlaamse geschiedschrij
ving er van uit dat een geschiedenis schrij
ven over de Frontbeweging niet doenbaar 
was. De Frontbeweging was noodgedwon
gen een clandestiene organisatie die er 

'Omdat het land 
aangevallen werd...' 
vriendelijke schets van wat aan de IJzer 
met Vlaamse jongens echt gebeurde. En 
dat is de eerste les uit dit feitenverslag 
over wat de Frontbeweging echt geweest 
is. 

VLAAMSE MYTHE 

Het is niets te vroeg, zo kan men terecht 
zuchten. Het boek van Vanacker is inder
daad de eerste feitelijke geschiedenis van 
de Frontbeweging. Meer dan tachtig jaar 
na de feiten... 

Elke belangstellende kent natuurlijk de 
bibliotheek vol gelegenheidsbrochures 
over Fronters en hun Frontbeweging -
niet zelden door oud-Fronters pro de 
beweging geschreven-, weet dat er heel 
wat gepubliceerd werd over individuele 
figuren en deelaspecten van de Front
beweging, maar een algemeen overzicht, 
laat staan een betrouwbaar feitenrelaas 
was er tot vandaag eigenlijk niet. Behalve 
dan de bijdrage van Luc Vandeweyer 

vooral moest voor zorgen dat de Süreté 
Militaire zo weinig mogelijk kansen kreeg 
om informatie over haar doen en laten in 
handen te krijgen. Om Front-leider Adiel 
Debeuckelaere begin van de jaren twintig 
uit de handen van het naoorlogse 
Belgische gerecht te houden werd boven
dien opgeroepen om alle nog bestaande 
geschreven documenten te vernietigen. 
Om zodoende te kunnen volhouden dat 
er helemaal geen Frontbeweging was 
geweest. Het lukte, de Ruwaard van de 
Frontbeweging bleef uit de handen van 
het gerecht. De geschiedenis van de 
Frontbeweging ging daarop een eigen 
leven leiden. De Frontbeweging werd een 
heuse Vlaamse mythe, strak in eigen han
den gehouden door de overlevenden. Zij 
waren immers de enigen die het konden 
vertellen... 

Dit is geen kritiek, alleen maar een vast
stelling en meteen ook een verklaring 
voor de grote waardering voor het werk 
van Daniël Vanacker. 

Sancties tegen flaminganten konden niet uitblijven. Deze foto (19 september 1917) toont 'de 
gevangenen van Wulveringem'. V.l.n.r.: Paul Davidts, Lodenijk Loos, Karel De Schaepdrijver en 
Albert Honoré samen In 'het cachot', het koolkot op de speelplaats van dit Westhoeks dorp. 

935 VOETNOTEN 

Overlevenden zijn er vandaag niet meer, 
bij hen kon de auteur dus niet meer 
terecht voor getuigenissen als gesproken 
bronnen. Hij is dan maar op schattenjacht 
gegaan naar alles wat toch nog op Vlaamse 
zolders, in al even Vlaamse schuiven te 
vinden is aan nagelaten dagboeken, brie
ven of andere herinneringen. De auteur 
kreeg ook toegang tot archieven die tot nu 
toe niet toegankelijk waren of zo goed als 
onaangeroerd bleven. Kranten zoals Ons 
Vaderland en De Belgische Standaard • de 
belangrijkste informatiebronnen voor de 
legerflaminganten - werden voor het eerst 
grondig nagelezen. Kortom, wat vandaag 
nog ter beschikking is om 'de' geschiede
nis van de Frontbeweging te schrijven 
werd in de mate van het mogelijke door 
Vanacker aangeboord en ten volle 
gebruikt. Dat resulteerde in juist geteld 
933 voetnoten met in veel gevallen een 
verwijzing naar verschillende bronnen om 
een datum, een uitspraak of een gebeuren 
zo correct mogelijk te rechtvaardigen. 
Over Vanackers Aktivistisch avontuur' 
schreef een meestal bijzonder kritische 
historicus Lode Wils „een monumentaal 
werk, geschreven op basis van een verba
zend ruim en nieuw bronnenonderzoek". 
Zoals al gezegd, het is weinig waarschijn
lijk dat zijn commentaar over 'De 
Frontbeweging' minder positief zal zijn. 
Het is en blijft een middeleeuws monni
kenwerk wat Vanacker ons in handen gaf 

BELGISCHE OORZAAK... 

Het is echt niet moeilijk om bladzijden te 
vullen met 'pittige' details uit het boek 
van Vanacker: schokkende uitspraken en 
heel veel vreemde toestanden zijn er bij 
de vleet. We doen dat bewust niet: ook al 
kent elke Vlaming wel min of meer het 
verhaal van de Frontbeweging, men moet 
dit boek willen lezen. Omdat het onrecht
streeks veel leert over het Belgische sys
teem. Zeker voor Vlaamse progressieve 
nieuwlichters met hun georganiseerde 
afkeer voor alles wat Vlaamse geschiede
nis is, zou 'De Frontbeweging' verplichte 
lectuur moeten zijn. Maar dat is natuur
lijk veel gevraagd. 

Ze kunnen Vanacker niet verdenken van 
"Vlaamse vooringenomenheid, van onwe
tenschappelijkheid is evenmin sprake, 
Vanacker schrijft als een schoolvoorbeeld 
van wat een objectief journalist moet zijn: 
feiten en alleen maar feiten, zo nodig drie 
keer en meer controle van alle beschikba
re bronnen en vooral geen vooropgezette 
allerindividueelste uitleg over wat en hoe. 
Het Frontverhaal is er nu, het België van 
toen was helaas nog veel anti-Vlaamser 
dan we ooit konden vermoeden, het poli
tieke Vlaanderen zo mogelijk nog zwakker 
dan we konden vrezen. 
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• GESCHIEDENIS • 

...ÊN VLAAMS GEVOLG 

Ook al geeft de auteur zelf geen enkele 
aanzet tot het stellen van vragen - tot de 
laatste bladzijde blijft het een scrupuleus 
feitenrelaas dat ophoudt met het feitelijk 
verdwijnen van de Frontbeweging - zijn 
boek geeft des te meer stof tot het stellen 
ervan. Wat bezielde het Belgische 
Franstalige systeem van toen om zo te 
handelen met jonge Vlaamse mannen die, 
zoals die van Temse, vrijwillig kozen voor 
het front „omdat het land werd aangeval
len"? Waarom was het Franstalig onbegrip 
voor alles wat Vlaams was zo uitgesproken 
racistisch? Waarom was de Vlaamse poli
tieke aanwezigheid achter het IJzeriront 
zo bewust onmachtig? 'Vlaamse' figuren 
als Frans Van Cauwelaert, als minister 
Alois Van de Vyvere komen niet meteen 
als geprofileerde Vlamingen uit dit ver
haal. Stelde zich dan echt niemand de 
vraag of er geen dag zou komen dat die 
'onwillige' Vlamingen echt zouden recht
staan en hun algemeen menselijke rech
ten niet langer meer zouden opeisen maar 
desnoods met geweld gewoon zouden... 
grijpen? 

De foto van dit groepje mannen mag wel de 
icoon van de Frontbeweging neten. Fiiip de 

Piiledjn, Adiel (Ruwaard) Deöeuc/ce/aere, 
Frans Daets, Hendrik Borginon en aalmoeze

nier Richard De Deurnaerder 

BEGRIP 

Het verhaal van Vanacker leidt ook tot 
meer begrip voor wat er nadien in 
Vlaanderen gebeurde. Zelfs wat meer 
'begrip' voor wat sommigen uitspookten 
toen het land later opnieuw bezet werd. 
Tijdens de Grote Oorlog hadden ze 
geleerd dat 'Vlaanderen niet moest reke
nen op zaken doen met het Belgische sys
teem. Wat aan het front met Vlaamse 
jonge mannen gebeurde kon niet zonder 
gevolgen blijven voor de Belgische samen
leving nadien. 

Meer concreet moet het boek van 
Vanacker ook een aanzet zijn voor nieuwe 
studies. Bijvoorbeeld over de 'Vlaamse' 
pers aan en achter het front, over de 
figuur van hoofdaalmoezenier Marinis, 
over hoofdredacteur Femand Neuray en 
zijn beruchte Le XXe Siècle - de toenmali
ge premier De Broqueville was zijn feite
lijke beschermheer - over Mieke Belpaire 

en haar mogelijke (non-) invloed aan het 
Hof.. 
Dit zijn maar enkele suggesties. De feiten 
werden nu in de mate van het mogelijke 
vastgelegd en dus is er geen reden meer 
om 'De Frontbeweging' verder te laten 
rusten onder de zon van de vredige 
Westhoek. 
Nog een woord van lof voor de uitgever 
die het aandurfde dit boek te pubficeren. 

maar er ook een zeer verzorgde en mooie 
uitgave van heeft gemaakt. 

Mare Platel 

M> De frontbeweging, de Vlaamse 
strijd aan de IJzer. Daniël Vanacker. 

Uitg. De Klaproos, Koksijde. 

Tel. 058151.85.30, fax 058/ 51.29.42. 
E-post: info@klaproos.be 
100 illustraties, gebonden, 1.495 fr 

Programma 73ste IJzerbedevaart - 27 augustus 2000 

Vlaamse staat. Thuis in de Wereld 
Op zondag 27 augustus is 2000 is het 80 
jaar geleden dat enkele honderden bede
vaarders, voornamelijk oud-strijders en 
studenten, voor het eerst na de Eerste 
Wereldoorlog zich in de Ijzerstreek verza
melden. 

Jaar na jaar, stap voor stap, doorheen 
goede en kwade dagen, hebben ontelbare 
Vlamingen verder gebouwd aan een recht
vaardiger bestaan voor hun gemeenschap. 
Waarom wij dit jaar naar Diksmuide willen 
zit vervat in het thema: 'Vlaamse Staat, 
Thuis in de Wereld'. 

EEN VOLWAARDIGE STEM 
IN DE WERELD 

Vandaag, 80 jaar na de eerste 
IJzerbedevaart, mist Vlaanderen nog 
steeds een ernstige stem op het Europese 
plein en op het wereldforum. Vlaanderen 
moet daar kunnen staan als erkende, 
internationale rechtspersoon. Vlaanderen 
moet dus een afzonderiijke lidstaat van de 
Europese Unie worden en moet een vol
waardige rol kunnen spelen in de wereld. 

EEN OPEN HUIS 

In de anonieme massa van vandaag voelen 
weinigen zich nog voor iets verantwoor
delijk. Dit resulteert in een samenleving 
die op drift is, met egoïsme, materialisme, 
criminaliteit, onverschilligheid en angst. 

Het leven in deze kunstmatige Belgische 
staat, het wanhopig gestuntel van zijn 
beleidsmakers, de vele schandalen en het 
potsierlijke vertoon van het koningshuis 
versterken dit gevoel van onverschillig
heid nog meer. 

Een gezond en open samenhorigheidsge-
voel tussen alle inwoners van onze 
gemeenschap biedt hierop een uitweg. 
Een écht thuisgevoel moet mensen 
opnieuw meer betrokken én warm maken 
maken voor deze maatschappij en deel
achtig maken aan hun gemeenschap. Een 
gemeenschap waarvoor men respect kan 
tonen en waarop men kan vertrouwen. 

EEN ÉCHTE THUIS 

Vlaanderen wil een échte thuis, waar het 
zijn eigen beslissingen kan nemen, waar 
het zelf zijn inkomsten en uitgaven kan 
bepalen, waar het in solidariteit wil leven 
met kansarmen, individuen en groepen, 
waar het gemeenschapsgevoel het haalt 
boven het egoïsme. 

Daartoe zijn nog heel wat stappen nodig. 
Dit houdt o.m. in; een homogene en 
coherente overdracht van bevoegdheden; 
fiscale autonomie; eerbiediging van het 
eigen territorium en bestaande wetgeving. 

THUIS IN DE WERELD, THUIS IN BRUSSEL 

Bij de komende provincie- en gemeente-

raadsveriaezingen moeten de politici in 
de Vlaamse en de federale regering oog en 
oor hebben voor die Vlamingen, die nog 
dagelijks moeten opkomen voor hun 
sociale en politieke rechten, vooral in het 
Vlaams-Brabantse Randgebied, in Brussel, 
in Voeren, in Ronse,... 
Vlaanderen moet dringend werk maken 
van de splitsing van de tweetalige kies
kring Brussel-Halle-Vilvoorde; de overhe
veling van de gemeente- en provinciewet 
naar de gewesten; een degelijk sociaal 
bouw- en woonbeleid in Brussel en de 
Rand, een daadwerkelijke afbouw van de 
faciliteiten; Brussel, Vlaamse hoofdstad, 
moet blijvend bestuurd worden met en 
door Vlamingen. 

Daarom eist het Comité gewaarborgde 
vertegenwoordiging van de Vlamingen op 

alle niveaus, zonder toegevingen aan fran
cofone chantage. 

OPROEP 

Het IJzerbedevaartcomité pleit voor 
•Vlaamse soevereiniteit, voor verdere stap
pen in de Vlaamse staats(her)vorming en 
voor een rechtvaardiger samenleving. 
Daarom is het goed om massaal aanwezig 
te zijn op 27 augusnas in Diksmuide, want 
het getal is de Vlaamse kracht. 

PROGRAMMA 

llu.. Eucharistieviering 
llu.30: Welkom en oproep tot steun door 
dr. Hugo Thibaut, voorzitter van het 
Verbond VOS 

- De Rand is geen koopwaar. Jonge 
stemmen van trouw uit Kraainem en 
Rode 

- Openheid naar de wereld. 
- Bloemenhulde. In memoriam. Eed van 

trouw. 

- Verdraagzaamheid. 
- Toespraak namens het IJzerbede

vaartcomité door voorzitter Lionel 
Vandenberghe. 

• Vlaggenparade. 
Info en kaarten: 

Ijzerbedevaartsecretariaat, IJzerdijk 
49, 8600 Diksmuide. Tel 
051/50.02.86, fax 051/50.22.58. 
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De regionale VU-lcrant 

vu-Hulshout op tandem 
naar verkiezingen 

De Volksunie van Hulshout zal op 8 oktober aan de ver
kiezingen deelnemen In een alliantie nnet Agaiev onder 
de naam TANDEM De lijst zal aangevoerd worden door 
Mark Meurrens, uittredend gemeenteraadslid voor de 
Volksunie 
De VU-lD kandidaten op de lijst Tandem even op een rij
tje-

1 Mark Meurrens, 60 jaar en VU-raadslid sinds 1982 
4 Gust Van den Bruet, 44 jaar 
5 Eddy De Rijdt, 49 jaar, VU-afdetingsvoorzitter 
8 Babs Meurrens, 25 jaar Deze lerares Latijn is ook kan

didaat op de provincieraadslijst in het kanton 
Westerlo-Herentals. 

9 Hilde Minne, 28 jaar 
12 Jan Pelgrims, 41 jaar 
13 Alex Deckers, 39 jaar 
- Jef De Cleyn, 43 jaar arbeider 
17 Frans Van den Bruel, 69 jaar en stichter van VU-afde-

ling Hulshout, gemeenteraadslid van 1976 tot 1994 
Info over kandidaten en klesplatform bij lijsttrekker 

mark, meunens&vlcl. faov. be 
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VU-ARRONDISSEMENT GENT-
EEKLO WERFT AAN: 

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER 

(MAO, halftijds 

Voor de bemanning van zijn arrondissemen
teel secretariaat in het Gentse stadscentrum 
gaat het arrondissementeel bestuur van Gent-
Eeklo over tot de onmiddellijke aanwerving 
van een dynamische medewerker voor een 
halfti|dse functie 
Profiel: Wi| zoeken een MA' met een grote 
dosis creativiteit, inzet en dynamiek, iemand 
die vertrouwd is met het democratisch Vlaams-
nationaal ideeengoed van de VU en bi] voor
keur met de parti] zelf Flexibele werkuren en 
occasioneel avondwerk mogen geen bezwaar 
vormen U zorgt voor de administratieve en 
logistieke ondersteuning van het arrondisse
menteel bestuur en vormt het rechtstreeks 
aanspreekpunt van de afdelingen in het arron
dissement 

Vereisten: Minimaal humanioradipioma, bi| 
voorkeur Al-opleiding Vertrouwdheid met 
gangbare computerapplicaties is een vereiste 
Aanbod: Goede vertoning, afhankelijk van de 
leeftijd, statuut van halftijds parlementair 
medewerker Uurrooster wordt in onderlinge 
afspraak opgesteld Onmiddellijke indiensttre
ding 

Gelieve zo snel mogelijk uw sollicitatie te 
richten aan: 
Geert Depestele, arrondissementeel voor
zitter, Spoorweglaan 35, 9840 De Pinte 
Info: tel. 09/281.03.60 (na 18u.) 

• L)9 prrjjjnrjhijy VUÜUĴ JJ 
voor iVJ9rj})9J9/]-ï<J9]n uï-dbi 

EMOEI U ERM 

Op de eerste dag van augustus werd de 
VU&ID-provincieraadslijst voor het dis
trict Mechelen/Klein-Brabant aan pers en 
publiek voorgesteld. VU&ID stapt naar 
deze provincieraadsverkiezingen met een 
programma waarin het accent ligt op 
samenverantwoordelijkheid, kwaliteit en 
openheid. 

Lijsttrekker is de 32-jarige advocaat Mare 
Hendrickx, al jaren actiefin de partijorga
nen, zetelt in de nationale partijraad en is 
opvolgend kamerlid. Mare was eind jaren 
'80 - begin jaren '90 arrondissementeel 
VU-jongerenvoorzitter en was toen ook 
een tijd lid van het nationaal VUJO-
bestuur. Hendrickx is een sociaal geënga
geerd man die bekend staat voor zijn niet-
aflatende inzet in tal van dossiers. Hij is 
tevens voorzitter van de in de nationale 
reeksen uitkomende handbalclub 
Bonheiden. 
Op de 2de plaats vinden we de 
WiUebroekse Liliane Huybrechts, 43 jaar 
en bekend geraakt door haar juridische 
strijd, als lesbische moeder, om het hoe-
derecht over haar kinderen. Liliane is de 
ID21-verantwoordelijke in de regio en is 
actief binnen de HoLeBi-beweging. 

Op de 3-de plaats fungeert Aimé De 
Deeker, 65 jaar en gemeenteraadslid te 
Sint-Amands. Van Aimé is tot ver buiten 
de regio geweten dat hij een echte cul-
tuuractivist en organisator is. Bovendien 
is hij promotor van talrijke cultuurevene-
menten in Hein Brabant, denken we maar 
aan de manifestaties i.vm. met de 
Boerenkrijgherdenkingen. Aimé staat ook 
bekend als verslaggever verbonden aan 
een aantal regionale weekbladen. 
Op de 4-de plaats vat Reinhilde Van Moer 
uit WiUebroek post, een 44-jarige mede
werkster van de dienst voor studieadvies 
en studentenbegeleiding aan de Ant
werpse UFSIA. Reinhilde is als gastmoeder 
en bestuursverantwoordelijke actief bin
nen AFS, het uitwisselingsproject voor stu
denten uit de hele wereld. Zij is ook 
arrondissementeel VU-voorzitster en lid 
van de nationale partijraad. 
Op de 5-de plaats vinden we de 27-jarige 
Inge Faes uit Puurs terug, advocate aan de 
Mechelse Balie en actief in het VIC, dat 
regelmatig kledinginzamelingen op het 
getouw zet. Inge is in Puurs en omstreken 
bekend als organisator van allerlei activi
teiten, o m. in het filateliewereldje. 

De 6-de plaats wordt bekleed door de 51-
jarige Bernadette Dumez uit Bornem, 
werkzaam in de horeca en al tientallen 
jaren een bekend gezicht in Bomemse 
sociale- en sportieve middens, maar ook 
in de plaatselijke en arrondissementele 
VU-werking. 

Lijstduwer is het 38-jarige Mechelse 
gemeenteraadslid Koen Anciaux, zoon en 
broer van... Van deze arrondissementele 
VU-ondervoorzitter is vooral zijn belang
stelling voor verkeersveiligheid bekend. 
Met deze verscheiden lijst van 3 mannen 
en 4 vrouwen wil VU&ID in het district 
Mechelen-Hem Brabant opnieuw een ver-
kozene voor de provincieraad halen, iets 
wat ingevolge het voor kleinere partijen 
nadelige kiessysteem al een lange tijd niet 
meer het geval is Besloten werd een zeer 
eenvoudige en goedkope campagne te 
voeren, in samenhang met deze voor het 
district Lier- Sint-Katelijne-Waver waar de 
25-jarige kwaliteitscontroleur/«^e Bellens 
uit Berlaar de lijst trekt. 

Meer informatie: Mare Hendrickx, 
e-post: hendrickx. marc@skynet. be 
Tel. 015/21.92.30, fax 015/27.22.01 

VU&ID ruggengraat van Helst 2000 
De Volksunie van Heist-op-den-Berg, 
mede onder impuls van dr. Mare jans, wil 
voor de komende gemeenteraadsverkie
zingen een nieuwe kijk op het gemeente
beleid invoeren. 
Afdelingsvoorzitter Mare Van Esbroeck: 
,,Het doel is een groep mensen bijeen
brengen die een nieuwe visie voor onze 
gemeente naar voor schuiven. Het basis
principe dat hierbij gehanteerd dient te 
worden is dat een beleidskeuze goed is 
wanneer deze de inwoners van Heist ten 
goede komt." 

Om de starheid van bestuur te doorbreken 
werden ook contaaen gelegd met andere 
partijen in onze gemeente om over de 
'nationale' partijgrenzen heen een homo
geen gemeentebeleid uit te bouwen, doch 
bekrompen eigenbelang stond telkens een 
open samenwerking in de weg. 
M. Van Esbroeck: „Door die contaaen ont
stond er een dynamiek zodat een aantal 
personen binnen die partijen ons opzocht, 

waaraan wij ons nieuw concept voorlegden. 
Daarop kwamen tal van positieve reacties 
die resulteerden in een concrete samen
werking met mensen die de starheid van 
hun eigen partij niet wisten te smaken. 
Verder werden ook gesprekken gevoerd 
met mensen die door hun beroeps- of vrij
etijdsactiviteiten midden in het maatschap
pelijk weefsel staan." 

Deze positieve reacties en tips gaven het 
idee meer inhoud en vorm en resulteer
den in de oprichting van HEIST2000. 
Gezien de evolutie van de HEIST2000-bij-
eenkomsten en het ontstaan van een 
basisprogramma waarin de VU-standpun-
ten in verband met degelijk gemeentebe
leid terug te vinden zijn, sluit VU-Heist 
zich aan bij HEIST2000, het platform bij 
uitstek om een breed maatschappelijk 
gedragen beleid voor en door Heistenaren 
uit te voeren. 

Mark Van Esbroeck: „De VU-afdeling 
durft ook rekenen op de 2.500 stemmen 

bij de jongste nationale verkiezingen en 
ziet hierin een belangrijk bijdrage om het 
project HEIST2000 te laten slagen, Via dit 
project wil VU-Heist deze 2.500 stemmen 
meer laten renderen. Want een nieuwe en 
frisse ploeg voor Heist-op-den-Berg is 
dringend nodig!" 

Met deze roept VU-Heist mensen die het 
project wensen te steunen op om hun nek 
uit te steken en het platform HEIST2000 
een nog breder maatschappelijk draagvlak 
te geven. 
Reacties zijn welkom bij: 

- Dr. Mare Jans, Mechelsesteenweg 60c, 
2220 Heist-op-den-Berg (tel. 
015/24.91.74. E-post: marc.jans@sky-
net.be). 

- Willy Anthonis, R Coeckelbergstraat 7, 
2220 Heist-op-den-Berg (tel. 
015/24.26.09). 

- Mark Van Esbroeck, Kroonstraat 15, 2220 
Heist-op-den-Berg (tel. 01/24.65.98. E-
post: mark.ve@planetintemet.be). 
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T\ e klachten over onheuse behandeling van 

Vlaamse patiënten in Brusselse zieken

huizen stapelen zich op. Deze week een Vlaming uit Vorst, 

hier zijn droeve verhaal.. 

• UIT DE REGIO • 

Tijdens de vakantiemaanden is het voor 
de diverse media komkommertijd. Voor 
de Brusselse Vlamingen en zelfs voor 
Vlamingen in het omringende Vlaams-
Brabant, is het eerder kommer en kwel als 
zij een ongeluk voor hebben of met 'n 
plotse (in)vallende ziekte overdonderd 
worden. Dan wordt de nooddienst, de 
100, opgeroepen die de patiënt naar een 
Brussels ziekenhuis brengt waar het 
Nederlands van de sukkelaar dikwijls niet 
begrepen wordt. Je wordt er nog zieker 
van, zoals die Vlaamse tiener in Sint-
Pieters die moest overschakelen in haar 
beste Engels! {Deze week in Brussel, 8 
aug. jl.) 

WETMATIG 

Half juli had ik zelf prijs. Een plotse 
krampaanval 's nachts noopte mijn echt
genote de 100 te bellen. Die kwam snel. 
Vrouwlief vroeg aan chauffeur en ver
pleegster mij naar het St.-Elisabeth-zieken-
huis in Ukkel te brengen. Verpleegster 
begreep enkele woorden Nederlands, 
maar noch zij, noch chauffeur kon één 
woord Nederlands radbraken! Zij stelden, 
alles in het Frans natuurlijk, dat zij van het 
kortbij zijnde Molière-ziekenhuis uitge
rukt waren en zij wetmatig de patiënt in 
het dichtbijzijnde ziekenhuis moeten afle
veren. In zulke kritische ogenblikken is 
vrouwlief ook niet van gisteren, en maak
te zich in haar beste Frans heel erg kwaad. 

en eiste dat ik naar St.-Elisabeth zou 
gevoerd worden. Dat lukte. 
Naar Sint-Elisabeth dus. De behandelende 
arts daar was een Franstalige, maar kon 
voldoende Nederlands. Ik werd er vijf 
dagen lang in een meestal redelijk 
Nederlands behandeld; de taalkennis van 
sommige verpleegkundigen was soms 
minder Vroeger was de gemiddelde taal-

zen de facto moet aanmoedigen. Hoe, 
wordt niet gezegd. Hooguit na de vakantie 
weer eens eindeloos palaveren... 
Een week later haakte het weekblad 
Knack in met een goed artikel van S. iiiiuuci. ïiucgci was uc gcuuuuciuc laai- i\jiacK m. met een goea aniKei van i. 

kennis in Sint-Elisabeth nog beter, maar Ishaque-. 'Ziek zijn (in 't Brusselse) is een 

Hallo, met de 100? 
s.v.p...? 

sinds de samenvoeging met de eerder 
Franstalige 'Les 2 Alices', waardoor meer 
uitwisseling van personeel ontstaat, boert 
de gemiddelde tweetaligheid er wel wat 
achteruit. 

OPLOSSINGEN? 

Al die Brussels-Vlaamse kommer en kwel 
zijn een oud zeer. Onlangs bond Bert 
Anciaux terecht die kwellende kat de bel 
aan met een actieplan in de bestraffende 
richting (vermindering RlZlV-uitkerin-
gen), zeker voor de urgentiediensten, die 
alle voldoende tweetalig zouden moeten 
zijn {DeStandaard, 2 aug. jl.). Daags daar
op zag de federale volksgezondheidsmi-
nister Magda Aelvoet dat niet zitten en 
stelde dat men eerder de privé-ziekenhui-

taalkwestie', en vermeldde de stelling van 
dr. Luc d'Hooghe, destijds stichter van de 
Vlaamse Wachtdienst van Geneesheren, 
toevallig ook mijn huisarts. Na 34 jaar 
gelooft hij niet meer in de toendertijd 
afgesproken taalhoffelijkheid en taalcur
sussen met Franstalige medici. Het voor
stel van Aelvoet om alle 100-oproepen uit 
geheel Vlaams-Brabant vanuit Leuven te 
behandelen, werd venijnig teruggefloten 
door minister Duquesne, en hij zou in 
onderhandeling treden met Belgacom. 
Dat belooft weerom niet veel zaaks voor 
de Brusselse Vlamingen en de Vlaamse 
gemeenten errond, al dan niet met facili
teiten. 

Jan Gijsels, hoogleraar publiek recht bij 
de Ufsia, wijst tenslotte op een wettelijke 
mogelijkheid die halverwege de zeventi

ger jaren werd vastgelegd {De Standaard, 
14 aug. jl.). Hij ziet de oplossing in een 
nieuw staatkundig begrip over de 'per
soonsgebonden aangelegenheden' dat in 
1980 in de grondwet werd vastgelegd en 
in een bijzondere wet verder uitgewerkt. 
In het Brusselse kan de 'Vlaamse 
Gemeenschap daardoor persoonsgebon
den gevoelige sectoren oprichten. Dus 
ook Vlaamse ziekenhuizen! Waarom 
gebruikt de Vlaamse Gemeenschap die 
bevoegdheid niet?, vraagt Gijssels zich 
meer dan terecht af. 

Voorstel van ondergetekende: de Vlaamse 
Gemeenschap zou de min-of-meer 
Vlaams-genegen St.-Elisabeth- en J. 
Bracops-klinieken, die privé-instellingen 
zijn, kuimen 'overkopen'. Nieuwe klinie
ken bouwen duurt nog vele jaren, en 
Brusselse Vlamingen wiUen uiteraard lie
ver in het Nederlands behandeld worden 
als zij kiinisch-medische behandelingen 
moeten ondergaan. 

Voor de dames en heren Vlaamse politici 
is er werk aan de winkel tijdens de 
komende eeuwwisseling. Je zou van min
der dan dat hier in Brussel-19 ziek worden 
en niet meer tot 100 kunnen teUen... 

Herman A. O. Wilms, 
Vorst 

Vlamingen 
die In Brussel 
medische 
hulp nodig 
hebben 
kennen best 
hun talen... 

Perikelen rond de Gordel 
De VU-afdeling van Overijse is ver
ontwaardigd over liet feit dat voor 
de Gordel, de jaarlijl<se Vlaamse, 
culturele en sportieve manifesta
tie, eentalig, Franse, Engelse, 
Duitse en Spaanse folders gedrukt 
worden door Bloso. Dit gebeurt in 
opdracht van de Vlaamse 
Gemeenschap, dienst Kanselarij, 
Boudewijnlaan 30 te 1000 Brussel. 
De vertalingen worden verzorgd 
door de cel 'Vlaamse Rand' te 
Brussel. 

De folders worden onder gesloten 
omslag van de Vlaamse Gemeen
schap naar het adres van alle 
anderstaligen verstuurd. De namen 
komen uit een 'aangelegd 
bestand' dat zou ingewonnen zijn 
door aangevraagde informatie aan 
de Vlaamse Gemeenschap. Dit zou 
reeds driejaar het geval zijn. 
Om zekerheid te hebben over deze 
gang van zaken vroeg de afdeling 
Overijse zo'n Franstalige folder 
aan. De volgende dag ontving ze 
inderdaad de folder in de bus 
onder gesloten omslag, van de 

Gordel ditmaal. Het is wraakroe-
pend dat een Vlaamse 
Gemeenschap, die het voorbeeld 
zou moeten geven wat de taalwet
geving betreft, deze aan haar laars 
lapt. 
De VU-afdeling Overijse diende 
klacht in. VU-nationaal vroeg de 
ministers Sauwens en Anciaux de 
zaak te onderzoeken. Ook werden 
volksvertegenwoordiger Etienne 
Van Vaerenbergh en Herman Van 
Autgaerden, gedeputeerde van de 
provincie Vlaams-Brabant, op de 
hoogte gebracht. 
We verwachten zo spoedig moge
lijk een antwoord van alle betrok
ken instanties. 

Relnhllde Raspoet, 
voorzitter VU-Over|]se 
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VU&ID-llist in Destelberaen-Heusden 

Na maanden van Intensief werk stelt de VU-afde
ling van Destelbergen-Heusden graag zijn kandi
datenlijst voor de gemeente- en provincieraads
verkiezingen van 8 oktober 2000 voor. Zoals 
reeds eerder aangekondigd betreft het in de eer
ste plaats een afzonderlijke lijst onder de noemer 
VU&ID aangevuld met onafhankeijke kandidaten. 
Het trekkersdüo wordt gevormd door Wim 
Raman (41 jaar - afdelingsvoorzitter) en Stefan 
Clauwaert (een 30-jarige jurist, secretaris van de 
afdeling en lid van het arrondissementeel VU-
bestuur-Gent-Eeklo). Zij worden onmiddellijk 
gevolgd door twee dames uit Heusden, namelijk 
JacQuelin Fack (62 jaar - gewezen gemeente- en 
OCMW-raadslid) en onze eerste onafhankelijke 
kandidaat Sabrina Vanbesien (45 jaar - inspectrice 
bij de W/atermaatschappij). De tweede onafhan
kelijke kandidaat is Mare De Beul (32 jaar - bank
bediende) op de geluksplaats 13. Op vijf staat 
Peter De Lange (42 jaar - ondervoorzitter van de 
afdeling) uit Heusden. 
Op de achtste plaats staat onze jongste kandida
te Katleen Verheylezoon, een 22-jarige maat
schappelijk assistente en actief in de ontwikke-
lingssamenwerkingssector. 
Het lijstduwerschap wordt ook gevormd door een 
duo, op de 25ste plaats gewezen schepen Roland 
Kerckaert (65 jaar) en op 24 Jean-Pierre Roosen 
(35 jaar- sector verantwoordelijke huisvesting). 
Verder op de lijst: An Claus-Vandelanotte (33 jaar 

- huisvrouw). Plet Velgtie (60 jaar - gewezen VRT-
medewerker en ere-gastprofessor), Johan Beulen 
(47 jaar - jurist/fiscalist), SImonne De Rocker (51 
jaar - huisvrouw), Raymond Roels (55 jaar - indus
trieel ingenieur bij Sidmar), Emmanuel Anciaux 
(32 jaar - handelsvertegenwoordiger). Wouter 
Buyl (27 jaar - blo-ingenieur), LInda Ceirnaert (49 
jaar - laborante), Arthur De Smet (63 jaar - plaat
selijk vertegenwoordiger VTB-VAB), Koen Cielen 
(37 jaar - commercieel bedlende), Marcel Willems 
(53 jaar - zaakvoerder), Walter Erauw (57 jaar -
bruggepensioneerd), Carine De Cussem (36 jaar -
inpakster). Christian De Dobbelaere (50 jaar -
arbeider). Mietje Meyvaert-De Lange (63 jaar -
gepensioneerde bediende) en Erik Schatteman 
(60 jaar - laborant). 
Om te eindigen nog enkele interessante cijfers: er 
komen in vergelijking met vorige verkiezingen 
maar liefst 16 nieuwe kandidaten op. Van de 8 
vrouwen op de lijst staan 5 vrouwen in de top
tien. Ook de verjonging blijkt uit de lijst met 
maar liefst 7 jongeren waarvan 3 in de toptien. 
Onze kandidaat voor de provincieraadsverkiezin
gen is Stefan Clauwaert die de 3de plaats 
inneemt op de districtslijst. 

1==:=̂ '̂̂  
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Het alliantiebestuur deelt mee 
Na afloop van het alliantiebestuur van maan
dag 21 augustus jl werd volgende persmede
deling verspreid 

MENSENRECHTEN NIET VAN 
BELANG VOOR SP EN AGALEV? 

VU&ID heeft reeds van in den beginne, bij 
monde van kamerlid Karel Van Hoorebeke, de 
zaak Fehriye Erdal ter harte genomen Tot op 
de dag van vandaag blijft de Turkse activiste, 
letterlijk en figuurlijk, de gevangene van de Bel
gische regenng Reeds in mei van dit jaar beval 
minister van Justitie Mare Verwilghen de vrijla
ting van de vrouw Collega Duquesne ging ech
ter lijnrecht tegen Verwilghens beslissing in en 
ordonneerde de blijvende aanhouding, ontzeg
de Erdal de toegang tot de asielprocedure en 
gaf haar het bevel om het grondgebied te ver
laten. De federale regenng bleef bij haar beslis
sing om Erdal, wederrechtelijk, vast te houden 
tégen de uitspraak van de Raad van State en de 
adviezen van de commissans-generaal voor de 
Vluchtelingen en de Dienst Vreemdelingenza
ken in Niet alleen illustreert deze handelwijze 
het volslagen gebrek aan respect van rege
ringswege voor voornoemde instellingen, de 
regering stelt het bestaan van deze instellingen 
zélf in vraag 

Daarenboven blééf deze regenng, al dan met 
bewust, blunderen in de zaak-Fehnye Erdal 
Deze regenng slaagt er met in om iemand zelfs 
maar een veilige verblijfplaats toe te kennen 
Zowel het kabmet-Reynders als Binnenlandse 
Zaken toonden zich beslagen in de organisatie 
van perslekken m b t de toegewezen verblijf
plaats van Fehriye Erdal Hun ontkenningen ter
zake blijken, na getuigenissen van betrokken 
journalisten, leugenachtig en grotesk 
VU&ID eist van minister Duquesne dat hij 

onmiddellijk orde op zaken stelt Indien 
Duquesne nalaat in te grijpen, dan moet pre
mier Verhofstadt terstond zijn verantwoorde
lijkheid nemen Onze eerste en meest dnngen-
de bekommernis betreft de onmiddellijke vrijla
ting van Fehnye Erdal. De hernomen honger
staking kan haar elk ogenblik fataal worden 
Erdal wenst zélf een verblijfplaats te kiezen, in 
alle veiligheid, maar aanvaardt anderzijds blij
vende bewaking Gezien de perslekken van 
regenngswege, lijkt haar vraag met meer dan 
gerechtvaardigd Hoe zwaar weegt een men
senleven voor deze regenng? 
Vervolgens eist VU&ID van minister Duquesne 
een antwoord op volgende vragen 

- Waarom wordt eerst beslist Fehriye Erdal vrij 
te laten en vervolgens, als bij donderslag, om 
haar vast te houden? 
- Welke politieke en diplomatieke démarches 
werden ondernomen, zowel van Turkse als van 
Belgische zijde? Welke toezeggingen werden 
gedaan? 
- Waarom legt de regering een uitspraak van de 
Raad van State, evenals adviezen van haar 
eigen administratie naast zich neer? 

VU&ID roept alle regeringspartijen, maar 
bovenal de zelfverklaarde mensenrechtenkam-
pioenen Agaiev en SR op de regering in deze 
zaak ter orde te roepen Mensenrechten dienen 
met alleen in Oostenrijk, Chili en Mexico te wor
den gerespecteerd maar ook, en bovenal, in 
eigen land Een wederrechtelijke aanhouding 
ingegeven door politieke motieven is een fla
grante schending van de mensenrechten 
De P-90 levenng aan Mexico was de SP en Aga
iev een stormpje waard, de schending van de 
mensenrechten in eigen land - toevalligerwijs 
ten nadele van een Turkse activiste - kan zelfs 
met op de minste belangstelling rekenen 

VU-trefpunt na bedevaart 
Naar jaarlijkse traditie zullen na de Uzerbedevaartplechtigheid van 27 augustus 
a s alle VU-vnenden en -sympathisanten ook nu weer verzamelen Trefpunt is 
de loods rechtover de bedevaartweide, Bloemmolenkaai 12 
De VU-vereniging 'Goedendag' zorgt opnieuw voor de organsatie van dit jaar
lijks treffen 
Iedereen is van harte welkom op dit gezellig samenzijn tussen pot en pint Voor 
de hongengen is er gevarieerde spijs, met onder meer het uitgelezen en gepre
zen Goedendag-lendenstuk 
De muzikale omlijsting wordt verzorgd dor de gewaardeerde zanger-entertainer 
Wouter Pol Jan 
ü kunt er ook de VU&ID-top treffen Voorzitter Geert Bourgeois zal er onder
meer zijn, samen met zijn Vlaamse ministers Bert Anciaux en Johan Sauwens, 
en de VU&ID-parlementsleden 
Tot op de weide en in de 'Goedendag'-VU-loodsi 

Jef Steurs overleden 
Jef Steurs werd geboren op 7 juni 1924 in 
Voortkapel-Westerlo in een boerenfamilie 
waar de Vlaamsgezindheid steeds aanwe
zig was Vader was bestuurslid van VOS. 
Zo stond Jef ook al vroeg in de strijd. Tij
dens de oorlog nam hij dienst bij de 
Vlaamse Wacht, samen met zijn broer, die 
later zou sneuvelen aan het Oostfront. In 
de vijftiger jaren verhuisde Jef naar Kon-
tich. 

Hier stond hij mee aan de wieg van de 
Volksunie. Hij werd verkozen in de pro
vincieraad en in de gemeenteraad. Hier 

bracht hij het ook tot schepen van zijn 
gemeente. 
Tijdens een mooie en druk bijgewoonde 
eucharistieviering werd Jef uitgeleide 
gedaan met Vlaamse en Kempische liede
ren. 

Op de strooiweide vormden de vaandels 
van Volksunie en Sint-Maartensfonds de 
erewacht. 
Jef heeft zijn taak als Vlaming volbracht. 
Aan de familie bieden wij ons oprecht, 
christelijk medeleven 

(fvde) 

Ariette Vandemeulebroucke overleden 
Men meldt ons het overlijden van 
mevrouw Ariette Vandemeulebroucke, 
echtgenote van Roger Defloor Deze zus 
vditijaak Vandemeulebroucke werd op 27 
januari 1939 te Avelgem geboren en over
leed thuis in Oostende op 20 augustus jl 
De uitvaartplechtigheid gaat door op 
zaterdag 26 augustus om lOu.30 in de 

kerk van O.L.-Vrouw-Koningin, Lijsterbe-
slaan te Mariakerke-Oostende. De bijzet
ting van de asurne zal in familiekring 
plaatsvinden. 

Onze redactie deelt mee in de rouw die de 
familie treft en biedt namens de lezers van 
WIJ dhr. Defloor, kinderen en broer Jaak 
welgemeende blijken van medeleven aan. 

OOST-VLAANDEREN 
Za. 2 sept. AALST: Verkiezingseet

festijn van vu-Aalst. Vanaf 18u. in feestzaal 
't Kapelleken, Meuleschettestraat 34. Info: 
Danny Denayer (053/77.79.87), Antoine 
Van der Heyden (053/7.21.49) of EmI Feus-
els (055/7.34.66). 

Zo. 3 sept. LEBBEKE: Jaarlijks mos
selfestijn van VU-Groot-Lebbeke, t.v.v. het 
vu-Infoblad 't Wielebelleke'. Van 11u.30 
tot 20u. in zaal 'Ons Huis'. Info: Johny De 
Clerck (052/41.09.76) of Vanessa Van Nieu-
wenhuyze (052/41.29.42). 

Zo. 3 sept. WAASMUNSTER: Fietsral-
ly. Vertrek en inschrijving rond 13u. In het 
buurtcentrum van Sombeke (Veldstraat). 
Traject ± 15 km. Tientallen prijzen. Achter
af gezellig samenzijn. Org. A. Verbruggen-
kring Waasmunster. 

zo. 10 sept. LEDE: 12de vu-Barbe
cue In zaal Hofsmeer te Impe. Aperitief 
vanaf 12u. Org.: VU-Croot-Lede. 

Za. 16 sept. KAPRIJKE: Zesde bal van 
de Burgemeester. Verkiezingsfeest van de 
SAMEN-coalitie In het Sportcentrum, Voor
straat 25. Deelname: 80/130 fr. Aanvang: 
20u. Kaarten: Stijn Coppejans 
(09/377.49.79). 

za. 23 sept. DESTELBERCEN: Jaar 
lljkse uitstap Naar Rijsel met o.m. Eurolllle, 
Lille-Flanders, wandeling door oud stads
gedeelte en bezoek Musée des Beaux-Arts. 
Deelname: 1.400 fr (alles inbegr). Inschrij
ven voor 15/9 bij Roland Kerckaert 
(09/228.35.46). Org.: VU-Destelbergen-
Heusden i.s.m. VTB. 

Za. 23 sept. DEINZE: Familiefeest 

van vu-Delnze in de Volkskring. Gastspre
ker: Vincent Van Quickenborne. 

Zo. 1 okt. CENT: Visbuffet van VU-
Cent-Zuid. Om 12u. In de Basisschool Slnt-
Paulus, Smidsestraat 76 (nabij St.-Pieters-
station). Inschrijven vóór 25/9 noodzake
lijk door storting op rek.nr. 068-2077640-
24 van VU-Gent-Zuid. Volw. 600 fr, -12J. 
300 fr. Rond 15u. bekendmaking resultaat 
wandelzoektocht 2000. Info: Roger Roels, 
09/222.72.37. 

WEST-VLAANDEREN 
zo. 27 aug. IZECEM: 31ste Voettocht 

naar de IJzerbedevaart te DIksmuide. Ver
trek om 4u. aan het Vlaams Huis. Aan
komst tussen lOu. en 10u.30 In het Kapel
huls. Deelname: 100 fr.p.p. (verzekeriing 
incl.) Org.: en info: VU-lzegem. 

Ma. a sept. ROESELARE: Busreis 'La 
Coupole' en 'Planetarium' met 
WVG_Roselare. Info: Trees Coffyn, 
051/20.00.21. Org. i.s.m. VCLD. 

Do. 7 sept. BRUGGE: Dagultstap van 
WVC-Brugge-Noord naar Zichem-Scher-
penheuvel. Info: 050/38.10.08. 

Wo. 13 sept. BRUGGE: Dia-voorstel
ling door D. Leplae over 'Spanje, kunst en 
cultuur'. Om 15u. In de Magdalenazaal, 
Violierstraat 7. Deelname: 70 fr., met kof
fietafel 140 fr. Deuren: 14u. Org.: WVC-
Brugge-Noord. 

Ma. 18 sept. BRUGGE: Didactische 
wandeling te Moerbrugge o.l.v. Omer 
Dombrecht. Org.: VVVC-Brugge-Zuld 
(050/38.35.12). 

Ma. 25 sept. ROESELARE: Boekbe
spreking 'De Wolvenlus' van Nicholas 
Evans, o.l.v. Frans Pottie. Om I4u. in de 
Caaipersstraat 2 te Roeselare. Org.: VWC-
Roeselare. 

Wo. 27 sept. BRUGGE: DIamontage 
met 4 computergestuurde projectoren 
over de Nationale parken en steden in 
westelijk USA door Annie en Cuido Cabuy. 

Om I5ü. In de Magdalenazaal, Violierstraat 
7. Deelname: 70 fr, met koffietafel 140 fr 
Deuren: 14u. Org.: VWC-Brugge-Noord. 

VLAAMS-BRABANT 
zo. 27 aug. LENNIK: Busuitstap naar 

de IJzerbedevaart. Vertrek om 8u., Markt, 
Lennik-centrum. Tweede opstapplaats om 
8U.15 In Buzingen aan de kerk. Terugkeer 
om 16u. Inschrijven bij fam. Durang 
(02/532.16.23) of Via lennlk@vu.be. Org.: 
vu-Lennik. 

zo. 27 aug. GRIMBERGEN: f\laar 
IJzerbedevaart met VTB-VAB Crimbergen-
Beigem-Humbeek i.s.m.VOS-Belgem. Ver
trek om 7U.30 station Belgem, 7u.35 
Manke Vos, 7u.40 opricht autobaan Wem
mei. Na plechtigheid bezoek aan het Fort 
Napoleon te Oostende. Deelname: 600 fr. 
(leden) of 800 fr. 

za. 9 sept. HALLE: Kaas- en Wljnfes-
tljn van VU&ID-Halle. Vanaf 17u. in de Kleu
terschool te Breedhout-Halle, Lennikse 
stwg. Keuze uit kaas- en Breugelbuffet. 
Info: Maria Rowe (02/361.28.04). 

za. 16 sept. BRUSSEL: FVV viert 25 
jaar. In het Vlaams parlement te Brussel. 
Om lOu. ontvangst en koffie, 1lu. acade
mische zitting; 12u. receptie; 13u. wandei-
buffet; I5u. huldiging. Slot om 17u. 

za. 16 sept. BUIZINGEN: Pensenker-
mis van vu-BuizIngen. Vanaf 17u. In de 
Don Boscozaal, Alsembergsestwg. Ook op 
17/9 vanaf 11u.30. 

LIMBURG 
Zo. 27 aug. NEUSDEN: Naar IJzerbe

devaart Vertrek om 7u.30 Heusden, 
St.Wlllibrordusplein en 7u.45 Carpoling 
Lummen. Na de bedevaart bezoek aan de 
St.Coedelekathedraal te Brussel. Deelna
me: 780 fr. Meer Info: Frans Vanstlpelen 
(011/52.59.95). Org.; VVVG-GOUW-Lim-
burg/West-Limburg. 

Zo. 27 aug. MAASEIK-BREE-MAAS-
LAND: Met bus naar IJzerbedevaart. Deel
name 500 fr.; studenten 150 fr. Meer info 
bij Wilfried Rosiers (089/86.35.38) en bij 
het iJzerbedevaartcomité Maaseik-Bree-
Maasland. 

zo. 3 sept. HASSELT: Groot verkle-
zingsbraadfeest met voorstelling van kan
didaten. Vanaf I8u. in Ontmoetingscen
trum Rapertingen, Lulkersteenweg (vlak 
aan afrit Hasselt-Oost). Deelname 400 fr, 
-I2j. 250 fr. Inschrijven vóór 31 aug. bij 
Frieda Brepoels (011/23.50.59, fax 
011/25.31.70). 

WO. 6 sept. TESSENDERLO: FW-Tes-
senderlo bezoekt het kasteel Duyfhuis Het 
Hamel te Lummen met rondleiding door 
Yosine Barrones de Moffaerts. Om I4u.; 
om 15U.15 koffie en taart. Samenkomst 
om 13U.15 Vismarkt. Deelname: 350 fr. 

ANTWERPEN 
Zo. 27 aug. WOMMELGEM: Met de 

bus naar de IJzerbedevaart. Vertrek om 
7U.45 Kerkplein Wommelgem. Terug rond 
19u. Stopplaatsen op aanvraag tussen 
Wommelgem en Edegem. Laatste stop
plaats: Jan van Rijswijcklaan. Met verras-
singsstop in de namiddag. Deelname: 250 
fr. Info: Karel De Grijze (03/449.82.12) of 
Ward Herbosch (03/353.68.94). 

Za. 16 sept. MORTSEL: Kindermolen 
en info-stand van VU-Mortsel. Vanaf 8u.30 
Mortsel-Dorp. 

za. 30 sept. MECHELEN: Guldenspo-
renkomitee Mechelen nodigt uit voor ope
rette 'Op de Purpr'en Hei' van Armand 
Preud'homme. Vertoningen om 14u.30 en 
om 20u. In de vernieuwde Stadsschouw
burg, Keizerstraat. Met het versterkt 
toneel- en operettegezelschap 'De Nete'. 
Kaarten 490 fr, vvk. 400 fr. op tel./fax 
015/33.72.55. 
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\T oor de 37ste keer al verzamelden tal van 

volkskunstgroepen om samen deel te 

nemen aan een Europeade. 

^ CULTUUR • 

Te Horsens, aan de Oostkust van Dene
marken, had van woensdag 19 tot zondag 
23 juli de 37ste Europeade plaats. De eer
ste Europeade werd in 1964 te Antwerpen 
georganiseerd en trok sindsdien door
heen zowat heel Europa. Op het lijstje 
staan, behalve Antwerpen en Marche-en-
Famenne in België, steden als Anneq', 
Dijon, Libourne en Rennes in Frankrijk; 
Bayreuth, Dortmund, Frankenberg, Her-
zogenaurach, München en Schwalmstadt 
in Duitsland; Figuera da Foz in Portugal; 
Marbella, Valencia en Valladolid in Spanje; 
Martigny in Zwitserland; Nuoro en Turijn 
in Italië; Wenen in Oostenrijk en nu Hor
sens in Denemarken. 
De Europeade is het jaarlijks festival waar 
dansers, zangers, muzikanten en vende
liers een kleine week hun liefde voor de 
volkskunst komen beieven. Dit jaar waren 
ze met ongeveer 6000 op het appel, beho
rende tot 186 voliökunstgroepen, koren, 
muziekkapellen en dergelijke, komend uit 
22 landen in Europa: Estland, Letland en 
Litouwen, Groenland, Portugal, Grieken
land en al wat daartussenin ligt, het was 
allemaal in Horsens vertegenwoordigd. 

VAN ONS EN VAN ALLEN 

Een Europeade is voor de organisatoren 
noch voor de deelnemers een vrijblijvend, 
louter folklorefeest. De Vlaming Mon de 
dopper, initiatiefnemer van de eerste 
Europeade in 1964 en vorig jaar overle
den, had toen duidelijk een verder reiken
de bedoeling. De programmabrochure 
van dit jaar omschrijft die als volgt: „De 
volkscultuur gedijt hier vandaag in de een
heid van haar verscheidenheid, in waarde
ring die liefde voortbrengt voor elkander 
en voor al het schone dat wij elkaar heden 
bieden, dat van ons in het bijzonder is, 
maar waarvan wij weten dat het toch het 
bezit van ons allen is. De Europeade 
bewijst dat de volkscultuur de band kan 
zijn van mens tot mens, van volksgemeen
schap tot volksgemeenschap. De eenheid 
in de verscheidenheid van onze Europese 
volksculturen is de beste waarborg voor 
de vorming van de Europese geest." 
Dat het geen klein bier is om al deze jonge 
en minder jonge deelnemers op een aan
vaardbare manier eten en slapen te bezor
gen, hoeft geen uitleg. Alle groepen een 
plaatsje in dit vijfdagenprogramma geven, 
het is al evenmin vanzelfsprekend. Dat 
alles feilloos verliep, is het werk van het 
Internationaal Comité onder het voorzit
terschap van de Vlaming Bruno Peelers en 
het Deens Comité, onder de leiding van 
Henning N0rbcek. De regie van alle pro
grammaonderdelen en de dagelijkse orga
nisatie van het geheel wordt hoofdzakelijk 
door Vlamingen gedragen. Piet Pottie, 
Greet Hermans en Erik Verresen tekenden 
verantwoordelijk voor de regie. En verder 
moeten we hier vermelden Gerda Sabbe, 

Geertje Peeters, Wim de Coninck, Fred 
Scholliers, Ghisleen Windey en Johnny 
Vercammen. 

Het Europeade-gebeuren veriiep ook dit 
jaar volgens het vertrouwde schema. De 
groepen arriveren in de Europeadestad 
op woensdag, ontvangen hun documenta
tie, krijgen een gids toegewezen en zoe
ken hun slaapplaatsen op. Donderdag, 
vrijdag en zaterdag hebben op talloze 
plaatsen in stad en omgeving de zgn. 
straatoptredens plaats. De kooravond 
staat voor vrijdag geprogrammeerd, het 
volksbal op zaterdagavond, de oecumeni-

ZAMORA 

Maar voor 'de manArouw in de straat' 
kent een Europeade natuuriijk maar één 
hoogtepunt: de stoet. Dit jaar trokken 186 
groepen door de binnenstad van Horsens. 
In de S0ndergade, de centrale winkel-

37ste Europeade 
genoot van zon 

en regen 
sche kerkdienst op zondagvoormiddag, 
de grote openingsmanifestatie op donder
dagavond, de slotmanifestatie op zondag-
namiddag._ Er was dit jaar ook een nieu
wigheid. Vrijdagavond (na het optreden 
van de koren) stond de internationaal 
bekende folkgroep 'Barrage' op het pro
gramma. 

straat van de stad, stond de officiële tribu
ne opgesteld en daar werd de meer dan 
twee uur durende stoet aan het publiek 
voorgesteld door Dendermondenaar Fred 
SchoUiers. Elke groep werd met naam ver
welkomd en kreeg meestal ook een 
bedankje voor het deelnemen aan de 
manifestatie. Wie een kleine voorsteUing 

wilde geven, werd aangemaand het kort te 
houden want aües moest vlot verlopen. 
Wanneer de stoet na een half uur onder
broken werd door een plotse, korte, maar 
hevige regenbui werd deze na de laatste 
emmer regenwater spontaan weer door 
alle resterende groepen op gang getrok
ken en dook ook het pubUek als bij won
der terug massaal op. Een onderbreking 
die door de spraakvaardige Fred Schol 
liers met allure werd opgevangen. De vloi 
viertalige presentator had zich de zgn, 
'small talk' van de meerderheid der zove 
Ie andere talen van de deelnemende groe 
pen eigen gemaakt. Deze waren hem daar 
duidelijk zeer dankbaar voor. Hij oogstte 
nadien felicitaties van zowel officials als 
van de groepsverantwoordelijken. 
Volgend jaar trekt de Europeade van 25 
tot 29 juli naar Zamora in Spanje. Bruno 
Peeters, voorzitter van het Internationaal 
Europeadecomité, heeft iedereen bij her
haling beloofd dat het opnieuw een bele
venis zal worden, enig in Europa. 

Willy Cobbaut 

De vendellers 

van de 

Vlaamse 
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Teletijdmachine flitst weer 
standaard Uitgeverij pakte voor haar 264ste 
album in de Suske & Wiske-rij uit' met een 
historiscli scenario uit de I7de eeuw De 
Spanjaarden bezetten de Nederlanden en 
zorgen voor lieel wat kommer en kwel bij de 
lokale bevolking. Toch verslaan die Nederlan
ders, onder het bevel van Maurits van Nas
sau, de Spanjolen die onder aanvoering van 
admiraal Mendoza in het zand bijten in de 
Slag bij Nieuwpoort. Het verhaal start als 
Lambik zich in het oudste Brugs café 'Vlis-
singhe' anno 1515 lazarus drinkt en het aan 
de stok krijgt met een geboren en getogen 
inwoner van Nieuwpoort. De tijdmachine 
van professor Barabas flitst Lambik terug 
naar het jaar 1600 waar hij de beruchte heks 
Jeanne Panne, naar wie het album werd 
genoemd, leert kennen... 

LUILAK 
Wie net als Dokus liever lul dan moe is, moet 
ongetwijfeld het nieuwste album van Codi & 
Zidrou lezen, uitgegeven bij Le Lombard. 
Dokus, de lievelingsluilak van heel wat 
schoolkinderen, staat op de omslag afge
beeld als de koning van alle luilakken met 
een gegarandeerde toetsenscore van 0/10. 
De scenarist en tekenaar laten ons met een 
loense blik turen in het dagelijkse leven van 

scholieren en 
onderwijzers. De 
gags zijn zo her
kenbaar dat een 
aantal, al dan 
niet volwassen, 
lezers ze ooit wel 
eens zelf mee
maakten in hun 
lagere schooltijd. 

MATHILDE 
'De Blauwbloe-
zen' van Lambil en Cauvin, die verschijnen 
bij uitgeverij Dupuisz\in met 'De Blauwblues' 
aan de nummer 43 uit de reeks toe. Voor 
zowel scenarist als tekenaar blijft het een 
moeilijke opdracht om steeds weer geslaag
de gags uit de mouw te schudden Ook nu 
weer verwent het duo ons, in het aanschijn 
van het geweld van de Amerikaanse Burger
oorlog, met een portie striphumor van de 
bovenste plank. Onze vrienden Blutch en 
Chesterfield moeten immers een andere 
verloofde zoeken voor Abigail, de zus van 
hun overste Stilman die haar geplande 
huwelijk met de onstuimige kapitein Stark 
wil verhinderen. Als dan ook nog Chester
fields grote liefde Mattillde Appletown op de 

proppen komt, is het hek helemaal van de 
dam... 

NIEUWKOMERS 
Het tekenduo Swerts & Vanas zorgt, samen 
met scenarist Hec Leemans, voor een vlot 
lezend stripverhaal rond Ambionlx, een per
siflage op de Eburonenhoofdman Amblorix 
wiens standbeeld nog altijd de grote markt 
van Tongeren siert De verhalen verschijnen 
in voorpublicatie in Het Belang van Limburg 
terwijl Concentra Ultgeversmaatsctiappij 
voor verspreiding zorgt. Het eerste deel 
kreeg als titel 'Eburonen en blauwe bonen' 
mee en laat de lezer de geboorte van 
Ambionlx in het laboratorium van professor 
Kierewiet meemaken 'Moddefukke' is het 
allereerste wat onze nieuwe Limburger uit
kraamt als hij 'kennis maakt' met een Ame
rikaanse geweldfilm. Doorheen het verhaal, 
waarin BV's als Steve 'Stunt' Stevaert en 
Wllly Claes, de spelers van Racing Genk en de 
milieuboxen van Theo Kelchtermans niet 
ontbreken, wordt Ambionlx de superheld 
waarbij een afscheidsmaaltijd è la Astenx & 
Obelix niet ontbreekt. Een leuke nieuwko
mer. 

Haddock 
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•p oik, pop en hun kompanen zijn uit het gezichtsveld. 

Sjostakovitsj, Bach en Elgar nemen hun plaats in en 

veroveren historische stad, kasteel en abdij. Het Festival 

van Vlaanderen zoekt nieuwe wegen. We bekijken eerst de 

grote lijnen. De inkleuring volgt. 

• CULTUUR • 

Antwerpen laat einde augustus de polyfo
nie zingen. De vijftiende eeuw werd 
beheerst door het koloriet van Memlinc 
en Van Eyck en het notenbeeld van o.m. 
Dufay en Binchois. Dufay staat in minia
turen afgebeeld met een portatieforgel als 
symbool voor de religieuze muziek. In zijn 
missen gaan de stemmen zweven en uit
dijen. Binchois draagt een harp als zinne
beeld voor het profane. Zijn chansons zijn 
getekend door tederheid en melancholie. 
Beide zijn onder de titel 'Laus 
Polyphoniae' te beluisteren op verschil
lende plekken van de metropool. 
Geen festival zonder happening. Gent en 
Brussel laten ons proeven van hun histo
rische erfgoed en een mengsel van etni

sche en klassieke muziek en straatanima
tie. De hele namiddag zwerven en genie
ten van diverse kleuren en klanken. Het 
kan en tegen een spotprijs van 600 fr. 
Uiteraard is Bach aanwezig. De cantor uit 
Leipzig stierf immers tweehonderdvijftig 
jaar geleden. Sigiswald Kuijken brengt 
zijn 'Hohe Messe', zowat het hoogtepunt 
van de christelijke muziekliteratuur Het 
Blindmankwartet, bekend om zijn origi
nele en gedurfde aanpak, speek polyfone 
variaties voor vier saxofoons. En Pieter 
Wispelwey, de man met de toverhanden, 
pakt nog eens de suites voor cello aan, 

terugkeert. Judith Weir krijgt carte blan
che en zoekt de confrontatie tussen 
Hildegard von Bingen, Stravinsky en 
eigen werk. En de Finse Kaija Saariaho 
stelt haar nieuwe opera 'L'amour de loin' 
voor Jos Van Immerseel zet zijn speur
tocht verder. Na zijn speelse aanpak van 
Mozart en zijn transparante verklanking 
van Schubert gaat hij op zoek naar het 
echte gezicht van Tsjaikovski. Bruckner 
en Mahler, tijdgenoten en tegenpolen, 
zijn nooit ver weg, de ene devoot uitdei
nend vanuit het orgel, de andere vechtend 
tegen zichzelf en het noodlot. 

Overal festival 
rijen van gestileerde dansen, bezaaid met 
valkuilen die door de Nederlander met de 
glimlach worden weggespeeld. 
Festivalster is het Spiegelkwartet, mensen 
van bij ons die een boog spannen van de 
klassieke Beethoven naar de vreemde 
klankwereld van de twintigste ëeuwse 
Iannis Xenakis, of mensen als De Boeck 
en Lekeu van onder het stof halen. 
'Ladies First' is het thema dat al jaren 

Lof op de scHoonheid 
Poëzie Is een vreemd ding. Meestal roept ze 
begrippen als 'elitair' en 'drempelvrees' op. Is 
ze doordacht, dan krijgt ze de naam 'herme
tisch' Is ze wars van grootspraak - ik denk aan 
de woorden van de betreurde Herman De 
Coninck - , dan krijgt ze het etiket 'simpel' 
opgeplakt. 

Het Latijn heeft twee woorden voor ons woord 
dichter Het ene, vates, Is toepasselijk op de 
auteur die gedreven en bevlogen schrijft. De 
muze staat spontaan naast hem. Het andere, 
poeta, staat voor de ambachtsman die schrijft 
en herschrijft, kneedt of weghakt. Hij smeekt 
de muze om haar komst. Maar de muze zwijgt. 
Poëzie ligt slecht in de markt. Geen mens weet 
waarom. Een gedicht bevat soms In tien verzen 
wat een roman in een paar honderd bladzijden 
vertelt. En toch. leder van ons kent Claus' 'Het 
Verdriet van België', maar weinig mensen heb
ben weet van de ontroerende verzen die hij 
schreef bij het oorlogsgebeuren. Dichtbundel is 
een vreemd woord, bloemlezing klinkt ai beter. 
Paul Geerts, politiek verslaggever bij de krant 
De Morgen en zelf gepassioneerd tuinier, stelde 
er een samen onder de titei 'Een tuinman Is 
een dichter'. Het thema lijkt beperkt, de varia
ties zijn groot. Want tuin staat als metafoor 
voor het leven In al zijn facetten. Ik heb geno
ten van de 100 mooiste tuingedichten 

Langzaam en stapvoets. Want gedichten moet 
je proeven. Alleen miste ik de naam van Roland 
Joorls. Maar dat is subjectief. 

ELEGIEËN 
„Misschien ben ik op zoek naar wat vanouds bij 
mij hoort 
Misschien gewoonweg naar een plaats In de 
Toekomst 
Wat wel hetzelfde is: een mantel gemaakt uit 
vuur en ijs 
Uit bronzen groen en donkere roden van de 
Moedermaagd." 
Dit citaat komt uit 'De elegieën van Oxopetra' 
van de Griekse Nobelprijswinnaar Odysseas 
Elytls Classicus Guióo Demoen vertaalde ze. Ze 
vormen een lof op de schoonheid van het 
leven en een bezinning over het mysterie van 
de dood. Verzen om te koesteren, bevolkt door 
de mythe en de zee, Fra Angelico en de beeld
spraak van Pindaros. 

Wouter De Bmyne 
<=& Een tuinman Is een dichter. Paul Geerts. 
Ultg. Lannoo, TIelt. 150 biz., 499 fr. 
o» De elegieën van Oxopetra. Odysseaas Elytls. 
Ultg. Point Meerbeke en te verkrijgen In het 
Gentse Poézlecentrum, Standaard Boekhandel 
en bij de vertaler Bredestraat 29, 9920 
Lovendegem. 96 biz., 450 fr. 
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MISSA BRUXELLENSIS 

Tenslotte nog even de nadruk op het 
ongewone in de programmatie. "We ken
nen Elgar van zijn marsen tijdens 'The last 
night of the Proms' en zijn 
'Enigmavariaties'. Onbekend is ons echter 
zijn oratorium 'The dream of Gerontius' 
op tekst van kardinaal Neivman, hier ver
tolkt onder leiding van Simon Rattle, de 
non-conformist die een doodgewoon 
orkest als dat van Birmingham wereld
faam bezorgde, en die als het hem zint van 
school naar fabriek trekt om de mensen 
de liefde voor de muziek bij te brengen. 
IgnazFranz von Biber, de grootste Duitse 
violist uit de zeventiende eeuw, schreef in 
dienst van de aatsbisschop van Salzburg, 
een aantal groots opgezette missen. We 
beluisteren op het festival zijn 23-stemmi-
ge 'Missa Bruxellensis' (het handschrift 
werd immers gevonden in de 
Albertinabibliotheek), geschreven voor 
vier koren en orkest. 

De naam Saint-Saëns roept bij de meesten 
het beeld van muziek bestrooid met sui
ker op. Een misvatting als je zijn monu
mentale derde symfonie voor orgel en 
orkest te horen krijgt. Het slotdeel is een 
imposante fuga, geweven rond het Dies 
Irae-motief 

BEIAARD EN ORGEL 

Stravinsky's 'Histoire du soldat' is het ver
haal van de soldaat die alleen zijn viool 
heeft om te betoveren en kwijt te spelen 
aan de duivel. De dansvormen als ragtime 
en tango klinken onsentimenteel en 
wrang. De bezetting is eenvoudig, wat te 
maken heeft met een bewuste keuze van 
de componist maar ook met oorlogsom
standigheden. 

De Franse organist Olivier Messiaen was 
een diepgelovig man en een bevlogen ver
zamelaar van vogelgeluiden en exotische 
klanken. Zijn Turangalïlasymfonie is 
groots van omvang met het ritme als 

bouwsteen en met het koloriet van instru
menten die de componist fascineerden: 
Oost-Aziatische klanken, jazz, herinnerin
gen aan Stravinsky, vibrafoon, tam-tam, 
Martnot-golven, cimbalen, vogelgeroep en 
klokkenspel. 

Beethoven zelf is niet ongewoon, wel het 
feit dat al zijn sonates voor viool en klavier 
op het festival worden uitgevoerd. Daar 
zorgen de Franse reus Augstuin Dumay 
en de tengere maar energieke Maria Joao 
Pires voor De vroegste sonates zijn nog 
sterk beïnvloed door Haydn, de latere 
(zoals Frühling en Kreutzer) zijn herken
baar van de hand van Beethoven, al zijn ze 
eerder zonnig dan rebels. 
Mechelen zou JMechelen niet zijn zonder 
beiaard en orgel. Dit jaar komt daar de 
cyclus met de strijkkwartetten van 
Sjostakovitsj bij. Die zijn vaak schrijnend 
en rauw, soms grotesk en sarcastisch, en 
vormen de neerslag van de visie en de 
emotie van een man die door sommige 
van zijn vrienden werd genegeerd, omdat 
hij onder het gehate 5to/m-regime in zijn 
vaderland bleef, en door datzelfde regime 
werd uitgespuwd om zijn onafhankelijke 
geest en zijn onderhuidse ironie. 
Dit zijn maar enkele sporen in een festival 
dat zich afspeelt van het Brusselse 
Warandepark tot het Gentse Sint-
Baafsplein en van Hoogstraten tot 
Watervliet. 

Wouter De Brayne 

Nuttige adressen: 

• FvV • Gent en Historische Steden, 
Kasteel Borluut, Kleine Gentstraat, 
9051 Gent. Tel. 09/243.94.94, fax 
09/243.94.90. 

• FvV • Brussel, Paleis voor Schone 
Kunsten, Ravensteinstraat 23, 1000 
Brussel. Tel. 02/507.82.00. 

• FvV - Vlaams-Brabant, 
Brusselsestraat 63, 3000 Leuven. Tel. 
016/20.05.40, fax 016/20.52.24. 

• FvV • Antwerpen, Centrum voor 
Oude Muziek Sint-Agustinuskerk, 
Everdijstraat 12, 2000 Antwerpen. 
Tel. 03/202.46.60, fax 03/202.46.64. 

• FvV - Mechelen, Stadhuis, Grote 
Markt 21, 2800 Mechelen. Tel. 
015/29.78.82, fax 015/29.78.23. 

• Infoticket: tel. 070/77.00.00. 
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Ttissen Bach 
en fado 

ftw*-^ 

^ MUZIEK ^ 

Tweehonderdvijftig jaar geleden overleed 
de grote Bach. Buiten zijn muziek liet hij 
weinig sporen na. Voldoende dus om hem 
trekken te geven die leiden tot mythe of 
controverse. 

OVERDAAD 

Klaus Eidam voelde zich geroepen om de 
ware, authentieke Bach te ontdekken. Zijn 
portret verscheen in de reeks 'Open 
Domein'. Eidam veegt vooroordelen weg, 
verlaat betreden paden en zoekt originele 
bronnen op. Die bekijkt hij kritisch, eigen
zinnig en scherp, zo scherp dat hij van zijn 
voorgangers - en daar hoort ook dr. 
Schweitzer toe - brandhout maakt. Het tra
ditionele beeld van de devote en vlijtige 
Bach, volgens sommigen de vijfde evange
list, volgens de DDR-potentaten symbool 
van de Verlichting, brokkelt af. Het genie 
krijgt menselijke trekken, de mens draagt 
een vonk van het genie in zich. We volgen 
Bach als vader, cantor en componist van 

Arnstadt tot Leipzig, van koor naar orgel, 
van suite tot cantate, van mecenas naar 
bekrompen potentaat. Eidam bezorgt ons 
een schat aan gegevens, maar vergeet zijn 
snoeischaar. Zo krijgen we een overdaad 
aan technische details die een grote voor
kennis vereisen, en zien we af en toe het 
bos door de bomen niet meer. Op zijn 
best is de auteur waar hij karikatuur maakt 
van de voorvechters van de getallensym
boliek die van Bach eerder een mysticus 
dan een musicus maakten, en waar hij op 
sarcastische toon bepaalde leden van de 
stadsraad in Leipzig ontmaskert als 
bekrompen en bUnd voor het talent van 
de Thomascantor. Ik weet niet of we nu 
de echte Bach te pakken hebben. Maar die 
van Eidam is een boeiende, zelfbewuste 
man voor wie muziek primeerde, die een 
hekei had aan sleur en half werk, en die 
ons een aantal sublieme en tijdloze wer
ken heeft nagelaten, van een fuga als uit
daging en weefwerk tot het stralende 
Magnificat. 

FADO 

„Athene schiep sculpturen, Rome het 
recht, Parijs stond aan de wieg van de 
revolutie, Duitsland bedacht de mystiek. 
En wat kwam er uit het brein van 
Lissabon? De fado...". 
Fado is Amalia Rodrigues, fatum of noot-
lot. Anjerrevolutie, verliefdheid en dood 
en, dichter bij ons, Madredeus. Fado is 
vooral saudades, geen wanhoop maar een 
mengsel van melancholie en onbestemd 
verlangen. 

In zijn boek 'Fado. De tranen van de Taag' 
neemt Dirk Lambrechts ons mee op een 
tocht die leidt van Lissabon naar Coïmbra, 
van volks en narratief naar plechtstatig, 
van rokerige kroeg naar bruisende bar
rios, van volks naar poëtisch. Zijn tocht is 
gekruid met specerij, vis, olijfolie en wijn 
en bepaald door het ritme, de sfeer en het 
koloriet van de stad, door eenzaamheid 
en dromerigheid, door de ontmoeting 
met roerloze gitaristen en de mysterieuze 
figuur van de dichter Fernando Pessoa. 

Dirk Lambrechts is een boeiend verteller 
maar vooral een vurig pleiter voor het 
behoud van de kleinschaligheid en de 
authenticiteit van de fado, belaagd als hij 
wordt door makelaars en gedrum van toe
risten. Sensueel is een begrip dat je niet 
op boeken toepast. Maar hier kan dat wel. 
Hier smaak en ruik je de stad en de fado. 

Wouter De Bruyne 
^ Het ware leven vanjobann 
Sebastian Bach. Klaus Eidam. Uitg. 
De Arbeiderspers, Amsterdam-
Antwerpen, Open Domein nr. 38. 391 
blz., 1.399 fr 
c» Fado. De tranen van de Taag. 
Dirk Lambrechts. Uitg. EPO, Berchem. 
173 blz., 698 fr. 

• I O O I D D I ^ Ë I C C R 

Is dit nu de 

echte Bach? 

13 

Opgave 16 
Horizontaal 

1. Zo kan je een Francofoon in 
een faciliteitengemeente 
omsclirijven (9) 
9. Hele hoge noot (5) 
13. Ierland (4) 
14. Op dat ogenblik begint het 
donker te worden (8) 
17. Achter (2) 
18. Laagte (3) 
19. vogel (7) 
21. Duitse jongensnaam (3) 
23. Schiereiland in Zuidwest 
Europa (6) 
25. Lidwoord (3) 
27. Stad in de USA, door 
Fransen gesticht (3,7) 
28. Komt voor 21 (4) 
29. Tin (2) 
30. Zwak licht (7) 
33. IVIuzieknoot (2) 
34. Jongensnaam (4) 
36. Soft drug (7) 
38. Dubbele medeklinker (2) 
39. Wlsselborgtocht (4) 
41. Men zegt dat honger de 
beste is (4) 
43. Doorzichtige materie (4) 
45. Meisjesnaam (7) 
48. Genees- en voorbehoeds
middel (3) 
49. Dubbele klinker (2) 
50. Eminentie (2) 
51. Voornaam van een veron

gelukte F1-piloot (6) 
53. Kubieke meter (5) 
55. Springstof (3) 
56. 't is niet prettig als men 
het moet betalen (5) 
59, Vrucht (4) 
61. Bloedvat (4) 
62. Doen stoppen (11) 
66. Fries water (2) 
67. Gemeente in West-
Vlaanderen (9) 
68. Stad in de USA (5) 

Verticaal 
1. Natuurverschijnsel (9) 
2. Slede (2) 
3. Winkelstraat in Brussel (11) 
4. Dyne (2) 
5. Zij was de eerste (3) 
6. Reiskoffer (6) 
7. Voornaamwoord (2) 
8. Gebouw in leper (11) 
9. Meisjesnaam (4) 
10 Verbeterd Esperanto (3) 
11, Bezinning (6) 
12, Welaan (2) 
15, Onderzoeken (6) 
16 Uitroep (3) 
18, Schraal, droog (3) 
20, Gelofte (3) 
22, Schenkers (6) 
24. Kaartspel (8) 
26, Dat komt zo maar uit de 
lucht gevallen (8) 
28, Bloem (4) 
31. Franse schilder (5) 

32, Getij (2) 
35. Viool (10) 
37. Vruchtenvocht (3) 
40. Familielid (2) 
42. Groente (2) 
44 Ze zijn soms zwaar om dra
gen (6) 
46. Metaalbevattende delf
stoffen (6) 
47. Lekkernij (4) 
50. Roemen (4) 
52. Komt voor '-over-
Heembeek' (5) 
54. Deelgemeente van 
Nazareth (3) 
57. Niets bevattend (4) 
58. Slee (2) 
60. Muziekgenre (4) 
63. Anagram van 'dus' (3) 
64. Overeenkomst (4) 
65. Nota Bene (2) 

Oplossing opgave 15 
Horizontaal; 1. degens; 6, 
Vlaams; 10, laks; 13, ogen; 14, 
tak;,16, als; 18, io, 19 
Sinterklaas; 23. lm; 24, fluiten; 
26, hooikoorts; 27, UC; 28, 
Aro; 29. schol; 30, akteren, 34, 
ah; 35. leperlee; 38. nul; 39. 
staande; 41. underdog; 45 
KKK;47,ib;48.daarom;49, la; 
50, Noordzee; 54. am; 55. ast; 
56. Albertkanaal; 59. kus; 61. 
ng; 62. era; 64. Cisca, 66. Paul; 
69. keel; 70. ra; 71. prak; 72. 
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eh; 73. Limburgers; 74. orkest; 75 mede; 76. heethoofden. 
Verticaal; 1. doof; 2, eg; 3, gekuch; 4, en; 5, stier; 6, VKTt; 7, Avro; 8, Mali; 
9. Slaken 11, kilt; 12, soms; 15, anno; 17, Sao; 19. Stalin, 20 eh, 21. 
Kortenberg; 22. soon; 25. luchtkasteel, 29, Saskia; 30. ar; 31, kluizenaar; 
32. eed; 33. Hugo; 36 ed, 37. pe; .38 normaal; 40..ak; 42 Ed; 43. ra, 44. 
Daan; 46. Aries; 50. nou; 51. oa; 52, db; 53, Et; 57, kaproen; 58, licht; 59 
kalmte, 60. schuit; 63 rei; 65, credo; 67, aard; 68. Ukkel; 72. Est; 
75. me. 
De winnaars van de vakantiepuzzel zijn' Hein Depoorter, Wezestraat 66 te 
8870 izegem, Hilda Wauters, Otterstraat 11 te 9200 Dendermonde en 
Frans De Bruyn, R Gobaertslaan 26 te 2970 Schilde. Zij krijgen binnenkort 
hun prijs thuisbezorgd. 
De briefkaart met de oplossing van opgave 16 verwachten wij ten laatste 
op maandag 4 september a.s. op ons adres: Barnkadenplein 12 te 1000 
Brussel.. 
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X-MEN 

X-men was oorspronkelijk een stripverhaal van Stan Lee uitgege
ven bij Marvel Comics en is nu in beelden omgezet door Brian 
Singer. De film is helemaal afgestemd op de tienerscene • 14-jari-
gen van alle leeftijden: op naar de cinema! •, die dan ook als gek 
reageert. In alle Amerikaanse steden en ook in Londen staan ze in 
drommen voor de multiplexen, die met lede ogen moeten aankij
ken dat de betere films die ze er vertonen, nauwelijks publiek trek
ken. Gelukkig kunnen we stellen dat X-men toch iets beter is dan 
de wereldflop 'BattlefieldEarth'. In New York reageerde de kritiek 
erg verdeeld met 6pro, 7 tegen en 8 die het niet zo goed wisten. In 
Los Angeles was het 3/1/2, in Chicago 5/1/2 en in Washington 2/2/2. 
Het eerste deel van de film is vervelend, maar volgens de maker 

NIEUW IN DE BIOS 
nodig. Je krijgt wat computeranimatie die vanuit de achtergrond 
vertelt dat nu en dan ergens in de tijd, een levend wezen van een
der welke soort, veel te snel gaat evolueren. Dit keer gaat het om 
een menselijke mutant. Dan gaan we in flashback ruiar Polen 
1944 waar men joodse mensen een concentratiekamp ziet ingaan. 
Daar wordt Magneto van zijn ouders gescheiden, die worden 
rechtstreeks naar een gebouw met rokende schouw geleid. 
Magneto gebruikt telekinetische krachten om de hindernis die hen 
scheidt te vernietigen. Als je over slechte smaak spreekt, dan heb je 
die hier; het lijkt wel alsof er nooit een 'Schindler's List' werd 
gedraaid. 

Terug naar nu. Naar een school in Missisippi waar Marie een 
afspraakje heeft met haar vriendje. Haar aanraken is evenwel 
gevaarlijk. Ook de politiek komt eraan te pas: ene senator Kelly 
roept op tot een oorlog tegen de mutanten, die moeten maar eens 
worden ontmaskerd. Marie wordt een vluchtelinge. Ze ontmoet 
Logan, die zijn buitengewone kracht uit stalen spieren haalt en 
die poen maakt door weddenschappen op gevechten in cafe's. Ze 
krijgen een auto-ongeval en worden gered door 'slechte mutanten' 
en op hun beurt weer verlost door 'goeie' mutanten. Het verhaal 
sleept zich verder op stripalbumwijze. De ongelovigen hebben dan 
allang afgehaakt. 

Je had heel wat beter verwacht van een man die ooit verantwoor
delijk was voor 'The usual suspects'. Willem Sneer 

• MEDIA • 

^•s^éJ Suspect Amerikaanse actiethriller van Peter 
Yates uit 1987 in Wasliington wordt de kerstsfeer ver
stoord wanneer een rechter van het Hooggerechtshof 
zelfmoord pieegt Even later wordt een vrouw op beest
achtige wijze afgemaakt. Een doofstomme 
Vletnamveteraan wordt in staat van beschuldiging 
gesteld Kathleen Riley, een overwerkte advocate, krijgt 
de hopeloze taak de man te verdedigen Zat. 26 aug., 
7V1 om 23U.40 

y^s.^ Striking distance Amerikaanse thriller van 
Rowdy Herrlngton uit 1993 met Bruce Willis Pittsburgh 
1991 Politieman Tom Hardy en zijn vader Vince zitten 
een seriemoordenaar op de hielen. Vince komt hierbij 
om het leven De dader kan later gearresteerd worden, 
maar Tom is ervan overtuigd dat de echte moordenaar 
nog steeds vry rondloopt. Zon. 27 aug., VT4 om 21u.15 

1̂=̂ =̂  The Peiican Brief Kort na elkaar worden twee 
rechters van het Hooggerechtshof vermoord. FBI en CIA 
staan voor een raadsel Studente in de rechten Darby 
Shaw puzzelt een theorie in elkaar met betrekking tot 
de Tioordzaken. Het spoor leidt naar een machtige en 
con jfjte oüemagnaat Amerikaanse thnller van Alan J 
Pakula uit 1995 met Julia Roberts, Denzel Washington 
en Sam Shepard Maan. 28 aug., VT4 om 21u. 

lil 
'̂ ;5-:n-̂  Dead innocent Suzanne St Laurent is een suc
cesvolle, alleenstaande advocate in Montreal. Wanneer 
ze op een avond thuiskomt, vindt ze in de badkamer het 
,\iK van de werkvrouw; haar dochtertje Nicofe is verdwe
nen.. Canadese thriller van Sara Botsford uit 1996. Dins. 
29 aug., Kanaai 2 om 20u.55 

DIane Keaton regis
seert het drama 
'Unstrung Heroes', 
woens. 30 aug., 
Canvas om 2iu.20 

'•^s=i^ Ordinary Peopie Amerikaanse film uit 1980 
Caivin en Beth Jarrett zijn een welgesteld koppel in 
Chicago Calvin is advocaat, Beth een perfecte huis
vrouw. Samen met hun jongste zoon Conrad zouden zij 
dus een modelgezin kunnen zijn, ware het met dat hun 
geluk op vreselijke manier werd verstoord. Het regiede
buut van Robert Redford was een schot in de roos 
Dond. 31 aug., Ned. 3 om I9u.59 

^M^ De Viiegende Hoilander Nederlands-Vlaams-
Duits avonturendrama van Jost Stelling uit 1995 met 
René Groothof, Nino Manfrede en Veerie Dobbelaere 
Vlaanderen in de 16de eeuw De Italiaanse speelman 
Campanelli ziet hoe een Hollandse avonturier ontsnapt 
aan een ketterjager en vervolgens de liefde bedrijft met 
de vrouw van een hereboer Hieruit wordt een kind 
geboren De speelman weet dat de Hollander bij zijn 
vlucht een gestolen gouden monstrans heeft achterge
laten in de beerput van de boerderij. Vrij. 1 sept., VT4 
om 21U.25 

n it najaar dient zicin vanuit media-oogpunt een 
interessant proces aan: Dirl< Demeurie, 

aigenneen secretaris van liet IJzerbedevaartconnité, 
heeft i<laclit neergelegd tegen het weel<blad 't 

Pailieterl<e. Demeurie vindt dat zijn goede naam 
door het biad is geschaad. 

Een brug te ver? 

14 

Dankzij de vastlegging van de taalgrens, 
nu bijna 40 jaar geleden, is de Vlaamse 
strijd voor elke 'morzel' grond minder 
acuut geworden. Dat betekent niet dat er 
in Vlaanderen opeens geen strijd meer 
zou zijn. De invulling Van het Vlaamse 
huis is volop bezig en er wordt nu binnen 
Vlaanderen gevochten voor - de symboliek 
getrouw - elke steen ervan. 

IS WELEER DE TOEKOMST? 

De IJzertoren, 'Memoriaal van de Vlaamse 
gemeenschap', en de jaarlijkse bedevaart 
daarheen zijn sinds een klein decennium 
inzet van een openlijke en bitse strijd tus
sen verschillende kampen die beiden pro
pageren hetzelfde doel na te streven: een 
autonomer, beter "Vlaanderen. Het week
blad 't Pallieterke is ontegensprekelijk de 
spreekbuis van één van beide kampen. De 
IJzertoren en de weide eromheen zijn in 
dat discours exclusief voorbehouden voor 
'goede' Vlaams-nationalisten. Andere 
Vlamingen wordt de toegang niet ont
zegd, maar maken er toch ook best de wet 
niet uit. Pogingen om de bedevaart en de 
boodschap ervan open te trekken tot een 
evenement voor alle Vlamingen worden in 
't Pallieterke met lede ogen aanschouwd: 
„De Vlaams-nationalisten van weleer zien 
hun manifestatie van weleer voor hun 
ogen vervreemden. Vele Vlaams-nationa
listen en Vlaamsgezinden maken zich zor
gen over die evolutie en wij geven daar als 
Pallieterke lucht aan, ons goed recht lijkt 
ons" schreef het blad op 16 augustus jl. 
Conclusie: de IJzerbedevaart moet terug 
naar 'weleer', het verleden, de vroegere 
tijden. Daaruit besluiten dat 't Pallieterke 
en zijn sympathiserende lezers - er zijn er 
ook andere - retrograden (gericht op, 
rekening houdend met feiten uit het ver
leden - van Dale/red.) zijn, mag ook weer 
niet. Want dan valt, zoals weleer, de hemel 
je op het hoofd. 

We weten niet of 't Pallieterke terug wil 
naar de tijden van Paul Daels, Lionel 
Vandenberghes voorganger als voorzitter 
van het Ifzerbedevaartcomité, of naar nog 
weleerder. Wat we in het blad wel tot ver
velens toe kunnen vernemen is dat het het 
niet zo begrepen heeft op de huidige 
voorzitter van het comité en de algemeen 
secretaris Dirk Demeurie. Verschillen van 

mening is, inderdaad, een recht. Of dat 
recht ook volledige vrijheid geeft inzake 
het kwetsen van mensen is een andere 
vraag. Wat 't Pallieterke betreft krijgt die 
binnenkort alvast een juridisch antwoord. 
Na op 10 mei jl. door de mangel te zijn 
gehaald ('t Pallieterke zelf gaf toe dat het 
een 'hard' artikel was) vond Demeurie het 
welletjes. Hij liet zijn advocaat Hugo 
Coveliers (VLD-kamerlid) 't Pallieterke 
dagvaarden. In het gewraakte artikel werd 
zijn cliënt niet alleen verkleuterd tot 
'Dirkske van Diksmuide' en 'Dirkske 
Desmurrie', maar werd ook openlijk 
gesteld dat hij in een ware Bram Peper-
stijl reisjes maakte met geld dat hij onmo
gelijk zelf kon hebben verdiend. Tegelijk 
werd gesuggereerd dat hij algemene mid
delen niet aanwendde voor even algeme
ne doelen. Demeurie eist nu één miljoen 
fr. „als herstel van zware schade, opgelo
pen door een stuk dat in 't Pallieterke is 
verschenen (...)". De indiener van de eis 
betreurt het in een gesprek met WIJ dat 
het bewuste artikel vol staat met insinu
aties: „Tegen echte beschuldigingen kan 
je je verweren, tegen dit soort veronder
stellingen niet." Demeurie ontkent overi

gens dat hij reizen heeft gemaakt op 
andermans kosten. „Dat kan je nagaan in 
de boekhouding van het comité. Die 
onkosten heb ik zelf betaald. Ook de sug
gestie dat de kosten van een eventueel 
proces en de erelonen van mijn advocaat 
gedragen zouden worden door het 
IJzerbedevaartcomité ('t Pallieterke, 16 
aug. jl.) zijn volledig uit de lucht gegre
pen. Ik persoonlijk dien klacht in, niet het 
comité." De algemeen secretaris vindt dat 
zijn goede naam is beschadigd. Anderzijds 
erkent hij het recht van journalisten om 
kritisch te zijn. „Maar dat betekent niet 
dat journalisten om het even wat over je 
mogen schrijven." 

VUWIVISE VRIENDEN ONDER ELKAAR 

Demeurie heeft hier een punt. Het is 
inderdaad het goede recht van 't 
Pallieterke om een opinie over de toe
komst van de IJzerbedevaart te versprei
den. Maar niet alles mag worden gezegd. 
Er is immers ook nog zoiets als een wet
geving rond laster en eerroof. Die komt er 
grofweg op neer dat kwaadwillige ver
spreiding van 'informatie', die de eer van 
het slachtoffer krenkt en hem of haar 
blootstelt aan de 'openbare verachting', 
strafbaar is. Het wettelijk bewijs (over de 
verspreide 'informatie') hoeft noch bij las
ter noch bij eerroof vooraf te zijn gele
verd. Bij laster kan dat op een later tijdstip 
wel, bij eerroof staat de wet het leveren 
van een bewijs niet toe. 
„Men is geneigd te denken: dit is toch 
maar een rare zaak" schrijft 't Pallieterke. 
„Men moet onder Vlaams-nationale vrien
den (sic) elkaar niet gaan dagvaarden, is 
men geneigd te denken, alleen maar om 
te doen vaststellen dat 't Pallieterke zich 
vergiste (...)" waarna een verhaal volgt dat 
Demeurie verkeerdelijk werd omschreven 
als een gewezen kabinetsmedewerker van 
Hugo Schiltz en niet van André Geens. 
Demeurie is er niet over te spreken: „Het 
blad gaat daarmee niet in op de essentie 
van de zaak: de verdachtmakingen rond 
mijn persoon." 

De 'Vlaams-nationale vrienden' mogen 
evenwel allemaal op beide oren slapen: 
als Demeurie door de rechter in het gelijk 
wordt gesteld dan zal er van dat miljoen 
geen frank in zijn eigen zakken verdwij
nen, zo verzekerde hij ons. Komt er toch 
nog schot in de afwerking van het muse
um in de toren? 

De striid om de toren: een juriöisct) vt, (gv) 
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Dit is België! (1) 
Vijftig jaar geieden werd liier een voll<sraadpieging 
gehouden. De meerderheid stemde voor de terugi<eer 
van Leopoid lil (Viaanderen en Wallonië stemden welis
waar anders, maar er was in het totaal een meerder
heid 'pro Leopold'). De neen-stemmers gebruil<ten 
geweld en dreigden met revolutie. Wallonië werd op 
zijn wenken bediend en Leopoid trad af. Democratie 
noemen ze dat (anno 1950). 
Koning Albert il, wiens toespraak ter gelegenheid van 
21 juli ingegeven werd door de geest van Verhofstadt, 
bewierookt de zogezegde pacificatie tussen de 

gemeenschappen en roept terecht op tot vredevol 
samenleven Hij vergeet erbij te zeggen dat hijzelf als 
koning de Vlamingen opzadelt met ministers 
(Duquesne, Flahaut, Die Rupo, Onkelinx) met een 
nationale bevoegdheid die geen woord Nederlands 
kennen (anno 2000). 

Vlamingen worden in Brussel ronduit racistisch behan
deld én door het FDF én in de Brusselse ziekenhuizen. 
Je telt er als Vlaming gewoon niet mee. Dat Is de reali
teit In België anno 2000. 
De verfransing, onder invloed van het FDF en de laks
heid van de vele Vlaamse politici, rukt op tot aan de 

poorten van Leuven en Mechelen, maar ja oud-minis-
ter Leo Peeters moest sneuvelen 
In Knokke weigeren zogezegde pacifisten en oud-strij-
ders, die vergeten zijn dat er aan het front ook echte 
Vlamingen streden, de vlag te strijken bij de uitvoering 
van het officiële volkslied van de Vlaamse 
Gemeenschap. Een sterk staaltje van verzoening en 
verdraagzaamheid! 

Er IS maar één oplossing voor de Belgische kwaal: radi
cale boedelscheiding. 

Wllfrled Roslefs, 
Neeroeteren 

^ WEDERWOORD • 

Dit is Belgisch (2) 
Net vóór en tijdens de vakantieperiode 
zijn er heel wat zaken gebeurd die tussen 
de vakantieplooien zijn gevallen. 
1. De euforie v?Ln Albert van Saksen enz.: 
tijdens Euro 2000 was er in Turnhout 
geen doorkomen aan. In alle straten aan 
gevels en zelfs óver de straten gespannen: 
overal de tricolores. Nadat 'ze' uit de éér
ste ronde al gewipt waren, verdween dat 
spul als bij toverslag. Op 21 juli ben ik in 
Turnhout rondgereden: buiten de ver
plichte vlaggen aan de officiële gebouwen 
hingen er welgeteld 19 aan gewone hui
zen. België-gevoel? Welnee: Voetbalge
voel. Albert II gedegradeerd tot voetbalko
ning? 

2. De quiz van Verhofstadt. Als géén 10% 
van de bevolking de papieren invult, moet 
er dan zo erg victorie gekraaid worden? 
Verhofetadt heeft zich lichtelijk vergist: hij 
had de jongeren niet vanaf 16 jaar moeten 
laten meedoen, maar vanaf 12 jaar: die 
konden de kleutervragen óók lezen en 
beantwoorden. 

3. Het geval Ferije Erdal. er blijkt dat door 
enkele ministers druk gezocht wordt naar 
een 'ander' Europees land dat het meisje 
politiek asiel wil verlenen. Gaat dit uit
draaien op een kaping a la Öcalan? Op die 
wijze kan België aan de wensen van 
Turkije tegemoet komen. 

Tot slot een proficiat aan Karel Van 
Hoorebeke die zich openlijk om dat dos
sier heeft bekommerd. Is de Volksunie de 
enige partij die hier haar mond durft 
opendoen? 

Klara Hertogs, 
'I\imhout 

Coppieters 
en de EVA 
Op 20 mei jongsdeden was ik, op uitnodi
ging van het 'Vlaams Parlement, aanwezig 
bij de huldiging van Maurits Coppieters -
80 jaar Vorige week ontving ik de fraai uit
gegeven teksten van de bij die gelegen
heid uitgesproken redevoeringen. 

Tweemaal hartelijk bedankt Vlaams 
Parlement. 
Wat mij getroö'en heeft, en bij alle goeds 
ook teleurgesteld, is, dat er die middag 
geen gewag is gemaakt van Maurits 
Coppieters als Europarlementariër. Hij 
was toch de eerste die namens de VU als 
Europarlementslid zetelde. Weliswaar 
kort, maar toch lang genoeg om ook in dat 
parlement te worden erkend als een 
'grote meneer', die hij was en is (al waren 
de Fransen het met deze stelling niet 
eens!). 

Misschien zal zijn belangrijkste initiatief 
wel bUjken te zijn in de toekomst, dat hij 
de oprichter van de EVA (Europese Vrije 
Alliantie) is geweest. Reeds in de verkie
zingsstrijd in 1979 had Maurits duidelijk 
aangegeven dat hij in het Europarlement 
niet alleen wilde zetelen als Vlaming, maar 
ook stem wilde geven aan volken en 
regio's „die in de plooien der geschiede
nis zijn gevallen", die zich niet hadden 
ontwikkeld tot Europese lidstaat, maar 
wel een duidelijke eigen identiteit beza
ten. 

Hij heeft, na zijn verkiezing, een aantal 
regionale partijen eerst schriftelijk bena
derd omtrent een eventuele behoefte tot 
samenwerking en daarna uitgenodigd 
voor een intensieve bespreking in januari 
1981 in Brussel. Dit heeft geleid tot de for
mele oprichting in juli 1981 in Straatsburg 
van de Europese Vrije Alliantie, toen met 8 
partijen. 

Coppieters was de initiatiefnemer. De EVA 
is uitgebouwd door zijn opvolgers, vooral 
Jaak Vandemeulebroucke, Herman 
Verheirstraeten en Bart Staes in de eerste 
plaats, terwijl Willy Knijpers, Nelly Maes 
en een aantal medewerkers niet mogen 
worden vergeten. 

De VU heeft dus een grote rol gespeeld in 
de EVA. Mede dank zij de 'VU is er nu een 
EVA-groep van 10 Europariementariërs en 
bestaat de EVA nu uit een twintigtal regio
nale democratische politieke partijen. De 
groei is er nog niet uit, er zitten nog waar
nemers en partijen in de wachtkamer. 
Kan WIJ de komende tijd niet eens wat 
dieper ingaan op ontstaan en functie van 
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Openingsuren van maandag tot en met donderdag: 

12 uur tot 14.30 uur - 18 uur tot 21.30 uur 

Zaterdag 18 uur tot 22 uur 

Zondag 12 uur 21 30 uur 

Vedofperiüde- de maand december 

de EVA? Ook in tijden van lokale en regio
nale verkiezingen is het,̂  naar mijn 
mening, van belang dat de mensen in 
onze partijen (meer) bekend zijn met dit 
aspect van de partijwerking: over de gren
zen heen. Veel van uw leden en kiezers 
zullen niet weten hoe belangrijk de EVA 
voor andere kleinere regionale partijen in 
Europa is! 

En tenslotte viert (de) EVA volgend jaar 
haar twintigste verjaardag! 

Roel Falkena, 
Beestersweach, Fryslan 

Afgevaardigde van de EVA, 
namens de FNP 

Lid van het EVA-bureau. 

Caucho 
Ik heb met aandacht in Wl] de bijdrage 
over 'Onzekerheid over genetisch gemani
puleerde maïs' gelezen. Een pluim voor 
Bart Staes. Hoewel dan weer een en 
ander reeds verknoeid werd vanuit de 
VSA. 

In het tijdschrift van Pan Belgium konden 
wij lezen dat de zaadontsmetter Gaucho 
(imidacloprid) en zijn metabolieten terug 
te vinden waren in zonnebloem en maïs. 
En dat dit nefast is voor bijen en vogels 
die het niet overleefden wanneer ze zich 
te goed deden aan bloemen en/of zaden. 
Intussen werd dit goedje verboden in 
Nederland en gedeeltelijk in Frankrijk, 
waar nu blijkt dat daar ook zaden van 
andere gewassen mee behandeld worden. 
In ons land wordt dit (wat dacht u?), 
uiteraard niet verboden en wordt het zelfs 
gebruikt voor granen, diverse groentege
wassen en voor en na de bloei in boom
gaarden. Dat betekent dat dit zwaar giftige 
goedje ook nog anders gebruikt wordt 
dan voor het ontsmetten van zaden. 
In De Standaard, waar de jongste tijd 
geen kwaad woord meer mag verschijnen 
over pesticiden, vertelde een landbouwin

genieur boudweg dat pesticiden de jong
ste tijd meer geconcentreerd worden, dus 
minder giftig zijn. De brave man had wel
licht nog nooU van Gaucho en aanverwan
ten gehoord, waar enkele microgram 
reeds de ganse plant vergiftigt. 
En het verschil tussen gerst en tarwe 
scheen hij ook niet te kermen. Iets wat we 
trouwens geregeld ook vaststellen in de 
media, vooral op TV 

Wij stuurden ook een vriendelijke brief 
naar Vera Dua, die destijds, samen met 
haar politieke vrienden, zo hard van leer 
trok tegen pesticiden. En gedurende het 
voorbije Sabbatjaar terzake niet reageer
de... 

Rik Dedapper, 
Geraardsbergen 

PS. Het tijdschrift Pan Belgium verschijnt 
voorlopig enkel in het Frans. Pan is een 
organisatie die strijd voert tegen pestici
den en in 60 landen actief is. Wij zijn dus 
lang niet meer alleen. In Ekoland konden 
wij lezen dat in China, met de steun van 
het beleid, bio-teelt intens en uitgebreid 
bedreven wordt. En dat de producten 
daarvan niet enkel hun weg vinden naar 
het nabij gelegen Japan, maar ook naar 
Europa... 
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TV ̂  et medewerking van het Joods Museum van België 

loopt in Oostende een bescheiden maar boeiende 

tentoonstelling over de joodse aanwezigheid in die stad. 

• UITSMIJTER • 

Een paar weken geleden opende in 
Oostende een tentoonstelling over de 
joodse aanwezigheid in de stad. Het viel 
toen op dat voor het slagen van deze 
onderneming de stad alle zeilen had bij
gezet. Overigens is er wel meer te doen in 
deze stad aan zee, wat pogingen doet ver
moeden om de vroegere Koningin der 
Badsteden iets van haar oude glorie terug 
te geven. We denken dat dit, ondanks de 
veranderde reis- en vakantiegewoonten, 
een goede zaak is omdat het bijkomende 
aspecten zijn van een bruisend stadsleven. 
Het strand en het weer zijn nu eenmaal 
gegevens waar men weinig aan kan veran
deren, de aankleding van dat vakantiege-
beuren daarentegen geeft een badplaats 
toch altijd dat ietsje meer Misschien dat 
men nog aan elan zou winnen als er ook 
ruimte komt voor andere muziek dan 
Hitkracht en dat soort klanken. Oostende 
moet de ambitie hebben voor iets meer 
dan populaire, gemakkelijke consumptie
cultuur te kiezen. 

EINSTEIN 

Op dat vlak overigens heeft Oostende met 
de joodse aanwezigheid een zekere tradi
tie, net zoals schrijvers en schilders de 
stad in de jaren dertig een snui^e centraal
europees exotisme hebben gegeven én 
kwaUteit. Samen met de inbreng van de 
Oostendenaars. In feite is Oostende het 
product van cosmopolitische inbreng, met 
Duitse hoteliers en Zwitserse patisserie. 
Ook de architectuur was en blijft belang-

• rijk. In dat alles hebben joodse mensen 
een minder opvallende rol gespeeld dan 
in Antwerpen of Brussel het geval was, 
maar ze waren er metterwoon en tijdens 
het Interbellum gaf het centrum, een tijd
je toch, vluchtelingen uit Nazi-Duitsland 
onderdak Als er een naam moet vallen is 
het die van Albert Einstein, waarvan op de 
tentoonstelling een mooi portret te zien 
is, van de hand van de De Haanse schilder 
Alfons Blomme, die toen directeur van de 
Academie voor SchUderkust van Oostende 
was. Verder speelde ook James Ensor een 
niet te onderschatten rol als bindteken. 
De open geest van de stad en de uitge
breide horeca lieten verder toe dat schrij
vers als Joseph Roth en Stefan Zweig er 
zich uitstekend thuis voelden. 

OVER TOLERANTIE 

De joden in Oostende dragen de sporen 
van de uitsluitingpolitiek die West-

'*' Europese vorsten en de kerk vanaf 1215 
hebben gevoerd. In de loop van de 18de 
eeuw veranderde het beeld, maar zolang 
oude verbodsbepalingen over verblijf van 
joden in steden als Oostende golden, was 
een stabiele vestiging haast onmogelijk. 
Onder Jozef II kwam er een tolerantie-
edict waardoor protestanten en joden 

zich vnjer door het land konden bewegen 
Tot 1830 is het met die tolerantie niet echt 
opgeschoten, maar toen de Belgische 
grondwet, liberaal als ze was, de gods
dienstvrijheid inschreef als een basisrecht, 
konden protestanten en joden hun aan
wezigheid markeren, onder meer door 
gebedshuizen Al is het in de praktijk pas 
vanaf 1870 dat joden in België via het 
Israëhtisch consistorie rechtspersoonlijk
heid hebben gekregen en op die manier in 
Antwerpen, Spa, Brussel en Oostende hun 
gebedshuizen konden inrichten. Zoals 
met de kerkenbouw het geval was, botste 
men daarbij wel eens op gevoeligheden 
tussen katholieken en liberalen in de loka
le en provinciale besturen, maar finaal 
lukte het toch om in Oostende een syna
goge te bouwen. Die werd in 1911 in 

tel heeft kunnen schieten. Let wel, de ten
toonstelling geeft geen blijk van een anti-
joodse houding, maar na de Tweede 
Wereldooriog was het aantal joodse men
sen sterk geslonken. De joodse aanwezig
heid als teken van kosmopolitische inge
steldheid? Naar ons gevoel ook het bewijs 

Joden in Oostende 
gebruik genomen. De synagoge werd uit
eindelijk opgetrokken in het nieuwe cen
trum van de stad, dat ontstaan was na het 
slechten van de wallen en de stimuleren
de politiek van Leopold II om de stad 
langs een lange zeedijk verder uit te bou
wen. Het Filip van Maestncht-plein, waar 
de synagoge nog steeds staat, ligt zelf in 
de schaduw van de Sint-Jozefkerk en laat 
architectonisch een bescheiden burgerij 
vermoeden. 
Men weet dat Oostende voor 
Wereldoorlog I de zomerhoofdstad van 
het land was en naast Nice een van de 
belangrijkste plaatsen waar de Europese 
Gotha elkaar kon ontmoeten, zelfs de sjah 
van Perzië was een paar keer te gast in het 
ruime en schitterende Palace-hotel ten 
westen van de koninklijke gaanderijen 
gelegen. 

In Oostende zouden tot Wereldoorlog II 
zo'n 250 joodse families geleefd hebben 
en er aan het maatschappehjke leven heb
ben deelgenomen. 

De tentoonstelling laat zien dat die fami
lies, waarvan Nathan, een sefardische 
familie uit Istanbul, wel de bekendste 
geweest is, ook deel uitmaakten van het 
leven te Oostende. Het is dan ook gepast 
de vraag te stellen hoe het mogelijk was 
dat in zo'n omgeving antisemitisme wor-

Een leeshanöie of Yaö. uit deiooöse 
synagoge 

van de stedelijke rol van de oude haven
stad aan de Noordzee. 
We moeten vaststellen dat de aanwezig
heid van een delegatie uit Ossnabriick, die 
zich inzet voor de nagedachtenis aan Felix 
Nussbaum, een schilder die vanaf 1934, na 
de reactionaire revolutie van 1933 in 
Oostende en nadien in Brussel verbleef, 
ons blij verraste. De afwijzende houding, 
behalve misschien in België en Nederland 
ten aanzien van joodse migranten, vluch
telingen uU Duitsland in nagenoeg de 
ganse Westerse wereld, zelfs tijdens de 
oorlog nog in Zwitserland, moet toch 
laten vooronderstellen dat niet alleen 
Duitsland gebukt ging onder zwaar antise
mitisme, nota bene het land waar de joden 
veel meer ingeburgerd waren dan in 
Frankrijk of Engeland, een kleine eUte 
daargelaten. De twaalf jaar van het Nazi
regime zijn uiteraard een Duits verhaal 
maar hebben ook op de Europese cultuur 
grote invloed uitgeoefend. 

EEN BOEIEND BEELD 

Hoewel de tentoonstelling zeker niet over
weldigend mag heten, menen we dat de 
stad Oostende hier wellicht sterker uit de 
verf komt dan bij andere gelegenheden. 
Het belang van het experiment in de ste
den waar Nussbaum heeft verbleven, 
waaronder dus ook de stad aan zee, laat 
toe vast te stellen dat er over de joodse 
aanwezigheid in onze streken nog een 
boeiend verhaal te vertellen valt. Dat ver
haal vertelt tevens ook onze eigen culture
le en maatschappelijke geschiedenis, als in 
een spiegel. Dat brengt ons ertoe de 
uiterst verzorgde en didactische tentoon
stelling aan te bevelen Het laat ons toe te 
reflecteren op een aspect van ons verle
den, maar finaal ook ons heden, namelijk 
de omgang met de 'vreemde' Dat 

Oostende bescheiden, maar duidelijk 
daarin het voortouw neemt moet ons wel 
overtuigen van het belang van een 'libera
le traditie' in de breedste betekenis, 
namefijk die welke tolerantie, menselijke 
waardigheid en de vreemde aantrekkings
kracht van de ontvoogdingsstrijd, hoe bur
gerlijk die ook mag lijken, inhoudt. 

Bart Haers 

Joodse sporen in Oostende. Tot 24 
sept. in de Venetiaanse Gaanderijen, 
hoek Zeedijk-Parijsstraat, Oostende. 
Dag. van 10 tot 12u. en van 14 tot 
19u. Vrijdag tot 21u. Toegangsprijs: 
100 Jr., jongeren 30 Jr. 

BInnenzIcht 
van de Joodse 
synagoge van 
Oostende. 

zelfportret van 
Fellx 

Nussbaum. 
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