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e 73ste IJzerbedevaart werd zestig jaar na

sprak nu eens oppositietaai, stak dan weer de voor-

het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog

al Vlaams-nationale regeringspartij een hart onder

gedomineerd door de oproep tot verzoening. Het

de riem. De Ijzerbedevaartvoorzitter riep uit dat de

thema kwam aan bod tijdens de eucharistieviering,

Vlaamse regering moet gekapitteld worden omdat

de bindteksten en vooral tijdens de toespraken van

ze niet reageert tegen de Franstaligen die alles

historicus Fram-Jos Verdoodt en in mindere mate

afblokken „wat nog maar zweemt naar een verdere

van IJzerbedevaarrvoorzitter Lionel Vandenberghe.

federalisering." Hij vroeg zich bovendien af wan-

Een duidelijke meerderheid van de om en
bij 15.000 bedevaarders, (cijfers comité, de rijks-

Brussel „Vlaamse ziekenhuizen en verzorgingsin-

de oproep tot verzoening. Met rustig handgeklap

met hem de bedevaarders - de consequente hou-

Voorpost-getrouwen klonk. Een andere groep

ding van Vlaams minister van Binnenlandse

bedevaarders bleef eerder onbewogen bij de veront-

Aangelegenheden Johan Sauwens tegenover de taai-

schuldigingen die Lionel Vandenberghe in naam

overtredingen in de faciliteitengemeenten. „Voor

van het IJzerbedevaartcomité aanbood „voor het

het eerst werden onwettige benoemingen in het

misbruik dat van deze plaats werd gemaakt" en dat

onderwijs vernietigd." De voorzitter verliet zijn

de traditionele eis tot amnestie in de schaduw

tekst toen hij een 'oodogsverklaring' uitsprak ten

plaatste.

opzichte van zij „die peuteren aan de grenzen van
de deelstaten."
Tegen de verwachtingen in, drong

voorzitter Geert Bourgeois en de ministers Bert

Vandenberghe niet aan op de ontmanteling van de

Anciaux en Johan Sauwens beklemtoonde

Costa. „Activeer de Costa, maak er een gesprek van

Vandenberghe een politieke toespraak te houden.

gemeenschap tot gemeenschap van met aan

In het bijzonder werden de al dan niet commimau-

Vlaamse zijde één sterk front. Blijf niet struikelen

taire verwezenlijkingen van het jongste jaar onder

over details, maar onderhandel een allesomvattend

de loep genomen. Vandenberghe sloeg en zalfde,

pact met de Franstaligen."

auwelijks een week na de
IJzerbedevaart worden we opnieuw
opgeroepen om Vlaams te bewegen.
Deze keer heel letterlijk en wel voor de
Gordel, de twintigste op rij. Wie zondag jl.
in Diksmuide was kreeg reeds een voorsmaakje, daar stonden de Randgemeenten ais onderdeel op het programma Stemmen van Onbekende
Vlamingen verwoordden er de vraagstukken die in deze gemeenten rond de
hoofdstad leven. Zij hadden het over
'vervreemding in eigen dorp', over 'een
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taalkrachtigen, van politici en andere
invloedrijken staan. Geldgewin gekoppeld
aan verfransing. Tot diep in de provincie
grepen en grijpen hun vingers in het
landschap. Dat dit gebeurde met medeweten en hulp van sommige Vlaamse
politici doet de herinnering aan dit 'verloren paradijs' bitter smaken.
Het moedige gedrag van vele Vlaamse
Randbewoners lokte kordate beslissingen
van Vlaamse regering en provincie
Viaams-Brabant uit. Daardoor wordt het
gevaar nu min of meer bestreden, alhoe-

Meer dan één belletje
olievlek die uitdijt' want 'grond lokt geld
en geld is verwant met verwaand'...
Aldus werd in enkele regels de problematiek van heel Viaams-Brabant en van de
faciliteitengemeenten in het bijzonder
treffend verwoord.
Het is goed dat de strijd voor de gaafheid
van Viaams-Brabant onderwerp blijft van
manifestaties zodat onophoudelijk op het
belang
ervan
gehamerd
wordt.
Vlaanderen kan met genoeg weten dat
daar, rond Brussel, onze wil tot volk staat
of valt Ais ooit de wijzen van verloedering van deze landelijke dorpen zuilen
beschreven worden zal een verhaal van
ontheemding overblijven Namen van
verkaveiaars zullen naast deze van kapi-
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Daar tegenover loofde Vandenberghe - en

awoert-geroep dat uit de kelen van VNJ- en

In aanwezigheid van nagenoeg alle VU-
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neer het Vlaams pariement zijn bevoegdheid over

stellingen in te richten."

volksvertegenwoordigers, aangevoerd door partij-
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de persoonsgebonden materies zal gebruiken om in

wacht telde er 10.000) reageerde instemmend met
lieten ze vootal hun ongenoegen blijken over het
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wei de gevolgen van deze verfransing
nog zwaar doorwegen. Men denke daarbij aan de onduidelijkheid over de toekomst van de zgn. bi-communautaire
instellingen, de Nationale Plantentuin in
ivieise en het Afrika-museum in Tervuren.
Nog voor de defederaiisering van
l-andbouw gerealiseerd is en in weerwil
van het feit dat Wetenschappelijk
Onderzoek nu ook de Gewesten is toevertrouwd, worden pogingen ondernomen
om via deze instellingen een 'Belgische'
voet in Viaams-Brabant te behouden.
Reken daar de luchthaven van Zaventem
(officieel nog 'Brussel Nationaal) bij en je
hebt een schitterende gevarendriehoek
die in dit stuk Rand voortdurend knipper-

(evdc)
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VU&ID
VERPINPT WIE ONGEPONPEN IS
VERKIEZINGSCONGRES
ZONDAG 10 SEPTEMBER - GENT

licht. Daarbovenop komen de heimelijke
verfransers die als bloedzuigers op de
provinciegrens kleven: de ziekenhuizen,
de grootwarenhuizen en de dienstencentra; daar worden de taaiwetten tegenover publiek en personeel van 's morgens
tot 's avonds vakkundig overtreden. En
het houdt niet op.
De federale regering wil tweetalige
rechtspleging van Sint-Pieters-Leeuw tot
aan de grens met Ceraardsbergen mogelijk maken. In een nieuw op te richten
politiezone komen Vlaamse agenten in
een tweetalige werkomgeving terecht. In
Brussel worden eentalige magistraten
benoemd in de hoop de zo moeilijk te
verwezenlijken tweetaligheid te verhinderen.
Over de manke medische dienstverlening
in Brussel en Viaams-Brabant hadden wij
het hier herhaaldelijk, wij blijven öns
ergeren aan de in deze ronduit beschamende houding van minister Aelvoet Het
lijkt erop dat deze federale regering
afbouwt in plaats van de verworvenheden van vorige staatshervormingen te
bestendigen of verder te ontwikkeien.
Deze mentaliteit overschaduwt het klimaat binnen de Costa-besprekingen.
Het spreekt dat rabiate Franstaligen zich
in dergelijke sfeer goed voelen, met frisse moed hebben ze hun campagne naar
een groot deel van Viaams-Brabant uitge-

breid. Tot in het taalgrensdorp Bever viel
hun tijdschrift Carrefour in de brievenbus, want elke Franstalige stem voor de
provincieraad van Viaams-Brabant heeft
goudwaarde. Een speciale verkiezingsuitgave van dit 'magazine de la périphérie
bruxelioise' komt er aan en wil ai de
105.000 brievenbussen van 27 gemeenten van Viaams-Brabant bereiken. Dit is
een nooit eerder geziene campagne
gedragen door PRL-FDF PS en PSC verzameld in de Union des Francophones. Een
van de doelstellingen is de eenheid van
het kiesarrondissement Brussei-HaiieVilvoorde. Dat zo sterk de nadruk op dit
behoud wordt gelegd, zou de Vlaamse
partijen moeten aanzetten om samen
deze splitsing te verwezenlijken. Het is
daarom verheugend dat nu ook Louis
Tobbaclc één kiesomschrijving voor
Viaams-Brabant bepleit en wil dat HalleVilvoorde van Brussel wordt afgehaakt
Zondag gordeien we dus weer rond
Brussel, hopelijk met vele tienduizenden
om op een vriendelijke manier te beklemtonen hoe zeer wij gehecht zijn aan 'ons
Viaams-Brabant' dat wij Vlaams en groen
willen houden Er zal in een wijde boog
rond de hoofdstad meer dan één fietsbelletje rinkelen, hopelijk worden ze tot in
Brussel gehoord.
Maurits van Uedekerice

1.3 miljoen meer voor zomerse Brusselfestivals
Maandag jl. ging 'Boterhammen in de Stad', zomer 9,9 miljoen fr. uit voor de Brusselse
één van de Brusselfestivals, van start.
festivals. Dit is 1,3 miljoen fr meer dan
Ofschoon de organisatoren met commercië- vorig jaar De vier festivals hebben elk hun
le partners werken, levert ook de Vlaamse eigen karakter en laten Brussel leven. Ze
Gemeenschap een belangrijke inspanning getuigen van de Vlaamse aanwezigheid in
om deze festivals in hartje van Brussel
Brussel, versterken de band tussen Brussel
mogelijk te maken.
en Vlaanderen en geven internationale uitVlaams minister van Cultuur en Brusselse straling aan Brussel als hoofdstad van
Aangelegenheden Bert Anciaux trok deze
Vlaanderen.
^

Het roken van één sigaret kan ai volstaan om tot verslaving
te ieiden.
Gedaan met wandelen
of fietsen tussen fiet kot en iiet station
van Leuven: de KUL-studenten mogen
voortaan gratis met de bus.
vorige week werd de
vzw Helpende Handen voorgesteld
aan de pers. De vzw wil iets doen tegen
'mobbing', pesten op het werk. Een
van de meest opvallende figuren van
de vzw is Hugo Vanheeswijck, de omstreden directeur van het Cenkse
lyceum en later tijdelijk een gezicht van
Paul Wlarchals PNPb. Helpende Handen:
tel. 013/67.43.02 - e-post antipestbeweging@hotmail.com
Wie
het
begrijpt,
begrijpt mogelijk ook waarom de
Pokémon-rage inmiddels een totale
jaaromzet kent van 600 miljard fr
Tal van vaders en moeders halen opgelucht adem: Sam cooris
is gehuwd. En wel met een dochter
van 'der Jean-Marie'.
Goed nieuws voor mensen die er nog even mee kunnen wachten: binnen een jaar of 10 zijn tandprotheses overbodig omdat artsen dan
wellicht in staat zijn om nieuwe tanden
te laten groeien.
Bij een gezinsdrama in
Merksem komen 2 kinderen en hun
moeder om het leven.
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Ba(e)len!
,,De Canadese politie heeft afgelopen weekeinde In de
haven van Montreal een grote lading xtc-plllen onderschept De 340 000 tabletten, met een handelswaarde van
356 miljoen, zaten verborgen in een container met autoonderdelen Die zou afkomstig zijn uit het Kempense Balen
bIj Mol "
Uit Het Belang van Limburg van donderdag 24 augustus
2000
„De Canadese politie nam een recordiading XTC-pillen uit
België in beslag De 340 000 pillen zaten verstopt in een
zeecontainer geladen met auto-onderdelen De lading was
verstuurd vanuit Baelen (bij Vervlers, provincie Luik) "
Uit Het Laatste Nieuws van donderdag 24 augustus 2000
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BLUNDERS
De federale regering in het algemeen en
minister van Binnenlandse Zaken Antoine
Duquesne (PRL) in het bijzonder hebben
andermaal behoorlijk geblunderd, deze
keer met betrekking tot de pijnlijke zaakPehriye Erdal. Deze Turkse extreem-linkse
activiste wordt in België vervolgd voor
bendevorming en valsheid in geschrifte.
In Turkije wordt ze beschuldigd van
medeplichtigheid aan moord. Dat land
vraagt de uitlevering van Erdal, waarop
niet kan worden ingegaan, gezien de
Turkse schending van mensenrechten en
het behoud van de doodstraf.
In
september
aangehouden
in
Duinbergen bij Knokke, werd Erdal wettelijk onrechtmatig in de gevangenis van
Brugge gestopt. Een eerste 'gemakkelijkheidsoplossing' om de zaak-Erdal uit de
publieke belangstelling te houden en de
Turkse overheid vooral niet voor het
hoofd te stoten. Voordien had de minister
van Binnenlandse zaken de uitwijzing van
Erdal naar een derde land bevolen, maar
daartegen tekende de Raad van State protest aan. Intussen ging de activiste in hongerstaking om haar vrijlating te bekomen.
Minister Duquesne toverde daarop een
nieuwe 'oplossing' uit zijn hoed. Hij ontsloeg Erdal uit de gevangenis, beschouwde haar niettemin als een gevaar voor de
openbare orde en plaatste haar onder
huisarrest. Op die manier werd Erdal niet
in vrijheid gesteld, terwijl Binnenlandse
Zaken de jonge vrouw verbood over haar
dossier, laat staan de inleiding van een
asielprocedure te spreken.

ONDERDUIKADRES
Om, zo gaf Binnenlandse zaken aan, de
veiligheid van de activiste te waarborgen,
werd haar een onderduikadres aanbevolen. Binnen de kortste tijd wist Jan en alleman waar de vrouw verbleef Ook een
nieuw geheim adres werd meteen openbaar gemaakt. Speurneuzen hadden maar
de horde rijkswachters op te sporen die
weinig discreet de adressen 'bewaakten'.
VU&ID-kamerlid Karel Van Hoorebeke
somt nog andere redenen op. „Nadat de
eerste vaste verblijfplaats door minister
Didier Reynders (PRL), als plaatsvervanger
van minister Duquesne, aan de buitenwereld was meegedeeld, werd nadien ook de
tweede plaats door Binnenlandse Zaken
gelekt."
Dat liet de Turkse pers toe openlijke
bedreigmgen tegenover de activiste te
uiten en de Turkse geheime dienst, naar
verluidt, ontvoeringscenario's voor te
bereiden. Op dat moment werd de
gezondheidstoestand van Erdal kritiek. En
schoten de voorheen opvallende stilzwijgende Vlaamse 'groenen' en 'roden' eventjes wakker. De federale regering bleef
evenwel weigeren de Turkse overheid uitleg te vragen over de ontvoeringsgeruchten.

BEZOEK
BEMIDDELING
Van bij de aanvang van de zaak-Erdal volgde VU&ID-kamerlid Karel Van Hoorebeke
het dossier op de voet. Op vraag van de
activiste zelf, verklaarde Van Hoorebeke
zich bereid te bemiddelen met het kabinet

VRT en VTM zullen voortaan vooraf melden wanneer programma's geweld of erotiek bevatten.
Normvervaging:
een
praktijkvoorbeeld. De stervoetballer
Figo kostte 2,7 miljard fr Ter vergelijking: voor de volledige wederopbouw
van de door vuurwerk vernielde wijk in
Enschede (NL), zo'n 400 woningen,
wordt 4,7 miljard fr vrijgemaakt...
Bij een ongeval met een
oude Engelse dubbeldekker die voor
promotionele
doeleinden
wordt
gebruikt kwam een danseres om het
leven.
Tot slot: wil iemand ons
eens komen uitleggen hoe de programmering van onze TV en video
werkt. Sinds kort is immers VItaya op
de kabel.
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van Binnenlandse Zaken om een voor
beide partijen aanvaardbare oplossing te
bereiken. Het kabinet weigerde daarop in
te gaan, bracht niet eens de beleefdheid
op om het Gentse kamerlid te horen
Daarop schreef hij een brief naar premier
Verhofstadt. „Of het nu gaat om een linkse terroriste of niet, een persoon is aan
het sterven. Dit kan ik niet laten gebeuren, dit kunt u niet laten gebeuren.
Doorbreek de stilte en werk dringend aan
een oplossing. Het is duidelijk dat de heer
Duquesne de zaak heeft laten verzieken."
Van Hoorebeke kondigde aan het ontslag
van Duquesne te eisen indien Erdal zou
sterven. Ten langen leste vond Binnenlandse Zaken voor haar een nieuw onderduikadres, deze keer met de uitdrukkelijke belofte dat het niet zou uitlekken.
Bovendien kreeg de activiste recht van
spreken over haar dossier. Vooriopig kan
ze daarmee instemmen, waardoor de hongerstaking gelukkig is stopgezet. Een uitwijzing naar een derde land, wat de federale regering nog steeds overweegt, acht
de vrouw echter onaanvaardbaar. VLDkamerfractieleider Hugo Coveliers wil de
activiste hier voor de rechtbank doen verschijnen, zelfs voor de vermeende betrokkenheid bij een moordaanslag in Turkije.

"Er Is geen
bal op de TV,
alleen een
film met
Dons D.,
maar wat
moet Ik daar
nou mee,...'
(Doe Maar,
Jaren '80)

Deze week ontvangt Vlaams minister van
Binnenlandse Aangelegenheden Johan
Sauwens de burgemeesters van de zes
faciliteitengemeenten op zijn kabinet.
Eerder bezocht de VU&ID-minister de zes
gemeenten afzonderlijk. Daar werden
afspraken gemaakt over de naleving van
de Vlaamse rondzendbrief inzake de uitdovende interpretatie van de faciliteiten.
Dat wil soms, maar niet steeds even vlot
lukken. Minister Sauwens zal zijn uitdrukkelijke wensen en spelregels ter zake aan
de burgemeesters voorleggen. Eerder liet
hij niet na onwettelijke gemeentelijke
besluiten te schorsen. De minister zal met
de burgemeesters ook overleggen over
specifieke lokale problemen zoals verkeersveiligheid. Indien nodig, is de minister bereid hen daarin bij te staan. „Dat zijn
ze niet gewoon", aldus minister Sauwens,
„op dat moment voelen ze zich als het
ware uit het lood geslagen."

CARREFOUR
Le Magazine Carrefour de la peripherie
laat intussen niet na om extreme ftancofone praat uit te slaan en de Vlaamse
gemeenschap te bekladden. Het blad
werd door de Franse gemeenschap gesubsidieerd, wat het Arbitragehof op 17 mei
2000 andermaal verbood.
Carrefour lijdt daar naar eigen zeggen niet
onder. In de verspreiding van de maand

Waarde Heer
Hoofdredacteur.
Vriend De Liedekerken, bij deze laat ik u weten dat ik de werkzaamheden van de Gele Geeraerts Ombudsdienst, kortweg 'GO!'
laat uitbesteden aan een call center. Daar werken tal van callgirls
die voor mij de dossiers zullen behandelen. Het spaart me een
hoop werk uit, ik kan het van de belastingen aftrekken en bewijs
er bevriende ondernemingen een dienst mee. Dat verdient zich op
termijn terug. Is het niet voor de 'GO!', dan toch voor mezelf. Het
is bovendien van belang dat gegronde klachten van geïnteresseerde mensen properkes worden afgehandeld. Zo ben ik meteen ver-

lost van al die luitjes die mij toch maar komen vervelen wanneer ik
de lijnen uitzet van mijn strategie om de wereld te verbeteren.
Ook de boekhouding van 'De Meter' zal eerlang niet meer in dikke
boeken bijgeschreven worden door ons Ludwina en die van de
Rooie Rutten. Een accountancy-ofQce met glanzende folders is niet
alleen goed bevriend met de Rooie, maar is onafhankelijk, heeft
een betere kijk op het gebeuren en bovendien vrijkaarten voor de
business-seats in tal van aangename voetbalstadions.
Ook voor drukwerk en briefwisseling inzake het Europees
Kampioenschap 'Kwispedoren Eerste Categorie' dient een uitbesteding zich aan. Onzen Adam steekt in die brieven - vaak toch al
slecht gedrukt en in Nederlands met haren op - teveel tijd en teveel
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augustus wordt op de borst geklopt.
„Nous avons pu compter sur des donateurs privés, simples abonnés ou généreuses mécènes." Carrefour kan blijkbaar
rekenen op een erg vrijgevig mecenaat.
Het blad wordt nu zelfs tot in Halle,
Heme en Bever verspreid. De Franstalige
kandidaten uit het district Halle krijgen
een volle bladzijde ter beschikking, kwestie van de 'simples abonnés' te vergoeden.
Dit wordt zelfs voor de Leuvense burgemeester Louis Tobback (SP) te gortig. Hij
eist dat de federale regering het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde zou
splitsen.

tal EU-talen, waardoor het Nederlands van
21 miljoen EU-ingezetenen uit de boot
zou vallen. Nu reeds liggen concrete plannen op tafel om inzake het patentenrecht
alleen nog het Engels, Frans of Duits te
hanteren, zo stelt Danny Pieters vast. Hij
ondervroeg daarover federaal minister Rik
Daems (VLD) die zich blijkbaar van de
kwestie niets aantrekt en droogjes meegaf
dat de regering nog wel een standpunt zal
innemen en het parlement nadien zal
'geïnformeerd' worden.

verkeerde dingen. Voor een kleine meerprijs die zich, ge dacht hei
waarschijnlijk al, fiscaal terugverdient gebeurt alles vlekkeloos.
„Geeraerts, wat zijt gij plots een vreemde vogel geworden" hoor il
u hardop denken, De Liedekerken. Op die opmerking kan ik u ni
helaas niet van antwoord dienen, vriend schrijvelaar. Ik moet ni
immers naar een vergadering over 'EfBciënt tapbeleid' en heb du;
geen tijd om mij met dat kleinmenselijk geneuzel bezig te houden
Call eens naar mijn center, dat weet wel raad.
Uw manageriële,
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De Gele GeeraertJ
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'Jonge Turken':
in België krUgt
zoiets een
wrange
bijsmaak...

MINDERHEDEN
Het is een beproefde tactiek: indien de
Franstaligen hier 'hun' gelijk niet thuishalen, proberen ze het via het Europese
niveau. Dat bewijs wordt dezer dagen
geleverd in de zogenaamde Conventie van
de Europese Unie waar het Handvest van
de Grondrechten van de EU-burgers
wordt besproken. Te elfder ure drongen
enkele francofone Belgische parlementsleden aan op het inlassen van een artikel
dat de bescherming van de minderheden
waarborgt. Met het initiatief hebben de
parlementsleden geen andere bedoeling
dan een minderheid als 'taaiminderheid'
te doen interpreteren, waardoor de
Franstaligen in de Vlaamse Rand en via
Europese besluitvorming de bestuuriijke
tweetahgheid willen invoeren.
„Vlamingen in de federale en Vlaamse
regering, let ook op uw zaak", zo dringt
VU&ID-kamerlid Danny Pieters terecht
aan. Het Leuvens kamerlid merkt ook op
dat de Europese Unie, nochtans de mond
vol over de strijd tegen discriminatie en
de rechten van allochtonen, enkel de
rechten van de onderdanen van de EU-lidstaten op het oog heeft. De ene minderheid is blijkbaar de andere niet.

TWEEDERANGSTAAL?
Dreigen de Franstaligen uit Vlaanderen
middels de Conventie als taahninderheid
erkend te worden, met de nodige bestuurlijke gevolgen vandien, dan riskeert het
Nederlands via de Conventie als tweederangstaai gedegradeerd te worden, wat
voor de Nederlandstaligen verregaande
politieke, economische en sociale gevolgen zou inhouden. Dit is de wereld op
zijn kop zetten.
Elke burger van de Unie zou het recht toegekend krijgen zich in één van de officiële
talen van de Unie tot de instellingen daarvan te wenden en ook in deze taal antwoord te krijgen. De adder onder het gras
heeft vandoen met de definitie van een
officiële Europese taal. Niet weinig
Eurocraten dromen van een beperkt aan-

r^ e politieke werelcj trel<t zich op gang voor een nieuw
werkjaar. Alliclit legt de paarsgroene meerderheid
het communautaire dossier nog voor 17 oktober a.s. op
tafel. Dan legt premier Verhofstadt zijn jaarlijkse
beleidsverklaring in de Kamer van Volksvertegenwoordigers
af.

De logica zelve
Ijzerbedevaartvoorzitter Lionel Vandenberghe legde zondag jl. een aantal niet
onbelangrijke communautaire klemtonen.
Zonder in een zondvloed van dreigingen en
een opeenstapeling van eisen te vervallen,
werden enkele bakens uitgetekend Zo
hoort de defederaiisering van Landbouw en
Buitenlandse Handel grondig te gebeuren.
Binnen de federale regering rijst daartegen
protest en niet enkel uit Franstalige hoek.
Met name de Vlaamse Liberalen en
Democraten (VLD) zitten met de kwestie
verveeld. Momenteel worden de kabinetten
van Landbouw en Buitenlandse Handel door
'Verhofstadt-bo'fs' geleid Het vaak wankel
evenwicht binnen de VLD-gelederen raakt
door een overheveling van de bevoegdheden naar de deelstaten verstoord. Vandaar
dat de VLD op 'een minister meer' in de
Vlaamse regering rekent.
Lionel
Vandenberghe
verwees
de
Conferentie voor de Staatshervorming met
naar het rijk der dromen. Dat sluit aan bij zijn
overtuiging om eerder de dialoog dan de
confrontatie te verkiezen. Al gaf de
Ijzerbedevaartvoorzitter een aantal interessante bedenkingen mee Een dialoog van
gemeenschap tot gemeenschap valt inderdaad aan te bevelen boven weinig georganiseerde bijeenkomsten tussen vertegenwoordigers van de diverse parlementen en

regeringen die het land tellen. Dat schept
een onevenwicht In het voordeel van de
Franstaligen.
Overigens kan de dialoog nog moeilijk om
een paritaire vertegenwoordiging uit Brussel
heen. In de hoofdstad raken Franstaligen en
Nederlandstaligen niet uit de communautaire patstelling Een intern Brussels gesprek,
zoals voorzien in het federale akkoord, levert
weinig succes op onder meer omwille van
de onenigheid over de uitvoering van het
taalhoffelijkheidsakkoord. Dat laatste dossier
Is gekoppeld aan een financieel daar de
Franse gemeenschapscommissie 80% van
federale middelen, bestemd voor hoofdstedelijke functies, heeft opgestreken voor het
noodlijdend onderwijs In ruil daarvoor werd
de minimale vertegenwoordiging beloofd
Zolang dit uitblijft, weigeren de Vlaamse
meerderheidspartijen het nodige geld voor
het volgende jaar In de Brusselse begroting
in te schrijven. Op die manier lijkt het niet
onwaarschijnlijk dat de Brusselse dossiers op
de federale tafel belanden Voeg daar, naar
aanleiding van het gratis toekennen van
busvervoer
voor
oudere
Vlaamse
Brusselaars, de verhitte discussies over subnationaliteit aan toe, dan rijst de vraag hoe
lang het kabinet Verhofstadt een communautair 'pact' kan ontwijken
Op de nood daaraan heeft Vandenberghe

gewezen Hij raakte ook het tere punt van
de Sociale Zekerheid aan En ondersteunde
de denkpiste van Vlaams minister Johan
Sauwens ter zake De minister speelde handig in op een urgent probleem dat tot ver
over de grenzen reikt Zo wordt In academische khngen aangedrongen op het aantrekken van buitenlandse werknemers om te
lande het tekort aan arbeidskrachten op te
vangen. Vlaamse exporteurs vrezen niet
meer aan de vraag te kunnen voldoen
wegens het moeilijk vinden van personeel.
,,Spreek de Waalse en Brusselse werklozen
aan om In Vlaanderen te komen werken", zo
raadde Johan Sauwens aan. Hij stelde daaromtrent overleg voor met de federale regering en de deelstaten in Vlaanderen Is 7,5%
van de beroepsbevolking, in Wallonië 21,1%
en in Brussel 20% werkzoekend 30.000 van
de 250.000 Franstalige werkzoekenden
beschikken nu reeds over de nodige technische kwalificaties om op de arbeidsvraag in
Vlaanderen in te gaan. Natuurlijk vergt de
operatie nog bijkomende vorming, ook voor
de Vlaamse werklozen. En het valt nog te
bezien of de al even honkvaste Walen als
Vlamingen - indien nodig - de stap over de
taalgrens zullen zetten. Minister Sauwens
beloofde alvast taalcursussen in te hchten,
steeds meer Franstaligen zijn bereid om
deze inspanning te leveren.
De werkgeversorganisaties reageerden positief op het voorstel Zelfs uit Franstalige
hoek kwam nauwelijks protest Een beetje
vreemd, jawel, want minister Sauwens stelde
tegenover een botte weigering op zijn voorstel de communautarisenng van de werkloosheidsuitkeringen. ,,Mijn denkpiste is de
logica zelve "

(evdc)
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"W" laams dynamiet mag wat ons betreft gerust
dynamiet onder België worden. We zijn daar niet
bang van.' Tfzerbedevaartvoorzitter Lionel
Vandenberghe sprak tijdens de 73ste bedevaart nu en
dan gespierde communautaire taal. Tegelijk werden
heel wat sociale klemtonen gelegd. Overigens
benadrukte de voorzitter de nood aan een
verdraagzaam Vlaanderen.
•

Ijzerbedevaartvoorzitter
Lionel Vandenberghe
begroet de 80Jarlge Maurlts
Coppleters die
In de bloemen
werd gezet.

4

Het blijft ieder jaar uitkijken naar de toespraak van de Ijzerbedevaartvoorzitter. De
fronttermen vrede, verdraagzaamheid en
vrijheid zijn voor interpretatie vatbaar en
bovendien politiek geladen.

worden. Het beheer over de 'stad' diende
bij de Vlaamse en Waalse deelstaat te liggen. Een uitgesproken confederale belijdenis bleef deze keer uit. Vandenberghe blikte vooruit op de gemeenteraadsverkiezin-

IJZERBEDEVAART

Vlaams belang moet de te volgen tactiek
bepalen. Waar een Vlaamse eenheidslijst
voor de beste resultaten lijkt te kunnen
zorgen, moet daarvoor gekozen worden."
De Ijzerbedevaartvoorzitter vroeg de
Vlaamse regering een project uit te werken
dat het Vlaams en groen karakter van
Vlaams-Brabant vrijwaart. Vandenberghe
sloeg de nagel op de kop toen hij tot ver
buiten Brussel Franstalige pogingen ont-

Geen zelfgenoegzaam, noch
onverschillig Vlaanderen
ZIEKENFONDSEN
Vorig jaar tekende Ijzerbedevaartvoorzitter
Lionel Vandenberghe een communautaire
langetermijnvisie uit. Hij pleitte onomwonden voor een tweeledige confederatie.
Brussel mocht immers nooit losgelaten

gen een keek in de communautaire achteruiüdjkspiegel. De nakende verkiezingen
lieten hem toe de faciliteiten- en taalgrensgemeenten in de kijker te plaatsen. Daar,
aldus Vandenberghe, overstijgt de stembusslag het lokale belang. „Het algemeen

r^ e oproep tot verzoening maakte van de 73ste
IJzerbedevaart een markante dag in de
geschiedenis van de Vlaamse beweging. Het is nu
wacinten op parlementaire en andere initiatieven.

Het historisch pardon
Met zijn oproep tot verzoening Ineeft IJzerbedevaartvoorzitter Lionel Vandenberghe
een moedige en zelfs gewaagde stap
gezet. Aan deze loutering ging een moeilijke en delicate besluitvorming vooraf, in de
Raad van Beheer van het IJzerbedevaarderscomité is over de kwestie vrij sereen,
maar hard gedebatteerd. Zo werd afgevraagd of de bedevaartweide ter zake de
geschikte plaats bleek. ,,Het beetje politiek
gewicht dat we nog hebben, wordt niet
eens meer voor communautaire doeleinden gebruikt", zo luidde de kritiek. ,,De
toespraak is communautair gematigd, het
valt bovendien op dat het koningshuis
wordt gespaard. We weten ook niet of de
oproep politieke resultaten zal opleveren
en ze leidt tot interne verdeeldheid."

Comité, voorspelde 'ernstige moeilijkheden'. Deze bleven uit, het verzoeningsgebaar kon op de weide op instemming rekenen, wat Frans-Jos Verdoodt aanzag als
,,een nooit zo duidelijk bewijs van de minimale invloed van extreem-rechts." Slechts
na de bedevaart bood een onnozel incident tussen rijkswacht en enkelen van het
Taal Alktle Komltee (TAK) Vlaams Blok-voorzitter Frank Vanhecke de kans de show te
stelen, terwijl een groep 'België barst' en
'amnestie' scandeerde.

DE ANDERE KANT
Niet iedereen binnen het Uzerbedevaartcomité vond het opportuun de traditionele
en jarenlange aangehouden eis tot amnestie te verlaten. Een oproep tot verzoening
kon men onmogelijk rijmen met de eis
PROTEST
schuld of fouten uit te wissen. ,,Zand eroSommigen vreesden voor openlijk en ver, spons erover, de bladzijde omdraaien,
agressief protest. Dat viel bij nader inzien ook dat is voor ons amnestie", zo suste
nogal mee, al moet daaraan toegevoegd Vandenberghe in zijn toespraak.
dat historicus Frans-Jos Verdoodt bepaal- ,,lk heb voor mijn organisatie onze verontde, vooral emotionele passages uit zijn toe- schuldigen aangeboden voor wat verkeerd
spraak heeft weggelaten. ,,Er werd gelopen Is en voor het misbruik van deze
gedreigd met het vertonen van spandoe- plaats. Ik wil de eventuele smet van de
ken." Deze waren reeds te zien toen het IJzertoren verwijderen om een positieve
VNJ naar gewoonte voor de bedevaart toekomst tegemoet te treden. We dragen
door de straten van Diksmuide marcheer- geen collectieve schuld, maar als iJzerbede. Enkelen hielden - onder applaus van devaartcomité nemen we onze veranteen kijklustig publiek - borden met daarop woordelijkheid op. In een geestelijk gezon'405.067 dossiers', '100 347 gestraften' en de samenleving dient het probleem van
'242 executies' in de lucht. Een bezorgde collaboratie en repressie bespreekbaar te
Carlos Van Louwe, ondervoorzitter van het zijn. In een open geest van verzoening heb-
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waarde om de tweetaligheid in te voeren
en in Brussel de Franse ééntaligheid te
bevorderen. Uitdrukkelijker dan voorgaande jaren brak Vandenberghe een lans voor
de splitsing van de volledige Sociale Zekerheid. „Het einde van België is niet in zicht

•

als de Sociale Zekerheid gesplitst wordt.
Bovendien wordt de solidariteit met de
Walen niet verbroken. Of zit de schrik erin
dat men in Brussel massaal zal kiezen voor
een Vlaamse Sociale Zekerheid?" Overigens riep de voorzitter ter zake de ziekenfondsen ter verantwoording. Die moeten
„het unitaire juk afgooien."
CULTUURZENDER
„Wij blijven als Vlaming de Europese éénwording genegen." De IJzerbedevaartvoorzitter voegde daar wel voorwaarden
aan toe. „Premier Verhofstadt moet een
oplossing voorstellen voor een onmiddellijke inschakeling van de deelstaten in het
Europees beslissingsproces." Bovendien
„kan en mag Europa geen paard van Troje
worden om de taalintegriteit van Vlaanderen op de helling te zetten." Overigens
moet de Vlaamse regering met Nederland
overleggen „op welke wijze de positie van

ben wij Vlamingen al lang
de spons geveegd over
het verleden. Wanneer
komt een signaal van de
andere kant?"
VOORZET
De opening naar de andere
kant werd vooral gemaakt
door historicus en lid van
het IJzerbedevaartcomité
Frans-Jos Verdoodt, in een
logisch
opgebouwde,
sereen afgewogen en rijk
beargumenteerde toespraak somde hij afgezien van het humane aspect - drie dwingende redenen op waarom „op de site van
de IJzertoren die een grote historische waarde bezit een historisch pardon over bepaalde onderdelen van ons verleden onontwijkbaar is geworden."
Vooreerst wees de histohcus op de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog die de
herinnering aan een verleden dat onbetwistbaar is en boven elke verdenking staat,
heeft vertroebeld. ,,Wij moeten daarom
door die waas breken en daarenboven
opnieuw aansluiten bij het universele
humanisme van de frontsoldaten." Bovendien stelde hij vast dat ,,de problemen van
het verleden onmogelijk de leefwereld
kunnen zijn van het heden en van de toekomst. In de derde plaats is er de vaststelling dat verzoening en verstandhouding
slechts mogelijk zijn Indien aan beide zijden
van het oorlogsverleden voorafgaandelijk
de verwerking ervan heeft plaatsgevonden.
Men zal terecht oordelen dat het opnemen
van de verantwoordelijkheid voor het oorlogsverleden aan belde zijden moet gebeuren. Maar het grote deel van de Vlaamse
beweging dat verbonden was met het collaboratieverleden kan dat slechts doen in
naam van zichzelf. Men kan tenslotte niet
in de naam van anderen spreken."

Frans-Jos Verdoodt sprak een pardon uit "over de
vergissingen, de beoordelingsfouten en de verkeerde aliianties uit een verleden dat bijna zestig
jaar achter ons ligt."
PARDON
Vandaar dat Frans-Jos Verdoodt, die zelf
zwaar onder de repressie heeft geleden,
een 'pardon' uitsprak „over de vergissingen, de beoordelingsfouten en de verkeerde allianties uit een verleden dat
straks bijna zestig jaar achter ons ligt. Dat
pardon moet de ban breken waarin wij
vastgehouden worden een waarin wij
ook onszelf blijven opsluiten. Zo'n daad
heeft niets te maken met knievallen, met
vergiffenis en zelfdestructie Het is integendeel een daad van Vlaamsgezind
realisme. Het is de houding van iemand
die nog eenmaal ver achterom kijkt, met
grote piëteit een zware bladzijde
omdraait en vervolgens aan de toekomst
denkt."
Dat kan niet wanneer het ene gelijk
wordt afgewogen tegenover het andere,
het ene lijden in balans gebracht tegenover het andere. ,,Het komt er anderzijds
wel op aan lessen te leren uit de geschiedenis. Want wie niets leert uit de
geschiedenis is gedoemd om de geschiedenis te herhalen."
(evdc)

'Ze zijn klaproos
geworden
of zerk zonder naam'
•

het Nederlands in een verruimd Europa
het best kan verdedigd worden. De teloorgang van de Nederlandse eenheidsstaal moet afgeremd worden. We zien hoe
langer hoe meer dat niet alleen Vlaamse
producties op de Nederlandse TV ondertiteld worden, maar ook Nederlandse in
Vlaanderen. Wij pleiten voor de oprichting van een overkoepelende kwaliteitsvolle cultuurzender"
MENTALITEIT
Sinds zijn aantreden, tien jaar geleden,
trekt Lionel Vandenberghe aan de kar van
de verdraagzaamheid. Het is de moderne,
aangepaste term voor godsvrede, die vaak
aanleiding geeft tot verhitte discussies.
Niet in het minst omdat daarmee afstand
wordt genomen van die groepen of partijen die de onverdraagzaamheid voedden.
„Racisme is voor ons altijd verwerpelijk,
of er nu vreemdelingen het slachtoffer van
zijn dan wel Vlamingen." Met zijn oproep
'ook' een cordon-sanitaire te leggen rond
het FDF, steunde de Ijzerbedevaartvoorzitter de bestuurlijke uitschakeling van het
Vlaams Blok. En meerdere malen verwittigde hij voor een gesloten, zelfgenoegzaam of onverschillig Vlaanderen. Vandenberghe koppelde een zelfbewust identiteitsbesef aan een tolerante houding.
„Zijn we voldoende overtuigd van de
waarden van onze eigen cultuur om niet
onmiddellijk te steigeren wanneer andere
culturen binnen onze grenzen verschijnen? Vlaanderen mag geen beschermde
vesting worden, Europa geen middeleeuwse burcht. Het mag ons niet onberoerd laten dat één kwart van de wereld- bevolking honger lijdt. Want de ongelijke
verdeling van de rijkdom in de wereld is
een potentiële atoombom. De niet meer
in te dijken migratie moet een signaal zijn
om een deel van onze rijkdom af te
staan."
EUROPEES LEGER?
De paarsgroene federale regering, zo
werd op de bedevaart vastgesteld, laat
zich alles behalve kenmerken door een
pacifistische politiek. „Voor het eerst sinds
vele jaren stijgt het legerbudget boven de
100 miljard fr Er zetelden nog nooit zovele rode en groene excellenties in allerhande regeringen. Maar wat zien we? Geen
sociaal, maar een militair Europa staat in
de steigers. Onze opdracht aan Verhofstadt voor het Belgisch voorzitterschap
van de Europese Unie is de volgende: start
en bezinning over de rol van een Europees leger Zijn wij in gevaar, of vormt het
nieuwe Europa een gevaar? Een sterk
Europees leger is eerder een bedreiging
voor andere staten."
(evdc)
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Een IJzerbedevaart betekent ook een
schouwspel met woord, muziek en beweging. Ook dit jaar werden deze elementen
vakkundig aangewend. De regie was in
handen van Rik Assez die reeds eerder als
medewerker ervaring had opgedaan.
Het is telkens uitkijken hoe de boodschappen die in Diksmuide op hun plaats
zijn zullen worden verwoord en uitgebeeld, hoe klaar zij zullen klinken tot in
de verste hoeken van de gigantische IJzervlakte. De eucharistieviering was plechtig,
mede door de indrukwekkende stoet van
celebranten, allen werkzaam in de missionering.
De ervaren stemmen van Sandra Deakin,
Erik De Pillecyn en Wilfried Haesen
bekoorden, elk met hun eigen timbre; de
volle stem van Gust Teugels tijdens de
eucharistieviering en de luisterliederen
van Luk Bellens, bijgestaan door leden van
het Belseels Kinderkoor, ontroerden.
De evocaties door Kunstgroep Nek (Dendermonde) en toneelgroep 't Soufleurke
(Rumbeke) werden gewaardeerd, terwijl
de koninklijke Rumolduszonen uit het
Vlaams-Brabantse Humbeek (Grimbergen) de zondagmorgen de schoonheid
van koper en slagwerk gaven.
Tijdens de Bloemenhulde werden Jozef
Andries (oudstrijder 14-18), Luc Delaforterie (kleinzoon van Pieter Daens),
Eugeen Laridon (hulpbisschop van Brugge), Bert Ruysschaert (opvoeder),
Robrecht Stock (diocesaan hoofdinspecteur), Frans Van Mechelen (Bond-voorzitter) en Marie-José Daele (schoondochter
van/oe English) herdacht.
Herman Gevaert en Carlos van Louwe
leverden voor elk van hen een passend In
Memoriam.

oude en de nieuwe toren. Vooral het lied
'Ten Vrede' uit de Vredesconcerten 2000
trok de aandacht.
Uit de vele teksten de meest beklijvende
regels halen is onbegormen werk toch willen wij met 'oorlogen zijn ongewoon'
(Wouter De Bruyne) het hoge gehalte van
het gesproken gedeelte van deze bedevaart beklemtonen.
OORLOGEN ZIJN ONGEWOON
de pijn van de moeder in "Vladslo
is even versteend en tijdloos
als de blik zonder uitzicht op morgen
van een kind in het getto van Warschau
de grijns van de dood
in de vrieslucht van Kiev
is even genadeloos en wreed
als zijn schim tussen het puin van Dresden
en even sinister en eng
is de stap in cadans van de wachter
en het tellen van tralies en uren
in de barakken van Lokeren
en blok B in Treblinka
oorlogen zijn ongewoon
collaboratie en verzet
hadden vele gezichten
wie argeloos was hoeft niet judas te heten
wie na'ief was is geen landverrader
en wie een jood verborgen hield
speelde hoog spel
wij zijn geen pausen
en spuwen niet uit

wie van amnestie of verzoening spreekt
hier is geen plaats voor het grote gelijk
maar voor deemoed en het gebaar van
Jezus
die niet één keer vergaf
maar zevenmaal zeven keer
en toen zijn volk naar stenen greep
tekens schreef in het zand
en zweeg

Was er dan zondag echt geen vuiltje aan
de lucht boven de bedevaartweide? Och,
misschien duurde de choreografie van de
Nele-meisjes wat lang, verliepen de overgangen tussen de onderwerpen te moeizaam, klonken sommige 'jonge stemmen'
uit de Randgemeenten wat te amateuristisch... Maar ach, wat maakt het uit als we
zagen hoe deze 73ste IJzerbeveraart weer
eens uitgroeide tot een ontroerende
hulde aan 'zij die klaproos geworden zijn
of zerk zonder naam'...
(mvl)

Uitkijken is het steeds weer hoe de teksten zullen klinken waarin de traditionele
boodschap van het IJzergebeuren aan de
actuele inhoud van elke bedevaart wordt
gekoppeld. Jan Comelissen, Wouter De
Bruyne en FransJos Verdoodt hadden dit
jaar ontroerende en welluidende regels
bedacht. Aangrijpend klonk het 'Welkom'
(tekst van Wouter De Bruyne) waaruit
deze aanhef:
dit is een plek van inkeer
waar jongens van twintig
hun visioen van nooit meer oorlog
hebben geruild
voor de wrange smaak van de dood
ze zijn klaproos geworden
of zerk zonder naam
Moeilijk is het altijd om luisteriiederen m
openlucht en voor een groot publiek te
brengen, maar de teksten van Comelissen
in muzikale bewerking van Jean Bosco
Safari overleefden de ruimte tussen de
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\T erbazingwekkend eigenlijk. Driehonderd kilometer
op de fiets zitten, het is niet bepaald een ritje naar
de bakker om de hoek. En toch fietsen elk jaar weer een
pak mensen van Voeren naar Diksmuide, want dat is het
parcours dat de Vredesfietseling aflegt. Driehonderd
kilometer met een boodschap: vrede, vrijheid,
verdraagzaamheid.
• IJZERBEDEVAART
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Vlaamse vlaggen. Dit keer is zijn glimlach
duidelijk nog breder dan in de voorbije
jaren. De verwachtingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober zijn
dan ook hoog gespannen. En daar is alle
reden toe. In oktober mogen voor het
eerst de vele Nederianders in Voeren meestemmen. Voor de Vlaamse frontlijst
Voerbelangen moet dit de onomkeerbare
stap naar de meerderheid betekenen.
Met tientallen fietsers door het 'Vlaamse
landschap peddelen, is organisatorisch
niet zo'n evidente zaak. Zeker niet in het
steeds drukker wordende autoverkeer.
Gelukkig kunnen we elk jaar weer reke-

•

Nog een uur fietsen scheidt ons nu van
Diest, onze eindbestemming voor vandaag. Wanneer we de parking van de
jeugdherberg opdraaien, staan er negentig kilometer op onze teller. De douches
worden druk gesolliciteerd, het avondmaal sterk gewaardeerd. In café De
Lamme Goedzak vinden de dorstigen die
avond onderdak. Buiten op het terras verzacht een fris biertje alle geleden leed.
Binnen ontstaat spontaan een cantus.
Ware het niet dat de jeugdherberg om één
uur 's nachts zijn deuren sluit, dan zou de
laatste Vredesfietser nu pas uit De Lamme
Goedzak vertrokken zijn.

Dagboek van
de 24ste

Vredesfietseling
In een lange
sliert van
Voeren tot
Diksmuide:
VUJO's
Fletseling was
eens te meer
een voltreffer.

Dit jaar stond er een vijftigtal idealisten in
Voeren aan de start. Drie dagen later, in de
schaduw van de Pax-poort, zou hun aantal
tot over de honderd zijn gestegen. Dat is
minder volk dan in de gloriedagen van de
Fietseling, maar duidelijk meer dan de
voorbije jaren. En dat is een evolutie die
we bij VUJO graag zien gebeuren.
Het publiek van deze driedaagse wordt
ook steeds gemengder Er zijn de 'oude
knarren' die flirten met de pensioenleeftijd of die kaap zelfs al een tijdje succesvol
hebben gerond. Er zijn de 'broekventjes'
die net hun tweede middelbaar hebben
afgewerkt. Binnen deze leeftijdsmarges
van vijftig jaar fietsen deelnemers van alle
generaties, geslachten en 'Vlaamse provincies. Waaronder ook uw gids voor deze
driedaagse. Dit is zijn dagboek.

DONDERDAG 24 AUGUSTUS

6

Voeren. Dat de Vredesfietseling terug aan
aanhang wint, blijkt al direct bij het vertrek richting Voeren vanuit Brussel. De
door VUJO voorziene transportmiddelen
zitten eivol, zodat een deel de trein naar
het uithoekje van Limburg mag nemen.
Ook van de partij is dat favoriete, ronde
en brandende hemellichaam dat we in
sommige laatste edities hadden gemist.
De sfeer is dan ook opperbest in Voeren.
De laatste pint smaakt uitstekend. Onze
drinkflessen worden met minder stimulerende middelen gevuld. Een broodje hebben we mee voor onze brullende maag,
zonnecrème voor onze nu nog frisse
benen. En dan volgt het startschot.
Guido Sweron, Vlaams oudstrijder in
Voeren, zorgt voor een erehaag van
31 augustus 2000

nen op een aantal mensen voor gepaste
begeleiding. Roger, huisman van het
Barricadenplein, wijst met zijn radiowagen de goede weg aan. Karl, Hans en
Winfried geven op de eerste rij het fietstempo aan. Achteraan praat Peter de vermoeiden wat goede moed in. Wie echt
niet meer meekan, mag bij Mare in het
bezembusje. De bagage gaat dan weer bij
Sven of Wim in de vrachtwagen. En voor
wie problemen heeft met de zwaartekracht is er nog een ambulance van het
Vlaams Kruis die de karavaan afsluit.
Enkele motorrijders zorgen voor een vlotte passage langs de verkeerspunten. En zo
is het aangenaam fietsen natuurlijk.
Dat de fietsers er duidelijk zin in hebben,
blijkt al bij de eerste en eigenlijk ook
enige serieuze helling van de driedaagse.
Op deze kuitenbijter ontbindt vooral het
jong geweld even alle duivels. Niet zelden
met een fatale dosis overmoed. Boven
geraken we allemaal. Wie uiteindelijk als
eerste terug het vlak opdraait, kan ik niet
meer zien. Ingesloten in het peloton, een
excuus dat het bij elke spurt goed doet.
Bilzen. In de stad van minister Johan
Sauwens, trekken we voor het eerst de
remmen dicht. De zon loopt over van
enthousiasme en gelukkig zijn er een paar
schaduwrijke terrasjes om alle verloren
zweet terug aan te vullen. Enkele mensen
sluiten bij de groep aan en dat is een constante
in
deze
fietstocht.
De
Vredesfietseling, een sneeuwbal die richting Diksmuide dendert.
Met een stapel zelfgemaakte wafels en
enkele bakken verfrissing staat VU-secretaris Laurens Appeltans ons in Herk-de-Stad
op te wachten. Een zeer welkome halte,
want onze maag had al duidelijk protest
laten blijken.

VRIJDAG 25 AUGUSTUS
Diest. Waren we nu te laat gaan slapen of
te vroeg opgestaan? Feit is dat de korte
nachtrust al enige sporen nalaat in ons
stramme lijf. Een stevig ontbijt met dito
kop koffie doet het echter telkens weer.
Om negen uur denderen de eerste wielen
reeds over de kasseien. Het wordt
opnieuw een prachtige-dag en de wind
geeft nog steeds eën licht duwtje in de
rug. Ideaal weer voor de langste rit uit de
Vredesfietseling: 130 kilometer.
Er zijn zo van die plaatsen waar je zonder
de FietseUng wellicht nooit zou komen.
Wespelaar is daar één van. Een ideale
stopplaats op weg naar een portie kip met
friet in de zeilclub van het verderop gelegen Hombeek. Daar sluiten ook de fietsers
van de Kempenroute zich bij de karavaan
aan. Dit twintigtal was om halfnegen in
Dessel vertrokken en kon in Wommelgem
bij de familie Herbosch terecht voor een
lekker middagmaal.
Op weg naar Wieze zijn we in Kapelle-opden-Bos net op tijd om de huwelijksplechtigheid van VU0O)-lid Veerle Geens
met belgerinkel en witte ballonnen in te
luiden. Wie nu nog de romantiek van de
Vredesfietseling niet inziet, moet dringend zijn hoofd laten nakijken.
Wieze. Lebbeeks parlementslid Dirk De
Cock kan ons in Wieze spijtig genoeg niet
verwelkomen. De VU&ID-parlementair zit
op dat moment nog in Duitsland. Een
plaatselijk bestuurslid met een stapeltje
drankbonnen maakt dit verlies echter
ruimschoots goed. De drank vloeit alweer
rijkelijk en zo ook de energie in onze uitgedorste lijfjes. We zijn klaar om de laatste
kilometers af te malen.
Vanuit het Callebautdoip rijden we in één

ruk door naar Gent. We bereiken de stad
van Artevelde tijdens de avondspits, maar
de lokale politie zorgt voor een vlotte
doorgang. De Gentse straten leiden ons
naar de voet van het Gravensteen, naar
jeugdherberg De Draecke. Daar wacht een
cameraploeg van VNOS ons op. Die werkt
namelijk aan een aflevering over de
Volksuniejongeren. Het resultaat daarvan
kan je in oktober bekijken.
In de marge van de Vredesfietseling is er
in café De Kassei een optreden geregeld
van een plaatselijk kleinkunsttalent. Er
zijn dan ook opvallend veel fietsers naar
dit kleine stukje uitgaanscultuur afgezakt.
Niet zonder reden, want het optreden is
van een zelden geziene kwaliteit. De
ambiance eveneens.

Gent. Tot de middag zijn alle
Vredesfietsers vrij. Wie zijn tijd liever niet
al ronkend of in onledigheid doorbrengt,
kan in het Gravensteen terecht voor een
geleid bezoek. Om één uur vertrekt de
karavaan voor de laatste tachtig kilometer
over Wingene naar Diksmuide.
Dit alles zonder ondergetekende weliswaar, want reeds in de ochtend vertrekken we met z'n drieën, in de auto, naar de
IJzervlakte. De ondertussen meer dan
honderd fietsers hebben namelijk een
slaapplaats nodig en daarom moet er een
dozijn tenten worden opgezet. We krijgen
hierbij de steun van een trouw drietal
VUJO-leden uit Oostkamp. Toch sleept het
karwei nog tot in de late namiddag aan.
Terwijl op de achtergrond de repetities
voor de bedevaart plaatsvinden, hameren
we de laatste haring in de grond.
Diksmuide. Volgens de routeplanning
moet de fietskaravaan om 18 uur in
Diksmuide aankomen en deze afspraak
wordt haast tot op de seconde nageleefd.
Met een laatste krachtinspanning heisen
de honderd idealisten zich over de IJzer
om dan aan de voet van de Pax-poort de
remmen definitief dicht te knijpen. De
eindstreep is bereikt en daar zijn velen blij
om. Links en rechts worden schouderklopjes uitgedeeld. Moe maar voldaan, is
de boodschap die van alle gezichten afstraalt.
Voorzitter i«one/ Vandenberghe staat zoals
elk jaar klaar met een drankje en een
korte toespraak. Hij wijst op het historische belang van de IJzerbedevaart en blikt
ook al even vooruit naar de volgende editie van de Vredesfietseling. In 2001 bollen
we nameUjk voor de vijfentwintigste keer
doorheen Vlaanderen en dat zal met de
nodige luister gevierd worden. Afspraak
dus volgend jaar in augustus. Maar nu
eerst nog even nagenieten - de zadelpijn
ten spijt - van de voorbije driedaagse.
Pieter Vandenbroucke

"LJ oe meer mogelijkheden mensen hebben om zich direct
met het democratisch proces in te laten, hoe
gelukkiger ze ook zijn. Dat is één van de besluiten van
een Zwitsers onderzoek naar de relatie tussen democratie
en geluk.

De geschiedenis van de democratie kent
drie belangrijke ontwikkelingsfasen. Een
eerste wordt omschreven als de 'Atheense
democratie'. Beslissingen worden genomen tijdens volksvergaderingen. Ten tijde
van de Franse Revolutie ontwikkelde zich
de 'representatiedemocratie' zoals ook wij
die nog kennen. Een derde stadium is dat
van de 'directe democratie': burgers kunnen zelf voorstellen indienen en mogen
hun stem regelmatig laten horen, onder
meer via referenda. „Het parlement en de
regering nemen de meest gangbare beslissingen, maar de kiezers hebben altijd het
laatste woord en moeten hun steun verlenen aan voorgestelde veranderingen in de
grondwet alsook grote wetten. De

Nogal wat studies geven te kennen dat de
kiezer baat heeft bij directe democratie.
Vooral deze over Zwitserland zijn daarbij
bijzonder interessant. Het land heeft terzake immers een zekere traditie en is
mede daarom ook vaker en vanuit meer
diverse oogpunten onderzocht. Zo zouden de uitgaven van steden met een goed
uitgebouwde directe democratie substantieel minder snel groeien dan daar waar
directe democratie minder goed ontwikkeld is. Burgers zouden er ook minder
geneigd zijn - omdat het geld naar hun
mening goed wordt besteed - om belastingen te ontduiken. Een andere studie wees
dan weer uk dat het BBP per hoofd hoger

jectieve welzijn van de burgers.
Vreemdelingen die in hetzelfde rechtsgebied leven en die uitgesloten zijn van dit
proces ervaren een lagere graad van geluk
dan de (stemgerechtigde/red.) burgers."
Beide onderzoekers gingen ook na of
werkloosheid en inkomen een invloed
hadden op het geluksgevoel van mensen.
De hypothesen die ze stelden waren dat
werkloze mensen zich minder gelukkig
voelden dan werkenden en dat een hoger
inkomen weinig tot geen invloed had op
het geluksgevoel.

Meer directe democratie
zorgt voor meer gelulc
beroepspoliciti zijn aldus de tussenpersonen en de kiezers de hoogste in rang"
stellen Bruno S. Frey en Alois Stutzer in
het eerste nummer van het nieuwe wetenschappelijke tijdschrift Journal of
Happiness Studies.

DE KLOOF MET DE BURGER
Politici, zo schrijven ze, zullen uit zichzelf
er nooit naar streven om de wens van de
kiezer te vervullen. Daarvoor zijn er drie
redenen:
(1) de voorkeuren van politici wijken systematisch af van deze van de gewone kiezer;
(2) tussen verkiezingen in streven politici
in de eerste plaats hun eigen doelen na;
(3)
zelfs
de
welwillenden
('benevolent'/red.) onder hen weten niet
precies wat de kiezer wil en wetgeving
blijft in die zin dan ook nattevingerwerk.
Het hoeft weinig betoog dat een en ander
tot excessen kan leiden waarvan uiteindelijk de burger het slachtoffer is.
Oplossingen die daarvoor werden aangedragen zijn onder meer het uitbreiden van
de competitie tussen partijen of rechtbanken waar de burgers zich tot kunnen wenden. Beiden hebben ze als groot nadeel
dat zij, opnieuw, deel uitmaken van het
poUtieke establishment in de brede zin
van het woord.
,,Directe democratie biedt een totaal
andere oplossing. De burgers zelf krijgen nu de mogelijkheid om de politieke
klasse uit te dagen en te controleren"
stellen de onderzoekers. Die daaruit
weer afleiden dat in zo'n geval de politieke beshssingen veel nauwer zullen
aansluiten bij de wensen van de kiezers
dan in het geval van de representatieve
democratie.

is in regio's waar de directe democratie
ingeburgerd is. De ondei2oekers leidden
uit deze gegevens hun eerste hypothese
af: „Hoe beter ontwikkeld de instrumenten voor directe democratie, hoe gelukkiger mensen zijn."
Maar Frey en Stutzer onderzochten meer:
mensen blijken immers niet alleen voldoening te krijgen door de resultaten van
het pohtieke proces, maar ook door het
democratisch proces an sich. Ze weten het
feit dat ze kunnen deelnemen aan de
democratie naar waarde te schatten, ongeacht het resultaat. De directe democratie
wordt hoger geacht dan enkel het kleuren
van een bolletje: voorafgaand aan de stem
is er een leerproces, daarna wordt er
gestemd en nog later wordt er gediscussieerd over het resultaat van de stemming.
„Dit voortdurende politieke proces slaagt
erin niet alleen nuttig te zijn voor de 'winnaars', maar ook voor de 'verliezers'
omdat beiden aanvoelen dat hun inzichten ernstig werden genomen tijdens een
eerlijk politiek gebeuren" luidt het.
Materiaal genoeg voor een tweede hypothese: „Het nut dat volgt uit de mogelijkheid van deel te nemen aan een direct
democratisch proces ondersteunt het sub-

CIJFERS EN LEHERS
Om hun studie uit te voeren deden ze een
beroep op eerder veldonderzoek bij 6.000
inwoners van Zwitserland. Dat had uitgewezen dat het ongebonden buitenbeentje
van Europa gelukkige burgers heeft: op
een schaal van 10 kenden ze zichzelf een
geluksfactor van 8,2 toe. Bijna 1 op 3 aarzelde niet om zichzelf het geluksmaximum te geven.
Frey en Stutzer maakten op hun beurt een
politieke landkaart van de 26 Zwitserse
kantons. Zoals het nationale Zwitserse
niveau, kennen ook de kantons referenda
en de mogelijkheid tot het indienen van
voorstellen tot wetswijziging. De mate van
directe democratie is evenwel niet in alle
kantons even hoog. Afwijkingen zijn
onder meer te vinden in de drempel tot
het houden van referenda (meer handtekeningen nodig) of de tijd waarbinnen die
verzameld moeten worden. Het is bv.
moeilijker om pakweg 10.000 handtekeningen te verzamelen in één week dan in
één maand. Die verschillen maakten het
de onderzoekers mogelijk om een rangorde inzake directe democratie op te stellen.
Al die gegevens stelden de vorsers in staat

Geluicicig zijn ...
De Zwitserse studie naar de reiatie tussen geiui< en directe democratie
bracint ool< voigende gegevens aan liet liclntmensen tussen 30 en 60 jaar zijn gemiddeid minder geiukicig dan jongeren 60-plussers zijn in liet algemeen genomen liet gelul<l<igst,
vrouwen zeggen minder geiul<kig te zijn dan mannen;
ios van liet ini<omen maal<t een Inogere sclioling vaai< ook gelukkigere
mensen,
kinderloze echtparen kennen meer levensgeluk dan alleenstaande
ouders en leden van gezinnen met kinderen

om - rekening houdend met demografische en economische variabelen - na te
gaan of kantons met meer democratische
mogelijkheden ook zorgden voor een groter persoonlijk geluksgevoel bij de burger
Het antwoord was onomwonden positief
Bovendien bleek dat de stijging niets te
maken had met inkomen: ook lagere
sociale (inkomens)klassen voelden zich
gelukkiger naarmate zij actiever konden
deelnemen aan het democratisch proces.
Het feit dat sommige kantons een groter
gemiddeld inkomen hebben dan andere
doet ook al niets af aan die conclusie. Net
zomin heeft het wonen op de stad of op
het platteland een invloed op dat resultaat. Wel is het zo dat stedelingen zich
gemiddeld iets minder gelukkig voelen
dan anderen.

In een omgeving waar de
burger meer
betrokken is bU
het democratisch proces
sluit het wetgevend werk
beter aan op
de wensen van
de stemgerechtigden.

Ook de zoektocht naar een positief verband tussen deelname aan het democratisch proces en het geluksgevoel werd volbracht. Gezien
buitenlanders
in
Zwitserland niet mogen deelnemen aan
de democratie, maar van het resultaat wel
de vruchten plukken, vormden zij daarbij
een uitstekende controlegroep. Ook hier
liep de lijn parallel: hoe meer kansen tot
deelname, hoe gelukkiger de stemgerechtigden. Voor buitenstaanders geldt overigens hetzelfde, maar die blijken dan weer
gemiddeld minder gelukkig te zijn.
Ook de twee andere hypothesen werden
onderzocht. De resultaten daarvan zijn
enigszins voorspelbaar. Werkloze mensen
zijn - los van de vraag naar hun inkomen opmerkelijk minder gelukkig dan het
actieve deel van de bevolking. Meer nog:
het aantal werklozen dat te kennen geeft
volstrekt gelukkig te zijn, ligt liefst 30%
lager dan bij de werkenden. In tegenstelling tot de vierde hypothese tonen mensen zich wél opmerkelijk meer gelukkig
naarmate hun inkomen hoger is.
Daartegenover staat dat grootverdieners
niet echt veel gelukkiger zijn dan mensen
die het met minder moeten rooien. „Dat
illustreert" zo besluiten Frey en Stutzer,
„dat tewerkstelling veel belangrijker is
dan inkomen wanneer het gaat over de
tevredenheid met en in het leven."
(gv)

Happiness prospers in democracy. Bruno S. Frey & Alois Stutzer. In:
Journal of Happiness Studies, vol. 1.,
2000. Red. R. Veenhoven. Uitg.
Kluwer • Dordrecht. Dit eerste nummer is integraal te raadplegen op
internet: wunv.wkap.nl/joumals/Jobs
31 augustus 2000
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Liesbeth Van Bouwel gaat voor
de burgemeestersjerp in Nijlen
De regionale VU-krant

vu-iD-Hasselt
rondt lijst af
Verleden week keurde de vu-afdeling van Hasselt eenpang
haar gemeenteraadslyst goed Het is een prachtgroep
geworden met 39 zeer geëngageerde en gemotiveerde
kandidaten die elkaar vinden In een positief samenlevingsproject Vanuit de slogan 'Bemoei u ermee' willen zij iedereen oproepen om niet aan de kant te blijven staan, maar er
samen voor te gaan VU-ID-Hasselt is er klaar voori
Frieda Brepoels ,,Een sterk vernieuwde lijst - 22 nieuwe
kandidaten werden aangetrokken - die na 6 Jaar deelname
aan het beleid in Hasselt onze zin voor verdere vernieuwing
duidelijk weerspiegelt- een vrouw als lijsttrekker, jongeren
die ernstig worden genomen, senioren die in groep hun
ervaring ter beschikking stellen, en over de ganse lijn vakbekwame mensen die als ploeg garant staan voor kwaliteit
Alle deelgemeenten en wijken van Hasselt zijn vertegenwoordigd, 13 Jongeren (1/3 van de 39) staan paraat en met
minder dan 18 vrouwen ritsen de drie blokjes van 13 kandidaten aan elkaar"
De inhoudelijke en meer concrete programmapunten voor
Hasselt zullen later meegedeeld worden De lijst wordt
getrokken door kamerlid Frieda Brepoels, op de 2de plaats
staat uittredend schepen Jan Yperman De 28-jange Inge
Saris (een psycholoog-cnminoloog) staat op de derde
plaats

VU-ID In Tongeren
Zoals eerder werd bekendgemaakt zal Stijn Daniels (31) de
vu-ID-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Tongeren
trekken Daniels is gemeenteraadslid en provinciaal VUvoorzitter De lijst bestaat uit 9 mannen en 8 vrouwen By
het opstellen van de lijst werd het ntsprincipe toegepast
Na Styn Daniels volgt de 21-Jarige Sarah Hendrickx op de
tweede plaats De lijst wordt geduwd door de 56-jange
bedrijfsleider Ghislain Notelaers
De volledige lijst 1 Stijn Daniels, 2 Sarah Hendrickx, 3 Miei
Baar, 4 Mynam Latet, 5 Rik Ivleesen, 6 Annemie CadorinMoesen, 7 Patnck Matthys, 8 Thésy Leonard, 9 Dirk
Adams, 10 Annie l^mbrechts-Wlls, 11 Leon Neyens, 12
Emma Jonssen, 13 Guy Dubois, 14 Elise Smets, 15 Koen
Milisen, 16 Katnen Scholts, 17 Chlslain Notelaers
Meer Info b(l Stijn Daniels. 012/39.52.62 of
0478/56..03.37; fax 011/65.80.81.

BEMOEI U ERMEE
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In Nijlen (deelgemeenten Nijlen, Kessel
en Bevel) bij Lier, een traditioneel VU-bastion, haalde de VU-lijst in 1994 meer dan
24 % van de kiezers, één op vier stemde
dus voor de VU. Nochtans waren alle traditionele partijen, uitgezonderd Agalev,
opgekomen.

MYSTERIE...
Op 8 oktober a.s. krijgt de Nijlense kiezer
een duidelijke keuze voor vernieuwing
met een sterke en vernieuwde lijst. Onder
de slogan 'Samen vernieuwen' trekt
Liesbeth Van Bouwel gesteund door schepen ye/Vi?n Assche (2) en volksvertegenwoordiger Els Van Weert (3) naar de kiezer. Bij de 27 kandidaten zijn er 13 volledig nieuwe gezichten en 13 vrouwen.
Opvallend is ook de kandidatuur van
Wannes Van Dessel (6), zoon van voormalig VU-burgemeester Lode Van Dessel. Met
deze lijst hoopt VU&ID op een vooruitgang en misschien haalt de alliantie wel de
burgemeestersjerp binnen.
Reeds eind juni trok VU&ID Nijlen haar
ambitieuze gemeentecampagne op gang
met de mysterieuze tumborden: 'De nieuwe burgemeester? www.burgemeester.
yucom.be'
Een silhouet van een dame maakte het
mysterie helemaal compleet.
Op de biirgemeesterwebstek kregen de
surfers enkele dagen later in primeur het
antwoord : met één klik surften ze door
naar de nagelnieuwe, goed gestoffeerde
VU-ID webstek
Om wat kleur te brengen in de campagne, ontwierp VUJO twee t-shirts.
Ze zijn (zolang de voorraad strekt)
verkrijgbaar in de maten M, L, XL en
XXL
VU-afdelingen en kandidaten kunnen ze bestellen op het nummer
02/219 49 30 (vragen naar Kate,
Pleter of Bart)
De pnjs bedraagt 150 fr per stuk,
contant te betalen of per overschrijving op rekeningnummer 4350256851-75 U dient UW bestelling
wel zelf te komen afhalen op het
algemeen VU-secretariaat tydens de
kantooruren

www.vu.nijlen.yucom.be (Aan een toegang via het woord VU-ID wordt nog
gewerkt).

...OPGELOST
Het vrouwelijk silhouet veranderde in een
foto van Liesbeth Van Bouwel, het jongste
gemeenteraadslid (29), licentiate Politieke
Wetenschappen, accountmanager bij een
grote internationale firma en de voorbije
jaren zeer actief bij VUJO-Neteland.
De vraag 'Liesbeth Van Bouwel, de nieuwe
burgemeester?' werd beantwoord met de
zin: ,rAls u het wil..."
Zo was het mysterie opgelost en had heel
internettend Nijlen op een originele
manier kennis gemaakt met de VU-IDwebstek en de jonge kandidaat-burgemeester. Ondertussen doken grote affiches in het straatbeeld op met de foto van
Liesbeth en haar ploeg.

12 WERKEN
Twee weken later zette de Nijlense ploeg
de tweede fase van de campagne in met
de lancering van 'de 12 werken'. Elke
maandag tot de week van 8 oktober verschijnt op tuinborden een nieuw aantrekkelijk programmavoorstel samengebald in
maximum vier woorden.
Zo was het 1ste werk: Gas en elektriciteit
goedkoper; het 2de. Zomerse pleinconcerten; het 3de: Renovatiepremies.
Andere leuke slogans zijn: '20 km nieuwe
fietspaden'. 'Meer gemeentenieuws' en

'Fuiven moet kunnen'. Zo zorgt de zomercampagne van VU&ID Nijlen ervoor dat de
inwoners elke week over concrete
gemeentelijke thema's praten die VU&ID
wil realiseren. Dat het werkt bewijzen de
vele vragen van mensen die al suggesties
doen voor de volgende werken. Op de
webstek van de afdeUng kan men de voorstellen ook volgen en in september wordt
het volledig programma uitgelegd in een
'12 werken-nummer' van het huis-aanhuisblad Nieuw Nijlen. De derde fase en
de kroon op het werk van de campagne is
een '12 werken-show' in Kessel op 22 september en een grote affiche in de vorm
van een puzzel waarin de 27 kandidaten
uit de schaduw treden van de eerste affiche en elk een stukje van de puzzel vormen. Als de inwoners van Nijlen nu nog
de rest van de puzzel invullen krijgt Nijlen
misschien voor het eerst in de geschiedenis een vrouwelijke burgemeester.
Hier de volledige lijst:
1.Liesbeth Van Bouwel; 2. Jef Van Assche;
3. Els Van Weert; 4. Walter Caethoven; 5.
Gaston Luyten, 6. Johan Van Dessel;
7.Rudy Verdonck; 8. Tom Dillen; 9. Luc
Luyten; 10. Gust Verberck; 11. Annelies
Van Looy; 12. Ann Moons; 13. Bert Celis;
14 Maria De Schutter; 15. Yvan Morré; 16.
Marcella Janssens; 17. Marleen Storms;
18. Sabine Vermeulen; 19. Peter Meeusen;
20. Hélène Van der Sande; 21. Lutgard
Schoepen; 22. Karin Bats; 23. Lydia
Bistmans; 24. Jef Lemmens; 25. André
Thys; 26. Paul Vivet; 27. Linda Aerts

Campagne-t-shirts
JONGEREN
WEZEN

Info: Volksunlejongeren,
f^x: 02/217.35.10. EBarrlcadenplein 12 te 1000 Brussel.
post:vmo@jeugöwenmet.be.
Tel: 02/219.49.30,
www.jeugdwerlmet. t)e/vuJo

vu&lD-Halle zet koers
naar een beter beleid
•

De vernieuwing en verjonging op de lijst
van Volksunie en ID-21 wordt kordaat
doorgezet. In de lijn van de opbouwende
tussenkomsten van de jongste jaren en
van de verschillende concrete dossiers die
ter harte werden genomen, is de alliantie
een geloofwaardig alternatief voor Halle.

NIEUWE AANPAK
Tijdens de (bijna) voorbije legislatuur was
de Volksunie, alhoewel één van de kleinste fracties, veruit de actiefste en wellicht

UIT DE REGIO

ook de meest opbouwende van alle partijen in de gemeenteraad. Door ons werden
concrete voorstellen uitgewerkt en ingediend. Kritiek omwille van de kritiek was
niet aan ons besteed.
VU&ID wil terug vooruit in Halle! De
groep, met heel wat nieuwe krachten en
met vaste waarden, zal hiervoor garant
staan.
De VU&ID-lijst is met de gemiddelde leeftijd van juist 40 jaar een jonge lijst, maar
heeft ook zes 55-plussers en een benjamin
van 19 jaar, de helft van de kandidaten is

Antwoord op de
verspreiding van Carrefour
Naar aanleiding van de verspreiding
van Carrefour in eni<eie gemeenten
van Viaams-Brabant, verspreidde liet
arrondissementeel bestuur van
Halle-Vilvoorde volgend antwoord.
„De Volksunie van het arrondissement Halle-Vilvoorde is verontwaardigd over het verspreiden van en de
inhoud van 'Le magazine Carrefour
de la Peripherie'.
De vrijheid van meningsuiting In een
politiek geschnft is geen vrijgeleide
om incivieke, onwettelijke en misleidende informatie te verspreiden.
Viaams-Brabant is een eentalige
Nederlandstalige provincie waar
enkel in zeven gemeenten individu-

ele afwijkingen van het taalgebruik
inzake bestuursdocumenten Ingesteld werden.
Volwaardig burger van ViaamsBrabant worden houdt het gebruik
van de Nederlandse taal in. Wie staat
op het gebruik van het Frans, voor
eeuwig en altijd, stelt zich asociaal
en wereldvreemd op Dit soort burgers hoort niet thuis in een democratische gemeenschap.
Omdat deze Franstaligen steeds een
hele arm nemen waar hen een hulpvaardige hand wordt geboden, is er
slechts één oplossing- het afschaffen van de faciliteiten en de splitsing
van het kiesarrondissement."

•

jonger dan 40 (15 op 31). VU&ID heeft
een vernieuwende lijst: 20 op 31 (of 65%)
kandidaten gaan voor het eerst de uitdaging aan en willen zich verder actief blijven inzetten. VU&ID heeft ook actieve IDers op haar lijst.
Het vernieuwende profiel wordt nog versterkt door het perfect ritsen van mannen
en vrouwen (tot de 20e plaats), waardoor
de lijst de meest vrouwvriendelijke van
Halle is. Als primeur voor Halle treden
ook twee 'nieuwe Vlamingen' aan, één uit
de Marokkaanse en één uit de Boliviaanse
gemeenschap. lerwi)l Maria Rouie de IersBelgische nationaUteit heeft.

DOELSTELLINGEN
Onze doelstellingen blijven: een Halle
met een eerlijke politiek die echt naar de
burger, uit elke wijk en deelgemeente,
luistert. Inspraak moet voor de beleidsbeslissingen georganiseerd worden. De
Hallenaar moet ook via de moderne communicatie nauwer betrokken worden bij
het bestuur. Burger en bestuur moeten
echt partner worden.
In Halle willen we een cultuur- en jeugdbeleid voeren dat ons niet naar Brussel of
de buurgemeenten blijft jagen. Eindelijk
moet er ook een radicaal Vlaams beleid
gevoerd worden. Het Vlaams karakter van

de stad moet bevorderd worden want
onze kinderen moeten zich hier ook in de
21e eeuw nog thuis voelen.
Wat het financieel beleid betreft moet er
op correcte met de middelen worden
omgesprongen Geen prestigeprojecten,
maar de echte noden van de burger moeten eerst aangepakt worden.
Het welzijnsbeleid van onze stad moet
gericht zijn op uitbreiding en verbetering
van de thuiszorg en opvang voor bejaarden voor korte tijdelijke perioden wanneer dit nodig is.
Met betrekking tot het sportbeleid staat
VU&ID achter de eis uit het Witboek van
de Sportraad dat in de bouw van een
zwembad en beter onderhoud van de
bestaande voorzieningen voorziet.
De lijst wordt getrokken door gemeenteraadslid Eric De Greef, op de 2de plaats
staat afdelingsvoorzitter Maria Rowe, op
de 3de plaats heeft provincieraadsÜd/MM/
De Nayer postgevat. De lijst wordt
geduwd door Thomas Leys.

Ook in Roeselare wil VU&ID zich (opnieuw)
met het beleid moeien, hier 26 van de 37
kandidaten.
31.LindaDeCoker(lD), 43j.
32. Iris Depoorter (Rumbeke), 50 j .
33. Annie Pottie-Kindt, 68 j.
34. Trees Verduyn-Coffyn, 60 j .
35.JanLefere, 53 j .
36. Wim Jaques, 41 j.
37. Erik Lamsens, 55 j .

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 8
oktober treedt de aüiantie in Roeselare als
volgt aan. Tussen haakjes de deelgemeenten. Indien niet vermeld betreft het
Roeselare.
1. MarcDeclercq, 55 j .
2. FiUp Coussée (ID), 30 j .
3. Heidi Deceuninck 33 j .
4. Grietje Houvenaghel, 38 j .
5. Eddy Deblaere (Rumbeke), 55 j .
6. Kris Kerkhof (Oekene), 25 j .
7. Lut Vanbrussel, 44 j .
8. Gerda Cappelle, 44 j .
9. Carine Maertens-Broeckaert (Beitem),
45 j .
10. Pieter Vandenbroucke, 25 j .
11. Rita Maddens, 50 j .
12. Dominiek Verhelle, 38 j .

13.
14.
15.
16.
17.
18.
1920.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Tonie Soete, 53 j .
Johan Depestel, 43 j .
Rosika Lamsens, 54j.
Jozef Lefevere, 58j.
Hans Vanhaute (Oekene), 56 j .
Nele Van Waeyenberghe,42 j .
Luc Duboccage (Rumbeke), 53 j .
Ignace Decancq, 26 j .
Chris Demeyere, 31 j .
Hadewijch Ureel, 18 j .
Emanuel Deslypere, 21 j .
Sas Creupelandt (Rumbeke), 21 j .
Bram Horre (ID), 21 j .
Ali-Reza Yasari-Mazanderani, 33 j .
Frederik Declercq (Rumbeke), 27j.
Jan Vandenberghe (Rumbeke), 31 j .
Mamick Desal (Oekene), 39 j .
Christa Dejonghe, 40 j .

Van de 37 kandidaten zijn er 21 mannen
en 16 vrouwen. 13 onder hen hebben een
leeftijd tussen 18 en 35 jaar, 20 tussen 36
en 55 jaar, 4 kandidaten situeren zich tussen 56 en 70 jaar.
Dit geeft een gemiddelde leeftijd van zo'n
41 jaar.

Vil LhïJ

www.wllBaiile.b«

Gemeenteraadslid en
llisttrekker
Eric Degreef.
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vu-afspraak
op 20 jaar Gordel
Ook op deze eerste zondag van september (5 september)
gordelen opnieuw tienduizenden Vlamingen in de groene
en Vlaamse Rand rond Brussel
'Gordelen' staat met alleen voor wandelen Ook fietsers en
rolschaatsers komen ruimschoots aan hun trekken Hoe
meer sportieve deelnemers, hoe krachtier de boodschap
Vlaanderen laat de Vlaamse Rand met los
Ook VU-kopstukken nemen deel aan De Gordel, en wel aan
de fietstocht van 50 kilometer Vlaams minister van Sport
Johan Sauwens is een ervaren fletser, terwijl fietsen de
favoriete hobby is van vu-voorzitter Geert Bourgeois Ook
minister BertAnaaux, maakt zijn opwachting
Wie de VU-fietskolonne wil vervoegen begeve zich tegen
9ü 's morgens naar het Gordelvertrekpunt aan de kerk van
Sint-Genesius-Rode
Info: Coróelfoon: 02/380.44.44

50.000ste bezoeker
van iJzertoren-museum
Op donderdag 24 augustus mocht de 50 000ste bezoeker
van de iJzertoren (vanaf maart 2000 tot heden) begroet
worden
Mevrouw Frieda Van Depoele-Cooreman uit Affligem
mocht ter gelegenheid hiervan een waardevol boekenpakket in ontvangst nemen Samen met haar echtgenoot
werd ZIJ door voorzitter Lionel Vandenberghe vera/elkomd
en In het museum rondgeleid In aanwezigheid van burgemeester Laridon werd het echtpaar tevens op het stadhuis
van Diksmuide ontvangen
Gedurende hun verblijf In de Westhoek, meer bepaald in
Leisele, bracht het paar voor de eerste maal een bezoek
aan het museum in de IJzertoren Op hun kunsthistonsche
dagtrip waren nog een bezoek aan Westoria en aan leper
gepland en stond tevens een korte uitstap over de
Schreve op het programma
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Oostduinkerkse
paardenvissers
voorspellen beter dan
nationale weerman
Een eigen
weerbericht
voor de Vlaamse kust Is nog
zo gek niet...
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De ervaringen van deze 'natte zomer' hebben opnieuw duidelijk gemaakt dat er
grote nood is aan een specifiek weerbericht voor de Vlaamse kust.
Jan Loones: „Hoeveel dagen hoorden wij
niet mededelen, door de nationale weerman op de ochtendradio, dat het slecht
weer was en zou blijven, terwijl bij ons de
zon scheen en de hemel heerlijk blauw
kleurde? Zelfe onze paardenvisser Eddy
D'Hulster voorspelde beter het weer dan
Frank Deboosere, louter aan de hand van
de zachtheid van het zand op de Peerdebank, de vodden wolken en de hoeveelheid gevangen garnaal.
De slechte weersvoorspellingen zijn uiter-

OOST-VLAANDEREN
Za. 2 sept. AALST: Verkiezingseetfestijn van vu-Aalst. Vanaf I8u. in feestzaal
't Kapelleken, Meuleschettestraat 34. Info:
Danny Denayer (053/77.79.87). Antoine
Van der Heyden (053/77.21.49) of EmI
FeuselS (053/77.34.66).
zo. 3 sept. LEBBEKE: Jaarlijks mosselfestijn van vu-Croot-Lebbeke, t.v.v. het
vu-Infoblad 't Wielebelleke'. Van iiu.30
tot 20u. In zaal 'Ons Huis'. Info: Johny De
Clerck (052/41.09.76) of Vanessa Van Nieuwenhuyze (052/41.29.42).
zo. 3 sept. WAASMUNSTER: FletSrally. Vertrek en inschrijving rond 13u. in
het buurtcentrum van Sombeke (Veldstraat). Traject ±15 km. Tientallen prijzen.
Achteraf gezellig samenzijn. Org. A. Verbruggenkring Waasmunster
zo. 10 sept. LEDE: 12de vu-Barbecue in zaal Hofsmeer te Impe. Aperitief
vanaf 12u. Org.: VU-Croot-Lede.
Za. 16 sept. KAPRIJKE: Zesde bal
van de Burgemeester Verklezingsfeest van
de SAMEN-coalitie in het Sportcentrum,
Voorstraat 25. Deelname: 80/130 fr Aanvang: 20u. Kaarten: Stijn Coppejans
(09/377.49.79).
Za. 23 sept. DESTELBERCEN: Jaarlijkse uitstap. Naar Rijsel met o.m. Eurolille,
Lllle-Flanders, wandeling door oud stadsgedeelte en bezoek Musée des Beaux-Arts.
Deelname: 1.400 fr. (alles Inbegr). Inschrijven voor 15/9 bij Roland Kerckaert
(09/228.35.46). Org.: VU-DestelbergenHeusden i.s.m. VTB.
Za. 23 sept. DEINZE: Familiefeest
van VU-Deinze in de Volkskring, Markt om
19U.30. Gastspreker: Vincent Van Quickenborne. Deelname 500 fr voor aperitief +
hoofdschotel, inschrijven voor 17/9 bij
o.m. Herman Maes (09/386.24.53) of storten op rek nr 441-7588611-40 van VUDeinze.
za. 30 sept. DENDERLEEUW: 4de
Gezellige Hespenavond (10 verschillende
soorten). Vanaf 18u. in zaal 'Parochiaal
Centrum', Sint-Antoniusstraat te Iddergem. Org.: VU-Denderleeuw.
Zo. 1 okt. ERPE-MERE: Eetfestijn
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aard des te ergerlijker nu we weten dat
minstens het eendagstoerisme in grote
mate daarvan afhangt."
Vanaf het ogenblik dat de militaire overheden verbod oplegden om nog verder
pubüeke weerberichten te laten verstrekken door de Meteowing Koksijde, heeft
parlementslid Jan Loones - eerst in de
Senaat en later in het Vlaams parlement ervoor geijverd om het kustweerbericht te
behouden.
Die inspanningen hebben ertoe geleid dat
het gemeentebestuur van Koksijde - waar
Loones schepen is - zeer belangrijke logistieke en financiële steun heeft verleend
aan het project Meteo West-Vlaanderen,

van VU-Erpe-Mere. Van 11u.30 tot 19u. in
Sint-Janshof, Keerstraat 218 te Ottergem.
Deelname 400 fr, kinderen 200 fr
zo. 1 okt. CENT: Visbuffet van VUCent-Zuld. Om I2u. in de Basisschool SintPaulus, Smidsestraat 76 (nabij St.-Pletersstation). Inschrijven vóór 25/9 noodzakelijk door storting op rek.nr 068-207764024 van VU-Gent-Zuld. Volw. 600 fr. -12j.
300 fr Rond 15u. bekendmaking resultaat
wandelzoektocht 2000. info; Roger Roels,
09/222.72.37.

WEST-VLAANDEREN
Ma. 4 sept. ROESELARE: Busreis
'La Coupole' en 'Planetarium' met
VVVG_Roselare. Info: Trees Coffyn,
051/20.00.21. Org. I.s.m. VCLD.
Do. 7 sept. BRUGGE: Dagultstap
van WVC-Brugge-Noord naar ZichemScherpenheuvel. info: 050/38.10.08.
WO. 13 sept. BRUGGE: Dia-voorstelling door D. Leplae over 'Spanje, kunst
en cultuur'. Om I5u. in de Magdalenazaal,
Violierstraat 7. Deelname: 70 fr, met koffietafel 140 fr Deuren: I4u. Org.: VWCBrugge-Noord.
WO. 13 september DIKSMUIDE:
Diamontage over Castilië - Hart van Spanje. Om 14U.30 in Hotel St.-Jan, Bloemmolenkaai 1. Org.: Vlaame Vrienden van de
Westhoek/FVK-Rodenbachfonds.
Ma. 18 sept. BRUGGE: Didactische
wandeling te Moerbrugge o.l.v. Omer
Dombrecht. Org.: VWG-Brugge-Zuid
(050/38.35.12).
Do. 21 sept. BRUGGE: Sam Amssoms vertelt over zijn avonturen als globetrotter Om 20u. In De Gulden Spoor 't
Zand 22. Deelname: 100 fr Org.: Informativa vzw.
Ma. 25 sept. ROESELARE: Boekbespreking 'De Wolvenlus' van Nicholas
Evans, o.l.v. Frans Pottie. Om I4u. in de
Gaaipersstraat 2 te Roeselare. Org.: VWGRoeselare.
WO. 27 sept. BRUGGE: Diamontage
met 4 computergestuurde projectoren
over de Nationale parken en steden in
westelijk USA door Annie en Guido Cabuy.
Om 15u. in de Magdalenazaal, Violierstraat
7. Deelname: 70 fr, met koffietafel 140 fr
Deuren: 14u. Org.: WVG-Brugge-Noord.

onder leiding van Rudy Boedts. Dit heeft
geleid tot de webstek 'Meteo.Koksijde.be'
en de aanvaarding van het project van de
vzw Meteo West-Vlaanderen als een algemeen toeristisch project.
Enkele maanden geleden legde Loones, in
samenspraak met Meteo West-Vlaanderen
en de gemeente Koksijde, de vraag van
een specifiek kustweerbericht aan Vlaams
minister van Toerisme, Renaat Landuyt,
voor. De minister verklaarde zich bereid
om in het kader van de kredieten voor het
'kustactieplan 2000-2004' het project te
steunen.
J. Loones:„Dit betekent dat, ten laste van
de begrotingen 2000-2004 van de Vlaamse
regering, een subsidie (vooropgesteld 5
miljoen fr.) zal worden toegekend aan
Meteo "West-Vlaanderen, met als opdracht

VLAAMS-BRABANT
DO. 31 aug. SCHERPENHEUVELZICHEM: Openbare gemeenteraadszitting.
Om 20U.45 in Gemeentehuis te Scherpenheuvel.
Info:
Robert
Janssens,
013/78.19.21 en Tom AertS 0497/52.43.04.
Za. 9 sept. HALLE: Kaas- en Wijnfestljn van VU&ID-Halle. Vanaf 17u. in de
Kleuterschool te Breedhout-Halle, Lennikse stwg. Keuze uit kaas- en Breugelbuffet.
Info: Maria Rowe (02/361.28.04).
zo. 10 sept. SCHERPENHEUVEL:
Carpooling voor Expo-Cent. Info bij Marina
Peeters, 016/78.17.37.
15 sept. TIELT-WiNCE: Van 1 tot
15/9 '16de Fiets- of autozoektocht'. 25 km
lang mooiste plekjes van het Hageland.
Inschrijven, iedere dag (behalve dinsdag)
vanaf I3u. in Tilt City, Hazepad 4. Org.:
Vlaamse Kring TIelt-Winge.
za. 16 sept. BRUSSEL: FW Viert 25
jaar in het Vlaams parlement te Brussel.
Om 10u. ontvangst en koffie, 11u. academische zitting; I2u. receptie; 13u. wandelbuffet; 15u. huldiging. Slot om 17u.
za. 16 sept. BUIZINGEN: Pensenkermls van VU-Buizingen. Vanaf 17u. in de
Don Boscozaal, Alsembergsestwg. Ook op
17/9 vanaf 11u.30.
za. 23 sept. TIELT-WINGE: PrljSUlt
reiking Zoektocht. Om I9u.30 in 't Jongensschool'. Org.: Vlaamse Kring TieltWinge.
za. 30 sept. TIELT-WINGE: 4de
Familiequiz van VU-Tielt-Winge. Inschrijving en info: 016/63.16.29.

LIMBURG
Zo. 3 sept. HASSELT: Groot verklezingsbraadfeest met voorstelling van kandidaten. Vanaf 18u. in Ontmoetingscentrum Rapertingen, Luikersteenweg (vlak
aan afrit Hasselt-Oost). Deelname 400 fr,
-12j. 250 fr Inschrijven vóór 31 aug. bij
Frieda Brepoels (011/23.30.59, fax
011/23.31.70).
ZO. 3 sept. GENK: Vlaams Braadfeest. vanaf I7u. In zaal St.-Maarten, Stationsstraat 13. De kandidaten voor
gemeente- en provincieraadsverkiezingen
zullen er zijn! Gratis aperitief. Deelname:
400 fr, -12j. 200 fr Inschrijven bij Anita
Wellens-Purnal (089/24.45.05), Ivo Coninx
(089/35.53.46)
Of
Kamiel
Bollen
(089/36.24.17). Org. VU&ID-Cenk.
WO. 6 sept. TESSENDERLO: FW
Tessenderio bezoekt het kasteel Duyfhuis

een dagelijks specifiek kustweerbericht te
verzorgen, hoofdzakelijk in ftjnctie van
het toerisme.
Dit wordt terecht door de sector als van
groot belang beschouwd voor het imago
en de waarde van de kust, gezien het specifieke microklimaat dat er heerst. Vanzelfsprekend zijn wij verheugd over deze
besüssing en zullen verder toezien op de
uitvoering ervan."
Info: Vlaams volksvertegenwoordigerjan Loones, Engelandstraat 2,
8670 Oostduinkerke, tel. 58/51.3738,
fax 058/51.99.54. E-post:
jan.loones@vlaamsparlement.be
Paardenvisser Eddy D'Hulsster,
Weststraat 31, 8670 Oostduinkerke.
Tel. 058/51.36.66

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
za. 2 sept. KAPELLEN: Ontmoeting
van de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen. Van 10 tot 13u. In de
'Oude Pastorie', Dorpstraat, Kapellen. Org.:
vu&ID-Kapellen.
Ma. 11 sept. MECHELEN: Meeting
met vu-voorzltter Geert Bourgeois en
voorstelling kandidaten. Om 20u. in stadsschouwburg te Mechelen-Centrum. info:
Mare Hendrickx, 0495/10.17.27.
WO. 13 sept. MERKSPLAS:
Gespreksavond met minister Johan
Sauwens over Verkeersbeleid in Vlaanderen, lokale thema's..Om 20u. in zaal Van
Dyck. Org. VU-Noorderkempen organiseert
i.s.m. Vlaamse Kring Noorderkempen en
VCLD. Info: J. Vorsselmans, 014/63.49.10.
WO. 13 sept. TURNHOUT: Prof
Danny Pleters over 'Naar een Vlaamse
Sociale Zekerheid?'. Om 20u. In CC De
Warande, Keldercafé. Toegang gratis. Org.
Vlaamse Kring Turnhout. Info: Klara Hertogs (014/72.45.79).
Za. 16 sept. MORTSEL: Klndermolen en info-stand van VU-Mortsel. Vanaf
8U.30 Mortsel-Dorp.
Vr. 22 sept. KESSEL: De 12 werken-Show'. Evenement met vu&ID-kandldaten. Gast Bert Anciaux. Optreden van
Margriet Hermans. Daarna spetterend
dansfeest. In de Turnzaal van Kessel, Berlaarsesteenweg. Info en kaarten (150 fr
vvk): secretariaat Els Van Weert,
03/411.27.76.
za. 30 sept. MECHELEN: Guldehsporenkomitee Mechelen nodigt uit voor
operette 'Op de Purpr'en Hei' van Armand
Preud'homme. Vertoningen om 14u.30 en
om 20u. in de vernieuwde Stadsschouwburg, Keizerstraat. Met het versterkt
toneel- en operettegezelschap 'De Nete'.
Kaarten 490 fr, wk. 400 fr op tel./fax
015/33.72.33.
WO. 25 Okt. TURNHOUT: Karel Van
Hoorebeke spreekt om 20u. in CC De
Warande, Keldercafé. Toegang gratis. Org;:
Vlaamse Kring Turnhout, info: Klara Hertogs, 014/72.45.79.

A Anderlecht heeft zich geplaatst voor de Champions
League. Dat is het beste wat ons voetbal de
jongste jaren overkomen is. Wedstrijden tegen Manchester
United, de meest tot de verbeelding sprekende voetbalclub
ter wereld, PSV Eindhoven en Dynamo Kiev moeten de
grote voetbalavonden van het Astridpark opnieuw doen
herleven.
•

SPORT

Laten we de feiten op een rijtje zetten: in
Porto werd Anderlecht door het geluk
gediend. De Portugezen misten open kansen en daarvoor wordt op dit niveau cash
betaald. Door gelijk welke club. Verder
zag de scheidsrechter een strafschopfout
van Crasson door de vingers. Het gebeurt
meer dat wedstrijdleiders zich vergissen.
Deze keer plukte Anderlecht daar de
vruchten van... Dat mocht ook wel eens.

•

goed voor. De clubs moeten het nu nog
waarmaken. Ze moeten zich positioneren
op de Europese voetbalkaart. Er komen
immers almaar meer ontwikkelingen op
gang waarvan niemand de afloop kan of
durft voorspellen. De Beneliga of de
Atlantic League'*. Vroeg of laat zal er iets
gebeuren. Men moet dan klaar zijn. Ook
sportief
KATER

KANS GRIJPEN...
De kwalificatie veroorzaakte enige euforie
in Anderlecht. Begrijpelijk. Maar het moet
niet gaan dromen. Daarvoor is het nog
veel te vroeg. Bovendien leven er twijfels
rond de sterkte van de spelersgroep. Na
Zetterberg is nu Anastasiou vertrokken.
Niet dat de Griek een wereldvoetballer
was maar hij kon een bal vasthouden, hij
was sterk in de combinatie. In een brede
spelerskern had hij zeker een plaats. Dat
hij voor amper veertig miljoen van de
hand werd gedaan hoeft niet iedereen te
geloven. Maar desondanks. Inmiddels
werd de Griek vervangen door Frederic
Pierre die van Standard voor één seizoen
werd afgehuurd. Internationale klasse lijkt
ons wat anders.
Anderlecht moet evenwel begrijpen dat
het nu of nooit wordt voor Sporting. Belgische clubs stoten niet elk jaar door tot
de Champions League. De groepsloting
oogt niet altijd even spectaculair en aantrekkelijk. Lierse kan daarover meepraten.
Sporting moet de kans dus proberen grijpen. Het moest investeren in zijn internationale credibiTiteit en kan daardoor ons
ganse voetbal mee omhoog trekken.
Anderlecht praat enkel luidop over de
250.000.000 die het via de Champions
League aan zijn budget zal kunnen toevoegen. Ons best maar wat zal het sportief
aan onze competitie, aan ons voetbal toevoegen? Zal Anderlecht een betere ploeg
worden? Zal het zijn sterkhouders aan
zich kunnen of willen binden? Wat zal er
overblijven wanneer Jan Roller op een
gegeven moment vertrekt? Noblesse oblige. Op het veld, in de prestaties en in de
resultaten. Dat besef, dat ooit het waarmerk was van deze club, moet opnieuw
tot in de bestuurskamer doordringen.
...EN WAARMAKEN
Anderlecht is momenteel niet onze enige
club die Europees goed boert. Ook Lierse,
AA Gent, Club Brugge en Racing Genk zijn
nog in koers. Ajax en Bordeaux worden
zeker moeilijke tegenstanders maar
Zurich en Apoel Nicosia moeten kunnen.
Belangrijk is dat onze clubs hun Europese
coëfficiënt kunnen verbeteren. De groei
moet na jaren stilstand opnieuw op gang
worden gebracht. Dan wordt veel mogelijk. De kansen staan er eindelijk nog eens

Robert Waseige zou zich behoorlijk kwaad
hebben gemaakt omdat zijn Rode Duivels

is nog toegenomen. Vernieuwen of niet en
zo ja met wie wel en met wie niet. We
geven toe dat de opdracht niet gemakkelijk is. In het voetbal van vandaag gaat alles
razendsnel. Het ene tomooi is nog niet

Nu Of nooit
na het jongste succes tegen Bulgarije werden afgeschilderd als kampioenen van de
vriendschappehjke wedstrijden. De reactie van Waseige verwondert ons. Zij
getuigt van frustraties en groeiende twijfels. De sportieve kater - want dat was het
- van Euro 2000 is nog niet verteerd. De
onzekerheid omtrent het te volgen spoor

gedaan ais het andere al begonnen is. In
Kroatië zouden de Rode Duivels niet
mogen verliezen als ze graag snel naar het
wereldkampioenschap 2002 in Japan en
Korea willen...
Waseige beschikt over maar weinig zekerheden. Vast staat enkel dat de som aan
individueel talent niet is toegenomen. We

beleven niet echt vette jaren. Veel Rode
Duivels voetballen in het buitenland maar
slechts weinigen zijn bij hun club echt
toonaangevend. Onze internationalen
missen vaak ervaring in het topvoetbal.
Waseige moet er allemaal rekening mee
houden en desondanks resultaten neerzetten. In juni voor eigen volk lukte dit
niet. Het werd hem niet aangerekend en
daaruit moet hij vertrouwen putten. Hij
mag meer dan zijn voorgangers. Veel verslechteren kan het niet meer. Hij kan
eigenlijk alleen maar scoren in de publieke opinie. In afwachting blijft zijn ploeg
ongenaakbaar in vriendschappelijke wedstrijden waar niemand zich nog druk over
maakt...
Olympos

Anderlecht
toont enige
euforie, maar
moet nu
krachtig
doorgaan.
Pas dan Is er
weer reden
tot feesten.

11

Mensen en feiten
Voor Johan Museeuw zit het seizoen er op
's Lands beste coureur is aan zijn zoveeiste
revalidatie toe. Een val met zijn Hariey
Davidson dreigde een einde te maken aan
zijn carrière. Buitenstaanders kunnen de feiten noteren Meer niet. Maar er mogen wel
vragen gesteld worden natuurlijk. Of liet wel
te verantwoorden Is dat wielrenners die miljoenen per jaar verdienen dit soort risico's
mogen nemen. Er wordt bijverteid dat
Jolian in geen maanden op zijn motor had
gezeten. Hij was er beter helemaal afgebleven. Hij had beter gewacht tot zijn wieiercarrière er helemaal opzat Maar motoren
werken nu eenmaal verslavend...
De val van Museeuw vergemakkelijkt ook de
uitbouw van de nieuwe ploeg van Patrick
Lefevere niet. Zal zijn kopman nog helemaal
terugkomen? Zal hij nog ooit het verhoopte
niveau halen of moet er nu al naar alternatieven worden uitgezien? We weten dat
Johan een doorztter, een geboren bijter is.
Maar het kan teveel worden De toekomst
zal het uitwijzen Inmiddels zijn we wel een
kandidaat-wereldkampioen en een kandidaat-Olympisch kampioen kwijt
KLUCHT
Cofidis heeft Frank Vandenboucke laten
weten dat er voor de toekomst op hem niet
meer gerekend wordt. Dat hij naar een
andere werkgever mag uitkijken Ondanks
het feit dat niemand van verbazing achterover viel moet het Vandenbroucke toch

twijfelen of dit mogelijk is Het geloof in de
karaktersterkte en de gedrevenheid van de
man zijn danig afgezwakt. Nogmaals - het
gebeurde inderdaad al eerder - wordt het
einde van zijn carrière aangekondigd. Aan
Vandenbroucke om het tegendeel te bewijzen Maar alleen zal dit niet gaan In alle deemoed moet hij dit toegeven en conclusies
trekken..
VEELZIJDIG
Mohammed Mourhit was inderdaad uitblinker op de Memorial De 24ste al Zolang
reeds is het geleden dat Ivo Vandamme ons
ontviel Maar daar stond de 'Marokkaanse
Belg' met bij stil. Hij liep een nieuw Europees
record op de 5 000 meter. Zijn naam staat
Mohammed Mourhit: uitblinker op de Memorial
nu op de recordlijsten van de 3.000, de
Van Damme 5.000 en de 10.000 meter. Dat kan al tellen
behoorlijk pijn hebben gedaan. Al was het
Zelfs voor een Europeaan uit Noord-Afrika
maar omdat de veronderstelde kampioen
Het wijst op een veelzijdige aanleg. Op
uit Ploegsteert alle contact met de realiteit
gedrevenheid en ambitie. In .Sydney wil
had verloren en zichzelf onmisbaar waande.
Mourhit echt pieken Een medaille zou een
Frank stelde alles in vraag behalve zichzelf
schitterende beloning zijn. Maar zover zijn
Hij legt momenteel weinig verklaringen af,
we nog niet natuurlijk. In Sydney wordt de
wat op zichzelf geen kwaad kan, en voelt
strijd man tegen man geleverd Er komen
zich geviseerd- en benadeeld . Frank tegen
geen hazen aan te pas. De wedstrijd laat zich
de rest van de wereld. Een grotere klucht
niet voorprogrammeren, ledereen weet dat
werd nog nooit opgevoerd We kunnen Vanhet daar moet gebeuren. Maar Mourhit is er
denbroucke maar één raad meegeven; werk
klaar voor Zoveel is zeker. Na de Spelen wil
in de luwte aan een eventuele terugkeer.
Mourhit zijn kans gaan op de marathon Ook
Daarvoor moet de renner het grote geld
dat belooft. De man Is dertig. Hij Is nu aan
even opzij laten liggen en zich volledig op
oogsten toe.
zijn vak concentreren. Steeds meer kenners
(Olympos)
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et lied van Heer Halewijn' behoort tot onze
liederenschat, maar waar het verhaal vandaan komt
en welke symboliek het bevat is minder duidelijk. Johan
Vanhecke, wetenschappelijk medewerker aan het Archief
en Museum van het Vlaamse Cultuurleven, heeft alle
aspecten van dit lied onder handen genomen en schreef er
een boeiend boek over
•

Johan Vanhecke

Het
hoofd werd
op de tafel gezet
Heer Halewijn
in Vlaanderen en Nederland

BOEKEN

over het hoofd trekt, pakt de meid het
zwaard en slaat de man het hoofd af. Het
gevolg is bekend, zij weigert het potje met
zalf te halen, op de hoorn te blazen, maar
dompeh het sprekende hoofd in het water
en neemt het mee naar huis. Daar volgt
een banket en wordt... het hoofd op tafel
gezet.
UNIVERSELE ELEMENTEN
In de Vlaamse tekst wordt de heldin nergens bij naam genoemd, wel in de
Hongaarse. Toch blijken die namen in
feite van ondergeschikt belang en kan elke

Met zUn studie
over het
HalewUnlled
opende Johan
vanhecke een
schatkamer
van mondelinge traditie.

Een maagd en dappere koningsdochter
wilde bij Heer Halewijn zijn, niet om naar
zijn lied te luisteren maar om hem te
doden. Zo kennen wij de tekst, maar volgens onderzoeker/o)!)fln Vanhecke is het
allemaal zo eenvoudig niet. Van het meisje weten we niets meer dan dat zij de
dochter van de koning was, dat ze in de fijnste en mooiste kledij opgedirkt naar het
woud rijdt om Halewijn, een roofi"idder,
op te zoeken. Iedereen om haar heen
heeft ze toelating gevraagd, maar alleen
haar broer liet haar gaan, als ze maar haar
eer en naam niet te grabbel gooide. Ze
ging, ontmoette in het diepst van het
woud de beruchte kerel en reed met hem
verder tot bij een galgenveld. Daar zag zij
vrouwenlijken hangen en vroeg Halewijn
hoe ze sterven wilde. Met het zwaard,
zoals het de edele past? De galg? Of in het
water? De deerne kiest het zwaard maar
bezweert Halewijn zijn hemd uit te trekken, want maagdenbloed spat nogal
breed. Terwijl 'de brave borst' zijn hemd

•

deren uit de leefwereld van vrouwen
gaan. Anderzijds komen er zovele elementen uit het algemene mythologische kader
naar voor zodat de oorspronkelijke Heer
Halewijn misschien tot het algemene verhalenpatroon behoorde. De auteur onderkent immers zowel Keltische, Germaanse,
Indische en zelfs indiaanse vergehjkbare
vertellingen. Bovendien heeft het gebeuren ook te maken met inwijdingsriten,
komen Blauwbaard, Odin en Wodan,
Athis, Diana en zovele andere sporen
bloot te liggen dat een eenzijdige duiding
onmogelijk is. Als voorchristelijke en
christelijke elementen zich mengen.

Een liedeken fijn
vrouw zich in de dappere meid herkennen. Ook Heer Halewijn wordt nooit
meer dan een duistere figuur, nog behoorlijk onhandig en naïef, want hij heeft
behalve tijdens de rit nooit een actieve rol
te spelen. Hij kan bezwaarlijk een held
genoemd worden, alhoewel het lied zijn
naam draagt.
Ondanks deze schaarse elementen geeft
de auteur aan hoezeer deze ons op het
spoor zetten om verschillende aspecten
van de ballade te belichten. Al werd de
tekst pas in 1836 voor het eerst opgetekend doorJan Frans Willems en zijn er in
Vlaanderen een twintigtal versies bekend,
het lied is vanzelfsprekend ouder dan die
tijd. Bovendien blijkt uft de studie dat er
overal in Europa, van Finland tot Frankrijk
- en zelfs in Indië - vergelijkbare verhalen
circuleren. Het zou daarbij vooral om lie-

onder meer de verwijzing naar het gezongen Credo, dan moet de ballade wel echt
oud zijn. Alleen, zo merkt de auteur op, is
het lied op een bepaald ogenblik een
eigen weg gegaan en is de herkenbaarheid
van de basismelodie verloren gelopen.
VROUWENLIED
Ons komt het voor dat de optekening in
Vlaanderen na 1836, op basis van de gegevens van Johan Vanhecke, wel degelijk te
maken hebben met het onderhouden van
een vrouwelijke traditie, maar dat het verhaal voordien best kan gezien worden in
een oudere traditie. Overigens verwijzen
we de auteur graag naar een van de betere werken van Aster Berkhof, (Als een
Wolf in de Wildernis'), waarin die een aristocratische dochter uit de Kempen in de

Heb uw tuin hartstocKteiiJic lief!
Zelf hebben wij reeds jarenlange contacten
met Ed Croeneweeghe en toch is zijn boek
een echte verrassing. Wij wisten bij voorbaat
dat dit geen brave tel<st op basis van plantenfamilies of over blad-, vrucht- en knoigewassen zou zijn.
Het komt inderdaad zelden voor dat iemand
zoveel genoegen kan beleven aan het schrijven van wat min of meer een vakboek had
moeten worden. En nochtans kent Ed het
vak land- en tuinbouw door en door, maar
hij is tevens ook hopeloos verliefd op
natuur, tuin en milieu.
Het begint reeds met permacultuur, symbiose en de dwingende aanmaning om het
authentieke landschap als dusdanig te ervaren. In één adem worden synergie en zelforganisatie gelanceerd.
U zult vruchteloos in een verklarend woordenboek 'successieve niches' zoeken, een
beghp dat moet gezien worden in functie
van diverse boomstruikgewassen en sommige moerassen, en zelfs van gazon, muren en
wanden. Dit alles vernoemt de auteur in een
wel bijzonder lange adem.
Niet eerder dan bij de 'tussenstop' komt de
lezer eindelijk aan de iets praktischer aanpak
van het blo-tuinieren. Of moet ik schrijven
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'de praktische natuur van het tuinieren'?
Lees en geniet hierbij van uitdrukkingen als
'de stille kracht van humus', 'groenbemesters op een drafje', de schijnbaar overtollige
vraag; 'wanneer oogsten?' en vooral 'tovenaars met aarde en zieke planten'.
GROEN GEBOD
In 'Het juiste gevoel' vertelt Croeneweeghe
dat een tuin méér is dan een verzameling
van planten, dat biologisch zaaigoed niet zo
vanzelfsprekend is, evenmin ais rassenkeuze; de auteur gebiedt romantisch: ,,Heb uw
tuin hartstochtelijk lief".
Onder het alibi 'het eetbare landschap' vertelt hij over bomen en struiken van alle soorten: hoge bomen, klimmers en dalers en
dan gaat het ineens - vrij summier - naar
bio-groenterassen. Het verwondert dat Ed
daarover zijn licht niet is gaan opsteken in
Nederland, Gewoon omdat daar een en
ander grondiger, rustiger en vooral wetenschappelijker wordt aangepakt. 'Waar biozaden bekomen?' weet men intussen
breeduit, maat staat in tegenstrijd met de
bewehng dat bio-zaaigoed (voordien in de
tekst) 'niet zo vanzelfsprekend is'.
Dat klopt inderdaad, want tot nu toe vinden

wij in die lijsten van blo-zaden al teveel
gewoon minderwaardige rassen. Laat ons dit
aspect maar liever toevertrouwen aan de
Nederlandse specialisten-wetenschappers
terzake.
'Technieken en toepassingen over blo-tuinieren', zijn er wereldwijd te kust en te keur.
Het is de verdienste van Ed Croeneweeghe
dat hij die methoden allemaal opgezocht
heeft en ze voluit met naam, omstandigheden en technieken bespreekt.
Duidelijk spreekt de auteur zijn sympathie
uit voor 'de stad als tuin'. Hoewel wij toch
niet zo best weten waar blijven met die massa's vervuilde lucht.
Tot op heden wisten wij niet wat een
'yggdrasil-tuin' is. Dat deze best mooi kan
zijn zal de lezer in dit boek ontdekken. Maar
de bijlage over 'Cezonde voeding' zal allicht,
en terecht, met de grootste aandacht gelezen worden. En verdient dit ook.
Besluit: dit is geen boek om te verslinden,
maar om traag 'en aandachtig te lezen. En
desnoods te herlezen.
Rik Dedapper
c» De natuur van het tuinieren. Ed
Croeneweeghe. Uitg. Lannoo, TIelt
272 biz. 695 fr.

clinch laat gaan met een verworpene uft
een oud geslacht. Daar luidt de kernzin
'Het herte wordt geboden'. Vele van de
verwijzingen die in het Halewijnlied
onderkend worden, komen ook bij
Berkhof voor En het meest opvallende is
dat Berkhof ons een vertelling aanbiedt,
waarin een erudiete volkskundige de
hoordrol speeft.
EEN VERHAAL VOOR VANDAAG
Wat kan de lezer eraan hebben onder te
duiken in het Halewijnlied? De wereld is
sinds lang helemaal veranderd en de zoektocht moet toch met meer dan schrale
nostalgie te maken hebben. Nu de mondelinge overlevering wellicht helemaal
opgedroogd is kan men nog bezwaarlijk
van traditie spreken, wat maakt dat de loutere verkenningstocht ons in elk geval kon
boeien. Maar hoe diepgravend de studie
ook is, toch treffen ons punten waar de
auteur niet nader op ingaat. Zo is de
Vlaamse versie, voor zover we kunnen
overzien, de enige waar sprake is van een
galgenveld. We weten bovendien dat het
christianisatieproces veel langzamer is verlopen dan men doorgaans aanneemt, dat
wil zeggen dat bepaalde aspecten van de
heidense cultuur lang zijn blijven doorleven. Dat oude liederen dus een taai leven
beschoren zijn, mag niet verwonderen.
Verder is het ook zo dat liederen, als ze in
hun oorspronkelijke vorm onbegrijpelijk
werden, aanpassingen meekregen om de
toehoorder te blijven boeien. Dat galgenveld nu is, naar onze mening, een bewijs
van zo een aanpassing. Sinds de twaalfde
eeuw werd de rechtspraak in Vlaanderen,
sneller dan in andere gebieden, onder
invloed van de steden gehumaniseerd. Zo
betekende de foltering, vandaag een teken
van gebrek aan beschaving, een stap vooruit vergeleken met het totaal willekeurige
godsoordeel. Het is dus niet gemakkelijk
met deze en andere oude teksten om te
gaan.
Het kan raar klinken, maar de reactie op
de affaire-Dutroux en de heisa ontstaan na
de publicatie in een Engelse krant van
namen van pedoseksuelen, brengt ons bij
dft lied.
Zo was de Witte Mars - men koos voor de
maagdelijke kleur om zich met het
onschuldige kind te vereenzelvigen - een
acte van zuivering zoals we er sinds lang
geen meer gezien hebben. Niet alles is vergelijkbaar, maar de thematiek van
onschuld en verderf is van alle tijden.
Bart Haers
°» Het hoofd werd op tafel gezet.
Heer Halewijn in Vlaanderen en
Nederland. Johan Vanhecke. Met
twintig opgetekende versies van het
Halewijnlied. Uitg. Lannoo, Tielt. 220
bh., 795fr.

T iteraire reisgidsen zijn merkwaardige uitgaven, ze
leren je niet: 'En nu naar rechts en nu naar
links.' Literaire reisgidsen verklappen welke auteur hier
geboren is, geschreven heeft of van zijn stoel is gevallen.
En bovendien maken literaire reisgidsen auteurs
onsterfelijk, zelfs wanneer niemand meer hun werk leest,
blijft hun naam met streek of land verbonden.
•
De mistral is de gevreesde Provengaalse
wind en de Ventoux, de hoogste bergtop
van de Provence, is de thuisbasis van deze
vervaarlijke wind. De boven de boomgrens zo naakte en desolate berg is bij de
wielerliefhebbers vooral bekend van de
Ronde van Frankrijk, maar als magische en
mythische berg bij de kunsüiefhebbers
dankzij de grote Italiaanse dichter
Francesco Petrarca (1304-1374) die in
april 1336 deze berg heeft beklommen.
Frederic Mistral (1830-1914) is de vader
van en één van de zeven dichters en stichters van de Félibrige, een hterair verbond
dat de aandacht op de Provengaalse taal
en cultuur wilde vestigen.
BLAUWE LAVENDELVELDEN
De Vlaamse essayist Stefan van den
Bossche (°1962), de schrijver van deze literaire reisgids doorheen de Provence, het
land van René Char, Alphonse Datidet,
Jean Giono en Frederic Mistral is met het
schrijven van dit boek niet aan zijn proefstuk. In 1997 publiceerde hij bij uitgeverij
Lannoo een curieus boek 'Een kortstondige kolonie' dat hij in de ondertitel als een
'literaire documentaire' omschreef en dat
het verhaal veneh van een overzeese kolonie die honderden van onze landgenoten
in de 1ste helft van de 19de eeuw in
Guatemala wilden stichten. Het bizarre
verhaal van deze mislukking en van deze
geheel vergeten en totaal onbekende episode liet zich lezen als een goed gedocumenteerde detective of als een spannende
avonturenroman.
Ook zijn boek over de Provence, het zo
verleidelijke land van cipressen, krekels,
steeneiken en blauwe lavendelvelden is
opnieuw goed en grondig gedocumenteerd. De Provence, de voor vele kunstenaars zo aantrekkelijke landstreek.
Denken we even aan de schilders Vincent
van Gogh en Paul Cézanne, die zo geobsedeerd en gefascineerd was door die
andere berg van de Provence, de SainteVictoire. Deze berg die voor Jean Giono
als 'een spookschip bij klaarlichte dag'
was! Of denken we aan de zigeuners en

CULTUUR

hun jaariijkse bedevaart naar het strand
van een kustplaatsje waar ze een
Mariabeeld in zee dragen (die wordt niet
vermeld in dit boek!) en aan ai die horden
toeristen die altijd al luidop dromen van
dit haast mythische land.
OP DE RUG VAN EEN EZELTJE
De auteur heeft als een ideale literaire
gids en onvermoeibare speurder naar 'teksten, geboortehuizen en musea' gezocht
en heeft het terrein van zijn boek overzichtelijk afgebakend en ingedeeld in

•

Nijlen in een boekje over Charles Péguy
geprezen werd als 'genialen entomoligist'.
Onze reisgids bezocht in het plaatsje
Sérignan-du-Comtat een museum en stuitte hier op de sporen en restanten van een
wel zeer zonderlinge voorvader want
,,naast schrijver en entomoioog was hij
schilder, musicus, dichter enfilosoof".En
wat verder lezen we alsof het niets is: „In
zijn theorie over de onveranderbaarheid
van de species beschreef Fabre hoe de
sluipwesp haar hoofdschotel - de krekel voor consumptie prepareert. De krekel
krijgt eerst een drietal verlammende gif-

De adem
van Mistral
negen hoofdstukken. Zo kan de lezer die
met de auto of desnoods te voet of op de
rug van een ezeltje (zoals de beroemde
Schotse schrijver R.L. Stevenson die in de
19de eeuw een gedenkwaardige tocht
doorheen de niet minder mooie
Cevennen maakte!) de Provence wil doorkruisen met dit boek bij de hand deze
hoofdstukken lezen en raadplegen als
negen mooie en nuttige routebeschrijvingen. De mengeling van vele cultuurhistorische wetenswaardigheden afgewisseld
met literaire tekstfragmenten vormt een
vlot leesbaar en naadloos geheel. De in dit
boek bijeen gesprokkelde namen en citaten maken deze reis er allicht alleen maar
interessanter op. De lectuur van dit boek
leidt soms naar eerder onverwachte sporen en niet minder verrassende ontmoetingen.
EEN GENIALE INSEKTENKENNER
Zo brengt Stefan van den Bossche ons al
in het eerste hoofdstuk 'Noordelijke
Provence' met Orange als voornaamste
stad, hiiJean Henri Fabre (1825-1915) die
een voorvader van de beruchte Antwerpse
theatermaker en fratsen(kunsten)maker
Jan Fabre zou zijn en die door/an van

injecties. Volgens Fabre was dit het resultaat van miljoenen jaren oefening. Een
bewering die in zekere zin in tegenspraak
was met Charles Darwin, met wie hij overigens een amicale correspondentie
onderhield".
Deze Fabre was trouwens ook bevriend
met Frederic Mistral die 'de Homeros van
de Provence werd gedoopt'. En dit leidt
ons dan naar de eigenlijke hoofdfiguur
van dit boek (Mistral en zijn genootschap
de Félibrige) dat eigenlijk het genre van
de gewone reisgids grotendeels ontstijgt
door die haast alomvattende belangstelling voor allen die daar in deze wonderlijke landstreek of regio hebben geleefd en
geschreven. Met als enige kritiek en commentaar dat het fenomeen van de
Provengaalse troubadours wel wat al te
vluchtig en te luchtig werd behandeld.
Met als kleine uitzondering het verhaal
van de jongleur en üoubzdouT Raembaut
de Vasueiras die aan het hof van een markies in Montserrat verliefd werd op de ene
Beatrijs, de zuster van een zekere... jawel,
Enrico van Caretto (zie hiervoor blz. 29
en 30).
GEZELLE EN DE FÉLIBRIGE

In het vierde hoofdstuk over de Alpilles,
veruit het langste en meteen ook het
meest opzienbarende hoofdstuk met
plaatsjes als Tarascon en Saint-Rémy de
Provence misschien ook wel het hart van
de Provence, staat de meest interessante
informatie. Zo wordt er (op blz. 137)
gesignaleerd dat de "Vlaamse dichter/an
Vercammen ((1906-1984) de enige
Vlaming (en buitenlander?) was die ooit
lid van de Félibrige kon worden. Hij had
dan ook gedichten van Mistral in het
Nederlands vertaald. Deze Vercammen
zou ook beweerd hebben dat „er een correspondentie zou hebben bestaan tussen
Mistral en Guido Gezeik...". Maar het
raadsel werd nooit opgelost en die beweFréöéric Mistral, meöestictiter van öe Félibrige.

ring van Vercammen kon nooit worden
hardgemaakt want „in de nalatenschap
van Mistral en in het Gezelle-archief wordt
daar echter niet één spoor van teruggevonden. Beide dichters werden ook in
hetzelfde jaar geboren en promoveren
hun streektaal tot een literaire taal."
De lezer heeft het al gemerkt: dit boek kan
dienst doen als een ideale reisgids voor
wie in het spoor van Petrarca naar de
Mont Ventoux wil gaan. Of naar de sporen
van een kleurrijke stoet Nederlandstalige
schrijvers en dichters als Cyriel Buysse,
Louis Couperus, Felix Timmermans, Ivo
Michiels, Jo Gisekin, Stefan Hertmans en
Hubert van Herreweghen wil zoeken in
het zonnige land van de platanen.

De
Proven^aalse
auteur Jean
Giono
omschreef de
Mont Ventoux
als 'een spookschip bU klaarlichte dag'...

Hendrik Carette
«• De adem van Mistral. Stefan van
den Bossche. Uitg. Atlas,
Antwerpen/Amsterdam. 272 blz.,
900fr.

13

Zwijnenstal
Uit het boek 'De Wiedeweerga' van Erna van Haren en
tekeningen van Walter van Lotringen kozen wij onderstaand gediciit Van Haren is geen onbekende dichteres
- voor haar debuut 'De reis naar welkom geheten' ontving ze in 1988 de Cees Buddingh'-prljs - die zich nu
ook waagde aan gedichten voor kinderen Over verliefdheid, sneeuw, verveling en muziek,
Ik slaap vaak met het varken in bed
al zijn er mensen die dat heel erg smerig vinden
Het IS een klem bruin hangbuikzwijntje
en hij deelt al mijn patatjes met
Mijn vader en moeder zien het lachend aan,
al zijn er mensen die dit onbegrijpelijk vinden
Mijn vader zegt,
het leven op aarde is nu eenmaal een zwijnenstal
Dus maken we van het huis een stukje hem,
met een leven als van muis,
en kat
en hond
en zwijn
en al
c» De Wiedeweerga. Elma van Haren. Uitg. De
Harmonie - Amsterdam. 42 blz., 550 fr.
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NIEUW IN DE BIOS

AMERICAN PSYCHO

Bateman gaat voor een eerste keer over de rooie wanneer blijkt
dat zijn collega op het werk een mooier visitekaartje heeft dan hif
Toen Leonardo Di Caprio de hoofdrol aannam en daarna weer
zelf Een bijl brengt oplossing... Ondanks een vrijwel perfect alibi
weigerde, kreeg deze film zijn eerste schandaaltje. Toen 'American gerekend. Die kreeg reeds bekendheid kreeg met haar debuut 'I ruikt rechercheur Kimball (Willem Dafoe) onraad. In wat volgt zit,
psycho' later in Canada werd opgenomen, lokte dat heel wat pro- shot Andy Warhol'. De cineaste bracht Ellis' werk terug tot zijn naast tal van cynische moorden, ook wat erotiek. In tegenstelling
test uit, want de zwijgende meerderheid zag het niet zitten om een essentie en puurde daaruit een film voor de betere bioscopen en tot Ellis' bijwijlen gore boek brengt defilm je haast aan het lachen:
zo'n goor boek in hun stad te zien uitbeelden - de mensen zouden filmliefhebbers die gek zijn op seriemoordenaars.
de bloederige scènes zijn een parodie geworden. Toch blijft er ook
wel eens slechte gedachten kunnen krijgen. Na 'American beauty', Christian Bale zet een schitterende Patrick Bateman neer Die man ruimte voor Ellis' zwarte humor
'American gypsy' en 'American Babyion' is er nu dus deze psycho- leeft op cocaïne. Het geld dat hij daarvoor nodig heeft verdient hij 'American psycho' kan ook rekenen op goede muziek van John
paat naar de roman van Bret Easton Ellis. Die verscheen reeds in met het verkopen van inside-informatie. Hij is in perfecte licha- Cate, prachtige beelden van Manhattan en sterke vertolkingen van
1991 en weinigen dachten dat dit door velen verketterede werk melijke conditie, doordat bijzijn dagelijkse oefeningen maakt ter- Reese Witherspoon, Cara Seymmour, en Samantha Mathis. (***)
ooit zou worden verfilmd. Dat was evenwel zonder Mary Marron wijl hij naar de horrorfilm 'The Texas chainsaw massacre' kijkt.
Willem Sneer

•
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vergapingsfactor 10
Barbara Bach en
Robert Shaw In
'Force 10 from
Navarone'. Zat. 2
sept., VT4 om 21U.40

^•^ê^ Panorama Met als titel Tuendele, voorulti' leidt
William Van Lael<en een reportage in die terugblikt op de
leraarsloopbaan van VRT-journalist Walter Zinzen. 34 jaar
geleden gaf hij les aan het Lycée Tuendele in
Lubumbashi, toen nog het Institut Marie José geheten
HIJ keerde er voor het eerst terug en maakt de balans op
van 40 jaar Kongolese onafhankelijkheid. Later op de
avond (om 22u 50) wordt in 'Lichtpunt' een bezoek
gebracht aan Matonge, een heuse Afrikaanse wijk in het
hartje van Eisene. Zon. 5 sept.. Canvas om 20u.30.
^&=i^' In the name of humanity: The Hague Tnbunal
Op 25 mei 1995 werd het Den Haag Tnbunaal door de
Verenigde Naties in het leven geroepen en dit met een
drievoudig doel recht spreken, nieuwe misdaden voorkomen en een langdurige vrede in voormalig
Joegoslavië verwezenlijken. De doelstellingen bleken
helaas duidelijk te hoog gegrepen . Maan. 4 sept., Ned.
3 om 20U.25
^•<^t=i^ Bound Amerikaanse thriller van Larry en Andy
Wachowski uit 1996. Violet, de minnares van de kleine
crimineel Ceasar, heeft ook een verhouding met de
knappe dievegge Corky. Samen beramen ze een plan
om Ceasar een pak geld afhandig te maken ... DIns. 5
Sept., Canvas om 25u.05

(!">'

^•<^==-^ The Graduate Amerikaanse komedie van Mike
Nichols uit 1967, Benjamin Braddock heeft zijn studies
met succes afgewerkt. Zijn rijke ouders twijfelen er niet
aan dat hij nu in de zaak van zijn vader zal gaan
Benjamin voelt daar echter weinig voor. Even onbehaaglijk voelt de jongeman zich tegenover Mrs.
Robinson, die er tenslotte in slaagt hem te verieiden.
Wanneer Benjamin verliefd wordt op Elaine, de dochter
van de Robinsons, weigeren die hun toestemming voor
een huwelijk . Eerste grote filmrol van Dustin Hoffman.
De muziek is van Simon & Garfunkel Woens. 6 sept,
Canvas om 21 u.30
^ ' s r i ^ Boomerang Marcus Graham is kaderiid in een
cosmeticabedrijf en is daarnaast ook een onverbeteriijke rokkenjager Wanneer het bedrijf wordt overgenomen krijgt hij een nieuwe baas, de knappe Jacqueline...
Amerikaanse komedie uit 1992 met Eddie Murphy e.a.
Dond. 7 sept., Ned. 2 om 21 u.
No trains no plains Nederlands melodrama van
Jos Stelling uit 1999. Gerard heeft besloten voorgoed
naar Italië te trekken In zijn stamkroeg neemt hij
afscheid van zijn vrienden. Tot Gerards verdnet maakt
zijn aangekondigde vertrek weinig indruk, tot uitlekt dat
hij de broer is van de beroemde charmezanger Mario
Russo. Vry. 8 sept., Ned. 3 om 23u.35
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„Vrouwen gniffelen om de vaststelling dat
er niet minder dan achtduizend zenuwen
in de clitoris lopen, dubbel zoveel als in
een penis die daarenboven ook het urinekanaal bevat." Ziedaar één van de wetenswaardigheden die wij konden vernemen
uit Knack van 23 augustus jl. Het actuahteitenmagazine had een coververhaal over
vrouwen. Sterke vrouwen? Natuudijk!
Vrouwen die sterker zijn dan mannen?
Vanzelfsprekend! Vijf bladzijden victorieberichten over het bionische wezen
'vrouw'. Op de ladder van evolutie kwam
daarna de mannetjesgorilla en op de
derde plaats - voor wie daar nog interesse
in zou hebben - de mannelijke versie van
de homo sapiens. '8000 zenuwen en dat
zonder dat erover gezeken moet worden':
een bevinding een kwaliteitsweekblad
waardig. Dan denk je dat zo'n stuk wel
geschreven zal zijn door de laatste van de
Dolle IVÏina's, maar niets is minder waar.
Het is man Dirk Draulans die voor dit
stukje onderzoeksjournalistiek verantwoordelijk is. „Een weekblad heeft weekdieren als journalisten" maakte er iemand
een grapje. Maar dat is manifest onwaar.
Draulans is geen weekdier, hij is ontegensprekelijk een 'nieuwe man', een begrip
dat - ook al zuUen de feministen het in alle
toonaarden ontkennen - eerder het gevolg
is van commercieel denken dan van een
eeuw lang actievoeren.
MAN. DIT MOETEN UW BLADEN ZIJN
De beperkte creatieve vermogens van 's
mans geslachtsdeel hebben er waarschijnlijk toe geleid dat hij met zijn hersens is
gaan denken. In Vlaanderen heeft dat
recent geleid tot het uitbrengen van twee
nieuwe maandbladen die zich richten tot
de man of wat daar nog van over is.
Eindelijk, na jaren Marie-Claire,
Cosmopolitan, Talkies en Feeling, heeft
mannelijk Vlaanderen ook waar het volgens de marketing recht op zal moeten
hebben: mannenbladen. En van wat
wordt die Vlaamse man geacht te houden?
Van vrouwen en wagens die alleen in het
bereik liggen van superrijke sport- en
andere sterren. Zowel Menzo (uitgegeven
door Mediaxis dat ook verantwoordelijk
is voor Humo en Libelle) als Ché (uitgegeven door De Vrije Pers van o.m. PMagazine) hebben dan ook een vergapingsfactor 10. Lezers worden even in de
waan gelaten dat ook zij de loterij kunnen
winnen. Zeker voor de jongste Ché gaat
die vergelijking op: Brigitta Callens,
gewezen miss-België, siert er de cover met
op haar bovenlichaam weinig meer dan
een kraslaagje. Wie het verwijdert heeft 1

kans op 350 dat hij - of zou er ook een 'zij'
in geïnteresseerd zijn? - Brigitta's borsten
te zien krijgt. Het gros van de lezers moet
het evenwel doen met zedig bedekte
koopwaar.
Het initiatief getuigt van een zelden geziene koopmansgeest. Zelfs Le Soir, vond het
voorpaginanieuws. Ons exemplaar is overigens nog krasvrij: voor de helft van de
prijs mogen liefhebbers hun kans wagen
Bij Menzo valt niets te habhen: Jonathan
Nsenga en Kim Gevaert staan in hun
adamskostuumpje op de voorpagina.
Enkele dagen nadat het blad in de handel
lag, kwamen beide atleten plots tot de
vaststelling dat ze daarvoor eigenlijk geen
toestemming hadden gegeven. Vanuit
Menzo-kringen klonk het dat Nsenga en
Gevaert geld willen {Belang van Limburg,
25 aug. jl.). Je zou haast gaan denken dat
dit soort welles-nietes spelletjes vooraf
vakkundig worden georchestreerd: ook
Ché had al soortgelijke foto-perikelen met
missen.
DIEET
Voor het overige valt over beide bladen
bijzonder weinig te zeggen: we behoren
dan ook niet tot de doelgroep.
Nieuwkomer Menzo heeft dat beetje voor

De olympische gedachte

op Ché dat er ook, zij het weinig, leesartikels in staan en niet enkel lang uitgesponnen onderschriften. Het blad heeft - mede
door de keuze van BV's als Stijn Meuris,
Jean-Pierre Van Kossem, e.a. - een bijzonder hoog Humo-gehalte. Beide bladen
leren ons ook dat Jef Rademakers - de
man die Nederiand de 'Pin up-club'
bezorgde en Vlaanderen Wendy van
Wanten - zich tegenwoordig op de kortverhalen gooit. Zowel Ché als Menzo
publiceren ze ook. Rentenier Rademakers
heeft niet alleen de mannen bij hun pietje
gehad, ook de uitgevers van voor hun
voorbestemde bladen. Nog dit: nogal wat
mannen, ook de nieuwe, zijn zwaarlijvig.
Een dieetrubriek lijkt ons op termijn dan
ook een extra winstgevende factor in de
wereld van de mannenbladen.
(gv)

Een nieuwe herfst,
een nieuw begin
Binnenkort op uw scherm
Sinds enkele dagen wordt u verondersteld weer voor uw TV-scherm te zitten en te genieten van nieuwe avonturen van Paul Jambers, Goedele
Liekens en andere Vlaamse TV-detten. Wij nemen nog kort de tijd om terug
te blikken naar de afgelopen TV-zomer. De netten van de openbare omroep
deden het daarbij redelijk. TVTs 'Vakantiejob' had af en toe betere momenten en ook de van de BBC overgenomen docu-soaps over o.m. de politie,
makelaars en recruten stegen uit boven de doorsnee zomerlucht. Canvas
was - enkele uitzonderingen niet te na gesproken - meester in de sport en
het herhalen van zichzelf. Jammer dat op het tweede VRT-net Juist in
nieuwsarme perioden niet meer geïnvesteerd wordt in duiding, daarom
niet noodzakelijk van eigen bodem. Anderzijds blijven wij vragende partij
voor een formule van thema-avonden of 'Zomergasten' (A/edJ) op het verdiepende net. Zonder een pedante Adriaan van Dis. maar met bv. een Jan
van Rompaey of Walter Zinzen in de rol van gastheer Dan hoeven interessante mensen ais pakweg Herwig Van Hove tenminste niet bij Jan Leyers in
de fitness Mede daarom betreuren wij het dat de Champions League - hoe
goed het voetbal bij tijd en wijlen ook Is in deze superiiga - de komende
maanden weer spelbreker zal zijn voor een net dat zeer verdienstelijk werk
levert. Een voetbalverdeiing met Nederiand is - ook ai uit financieel oogpunt - misschien het overwegen waard. Wij wensen u hoe dan ook een
prettige herfst en een nog betere TV-winter
Krik

Bintjes en stikstof
Het aardappelras Bintje (Gelderse Muis) is een zeer mooie
en smai<eiiji<e aardappel; maar is dan weer extreem ziei<tegevoeiig. En zo komt het dat men dit gewas veei meer dan
tienmaai moét bespuiten met pesticiden. En ten overvioede worden ze nog maar eens extra bemest met stil<stof; en dit op zo'n ziel<elijl< gewas...
Meer stil<stof betelcent meer rendement; tot zover klopt
een en ander. Maar er zijn nog heel wat vrij resistente rassen, mét goede kwaliteiten en die daarbij nog evenveel
renderen als de 'Muizen'.
Die resistentie is nooit 100 % en er zal op dergelijke verzo-

pen zomers toch ook een paar maal moeten gespoten
worden met Bordelese pap. En uiteraard niet bemest worden met dat kwalijk stinkende goedje, dat men (drijf-)
mest durft noemen.
Maar... 'de tussenpersonen' dringen bij onze landbouwers
erop aan om toch maar zeer grote oppervlakten Bintje te
telen voor uitvoer naar het klamme Nederland en het al
even luchtvochtige Engeland.
En zo wordt de Vlaamse verbruiker meermalen geroldmeer geld betalen voor de tot 13 en meer keren met
pesticiden bespoten aardappelen en dan nog maar eens
extra betalen voor zware betoelagingen aan de telers.
#

Patabanic
Volledig eens met de vraag van VU-voorzitter Geert Bourgeois tot de oprichting
van een databank (W7?, 24 aug. jl. -'Geen
prioriteit?'). Alleen moet men er zich voor
hoeden een databank op te zetten die
voor iedereen toegankelijk is. Zoals een
medewerkster van het gerecht stelde, zou
het in eerste orde van belang zijn dat parketmagistraten over die opgeslagen gegevens kunnen beschikken. Anderzijds denken we ook dat het essentieel is dat zo een
databank niet gevoed wordt met hangende zaken. 'Big brother is going watching
us' en niemand weet wat er met anonieme
klachten allemaal zou kunnen gebeuren.
Bart Haers

Carrefour
Vandaag vastgesteld dat Carrefour, een
extremistisch-Franstalige periodiek uitgegeven met financiële steun van de Franse
Gemeenschap, ook in Halle en tot in de
gemeenten Herne en Bever verspreid
werd.
Vreemd is wel dat dit gebeurt door De
Post (Carrefour wordt niet in een ondoorzichtige omslag verspreid).
Wat moet hiertegen gedaan worden?
Rik Wouters,
Ruisbroek

Far Oer
Volgens de Financieel Economische Tijd
lonkt voor de Far Oer-eilanden de onafhankelijkheid. 45.000 mensen zullen
voortaan op eigen gelegenheid aan het

wereldspel van de volkeren meedoen. En
Vlaanderen? Wij laten ons in de hoek praten om toch maar niet voor vermaledijde
nationalisten te worden uitgescholden.
Zijn we nu werkelijk te verlegen om te
nemen wat overal ter wereld , zélfs voor
een gemeenschap van 45.000 mensen, als
een normaal recht wordt beschouwd?
Waarom aarzelt de 'VU? Moeten het dan

Gastarbeiders
Ik zou geen bezwaren hebben tegen het
feit dat Walen in Vlaanderen komen werken.
UIT DE REGIO

Rik Dedapper,
Geraardsbergen

WEDERWOORD

waarlijk anderen zijn, die het in onze
plaats zullen doen?
Jaak Peeters,
Olen
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eij al dat gelul hierover op TV werd vermeld dat het loof
van die aardappelen moet doodgespoten worden om te
voorkomen dat de knollen niet ziek worden en zouden
gaan rotten. Maar dat is tenslotte een sinds lang gekende
maatregel, die zeker en vast niet impliciet gebonden is aan
één, of déze, verregende zomer.
Rassenkeuze, strenge teeltwisseling, beheerst en verantwoord bemesten dus, waarmee ook in de gangbare landbouw wel wat meer rekening zou moeten gehouden worden.

^

Maar wat als ze hier FDF-kemen oprichten
en culturele rechten doen gelden?
Moeten zij zich dan in de kortste keren
laten germaniseren?
Ofwel komen ze niet, indien zij toch zo
tegen hun zin Nederlands leren... en voeren wij de fiscale apartheid in.
A. Jacobs,
Gent

•

Vanvelthoven in voetspoor van VU&ID-Essen
VU&ID Essen is verheugd dat SF
volksvertegenwoordiger Vanvelthoven de voorstellen die de VU in
Essen al bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen lanceerde om de
gevolgen van de inwijking van grote
aantallen Nederlanders in de grensstreek op te vangen, overneemt.
Dirk Smout, VU-fractieleider in de
gemeenteraad:,,Zoals Vanvelthoven
stellen wij voor om een woonruimteregeling, naar Nederlands voorbeeld, in te voeren. Daarbij kunnen
bepaalde voorrangsregels worden
vastgelegd, waarbij personen met
een binding aan de gemeente bij
voorkeur in aanmerking komen voor
de beschikbare bouwgrond en de
woningen
in
de
gemeente.
Dergelijke regels gelden, zoals
Vanvelthoven aanhaalt, reeds in veel
sociale verkavelingen."
VU&ID Essen wijst er ook op dat de
invoering van het
Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen het probleem verergert. Terecht wordt in dit
kader gesteld dat in landelijke gebieden nog slechts een beperkte hoeveelheid nieuwe woningen kan worden opgericht. Met Vanvelthoven
vreest VU&ID-Essen echter dat alle
beschikbare woningen in handen

zouden komen van fiscale vluchtelingen uit Nederland.
D. Smout: ,,Merken we op dat een
beperking van de bijkomende woonruimte zonder de mogelijkheid om
te bepalen naar welke sociale groepen de woongrond in de eerste
plaats dient te gaan ofwel een lege
doos zal blijken, ofwel aanleiding zal
geven tot zeer forse prijsstijgingen.
Ovehgens stellen wij enige dubbelzinnigheid vast bij de SR Het
decreetvoorstel Van VaerenbergtiSuyl(erbuyk, dat een vorm van
woonruimteregeling vooropstelde,
kreeg nooit veel socialistische steun,
misschien omdat de Franstaiigen er
een bedreiging van hun positie in de
Vlaamse Rand rond Brussel in zagen.
Ook de plaatselijke Essense SP-afdeling is nooit echt enthousiast
geweest voor de voorstellen die
VU&ID, en nu ook Vanvelthoven,
rond woonbeleid naar voor heeft
geschoven."
Verder vindt VU-Essen de belastingproblemen die Vanvelthoven aanhaalt niet nieuw. Veel gemeenten
zoeken al geruime tijd naar een
goed systeem en parlementsleden
uit de grensstreek hebben al herhaaldelijk aangekondigd de belas-
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tingbasis voor de grensgemeenten,
die wegens het dubbelbelastingverdrag met Nederland kunstmatig laag
IS, te willen uitbreiden. VU&ID-Essen
rekent erop dat dergelijke initiatieven in het vervolg niet alleen in de
gemeenteraden maar ook in het
parlement op SP-steun zullen kunnen rekenen.
D. Smout:,,Tenslotte willen wij benadrukken geen problemen te hebben
met de Nederlandse inwijkelingen of
met de Nederlanders in het algemeen. Essen wordt omringd door
Nederlandse gemeenten en de verstandhouding is erg goed. Overigens
vond ook een Nederlandse Essenaar
de weg naar de VU&lD-lijst. Wel probeert de alliantie de sociale gevolgen van een te grote inwijking op te
vangen en het groene karakter van
het buitengebied veilig te stellen.
Dezelfde problematiek stelt zich
trouwens in een aantal gemeenten
rond de grote steden, waarvoor
dezelfde oplossingen wellicht een
stap in de goede richting kunnen
vormen."
Meer info tel. 03/677.12.22. Fax
03/275.62.68. URL www.vu.be/essen
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T_I oe in 's hemelsnaam komt een mens terecht in een
van Europa's meest onherbergzame
landschappen? Een Vlaamse schilder riep dit rotsig land
tot 'Hemelzichten' uit. De rusteloze reiziger vindt er
ontzagwekkende verlatenheid.

j "

„De mensen praten zo hard dat ze zichzelf
niet eens meer kunnen verstaan. En de
geesten, ja, de geesten die fluisteren nu
eenmaal."

VANUIT SHANNON
Als men dit oude gezegde van
Amerikaanse indianen aan den lijve wil
ondervinden en eens met de geesten in
verbinding wil staan, moet men zo snel
mogelijk een reis richting Shannon boeken, en van daaruit de weg op naar Ennis,
de hoofdstad van het Ierse graafschap
Clare. Daarna weer verder naar
Lisdoonvarna, waar je de kustweg langs de
Adantische Oceaan neemt om in het hart
van The Burren te belanden.

rieachtige proporties. Rivieren en meren
zijn er niet, maar wel regent het er vaak
en veel en die regen druipt door de
onder de leisteen gelegen poreuze kalksteen, waardoor talrijke grotten en onderaardse rivieren ontstonden. En dat de
mens van geen kleintje is vervaard,
bewijst de geschiedenis. Sinds de oertijd
was hier menselijke aanwezigheid, wat
bewezen wordt door de meer dan honderd prehistorische grafkamers en de
meer dan vijfhonderd stenen forten.

HOE IN 'S HEMELSNAAM?

In The Burren
krtlgen desolaatheld, eenzaamheid en
schoonheid
hun ware betekenis.

Hoe in 's hemelsnaam komt een mens
daar terecht? Toch niet uit vrije wil, denk
je dan. Maar als je getrouwd bent met een

In het hart van
The Burren
Rij je naar het noorden toe, krijg je een
der mooiste vergezichten van de wereld
te zien, nj je naar het zuiden, kom je uit
bi) de rotsen van Moher, een vrijwel loodrecht oprijdende ontzagwekkende rotsmuur van zwarte, met wier en onkruid
begroeide, donkere zandsteen met een
hoogte van 180 meter, die wellicht het
meest imposante rotsgebergte langs
welke Europese kust ook vormt.

ROTSIG LAND
4

The Burren, gelegen ten noorden en ten
noordwesten van Lisdoonvarna, kun je
met enige verbeelding een goddelijke
schepping noemen. God had nog wat
zand en wat keien van diverse grootte en
toen ie niet wist waar ermee te blijven,
wierp hij ze neer in West-Ierland.
Generaal Ludlow, een van de huurmoordenaars van de Engelse verdrukker
Cromwell, noemde in 1651 The Burren
„een ruw land waar niet genoeg water is
om een man te verdrinken, geen hout om
hem op te hangen en geen grond genoeg
om hem te begraven."
En zo is het sindsdien steeds gebleven.
The Burren komt van het Ierse boireann
wat 'rotsig land' betekent. Het is een
desolaat, heuvelachtig en terrasvormig
maanlandschap van grillig gevormde leisteen door evenwijdige goten gekerfd.
Het wordt een van de meest primitieve
landschappen van Europa genoemd,
omdat het in zijn ontzagwekkende,

*'

doodse verlatenheid op dramatische
wijze de nietigheid van de mens weerspiegelt. Het is ook wel eens de grootste
rotstuin van de wereld genoemd
Naarmate het plateau in de richting van
de zee afdaalt, valt het uiteen in een
warhoop van reusachtige keien en is de
kust bezaaid met stenen van nachtmer-

vrouw van Oostende en in Antwerpen
woont, wil deze het gebulder en de eenzaamheid van de zee wel eens missen, de
Atlantische oceaan leek haar een goed
surrogaat. Tot een vriend van een vriend
vertelde over deze desolate streek kwam
haar hippieverleden weer boven én de
tijd van de yoga én van de Indische kleren... En wij urenlang bezig waren
Vlaanderen en de wereld te verbeteren.
Toen die vriend uiteindelijk ook nog met
een B&B-adresje kwam aanzetten, was er
geen houden meer aan.
We dienden er wel op te letten op de kustweg tijdig uit te kijken, want als we aan
een blauwgeschilderde pub kwamen,
waren we reeds te ver
De promotiefolder vertelde dat alle
kamers naar de hoogste standaard gemeubeld waren, en uitgerust met luxueuze
suite en faciliteiten. Wat kon er dan nog
misgaan?
En er stond nog meer in de folder: een
ongehinderd uitzicht op het kleinste van
de Aran-eilanden, Innisheer, de rotsen
van Moher, de hele Galway Bay met op de
achtergrond de bergen van Connemara
tot het in het noordwesten gelegen Black
Head Rock.
En Anna Towler, de schrijfster van de folder, had niet gelogen over Crumlin
Lodge, haar accommodatie.
Het was er allemaal, en nog méér. Dat
meer was de Vlaamse kunstschilder en
illustrator Peter Goossens, die hier blijkbaar reeds vele malen rust en inspiratie
was komen zoeken, en nog maar net een
tentoonstelling achter de rug had,
'Skyscapes' (Hemelzichten) genaamd, met
doeken die allemaal in Crumlin Lodge
waren ontstaan, sommige ervan geschilderd vanuit zijn slaapkamer. Je opent 's
morgens je ogen en zit in een schilderij.
M'n He^e wat wil je nog meer?

EN ER IS MEER
Naast vissen, golfen, schilderen, fietsen,
wandelen, kun je natuurlijk ook de omgeving met een wagen verkennen. En er is
heel wat te zien. Zo heb je wat verder in
Ballyvaughan het eigenaardige Newton
Casüe, een van de vele honderden woontorens die Ierland rijk is, en die vierkant is
aan de basis maar rond eindigt. De begane
grond deed als opslagruimte dienst, de
eerste en tweede etage dienden als verdedigingslinie en pas op de derde verdieping
vind je het belangrijkste woonvertrek. Op
enkele kilometers daarvandaan staat het
stenen ringfort Cahermacnaghten. In de
directe omgeving vind je ook Kilfenora,
stad van de kruisen genoemd vanwege de
drie hoge kruisen op het kerkhof, ze dateren uit de 12de eeuw.
Na een kleine verplaatsing kom je bij
Caherballykinvarga, een stenen ringfort
met een dubbele wal uit de ijzertijd, die
dan weer omcirkeld is door een gordel
schuin opstaande stenen, die een stormaanval moeten verijdelen. De terp
Poulawack is 20 meter in doorsnee en is
een grafheuvel uit het bronzen tijdperk.
En als je een hunebed van 4000 jaar voor
Christus wil zien, laat je het stenen ringfort van Caherconnell links liggen, om bij
de Poulabrone Dolmen te komen. Hierin
werden, verspreid over een periode van
zeshonderd jaar, zeker 22 mensen begraven.

terecht in Fanore, wat van het Ierse
Fainne oir ('gouden glooiing') komt, waar
je achter ongerepte zandduinen een fraaie
baai ontdekt. Daar kun je ongestoord
genieten van de grootste eenzaamheid.
Walter Soethoudt

Lijkt dit je allemaal maar niks, en wil je
juist de zon (maar dat is steeds een risico
in Ierland), de zee en het zand, dan kun je
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