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EUROPEES PARLEMENT VOOR HET 
EERST BIJEEN NA 12 JUNI 

VOLKSUNIE ZETELT IN 
DE EUROPESE 
RADIKALE ALLIANTIE 
Welgeteld zed weken na de Europede verkiezingen van 12 

junijL kwam het Europees Parlement vorige week voor het 
eerdt in zijn nieuwe damen^telling bijeen te Straatsburg. 
Het werd een bewogen week: niet-herkozen parlementsleden 
namen stiüetjcd afscheid, de nieuwelingen van hun kant 
liepen er soms wat verloren bij—een beetje zoaL scholiertjes 
tijdend de eerste schooldag. Er was ook nieuws over de 
samenstelling van de politieke groepen. Het zijn er nu 
negen. De oude Regenboogfraktie verdwijnt. De vier 
verkozen regionalisten zetelen voortaan in de Europese 
Radikale Alliantie. 

V
oortcian telt het Europees 
Parlement 567 Europarle
mentsleden. Voor de Eu
roverkiezingen van 1994 

waren het er nog 518. Het Par
lement telt nu negen politieke 
groepen. De socialistische frak-
tie blijft verreweg de grootste 
met ruim 198 leden. De Britse 
Labour-partij vormt er de 

WAARHEID OF CYNISME? 

H
et goede nieuws over de 
federale begroting komt 
een beetje raar over. Plots 
gaat het allemaal zoveel 

beter en zijn de vooruitzichten 
schitterend. Het mag de re
gering dan ook niet verbazen 
dat de publieke opinie, voor 
zover zij niet met vakantie is, 
argwanend toekijkt. Zelfs de 
doorgaans regeringsgezinde 
kommentatoren reageren 
voorzichtig, zij hebben het 
goede nieuws veiligheidshalve 
dan maar tussen aanhalings
tekens gezet. En de Financieel 
Ekonomuche Tijd, goed thuis in 
die zaken, gaat het verst. 
„Khnkklare onzin" titelt de 
krant. Zij legt uit •waarom. 

Het is onzin te belasten en te 
besparen in perioden dat de 
konjunktuur zwak is en de 
besparingen te laten stilvallen 
op het ogenblik dat de kon
junktuur herneemt. 

Bij hoogkonjunktuur komt het 
er op aan via besparingen een 

appeltje voor de dorst aan te 
leggen. 

Voor de gebezigde, omge
keerde ^ve^kwijze ziet de krant 
een ,,Belgische gewoonte": het 
besparingsbewtistzijn van de 
schuldenmakers leeft pas op 
als ze één millimeter van de 
afgrond staan. 

Dat er geen nieu-we lasten op 
de schouders van de bevolking 
worden gelegd is een goede 
zaak, lasten zijn er reeds ge
noeg. Maar de boude bewe
ringen cJs zou de werkloosheid 
worden teruggedrongen en de 
ekonomie voldoende herleeft 
lijken ons voorbarig. Wij ho
pen natuurhjk dat de prille 
beweging zich in de goede 
richting verderzet maar er zijn 
elementen die ons ongerust 
maken. 

Is de herleving toevaUig of van 
lange duur ? En als zij stevig is, 
wordt er wel rekening gehou
den met mogelijke incidenten ? 
Wij zijn nog niet vergeten hoe 

meeste dominante nationale af
vaardiging met -welgeteld 62 le
den. Labour-parlementslid Pau
line Green wordt dan ook de 
nieuwe socialistische fraktie-
voorzitter. 

De kristendemokratische frak-
tie telt 1-57 leden, -w.o. de 18 
Britse konservatieven. Martens 
\vordt er fraktievoorzitter. Tin-

de Golfoorlog ooit voor on
verwachte boosdoener 
speelde. In deze \vereld -waarin 
plotse opstoten van regionale 
konflikten zo voor de hand 
liggen zijn dergelijke herha
lingen niet ondenkbaar, spijtig 
genoeg. Dehaene noch Van 
Rompuy hebben een zeg in 
landen -waar potentaten de -vin
ger aan trekker houden om 
oliekrises uit te lokken. Voor
zichtigheid blijft dus geboden. 

Dat deze regering m het voor
uitzicht van verkiezingen een 
fraai gezicht -wil opzetten is 
haar goed recht maar mag haar 
niet -weerhouden open kaart te 
spelen met de belastingbeta
ler. 

Bovendien ergert het ons dat 
de zogenaamde Maas
tricht-norm als dooddoener 
wordt gehanteerd. Wat zou de 
regering gedaan hebben mocht 
deze niet zijn opgelegd? 

Raar is ook dat nog zeer recent 
gezaghebbende stemmen (de 
Hoge Raad voor Financiën, 
goeverneur Verplaetse) de toe
stand zeer zwart afschilderden 
en dat nu plots alles, maar dan 
ook alles, ten goede is gekeerd. 

Vandenieulebroucke voortaan in 
de Europese Radikale Alliantie. 

demans wordt een doodge-wone 
„back-bencher". De hberale 
fraktie is de grootste onder de 
,,kleine" frakties en telt 43 le
den, -weiaronder de zes verko-
zenen van de Lega Nord. Die 
-was tot mei 1994 lid van de 
Regenboogfraktie maar -werd 
uitgesloten toen ze in een re
gering stapte met Forza Italia 

Werkten zij met foute cijfers, 
vvraren zij een -wijle onoplettend 
of zijn zij onbekwaam ? 
Of is Herman Van Rompuy 
een tovenaar ? 
Onze vrees is groot dat al deze 
vragen negatief moeten -wor
den beantwoord en dat de fe-
derede regering zich op cy
nische -wijze een goed rapport 
heeft geschreven. Géén nieuwe 
belastingen, klinkt goed in 
Vlaanderen; geen nieu-we be
sparingen, klinkt goed in Wal
lonië. 
Mocht dat zo zijn dan be
treuren vvaj deze ^verk^vijze ten 
zeerste, het komt allemaal zo 
ongeloofwaardig en ,,belgisch" 
over, en ligt zo ver -weg van de 
levende reahteit. 
Het -wordt tijd dat in het be
grotingsdebat de deelstaten 
een rol gaan spelen, te meer 
daar zij voor haast alle vlakken 
van het maatschappelijk leven 
bevoegd zijn. Vandaag staan zij 
totaal buitenspel. 
Het radikalisme van minister 
president Van den Brande dat 
op 11 juh zo aandoenlijk klonk 
verbleekt bij deze werkelijk
heid. 

Maurits Van Liedekerke 

van Berlusconi en de neo-fas-
cisten van de Alhanza Nazi-
onale. 

Verenigd Europees Links (de 
kommunisten) is de vierde frak
tie van het parlement met 28 
leden. Forza Europa is de Eu
ropese versie van Forza Italia en 
telt 27 leden. Volgen de gaul-
üsten van Chirac met 26 leden, 
de groenen met 23 leden, de 
Europese Radikale Alliantie en 
de fraktie Europa der Volkeren, 
elk met 19 leden. De verko-
zenen van de neo-fascistische 
AUeanza Nazionale, het Front 
National en het Vlaams Blok 
slciagden er deze keer niet in een 
fraktie te vormen. Men vindt ze 
terug op de zetels van de zgn. 
niet-ingeschrevenen. 

Enkele maanden voor de Eu
ropese verkiezingen vond in Pa
rijs een vergadering plaats tus
sen vertegenwoordigers van de 
Regenboogfraktie, de Mouve
ment des Radicaux de Gauche, 
D'66, de Radikal Venstre uit 
Denemarken en de Engelse Li
beral-Democrats. Ook de Ita
liaanse Partito Radicale van 
Marco PanneUa -was er ver
tegenwoordigd. Er werd ge
peild naar de bereidheid om na 
de verkiezingen van juni 1994 
een nieuwe fraktie op te richten 
die voldoende groot zou zijn om 
de balans hnks-rechts in het 
Europees Parlement te kunnen 
doen omslaan. Er -werd afge
sproken onmiddellijk na de ver
kiezingen terug met elkaar kon-
takt op te nemen. 

EEN REGIONALISTISCH 
DEBACLE 

Die verkiezingen -waren alles
behalve schitterend voor de 
oude Regenboogfraktie die met 
8 verkozenen terugk-wam. De 
Denen hadden het goed ge
daan: ze misten net hun vijfde 
zetel. De regionahsten daaren
tegen stelden teleur: alleen de 
Volksunie (1), de Scottish Na
tionalist Party (2) en de Co-
alicion Nacionalista (1) met de 
vertegen-woordiger van de Ka
narische eilanden vaardigden 
parlementsleden af. 

Plaid Cymru (Wales) haalde 
voor de zoveelste keer opnieu-w 
geen zetel, in Frankrijk -werd de 
uitslag een -ware reimp 
(0,39% !), in Italië kwamen de 
Sarden niet terug en de lijst 
rond de oud-burgemeester van 
Venetië met Francesco Moser 
deed het zwakker dan ver
wacht. De oude vrienden van de 

(letj i'crder liLz, 6) 
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DOORDEWEEKS 
• In de toespraak van Al
bert II aan de vooravond 
van de nationale feestdag 
werd deze keer niet gezin
speeld op amnestie. Hoewel 
de be^-Tijding van België -wel 
in berinnering gebracht 
werd, pleitte de koning niet 
voor een "verzoening tussen 
de burgers" 

• De Vlaamse regering zal, 
in overleg met de andere 
gemeenschappen, bij de fe
derale regering aandringen 
om de feestdagen van de 
gemeenschappen volwaar
dig te erkennen als betaalde 
feestdag. Dan wordt 11 )uli 
een betaalde feestdag 

• In september kunnen 
drugverslaafden in de 
Franse apoteken voor vijf 
Franse frank (30 Bfr) een 
stéribox kopen In dat fran-
glais doosje zitten twee naal
den, twee m alkohol ge
drenkte watten, een voor
behoedmiddel en een 
aids-preventieboodschap. 
De Franse minister van So
ciale Zaken Simone Veil 
trekt daarmee ten strijde te
gen de \ erspreidmg van aids 
in het milieu van de drug
verslaafden. 

• Einde deze week \vordt 
duidelijk of jali '94 tweede 
of derde wordt m het klas
sement der warmste juü-
maanden van deze eeuw. 
Eerste wordt juli '94 alvast 
niet meer: de gemiddelde 
maximumtemperatuur van 
)uh '76 bedroeg 26,3° C, en 
dat is met meer te kloppen. 

• JVleer dan 90% van de 
diefstallen m ons land blijft 
onopgelost. De dieven van 
auto's, motoren en fietsen 
gaan zo goed als ongestraft 
met hun buit aan de haal. 
Aan diefstallen in huis daar
entegen is heel wat meer 
nsiko verbonden; 69% van 
deze misdrijven wordt op
gelost Van de moorden en 
doodslagen wordt 73% op
gehelderd 

• De seniorenpartij W O W 
beleeft woelige tijden. Na 
het onverwachte sukses bij 
de Europese verkiezingen is 
Waardig Ouder Worden nu 
ten prooi gevallen aan intern 
geruzie. De partij spatte uit 
elkaar m een fraktie die 
WOW-getrouw blijft, en een 
fraktie die naar Nederlands 
voorbeeld onder Algemeen 
Ouderenverbond Vlaande
ren aan politiek wil doen, 

• Zondag wordt het over
lijden van Koning Boude-
wljn herdacht met herden
kingsmissen, fakkeltochten, 
registers, akadenusche zit
tingen en zelfs een wieler
wedstrijd voor amateurs 
Voorlopig nog geen Vlaamse 
kermis. 

• Koning yMbert zou beslist 
hebben aanwezig te zijn op 
de Fêtes de Wallonië in 
september. Daarmee komt 
het Hof tegemoet aan de 
Franstalige kritiek op Al
berts aanwezigheid in 
Brugge voor de Guldenspo-
renmaraton 

VOORSPELD 
Voor de tragedie aan de Za-
irees-Ruandese grens schieten 
woorden te kort. Begin deze 
week stierven in de vluchte
lingenkampen rond Goma nog 
drieduizend mensen per dag. In 
grote delen van Afrika weegt 
een mensenleven en de men
selijke w^aardigheid nog geen 
gram zwaarder dan in de mid
deleeuwen bij ons. Zulke va^t-
steUing is niet vrijblijvend: het 
rijke westen is er mee verant-
•woordelijk voor. Vanuit ver
schillende hoeken ^verd er op 
gewezen dat de ramp voorspel
baar was. In Knack belaagde 
professor Filtp Reyntjeru het ge
weten van de Belgische SP-mi-
nister van Buitenlandse Zaken 
WUly Clae^. 

Reyntjens noemde de terugtrek
king van de Belgen uit Ruanda 
een schokkend voorbeeld van 
een skrupuleuze "eigen volk 
eerst"-pohtiek. Humaniteit gold 
alleen voor blanken. Volgens 
Reyntjens waren de slachtingen 
en het daaropvolgend vluchte-
lingendrama te vermijden. Bel
gen en Fransen hadden vanaf 9 
april 1.500 ehtetroepen in Ru
anda, naast de 2.500 blauw
helmen die er verbleven. Daar
mee hadden \ve de genocide 
kunnen voorkomen en de op
mars van het RPF overbodig 
maken. 

Alaar toen er tien para's ver
moord werden, heeft België aan 
paniekvoetbal gedaan. Er wer
den para's gestuurd om de Bel
gen te evakueren en onze 
blau^vhelmen werden eenzijdig 
teruggetrokken. Om het laffe van 
de smadelijke aftocht te verdoezelen, 
pleit muiidter van Buitenlandse Za
ken Claed dan op een zéér efficiënte 
manier voor het weghalen van de hele 
VN-macht I Dat heeft duj honderd
duizenden leveru gekost, meent 
Reyntjens. 
Welterusten, meneer de minis
ter. 

TELETEKST 
VU-kamerlid Hugo OLxerts is nog 
niet met vakantie. Hij vroeg zich 
af hoe het komt dat hij op 
BRTN-Teletekst zo regelmatig 
storende zetfouten, haperingen 
in de opmaak en slordig taal
gebruik vaststelt. Olaerts vindt 
het werk van de teletekst-re-
daktie overigens inhoudelijk 
van zeer grote kwaliteit. Hij 
vroeg Kultuurminister Weckx 
(CVP) of hij soms een ver
klaring heeft. 

Weckx antwoordde Olaerts dat 
het risiko op onnauwkeurighe
den bij Teletekst zo groot is 
omdat de teksten zo goed als 
rechtstreeks op het scherm ko
men en omdat de ploeg me
dewerkers zo beperkt is. De 
BRTN levert volgens de mi
nister ernstige inspanningen om 
de taaizuiverheid te bevorde
ren. 

KERK EN STAAT 
Kamerlid Louis Standaert, op 24 
november '91 verkozen voor 
Rossem, heeft enkele voorstel
len ingediend om de scheiding 
tussen kerk en staat wat te ver
volledigen. Standaert meent dat 
er van een scheiding nu eigenlijk 
geen sprake is, aangezien er een 
jaarlijkse transfer bestaat van 20 
miljard van de staat naar de 
erkende erediensten. Standaert 

wil die transfer afschaffen, ook 
al omdat slechts 18% van de 
Belgen zich nog w^ekelijks naar 
een of andere eredienst be
weegt. 

Meer konkreet stelt het liber
tijns kamerhd de afschaffing 
voor van het grondwetsartikel 
dat de wedden en pensioenen 
van de bedienaren van de ere
diensten ten laste legt van de 
staat. Daarnaast wil hij zo'n 400 
wetten, dekreten en besluiten 
afschaffen waarin de overheid 
op een of andere •wijze de ere
diensten steunt. Hij pleit ervoor 
om de "goede oude Pepijnse 
gewoonte" in ere te herstellen 
dat de priesters betaald worden 
door een tiende penning van de 
effektieve kerkgangers. Stan
daert vindt wel dat alle ge-
bouw^en die de staat ooit van de 
kerk heeft afgepakt, aan de kerk 
moeten teruggegeven worden. 

CVB 
De nationale CVP-leiding ver
zet zich volgens Jos Mees niet 
tegen de tegenstanders binnen 
de partij van Antwerpen '94 
(waar Mees zelf toe behoort). 
De eenheidslijst van CVP, VU 
en onafhankehjken had verzet 
opgeroepen van o.m. enkele 
kristendemokratische funda
mentalisten. Antwerpen '94 
heeft niet genoeg CVP-klem-
tonen in het programma, vinden 
ze. De groep rond ex-gemeen-
teraadslid Mees, schepen 
Boonet en Bob Gijs kantte zich 
vooral tegen de niet-CVP-lijst-
trekker Hugo Schiltz. De 
groep, die zegt de morele steun 
van Tindemans te hebben, 
vreest dat de CVP in Antwer
pen teloor zal gaan. 

De nationale CVP-leiding zou 
er Ln geslaagd zijn met een bie-
zonder dubbelzinnig kompro-
mis water en vuur te verzoenen. 

Zij zou beslist hebben de dis
sidenten niet hun zin te geven 
door Schiltz te desavoueren, 
maar hen ook niet te verbieden 
met een eigen lijst op te komen. 
Onder de naam Christehjke 
Volksbeweging (CVB) zouden 
de ontevreden CVP-ers naar de 
kiezer trekken. Daardoor zou
den er aan de Antwerpse ge
meenteraadsverkiezingen twee 
lijsten met CVP-ers deelnemen. 
Overigens zou ook de groep 
rond schepen Bergers met een 
eigen lijst opkomen. Deze groep 
komt evenwel niet op met de 
steun van de VU. 

De versplintering tot drie lijsten 
die het gevolg is van de op
richting van Antwerpen '94, in
spireerde Het Volk tot volgende 
kommentciar: "de betonnen dam 
tegen het Vlaams Blok, die Ant-
•werpen 94 moest worden, dreigt 
daardoor versmald tot een tri
plex alternatief. 

Indien sommigen dit dan al 
mogen vinden, is dit niet de 
schuld van de VU, die alvast 
"haar" scheurlijst niet goed
keurt. De CVP lijkt de politieke 
vernieuwing die in Antwerpen 
mogelijk is, om te toveren tot 
een kristendemokratische mul
tiple choice, door zelf geen 
keuze te durven maken. Nu 
moet gezegd worden, dat 
CVP-ondervoorzitter Mare Van 
Peel, zelf tw^eede op de lijst 
Antwerpen 94 en dus net als 
Mees betrokken partij, ontkent 
dat de nationale CVP-leiding 
de CVB zou dulden. Van Peel 
houdt vol dat als Mees en co 
een eigen lijst vormen, ze uit de 
CVP gestoten worden. 

De tegenstanders Van Peel en 
Mees verkondigen dus elk hun 
waarheid. De enige die dui
delijkheid kan verschaffen, is 
CVP-voorzitter Van Hecke. 
Alaar die heeft zich klaarblij
kelijk teruggetrokken in de kel
ders van het CVP-sekretariaat. 

En niet alleen omdat het daar 
het koelst is. 

ILenzelfde taktische wazigheid 
spreidt de CVP in Brussel, de 
Vlciamse hoofdstad, ten toon. 
Daar zullen Vlaamse kristen-
demokraten tegen de wens van 
de partijleiding, maar niettemin 
straffeloos, opkomen met De-
maret en VDB, en onderhan
delen andere kristendemokra-
ten met VU en VLD over een 
Vlaams kartel. De CVP wordt 
vaak verweten uit vele monden 
te spreken. Straks heeft elke 
mond ook zijn eigen lijst. Nog 
spijtig dat Van Hecke al die 
hjsten niet tegelijk kan duiven. 

MAP 
De krisis in de Vlaamse re
gering die verleden week aan
gekondigd was naar aanleiding 
van het Mestaktieplan bleek 
slechts te bestaan in de geesten 
van de joernalisten. Of zouden 
onze Vlaamse ministers dan 
toch zo'n goede krisismanagers 
zijn? 

De Vlaamse regering besliste 
over het mestaktieplan, en be
sliste tegelijk over een aantal 
dingen niet te beslissen voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. Zo 
trachtte men wie pleitte voor 
een doortastend optreden te
vreden te stellen, en ook zij die 
pleitten voor uitstel van een 
beslissing. Beshst werd over de 
bepaling en de bevoordeling van 
het gezinsbedrijf, het vergun
ningenbeleid en de heffingen. 
Niet beslist w^erd over de al
gemene en de gebiedsgerichte 
bemestingsnormen en de uit-
rijregeling. 

Het zouden vooral enkele bur
gemeesters-raadsleden van de 
CVP-fraktie geweest zijn die de 
grootste struikelsteen vormden 
voor de volledige goedkeuring 

Teltenmg REDMOND 
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van het plan. Met name Paul 
Tant, John Taylor, Jos Ansoms 
en Karel Pinxten werden ge
noemd als spreekbuis van de 
veevoederbedrijven. Zij zouden 
als burgemeesters van Kruis-
houtem, Wichelen, Wuustwezel 
en Overpelt, landelijke gemeen
ten die al zwaar vervuild zijn 
door overbemesting, nog indus
triële veeteelt hebben ciange-
trokken. 

De natuurvereniging vzw^ Na
tuurreservaten verbrandde de 
bruggen naar de CVP. In een 
open brief aan Van Hecke 
schrijft voorzitter Abts: Behou
dend mirakeL en een grondige re
paratie via daden en feiten, kunnen 
wij niet andere dan on^ krachtig en 
aktiefin te zetten om het poujadisme 
en de étruuivogelpolitick van de CVP 
af te straffen. En verder: De CVP 
veegt de milieudoeleinden duidelijk 
onder de mat. In de dfeer^hepping 
gedraagt zij zich aU een anti-mi
lieupartij. Haar kommunikatie 
dtoelt op desinformatie en struió-
vogelpolitiek. 

VU-voorzitter Anciaux rea
geerde eveneens ontgoocheld 
op het uitstel van beslissing over 
het mestaktieplan. Hij noemde 
het een vlucht van verantwoor
delijkheid en bevestigde dat de 
VU niet bereid is water in de 
wijn te doen (zie "Het par
tijbestuur deelt mee"). 

AFREKENING 
Die CVP is toch een kristelijke 
partij. Neem nu de verkiezing 
van Wilfried Alartens tot frak-
tieleider van de EVP in het 

Europees Parlement. Martens 
was al voorzitter van de Eu
ropese kristendemokraten. Hij 
belichaamt in het Europees par
lement, naar verluidt op vraag 
van de Duitse fi-aktiegenoten, 
de "vernieuwing" van de EVP. 
De voorganger van Martens 
was Leo Tindemans. 

EP-hd Freddy Willockx (SP) 
hierover in De Morgen: "Het is 
ongelooflijk hoe Leo Tinde
mans, de lijsttrekker van de 
CVP bij de Europese verkie
zingen, hier vernederd wordt 
tot een soort van back-bencher. 
Zelfs een voorzitterschap van 
een parlementaire kommissie is 
hem niet gegund. Dit is een 
verschrikkelijke afrekening van 
Wilfried Alartens." 

Het CVP-partijblad Keerpunt 
meldt de leden: "Martens 
dankte zijn voorganger Leo Tin
demans voor zijn onafgebroken 
inzet en sprak de hoop uit dat hij 
ook in de toekomst in het Eu
ropees parlement een belang
rijke rol zal blijven spelen." 

KLOOF 
De VLD, de pautij die opgericht 
werd om de kloof tussen burger 
en pohtiek te overbruggen, 
heeft zich tijdens een bezin-
ningsstonde aan het meer van 
Keerbergen gebogen over wat 
de kloof genoemd wordt tussen 
top en basis van de partij. Bij de 
verkiezingen van 12 juni kon de 
VLD immers minder burgers 
dan verwacht en voorspeld ver
leiden om op haar lijst te stem
men. Die kater waart nog steeds 

rond in de Melsenstraat. 

Volgens kenners leven er bin
nen de VLD twee strekkingen. 
De ene wil ^vat meer terugkeren 
naar de oude P W . Zij moet niet 
weten van forse aanvallen op de 
drukkingsgroepen, en is het niet 
eens met de inhoud van het 
sociaal programma dat zulks in
houdt. Vooral deze strekking 
klaagt cian dat er in de VLD een 
kloof bestaat tussen top en ba
sis. Een van haar woordvoer
ders, de hberale editorialist Van 
der Kelen riep de liberalen van 
Vlaanderen zelfs op "het libe
ralisme opnieuw te veroveren". 

De tweede strekking kan men 
omschrijven als de verruimers. 
Zij beseffen dat ze (voorlopig ?) 
een minderheid vormen, zeker 
aan de "basis". Onder hen zitten 
de overgelopen VU-ers, wie het 
er nog steeds vooral om te doen 
is te bewijzen dat ze gelijk had
den kazak te keren. Zij kunnen 
dus niet anders dan alle ver
wijzingen naar de oude P W 
afzw^eren, en volhouden dat de 
VLD iets anders is dan de P W . 
Deze ex-VU-ers hggen o.m. in 
de knoop met de liberalen om
dat zij de oorspronkelijke 
VU-standpunten over ontzui
ling binnen de VLD bhjven ver
dedigen. Ook Verhofstadt hoort 
tot de groep die de verruiming 
vril verderzetten. 

Over het resultaat van het kon-
klaaf van Keerbergen moeten 
we ons verlaten op Het Laatste 
Nieuwd, dat een deelnemer 
strikte die echter anoniem wil 
blijven. Volgens deze bron zou 
Verhofstadt toegegeven heb
ben dat het kontakt tussen top 

Vanaf maandag 1 augustus tot en met zondag 21 
augustus zullen de redaktlelokalen van WIJ ge
sloten zijn. De redaktie wenst alle lezers en 
medewerkers een deugddoende vakantie en zien 
mekaar graag terug op woensdag 24 augustus. 

en basis van de V L D niet ge
smeerd verloopt. Bovendien 
zou Verhofstadt toegegeven 
hebben, "dat hij niet gekant is 
tegen vakbonden, ziekenfond
sen,..., die een belangrijke 
funktie hebben te vervullen in 

de maatschappij." 

Dit zou betekenen dat de ver
ruimers in de VLD een be
langrijke veldslag verloren heb
ben. De VLD wordt terug wat 
meer P W . 

HET WONDER VAN HERTOGINNEDAL 

De schuldenberg w as w eer en
kele dagen een molshoopie. 
Die indruk kregen we ten
minste tijdens en na de op
stelling van de begroting voor 
volgend jaar. Een fluitje van 
een cent, zo leek het ~wel. De 
ekonomische konjunktuur 
kent een onverwachte groei. 
De eerder genomen maatre
gelen zorgen voor ongekende 
inkomsten. De federale rege
ring wint elke dag de I^t to, 
titelde een krant. Geen nieuvi'e 
belastingen, klonk daarom het 
refrein. Niemand voor het 
hoofd stoten, de burger geen 
pijn doen. 
Zo'n plotse sfeer van opgefokt 
optimisme vinden we steeds 
verdacht. Enkele weken ge
leden luidde de opdracht vol
gens de Hoge Raad voor Fi
nanciën nog zeventig miljard 
te "vinden" om de Maastricht-
normen in zicht te houden. 
ISen van de belangtijkste daar
van bepaalt dat tegen 1996 het 
netto te financieren tekort 
slechts 3% van het bruto bin
nenlands produkt mag bedra
gen. Om dat doel in schuitjes 
te bereiken werd een konver-
gentieplan opgesteld, dat voor 
volgend jaar een tekort van 
Z,6% toelaat. Daarom moest er 
in de Sociale Zekerheid 26 
miljard frank afgeroomd wor
den, en zou de Federale over
heid 45 miljard moeten 
snoeien m de uitgaven. Zou. 
Tot daai- plots de bakens ver

zet werden. De groei :̂at dit 
jaar niet 1,3% bedragen, maar 
wel 1,7%. Voor 1995 verwacht 
de regenng zelfs een groei van 
2,6%. Volgens enkele oppo
sitiekamerleden is dat wonder 
van Hertoginnedal te demken 
aan de goeverneur van de Na
tionale Bank. Verplaetse zou 
wat goed te maken hebben na 
een krante-interview waarin 
hij op vervroegde verkiezin
gen had aangedrongen, en dus 
met optimistische groeipro
gnoses zijn komen aandraven. 
Resultaat: tientallen miljarden 
moesten \'an de ene dag op de 
andere niet meer gezocht wor
den. Tegelijk werd bekend dat 
de fiskale inkomsten stegen 
met een zucht van 14%. De 
strijd tegen de fiskale fraude 
en de ekononiische herople
ving zorgden voor bijna 35 
miljard meer in het laatje dan 
verwacht. Maatregelen als de 
energietaks en de hogere btw 
op de roerende voorheffing 
leverden ook flink meer op dan 
indertijd voorspeld. 
Het gerucht doet bovendien 
de ronde dat de Begrotings
minister, Herman Van Rom-
pu3' (CVP), de teugels strak 
genoeg gespannen houdt om 
ontsporingen te voorkomen. 
Hij veegde haast alle ge
vraagde bijkredleten van tafel. 
Resultaat van dit alles: de 70 te 
zoeken miljarden waren in de 
juli-hitte tot amper 5 miljard 
weggesmolten. Of het wonder 

van Hertoginnedal oogver
blinding was, zal pas eind 1995 
blijken. Dan zi;n de verkie
zingen achter de rug. 

Herman Van Rompuy be
leefde in ieder geval hoog
dagen. Zelfs de rentesneeuw-
baf bleek tot staan gebracht, 
met het gemak waarmee een 
voetbalkenner als Dehaene 
een strandbal zou stoppen. 
Dat was vooral het gevolg van 
faktoren buiten de macht van 
de regering: de lage rente
stand en alweer de ekonomi
sche heropleving. Al zijn de 
meeste eerlijke waarnemers 
het er w êl over eens dat ook de 
eerder geti^offen sanerings
maatregelen wat geholpen 
hebben. 

De aanzwengelende ekonomie 
zorgde zelfs voor soelaas in de 
Sociale Zekerheid. De pen-
sloensektor en de werkloos
heid worden gespaard. Slechts 
in de ziekteverzekering stelde 
zich een klein protleempje. 
Daar moesten de uitgaven nog 
een beetje beperkt worden. 
Maiar ook die klip van een 
kleine vier miljard hoog werd 
zonder noemenswaardige in
spanningen genomen, met res-
pekt voor het parool: niemand 
pijn doen. Er zullen striktere 
kontroles volgen op de wer
kelijk aan de patiënt geleverde 
geneesmiddelen. Die zullen 
waarschijnlijk in kleinere 
doosjes verpakt worden. Men 

stelde immers vast dat de pa
tiënt doorgaans meer pillen 
voorgeschreven krijgt dan hij 
eigenlijk nodig heeft. 

De regering wil ook de dag-
hospitalisatie aanmoedigen. 
Dat heeft voor gevolg dat de 
patiënt minder tijd in een zie
kenhuis verblijft, en de be
zetting van de ziekenhuisbed
den verlaagd wordt. Over x-ijf 
]aar gespreid wil men zo 6.000 
ziekenhuisbedden schrappen. 
In ruil kunnen de ziekenhui
zen wel opteren voor rust- en 
verzorgingsbedden, die goed
koper zijn, of andere opvang-
vormen. En nog een spits
vondigheid: de laatste ver-
pleegdag mag pas voor het 
volle pond aangerekend w^or-
den wanneer de patiënt het 
ziekenhuis verlaat na 20 uur. 
Gebeurt dat vroeger, dan mag 
men slechts de helft van de 
laatste verpleegdag aanreke
nen. Momenteel ligt de grens 
op 14 uur. Veel ziekenhuizen 
ontsloegen hun patiënten na
tuurlijk pas 's namiddags. 

Het is allemaal een beetje te 
mooi om waar te zijn. In de 
prlvésektor ramen speciahsten 
de groei voor dit jaar slechts op 
1%, maksimum 3,4%. De po
litieke realiteit is vveer even 
rooskleuriger dan de ekono
mische. Imphciet wezen we er 
al op, maar we zijn bij lange 
niet de eersten. De meeste 
w^aamemers zien de verkla

ring voor het kortste begro-
tingskonklaaf van het decen
nium in de nakende verkie
zingen van oktober (gemeente 
en provincie) en de parle
mentsverkiezingen die ten 
laatste gepland zijn voor vol
gend jaar. Met hetzelfde ge
mak waarmee de Vlaamse re
gering voor het Mestaktieplan 
op bepaalde knelpunten be
sliste niet te beslissen, nam de 
federale regering de begro
tingshorde. Het zal voor de 
regeringspartijen (maar niet 
voor de regeringspartijen al
leen) zo al moeilijk genoeg zijn 
om de kiezer te verleiden. 
Het partijbestuur van de VU 
w^as niet mals voor de resul
taten van het federale begro-
tingskonklaaf. Voorzitter An
ciaux stelde vast dat deze be
grotingsbesprekingen "eens te 
meer geen enkele moedige 
daad hebben opgeleverd." An
ciaux riep de Vlaamse regering 
op uit de schaduw van de 
Belgische regering te treden, 
en het politiek gewicht terug te 
verplaatsen van het federale 
naar het Vlaamse niveau. Het 
is immers de Vlaamse regering 
die in Vlaanderen op nagenoeg 
alle terreinen van het maat
schappelijk leven bevoegd is 
om de vele uitdagingen van 
deze tijd van antwoord te die-

(Pdj) 
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KAMERLEDEN KIJKEN IN EIGEN BOEZEM 

Na het bekendmaken van de 
konklaafrezultaten over de be
groting '95 ging het parlement 
met zomervakantie. Ook wij 
sluiten onze Wetstraatrubriek 
af. Drie onderwerpen weerhiel
den onze aandacht: Voeren, het 
frankofoon gekrakeel rond de 
11 julimaraton en de diskussie 
over het statuut voor parlemen
tairen. 

AANGEVER EN CLOWN 

In de kommissie voor Binnen
landse Zaken werd een hartig 
woordje gewisseld over de Voe-
rense carrousel. Kamerlid 
Etieime Van Vaerenbergh 
wees op de terzake onduidelijke 
en tegenstrijdige standpunten 
van meerdere leden van de re
gering. „Deze zaak heeft, zoaL ui 
oude filmpjed, een aangever en een 
clown. De heer Droeven id de aan
gever. Hij kent de wet en de om
standigheden. Hij speelt het spel mee, 
u) eerst op vakantie, dan met ziek
teverlof en kondigt nu aan met 
vakantie te gaan. Hij liet welbewust 
na schriftelijk iemand aan te duiden 
ab plaatsvervanger en daarvan de 
toezichthoudende overheid op de 
hoogte te stellen. De heer Happart 
nwet hem dan vervangen uit hoofde 
van de wet, maar kan dit niet. Of hij 
al dan niet bestuursdaden stelde, 
heeft geen belang. Hij was waar
nemend burgemeedter, hoewel dat 
niet kon. Minister Tobback ver
klaarde guiteren in de Senaat dat de 
heer Happart fakturen, een paspoort 
en het Boek van de Bekendmakingen 
had ondertekend. Happart is dus 

Herman Lauwers: "Wij willen 
beroepen." 

dienstdoend burgemeester geweest, 
ook al kon dat wettelijk niet. Hij 
heeft wel degelijk bestuursdaden ge
steld onder meer het ondertekenen 
van een pensioenaanvraag, de brief
wisseling, de comnwdo en incom-
modo-dokumenten, enz. Er nwest 
daartegen worden opgetreden. Op 
Binnenlandse Zaken spreekt men 
van een klownerie. Toch wordt het 
ganse land in deze klucht mee
gesleurd. De regering en de Vla
mingen worden hopeloos belachelijk 

niet de jacht openen op de vrije 

gemaakt. "Tot zover Etienne Van 
Vaerenbergh. 

MUIS WORDT OLIFANT 

De aanwezigheid van het vor-
stenpeiar op de slotmanifestatie 
van de Guldensporenmaraton te 
Brugge was aanleiding voor tal
rijke interpellaties aan het adres 
van J .L . Dehaene. De VU-frak-
tie in de Kamer twijfelde lang 
om op deze opgeklopte Zciak te 
reageren. Kamerlid Paul Van 

Grembergen vindt het dood
normaal dat het staatshoofd zich 
inschakelt in de geplogenheden 
van een federale staat. „Hij heeft 
het meest normale gedaan wat hij 
kon doen, hij heeft deelgenomen aan 
een feest van een deelstaat. Het is 
even logsich dat het stcuitshoofd de 
gepaste eer betoont aan het lied en de 
vlag — allebei officieel erkend — van 
een gemeenschap. De PRL en het 
FDF kampen met één groot pro
bleem: ze aanvaarden in feite de 
autonomie van de deelstaten niet. 
Dat is hun goed recht, maar dat 
maakt hen ongeschikt om nog gezag 
uil te oefenen op het federaal niveau. 
Voorts moeten zij hoogdringend in
zien dat ze zich niet langer kunnen 
inlaten met wat in het autonome 
Vlaanderen gebeurt. Vlaanderen is 

^ niet langer de achterkeuken van de 
ï frankofonie. De manier waarop 
^ sommigen zich druk maken om de 
A aanwezigheid van het vorstenpaar op 

een Vlaams feest, L) potsierlijk. De 
eerste stap van het vorstenpaar op 
het pad van deelname aan regionale 
vieringen ligt in het verlengde van het 
koninklijk bezoek aan de Raden. De 
toespraak van de heer Van den 
Brande valt buiten de bevoegdheid 
van de federale instellingen. Daar
over hoeft geen heihei te worden 
gemaakt. De eerste minuter moet 
niet ondervraagd worden over de 
keuzen van de heer Van den Brande. 
Die didkujsie zal worden gevoerd in 
de Vlaamse Raad. Waarom zou de 
koning niet aanwezig mogen zijn op 
het ojficiële feest van een Gemeen
schap ? AL hij met het neerleggen 
van een bloemenkrans bij het IJ-

IZENBERGE 

De pastoor had ons verwittigd. „R.Asmus, 
had hij getelefoneerd, de tafel zal gedekt 
staan in het cafeetje tegenover de kerk." 

En inderdaad, de voordeur van het kraak
nette pand stond wagenwijd open en ach
ter de toog wachtten de waard met vrouw 
en dochter, breedlachend. 

„Is meneire den dichter?" Dat had de 
vrouw des huizes goed gezien. R.Asmus 
groeide met een flink aantal centimeters 
bij het aanhoren van deze doortastende 
vraag. De gouden wafels op de tafeltjes 
nodigden tot onmiddellijk verbruik uit. Ik 
kon er de ogen niet afhouden. Dat had ook 
de dochter gemerkt, voor haar het teken 
om de koffie aan te brengen. 

Ik ging aan een tafeltje zitten en kreeg een 
schitterend zicht op het achterste van de 
fraaie kerk en op de zerken die boven het 
muurtje uitkwamen. En zag meteen hoe in 
dit dorp leven en dood in hetzelfde straatje 
wonen. 

Een weinig later kwam een autobus het 
dorpsplein opgereden, zo'n vijftig jongens 
en meisjes stapten uit; het koor. Het was 
gedaan met de rust in het café en met de 
wafels. 

Dit landbouwdorp in de Westhoek ligt 
niet bij de deur maar op een vroege 
zomerzondagmorgen is de lange weg een 
zoete last. Hij loopt vanaf de uitrit onder 
Veurne door het voorgeborchte van het 
paradijs. Ik denk aan Paul Delvaux die 
hier wat verderop in zijn eindstation in lijk 
ligt en op de laatste trein wacht. 

De •weg konkelt langs eindeloze weiden, 
donker gestipt door Kasselkoeien. Voorbij 
huizen van gele baksteen en als de bomen 
geplooid door de zeewind. En dan de 
verweerde kerktorens van Vinkem en 
Wulveringem, de sprookjesstraten van 

Beauvoorde. Een fietser keert van de 
bakker terug, een vrouw die de stoep 
veegt. En een man in onderlijfje die door 
zijn boomgaard loopt, hij kijkt naar de 
lucht. Wacht hij op zijn duiven? In een 
deurgat zit een vrouwtje op een lage stoel, 
ze doet wat met groenten. 

En even buiten het dorp, o gruwel!, een 
meute wielerterroristen. 

Het dorpsplein van Izenberge is een haast 
volmaakte rechthoek. De kerk, Sinte Mil-
dreda toegewijd, staat midden een kerkhof 
waarrond een haag en dubbele ILndenrij. 
Aan de ramen van de huizen worden de 
jaarlijkse artiestenmissen in de kerk aan

gekondigd, sinds enkele jaren de trots van 
dit dorp en z'n paar honderd inwoners. En 
van de pastoor, een kenner van poëzie en 
vooral een mens van goede wU. 

Als de pastoor in het cafeetje aankomt valt 
een beetje gewijde stilte, hij groet zijn 
parochianen. Ook de bazin, zij draagt het 
been in gips. „Een tuimelperte gemsiakt! 
Zij IS de enige gevallen vrouw van dit 
dorp." 

Voor en achter de toog wordt hartelijk 
gelachen met de dubbelzinnige opmerking 
van de pastoor. Hier wordt duidelijk wat 
in de Schrift staat: ,,Ik ken mijn schapen 
en mijn schapen kennen mij." 

De pastoor roept iedereen: „Tot in de 
kerk!" En wat later gjian de klokken 
beieren. E^n handvol, wat kamank stap

pende, nonnen zijn de eersten om langs het 
haagje naar de kerk te lopen. En dan 
komen de beminde gelovigen aan, met de 
fiets, te voet. En toeristen, ook buiten
landers. De hele kerk vol, een vreemd 
zicht de dag van vandaag. 

Onder de gewelven van Mildreda is het 
koel en nog stiller dan buiten. Maar niet 
voor lang want een trompet zet feestelijk in 
met Handel. Het koor valt in. 

De pastoor heeft het gebeuren in de hand, 
hij spreekt aan. En vertelt met luide stem 
het verhcial van de vermenigvuldiging van 
de broden en de vissen. Een gebeuren dat 
aan het droppen van voedsel boven Bosnië 
en Ruanda doet denken. 

De dichter vreest een beetje vreemde eend 
in de bijt te zijn maar de pastoor helpt hem 
over de drempel, de goedgelovigen volgen 
graag. 

Als trompet en orgel een hooglied van 
klanken over de hoofden strooien breekt 
applaus los. Handgeklap in een kerk 
klinkt altijd ongewoon maar is zo feestelijk 
dat het diep ontroert. 

En dit was nog maar de eerste in een rij 
van zes artiestenmissen die dit dorp z'n 
goede naam geven. En aan z'n pastoor, hij 
is een goede herder. 

Het dorpsplein zindert onder de mid
dagzon, de gele bakstenen lijken wel de 
gouden wafels en zelfs zij die op het 
kerkhof eeuwig slapen genieten mee van 
dit feest. 

Als de dichter het dorp uitrijdt denkt hij 
aan Van Wilderode die ooit een vers begon 
met deze woorden: ,,Ik zsJ voorbij zijn en 
het dorp zal duren." 

Het zij zo! 

R.Aj5inus 

Etienne Van Vaerenbergh: "Met 
de klownerie rond Happart wor
den de regering en de Vlamingen 
hopeloos belachelijk gemaakt. 

zerbedevaartmonumcnt hulde zou 
brengen aan de Vlaams-nationa
listische gevallenen voor het vader
land, dan zou er een politiek feit zijn. 
Dit lijkt mij schromelijk overdre
ven. " Aldus kamerlid Paul Van 
Grembergen. 

EEN P-STATUUT 

In de Kamer werd een tweetal 
weken terug een gezamelijke 
resolutie ingediend met het oog 
op de uitwerking van een sta
tuut van de toekomstige volks
vertegenwoordigers. Deze re
solutie kadert in het geheel van 
parlementair werk, dat wordt 
uitgevoerd ter versterking van 
de demokratie. lïen eerste luik 
omvatte de regeling van de ver
kiezingsuitgaven en de finan
ciering van de politieke partijen. 
De uitwerking van het statuut 
voor toekomstige parlements
leden ligt in het verlengde hier
van. Heel wat parlementsleden 
hopen dat daarmee een einde 
komt aan het elektoraal opbod 
rond deze materie. En meteen 
ook aan het nodeloos gunstig 
fiskale regime voor parlements
leden, de bijzondere vergoedin
gen voor voorzitters en onder
voorzitters treden hierdoor uit 
de schemerzone. De regelieng 
rond het absenteïsme zal ho
pelijk bij de bevolking een aant-
tal misverstanden wegnemen. 

De VU keurde het voorstel van 
resolutie goed, hoewel fraktie-
voorzitter Herman Lau-wers 
zijn bedenkingen had. „Een kon-
sensus moet verkozen worden boven 
oeverloze diskussies. Er bestaat een 
aantal onduidelijkheden. Het sociaal 
statuut en het sisteem van politiek 
verlof vormen de grootste knelpun
ten. Deze twee punten moeten het 
personen zonder een andere ver
dienste mogelijk maken zonder ri-
siko een politiek mandaat op te 
nemen. Een anderditkussiepunt zijn 
de onverenigbaarheden. De VU is 
geen voorstander voor een totaal 
kumulatieverbod. Wij willen niet de 
jacht openen op de vrije beroepen. 
Maar wel op de gevaarlijke be
langenvermenging. Zonder in plat 
populisme te vervallen moeten we 
durven kritisch genoeg zijn tegenover 
onszelf." Of hoe de VU-frak-
tievoorzitter verzocht zijn kol
lega's in eigen boezem te kij
ken... 

(ge) 
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SOCM 
HET ONDERZOEK NAAR DE SZ-TRANSFERS 

HET SOCIAAL ZEKERHEIDSSTELSEL VAN DE ZELFSTANDIGEN 

Dciar het sociale zekerheidsstel
sel van de zelfstandigen afge
stemd is op de eigenheid van de 
beroepsloopbeian van de zelf
standige, zijn de verzekerde ri-
siko's niet dezelfde als bij de 
werknemers. Zo is er bv. geen 
werkloosheidsverzekering. De 
uitkeringen zijn: rust- en over
levingspensioen, gezinsbijslag 
en een verzekering tegen ziekte 
en invaliditeit. Het stelsel wordt 
gefinancierd door bijdragen van 
de aktieve zelfstandigen bere
kend op het inkomen en door 
rijkstoelagen. Sinds 1992 be
talen ook de vennootschappen 
een vaste bijdrage. 

Het sociaal statuut der zelfstan
digen betreft een niet onaan
zienlijk deel van de bevolking. 
In 1992 waren er meer dan 
700.000 verzekeringsplichtige 
aktieve zelfstandigen, meer dan 
481.000 titularissen van een 
pensioen en meer dan 275.000 
rechtgevende kinderen in het 
stelsel van de gezinsbijslag. Het 
sociaal statuut van de zelfstan
digen kan dan ook voor spe
cifieke financiële transfers zor
gen. De federale wetgeving be
paalt de bijdragevoeten in funk-
tie van het inkomen van de 
zelfstandigen en bepaalt tevens 
de barema's voor de uitkerin
gen. Deze bijdragevoeten en ba
rema's zijn gelijk voor het hele 
land. Transfers tussen de regio's 
kunnen ontstaan als er grote 
regionale verschillen zijn tussen 
de determinanten van de in
komsten (het aantal bijdrage-
plichtigen, hoogte van hun be
drij fsinkomsten en de effekti-
viteit van de inning) en de de
terminanten van de uitgaven 
(het aantal rechthebbenden 
voor de respektievelijke uitke
ringen). 

VRIJSTELLINGEN 

Wat het ciantal bijdrageplich-
tigen betreft is de groep aktieve 
zelfstandigen in de jaren '80 
toegenomen in de twee gewes
ten en in het hoofdstedelijk ge
west. De toename was in Brus
sel minder snel dan in Vlaan
deren en Wallonië, maar moet 
gezien worden tegen de ach-
tergornd van de bevolkingsda
ling in het hoofdstedelijk ge
west. Vlaanderen telt nu 59,5% 
van het totale aantal zelfstan
digen in België. De aandelen 
van Wallonië en Brussel zijn 
resp. 3 1 % en 9,2%. De res
terende 0,3% wordt gevormd 
door zelfstandigen van buiten
landse nationaliteit. Er is ook 
een verschuiving in professio
nele aktiviteit. Bij de aktieve 
zelfstandigen neemt het belang 
van de landbouw af, terwijl het 
belang van tertiare aktiviteiten, 
in het bijzonder vrije beroepen, 
toeneemt. De bijdragen worden 
berekend op basis van fiskale 
gegevens en worden betaald via 
de sociale verzekeringsfondsen 
voor zelfstandigen. Dit brengt 
ons bij het tweede element: de 
hoogte van het inkomen en de 
effektiviteit van de inning. Voor 
sommige beroepen bestaan er 
forfaitaire grondslagen van aan
slag. Wanneer de beoefenaars 
van deze beroepen over het hele 
land leven, kan dit geen aan
leiding geven tot regionale 
scheeftrekkingen. Er kunnen 

Het aantal biJdragepÜchti^e zeif-
dtandigen L) in de jaren '80 
toegenomen in de twee gewesten 
en in het hoojddtedeUjk gewekt. 

wel transferten ontstaan als be
paalde beroepen onder- of over
vertegenwoordigd zijn. 

De inning van de bijdragen 
door de sociale verzekerings
fondsen verloopt niet steeds 
even efficiënt. Er zijn grote ver
schillen tussen de fondsen. In
zake de vrijstelling van de bij
drageplicht hebben de onder
zoekers vastgesteld dat het aan
tal Franstalige dossiers bedui
dend groter blijkt te zijn dan het 
aantal Nederlandstalige dos
siers. Een van de gevolgen hier
van is dat het bedrag van de 
vrijgestelde bijdragen bij de 
Franstaligen dan ook bedui
dend groter is. 

Afgehandelde doMierd en vrijgcdteDe 
Ijijdragen in de Kommid^ie voor 
Vnjdtellingen (1991) 

Aantal afgehandelde dossiers 

Nederlandstalige kamers: 3.480 
(29,2%) 

Franstalige kamers: 8.452 
(70,8%) 

Vrijgestelde bijdragen 

Nederlandstalige kamers: 140,2 
mio. (25,2%) 

Franstalige kamers: 415,8 mio. 
(74,8%) 

Als redenen voor deze bete
kenisvolle verschillen geven de 
onderzoekers vooreerst een gro
tere soepelheid bij het beoor
delen van de dossiers door de 
leden van de Franstalige kamers 
aan. Intussen werd hiervoor de 
regelgeving aangepast zodat in 
de toekomst de dossiers Ln taal
gemengde kommissies zullen 

beoordeeld worden. Ten tweede 
wijzen de onderzoekers op het 
kultureel gegeven: de geringere 
drempelvrees bij Walen dan bij 
Vlamingen om een vrijstelling 
aan te vragen. Ten derde is er 
het gegeven dat het gemiddeld 
inkomen iets Iciger is in Wal
lonië, waardoor er meer aan
vragers in cianmerking kunnen 
komen voor een vrijsteUing. 

PENSIOENEN 

In het stelsel van de pensioenen, 
de gezinsbijslagen en de ge
neeskundige zorgen worden 
weinig tot geen wanverhoudin
gen vastgesteld. De eventuele 
transferten kunnen dan ook 
hoofdzakelijk worden verklaard 
op basis van leeftijds- en ge-
zinsstruktuur. Het pensioenstel
sel der zelfstandigen genereert 
de grootste geldstromen. Meer 
dan de helft van de geïnde bij
dragen wordt aan dit stelsel 
toegewezen. Het aantal gepen
sioneerde zelfstandigen op 100 
aktieven is in Vlaanderen met 
het aantal van 68 lichtjes hoger 
dan in Wallonië en Brussel, die 
beiden de verhouding van 64 
gepensioneerden op 100 aktie
ven kennen. Het gemiddeld be
drag per pensioen vertoont geen 
grote afwijkingen tussen de ge
westen. Wel zijn de pensioenen 
vaak wat lager in Brussel. Dit 
w^ordt toegeschreven aan het 
groter antal zgn. gemengde 
loopbanen in de hoofdstad. In 
1992 bedroeg de kost van een 
gepensioneerde zelfstandige op 
maandbasis in Vlaanderen 
10.673 fr., in Wallonië 10.212 ft. 
en in Brussel 8.034 fr. 

De belangrijkste determinanten 
voor mogelijke transfers in de 
gezinsbijslag zijn uiteraard het 
aantal rechtgevende kinderen 
en de gemiddelde gezinsgrootte. 
In het algemeen daalt het ge
middeld aantal kinderen per 
aangeslotene als gevolg van de 
denataliteit. In Vlaanderen zijn 

er gemiddeld iets meer kinderen 
per aangeslotene. Het blijkt 
echter ook dat het aandeel van 
de kleine en van de grote ge
zinnen in het totcial aantal ge
zinnen in Vlaanderen ongeveer 
even groot is als het federale 
gemiddelde. In Wallonië zijn er 
in verhouding iets meer gezin
nen met drie kinderen terwijl er 
in Brussel in verhouding meer 
gezinnen zijn met één kind en 
ook meer gezinnen met vier of 
meer kinderen. 

tijdsstruktuur en in de sektorale 
struktuur. 

Bij de erkenning van de in
validiteit houdt men immers niet 
alleen rekening met de kwaal 
maar ook met het beroep van de 
aa.n vrager. 

Ook hier wordt de vraag gesteld 
of er verschillen kunnen bestaan 
in de manier waarop men de 
dossiers behandelt. De onder
zoekers deden de volgende vast
stellingen: (zie tabel) 

Vergelijking van het aantal aktieve zelfstandigen 
en het aantal invaliden (1991) 

Vlaanderen 
Wallonië 
Brussel 

10.297 
5.962 
1.188 

inval./ 424.790 
222.523 

66.678 

zelfst. = 2,42 % 
2,68 % 
1,84 % 

Beslissingen var 
de verzekeringsi 

Aantal beslissingen 

Eerste hedUjjing 
Nederlands 
Frans 

Latere bedliósing 
Nederlands 
Frans 

de adviserend geneesheren van 
nste Mingen volgens 

Erkend 
3.613 (79,2%) 
2.422 (86,2%) 

1.527 (28,4%) 
1.352 (39,5%) 

taalrol (1990) 

Niet erken? 
948 (20,8%) 
388 (13,8%) 

3.846 (71,6%) 
2.067 (60,5%) 

INVALIDITEIT 

Wat de arbeidsongeschiktheid 
en invaliditeit betreft, bereke
nen de onderzoekers de kans op 
invaliditeit als de verhouding 
tussen het aantal invaliden en 
het aantal aktieven. Het hoogste 
resultaat wordt in Wallonië be
komen en het laagste resultaat 
in Brussel. Tussen 1986 en 1991 
wordt over heel het land een 
daling van deze kans op in
validiteit genoteerd. Verklarin
gen voor de vastgestelde ver
schillen tussen de ge\vesten zou 
men moeten kunnen vinden in 
eventuele verschillen in leef-

De onderzoekers besluiten ,,Al
hoewel het bijzonder dehkaat is 
om statistieken over medische 
beslissingen te vergehjken, valt 
het toch op dat men bij de eerste 
beslissingen op de Franse taal
rol een grotere kans m a ^ t om 
als arbeidsongeschikte erkend 
te ^vorden." 

Dit verschil stelt men ook vast 
bij de latere beslissingen. 

F. Ingelaere 

Spreiding van de zelfstandige beroepsbevolking volgens 
sektor van aktiviteit (1992) 

Absolute aantallen 

Landbou'w 

Visserij 

Nijverheid en amb. 

Handel 

Vrije beroepen 

Diensten 

Diverse beroepen 

Totaal 

Brussel 

533 

81 

16.053 

24.701 

17.783 

4.325 

1.996 

65.472 

Vlaanderen 

63.331 

694 

95.141 

163.491 

58.349 

35.813 

9.912 

426.731 

Wallonië 

32.278 

186 

49.300 

81.050 

38.157 

16.473 

5.068 

222.512 

Buitenland 

39 

10 

771 

988 

195 

130 

172 

2.505 

Totaal 

96.181 

971 

161.465 

270.230 

114.484 

56.741 

17.148 

717.220 

Percentages 

Landbouw 

Visserij 

Nijverheid en amb. 

Handel 

Vrije beroepen 

Diensten 

Diverse breoepen 

Totaal 

0,81 

0,12 

24,52 

37,73 

27,16 

6,61 

3,05 

100,00 

14,84 

0,16 

22,30 

38,31 

13,68 

8,39 

2,32 

100,00 

14,51 

0,08 

22,16 

36,42 

17,15 

7,40 

2,28 

100,00 

1,56 

0,40 

38,76 

39,44 

7,78 

5,19 

6,87 

100,00 

13,41 

0,14 

22,51 

37,68 

15,96 

7,91 

2,39 

100,00 

WOENSDAG 17 JUU 1994 



lANDUIT 
VOLKSUNIE ZETELT IN 
EUROPESE RADIKALE ALLIANTIE 
(vervolg van hlz. 1) 

Lega Nord hadden het wel goed 
gedaan: van twee parlements
leden tot zes. Het meest waren 
we teleurgesteld in Spanje: de 
Andalusische regionahsten ver
loren er twee derde van hun 
stenvmen. Hoe kon het anders 
na vijf jaar lang onderling ge
twist ? En de lijst „Europa de los 
Pueblos" van onze zusterpar^ 
tijen uit Baskenland (Eusko 
Alkartasuna) en Katalonië (Es-
querra Republicana die Cata-
lunya) slaagde er ook al niet in 
haar ene zetel te behouden. 

Acht verkozenen is te weinig om 
een fraktie te vormen: in het 
Europees Parlement heb je er 
minstens 13 nodig uit vier of 
meer hdstaten. De mogelijkhe
den lagen met voor het rapen. 
Volksunie en S N P stelden een 
veto tegen samenwerking met 
de Lega Nord - tenminste zo
lang die deel uitmaakte van een 
regering met de neo-fascisten 
van Firn. 

Jaak Vandemeulebroucke en 
Herman Verheirstraeten trok
ken de donderdag na de ver
kiezingen naar Parijs waar on
derhandelingen aangeknoopt 
werden met de gesprekspart
ners van de M R G en de Partito 
Radicale. De M R G had voor de 
Europese verkiezingen een lijst 
opgesteld onder de naam Ener
gie Radicale, met de flamboy
ante Bernard Tapie, zelf 
MRG-lid, als boegbeeld. Ener
gie Radicale was een open lijst 
waaraan behalve MRG-mensen 
ook anderen participeerden: 
ekologisten, feministen, de 

tief-religieuze partijen werden 
mee in de gesprekken betrok
ken. Zo kwcun de fraktie ,,L'Eu-
rope des Nations", in het Ne
derlands vertaald als ,,Europa 
der Volkeren" tot stand, een 
fraktie echter zonder regiona
hsten of volks-nationalisten. 

De zes afgewezen verkozenen 
van de Lega Nord zochten naar 
een eigen oplossing en sloten 
(voorlopig ?) aan bij de Liberale 
fraktie, waar ze verplicht wer
den het programma van de li
berale groep mee te onderte
kenen. 

De Europese Radikale Alliantie 
telt uiteindelijk 19 leden want de 
onderhandelingen met D'66, 
Radikal Venstre en Liberal-De
mocrats sprongen af toen be
kend raakte dat de links-libe
ralen van D'66 in de liberale 
fraktie zouden bhjven zetelen 

naast hun vrienden van de kon-
servatief-liberale W D . 

De Europese Radikale Alliantie 
trad de eerste zittingsw^eek al
vast bijzonder strijdlustig in de 
politieke arena. Hciar kandidaat 
voor het kwestor-schap Sainjon 
haalde 108 stemmen, dit tegen 
de afspraken tussen kristen-de-
mokraten en socialisten in. 
Voorzitter van de ERA is de 
voormalige sekretaris-genercial 
van de Raad van Europa Ca
therine Lalumière. Mevrouw 
Lalumière heeft reeds een rijk-
gevxdde politieke loopbaan: ze 
was minister voor Konsumen-
tenbescherming en Leefmilieu 
en minister voor Europese Za
ken. Volksunie-Europarle-
mentslid Jaak Vandemeule
broucke wordt vice-voorzitter 
van de nieuwe fraktie. 

Bart Staes 

Santer: kleur-, dmaak- en geurLood. 

„DELORS S'EN VA, 
L'EUROPE SANTER" 

stichter van ,,Medecins du 
Monde", etc. De samenwerking 
klikte: er werd als gauw verder 
gediskussieerd over een basis
programma en over uitbreiding 
van de gesprekken naar D'66, 
de Engelse Liberal Democrats 
en het Deense Radikal Venstre. 
Van in den beginne was ook 
duidehjk dat deze samenwer
king pro-Europees zou zijn (zie 
kader). Die onderhandelingen 

leidden tot de oprichting van 
een nieuwe fraktie: De Euro
pese Radikale Alliantie. 

De Denen van hun kant trok
ken hun banden aan met de 
dertien verkozenen van de 
anti-Maastricht-lijst „Autre Eu
rope" van de Franse rechtse 
politicus De Villiers. Ook de 
twee verkozenen van het sa
menwerkingsverband tussen 
drie Nederlandse konserva-

DE EUROPESE RADIKALE ALLIANTIE 

De oprichtingsverklaring 
van de ERA telt acht blad
zijden, positioneert de ERA 
op de Europese scène en 
omschrijft de 10 tema's weiar-
rond zeer konkreet zal wor
den samengewerkt: de op
bouw van een federaal Eu
ropa met respekt voor regio's 
en volkeren, de oprichting 
van een Konfederatie van de 
Europeanen, een politiek 
Europa van vrede, vrijheid 
en demokratie, een Europees 
onderwijsprojekt met res
pekt voor de regio's en vol
keren, steun aan een Eu
ropees initiatief om de groei 
en de ontwikkeling aan te 
zw^engelen, een Europees 
charter voor de rechten van 
de vrouw, een Code voor 
Arbeid en Sociale Bescher
ming, een Europees Charter 
voor het milieu, relance van 
de ontwikkelingshulp en een 
initiatief om de wereldeko-
nomie te organiseren. 

Verder is er oog voor het 
landbouw- en het visserij
beleid. 

De oprichtingsakte is zeer 
pro-Europees. Dat blijkt al 
meteen uit de aanvangspa-
ragraaf: ,,Europa is de toe

komst van onze volkeren, 
onze regio's en onze mede
burgers. De Europese kon-
struktie wordt vandaag de 
dag echter op de helling ge
zet. (...) Het probleem van 
het Europa van Maastricht is 
niet dat het ambitieus is in 
zijn doelstellingen door het 
belang van nationale staten 
en van de regio's te verwaar
lozen, mjiar dat het de Ulusie 
koestert deze doelstellingen 
te kunnen bereiken via een 
ingewikkelde en bureaukra-
tische besluitvorming die per 
definitie inefficiënt is en 
veraf staat van de burger en 
dat het weigert ondubbel
zinnig te kiezen voor een 
doorzichtige en democrati
sche federale structuur." 

Meteen vormt dat de reden 
tot oprichting van de Eu
ropese Radikale Alliantie: 
,,Vandaar dat Europa nood 
heeft aan een pohtieke for
matie die alles in het werk 
stelt om het integratieproces 
te bevorderen en Europees 
burgerschap tastbaar te ma
ken. 

Europees, omdat de nieuw^e 
fraktie uit parlementsleden 
bestaat die uitgesproken 

pro-Europees zijn en die zich 
willen inzetten voor een fe
deraal Europa. 

Radikaal, omdat alle frak-
tieleden demokratische her
vormers zijn die de proble
men van Europa en zijn bur
gers bij de wortels wUlen 
aanvatten. De hervormers 
van de alhantie zijn geen 
konservatieven of koUekti-
visten, maar mannen en 
vrouwen die gedreven w^or-
den door waarden als hu
manisme, pluralisme, univer-
Scdisme, rechtvaardigheid en 
solidariteit. 

Alliantie, omdat de fraktie-
leden uit verschillende hoe
ken komen: ekologisten, fe
deralisten, autohomisten/re-
gionalisten, links-liberalen, 
feministen en radikalen. 
Deze fraktie wil samenw^er-
ken in een geest van open
heid en verdraagzaamheid. 

c» De opricbting^verklarin^ 
van de Europese Radikale Al
liantie üi verkrijgbaar op bet 
VU-tekretariaut of op bet se-
kretariaat van de ERA: Bel-
liard^traat 97-113, MON 
230, 1047Bru^deL 

Begin 1995 komt een eind aan 
het mandaat van de zetelende 
Europese Kommissie. De Eu
ropese Raad had normalerwijze 
eind juni 1994 de nieu-we voor
zitter van de Europese Kom
missie moeten aanduiden. Wie 
zou het worden na Delors ? Wie 
verenigde in zich de kapaci-
teiten om Europa's boot verder 
doorheen alle stormen te lood
sen? Het moest blijkbaar een 
voormalig eerste minister zijn, 
het liefst een kristen-demokraat 
uit een klein land. Lubbers, De-
haene of de Luxemburgse eerste 
minister Santer dus. 

Uiteindelijk werd het de kleur-, 
smaak- en geurloze Santer. 

ONVREDE 

De procedure voor de aanstel
ling van een kommissievoorzit
ter lijkt eenvoudig: wanneer de 
regeringen van de hd-staten een 
akkoord hebben bereikt over de 
voordracht van een kandidaat 
voor het voorzitterschap van de 
kommissie, legt de voorgedra
gen kandidaat een verklaring af 
voor het Parlement. De ver
klaring ^vordt gevolgd door een 
debat. Daarna keurt het par
lement de voordracht goed of 
verwerpt deze bij meerderheid 
van de uitgebrachte stemmen. 
De procedure vormde meteen 
het belangrijkste punt van de 
eerste vergadering van het Eu
ropees Parlement te Straats
burg. Dat het nieuwe Parlement 
de kandidatuur niet zomaar zou 
aanvaarden lag van in den be
ginne vast. Er heerst inderdaad 
nogal wat onvrede en veront
waardiging over de procedure 
die de Europese Raad heeft ge
volgd op de topvergaderingen 
van Korfu en Brussel. 

Gijs Devries (Lib-Nl) vertolkte 
die onvrede het allerbest:,, Deze 
procedure had alle waardigheid 
van een veemarkt. Maanden
lang hebben de leiders van onze 
landen achter gesloten deuren 
over deze kandidatuur geru
zied. Waar was de transparantie 
waartoe de Europese Raad zich 

zo plechtig had bekend ? Negen 
kandidaten zijn besproken en 
om mysterieuze redenen ver
worpen vóór de Europese Raad 
het eens w^erd over Jacques 
Santer, de tiende keus. Met deze 
procedure hebben de regerings
leiders het imago van de Eu
ropese Unie in de ogen van onze 
burgers ernstig geschaad." 

BEGRAFENIS 

Catherine Lalumière, de voor
zitster van de Europese Ra
dikale Alliantie, vulde hem aan 
en stelde een diepe malaise bin
nen Europa vast. Een malaise 
omwille van het Britse veto te
gen Dehaene, een malaise ook 
omdat het parlement voor vol
dongen feiten w^ordt gesteld. 
Europa moet zich politiek wil
len -waarmaken en dat geldt 
evenzeer voor he Europees Par
lement. Het is niet de persoon 
Santer die in het geding is, wel 
de geloofwaardigheid van Eu
ropa zelf. Daarom ook kon
digde ze aan dat de ERA tegen 
de bekrachtiging van Santer als 
kommissievoorzitter zou stem
men. 

Het werd een nipte stemming: 
260 parlementsleden stemden 
voor Santer, 238 stemden tegen. 
23 parlementsleden onthielden 
zich. Drie van de vier CVP-par-
lementsleden stemden voor, 
Tindemans onthield zich. De 
overige Vlamingen stemden te
gen. De Europese Radikale Al
liantie was voltallig aanwezig: 
de 19 Europarlementsleden 
stemden tegen. Santer wordt 
uiteindelijk kommissievoorzit
ter met de steun van Forza 
Italia, de kristen-demokraten, 
de Italiaanse neo-fascisten en de 
Griekse, Spjianse en Portugese 
socialisten. Een triestige over
winning dus of zoals een aan
dachtige Portugese koUega op
merkte: ,,Delors s'en va, l'Eu-
ropa Santer". 

Vrij vertaald: ,,Delors gaat er
van door, Europa begraaft zich
zelf" 

(bs) 
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Uiï DE REGIO 
EEN TUSSENTIJDSE 
TALENTELLING 

HET PARTUBESTUUR 
DEELT MEE 

Van bij het begin van de Vlaanue beweging be,itaat er een 
doort flaminganten die, met een aan madochióme gren
zende bitterheid, een éomber genoegen échijnt te vinden in 
het beklemtonen van alled wat (nog) verkeerd gaat. De toch 
wel onbetwistbare vooruitgang die de Vlaanue beweging 
sedert de eeuwwende boekt, verhindert hen niet, uitsluitend 
op ongunstige ontwikkelingen en gevaren of op nog niet 
verwezenlijkte verbeteringen te wijzen. 

T
egen hen in staat een groep 
die mosselen roept vóór ze 
aan •wal zijn, die blij is met 
een dode mus, of die bij de 

verbeteringen stil staat. Wij la
ten in het midden of deze hou
ding voortkomt uit naïef op
timisme dan wel uit oppervlak
kigheid of zelfs uit een tekort 
a^n weerbaarheid; om niet te 
spreken over media die ons in 
slaap willen %viegen. 

Wij proberen een evenwichtige 
houding te vinden tussen deze 
tw^ee uitersten in: vooruitgang 
moet erkend en naar waarde 
geschat worden. Maar dit is 
geen reden om te menen dat de 
zaken vervolgens wel vanzelf 

zullen verbeteren. Ook moeten 
we steeds oog hebben voor 
nieuwe gevaren. 

TRAAGVLOEIENDE 
OLIEVLEK 

Neem nu de Brusselse ohevlek. 
De enen verzuchten dat we 
Vlaams-Brabant volop aan het 
verhezen zijn, de anderen be
weren dat die olievlek op
droogt. 

Sedert de afschaffing van de 
talentellingen (die in feite re
ferenda waren) zijn er niet zo
veel meetpunten meer op het 
terrein beschikbaar. De vlaams-
hatende FDF-volksvertegen-
woordiger Clerfayt heeft er ons 

WALTER DEVOLDER 
OVERLEDEN 
Op 12 juli j.1. overleed in Apel
doorn waar hij met zijn gezin op 
vakantie was Walter Devolder. 
Geboren op 19 september 1939 
was deze stevige man in het 
volle van het leven, zijn dood 
zorgde in en rond Veurne voor 
grote verslagenheid. Walter De-
volder, een nauwgezet inspek-
teur van de Zuiveldienst van het 
ministerie van Landbouw^, was 
zeer goed gekend in de I J -
zerstreek. Daardoor en als boe
renzoon kende hij de grote en 
kleine landbouwbedrijven, hij 
vervulde zijn dagtaak met inzet 
en liefde. De landbouwers uit de 
streek spreken met grote lof 
over hem, niet alleen om-wille 
van z'n job maar ook omdat 
Walter graag een hand toestak 
vooral w^anneer zij geen kop 
kregen aan de vele paperassen 
die zij in te vullen krijgen. Maar 
naast deze taken was Walter 
ook iemand die midden het volk 
stond. 

Tijdens de uitvaartplechtigheid 
schetste Carol Vandoorne, 
voorzitter van VXJ-Veurne, het 

•leven van deze bezige man. 
„Zijn liefde voor zijn Westhoek, 
zijn Vlaams bewxistzijn dreven 
hem jaren aan een stuk naar 
vergaderingen, tot in Brussel 
toe. Tot ernstige maagklachten 
hem dwongen het allemaal min
der stresserend aan te pakken." 

Mciar deze bezige man was er 
niet naar om het kalm te doen. 
Als coach van de meisjesvol-
leybalclub Micovo wist hij in de 
zeventiger jcwen zijn ploeg in de 
nationale afdeling te loodsen. In 
zijn geliefde \vandelsport kreeg 
hij ooit vanwege het komitee 
van de Vierdaagse van de IJzer 
als deelnemer én als reporter de 
persprijs. (Devolder verzorgde 
gedurende tien jaar de plaat
selijke verslaggeving voor o.m. 
Gazet van Antwerpen en het 
Wekehjks Nieuws.) 

Walter DevoOer 

Als verwoed wandelaar nam hij 
deel aan binnen- en buiten
landse wandelmarsen, zijn 
liefde voor de natuur was daar 
niet vreemd aan, hij koppelde 
deze aan liefde voor de mens. 

Gedurende drie mandaten, tus
sen 1983 en 1992, was Walter 
Devolder voorzitter van 
VU-Veurne, van 1986 tot 1989 
was hij de persverantwoorde-
lijke voor het arrondissement 
OVD en van 1989 tot 1992 was 
hij arrondissementeel sekreta-
ris. Hij was ook lid van de 
VU-partijraad. In I99I fun
geerde hij op de VU-lijst voor de 
provincieraad. 

Deze man was bovendien en 
vooral een geliefde vader en 
grootvader. Op het doods-
prentje beschrijven mevrouw 
Christiane Van de Alaele, zijn 
echtgenote, zijn kinderen en 
kleinkinderen de overledene. 

De redaktie sluit zich aan bij de 
vele blijken van diep medeleven 
bij het overlijden van deze ge
liefde medestander. 

onlangs een bezorgd. In een 
parlementaire vraag peilde hij 
naar de taal van de door o.a. 
inwoners van de zgn. facihtei-
tengemeenten gebruikte formu-
heren voor de personenbelas
ting. 

Aangezien het, volgens Cicero, 
geoorloofd is, van de vijand te 
leren, volgen hierna de cijfers 
per taxatiedienst, verstrekt door 
minister van Financiën Mays-
tadt. 

Suit-Genejuui-Rode (dat ook Dro-
genbos. Linkebeek en de taal
grensgemeente Bever omvat): 

I99I : 48% N ; 1992: 46% N ; 
1993: 45% N. 

WemmeL-Wezembeek (dat Kraai-
nem, Wemmel en Wezem-
beek-Oppem omvat): 

I99I : 45% N ; 1992: 43% N ; 
1993: 42% N. 

Het is duideHjk: de verfransing 
neemt traag toe. Haar sluipend 
karakter is biezonder gevaar
lijk, ze neemt toe zonder alarm 
uit te lokken. 

TAALGRENSVASTLEGGING 
WERKT 

De taalgrens toont een ander 
beeld. 

Taxatiedierut leper (Mesen, Heu
velland en delen van leper 
zelf): 

1991: 99% N ; 1992: 99% N ; 
1993: 99% N. 

Taxatiedkrut Kortrijk (Ledegem, 
Spiere-Helkijn en Zwevegem) : 

1991: 99% N ; 1992: 99% N ; 
1993: 98% N. 

Ronde (Kluisbergen, MaarkedaJ 
en Ronse zelf): 

1991: 88% N ; 1992: 87%: 1993: 
87% N. 

Tongeren (Voeren, Herstappe en 
Tongeren zelf): 

1991: 96% N ; 1992: 96% N ; 
1993: 96% N. 

Komen en Waakten: in 1991, 
1992, 1993, telkens 4% N. 

Ledden (Eklingen, Vloesberg en 
Lessen zeil): in 1991, 1992 en 
1993 telkens 2% N. 

Moedkroen: in 1991, 1992 en 
1993 telkens 1% N. 

Deze cijfers schijnen er op te 
wijzen dat de taalgrens niet 
(meer) onder druk staat; tenzij 
in Voeren, w ât uit de statistiek 
niet blijkt en w ât ons tevens 
attent maakt voor de relatieve 
w^aarde ervan. 

In de Vlaamse taalgrensge
meenten is zowaar een lichte 
verbetering merkbaar. 

De percentages in de Waalse 
taalgrensgemeenten daarente
gen liggen veel lager dan die van 
het daar w^onende Vlaamse be
volkingsaandeel; en op Moes-
kroen en Lessen na gaat het dan 
nog om oorspronkelijk Neder
lands grondgebied. Geen reden 
dus om te triomferen. 

Na afloop van het partijbestuur 
van maandag jl. verspreidde 
VU-voorzitter Bert Anciaux 
volgende persmededeling: 

MAP 

Aangaande het MAP stelt de 
VU vast dat de SP en CVP alles 
in het werk hebben gesteld om 
elkaar geen gezichtsverlies toe 
te brengen. De VU beschouwt 
het uitstel van beslissing in dit 
dossier ronduit als een vlucht 
van verantwoordehjkheid. 

Gelukkig kon minister Sauwens 
toch bekomen dat uiterlijk eind 
oktober de knoop moet worden 
doorgehakt. Voorzitter Bert 
Anciaux benadrukt dat de VU 
nut bereid is water in de wijn te 
doen wat de principes van het 
MAP betreft. De VU zal in 
oktober het been stijf houden. 
De CVP en SP moeten dan 
maar eens kleur bekennen. 

BEGROTING 

De VU stelt vast dat Ae federale 
begrotingsbesprekingen eens te 
meer geen enkele moedige daad 
hebben opgeleverd. Voorzitter 
Bert Anciaux wenst anderzijds 
de partners van de Vlaamse 
Regering erop te wijzen dat de 
bespreking rond de Vlaamse 
Begroting, die nu tijdelijk is 
opgeschorst, geen louter finan-
cieel-budgettaire operatie mo
gen ^vorden. De Vlaamse re
gering moet uit de schaduw van 
de Belgische regering treden en 
het politiek belang terug doen 
verplaatsen van het federale 
naar het Vlaams niveau. 

Op kwasi alle terreinen van het 
mjiatschappelijk leven is het de 
Vlaamse regering die bevoegd is 
om antwoorden te formuleren. 
De VU wenst van de Vlaamse 
regering pohtiek-inhoudelijke 
opties terug te vinden in de 
begroting. Een echt tewerkstel
lingsplan, een economisch be
leid dat een begin vormt om uit 
de krisis te geraken, een plan 
rond arbeidsherverdeling met 
loonaanpassaing in de pubheke 
sektor, een inhoudelijk welzijns-
en huisvestingsplan op lange 
termijn en een echte Vlaamse 
strategie rond Brussel en de 
Vlaamse rand zijn enkele pri
oriteiten die klaar uit de be
groting moeten bhjken. 

Het wordt tijd dat minister-pre
sident Van den Brande zijn ver
baal radikahsme over het 
nieu-we Vlaanderen ook inhou
delijk mee vorm geeft. 

11 JULI 

Tot slot -wijst voorzitter Bert 
Anciaux erop dat de toespraak 
van Van den Brande op 11 juli 
geen dode letter mag w^orden. 
Te vaak beperkt de regerings
leider zich tot verbale kracht
patserij. De VU vraagt dat de 
Vlaamse regering de toespraak 
van Van den Brande in Ronse 
verwerkt in een konkrete nota 
die voorgelegd moet worden 
aan de Vlaamse Raad. De VU 
wenst einde september-begin 
oktober hierover een openbaar 
debat in het Vlaamse parle
ment. 

Karel Jansegers 

f /f c ^ ' l 
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1 1 DE REGIO 
IN WOMMELGEM DANSTEN DE LEEUWEN 

WEST-VLAANDEREN 
E r w a s eens in W o m m e l g e m 
r o n d de j a ren 1960 een bu r 
gemees te r die op 11 juli geen 
leeuw kon h a n g e n omdat , o 
wonder , de v laggen juist in de 
w^asserij w a r e n . 

H e t k a n ve rke ren , zei Brede ro , 
en voor hetzelfde gemeen tehu i s 
k l a u w d e n nu, bij he t op t r eden 
van de vendel iers , niet minde r 
d a n 15 leeuwevlaggen op en 
r o n d he t kerkple in . 

O p n i e u w geno ten o n d e r een 
s t ra lende zon z o n 275 a a n w e 
zigen van een geestdrif t ig en 
stijlvol Guidensporenzangfees t , 
me t kope rensemble o.l.v. J o z de 
H o u w e r . 

Levensgroo t keek R e n a a t Ve-
r emans (1894-1969) me t wel-
behaigen neer w a n n e e r zijn 
, ,V laanderen" over het Kerk
plein wee rga lmde . Tussen een 
ple iade van 22 l iederen k w a m e n 
zowel onze Vlaamse provincies , 
onze heimat l iederen, strijdliede
r e n a lsook ons „ G e b e d voor 't 
Vade r l and ' en de 3 nat ionale 

l iederen aan bod . H e t vredesl ied 
(L. van Bee thoven) k w a m voor 
de eerste maal in het p ro 
g r a m m a voor. 

D e in he t spierwit u i tgedos te 
vendel iers uit B roechem met 
h u n 6 k l a u w e n d e l eeuwen 
^verkten zoals ieder jaa r h u n 
p r o g r a m m a feilloos af. W a t de 
O r t l a h n e r Schuhpla t t l e r be 
treft, da t w a s w e d e r o m een vol
treffer. Onmogel i jk te zien of te 
h o r e n bij de aankond ig ing uit 
^velk geberg te deze jongens en 
meisjes k w a m e n . W a r e n alle 
aanwez igen s tomverbaasd w^an-
neer deze bi l lenkletsende jode-
laars rasech te W o m m e l g e m -
naa r s b leken te zijn (en v a n 
e rgens a n d e r s ook een p a a r ) . 

D a t zeer vele aanwez igen he t 
op t reden , n a he t officiële ge
deelte, van deze g r o e p niet wil
den missen, lag in de lijn de r 
ve rwach t ingen . E^n goed vol-
zette Famil iazaal genoo t van 
versche idene dansen . E e n hoog
t e p u n t voor de zoveelste maal in 

LIMBURG 

A U G U S T U S 

Zo. 28 HASSELT: Wie gaat mee 
naar de IJzerbedevaart ?_ Kontak-
teer Lieve Van Hoof-Ledegen, 
011/2L07.98. We maken er een 
geweldige dag onder vrienden 

Zo. 28 T E S S E N D E R L O / H A M : 
Met de bus naar de IJzerbedevaart. 
Bus + inkom: 310 fr. Inschrijven tot 
10/8 bij J aak Boelaers 
(013/67.16.41 - 013/66.68.37) of 
Eddy Volders (013/66.86.37). 

Org. : Kantonale werkgroep Tes-
senderlo/Ham. 

Zo. 28 H E U S D E N - Z O L D E R : 
West-Limburg naar IJzerbede
vaart. Busreis + toegang (160 fr.) 
inbegrepen: 500 fr., -14j. en stu
denten : gunstvoorwaarden. Vert
rek: 7u. Heusden St.Willibrordus-
plem; 7u.l0 Beringen-Markt; 
7u. l5 Paal; 7u.30 Tessenderlo-Vis
markt; 7u.40 Ham-Oprit 25. Info 
en inschrijven: Frans Vanstipelen, 
011/42.59.95. Org. : IJzerbede-
vaartkomitee West-Limburg. 

W o m m e l g e m en dit d a n k zij de 
onmisbare s teun van he t ge
meen tebes tuur . T r o u w e n s zoals 
ieder jaa r w^aren nu ook 
V U - b u r g e m e e s t e r H . Vande-
weghe , V U - s c h e p e n e n Geel en 
Ceu lemans , D a u w e n entoesi-
aste medez ingers op de eers te 
rij. 

H e t geheel \verd vlot aaneen-
gep raa t d o o r J .v .d .Reysen en L. 
Boogaer t s , A n d r é Taelemans 
scoorde w e e r o m zeer hoog me t 
de p rach t ige t eken ing van R. 
Veremans . 

D a n k w o o r d e n k a n m e n blijven 
zeggen, m a a r zonde r de be lang-
loze m e d e w e r k i n g van de men
sen voor en ach te r , ,den toog" 
bleven de dors t igen dors t ig en 
de honger igen honger ig . Z o n 
de r s toelenzet ter bleef iedereen 
rech t s taan enz., enz. B e d a n k t 
iedereen en al leman die mee 
b o r g s tond voor het wels lagen 
van dit zomers 11 julifeest op 10 
juli 1994 in W o m m e l g e m . 

W a r d H e r b o s c h 

BRABANT 

S E P T E M B E R 

Za. 3 B U I Z I N G E N : Pensenker-
mis van VU-Buizingen. Vanaf 17u. 
in de Don Boscokelder, Alsemberg-
sesteenweg. Ook op 4/9 vanaf 
l lu .30. 

„100 DAGEN 
BEVRIJDING" 

In de toonzaal Jan Van Hoogten 
(Bormshuis , Volks t raa t 30, Ant
w e r p e n ) v indt van za te rdag 10 
sep tember to t en met za t e rdag 
29 ok tobe r 1994 een vierde te-
matentoons te l l ing plaats . O n 
de r de titel „100 dagen bevrijding 
in Vlaanderen" w o r d t met foto's 
en d o k u m e n t e n he r inne rd aan 
de memorabe le pe r iode septem-
be r -november 1944. E.h . Wil -
fried Pauwels , dr. hist., ^vordt 
gevraagd voor de inleiding. H e t 
A D V N geeft zijn de skund ige 
mede-werking. 

D e open ing van de t en toon
stelling heeft p laats op za te rdag 
10 s ep t ember 1944 om 14u.30. 
D e aanwez igen heffen d a n een 
glas op het ve rwach te sukses . 

<=» AlU inlichtingen: Bornuhuid, 
Antwerpen, teL 031654.42.91 -
238.33.99. 

J U L I 

Vr. 29 V E U R N E : Internationaal 
Orgelfestival in de St.Walburga-
kerk om 2Ou. Dorthy De Rooij 
(NI.) Gratis Toegang. Org. : Fugato 
De Fumis. 

A U G U S T U S 

Vr. 5 V E U R N E : Internationaal 
Orgelfestival in de St.Walburga-
kerk om 20u. Johan Laleman (VI.) 
Gratis Toegang. Org. : Fugato De 
Furnis. 

Zo. 7 I Z E G E M : Vlaams Huis om 
13u.30: verzamelen voor de wan
deling te St.Jacobskapelle o.l.v.de 
familie Vandamme-Decoene. Org.: 
WandeUdub Vlaams Huis. 

Vr. 12 I Z E G E M : Vlaams huis va
naf 20u.: zevende kaarring. Ook op 
14/8 vanaf lOu. Org. : Kaartersklub 
de Vlaamse Vnenden. 

Vr. 12 V E U R N E : Internationaal 
Orgelfestival in de St.Walburga-
kerk om 20u. Leo Kramer (D). 
Gratis Toegang. Org. : Fugato De 
Fumis. 

ANTWERPEN 

J U L I 

Za. 30 W E S T E R L O : Annemie 
Thys nodigt uit. Vanaf zaterdag 
13u.30 in jeugdherberg Het Bos-
wachtershuis tot zondagmiddag 31 
juU. Deelname: 1.000 fr. Men kan 
ook inschrijven voor de afzonder
lijke onderdelen: bezoek Westerlo 
(250 fr.), barbecue vanaf 18u.30 
(350 fr.), overnachting (285 fr.) 
ontbijt (250 fn). Inschrijven en 
org.: VU JO-Kempen, 
014/65.63.38. 

A U G U S T U S 

Do . 18 M E C H E L E N : Open ver
gadering met leden en simpatisan-
ten van VU-Mechelen rond ge
meenteraadsverkiezingen. Om 20u. 
in de bovenzaal burelen W Z / I c 

Vr. 19 V E U R N E : Internationaal 
Orgelfestival in de St.Walburga-
kerk om 20u. Camiel D'Hooghe 
(VI.) Gratis Toegang. Org. : Fugato 
De Fumis. 

Vr. 19 I Z E G E M : Domein Wal-
lemote: 9de Vlaams Zomerfeest op 
19, 20 en 21/8. Zangavond i.s.m. 
ANZ o.l.v Gust Teugels. Op 20/8 
doorlopend bar, 's avonds Kasteel-
fuif voor de jeugd. Zondag voet
balmatch, aperitiefwandeling, ge
roosterde kip. Vanaf 14u.: animatie. 
Org. : V U - V U J O - F W - V W G en 
de klubs van het Vlaams Huis. 

Zo. 28 I Z E G E M : Vlaams Huis, 
4u.: start voettocht naar Diks-
muide, t.g.v. IJzerbedevaart. Org. : 
Wandelklub Vlaams Huis. 

Zo. 28 I Z E G E M : Vlaams Huis, 
Grote Markt, vanaf 16u.: feest-
vienng 15 jaar Vlaams Huis in 
Izegem. Org. : Pol Heldenbergh en 
alle ver. v.h. Vlaams Huis. 

Dien, Hoogstratenplein. Info: M. 
Hendrickx (015/27.17.27). 

Zo. W O M M E L G E M : Met V N S E 
en KK J.Pulmège Wommelgem 
naar IJzerbedevaart. Vertrek: 
7u.l5 Oelegera; 7u.30 Wommel
gem; 7u.45 Drie Eiken Edegem en 
8u. Kerkplein Elsdonck-Edegem. 
Om 14u.30 naar de kust. Om 
17u.I5 terug langs Diksmuide naar 
huis. (300 fr.p.p.) Inshcrijven: 
Ward Herbosch (353.68.94) of Ka-
rel de Grijse (449.82.12). 

S E P T E M B E R 

Za. 24 L I N T : Inzamelaktie van 
oude kleding t.v.v. Koerdistan i.s.m. 
VIC. Info en org.: VU JO-Lint , p.a. 
Geert Conaerts, Diamantstraat 31, 
2547 Lint (03/455 63 53). 

A U G U S T U S 

Za. 6 WAASMUNSTER: Barbe
cue in de Parochiezaal van de Rui
ter, Sijpstraat. Vanaf 19u. Kaarten 
aan 3-280 fn, kind. 150 fr. te ver-
knjgen bij Patrick D'Haese, Sous-
beekstraat 59; Erwin Verdurmen, 
Kapelwijk 24 of bij Antoine Van 
Goethem, Rivierstraat M. Org. : A. 
Verbruggenknng. 

Zo. 28 SINT-GILLIS-WAAS: 
Naar IJzerbedevaart met A.Ver
bruggenknng. Opstapplaatsen: 
Kerk Meerdonk 7u.; Kerk De 
Klinge 7u. l0 ; Hoek Eeckbergstr. 
7u . l5 ; Kerk St.Gilhs 7u.20; Dnes 
St.Pauwels 7u.30; Prov.baan Kem-
zeke (lichten) 7u 40); Richting Si-
naai (Dries) 8u.05. Na bedevaart 

bezoek aan brouwerij Lief-
mans-Oudenaarde. Deelname: 200 
fr.; -12j. 100 fr. Inschrijven: R. De 
Grave, Eeckbergstr. 20, St.Gilhs 
(770.70.62). 

S E P T E M B E R 

Za. 24 E R P E - M E R E : Eetfestijn 
van VU-Erpe-Mere. van l lu .30 tot 
21u. in Sint-Janshof, Keerstraat 
218 te Ottergem. Keuze uit kip, 
forel of rundstong. (van 300 tot 375 
fr.). 

Zo. 21 L E D E : 6de Barbecue van 
VU-Lede. Vanaf 12u.30 aan het 
Donkmeer, Donklaan 15, Over-
mere. Deelname: 400 fr., in w k . 
350 fn 

HERSENBREKER 
KORREKTIE 
HERSENBREKER 22 
In onze opgave v a n vorige 
•week is een foutje geslopen. 
Bij hor izontaal s tond in de 
o p g a v e : 

15. Hetze l fde in ko r t bes tek 
(2) 

14. Hetzelfde in kor t bes tek 
(2) 

D i t moe t zijn: 

14. Hoofddekse l da t pijn 
ve roo rzaak t (5) 

15. Hetzel fde in k o r t bes tek 
(2) 

Gelieve ons te ve ron t schu l 
digen voor deze zetfout. 

Hopel i jk hebben wij u nu op 
de goede w e g geholpen. . . 

Wij ve rwach t en u w gele 
br iefkaar t met de oplossing 
van opgave 22 ten laats te op 
m a a n d a g 15 augus tus op de 
r edak t i e : Bar rk ikadenp le in 
12, 1000 Brussel . 
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ACHTERUira 
200 JAAR GELEDEN: 

VRIJKORPSEN 
IN HET WESTIAND 
Waarom if de dtrijd van de vrijkorp,)en in het Westland 
tegen de Franse invaLler<i, in de jaren 1793-9'^ zo goed ab 
onbekend ? Omdat, in tegenöteiiing tot de Boerenkrijg van 
1798, er zo échaarö over geschreven en zo weinig over 
geweten id. 

D
e Franse revolutie bete
kende het afwerpen van 
een oud juk, het loskomen 
uit de banden van de fe-

odaliteit. De Zuidelijke Neder
landen waren Oostenrijks ge
bied en de omwenteling in no
vember 1789 werd duidelijk als 
een bevrijding aangevoeld. 
Hierop volgde de Oostenrijkse 
herovering en algemene amnes
tie in november 1790. In april 
1792 brak de oorlog uit tussen 
Frankrijk en Oostenrijk. Het 
w^as niet alleen een oorlog van 
land tegen land, maar vooral 
van revolutionairen tegen ver
dedigers van het oud regiem; 
een ideologische oorlog. Franse 
troepen hadden vanaf juni 1792 
ons land bezet. Door een deel 
van de bevolking en in het begin 
werden ze als vrienden ont
haald. Ze beloofden onafhan-
kehjkheid. Deze belofte werd 
echter niet gehouden en het 
Franse leger gedroeg zich als 
een opeisende en plunderende 
bezettingsmacht. Dit joeg de be
volking opnieuw^ in de armen 
van de keizer van Oostenrijk. 

SYMBOLEN 

De ideologische oorlog, w êl nog 
niet gevoerd via radio en TV 
maar met spotprenten, pamflet
ten, gazetten en redevoeringen, 
w^erd uitgevochten rond de syra-
bolen van de Franse revolutie of 
van de kiezerlijke macht. In 
november 1792 werden vrij-
heidsbomen, met veel ceremo
nie, in alle dorpen van het West
land geplant. Franse soldaten 
dansten er de „carmagnole" 
rond. Soms werden voorbijgan
gers of toeschouwers verplicht 
de boom te kussen of te groeten 
of er rond te dansen. AUe ken
tekens van de keizerlijke macht, 
de dubbele Oostenrijkse ade
laar, de symbolen van de fe-
odahteit, opschriften en ^vapen-
schUden werden verwijderd in 
kerken, gemeentehuizen en kas
telen. 

Op 27 maart 1793 liep de over-
vrinningsmare van de veldslag 
van Neerwinden van 18 maart, 
als een strovuurtje door het 
Westland. Die dag, om 10 uur 's 
avonds werden de klokken ge
luid te Roesbrugge, Proven, 
Stavele, Krombeke, Oost- en 
West-Vleteren, Reninge en Lo, 
en trommelde men het volk op. 
De vrijheidsboom werd omge
kapt en verbrand. Men danste 
rond het vuur en zong ,,vivat 
den keizer, vivat den keizer". De 
boom van „miserie", zoals hij in 
de volksmond geheten werd, 
had afgedaan. 

DE MIGRANTEN 

Door de revolutie in Frankrijk 
ontstond een vluchtelingen
stroom njiar ons land. Pastoors, 
kloosterlingen en seminaristen 
sloegen op de vlucht. Vanaf juni 
1791 kwamen ze de grens over 
en vestigden zich in de grens-
dorpen. Te Nieuwkerke verble
ven 83 geestehjken, te Wervik 

17, te Westouter 18, te Dra-
nouter 16, te Ploegsteert 12, te 
Reningelst 20, te Diksmuide en 
omgeving 126. De Franse gees
telijken roerden de grote trom, 
vaak hadden ze ook geen on
besproken gedrag. Sonunigen 
bezochten herbergen, hadden 
een zwak voor Vlaams vrou
welijk schoon, paradeerden als 
ridders opgetut door het dorp. 
Geestelijken uit het Franse 
noorden, die tot hetzelfde bis
dom leper behoorden en onze 
taal spraken, beklommen de 
kansel in de kerken en preekten 
met gloed en overtuiging tegen 
de Franse revolutionairen. Aan 
anderen werd door de sche
penkamers verboden de preek
stoel te bestijgen omdat ze teveel 
opruiende taal verkondigden. 
De Franse émigré-geestehjken 
hebben zeker een invloed gehad 
op de bevolking niet alleen door 
hun groot aantal maar vooral 
door hun van terreur door
spekte gruwel-verhalen over de 
Franse revolutie. 

In het zog van pastoors en 
kloosterlingen volgde een grote 
groep van edelen, koningsge-
zinde burgers en deserteurs die 
niet in het Franse leger wUden 
dienen. Deze koningsgezinde 
emigre's rekenden op de Oos
tenrijkse troepen om de Franse 
revolutionairen te overwinnen. 
In vele gevallen werden ze sol
daat in het Oostenrijks of het 
Engels leger of sloten zich aan 
bij een vrijkorps in een van de 
dorpen van het Westland w^aar 
ze verbleven. Vooral de ko
ningsgezinde deserteurs uit 
Frans-Vlcianderen deden zich 
opmerken door hun stoutmoe
dig gedrag tijdens gevechten 
met de Sansculotten. 

Ook zij verspreidden hun pro-
paganda-ideeën onder de be
volking. Zo van: „de revolutie 
loopt op haar laatste benen !" of 
,,een klein goedgetraind legertje 
van Franse emigre's, met steun 
van de Oostenrijkers, kan 
Frankrijk in een handomdraai 
heroveren ! ". 

DE STRIJD 

In april 1793 bezette het Oos
tenrijks leger opnieuw de grens 
van de Zuidelijke Nederlanden 
tussen Adinkerke en Luxem
burg. Deze moest niet alleen 
be-waakt maar ook nog verde
digd worden. In mei en juni 
1793 begonnen de Fransen met 
prikakties over de grens. Ze 
drongen ons land binnen, plun
derden een hoeve, een herberg 
of een winkel en trokken met de 
buit weer de grens over. De 
Oostenrijkse officieren stonden 
hiertegenover machteloos. Daar 
waar er troepen lagen kwamen 
ze niet en waar er geen of on
voldoende lagen vielen ze als 
rovers binnen. In deze omstan
digheden besloot kapitein Ga
briel Litassy van de Huzaren 
van Blankenstein, de burgers te 
bewapenen en ze te verzoeken 
te helpen bij de grensverde-

Marianne aU revoLatie-dymboolgetekend op de kaft van een schrift, 
deptemher 1794 (uit het dtad^archief van Poperinge). 

diging. Deze kapitein, of ei
genlijk het Huzaren-regiment 
van Blankenstein, wa^ afkom
stig uit Temesvar, nu In het 
Hongaarssprekende deel van 
Roemenië, toen onder Oosten
rijk. Hij verbleef op het kasteel 
te Reningelst. Hij bezorgde de 
vrijwilligers en Reningelst, 
Westouter en Loker wapens en 
stelde enkele regels op bij kon-
frontaties met de Fransen. Er 
mocht niet nodeloos in de lucht 
gevuurd worden. De Fransen 
mochten niet over de grens ach
tervolgd worden. Achteraf heeft 
J . Coburg, de Oostenrijkse op
perbevelhebber van de bond
genoten deze maatregelen goed
gekeurd en uitgebreid tot de 
ganse grensstreek. 

In de maand juli 1793 ontstond 
ook te Haringe een vrijkorps om 
pastoor Asaert te verdedigen en 
de Fransen buiten te houden. 
Jacob-Pieter Asaert was een 
onvermoeibaar anti-revolutio
nair prediker met grote invloed 
in Frans-Vlaanderen. Tussen 
Dranouter in het zuiden en Be-
veren aan de IJzer in het noor
den \verden de grens en de 
grensdorpen nu verdedigd door 
Vlaamse vrijkorpsen geholpen 
door bondgenoten. Er waren 
vrijwilligers te Beveren, Roes
brugge-Haringe, Proven, Pope
ringe, Watou, Reningelst, Wes
touter, Loker, Dranouter, Kem-
mel, Dikkebus, Krombeke en 
Stavele. Het bondgenotenleger 
bestond uit Oostenrijkers, 
waaronder Hongaren, Kroaten 
en Polakken, Engelsen, Ieren en 
Schotten, Hessense en Hanno-
verse regimenten, Nederlandse 
met Zwitserse huurlingen en 
tenslotte Franse royalisten. 

Pruisen, dat aanvankelijk ook 
tot het bondgenootschap be
hoorde, had het strijdtoneel in 
de loop van 1793 verlaten. 
Daartegenover stond het Frans 
leger bestaande uit beroepssol
daten, opgeroepenen-conscrits 
en vrijwilhgers per dorp of 
stad. 

Later werden ook nog vrijkorp
sen opgericht te West- en 
Oost-Vleteren, Vlamertinge, 
Elverdinge, Woesten, Boezinge, 
Brielen, Reninge, Noordschote, 
Pollinkhove en Lo. En nog later 
volgden Langemark, Bikschote, 
Passendale en West-Rozebeke. 

Op 31 oktober 1793 werden de 
vrijkorpsen erkend door het 
Oostenrijks leger. Een Gente
naar, kolonel van bij het re
giment van Laudon, dat aan 

praktisch alle krijgsverrichtin-
gen in het Westland deelnam, 
Constantin van Hoobroeck, ba
ron van Asper, werd aangesteld 
voor de verdeling van de wa
pens en de munitie onder de 
vrijwilligers. Ze vormden een 
hechte aaneengesloten groep 
per dorp. Er was een kom-
mandant en een munitiedepot 
per dorp. Bij het luiden van de 
alarmklok kwamen ze bijeen en 
het alarm klonk meteen ook in 
de naburige dorpen. In enkele 
uren konden ze een groot aantal 
manschappen op de been bren
gen. De vnjwilhgers vochten als 
tiraüleurs, verdekt opgesteld 
achter bomen, struiken, hcigen 
en in grachten. Door hun per-
fekte terreinkennis hadden ze 
een groot militair voordeel. 

SUKSES... 

Het juiste getal vrijwilligers is 
niet gekend. Toch mag men ver
onderstellen dat er 5.000 a 8.000 
w^aren. E^n van hun mooiste 
overwinningen Wcis de bevrij
ding van Poperinge na een 
6-weken durende Franse be
zetting door generaal Domini
que Vandamme en zijn troepen. 
Op 16 november 1793 werd 
Poperinge heroverd door enkele 
honderden Oostenrijkers en 
1.000 vrijwilligers uit Poperinge 
en de omliggende dorpen. Niet
tegenstaande vele Franse aan
vallen bleef de stad in Oos
tenrijkse handen tot 25 april 
1794. 

Om de onderlinge samenwerk
ing tussen de korpsen te ver
beteren had op 25 maart 1794 
een grote bijeenkomst plaats te 
Poperinge. 5.100 vrijwilhgers 
w^aren toen verzameld om el
kaar hulp en bijstand te ver
lenen in de strijd tegen de Fran
sen. 

Tijdens de winter van 1793-94 
legden de Oostenrijkers drie 
verdediginigslinies aan in het 
Westland. De eerste linie liep 
van Proven naar Beveren aan 
de IJzer en bevatte een schans 
aan het UUegat te Proven, een 
aan de Franse balie of de Waai
enburg te Roesbrugge en een op 
de IJzer rechttegenover de kerk 
van Beveren. De 2de linie werd 
gevormd door de Poperinge-
vaart van Poperinge tot aan 
Eversam te Stavele. De 3de linie 
bestond uit de versterkte steden 
leper en Nieuwpoort, onderling 
verbonden door de leperlee en 
de IJzer. Op deze linie -werden 
er schansen gebou\vd te Boe
zinge, Steenstrate, het fort de 

Knokke. Te Elzendamme en £ian 
de Alachuutbeek te PoUinkhove 
•werden ook schansen opgewor
pen. 

...EN NEDERLAAG 

Na weken lang van schermut
selingen braken op 25 april 1794 
de Franse troepen in enkele 
uren door de eerste en de 2de 
linie en verjoegen de vrij-wil-
ligers uit hun schansen. De 
Oostenrijkers hadden zich toen 
reeds gedeeltelijk teruggetrok
ken. De verdediging van de 
schans aan de Franse balie, tus
sen Roesbrugge en Krombeke, 
IS beroemd gebleven in de 
streek. Cies Venant, een boer uit 
Stavele, voerde er zijn korps aan 
met de kreet: ,,geef crepé op den 
scherpen put, geeft crepé op den 
scherpen put". Hij herhaalde dit 
zolang tot hij hees geschreeuwd 
was en na enkele uren te hebben 
stand gehouden, zich met zijn 
korps kon terugtrekken tot in 
Krombeke-dorp, waar ze dan in 
de bossen verdwenen. Dezelfde 
dag werd een groep vrijwilhgers 
omsingeld te Elzendamme. Een 
andere groep aan de Sint-Ala-
chuutbeek te Pollinkhove. In dit 
laatste gevecht sneuvelden 12 
vrijwilligers uit Pollinkhove. 

Gans de maand mei werd er 
gevochten in het Westland. 

Op 1 juni begon het 2de Franse 
offensief tegen de 3de verde
digingslinie: leperleekanaal en 
IJzer. Te Steenstrate verdedig
den de Reningse vrijwilhgers 
gedurende 5 dagen hardnekkig 
hun schans. Ze werden echter 
omsingeld door een doorbraak 
van de Fransen ten zuiden van 
leper, die in een tangbe-weging 
Langemark innamen. De vrij
willigers verlieten hun schansen 
aan de leperlee, de enen vlucht
ten naar het Vrijbos van Hout
hulst, anderen trokken zich te
rug tot bij de kapel van 
O. L.Vrouw van Langewade te 
Merkem. Tijdens deze terug
tocht sneuvelde Karel Reyp-
hins, kommandant van het Re
ningse vrijkorps. 

Het Oostenrijks garnizoen van 
leper kapituleerde op 17 juni. 
De Engelsen trokken zich terug 
op Oostende om in te schepen. 
Er was nog Oostenrijks verzet 
rond Roeselare, onder meer te 
Hooglede. Maar alles was te
vergeefs. Rond half juli 1794 
waren de Zuidelijke Nederlan
den praktisch volledig bezet, 
uitgezonderd de versterkte stad 
Nieuwpoort w^aar Hannoverse 
troepen, vrijwilligers en Franse 
emigre's tot 19 juli 1794 voch
ten. Toen eerst gingen de laatste 
vrijwilligers van het Westland 
naar huis. De strijd was ver
loren ! Hun land, dat ze on
afhankelijk wilden, werd voor 
20 jaar door Frankrijk bezet. 

De motivatie van de vrijwil
ligers was niet alleen „voor ou
ter en heerd" zoals bij de Boe-
re nkrijgers vijf jaar later, maar 
ook de onafhankelijkheid van 
de Zuidelijke Nederlanden. De 
omwenteling van 1789 had hun 
een voorsmaakje gegeven. 

Zonder enig verband te zoeken 
tussen de feiten van 1793-94 en 
1917 is het merkwaardig dat in 
dezelfde dorpen langs de IJzer 
en de leperlee (West- en 
Oost-Vleteren, Stavele, Re
ninge, Boezinge, Noordschote, 
Pollinkhove en Merkem) het 
onafhankelijkheidsstreven en 
het zelfbestuur, met 124 jaar 
verschil, wortel schoten. 

(fd) 
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ALLES VOOR VLAANDEREN, 
VLAANDEREN PER FIETS... 

18<>« VREDESFIETSELING 
NAARDE 
IJZERBEDEVAART 
WabLieft? Nog niet ingeschreven voor de VredesfieUeÜng, 
die geweldige fietstocht waaraan meer dan 100 jonge, 
entoedia^te éportievelingen deelnemen 7 Trappen van uit het 
bronögroen eikehout tot in de polderklei van de IJzervlakte, 
en dat allemaal voor vrijheid, vrede en verdraagzaamheid... 
wie wil daar niet bij zijn ? 

O
p donderdag 25 augustus 
om 13.30 uur vertrekt een 
eerste groep aan het Velt-
manshuis in Sint-Mar-

tens-Voeren. Via Maastricht en 
Bilzen gaat het dan richting 
Tienen waar overnacht -wordt in 
het Stedehjk Sporthuis. 

Vrijdagochtend 26 augustus is 

het -weer trappen geblazen. Van 
Tienen naar Hombeek (Meche-
len) waar een stevig middag
maal is voorzien. De fietsers die 
vanuit Brussel vertrekken slui
ten er na de mjialtijd aan bij de 
groep. Samen rijden ze dan door 
tot het Oostvlaamse Overmere 
^vaar de groep uit de Kempen 

(zie verder) het peleton ver
voegt. 

Vanuit de Kempen vertrekken 
op vrijdeigochtend twee groe-

f * y^ 
f »%-.#'' 

De dappersten van onj volk in de laatdte rechte lijn naar de IJzer to ren.. 

->ê— 
DEELNEMINGSSTROOKJE 
invullen en voor 12 augustus '94 opsturen naar het sekretariaat van de Vredesfietseling, 
Barrikadenplein 12 in 1000 Brussel 

naam en voomjiam:. 

straat en nummer: . 

postnummer en gemeente: 

tel.: 

O wenst meer informatie en zou daarom graag de folder ontvangen waarin het volledige 
programma en de routebeschrijving zijn opgenomen 

neemt deel aan de 18de Vredesfietseling en vertrekt op 

O donderdag 25 augustus in Voeren (1.750 fi-.) 

O vrijdag 26 augustus (1.250 fir.) 

O zaterdag 27 augustus (500 fr.) in _ 

O ik kom terug met de bus (250 fr.) 

ik stort fr. op rek.nr. 435-0256851-75 van de Vredesfietseling 

handtekening, 

pen: één uit Weelde en één uit 
Arendonk. Zij komen om 10 uur 
samen in Herentals en fietsen 
dan door naar Wommelgem 
•waar de familie Herbosch hen 
onthaalt op een maaltijd met 
Bruegheliaanse allures. Via 
Berchem wordt er dan door
getrapt tot in Overmere. 

Dan trekt de ganse karavaan 
verder tot in Gent (de prachtige 
jeugdherberg in de Sint-Wido-
straat is opnieuw afgehuurd). 
Na (alw^eer) een overvloedig 
maal, een vormingsaktiviteit en 
een avondwandelingetje in het 
stadscentrum, wordt genoten 
van een welverdiende rust. 

Zaterdag 27 augustus, na een 
uitgekiend vormingspro
gramma en een lichte lunch, 
klimt iedereen weer in het zadel. 
Uiteraard zijn ook nu weer en
kele stop-, rust-, drink- en plas
pauzes voorzien, mjiar einddoel 
is en blijft Diksmuide! Om 18 
uur wordt heel de bende Vre-
desfietsers opgewacht aan de 
Pajc-poort. Naar jaarKjkse tra
ditie verwelkomen enkele kop
stukken van het IJzerbede-
vaartkomitee en Vos (als ze jJ 
niet meereden met de Vredes
fietseling) de moedige pedaal-
ridders, waarna een korte be-
zinningsstonde plaatsheeft. 
Daarna staat er de fietsers een 
ekskies koud buffet te wachten, 
verzorgd door VOVO en op
gediend in hun feesthal. In die
zelfde VOVO-hal wordt de dag 
uitbundig maar toch waardig 
afgesloten met een Vlaams-na-
tionale knalfuif. Na de fuif kan 
je lekker uitwaaien w^ant de 
Vredsfietsers overnachten in 
tenten op de bedevaartweide. 

We hoeven je niet meer te ver
tellen dat op zondag 28 au
gustus om 11 uur de 67ste I J 
zerbedevaart doorgaat, waar 
alle Vredesfietsers op het appel 
verschijnen ! De terugreis (met 
autobussen en vrachtwagens 
voor de rijvrielen) is voorzien 
om 15.30 uur. 

INSCHRIJVEN EN INFO 

Wie vril inschrijven of het vol
ledige programma en de rou
tebeschrijving met alle aanslui-
tingspunten wenst, vult onder
staande bon in en stuurt die 
terug voor 12 augustus naar het 
sekretariaat van de Vredesfiet
seling: Barrikadenplein 12 in 
1000 Brussel. Al wie tijdig in
schrijft ontvangt nog een brief 
met alle nodige praktische in
formatie. 

Wie vanuit Voeren vertrekt 
wordt vriendelijk verzocht zelf 
kontakt op te nemen met het 
Vredesfietselingsekretariaat om 
de verplaatsing naar Voeren te 
regelen. 

Wie vanuit de Kempen vertrekt 
neemt best nog eens kontakt op 
met KJÏS Van Dijck 
(014/37.24.54) voor de Aren
donkroute en met Karl Ver-
maercke (14/65.63.38) voor de 
Weelderoute. 

PRIJS/KWALITEIT 

Wie inschrijft en betaalt krijgt 
bij het vertrek een heus heup
zakje kado, handig om je zak
geld, sigaretten (? ! ) en drui-
vensuiker in op te bergen. 

In het inschrijvingsgeld is, naast 
de overnachtingen, mjialtijden, 
vormings- en ontspanningsak-
tiviteiten, tevens voorzien: 1) 
verzekering voor burgerlijke 
aansprakelijkheid en medische 
kosten 2) toegangsbewijs voor 
de IJzerbedevaart 3) rijks
wacht- en politiebegeleiding 4) 
begeleiding van eigen Vredes-
fietseling-motorrijders 5) 
vrachtwagen voor je bagage en 
bezemwagen waar je hopehjk 
niet in verzeilt. 

Het Vlaams Kruis staat zoals 
steeds w^eer onbaatzuchtig pa
raat met daad en raad. 

^I> 

(ts) 

TRAJEKT-
SPONSORS 
De Vredesfietseling wordt 
traditiegetrouw afgelegd in 
drie trajekten van ongeveer 
100 kilometer: Voeren-Tie
nen, Tienen-Gent of Heren-
tals-Gent en Gent-Diks-
muide. Om de deelnemings-
prijs binnen het budget van 
jongeren, voornamelijk scho
lieren en studenten, te hou
den wordt een beroep ge
daan op de VU-mandataris-
sen met de vraag een trajekt 
te sponsoren ten bedrage van 
10 frank per kilometer. On
derstaande trajektsponsors 
schonken met gulle hand. De 
Werkgroep Vredesfietseling 
dankt hen hartehjk voor hun 
fmómciële steun. 

Vic Anciaux (Brussel), Lau
rens Appeltans 
(Herk-de-Stad), Fr ieda 
Brepoels Hasselt), Kris 
Broekaert (Brussel), Her
man Burghgrave (Grember-
gen), J a n Caudron (Erpe), 
Simonne Janssens-Vanop-
pem (Zolder), Willy 
Knijpers (Herent), Herman 
Lauvsrers (Brasschaat), J a n 
Loones (Oostduinkerke), 
Nelly Maes (Sint-Niklaas), 
J a n Peumans (Riemst), J o -
han Sauwens (Bilzen), Hugo 
SchUtz (Antwerpen), Nora 
Tommelein (Vilvoorde), J o s 
Truyen (As), J e f Van Bree 
(Overpelt), Kris Van Dijck 
(Dessel), Robert Van Duyse 
(De Klinge), Michel van 
Neste (Diegem), Etienne 
Van Vaerenbergh 
(Sint-Kwintens Lennik), 
J a a k Vandemeulebroucke 
(Oostende). 

Met dank aan Vereniging 
Vlaamse Ziekenfondsen. 
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SPORT 
DE WERELDBEKER OPGEBORGEN 

HOOP DOET LEVEN 
Brazilië 'u diu toch wereldkampioen geworden en daar 
konden we vrede mee nemen. Voor eennuiaL ging de haver 
naar het bed te paard. AL liep dat paard een half mislukte 
laat,)te koerd. De finale wa^ inderdaad een mLtkleun van 
formaat. In honderdtwintig minuten viel er nauwelijks wat 
te beleven en indien de Italianen abnog met de dtraf-
öchoppen hadden gewonnen zou het drama zich in zijn 
volledigheid hebben voltrokken. Want laten we wel wezen: 
het vele gejubel ten spijt vielen er na de eerste ronde nog 
nauwelijks plusplunten te noteren. Eens het spel om de 
knikkers „echt" begon maakte niemand zich nog zorgen 
om het spektakel en de Italianen wel het allermüut. 

D
e jongste Mundial, zo 
•wordt beweerd, was een 
sukses over de ganse lijn. 
Sportief, financieel en or

ganisatorisch. Bovendien leeft 
de hoop dat het voetbal op half 
lange termijn ^vortel zal schie
ten in de States. Dat is mogelijk 
maar verre van zeker. Volle 
stadions vertellen niet alles. Ze 
bevdjzen wel de degelijkheid 
van de gevoerde marketings
trategie. Op het vlak van „ver
koop" kunnen de Europes 
sportbonden nog veel leren van 
hun Amerikaanse collegae. Bo
vendien moet men weten dat 
Amerika een bijzonder aantrek
kelijke reisbestemming was 
voor Europese en Zuidameri-
kaanse voetballiefhebbers. 
Vaststelling blijft evenwel dat 
aJle rekords inzake publieke be
langstelling werden gebroken 
en dat de extra-sportieve in
komsten nooit hoger hebben 
gelegen. Of het Amerikaanse 
experiment voor herhaling vat-
bciar 18 zal de toekomst moeten 
uitwijzen. Vermoedelijk niet in 
Frankrijk in 1998 maar mis
schien wel in Japan in 2002. De 
Aziaten staan immers op de 
stoep te dringen om het grootste 
sportevenement ter vs^ereld naar 
zich toe te trekken. Als ze hun 
slag thuis halen zullen ze al hun 
voorgangers proberen te over
treffen. Zoveel is zeker. 

NIET ONGENAAKBAAR 

BrazUië was de terechte we
reldkampioen maar de ploeg 
van Romario was geen moment 
ongenaakbaar en kon de ver
gelijking niet doorstaan met de 
formaties van 1958 en 1970 en 
zelfs niet met de elf die in 1981 
zo ongelukkig en onverdiend 
(door Italië) voortijdig werden 
uitgeschakeld. 

De wereldkampioenen van 
1994 moesten het hebben van 
de flitsen van Romario, van de 
werkkracht van de middenvel
ders, van de neiar Braziliaanse 
normen ongewoon sohede en 
sterk georganiseerde verdedi
ging. De ploeg droeg Europese 
merktekens. Ze koos in alle 
omstandigheden eieren voor 
haar geld. Ze verloor zichzelf 
geen minuut in avontuurlijk 
voetbal. Het hersenw^erk pri
meerde in alle omstandigheden. 
De homogeniteit en ploeggeest 
gomden vele individuele tekort
komingen weg. Bebeto bijvoor
beeld, toch de gekroonde aan
valler naast Romario en verder 
ook een bedreven spelmaker en 
kansenschepper, durfde nau'we-
lijks naar doel schieten. Hij ont
week systematisch alle verant
woordelijkheid. Na hem bezig 
gezien te hebben verwonderde 
het ons niet langer dat de ster

speler van La Coruna bedankte 
om in de laatste sekonde van het 
Spaanse kampioenschap de 
over de titel beslissende straf
schop te nemen. Hij het dat aan 
een eerder onbehouwen ver
dediger over die glansrijk mi
ste... Maar goed, Brazilië was 
de beste ploeg met meerdere 
uitstekende en technisch be
gaafde voetballers. Bovendien 
mogen we ze eeuvidg dankbaar 
blijven omdat ze Italië van een 
vierde wereldtitel afhielden. 
Stel je immers voor dat de ploeg 
van Sacchi de finale zou hebben 
gewonnen. Het zou een 
schande voor de sport zijn ge
weest, lïen -wereldkampioen die 
in zeven matchen welgeteld 
dertig minuten (in de halve fi-
ncde tegen Bulgarije) behoorlijk 
voetbalde, die zich als nummer 
zestien voor de achtste finales 
kwalificeerde en die bijna al zijn 
wedstrijden in de slotminuten 

Romario: flitsen. 
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en tegen de gang van het spel in 
•won. Het zou gewoon vreselijk 
zijn geweest. Waarmee vî e na
tuurlijk de verdiensten van Ro
berto Baggio niet w îUen mi
nimaliseren. Integendeel. De 
Italiaanse spits lag op het in
dividuele vlak nauwelijks onder 
bij Romario en zijn gedrukt 
rendement in de finale - Ro
berto was duidelijk niet her
steld van een spierletsel — ver
gemakkelijkte de taak van de 
Brazilianen. Maar een wereld
titel verantwoorden met de on
miskenbare klasse van Baggio 
zou ons al te ver hebben ge
leid. 

VERNIETIGEND 

Over de nummers drie en vier 
kunnen we kort zijn. De Bul

garen verdaalden tot in de 
halve finales. Meer kan daar 
niet over worden gezegd. Dat 
we in de kleine finale om de 
derde plaats in één speelhelft 
vier doelpunten te slikken kre
gen van de ^verkkrachtige maar 
in aanleg beperkte Zweden 
zegde alles. 

Met zeven van de acht kwart
finalisten zette Europa overi
gens weer een hoge borst. Maar 
méér dan een sterke onder
handelingspositie rond de be
stuurstafels van de Fifa leverde 
dat toch niet op. West-Duits
land liet weinig of niets zien. De 
ploeg oogde oud, ze was dat 
overigens ook, en miste daar
door veerkracht. Roemenië dat 
bij momenten briljant voet
balde hadden we graag in de 

VIER OP EEN RIJ 

Miguel Indurain won voor 
de vierde keer op rij de 
Ronde van Frankrijk. Met 
onverwacht groot even
wicht. Onverwacht omdat 
voor de Tour nogal wat 
weerwerk werd aangekon
digd van Rominger. De 
Zwitser zou eindelijk de 
grote beloften waar maken, 
de verwachtingen inlossen. 
Het is anders verlopen. De 
gezondheid van Rominger 
speelde hem andermaal par
ten. In de lange tijdrit op het 
vlakke inkasseerde de w în-
naar van de Vuelta een eer
ste uppercut. In de P3'Te-
neeënrit naar Hautacam 
werd de afgang vervolle
digd. Indurain w^on zijn 
vierde Tour met de vingers 
in de neusgaten. Hij bleek 
twee klassen sterker dan de 
verzamelde konkurrenten. 
Hij regelde het koersverloop 
van begin tot einde en was 
vermoedelijk nooit sterker. 

Indurain: geen duw te veeL 

ZUINIG 

Natuurlijk was 
grote Tour. De spanning 
ontbrak en panache staat nu 
eenmaal niet in het woor
denboek van Indurain. Hij 
rekent en cijfert. Hij geeft 
geen duw te veel. Gisteren 
niet, vandaag niet en ver
moedelijk ook morgen niet. 

Want met Indurain heeft 
men nog niet gedaan. Wie 
moet hem volgend jaar klop-

het geen pen ? Rominger en Ugru-
mov zijn dan nog eens twaalf 
maanden ouder en vermoe
delijk niet sterker. Pantani 
en Berzin zijn jong en veel
belovend maar zuUen zij de 
meester, die als geen ander 
zijn doelen kiest en daar 
naar toe leeft, van begin tot 

einde kunnen bedreigen ? 
We weten wel dat Indurain 
elk jaar tekenen van kwets
baarheid vertoont — nu was 
dat in de klimtijdirt drie da
gen voor het einde — maar 
gewoonlijk is het pleit dan al 
beslecht. Zodat niemand er 
een boodschap aan heeft. 
Neen, de kans dat Anquetil, 
Merckx en Hinault hun 
Tourrekord met de Span
jaard moeten delen wordt 
met de dag groter. En nie
mand zegt dat Indurain het 
daar bij laat. Want ook op 
zijn tweeëndertigste zal hij 
met zijn zuinige manier van 
rijden zeker nog niet ver
sleten zijn. 

ï SCHAAMTE 

Het bedroevende slotwoord 
moet noodged-wongen over 
de dapperste onder de Gal
liërs spreken. J im Van de 
Laer slaagde erin de schade 
tot achtenveertig minuten te 
beperken. Men noemt dat 
een sukses. Waarvan akte. 
De tweede landgenoot ein
digde op meer dan twee uur 
van de vidnnaar. Waarmee 
alles verteld is. Een ritzege 
kon er dit jaar niet af. Mag 
het verwondering wekken 
dat we van pure schaamte 
rood, geel en z-wart uit
slaan? 

^ 1 ^ 

halve finale gezien. Tegen Ne
derland stond Brazilië op de 
rand van de uitschakeling. Het 
scheelde bijna niets... 

Spanje verdiende zijn kwart
finale tegen Italië te winnen. Zo 
was dat en zo is voetbal nu 
eenmaal. Slechts één Zuidame-
rikaans elftal — maar dan wel de 
w^ereldkampioen — en géén 
Afrikaans team in de kwart
finales. Het wilde wat zeggen 
en het bewees dat nuchterheid 
en berekening andermaal de 
rijkste vruchten afwierpen... 
Waarmee ook cijfermatig be
wezen werd dat in de States 
zeker niet de verbeelding en het 
avontuur aan de macht kwa-

8" men... Integendeel. Wat in de 
jfi eerste ronde mocht en oog

luikend werd toegestaan — een 
nederlaag kon dan nog geen 
kwaad — was nadien ondenk
baar. 

Sportief nog een laatste be
denking bij de heldendaden 
van de Rode Duivels. We 
mochten een direkte en bevoor
rechte getuige over ,,de Bel
gische prestaties" ondervragen. 
Het oordeel was vernietigend. 
„De meesten waren blij dat ze 
er uit lagen, dat ze naar huis 
konden. Vreselijk ontgooche
len was dat. Preud'homme, De-
wolf, Albert en Van der Eist. 
Dat waren de mannen met haar 
op hun tanden. De rest? Ho
peloos." 

VOORTDOEN 

Zal deze wereldbeker blijvende 
invloed uitoefenen op de voet
balgewoonten, op de heersende 
zeden? Daarover zullen de 
scheidsrechters beslissen. In
dien zij de lijn doortrekken kan 
het alleen móiar verbeteren. 
Spelbederf moet met alle mid
delen en genadeloos worden 
bestreden. De achillespezen en 
de hielen van de betere voet
ballers moeten tot verboden ge
bied worden verklaard. Voor 
opzettelijke overtredingen 
moet rood -worden getrokken. 
Er moet worden gefloten zon
der aanzien des persosons en de 
bal moet zonder pardon op de 
elfmeterstip -worden gelegd. 
Positiebuitenspel moet -worden 
geschrapt en de daaruit voort
vloeiende diskussies moeten er 
maar voor lief -worden bijge
nomen. Het gaat immers om het 
voortbestaan van voetbal als 
spektakelsport. 

Het is natuurlijk zeer de vraag 
hoe de Uefa en de nationale 
bonden zullen reageren. Zullen 
zij de moed en de -wijsheid 
opbrengen om de sportieve be
langen boven alle andere te 
laten prevaleren ? Zullen zij tot 
eensgezinde standpunten ko
men? Wij durven er niets op 
vervv'edden. 

Ook over de toekomst van de 
voetbalsport in Amerika be
staat onzekerheid. Optimisti
sche en pessimistische voor
spellingen -worden naast elkaar 
afgedrukt. Wij durven hopen. 
Omdat de Amerikaanse jeugd 
het voetbal heeft ontdekt. Als 
aktieve rekreatievorm heeft het 
voetbal in de States bestaans
recht verworven. Als spekta
kel- en kijksport zouden grote 
twijfels rijzen. Vandaar het be
lang van volgehouden strenge 
arbitrage. Wie de jeugd heeft, 
bezit de toekomst en voor de 
rest moet de Fifa maar zor
gen... 

Flandrien 
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1 B O E K E N . 
LUC DEVOLDERE 

DE SCHERVEN VAN „LA BELLA ITALIA'' 

„ELKE BLADZIJDE VAN ELK DOSSIER DEFINITIEF OMDRAAIEN" 

VIAAMS-NATIONALE AUTEURS 
VRAGEN KONING AMNESTIE 

Devoüere bouwt aan zijn eigen 
kleine mythen en dekon^trueert 
ze tegeiijk. 

voldere aan zijn eigen kleine 
mythen en dekonstrueert ze te
gelijk. Kon hij Levi's weduwe in 
Tunjn niet spreken, in Triest 
heeft hij een boeiend gesprek 
met Letizia, de dochter van Italo 
Svevo, c m . over de betekenis 
van Joyce voor de doorbraak 
van Svevo en over de eeuwige, 
Iciatste sigaret van haar vader. 

VERDRIET 

In andere bijdragen vormen ook 
belangrijke hteraire werken een 

cianloop tot stevig onderbouwde 
essayistische stukken. In Leo-
pardi's Canti en de brieven van 
Machiavelli peilt hij naar de 
essentie van hun werk. N.a.v. de 
postuum verschenen Lettere Lu-
terane onderzoekt hij de on
macht van Pasolini en in het 
werk van Leonardo Sciascia re-
konstrueert hij het gevecht van 
de SicUiaanse auteur tegen de 
destruktieve krachten in Pa
lermo. Al deze stukken vormen 
samen een wondere mozaïek die 
een voor velen onbekende di
mensie geven aan het Italië van 
vroeger en nu. In deze bijdragen 
over Italiaanse schrijvers, maar 
ook elders, laat Devoldere de 
lezer volop delen in zijn grote 
belezenheid door royaal te ci
teren. Jammer dat sommige le
zers tevergeefts zullen zoeken 
naar preciese bibliografische 
verwijzingen. 

Het koninginnestuk heeft de au
teur centraal geplaatst. Voltooid 
mijn monument, met een knipoog 
naar Horatius, is een ronduit 
schitterend essay over monu-
mentalisering, de strijd tegen de 
vergetelheid door ruimte op te 
vullen met architektuur. Keizer 
Hadrianus deed dat met zijn 
villa nabij Tibur, de Renais-
sance-paus Pius II Piccolomini 
maakte van Corsignano zijn 
Pienza en Gabriele d'Annunzio 
bouwde aan het Gardameer zijn 
museum, het Vittoriale. On
danks de melancholie van het 
onmogelijke („Na de reis voel je 
verdriet... omdat je nooit slaagt 
in de woordelijke weergave van 

VAN ELK DOSSIER DEFINITIEF OMDRAAII 

lATIONALE AUTEURS 
ONING AMNESTIE 

Door het raam van mijn werkkamer, 
boven in een landhuLi op een Toti-
kaande heuvel bij de Arno, keek ik 
vaak neer op Arezzei in de verte. Ik 
vermoedde er de dchimmen van Mae-
cenaa, GuQo d'Arezzo, Petrarca, 
Vojari en Pietro Aretino. Het u my 
room with a vie^v gebleven, ook al 
dtond het niet in de kleurige Cuen-
detgidd aangekondigd. En het blijft 
mijn geliefkoosde étek, ook al voelde 
ik de eerste keer na een paar dagen al 
de jchim van Liciv Gelli die op een 
andere heuvel meer wejtwaartd nabij 
Ca,)tiglion Fibocehi boven alle wet
telijkheid verheven zijn imperium 
blijft beheerMn. „ Un uonw potente " 
fluuiterde Nanni me op een avond toe 
terwijl hij me met een Mhichtige blik 
het zoveeUte Toskaarue gerecht toe-
jchoof. De mythe van Italië aan 
scherven ? Ja, maar de jcherven 
blijven intrigeren. 

^ ^ • ^ 

Aan de dualiteit van Arezzo 
moest ik denken bij de lezing 
van A room with a view: Italië ai) 
mythe, de eerste van een reeks 
teksten van Luc Devoldere, eer
der verschenen in de Standaard 
der Letteren en in een aantal 
tijdschriften, en nu gebundeld 
onder de titel Grand Hotel Italia. 
Een reit) in de geeót. Hij schetst er 
het ontstaan van de mythe die 
Italië heet, vanaf de middel
eeuwen tot vandaag, en iden
tificeert haar als de mythe van 
de Oudheid, de Renaissance en 
het katolicisme. Als literaire il
lustratie van de eerste twee 
komponenten fiangeert Louis 
Couperus, Bertus Aafjes voert 
in Een voetreu) naar Roma als 
laatste nog eens de mythe van 
het katolieke Italië op. Devol-
deres analyse werkt verhelde
rend voor het onbehagen dat 
velen voelen tijdens de spek
takel-bijeenkomsten op het 
Sint-Pietersplein of tijdens de 
obligate maar meestal tot mis
lukking gedoemde evokaties 
van antieke teksten op het Fo
rum Romanum. De reminiscen
ties verschralen, het klankbord 
verstomt. De Grand Tour van 
weleer is verworden tot toe
risme. Het scherpe oog van de 
italofiel Devoldere detekteert 
ongenadig maar gaat toch op 
zoek naar dingen, plaatsen en 
figuren weiarmee hij de mythe, 
zijn mythe van Italië invult. 

AANTREKKELIJKE 
GEMEENPLAATS 

In Rome zoekt hij op het zo-

f enaamde protestants kerkhof 
et graf van Gramsci op en 

beklimt de schervenberg van de 
Testaccio, hij kan een steelse 
maar gepriviligieerde blik wer
pen op het ruiterstandbeeld van 
Alarcus Aurelius tijdens de res-
tauratiew^erken of hij roept de 
doden van het Forum Roma
num op. In het spoor van Odys
seus, Cicero, Goethe en vele 
andere ontscheept hij op Sicilië 
en betreedt er op de citadel van 
Erice in gedachten de tempel 
van de liefde. Een bezoek aan 
Pompeji is een gelegenheid om 
aan de hand van een ,,voor
beeldig" kollegeopstel uit I9I0 
de beeldvorming door de J e 
zuïeten over dit ,,Sodoma" en de 
inpassing van de gefatsoeneerde 
Oudheid in hun opvoedings
systeem te ontmaskeren. Alaar 
ook met het „lunapark" dat Ve
netië overdag wordt rekent hij 

af. Toch blijft de mythe daar 
hardnekkig: „hoe gerjiak je af 
van de aantrekkelijkste gemeen
plaats ter wereld" (blz. 70) ? 

In deze stukken doet de aanpak 
van Devoldere denken aan de 
Wandelingen door de antieke wereld 
die Bastet nu ruim tien jaar 
geleden in vijf deeltjes publi
ceerde. Maar de betrokkenheid 
van Devoldere is groter. Hij 
graaft dieper naar de wereld 
achter de fenomenen en zijn 
verwoording is niet zelden li
terair. 

De auteur beperkt zijn verken
ningen niet tot de grandeur van 
het verre verleden. Sommige 
plekken die hij in Italiaanse ste
den bezoekt, vormen een haast 
mythisch aanknopingspunt 
voor beschouwingen over be
langrijke auteurs. In Turijn 
loopt Devoldere m de kortston
dige sporen van Nietzsche en 
bestrijdt er de mythe van de 
„volheid van geest" die de fi
losoof er zou gekend hebben 
terwijl hij toch geestelijk aan het 
aftakelen was. In dezelfde stad 
logeert de reiziger in het Al-
bergo Roma in de kamer \vaar 
Cesare Pavese in 1950 zelf
moord pleegde en hij krijgt aan 
de Corso Re Umberto het trap
penhuis te zien w^aar Primo Levi 
in 1987 de dood tegemoet-
sprong. Om beide schrijvers te 
begrijpen ging hun lezer naar 
Turijn. Maar ,,soms is een stad 
niet meer dan een decor voor 
gedachte en gemiste ontmoe
tingen" (blz. 5-4). Zo bouwt De-

O p initiatief van Herwig Ver-
leyen, auteur van o.m. het 
boek over de geschiedenis 
van de klaproos, stuurde de 
Vereniging van Vlaams-Na-
tionale Auteurs koning Al
bert II een verzoekschrift tot 
amnestie. 

BEIDER SCHULD 

Vertrekkkend van de vijftig
ste verjaardag van de bevrij
ding zeggen de auteurs de 
koning dat bij een aantal Vla
mingen er van enige feest
vreugde niets zal te merken 
zijn. Op pijnlijke wijze zullen 
zij zich herinneren hoe het 
einde van de Tweede We
reldoorlog ook het begin was 
van een genadeloze repressie. 
Het zit hen hoog dat de Bel
gische overheid gedurende al 
die jaren geregeld genade 
schonk aan misdadigers van 
gemeenrecht of hun straf ver
minderde terwijl diezelfde 
overheid het vertikte om naar 
repessieslachtoffers en hun 
kinderen toe een begripsvol 
of verzoenend gebaar te stel
len. 

Vervolgens verwijst de brief 

naar wat de auteurs ,beider 
schuld' noemen. Enerzijds 
het herkennen dat de kol-
laboratie een politieke fout 
^vas maar anderzijds toege
ven dat die fout mede ver-
oorzcicikt werd door het Bel
gisch staatsbestel dat gedu
rende decennia niet njJiet de 
Vlamingen als tweederangs
burgers te beschouwen en 
hen stelselmatig weigerde een 
aantal elementaire rechten 
toe te kennen. 

GEEN WRAAK 

„Wanneer wij pleiten voor 
amnestie, dan doen wij dat 
niet om een debat op gang te 
brengen waaruit wij als over-
•winnaars te voorschijn zou
den treden. Elke vorm van 
streven naar gelijkhebberij of 
weerwraak is ons vreemd. 
Ons enige doel is: ervoor te 
ijveren dat aan de menson
waardige gevolgen van de re
pressie- en epuratie'wetten — 
die onterecht of onmatig de 
grootste groep slachtoffers op 
humaan en sociaal vlak trof
fen en nog steeds treffen — een 
einde wordt gemaakt. Vijftig 

^ ^ ^ 

jaar is lang, heel lang, — voor 
degenen die ,fout' waren, 
maar nog meer voor diegenen 
die onschuldig veroordeeld 
werden. Laten wij hierbij ook 
even denken aan hun kin
deren en kleinkinderen. 

GAVE 

Om elk misverstand te ver
mijden, •wensen wij te be
klemtonen dat wij niet de 
spreekbuis wensen te zijn van 
veroordeelden die zich schul
dig maakten aan moord of 
verklikking of aan elk ander 
misdrijf (of misdaad) op me
deburgers." 

In een laatste paragraaf zeg
gen de auteurs tot de koning: 
„Het is onze uitdrukkelijke 
wens, dat na een halve eeuw, 
elke bladzijde van elk am-
nestiedossier geruisloos en 
definitief wordt omgedraaaid, 
dit ten bate van de toekomst 
waaréian •wij niet zonder me
kaar kunnen •werken. 

Niemand van ons zal •wellicht 
ooit het pijnlijke verleden 
kunnen vergeten (herinnerin
gen •wist men niet zomaar 

de goddelijke lichtheid van de 
reizen", blz. 102), herschept 
Devoldere zijn tochten hier zo 
scherp in een imaginaire reis vol 
beeldrijke taal en kritische re-
flekties, dat je Cees Nooteboom 
niet veraf Wciant. Alleen jJ dit 
essay wettigt de aankoop van 
het boek. 

In Grand Hotel Italia reist Luc 
Devoldere door landschappen, 
steden en boeken van een meer 
dan ooit ontmythologiseerd Ita
lië. Maar het \verk bevat die 
heerlijke dubbelzinnigheid dat 
de auteur de scherven van de 
Italische mythe aanwijst en te
gelijk de mythe van zijn Itahë 
konstrueert. Alleen een echte 
Italiëminnaar kan en mag de 
mythe ontmaskeren én besten
digen. Devoldere stelde me ge
rust. Ik zoek ooit mijn stek op de 
Toscaanse heuvel weer op, my 
room •with my vie^w. En dan ga 
ik weer naar Pienza en lees er 
nog eens Voltooid mijn monument 
in de schadu^v van Piccolominis 
katedraal, met zicht op de Val 
d'Orcia. En hopen maar dat de 
absis er niet helemaal onder
uitgaat. 

Patrick Lateiir 

c» Grand Hotel Italia. Een reu) 
in de geejt. Luc Devoldere, Uitg. 
Pelckman^, Kapellen. 1994, 157 
blz., 590 fr. 

uit), maar ieder van ons be
schikt gelukkig over de gave 
om vergiffenis te schenken." 

Het verzoekschrift besluit 
met een verwijzing naar de 
toespraak die Albert eerder 
dit jaar voor de gezagdragers 
hield en %véiarin hij herin
nerde aan de woorden van 
Boude^wijn die de federale 
overheid voorzichtig vroeg 
„maatregelen te bestuderen 
die kunnen bijdragen tot de 
verzoening tussen alle bur
gers". 

Volgens de W N A ,,•woorden 
^vaarvan de inhoud niet ver
keerd kan geïnterpreteerd 
worden."' 

De kabinetschef van de ko
ning antwoordde de schrij
vers ondertussen dat hun 
„mededeling inzake amnestie 
de aandacht van de Vorst 
heeft weerhouden." 

c» Vereniging van 
Vlaanu-Nationale Auteurd. 
Ra. Boddtraat 2, 9310 Baur-
degem-in-AaLt. Telefoon: 
0521355452. 
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KllLT-lMTJE 
PATRICK LATEUR: 

LYRISCHE HOMMAGE AAN FRANCISCUS 
Onze medewerker Patrick La-
teur, die in 1993 een onvol
prezen bloemlezing uit de 
Griekse literatuur samenstelde 
(„Muze, zeg me..."/Uitg. Da-
vidsfonds), debuteerde in 1991 
als dichter met de bundel „Ca
tacomben". De classicus Lateur 
be\vees met die bundel meteen 
dat hij uit het goede l3rrische 
hout is gesneden. Vele kwa
liteiten werden in het literaire 
milieu ook opgemerkt want 
„Catacomben" werd bekroond 
met een prijs van het Hasseltse 
Lavki-Komitee en de Basiel De 
Craeneprijs van de Vlaamse Po-
eziedagen. 

TOTAALBEELD 

De poëtische kracht van Lateur 
schuilt voor een groot deel in 
een sterk gestruktureerde 
vormgeving die de classicus in 
hem overduidelijk op de voor
grond duwt. Patrick Lateur 
heeft een opmerkelijke voor
keur voor gedichten die uit drie 
kw^atrijnen bestaan en waarin 
met souplesse het abab-rijm-
schema wordt gehanteerd. Wij 
vidllen hier het woord souplesse 
benadrukken omdat de dichter 
nooit geforceerd met dit rijm
schema omspringt en waar no

dig van deze al te strakke regel 
afwijkt. 

Ook in zijn nieuwste bundel, 
,,De Speelman van Assisi" 
wordt deze gedisciplineerde 
maar uitermate krachtige 
schrijfstijl gehanteerd en maakt 
meteen duidelijk dat Lateur tot 
de meest autentieke dichters 
van zijn generatie moet w^orden 
gerekend. 

Lateur schetst in ,,De Speelman 
van Assisi" een indringend por
tret van de monnik en dichter 
Franciscus van Assisi (°1181 — 

'•'1226) die als stichter vap zijjn 
orde door het prediken in de 
volkstaal heeft bijgedragen tot 
het laïciseren van de kuituur. 
Achteraan zijn nieuwste bundel 
neemt Lateur het beroemde 
,, Loflied van de schepping" 
(Cantico delie creature) van Fran
ciscus op, een van de oudste 
dokumenten van de Italiaanse 
literatuur, een gedicht dat door 
levensblijheid wordt beheerst 
en waarin op een zeer expres
sieve manier de goddelijke 
schepping wordt beschreven. 

Na een panoramische ouverture 
— Lateur beschrijft in drie ge
dichten het Assisi van rond 1200 
— wordt het levensverhaal van 

In de poëzie van Patrick Lateur 
krijgt de nieuwe, de ware Fran-
didcud van A^diói geötalte. 

Franciscus van Assisi gebracht. 
Uit deze lyrische wandeling 
door het leven van de grote 
heUige blijkt de immense be
trokkenheid van de dichter: La
teur bezorgt ons geen vrijbhj-
vende lofzang op ,,de speelman 
van Assisi", hi) maakt ons be
voorrechte getuigen van zijn be
wondering, zijn verwon-
derd-schrijven over deze uit
zonderlijke middeleeuwse fi
guur. Patrick Lateur zorgt voor 
een totaalbeeld van Franciscus, 
zelfs zijn dromen krijgen ge
stalte: „De koopmanszoon ge-
hamast in het zadel / het hoofd 
vol dromen over Tafelronde / en 
ridders roekeloos in drang naar 
daden" (blz. 11). 

HOMMAGE 

J e ziet zo de nieuwe, de ^vare 
Franciscus gestalte krijgen: 
„Een tweede leven hcht in hem, 
herboren / voor mensen groot 
en klein" (blz. 17). 

Het aardse moet steeds meer de 
plaats ruimen voor het gees-
tehjke: „ J e zal geen reistas, staf 
/ geen tweede overkleed of 
schoeisel dragen" (blz. 19), met 
deze woorden van Mattheüs 

NICO'S WERELDPRIMEUR: 

STRAALPLAAT MET BRAILLESCHRIR 
Om te ontsnappen aan de bloed
hete middagzon kozen wij voor 
het koele auditorium van de 
Fnac-vestiging te Brussel, waar 
een ons onbekende Nico Van
couver met een eerste straal-
plaatje uitpakte. Begeleid door 
elektrische bas van zijn broer 
Simon en een Japanse gitarist 
die voor de gelegenheid was 
overgevlogen ondergingen we 
een zalig uurtje pianomuziek 
van hoogstaande kwaliteit. Nico 
is Schaarbekenaar én blind. 
Zijn muziek zit ergens op de wip 
tussen licht klassiek en roman
tische filmmuziek, met het trio 
Heten we ons meevoeren over 
weidse vlakten naar verre ho
rizonten. Reizen kan Nico dank 
zij zijn muziek en dus ook kon-
certeren in het verre Azië. Titels 
als „Saloniki" en „Diaspora" 
zijn mooie voorbeelden van mu
zikale reizen. Waarna „Balle
rina" en „Golven", lichtvoetig 
speels ballet en kabbelende gol
ven, en „Wintersong' (omlijst 
door het virtuoze gitaarspel van 
Sohsuke Hara) de gezelligheid 
van winterse avonden oproept. 
Plus filmmuziek dat aan het 
minder toegankelijke pianospel 
van Claydermann doet denken, 
en met een korte pittige ragtime 
uit de jaren dertig rondde Nico 
Vancouver af. 

Een wereldprimeur is wel dat 
aan blmde melomanen werd ge
dacht en brailleschrift gegevens 
en titels van de plaat meedeelt. 

Inmiddels trad Nico Vancouver 
voor de zomeranimatie op de 
Brusselse Grote Markt op, om 
in september e.k. naar Japan op 
toernee te vertrekken. 

JJ.CALE: DICHTERBIJ... 

Het Nederlandse chanson heeft 
zijn Jaap Fisher/Joop Visser als 
wereldvreemd supertalent, en 

Mark Knopfler (en Dire 
Straits) zullen bij het horen van 
de eerste acht nummers door
hebben vanwaar hun gorte held 
de stroop haalt. Alinder njisaal 
dan Dylan, maar „talking blues" 
van formaat, met als topmo-
menten titels als ,,Slower" en 
„Deels nurse" naast het prach
tige en zachtmoedige „Rose in 
the garden", dat op BRTN-1 
radio weUicht zal worden grijs-
gedraaid. 

Negen op tw£ialf is een zéér 
goed resultaat, en voor liefheb
bers : eveneens een sianrader ! 

Sergius 

treedt Franciscus een nieuw le
ven binnen. 

De kerkelijke geschiedenis 
krijgt — waar nodig — ook enige 
ruimte toegemeten, zo o.m. in 
het gedicht „Innocenrius III", 
waarin de grootste middel
eeuwse paus ten tonele wordt 
gevoerd (,,De man van Late-
ranen zit gevangen / in her-
mehjn en marmer" — blz. 23). 

Lateur verwoordt op subtiele 
\vijze de leefwijze van Fran
ciscus, zo o.m. in het gedicht 
,,Bevagna" (blz. 29) waarin hij 
de heilige dromerig naar zijn 
gevleugelde vrienden laat kij
ken: „Hij zwijgt en ziet ver
wonderd toe hoe kraai / en vink 
en witte duiven zonder tal / in 
hem Gods woord begroeten met 
gewaai / van vlerken, open bek 
en strakke nek". 

Vogels duiken ook op in het 
laatste gedicht, ,,Zuster Dood" 
(blz. 43), waarin Lateur Fran
ciscus zacht uit het leven laat 
wegghjden: ,,In scheervlucht 
zweven leeuwerikken boven / 
de hut. On-wenning in de sche
mer kringen / zij weer omhoog 
om met hun hed te loven / de 
stille speelman die Gods lof 
mocht zingen". 

In alle rust en eenvoud („Leg 
mij nu naakt op deze njiakte 
grond") verlaat de heUige dit 
ondermaanse leven, door de 
dichter in een sobere pij gehuld 
en waar het moet tot op het bot 
ondeed, tot op de naakte huid 
ontkleed. 

Dit aUes m de warmte van men
selijke, doorleefde en bezielde 
poëzie gewikkeld. 

,,De Speelman van Assisi": een 
lyrische hommage van hoog al
looi, gedichten om eerbiedig stil 
bij te worden. 

(wv) 

c» De Speelman van A^dUL Pa
trick Lateur. Uitg. Poëziecen-
trum. Gent. 1994. 398 fr. 

J.J. Cale: de' üupiratiebron van de ailergrootdten! 

over de grote plas is het J . J . 
Cale die deze levensstijl alle eer 
aandoet. Cale geeft haast geen 
vraaggesprekken weg, Iciat am
per foto's van zich nemen maar 
is dé inspiratiebron voor de al-
lergrootsen. Hij schrijft om de 
twee jaar een elpee of ceedee vol 
juweeltjes. Elke bluesfan kent 
ongetwijfeld zijn ,,After mid
night" en ,,Cocaine", die door 
namen als Eric Clapton de we
reldhitlijsten zijn ingezongen 
begin jaren zeventig. 

Tien elpees later is hij met,,Clo

ser to you" (uit bij Virgin) aan 
de veertiende in de reeks toe, en 
nog zijn we hem niet beu ge
hoord. Net als op vorige platen 
maakt Cale muzikale uitstapjes. 
Zoals bijvoorbeeld het instru
mentale ,,Steve's song" weiarbij 
hij drie kopers, orgel en gitaren, 
samen met topdrummer J im 
Keltner (van ondermeer Simon 
en Garfunkel) hun zin laat 
doen. 

Maar van bij ,,Long ^vay home ' 
weet je dat dit w^eer een van zijn 
beste produkties is. Fans van 
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EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 30 JULI 

THUNDER IN THE SUN 
Een aantal Basken trekt naar Califomië om er wjn te gaan 
verbouwen. De gids die hen naar hun uiteindehjke bestemming moet 
loodsen kan van de vrouwen niet afblijven en meteen begint het in de 
groep te rommelen. Amerik. western (1959) met JefF Chandler, Susan 
Hayward en Jacques Bergerac. (VTM, om 23u.20) 

ZIGGURAT 
Karel Soeters méiakte een opmerkelijke reportage over Mare Hos-
tettler, die in de Zwitserse Furkapas het prachtig gerestaureerde 19de 
eeuwse hotel ,,Furkablick" uitbaat. Tijdens de zomer nodigt hij er 
internationaal bekende kunstenaars uit om ter plaatse een kunstwerk 
te realizeren. (TV 1, om 23u.05) 
MAANDAG 1 AUGUSTUS 

TOUGH GUYS 
Amenk. komische aktiefilm (1986) met Burt Lanc2ister, Kirk Douglas 
en Charles Duming. Twee spitsbroeders worden na 30 jaar uit de 
gevangenis ontslagen en moeten opnieuw hun plaats zoeken in de 
maatschappij. Aanvankelijk lijkt dat best te lukken, maar de oude 
vossen blijken hun streken niet te hebben verleerd... (TV 2, om 
22u.) 

THE WARRIORS 
New York wordt 's nachts onveilig gemaakt door talloze benden. Eén 
van de bendeleiders wil alle herrieschoppers verenigingen tot één 
groot leger. Rauwe Amerikaanse gangsterfilm (1979) met Michael 
Beck en Roger Hill. (VTM, om 22u.30) 
DINSDAG 2 AUGUSTUS 

PATTON 
Biografisch oorlogsdrama van Franklin J. Schaffner (1970) over de 
legendarische George Patton. Deze mijlpaal in het genre rijfde niet 
minder dan 7 Oscars binnen, waaronder die voor de meesterlijke 
hoofdvertolking van George C. Scott, die de onderscheiding om 
onduidelijke redenen weigerde. (Ned. 2, om 19u.55) 
WOENSDAG 3 AUGUSTUS 

LORD OF THE FLIES 
Het beroemde romandebuut van Nobelprijswinnaar Sir William 
Golding werd in 1963 verfilmd door Peter Brook. Het unieke verhaal 
over een groep militaire kadetten die na een vliegtuigramp op een 
onbewoond eiland stranden, werd toen sober weergegeven. Deze 
remake van Harry Hook uit 1990 legt de nadruk op sensatie en daar 
is het verhaal niet mee gediend. Met Paul Balthazar, Chris Furth en 
Michael Green. (TV 2, om 22u.) 
DONDERDAG 4 AUGUSTUS 

PANORAMA 
Onder de titel „Russian Striptease" prezenteert Stefan Morres een 
BBC-dokumentaire over de veranderende mentaliteit in de Russische 
Scimenleving. Seks, vroeger door „de Parti;" als bron van vele kwaad 
beschouwd, is nu uitdrukkelijk aanwezig in alle geledingen van de 
maatschappij. (TV 1, om 21u.l5) 

THE BOOST 
E^n ogenschijnlijk perfekt huw êUjk gaat kapot aan ambitie, zelf
overschatting en drugsgebruik. James Woods is de man die snel rijk 
wordt maar door zijn zakenpartners m de steek wordt gelaten. Sean 
Young is zijn knappe vrouw die na het lukse-leventje in een zwart gat 
valt. Amerik. film van Harold Becker uit 1982. (TV 2, om 22u.) 
VRIJDAG 5 AUGUSTUS 

COLLIER PERDU DE LA CO LOM BE 
Frans-Tunesische film van Nacer Kherair (1990). In de elfde eeuw 
gaat Hassan, een jonge leerhng-kaUigraaf, op zoek naar alle 36 
Arabische tekens en betekenissen van het woord en het begrip 
„liefde". (TV 2, om 22u.) 

Al Paclno aU integere advokaat in het gerechtédrama ..AnB 
Justice for AlL Donderdag 4 augudtué op Ned. 2, om 21u.45. 

ROUND MIDNIGHT 
Voor deze Frans-Amerik. film (1986) liet Bertrand Tavemier zich 
inspireren door het leven van de jazzrecensent Francis Paudras en 
diens vriend Bud Powell. Fiktie en realiteit worden op haast 
impressionistische wijze verweven en het resultaat is een intrigerende 
schets van het leven van zwarte muzikanten in Parijs en New York. 
Een artistiek hoogstandje, met Dexter Gordon en Fran9ois Cluzet. 
(VTM, om 22u.30) 

HET WILDE WESTEN 
Enkele jaren geleden was er 
Silverado en plots leek Holly-
wrood te ontdekken dat er nog 
zoiets als een •western bestond, 
en dat er zelfs mensen naar 
kwamen kijken. Dat kwam ge
deeltelijk door het rijtje sterren 
dat er aan meedeed en ook de 
naam John Cleese die op de 
affiche voorkwam. Young Guiu 
kreeg zelfs een vervolg en Kevin 
Clostner maakte zijn bi-
son-opera Danceó with Wolvcti, 
terwijl Clint E^ twoord bij The 
Unforgiven hoorde, waiarmee hij 
de meeste Oscars in de wacht 
sleepte die een western ooit 
kreeg toegewezen. In het voor
jaar verscheen met erg matig 
sukses Tombstone in de biosko
pen, w^aarvan •we een stukje 
verhaal reeds kennen uit die 
goeie ouwe High Noon, •waarbij 
Frankie Laine zingt: Do not 
forsake me o my darling, en nu 
doet de producent Kevin Cost-
ner het nog eens over met Doe 
Holliday. En Mei Gibson is de 
hoofdrolspeler in de „binnen
kort op û w scherm" film Ma
verick. 

Geronuno ligt ook al in het ver
lengde van dat •wilde westen, 
alleen is het erg twijfelachtig of 
de film bij ons zal worden ver
deeld. 

Dat de beste westerns niet altijd 
in Amerika ^vorden gedraaid 
weet iedereen die iets van Ser
gio Leone en de spaghetti-^wes-
tern kent, waarin Clint E ^ t -
•wood recht van de TV-serie 
Rawhide meesterlijk zijn on
derkoelde held neerzette. 

En nu heeft Paul Hogan een 
western geproduceerd, een 
Australische, die hij zélf heeft 
geschreven en •waarin hij zélf de 
hoofdrol speelt. 

•k 'k 'k Lightning Jack. Voor 
wie een nieuwe Crocodile Dun
dee verwacht, kan ik reeds zeg
gen dat ie daarop niet moet 
rekenen. Lightning J a c k is niet 
Crocodile Dundee die met een 
tijdmachine ergens in het •wilde 
westen wordt gedropt, en ik zou 
zelfs zeggen dat Amerika het 
een beetje moeilijk heeft met 
deze Australische co^wboy, maar 
dat geldt uiteraard niet voor ons 
Europeanen. 

Het verhaal begint met de ban
diet-tweede klasse van de be
ruchte Jongere Broer-bende, 
die op een erg gelukkige manier 
ontsnapt aan een bende goed
doeners die de hele bende tot 
keukengerief, namelijk een zeef, 
herleiden. De bende gaat •waar
schijnlijk verder pokeren aan 
hemelse tafels, maar wanneer de 
bandiet-tweede klasse, ge
naamd Lightning Jack, in een 
kranteartikel wordt afgeschil
derd voor •wat hij is, namelijk 
een tweederangsfiguur, besluit 
hij het beviajs te leveren dat dat 
niet zo is en overvalt een bank. 
Hierbij maakt hij net genoeg 
buit om zichzelf een nieuwe 
tandenborstel te kopen, en ui
teraard veel te weinig om zijn 
gijzelaar, de stomme Ben Doyle, 
te eten te geven. 

Wanneer de dag van Bens •vrij
lating komt, wil deze niet liever 
dan bandiet worden en wanneer 
Jack weigert, •weet hij hem toch 
te overhalen, •want hij is een 
tikkeltje ge^woon geraakt aan de 
camaderie van deze stomme. 

Paul Hogan heeft duidelijk veel 
naar Amerikaanse •westerns ge
keken, •want hij zit dicht bij het 

Wilde Wejten-filnu kregen o.m. met Kevin Codtner een nieuw 
elan. 

stramien en de ingrediënten 
•waarmee de uitvinders van het 
genre hun eigen soep koken. De 
regelmatig opduikende ,,one-li-
ners" zorgen voor de brood
nodige en relativerende humor, 
de politici van de nieu^we •wereld 
krijgen een goeie veeg uit de 
pan, terwijl een tocht doorheen 
vijandelijk Indiaans gebied en 
een bezoek aan het kleine hoe-
renkeetje op de prairie het beeld 
vervolledigen. In die hoerentent 
•vindt Hogan zijn -vriendin van 
vorige films terug, want Beverly 
D'Angelo speelt immers Lana. 

Als je zelf je tekst mag schrijven 
en je personage mag kreëren, 
ligt het voor de hand dat de rol 
die je speelt, je past als een 
maatpak van Gerard Bergers. 
Regisseur Simon Wincer die 
zijn sporen verdiende met het 
onvolprezen Lonesome Dove -was 
de perfekte keuze en al zeiken 
de Amerikanen dat CatBalloo en 
Paint your wagon leuker waren, 
toch moeten ze toegeven dat 
Hogan •weet •wat een western is, 
en er het beste van heeft ge
maakt. Leuk. 

k k 'h Hear t of dkrkness, de 
novelle van Joseph Conrad, 
was voor Francis Ford Coppola 
aanleiding om Apocalypse No^w 
te draaien, en Orson Welles 
aborteerde indertijd zijn plan
nen, om in de plaats Citizen 
Kane te draaien, gelukkig voor 
de filmgeschiedenis, msiar of het 
ook gelukkig •was voor Welles ? 
Nu heeft Turner TV, een firma 
van CNN-baas Turner, de om
streden kineast Nicolas Roeg de 

kans gegeven dit duistere mees
terwerk aan te pakken. 

Roeg en zijn scenarist Benedict 
Fitzgerald nemen de kijker mee 
naar de originele plaats •waar 
Cxmrad het verhaal Uet spelen, 
het late negentiende eeuwse 
Belgisch Kongo. Het verhaal 
•wordt in flashback verteld door 
zeeman Marlow (Tim Roth) op 
het kantoor van een Belgische 
firma. Marlow was de uitdaging 
aangegaan om een zoek-expe-
ditie op de Kongo uit te voeren, 
om Kurtz terug te •vinden, die 
zich blijkbaar reeds maanden 
niet meer had vertoond. 

Is hij dood of zit hij op een 
enorme berg ivoor? Voordien 
\verd reeds geprobeerd Kurtz te 
vinden en Marlo^w en zijn be
manning moeten door heel wat 
misère, ongevallen of overval
len, om bij hun doen en zijn 
volgelingen te raken. Bij zijn 
tenjgkeer typeert Marlow 
Kurtz als v o l ^ : Kurtz •was een 
artiest, maar leefde op voet van 
oorlog met ieder aspekt van het 
leven dat hij kende. 

John Alalko^vich is een sublieme 
Kurtz, en hij is dat evenveel als 
Alarlon Brando voor hem, maar 
hij is niet alleen, de hele Britse 
cast is gewoon weer eens een 
verademing. Hopelijk pikt een 
of andere filmmaatschappij de 
film in vooraleer hij door de 
BRTN of anderen wordt aan
gekocht, w^ant hij werkt uits
tekend op groot scherm, deze 
TV-film. 

W. Sneer 

SATERDAG 

AHASVERUS 

„BB gaat scheiden' 
las Ahasverus 
Zij beleeft weer 
hondsdagen 

^ 

Vlaming die •wiskundeprijs 
kreeg heet zeker niet 
Van Rompuy 

© 

ZeldiUvel: 
Hertoginnegal 

© 

Minder pillen per doosje 
is een Galante oplossing 

© 

De Vlag onge^wenst 
in Diksmuide 

© 

Burgeroorlog bij VLD 7 
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WEETJES 
DE VU EN SENATOR 

JAN LOONES NODIGEN UIT: 

IJZERFEEST 
OP ZONDAG 

28 AUGUSTUS 1994 

Op 28 augustus, de dag 
van de IJzerbedevaart, or
ganiseert de Volksunie en 
senator J a n Lxjones het 
eerste IJzerfeot, vanaf 's 
middags tot uitputting. 

De bedoeling is om in een 
echte Volksunie-organisa
tie na te vieren na de IJ
zerbedevaart, in een gezel
lige sfeer onder vrienden. 

Plaats van het gebeuren is 
een hoevetje lang^ de IJzer, 
gelegen in Sint-Jo-
ris-Nieuvvpoort, Verschen 
Dijk 1, op een tiental ki
lometer van de IJzertoren 
en de Dodengang, gemak
kelijk te vinden wanneer 
men de loop van de IJzer 
volgt vanaf Diksmuide 
richting Nieuwpoort. 

Ter plaatse zal er uiteraard 
ruim mogelijkheid zijn tot 
ontmoeting met de 
VU-mandatarissen, partij

bestuur en parlementsle
den. 

En natuurlijk is er eten en 
drinken en muziek, naast 
prettige verrassingen. 

Reservering eetbons aan 
gunstvoorverkoopprijs 
350 fr. (kootalos-tussenrib-
stuk): 

- senator J a n Loones, En-
gelandstraat 2, 8670 Oost-
duinkerke (058/51.37.38 -
fax 058/51.99.54) 

- Pierre Nolf, Leopoled 
Il-laan, 8670 Oostduin-
kerke (058/52.36.58) 

- Yves Boullet, Resedas
laan 19 te 8670 Koksijde 
(058/51.72.00) 

- VU-trefcentrum-Hilde, 
Aartshertogstraat 4 te 
8400 Oostende 
(059/50.52.77). 

Hartehjk welkom! En 
breng uw vrienden mee ! 

ZOEKERTJE 

• GEZOCHT - 35-jarige 
vrouwelijke bankbediende 
zoekt dringend passende be
trekking. Aanbiedingen: Os
wald Van Ooteghem, tel. 
09/230.72.87. 

• A A N B I E D I N G - V.Z.W. 
zoekt 1/2 tijdse personeelsle
den : 1 sekretaris-boekhouder, 
N.F.E., 1 edukatief medewerk
ster, maatsch. werkster of re
gentes. Kandidaten dienen zich 
voor 1.8.94 te wenden tot ere-
senator Oswald van Ooteghem, 
tel. 09/230.72.87, die bemid
delt. 

^^^^^^•^^^^t^^WH^^t , 

ons venster 
opcfe 

^ ^ r e l d 

Ii28augustus'94i 

Vanaf maandag 1 augustus tot en met zondag 21 
augustus zullen de redaktlelokalen van WIJ ge
sloten zijn. De redaktie wenst alle lezers en 
medewerkers een deugddoende vakantie en zien 
mekaar graag terug op woensdag 24 augustus. 
Tot dan! 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
av.BA 
VLOER en MUURTEGELS 

— Steeds ruime kortingen 
— Kwaliteitsprodukten 
— Uitstekende service 
— Keuze uit meer dan 600 soorten 

GENTSESTEENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de Vijfhuizen) 
Tel. 053/70 06 64 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

TeL 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

' DEYRIESE -
woonverlichting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

^aan brugge-ooslkamp_ 
V 050 35 74 04 , 

EEN 
ADVERTENTIE 

IN WU EN DE TOEKOMST 
RENDEERT 

02/219.49.30 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEiT 

VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 
fmê 

Zitplaatsen feest
zaal voor 100 per
sonen. Groepen 
en bussen op 
afspraak 
tegen speciale 
prijzen - toeristen
menu 295 fr. 

liet ^aling^utó 
Sedert 1910 

JAN PAUWELS-DE BRAUWER 
Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 

Tel. 052-42.32.46 

Wekeli jkse rustdag vr i jdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarl i jks verlof december De famil iezaak met tradit ie 

Bragge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ D e Gulden Spoor 

rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

* dranken * restaurant 
* snacks * zaal voor 50 pers 

tboermy 
CAFE-RESTAURANT-FRflUUR 

Terras - Lunchroom -
Coffeestiop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor g roepen 
op aanvraag. 

De Plank 24A 
3790 Sint-Martens-Voeren 
Tel. 041/81.07.03 

H& 
N.V. ZAKENKANTOOR 

HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds Iets beter! 

Kostuums naar 
maat 

HERENKLEDING / A \ HERENh 

y f yèrm 
\^AAJ Steenhouwe 

^ - - ^ • A k i -

Steenhouwersvest. 52 
ANTW ÊRPEN 

nv de winne-fabrisac 
<v / 

\
/ mlgrostnat 128 

/ IB gsoo sohoonaarde 
dendennonde 

058/48 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

type 
offset 
repro 
enveloppen 
rx enveloppen 
kettingformulieren 
boekdruk 
direct mail 
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imMIJTER 
FESTIVAL VAN VLAANDEREN: 

EEN NOTEIAAR IN BLOEI 
De muziek van het vorige FedtivaL van Vlaanderen L) nog 
aan het uitdijen en klinkt nog in de oren na en daar 
beginnen zich kantoeren van het huidige af te tekenen. 
Enkele weken terug had de traditivneU perökonferentie 
plaaté, nietd ongewooiu ware daar niet Paul Van Nevel 
geweejt die het akadem'uchgebeuren wL>t te kruiden met 
boeiende persoonlijke ak,)enten, zoab o.m. zijn voor<)telom 
Picardië en Arterie, de bakermat van de polyfonie, bij het 
fcötival te betrekken. 

P
aul Van Nevel is dit J£iar 
festivalster. Zijn Huel-
gas-Ensemble, genoemd 
nacir de abdij in de buurt 

van Burgos waar heel wat hand
schriften zijn bewaard, baseert 
zijn uitvoeringspraktijk op het 
originele notenschrift dat met 
monnikengeduld door Van Ne
vel wordt bijeengezocht, heeft 
een indrukwekkend palmares 
en verzorgt de CD-opnamen 
van middeleeuwse en renais
sancemuziek voor de reeks Vi-
varte. 

KORTRIJK EN TONGEREN 

Intussen is het festival dus ge-
stiirt en worden •we overrom
peld door een aanbod waaruit 
het moeilijk kiezen is. Opmer
kelijk was het optreden van het 
Gabrielconsort in Kortrijk op 
17 juli. In de O.L.V-kerk zon
gen ze motetten van Lassus en 
Josquin Desprez en een re
quiem van de Spanjaard de Vit-
toria, auteur van even monu
mentale weefsels als zijn serene 
tijdgenoot Palestrina, maar 
doordrenkt met de gloed en de 
mystiek van El Greco. 

PRAKTISCH 
Voor Kortrijk en omge
ving : Stadsinfo, Oude 
Stadswaag, Sint-Mi-
chielsplein 5, 8500 Kort
rijk, tel. 056/20.50.00 

Voor Tongeren en om
geving : BasUicakoncer-
ten, Vlasmarkt A, 3700 
Tongeren, tel. 
012/23.57.19 

Voor Brugge en omge
ving : Dienst Toerisme, 
Burg 11, 8000 Brugge, 
tel. 050/44.86.86 

Voor Antwerpen: The
atercentrum, Italiëlei 
112, 2000 Antwerpen, 
tel. 03/334.31.46 

Voor Mechelen en de 
Kempen: Festival van 
Vlaanderen - Mechelen, 
algemeen sekretariaat. 
Stadhuis, 2800 Meche
len, tel. 015/29.78.23 

Voor Brussel-Leuven: 
Info Ticket, Grasmarkt 
63, 1000 Brussel, tel. 
02/512.85.54 

Voor Gent, historische 
steden en 
Zeeu\vs-Vlaanderen: 
Info Ticket, Graaf van 
Vlaanderenplein 40, 
9000 Gent, tel. 
09/225.77.80 

En op 18 juni brachten in de 
O.L.V.-kerk van Tongeren mu
sici uit Aken Verdi's Requiem, 
in tegenstelling met het on
aardse gregoriaians en De dood 
als vriend bij Fauré, een werk 
vol emotie en dramatische ef-
fekten. En wie van natuur, mo
nument en muziek houdt was 
ongetwijfeld op 26 juli in Alden 
Biesen voor de Dag van de 
Oude Muziek! Voor weinig 
geld kuierde je rond in een aards 
paradijs, plukkend van de boom 
van Lassus en zijn tijdgenoten. 

BRUGGE EN 
ANTWERPEN 

Voor het feest in Brugge (eind 
juli-begin oogst) maken we er 
best een dagje uit van. 's Mid
dags kan je terecht in de Rye-
landt-zaal, 's avonds vind je naar 
traditie de Engelsen, maar nu 
ook het geruchtmakende II 
Giardino Armonico uit Aülaan 
met hun ongekunstelde aanpak, 
en ons eigen Huelgas-Ensem-
ble. 
In Brugge staat het orgel cen
traal, Lassus en Palestrina die 
allebei in 1594 overleden, en de 
minder bekende Biber, de 
grootste vioolvirtuoos van zijn 
tijd die 350 jaar geleden werd 
geboren en die via vader Leo
pold invloed zou hebben uit
geoefend op de jonge Mozart. 
Wat valt er in Brugge zoal te 
beleven ? Wellicht de omstreden 
aanpak van II Giardino Armo
nico van teatermuziek van Pur-
cell, en van koncerti en kantates 
van Haendel, respektievelijk op 
zaterdag 30 juli om 20.30 uur in 
de stadsschouwburg en op 
maandag 1 oogst om 20.30 uur 
in Sint-Jakob. Purcell heeft ge
streefd naar een volwaardige 
Engelse opera maar liet het bij 
"incidental music" met een schat 
aan melodieën, "songs " en ko
ren. Met Haendel geen pro
blemen, integendeel, zijn licht
voetige aanpak lost ze op in 
verrukkelijke tema's. Op dins
dag 2 oogst om 20.30 uur brengt 
het Huelgas-Ensemble in de
zelfde Sint-Jakobskerk Lassus' 
boetepsalmen. Toch nog even 
wijzen op de Memling-herden-
king in de Sint-GUliskerk op 
woensdag 10 oogst om 
20.30 uur met muziek aan Eu
ropese hoven, vertolkt door het 
New London Consort onder lei
ding van Philip Pickett, een 
ensemble dat op trompetgeschal 
werd onthaald bij opnamen op 
CD van dansen van Susato en 
Praetorius. 

In Antwerpen staat van 20 tot 
28 oogst Lassus centraal. Lassus 
was in tegenstelhng met zijn 
honkvaste tijdgenoot Palestrina 
een kosmopoliet, een wereld
reiziger en een duizendpoot die 
zich even goed thuis voelde in 
het madrigaal als in het motet. 
Knipoog en pijlen van Cupido 
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waren hem even bekend als het 
beeld van een ascetisch mon
nik. 

MECHELEN 
EN DE KEMPEN 

Mechelen en de Kempen zijn 
met hun 53 koncerten bijna een 
festival op zichzelf. Het aanbod 
is uiterst gevarieerd: van kin-
derhappening over brassband 
en beiaard naar een toneelspek
takel rond Orffs Carmina Bu-
rana. Toch een paar blikvan
gers. I Fiamminghi brengen op 
zondag 18 september om 15 uur 
in de kerk van O.L.V-over-
de-Dijle Mendelssohns tweede 
symfonie voor koor en orkest, 
een lofzang in de geest en de 
schriftuur van Bach. In de 
Sint-Amandskerk van Geel 
speelt op vrijdag 2 september 
om 20.30 uur L'Archibudelli on
der leiding van de beroemde 
Nederlandse cellist Anner Bijls-
ma het kwintet in van Boc-
cherini en dat in C van Schu
bert. De eerste zingt charmant, 
de tweede zijn zwanezang. En 
het kultureel centrum De Wa
rande in Turnhout stelt op 
disndag 13 september om 
20.15 uur de Jonge Filharmo
nie voor. Ik hoorde ze vorig jaar 
in Gent, met het heilig vuur van 
de jeugd en onder de vaste hand 
van Peter Hirsch. Ze spelen 
o.m. Mahlers vijfde simfonie, 
bekend om héiar treurmars als 
inzet en om het uitgepuurde 
adagietto dat Visconti's beelden 
naar Thomas Manns Dood in 
Venetië begeleidt. 

GENT, BRUSSEL-LEUVEN 

En dan is er het luik Gent en 
Brussel-Leuven. Aan de hap
pening op zaterdag 3 september 
in Gent kan men niet voorbij. 
Wereldmuziek wordt er gekon-
fronteerd met klassieke muziek. 
In de Vooruit, de Opera, de 
Aünardschouwburg, de Sint-
Barbarakerk en op de Kouter 
sprankelen, gonzen en deinen 
klanken uit de vier windstreken. 

gekruid met en gekleurd door 
een bloementapijt, een kunst
markt, een vuurwerk en een 
"fiesta mundial". Op zaterdag 
17 september om 16 uur krijgen 
de kinderen in de Bijloke-Abdij 
een vertelkoncert aangeboden. 
Hansje en Grietje stappen uit de 
hand van Humperdinck het 
sprookjesland binnen. En op 
donderdag 22 september om 
20 uur leidt Sigis'wald Kuijken 
in de festivalhal van dezelfde 
abdij La Petite Bande en het 
Kamerkoor van Namen in 
Haydns Harmoniemesse ("God 
heeft me een opgeruimd hart 
gegeven. Hij zal me dus niet 
kwahjk nemen dat ik Hem op
geruimd dien" zegt Haydn er 
zelf van) en zijn simfonie nr. 103 
bijgenaamd Met de paukenrof-
fel met een geheimzinnig begin, 
herinneringen aan zijn jeugd, en 
verwerking van Kroatische 
volksdeuntjes. Verder is er, zo-
w êl in Gent als in Brussel, een 
Poolse week die in het teken 
staat van Chopin en de he-
dendciagse komponisten Luto-
slawski en Penderecki, simbo-
len van kulturele dooi, met mu
ziek die zou kunnen wegge
sneden zijn uit een film van de 
bejubelde Kieslowski. 

In Brussel is er op woensdag 
14 september om 20 uur in het 
paleis voor Schone Kunsten een 
koncertante uitvoering van 
Moessorgski's opera Boris Go-
doenov. We gcian het scenische 
missen (en dat is indrukwek
kend), maar de muziek is ij
zersterk en oer-Russisch. Ik heb 
de dood van Boris - vertolkt 
door José Van Dam - nog in 
mijn geheugen gegrift staan. 

Op vrijdag 23 september om 
20 uur herdenkt men in de 
Sint-JVlichielskatedraal de be
vrijding met een uitvoering van 
Brittens War Requiem, de 
schreeuw van Munch, de kleur 
van papavers in de I Jzervlakte, 
liturgische teksten en anti-oor-
logspoëzie van Wilfred Owen, 
die in Noord-Frankrijk sneu-
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velde een paar dagen voor de 
wapenstilstand, op aangrij
pende wijze in mekaar ver
werkt. 

HISTORISCHE STEDEN EN 
ZEEUWS-VLAANDEREN 

Maar er zijn ook nog de kleinere 
historische steden en Zeeuws-
Vlaanderen dat elk jaar op
nieuw uitpakt met een origineel 
tema en een originele formule. 
Onder het motto De menselijke 
stem als instrument biedt men 
voor elk wat ^vils. Ik heb een 
suggestie. Op zaterdag 17 sep
tember zijn drie kleine roman
tische kerken in Oost Zeeuws-
Vlaanderen, uitgekozen voor 
een programma Muzikaal Ker
kepad. Om 13.30 uur (of 
16 uur) zingt de Capella Pra-
tensis in de WUlibrorduskerk 
van Ossenisse de Missa Pa-
schale van Heinrich Isaac en 
Paul Hofheimers, een Duitse 
alternatim-mis voor koor en or
gel. Om 13.30 uur (of 16 uur) is 
er een Indiaas koncert in de 
kerk van Kloosterzande met 
Ratula Sen, zang, begeleid door 
trommen, tokkelinstrument en 
harmonium. Tenslotte zingt de 
bariton Klaus Mertens, begeleid 
door Bob Van Asperen op kla
vecimbel, werk van Bach in de 
kerk van Grauw. Hopelijk zit
ten daar fragmenten uit het 
Notenbüchlein für Anna Mag-
dalena Bach tussen. Als dat zo is 
ontdekken we naast de ernstige 
en diepgelovige Bach ook het 
beeld van een geestig man. De 
drie koncerten kosten je, rond
leiding met gids en koffie en 
gebak inbegrepen, 620 frank. 
Neem je het diner in Hof ter 
Zande erbij, dan kom je aan 
1.620 frank. 

Ik ben er mij van bewust dat ik 
alleen wat wegwijzers plaatste. 
Maar wil je zelf pluizen, vraag 
dan de festivalmagazines aan 1 

(wdb) 
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