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DIKSMUIDE 

ZONDAG 67STE IJZERBEDEVAART 

MASSAAL MAAR SEREEN 
NAAR DIKSMUIDE! 
Zondag cu). komen naar jaartijkje gewoonte duizenden 
overtuigde Vlamingen öamen te Dikjmulde voor de 67,)te 
IJzerbedevaart. Onder hen al even traditiegetrouw vele 
VU-erö. In een brief aan alle VU-mandataridöen en 
-be<)tuurd leden riep VU-voorzitter Bert Anciaux op om ook 
dit jaar weer in grote getale op bedevaart naar Dikjmuide 
te gaan. De bedevaart ut dit jaar immers door de recente 
polemieken in de Vlaanue beweging (zie hiervoor bladzijde 
3) van een biezonder belang. En dat niet alleen omwille van 
het tema: Bruddel, oruf vend ter op de wereld. 

A
ls wij nu eens al het ge
schrijf dat in de voorbije 
weken over de I J ze rbede 
vaart werd gepubliceerd 

zouden vergeten en ons ver
s tand op de kern van het ge
beuren zouden zetten dan kan 
„Diksmuide" opnieuw zijn -ware 
betekenis krijgen. 
He t is niet aan ons om te ach
terhalen wie „het eerst" is be
gonnen met de rel, noch om 
verwijten te maken aan wie dan 
ook, ons is het te doen om de 
I Jze rbedevaar t en om het tes
tament van de I jzerso lda ten . 
Waarover gaat het in Diks
muide ? Wa t is de betekenis van 
de I J z e r t o r e n ? 
Waarom een bedevaar t ? 
Te Diksmuide worden gesneu
velde soldaten herdacht, aanvan
kelijk door hun makkers die de 
loopgraven hadden overleefd en 
door de getroffen families. Later 
door de velen die vol ontroering 
de doden -willen huldigen. 
N u de laatste oudstrijders er 
(haast) niet meer zijn blijft de 
her inner ing aan de Grote Oor
log levendig in hun namen, in de 

V
olgens VU-voorz i t t e r Ber t 
Anc iaux heeft de V U op de 
bedevaa r t een goede t ra 
ditie te ve rded igen . Het u 

vandaag meer dan ooit aangewezen 
aan te tonen dat de VU zich on
verkort en onverdeeld achter de in
houd en de draagwijdte van het 
IJzertedtament schaart, a ldus An
ciaux, dat eigentijdii wordt éamen-
gevat onder de leuze: vrede - vrijheid 
- verdraagzaamheid. 
Ber t A n c i a u x schreef de ka
de r l eden da t de universe le 
b o o d s c h a p die van he t I J z e r -
t e s t ament u i tgaa t de Volksunie , 
als part i jpol i t ieke k o m p o n e n t 
van de Vlaamse be-weging, bie-

overleverLng, in dokumenten . 
En in de vele kerkhoven die als 
zovele aanklachten in het land
schap liggen verspreid. 

Hoe groter de afstand tussen 
W O I en vandaag word t hoe 
groter het gevaar dat de be
devaart van haar oorspronke
lijke betekenis afd-waalt. 

He t valt op dat in het vele 
geschrijf van de jongste weken 
zo weinig over de inhoud ge
sproken -wordt en zo vaak over 
bijkomstigheden en dat poli
tieke meningsverschillen met 
persoonlijke vetes worden ge
kruid. 

De toren van Diksmuide is een 
gedenkteken dat her inner t aan 
de dood van de Vlaamse sol
daten die aan de I J z e r en elders 
sneuvelden. Reeds aan het front 
groeide de gedachte van een 
heldenhulde en -werden zerkjes 
opgericht die later, na de oorlog, 
de ontwerpers inspireerden 
voor de eerste I Jze r to ren . Da t 
deze toren kristelijke simbolen 
droeg was o.m. voor de -vrij
zinnige August Vermeylen geen 
bez-waar om de bouwers te ad
viseren. W a n t de toren -was en is 
op de eerste plaats het simbool 
van het offer dat t ienduizenden 

zonder dierbaar u. Precied 
daarom weigert de VU de IJzer
bedevaart te laten misbruiken voor 
partijpolitieke doeleinden. De recente 
brute aanval van het Vlaams Blok 
op de leiding van het IJzerbede 
vaartkomitee L) voor de VU dan ook 
onaanvaardbaar. Haat en onver
draagzaamheid iitaan haaks op de 
boodschap die de Frontbeweging ons 
meegaf!, gaa t A n c i a u x verder . 
Zoals b e k e n d eiste Vlaams 
Blok-kamer l id Gerolf A n n e -
m a n s het onts lag van de voor
zi t ter v a n he t Bedevaa r tkomi -
tee, Lionel V a n d e n b e r g h e , ko r t 
s amengeva t o m d a t deze zich 
niet rad ikaa l genoeg voor een 

brachten. Een offer voor zelf
beschikking van de volkeren, 
een offer voor vrede, een offer 
voor verdrciagzaamheid. 

D a a r -waar de Vlaamse be-we
ging tot voor 1914 de bescha
mende taaitoestanden in de Bel
gische administratie aankloeg 
werden de Vlaamse soldaten aan 
het front ook lijfeUjk getroffen. 
D e minderwaardige positie die 
zij er ondergingen voedde on
vermijdelijk de d rang om als 
volk zelfstandig te -worden, om 
zelf over het eigen bestaan te 
beslisssen. Deze d rang groeide 
naarmate de oorlog en de mi
serie vorderden, de reakties 
vanwege de legeroverheid 
scherpte de gedachte nog meer 
aan. Aan de I J z e r werden de 
kiemen gelegd voor het zelf
bestuur waaraan de Vlaams-na
tionalisten zich tot op de dag van 
vandaag hebben opgetrokken 
en dat zij in grote mate hebben 
verwezenlijkt. 

De Vlaamse soldaten ondergin
gen de gruwel van een totale 
oorlog -waarbij soldaten uit de 
hele -wereld tegenover mekaar 
s tonden en waar in een Vlaamse 
stad haar naam zag geven aan 
een vreselijk nieuw -wapen, het 

^Haat en onverdraagzaamheid ^taun haakj op de boodschap die de 
Frontbeweging oru meegaf \ zegt Bert Anciaux. Daarom iö de aanval 
van het VUuinu Blok op de IJzerbedevaart onaanvaardbaar. 

onafhankeli jk V laande ren zou 
-willen u i t sp reken . H e t I J z e r -
bedevaa r tkomi t ee zelf rea
geerde sereen o p deze aanval en 

chemische oorlogsgas leperiet . 
Nooit meer oorlog, in -vier talen 
opdat iedereen het zou begrij
pen, werd het tweede luik van 
hun testament. 
Wie achter de eindeloze rijen 
oorlogskruisen van V e u m e tot 
Verdun de miljoenen jonge do
den ziet word t opstandig als 
vandaag in Vlaanderen „voor
aans taanden" over bijkomstig
heden kibbelen. Begrijpen zij 
dan niet dat ze bezig zijn het 
waardevolle van Diksmuide te 
beschadigen ? 
O p bedevaar tdag staan velen op 
de weide die de politieke evo
lutie van Vlaanderen anders 
zien (dat deden de frontsoldaten 
ook), maar allen zouden zich ten 
minste op die plek -waardig moe
ten gedragen. W a n t dat is het 
derde luik van het I j ze r t e s 
tament : verdraagzaamheid . 
O p een ogenblik dat op zovele 
plaatsen in de -wereld mensen 
hun grote oorlog ondergaan 
durven sommigen het waarde 
volle erfdeel dat Diksmuide hen 
naliet verkwanselen. 
Wie béter -weet kan dat be-wijzen 
door zondag waardig op I J z e r 
bedevaar t te gaan. 

Maurits Van Liedekerke 

op de aanva l v a n de zoge
n a a m d e G r o e p van Gent , voor
a a n s t a a n d e leiders uit de 
Vlaamse Beweg ing die in he t 
zog van he t Vlaams Blok v o o r 
een radika l izer ing v a n de be 
d e v a a r t t o e s p r a a k plei t ten. H e t 
Bedevaa r tkomi tee hee t ieder
een -welkom die het F r o n t t e s 
t a m e n t respek teer t , en o p een 
se rene -wijze de b e d e v a a r t bi j -
-woont. Alle federalisten, kon-
federahs ten of separa t i s ten die 
zich h ie raan h o u d e n , zijn d u s 
zondcig even harteli jk -welkom. 

GEEN VLAGGEN 
D e V U roept , op -vróiag van het 
I J z e r b e d e v a a r t k o m i t e e , h a a r 
mil i tanten op om geen VU-v lag -
gen mee te dróigen t i jdens de 
v laggenop toch t . Precies om die 
r eden h o u d t de Volksunie dit 
verkiez ings jaar ook geen p a m 
fletbedeling net voor de Be
devaar t . N a de bedevaa r t -wor
den de V U - e r s we l u i tgenodigd 
o m een hapje te k o m e n eten in 
de loods aan de Bloemmolen-
kaai (ove rkan t van de I J z e r -
v lakte) , w a a r de O o s t e n d s e 
FVK-afde l ing V O V O tradi t io
neel de b e d e v a a r d e r s on tvang t . 
In de n a m i d d a g organ ise ren 
V U - s e n a t o r J a n Loones en he t 
V U - a r r o n d i s s e m e n t O o s t e n d e -
V e u r n e - D i k s m u i d e n o g een 
fees tnamiddag in een hoevetje 
in S in t -Jor i s -Nieu-wpoor t , een 
d ikke t ien k i lometer v e r d e r 
langs de I J ze r . 
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• Volgens de advokaat van 
de gearresteerde Jakhals 
Carlos, Jacquci Verged , wa
ren president Mitterand en 
toenmalig premier Mauroy 
ervan op de hoogte dat de 
anti-terreurcel van het Ely-
sée in '82 de opdracht had 
gekregen om hem uit de weg 
te ruimen. Verges zou de 
spilfiguur geweest zijn van 
alle kontakten onder terro
risten. Elën van de toenma
lige leidinggevende figuren 
van de anti-terreurcel be
vestigde de beschuldigingen 
van Verges. Maar andere 
topmannen ontkende dan 
vi'eer alles. 

• Manneken Pis krijgt 
straks bij de herdenking van 
de bevrijding van Brussel 
een bevordermg tot R S M 
(Regimental Sergeant-Ma
jor) in de Brigade Piron. Het 
waterende ventje had m 
1945 al een uniformpje van 
onderofficier aangemeten 
gekregen. Bij elke mogelijke 
herdenking van de bevrij
ding virerd het sedertdien be
vorderd. 

• De alkoholvrije bieren 
verzuipen in de Belgische 
bierzee. In 1991 was nog 4% 
van de verkochte bieren ai-
koholvnj. Nu nog slechts 
1,5% 

• In de periode '86 tot '92 
seponeerden de parketten de 
helft van het aantal klachten 
wegenbs het niet respekte-
ren van het bezoekrecht bij 
echtscheidingen. Slechts in 2 
procent van de gevallen 
werd een vervolging inge
steld. 

• O p vraag van VU-ka-
merlid Van Grembergen zal 
Milieuminister De Batselier 
(SP) maatregelen nemen te
gen laserstralen in open 
lucht, die tegenwoordig dik-
w îjis door diskoteken ge
bruikt worden. Deze stralen 
zijn volgens Van Grember-

f en hinderlijk voor de 
uurtbewoners, het lucht

verkeer, amateur-astrono
men en ze ontregelen het 
levensritme van dieren als 
vleermuizen, uilen, nacht
zwaluwen en trekvogels. 

• In Nederland werd de 
paarse koalitie (PVDA, 
W D en D66) onder leiding 
van de socialist Wun Kok 
beëdigd. 

• In Spanje werd een voor
malig legerkommandant 
aangehouden die samen met 
anderen verdacht wordt in 
de zogenaamde obussen-
zaak uit 1985. Hij wordt 
beschuldigd van omkoping 
van ambtenaren, oplichting 
en valsheid m geschrifte. Bij 
de aankoop van de obussen 
onder Defensieminister Vre-
ven (VLD) zou smeergeld 
betaald zijn. 

• De Mechelse afdeling 
van de vakbond ACV-me-
taal kloeg de diefstal aan van 
arbeidsplaatsen bij Van 
Hooi door het Frans voUc 
eerst-principe van het 
Waals gewest De bond pleit 
er nu voor om de onredelijke 
transfers in de sociale ze
kerheid en de fiskaliteit van 
Vlaanderen naar Wallonië 
stop te zetten. 

In Antwerpen lieten aktievoerderé van het IJzerbedevaartkomitee zien dat ze Bruddei niet willen lodlateii. /nei een t^aiLOunen neuujc werden 
de pendelaaré aangespoord in Briudel Nederlands te dpreken. Een 40-tal aktievoerderj, onder wie Briudelaar Paul De Ridder, oogdtten heel 
wat positieve reakties. Ook in 19 ANDERE Vlaamse gemeenten drukten militanten de pendelaars een pamflet in de handel (zie ook eQers 
in deze rubriek). 

HEIDENS 
Als een van de eerste politieke 
tenoren is VU-senator Hugo 
Schiltz terug van vakantie. In 
een interview met De Standaard 
leverde de ge\vezen vice-pre
mier gespreksstof met enkele 
opmerkelijke uitspraken. Zo 
noemde hij het Vlaams Blok een 
"heidense" en immorele partij, 
omdat het zweert bij de ver
heerlijking van het recht van de 
sterkste en de identiteit tot mo
rele waarde verheft. Samenwer
king met zon partij blijft voor 
de lijsttrekker van Antwerpen 
94 onaanvaardbaar: "De extre
misten van het Vlaams Blok zijn 
vandaag mijn mentale vijan
den". 

Maar ook met Agalev als be
stuurspartij heeft Schütz het 
rroeüijk, al meent hij dat Mieke 
Vogels een goede schepen zou 
zijn. De VU-senator denkt dat 
dossiers zoals de aanleg van 
industrieterreinen, de verdie
ping van de Schelde, de ver
dediging van de ekonomische 
belangen van de havenstad 
aartsmoeilijk worden met Aga
lev in het kollege. 

Over de polemieken Ln de 
Vlaamse beweging zei Schiltz 
dat hij betreurt dat de voor
standers van Vlaamse onafhan
kelijkheid alles wat nu al bestaat 
als slecht lijken te bestempelen. 
"Alleen wie voor separatisme 
kiest, is nog een goeie". De 
gewezen VU-voorzitter bena
drukt wel dat naar zijn mening 
de staatshervorming nog niet 
voltooid is. Hij heeft lovende 
woorden voor minister-presi
dent Van den Brande (CVP), 
die "vandaag veel beter formu
leert wat de meeste Vlamingen 
denken". En hij vrjiagt zich af of 
de Vlaamse beweging er niet 

wijzer zou aan doen de nieuwe 
Vljiamse instellingen te beman
nen in plaats van kunstmatige 
tegenstellingen op te roepen. 
Zelf is Schiltz bereid mee de 
weg naar onafhankelijkheid in 
te slaan, maar dan "hefst met het 
hele volk en niet met een mi-
nuskuul kliekje" en wanneer 
daardoor de institutionele greep 
van Vlaanderen op Brussel niet 
verloren gaat. 

De gew^ezen voorzitter van de 
Volksunie wou tenslotte ook 
over de toekomst van zijn eigen 
partij wat kwijt. De toekomst 
zal volgens Schiltz uitwijzen of 
de koers die de jonge VU-lei-
ding insloeg de goede is. Zelf is 
Schiltz van oordeel dat een na
tionalistische paitij zich in een 
demokratisch bestel soci-
aal-ekonomisch in het centrum 
moet opstellen. "Als anderen die 
visie niet delen, dan moet dat 
kunnen. De kiezer zal daarover 
oordelen." Schütz denkt er niet 
aan de VU te verlaten. "Het is 
als in een familie. De een wil op 
vakantie naar de bergen, de 
ander naar de kust, het -wordt de 
kust, en de ander geiat mee. 
Maar ik bhjf binnen de VU mijn 
rol spelen." 

GROEI 
Premier Dehaene (CVP) krijgt 
gelijk: zijn optimistische groei
cijfers worden voorbijgestoken, 
alvast door de Kredietbank. 
Deze bank trok haar groeira
ming voor de Belgische eko-
nomie in 1994 fors op, van 1,5% 
tot 2,1 procent. In het begin van 
dit jaar dacht de bank nog dat 
onze ekonomie niet of nauwe
lijks zou groeien. Toen Dehaene 
eind juli, bij de voorstelling van 
de begroting voor volgend jaar 

met een groeipercentage van 
1,7% voor '94 uitpakte, kreeg hij 
veel kritiek van de oppositie, die 
dit overdreven optimistisch 
vond. Dehaene voorspelde 
daarop dat het niet lang zou 
duren vooraleer meerdere 
privé-konjunktuurinstellingen 
nog optimistischer cijfers zou
den lanceren. 
De Kredietbank deed dit nu: in 
'94 van 1,5% tot 2,1%. En het 
wordt nog beter: in 1995 ver-
w^acht de bank een groei van 
2,9%, en in '96 en '97 zelfs 3,3%. 
Deskundigen nemen aan dat 
een groei van twee procent of 
meer nieuwe arbeidsplaatsen 
oplevert. Er is hoop voor het 
leger werklozen! 

ON
AFHANKELIJK 
Volgens de Gazet van Antwerpen 
verschillen twee VU-fraktielei-
ders grondig van mening over 
de Vlaamse toekomst. Volgens 
senator Jan Loaned moet de VU 
zich uitspreken voor een on
afhankelijke staat. Lxjones ge
looft dat indien de demokra-
tische VU dit doet, de radikale 
Vlaamse beweging, die momen
teel vaak ten onrechte in ui
terst-rechtse hoek geduwd 
wordt, een soort demokratisch" 
wettiging verschaft wordt. Ka
merlid Herman Lauwerd meent 
dat we naar een konfederaal 
model evolueren, en beschouwt 
het separatisme als een mis
lukking van elke vorm van fe
deralisme. Lauwers vindt se
paratisme trouwens een ach
terhaald idee uit de 19de eeuw. 

Ongeveer zo lang als de Volks
unie bestaat, bestonden er bin
nen deze partij verschillende 

tendenzen over de Vlaamse toe
komstige staatsvorm. Het is dus 
niet abnormaal (zelfs nau^we-
lijks nieuws, maar ja, 't is nu 
eenmaal komkommertijd) dat 
Loones en Lauwers hierover 
van mening verschillen. De
zelfde meningsverschillen doen 
zich trouwens voor in de 
niet-partijpolitieke beweging. 
Daar trachtten recent o.m. Da-
vidsfonds-voorzitter Van Ger-
ven, ANZ-voorzitter Portier en 
WB-voorzi t ter De Roover de 
voorzitter van het IJzerbede-
vaartkomitee Lionel Vanden-
berghe tot een meer radikale 
taal pro Vlaamse staat aan te 
sporen. In de pers sprak men 
van de "putsch van Gent", de 
radikale Vlaamse beweging die 
in het zog van het Vlaams Blok 
het IJzerbedevaartkomitee tot 
een stellingname voor het se-
peu^atisme tracht te dwingen. 

De VU heeft al langer een on
afhankelijke Vlaamse staat niet 
uitgesloten als uiteindelijke 
staatsvorm voor Vlaanderen. 
De partij heeft zich echter nooit 
onomwonden separatist ge
noemd. Wel zijn er verschil
lende standpunten en VU-pro-
grammapunten waarin de VU 
duidelijk maakt dat de staats
hervorming niet eindigt na het 
Sint-Michielsakkoord. Vooral 
de splitsing van de sociale ze
kerheid staat nog hoog op het 
VU-verlanglijstje. En naar aan
leiding van de Europese ver
kiezingen pleitte de VU recent 
nog voor de opsplitsing van de 
Belgische stemmen in de Eu
ropese ministerraden in 
Vlaamse en Franstalige, zodat 
Vlaanderen een eigen stem in 
die Europese ministerraden 
krijgt. 

Loones wil dat de Partijraad 
van de Volksunie begin sep
tember beshst om een kommu-
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DOORDEWEEKS 
nautair kongres te organiseren 
waar dieper over de onaflKan-
kelijke Vlaamse staat kan na
gedacht "worden. Lauwers ver
zet zich niet tegen zo'n kongres, 
al vreest hij dat het geen zinvolle 
en eenduidige antwoorden zal 
kunnen geven op enkele pran
gende vragen die de idee van 
een boedelscheiding oproept: 
de toekomst van de Vlaamse 
aanwezigheid in Brussel, de 
staatsschuld en de sociale ze
kerheid, de internationale re-
akties, ... 

PERRONAKTIE 
Zondag vindt in Diksmuide 
voor de 67ste keer de IJzer
bedevaart plaats. U leest er el
ders meer over in dit blad. Het 
motto luidt: "Brussel, ons ven
ster op de wereld". Het I J -
zerbedevaartkomitee Iciat het 
niet bij w^oorden. Maandag en 
dinsdag w^erden in een twin
tigtal Vlciamse stations pamflet
ten rondgedeeld waarin de 
Vlaamse pendelaars opgeroe
pen worden in Brussel steeds en 
overal hun taal te spreken. Met 
deze perronaktied wil het IJzer-

bedevaartkomitee bijdragen tot 
de versterking van het Vlaamse 
imago van de hoofdstad. 

Het werd een geslaagde aktie 
genoemd. Het Vlciamse karak
ter van Brussel, met 250.000 
Vlaamse inwoners een grotere 
Vlciamse stad dan Gent, kan er 
alleen maar op vooruitgaan 
wanneer de 270.000 Vlaamse 
pendelaars die daar dagelijks 
bijkomen konsekwent hun taal 
gebruiken in de hoofdstad. 

SBS. 
De Morgen onthulde dat de 
Vlaamse Uitgeversmaatschap
pij (VUM), die de kranten De 
Standaard, De Gentenaar en 
Het Nieu-wsblad uitgeeft, een 
optie van 18 maanden heeft ge
nomen op een participatie van 
35% van de aandelen van de 
kommerciële groep Scandina
vian Broadcasting System 
(SBS). Er is in Vlaanderen veel 
tegenstand tegen deze zender, in 
pohtieke kringen zo'wel als bij 
de bestaande televisiezenders 
BRTN en vooral VTM. Door de 
komst van de zender zou VTM 
immers haar reklamemonopolie 

in Vlaanderen verliezen. 

Het debat pro of contra SBS, 
dat onder de naam VT-4 VTM 
konkurrentie zou aandoen, 
wordt een beetje schijnheilig ge
voerd. Eigenlijk zijn alle des
kundigen het er al over eens dat 
door de Europese reglemente
ring SBS (en RTL4,...) niet te
gen te houden is. De heibel die 
CVP-kamerlid Eric Van Rom-
puy daarover maakte is dus 
vooral oogverblinding. Van 
Rompuy beschuldigde 
VUM-baas Andre' Leyden ervan 
met zijn participatie in SBS re
gelrecht in te gaan tegen zijn 
theorieën over Vlaamse veran
kering. Dat is larie. Als SBS 
onvermijdelijk wordt, kunnen 
de Vlamingen er maar beter 
voor zorgen bij die zender wat 
in de pap te brokken te hebben. 
Het is beter onvermijdelijke on
aangename vooruitzichten te 
voorzien en trachten te ver
aangenamen, zoals Leysen doet, 
dan met de armen gekruist te 
zitten kankeren over hoe som
ber de toekomst er wel uitziet. 
Leysen weet duidelijk beter dan 
Van Rompuy en CVP-Kultuur-
minister Hugo Weckx, die eerder 
verklaarde SBS van de Vlaamse 
kabel te vióllen houden, dat re

geren vooruitzien is. 

...EN DE VUM 
Voor de andere kritiek van Van 
Rompuy op de VUM-partici-
patie valt wel wat te zeggen. De 
CVP-er vindt het ook onaan-
vciardbaar dat één uitgever 
kommerciële belangen bij een 
privé-zender zou kombineren 
met een poot in het huis van de 
openbare omroep aan de Rey-
erslaan. De V U M is immers als 
enige krantengroep betrokken 
bij de Vlaamse Audiovisuele Re
gie (VAR), de regie die de 
"boodschappen van algemeen 
nut", maar zeg gerust de re-
klame, bij de BRTN regelt. De 
V U M zou dus wel een zeer 
machtig speler worden op het 
mediatoneel. 

Volgens De Morgen zou de 
V U M met haar optie vreemd 
genoeg een participatie willen 
verwerven in VTM. Geen ge-
•woon klein aandeelhoudertje, 
want dan zou VUM-baas André 
Leysen toch gewoon het ach-
teruitboerende Het VoLk, dat een 
kleine 8% van de VTM-aan-
delen bezit, kunnen kopen. 
Neen, Leysen wil "referen
tie-aandeelhouder" van VTM 

•worden, en een even grote par
ticipatie verwerven als Roul-
arta, dat o.m. Knack uitgeeft. 

E^n aantal andere VTM-aan-
deelhouders zou niet direkt 
staan te springen om de V U M 
binnen te laten. Tussen haakjes: 
volgens De Standaard zouden 
de VTM-aandeelhouders juist 
proberen de VUM vooralsnog 
in hun kamp te krijgen. Met zijn 
optie bij SBS zou Leysen nu 
volgens De Morgen "de kabel 
wat willen opspannen ', de druk 
op de onwillige VTM-aandeel
houders verhogen. Ofwel de 
V U M toelaten in VTM, ofwel 
komt er een overeenkomst tus
sen de V U M en "VTM-vijand" 
SBS, zo beweert De Morgen. 

Het medialandschap beleeft in 
ieder geval weer stormachtige 
tijden. Volgens Het Laattite 
N'uuwd staat het bovendien "zo 
goed als vast" dat VTM een 
tweede net op de kabel zal bren
gen. Ook een andere weiarheid 
over de mediaberichtgeving in 
Vlaanderen blijft intussen ov'er-
eind: als men het reilen en zeilen 
in het pers- en medialandschap 
terdege 'wil blijven volgen, moet 
men haast alle kranten lezen. 

MACHTSSTRIJD OM DE BEDEVAART 
Uitgerekend op de Vlaamse 
feestdag pleitte een trio voor
aanstaanden uit de klassieke 
Vlaamse beweging voor een 
schelding in de Vlaamse be
weging tussen een "demokra-
ti,sche" vleugel en een vleugel 
rond het Vlaams Blok. In 
Vlaams Blok-kringen spreekt 
men van een provokatie. In 
ieder geval heelt die vrije tri
bune van Paul De BeDer, Her-
nuin D'E,ipallier en Rob Eyketu 
in De Standaard van 11 juli jl. 
•weer 'wat vlam in de pijp van 
de Vlaamse beweging ge
jaagd. 

De gebeurtenissen op het 
Vlaams Front volgden zich 
snel op. Op een persvoorstel
ling stelde hel I J zerbedevaart-
komitee het tema van de aan
staande bedevaart ("Brussel, 
ons venster op de -wereld") 
voor. Voorzitter Lümel Vaiukn-
herqbe trapte daar misschien 
onbewust, maar niettemin 
pijnlijk, op enkele tenen van de 
Viciams Blok-leiding. Een eer
ste maal toen hij opriep om 
geen partijpolitieke vlaggen op 
de weide mee te brengen en 
geen partijpolitieke propa
ganda te voeren op de I J -
zerlaan, om de politieke on
afhankelijkheid van de IJzer
bedevaarten te waarborgen. 

Hoewel deze oproep alle par
tijen betreft hoeft men geen 
psycholoog met Vlaamse Be
weging als specialisatie te zijn 
om tot het besluit te komen dal 
vooral het Vlaams Blok zich 
erdoor geviseerd én gefrus
treerd voelt. Men moet goed 
beseffen dat het rostrum op de 
weide van Diksmuide volgens 
vele vrienden en tegenstan
ders beschouwd wordt als het 
voornaamste Vlaams-natio-
nale spreekgestoelte. Over de 
boodschap die van daar ver
kondigd wordt wil het Vlaams 

Blok de macht verwerven. Dit 
doel wil men bereiken door in 
de propagandastrijd te over
heersen, en daardoor het ko-
mitee onder dnik te zetten, en, 
iets minder subtiel, door sim
pelweg de kop te eisen van de 
voorzitter van het Bedevaart-
komitee, zoals Gerolf Anne-
mans bruutweg stelde. 

Tot voor kort nog was het 
Vlaams Blok te klein om in de 
v^aggenparade op de bede-
\'aartweide op te vallen. Nog 
niet zo lang geleden stelde het 
Blok niet meer op dan een 
onbeduidend schietkraampje 
op de Vlaamse kermis van de 
iJzerlaan. Dankzij een kon-
troversieel migrantenstand
punt tilde de kiezer het Blok op 
minder dan tien jaar tijd echter 
op van groupuskule tot mid
delgrote partij. Vooral de 
flukse ruk -waarmee het 
Vlaams Blok In '91 haar grote 
konkun'ent op kommunautair 
vlak, de Volksunie, achter zich 
liet, bezorgde de pleitbezor
gers van een onafhankelijk 
Vlaanderen in de ekstreem-
rechtse partij veel genoegen. 
Een oranje-zwarte vlaggenfa-
lanks op de bedevaartwei en 
een reusachtig donker spook-
kot op de IJzerlaan zouden de 
nieuwe partijpolitieke oi'de in 
de Vlaamse beweging, nog ver
sterkt na de recente Europese 
verkiezingen, bezegelen. Het 
IJzerbedevaartkomitee steekt 
daar nu een stokje voor. Om
dat het beseft dat vlaggen van 
het Vlaams Blok het imago van 
de IJzerbedevaart met zijn 
drieledig Fronttestament (niet 
alleen zelfbestuur, ook vrede 
en verdraagzaamheid) doen 
afschuiven naar een onver
draagzaam en soms zelfs ge
welddadig rechts. 

Daarom ook deed Lionel Van-
denberghe in de marge van 

bovengenoemde perskonleren-
tie nog enkele uitspraken die de 
Vlaams Blokkers in een ver
keerd keelgat schoten: hij kon
digde aan dat er op de voor
avond van de Bedevaart en de 
Bedevaartdag zelf strenger zou 
opgetreden worden tegen ek-
streemrechtse en neo-fascisti-
sche groeperingen die al ja
renlang in de schaduw van de 
IJzertoren een lorum zoeken. 
Het spreekt voor zich dat deze 
aanval op de natuurlijke bond
genoten van het Vlaams Blok 
ook de uiterst rechtse partij 
treft. Bovendien verklaarde 
Vandenberghe, om een reaktie 
gevraagd op de \Tije tribune 
die mede-ondertekend -was, zij 
het in persoonlijke naam, door 
zijn ondervoorzitter De Belder, 
'dat hij zich daar kon in te
rugvinden". 

Wïiarop Annemans het ontslag 
van Vandenberghe eiste. De 
rel was tot dit steekspel tussen 
Blok en IJzerbedevaartkomi
tee beperkt kunnen blijven, als 
enkele komiteeleden en andere 
vooraanstaanden uit de 
Vlaamse beweging niet zo 
dwaas ge-weest waren om het 
Blok een steuntje in de rug te 
geven. Want anders kunnen 
we het initiatief van de zo
genaamde Groep van Gent, 
met o.m. Peter De Rooi'er, Lmvn 
Van Geniën, Jan Jambon en 
Htiffo PortUr moeilijk omschrij
ven. Zij eisten eveneens een 
radikalizering van de toe
spraak op de bedevaart, en 
veroordeelden de "partijpoli
tieke inmenging" in de Be
devaart. Daarbij hekelden ze 
vreemd genoeg niet het 
Vlaams Blok, dat daags voor
dien bij monde van Annemans 
toch het ontslag van Vanden
berghe had geëist, maar de 
VU, die zogezegd via onder
voorzitter Paul De Belder en 

voorzitter Lionel Vanden
berghe het IJzerbedevaartko
mitee zou kontroleren. 

De Belder w^ordt verweten dat 
hij perschef ge-weest is van 
toenmalig VU-vice-premier 
Hugo Sehiltz. Dat is intussen 
meer dan drie jaar geleden. 
Voordien was hij, en heel wat 
langer dan -woordvoerder van 
Schiltz (op het kabinet Schiltz 
passeerden tijdens diens mi
nisterieel mandaat van mei '88 
tot september '91 drie pers-
v/oordvoerders de revue), po
litiek redakteur bij de Gazet 
i'oii Antwerpen. Vreemd genoeg 
schijnt niemand van de te
genstanders van De Belder 
zich dit te herinneren. Na
vraag bij de ledenadministra
tie van de VU leerde ons dat 
De Belder geen lidkaart van 
de Volksunie heeft. Dat is na
tuurlijk geen bewijs van zijn 
politieke onafhankelijkheid 
van de VU. Msiar is het niet 
onmogelijk om de politieke on
afhankelijkheid van iemand te 
bewijzen ? Of is men echt van 
mening dat een kortstondig 
verblijf op het kabinet van een 
minister iemand \'oor de lengte 
van zijn dagen tot een politieke 
horige degradeert ? Kom nou. 

Een oude rat in het O W , de 
VVB en het IJzerbedevaart
komitee, Jaak Van Waeg, ver
klaarde over de partijpolitieke 
inmenging in de Vlaanvse be
weging het volgende: „De 
Vleiamse Beweging is niet, in 
zijn organisaties een "strijd 
tussen politieke partijen via 
tussenpersonen'. Ik heb nooit 
in de vermelde organisaties de 
zekerheid of de overtuiging 
gehad dat iemand telegeleid 
door een politieke partij sprak. 
Dit neemt natuurlijk niet -weg 
dat in het bestuur van Vlaamse 
Verenigingen mensen zitten 
die, naar eigen overtuiging, 

dichter staan bij standpunten 
van bepaalde politieke partijen 
of gevoeliger zijn voor tema's 
van vrienden die aktief zijn in 
politieke partijen." 

Tenslotte past nog een rela
tivering van de machtsstrijd 
om de IJzerbedevaart. De toe
spraak van de voorzitter in 
Diksmuide vormt voor dui
zenden bedevaarders niet het 
belangrijkste onderdeel van de 
dodenherdenking die de bij
eenkomst aan de IJzer is, zo
als CVP-senator Herman Say-
kerbuyk terecht opmerkte: ,,AI 
G6 maal komen tienduizenden 
Vlamingen bij elkaar om te 
herdenken, waardig, met stijl, 
met schroom; dat is een klein 
mirakel. Zij komen niet in de 
eerste plaats om te horen w^at 
de voorzitter zal zeggen. Zij 
zingen, bidden, en vieren, 
zwijgend en luisterend, mee." 

De essentie van de bedevaart 
is niet de toespraak. Het is het 
aloude F'ronttestament van 
Zelfbestuur, Nooit Meer Oor
log en Gods\Tede. Deze woor
den klinken misschien oubol
lig. Daarom oordeelde het I J 
zerbedevaartkomitee het nut
tig om ze te hertalen in meer 
hedendaagse slagwoorden: 
\Tijheid, vrede, verdraag
zaamheid. Het komitee heet 
iedereen welkom die onom
wonden en ondubbelzinnig 
achter die drie met elkaar ver
bonden eisen staiat. en die de 
sereniteit respekteert die bij 
een bedevaart past. In een 
persmededeling na de alge
mene vergadering van het Be-
devaartkomitee van begin au
gustus werd verduidelijkt dat 
tot deze groep zo-wel fede
ralisten, konfederalisten als 
voorstanders van een onafhan
kelijk Vlaanderen behoren. 
Zoals -wij. 

(Pdj) 
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FEDERALISME EN SOCIALE ZEKERHEID / slot 

DEELSTATEN STEEDS GEDEELTELIJK BEVOEGD 
Wij óLuitcn deze reekö over het In opdracht van Johan 
Sauwene)gevoerde onderzoek naar de tran^fferd in de Sociale 
Zekerheid af met een kort overzicht van de bevoegd-
heiddverdeling inzake Sociale Zekerheid in andere federale ?*» 
of geregionaliseerde étaten. 

D
e grondwetten van Ca
nada, de Verenigde Staten 
en Zwitserland kenden 
oorspronkelijk geen en

kele bevoegdheid inzake Sociale 
Zekerheid aan de federale over
heden toe. In die landen dateert 
de grondwettelijke bevoegd
heidsverdeling immers van vóór 
het ontstaan van de sociale ze
kerheidsregelingen. 

Hun grondwetten gaven oor
spronkelijk dan ook geen enkele 
clanduiding over deze bevoegd
heid. Bovendien -werden de 
doelstellingen die door de So
ciale Zekerheid worden nage
streefd toen nauAvelijks als over
heidstaken aanzien. Dat was 
slechts in zeer beperkte mate het 
geval voor de bestrijding van de 
armoede, de sociale bijstand en 
de gezondheidszorg. De Cana
dese en de Zwitserse grond-
w^etten kenden deze taken toe 
aan de deelstaten, de grondwet 
van de VS maakt er geen ge^vag 
van. Naarmate het ontwikkelen 
van de SZ steeds meer als een 
overheidsopdracht werd aan
zien, verkregen de federale 
overheden in de genoemde lan
den tevens de daartoe relevante 
(normerings)bevoegdheden. In 
Canada en Zwitserland ge
beurde dit door achtereenvol
gende opdrachten van bevoegd
heid inzake bepaalde onderde
len van de Sociale Zekerheid in 

het kader van amenderingen 
van de grondwet. In de VS kon 
de federale overheid aktief ^wor-
den op het terrein van de So
ciale Zekerheid door een ex
tensieve interpretatie van de be
staande grondwet. Tot op van
daag bevat de Amerikaanse 
grondwet geen expliciete be
palingen inzake Sociale Zeker
heid, noch mzake bepaalde on
derdelen daarvan. 

In elk van de bestudeerde staten 
beschikken de deelstaten over 
enige bevoegdheden inzake So
ciale Zekerheid. Dit is ook het 
geval in andere samengestelde 
staten die niet in het onderzoek 
aan bod komen, zoals Australië, 
Italië en Oostenrijk. De situatie 
van België, waar de Sociale Ze
kerheid — op enkele aspekten 
van de bijstand na — volledig tot 
de uitsluitende federale be
voegdheid behoort, blijkt in dat 
opzicht vrij uniek. De inhoud en 
de aard van de bevoegdheden 
van de deelstaten inzake Sociale 
Zekerheid lopen echter heel 
sterk uiteen. 

SOCIALE BIJSTAND 

In elk van de bestudeerde lan
den speelt het niveau van de 
deelstaten een belangrijke rol 
inzake zowel de normering, de 
uitvoering als de financiering 
van regelingen van sociale bij-

Een vergelijking met andere datnengeótelde dtaten leert dat de Belgutche dituatie van de unitaire dociale 
zekerheid vrij uniek ié. 

• • • ft "̂  ^ ft • • 

„VLAMINGEN IN WALLONIË' 

DE BAND BLIJFT 
Band is de bij te weinigen in 
Vlaanderen bekende VZW, 
die de uitgeweken Vlamingen 
in Wallonië bundelt. Deze so-
ciaal-ktJturele vereniging 
w^erd in november 1958 op
gericht onder de stuwing van 
de eeuwig-dinamische Geor
ges Sevenants, die toen in Na
men woonde. 

In feite w^as het een late 
na-oorlogse overkoepeling van 
allerlei akties (en soorten mis
siewerken) ten voordele van 
Vlamingen in Wallonië. (Wie 
deze jarenlange exodus van de 
„Vlaamse Volkskracht" naar 
Wallonië eens vlug ^vil vast
stellen doet er goed aan om het 
aantal nederlandstalige neunen 
in de Waalse telefoongidsen er 
op na te slaan...) De jongste 10 
jaar leidt Rein Hauben 
„Band". Zij is dus jarig! Be
denk ze eens miet 'n w^ens-
kaartje. 

Vlaanderen wordt nü „anders 
bekeken" in Wallonië dan voor 
40 jaar. Band vervult er een 
soort ambassadeursrol, ook al 
droogde de uitwijking op en 
verouderden de leden. Samen 
met de Vlaamse hogeschool
studenten (in Namen alleen al 
10% van de studentenbevol-

king) die aan Waalse univer
siteiten verder studeren, spe
len ze een belangrijke kon-
taktrol. Heeft Vlaande-
ren-met-zijn- regering dit al 
gezien? Wij geloven van niet. 
En toch. Niemand kan in het 
zo dichtbevolkte West-Europa 
zonder de juiste kontakten met 
de buren leven. 

WIE WACHT OP WIE? 

Ekonomie en handel in het 
bijzonder weten daarvan best 
te getuigen. E^n voorbeeld. 
Voor de zesde maal reeds or
ganiseerde de Lions Club van 
Rochefort een wedstrijd Ne
derlands. Géraldine Amould 
uit Bauraing werd laiu^eate 
van deze wedstrijd. Samen 
met de tweede geklasseerde, 
Sophie Rix uit Rochefort, 
•werd ze voor haar inspanning 
met een verbUjf van 3 weken in 
Nederland beloond. Bij het 
uitreiken van de prijzen werd 
sterk de nadruk gelegd op de 
kennis van het Nederlands als 
tweede taal. Hetzelfde geldt 
voor de Vlaamse scholen in het 
Brussels Hoofdstedelijk Ge
west en langsheen de taal
grens. In Ottenburg bv. wordt 
de lagere school overrompeld 
door Waalse kinderen, in 

Schaarbeek aanvaardt een be
paalde Vlaamse school alleen 
nog leerlingen uit franstalige 
huize indien tenminste een der 
ouders ook de avondleergan
gen Nederlands volgt. In Tie
nen en in Landen volgen volop 
kinderen van over de taalgrens 
lessen in het Nederlands. Wie 
had dat ooit gedacht ? 

Wie -wacht op wie in Vlaan
deren om dit alles om te zetten 
in een aanvaardt>are dtrategu van 
gren^overdchrijdende kontakten ? 
Wees gerust, -wij beseffen 
maar al te best dat ^vij niet 
mogen voorbijgaan aan het 
franstalig imperialistisch geka
kel in Vlaams-Brabant. De 
Van Hool-bussengeschiedenis 
en Voeren blijven Waalse 
schandvlekken voor een kon-
federale, Europese samenle
ving. Maar dit alles neemt niet 
weg dat de men-
sen-van-het-Ucht slimmer 
moeten zijn dan die van de 
duisternis en dat zij vèr voor 
zich kunnen uitkijken. 

WTlly Kuijpers, senator 

c» Band, p.a. Rein Hauben, 
Avenue Jean Pochet 66, 5001 
Belgrade-Namur. 

stand. Heel vaak speelt ook het 
lokale niveau daarin een zeer 
belangrijke rol, voornamelijk 
inzake de uitvoering en de fi
nanciering van dergelijke re-
fehngen. Dit zal nauw^ehjks ver

azen gezien het feit dat lokale 
overheden ook in unitaire staten 
meestal een belangrijke rol spe
len in de uitvoering en de fi
nanciering van stelsels van so
ciale bijstand. Nochtans bUjft in 
deze staten meestal ook een rol 
weggelegd voor de centrale of 
federale overheid. In Canada 
behoort de sociale bijstand in 
beginsel tot de bevoegdheid van 
de deelstaten, terwijl er tevens 
een groot aantal lokale rege
lingen bestaat. Door het ver
strekken van federale subsidies 
(„grants") voor 50% van de 
uitgaven van programma's voor 
sociale bijstand kon de federale 
overheid een aantal voorwaar
den aan de deelstaten opleggen. 
Hierbij dient echter opgemerkt 
dat de deelstaten niet verpHcht 
zijn deel te nemen aan het fe
derale stelsel en eruit kunnen 
stappen. Enkel Quebec deed dit 
gedeelteUjk. In Spanje zijn de 
Autonome Gemeenschappen 
krachtens de grondwet exclu
sief bevoegd voor de sociale 
bijstand, die in de Spaanse 
rechtsleer niet als een onderdeel 
van de Sociale Zekerheid w^ordt 
beschouwd. In de VS spelen 
zowel het lokale niveau, het 
niveau van de deelstaten als het 
federale niveau een belangrijke 
rol inzake de socicJe bijstand. 
De rol van de federale overheid 

blijft dciarbij voornamelijk be
perkt tot het stimuleren van 
deelstatelijk en lokaal initiatief 
door de verstrekken van sub
sidies. De voorwêiarden die de 
federale overheid aan de sub
sidies verbindt laten haar even
wel toe om een zekere har
monisering van de bijstands
stelsels te bereiken. In Zwit
serland tenslotte ligt de be
voegdheid voor de sociale bij
stand haast volledig in handen 
van de deelstaten. De bevoegd
heid van de konfederatie is be
perkt gebleven tot een zekere 
vorm van koördinatie met be
trekking tot grensoverschrij
dende gevallen. 

INKOMENS-
AANVULLENDE 
REGELINGEN 

Zeer algemeen kan gesteld ^vor-
den dat de deelstaten in elk van 
de bestudeerde staten, op 
Spanje na, een belangrijke rol 
spelen in de normering, de uit
voering en de financiering van 
de inkomensaanvuUende rege
lingen. In Canada behoren de 
ziektekostenverzekering en de 
hospitalisatieverzekering tot de 
bevoegdheid van de deelstaten. 
Ook hier slaagde de federale 
overheid er in een zekere har
monisering te bereiken door het 
verstrekken van gekonditio-
neerde subsidies. De federale 
wetgeving zorgt trou-wens voor 
een zekere koördinatie doordat 
ze, bijvoorbeeld, oplegt dat de 
verzekerden die aan de voor-
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waarden tot verzekering beant-
^voorden in een bepaalde pro-
vinice, prestaties kunnen genie
ten op het gehele grondgebied 
van de federatie. Hierbij valt 
nog op te merken dat de federale 
subsidie gekoppeld werd aan 
het aantal inwoners en niet aan 
de effektieve uitgaven voor ge
zondheidszorgen in een be
paalde provincie. In tegenstel
ling met de tendens inzake in-
komensaanvullende regelingen 
worden de gezinsbijslcigenrege-
lingen in Canada federaal ge
organiseerd. De provincies be
schikken echter over een be
paalde marge om de gezins
bijslagen te moduleren volgens 
het aantal en de rang van de 
kinderen in het gezin. Boven
dien zijn de provincies vrij om 
naast de federale regering een 
eigen stelsel van gezinsbijslagen 
op te zetten, wat gebeurde in 
Quebec. In de VSA spelen zo
wel het federale als het deel
statelijke niveau een rol inzake 
gezondheidszorg en regelingen 
inzake kinderen. De federale rol 
ligt grotendeels in het subsi
diëren van deelstatelijke pro
gramma's, waardoor de federale 
overheid een aanmoedigende en 
harmoniserende rol heeft. In 
Zwitserland spelen de deelsta
ten een belangrijke rol in de 
ziektekostenverzekering on
danks de federale overheid. De 
federale wetgeving terzake is 
immers niet exhaustief en laat 
aanvullende wetgeving door de 
kantons toe. Ook inzake ge
zinsbijslagen is de konfederatie 
in beginsel bevoegd. In de prak

tijk voorzag de federale wet
geving enkel in een regeling 
voor het overheidspersoneel en 
een regeling voor de landbouw-
sektor. Door het ontbreken van 
verdere federale -wetgeving 
wordt het grootste deel van de 
sektor gezinsbijslagen voorals
nog beheerst door de kantonale 
wetgeving. Met betrekking tot 
de inkomensaanvuUende rege
lingen kan besloten worden dat 
de deelstaten hierin een belang
rijke rol spelen, hetzij omdat zij 
de bevoegdheid daarvoor dra
gen (VS, ziektekostenverzeke
ring in Canada), hetzij doordat 
de federale ^vetgever zijn be
voegdheid terzake niet heeft uit
geput (Zwitserland), hetzij 
doordat naast de federale re
geling ruimte blijft voor een 
eigen beleid van de deelstaten 
(gezinsbijslagen in Canada). 

INKOMENS
VERVANGENDE 
REGELINGEN 

In de bestudeerde staten blijkt 
de federale rol het sterkst te zijn 
inzake inkomensvervangende 
regelingen. In Canada behoort 
de wrerkloosheidsverzekering 
tot de uitdrukkelijke bevoegd
heid van de federatie. De fe
deratie en de deelstaten hebben 
daarnaast konkurrerende be
voegdheden op het vlak van de 
ouderdomspensioenen. Merk
waardig daarbij is dat het pro
vinciale recht terzake voorrang 
heeft op het federale recht. 
Nochtans heeft enkel Quebec 
een eigen regeling inzake ou

derdomspensioenen uitge-
•werkt. Wei heeft een aantal pro
vincies van hun bevoegdheid 
gebruik gemaakt om toeslagen 
op de federale ouderdomspen
sioenen uit te keren. Op basis 
van haar algemene „spending 
power" richtte de federatie te
vens invaliditeits- en nabestaan
denpensioenregelingen in. En
kel Quebec heeft op deze ter
reinen een eigen regeling op
gezet. Regelingen inzake ar
beidsongevallen en beroeps
ziekten worden enkel in de pro
vinciale wetgeving teruggevon
den. In de VS is de belangrijkste 
wetgeving op het vlak van ou-
derdoms-, invaliditeits- en na
bestaandenpensioenen de feder
ale Social Security Act van 
1935. De federale wetgeving 
werd gebaseerd op de algemene 
federale „spending power" en 
„taxing power". De wetgeving 
inzake werkloosheid is deelsta
telijk, maar in zeer sterke mate 
afhankelijk van federale sub
sidiëring. Het is tevens de Social 
Security Act van 1935 die de 
federale subsidiëring via belas
tingsvrijstelling voor werkge
vers die bijdragen betalen in een 
deelstatelijke werkloosheidsre
geling, heeft ingesteld. De Zwit
serse federale wetgever is in 
beginsel bevoegd voor alle in
komensvervangende regelin
gen. Toch spelen de kantons nog 
een aanvullende rol ^v£lar de 
federale wetgeving niet uitput
tend is. Zo zi;n de kantons be
voegd gebleven voor de inrich
ting van aanvullende pensioen
stelsels. Ook daarin speelt de 

In Canada geldt een konkurrerende bevoegdheid voor de ouderdonupentiwenen tiuöen federatie en 
deeUtaten. 

konfederatie echter een belang
rijke rol als gevolg van een 
voorwaardelijke subsidiëring. 
Het algemene stelsel inzake ar
beidsongevallen en beroeps
ziekten ligt uitsluitend in fe
derale handen. De kantons blij
ven echter een rol spelen in een 
aantal stelsels voor specifieke 
kategorieën. De konfederatie is 
tenslotte uitsluitend bevoegd 
voor regelingen inzake \verk-
loosheid, maar is daarbij aan 
strenge grondwettelijke voor
waarden gebonden. 

ARBEIDSONGEVALLEN 

In de regelingen voor arbeids
ongevallen en beroepsziekten 
zijn zowel elementen van in
komensvervangende en inko
mensaanvuUende regelingen te
rug te vinden. In Canada en de 
VSA behoren de regelingen in
zake arbeidsongevallen en be
roepsziekten (worker's com
pensation) tot de uitsluitende 
bevoegdheid van de deelstaten. 
De regeling wordt volledig ge
financierd uit •werkgeversbij
dragen. In Spanje is alleen de 
centrale overheid bevoegd voor 
arbeidsongevallen en beroeps
ziekten, net zoals voor het ge
heel van de Sociale Zekerheid. 
In Zwitserland, tenslotte, spe
len de kantons slechts een bij
komstige rol inzake regelingen 
voor arbeidsongevallen en be
roepsziekten en ligt de bevoegd
heid grotendeels bij de kon
federatie. Wat betreft de ar
beidsongevallen lijkt het bijge
volg moeilijk om een algemene 
trend inzake bevoegdheid of 
verantwoordeHjkheid te onder
scheiden. 

EXCLUSIEVE 
BEVOEGDHEDEN 

In de bestudeerde staten treffen 
we een rijk scala aan van ge
hanteerde technieken van be-
voegdheidsverdehng inzake So
ciale Zekerheid. In Spanje be
schikt de centrale wetgever over 
de normeringsbevoegdheid in
zake de basis-wetgeving voor 
Sociale Zekerheid, terwijl de 
Autonome Gemeenschappen 
een algemene bevoegdheid heb
ben op het vlak van de sociale 
bijstand en de uitvoering van de 
centrale sociale zekerheidswet
geving. Spanje onderscheidt 
zich echter van de overige be
studeerde staten, waar een veel 
kompleksere taakverdeling tus
sen federatie en deelstaten 
wordt aangetroffen. In een aan
tal gevallen beschikt de federale 
wetgever over exclusieve be
voegdheden (bijv. werkloosheid 
in Canada). In een aantal an
dere gevallen beschikken de 
deelstaten over exclusieve be
voegdheden (bijv. ziektekosten
verzekering in Canada). Vaker 
nog beschikken beide niveaus 
over konkurrerende bevoegd
heden. In de regel geldt in het 
laatste geval de suprematie van 
het federale recht (Duitsland, 
Zwitserland, VSA). Dat dit niet 
noodzakelijk het geval hoeft te 
/ijn zien we in Canada voor w ât 
betreft de ouderdomspensioen-
regelingen. Daar geldt een kon
kurrerende bevoegdheid, maar 
met suprematie van de provin
ciale wetgeving. 

Het Belgische federale model 
kent de nevengeschiktheid van 
de federale en deelstatelijke 
wetgevingen. Voorts \vordt de 
materiële bevoegdheidsverde
ling van de Belgische staats
hervorming principieel geken
merkt door het beginsel van de 
exclusieve bevoegdheden, dat 

on dich pleit voor het toekennen 
van samenhangende bevoegd
heidspakketten aan de onder
scheiden overheden. Deze pro
blematiek zal met betrekking tot 
de Sociale Zekerheid onvermij
delijk aan bod komen bij de ten 
uitvoerleggingsoperatie van ar
tikel 35 van de Grondwet, dat 
de restbevoegdheid toekent aan 
de deelstaten. Zij kan ook los 
daarvan hciar beslag krijgen 
door een wijziging van de bij
zondere wet tot hervorming der 
instellingen. 

F. Ingelaere 

c» Het volledige beleiddvoordtel 
van prof. Pieterd ld onder de titel 
„Federalidme voor onze Sociale 
Zekerheid. BeleiddcoiuLutie^ van 
de Voorzitter van de Vlaanute 
Onderzoekdgroep Socia.le Zeker
heid 2002" bedcbikbaar in de 
boekhandel Uitg. Acco, Leu-
ven/Amerdfoort, 1994, 495fr. 
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•ÜITDE REGIO 
BLOEMEN OP ALLE 
OORLOGSKERKHOVEN 

VANUIT IZEGEM 

Eertijds verwijlde de eerste 
voorzitter van het IJzerbede-
vaartkomitee, bij zijn tocht van 
Gent n£iar de bedevaart van 
Diksmuide, op één of ander 
soldatengraf en legde er bloe
men neer... 

Sinds 23 jaar houden de West-
vlaamse Vossen van het Ver
bond van Vlaamse Oud-strij-
ders en Oud-Soldaten (VOS) 
deze traditie in ere. 

In het jubileumjaar vna de 
eerste Vljiamse vredesbeweging 
wordt op acht httekens van 
beide wereldoorlogen, in sa
menwerking met en aanwezig
heid van de plaatselijke gem
eentelijke overheid, een korte 
bezinningsstonde in het teken 
van Wereld-Vrede onder de vol
keren gehouden. 

O p zaterdag 27 augustus, om 
lOu. zeer stipt vertrekt de car 
aan 't Fort, Hoge Brug, Diks
muide. 10u.20 te Oeren-Alver-
ingem (Belgisch Krijgskerk-

hof); l lü .20 te Wevelgem 
(Gemeentekerkhof, Graf Bran-
kardier Pater Lode de Bo-
ninghe), 12u.l5 te Waregem 
(American Memorial); 14u.20 
te Machelen (Cimetière Fran-
9ais); 15u.l5 te Tielt (Pools Ge
denkteken); 16u.l5 te Lichter-
velde (Monument Marktplem); 
17u.l5 te Vladslo (Deutsches 
Fnedhof) en om 18u. 10 te Diks
muide (Bretoens monument 
1940). 

Op zondag 28 augustus om 18u. 
te leper aan het Brits Gedenk
teken-Menenpoort met Speci
ale Last Post. Om 17u.30 ver
zamelen op de Leet cian de 
St.Maartenskatedraal. Om 
17u.40 stappen wij op naar de 
Menenpoort. Muzikale begelei
ding door de ,,Vijverzonen", 
Dikkebus. Om 18u. Speciale 
Last Post. 

c» Meer inücbtingen op bet 
VOS-Gouwiiekretariaat te leper 
(057120.54.79). 
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2060 Antwerpen 
Tel: 03/217.71.16-Fax: 03/217.71.18 

NA DE 
BEDEVAART 25 JAAR TE VOET 
IJZERFEEST NAAR DIKSMUIDE 
Plaats van het gebeuren is 
een hoevet)e langs de IJzer, 
gelegen ui Sint-Joris-Nieuw-
poort, Verschen Dijk 1, op 
een tiental kilometer van de 
IJzertoren en de Doden-
gang, gemakkelijk te vinden 
wanneer men de loop van de 
IJzer volgt vanaf Diksmuide 
richting Nieuwpoort 

Ter plaatse is er ruim mo
gelijkheid tot ontmoeting met 
de VU-mandatarissen, par
tijbestuur en parlementsle
den. 

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

Eetbons aan gunstvoorver-
koopprijs 350 fr. (koot-
alos-tussenribstuk) 

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

— Pierre Nolf, Leopold 
Il-laan, 8670 Oostduinkerke 
(058/52.36.58) 

— Yves Boullet, Resedaslaan 
19, 8670 Koksijde 
(058/51.72.00) 

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

(organisatie VU en senator 
J a n Lxjones) 

VLAAMS 
VOLKSFEEST 
Ook dit jaar organiseert 
V O V O een Vlaams Volks
feest. Dit gebeuren gaat door 
in de VOVO-halle, gelegen 
aan de Bloemmolenkaai 8 te 
Diksmuide (vlak tegenover 
de Pax-poort). Aan de brug 
over de IJzer, inslaan aan 
café St.-Jan, en dan vlak 
tegenover de Pax-poort. 

Centraal ogenblik van de in
stuif -wordt beshst de toe
spraak van VU-voorzitter 
Bert Anciaux. Dit wordt het 
eerste treffen tussen partijtop 
en militanten sinds de Eu
ropese verkiezingen. 

led. edereen is van harte el-
kom! 

(organisatie VOVO) 

WEST-
VLAANDEREN 

O p zondag 28 augustus. I j 
zerbedevaartzondag, zal om 
vier uur 's morgens weer een 
groep bedevaarders uit Izegem 
en Ingelmunster starten om de 
jaarlijkse voettocht naar Diks
muide aan te vatten. 

De tocht IS even oud als het 
Vlciams Huis en is ontstaan uit 
een soort weddenschap aan de 
toog van voornoemd lokaal. 

Het was zeker geen dronke
mansbevlieging, want de tocht 
beleeft dit jaar zijn zUveren ju
bileum. 

In de beginjaren klom het deel-
nemersciantal vlug tot boven de 
honderd met een uitschieter van 
hondervijftig starters. 

De belangstelling is de jongste 
jaren, vooral bij de jongeren wat 
teruggelopen. Maar gelukkig 
wordt dit goed gemaakt door 
een opvallende jeugdige groep 
uit Ingelmunster die dit jaar 
voor de tiende keer aansluit bij 
de Izegemse deelnemers. 

Dit dubbele jubileum, 25 en 10, 
vormt zeker de gepaste aan
leiding om de tientallen me-
dew^erkers te bedanken die er 
elk jaar toe bijdragen om de 
tocht in de beste omstandig
heden te laten verlopen: de 
mensen die instaan voor de pu
bliciteit en de inschrijvingsad
ministratie, het uitzetten van het 
parkoers, de bevoorrading, de 

AUGUSTUS 

Za. 28 ADINKERKE: Barbecue 
vanaf I9u 30 m feestzaal Gemeen
schapshuis, Kerkweg 5 te Adin-
kerke Deelname 350 fr, kind 200 
fr Inschrijven voor 25/8 bi) best
uursleden of tel 058/4144 06 -
058/4114 48 Iedereen welkom 
Org VU-De Panne-Adinkerke 

Zo. 28 IZEGEM: Vlaams Huis, 
4u start voettocht naar Diks
muide, t g V IJzerbedevaart Org 
Wandelklub Vlaams Huis 

Zo. 28 IZEGEM: Vlaams Huis, 
Grote Markt, vanaf 16u feest
viering 16 jaar Vlaams Huis in 
Izegem Org. Pol Heldenbergh en 
alle ver v h Vlaams Huis 

begeleidings- en bezemdienst. 

Namen noemen betekent heel 
verdienstelijke mensen verge
ten. Hoewel, één iemand willen 
•we speciaal vermelden, de man 
die zich elk jaar ontfermt over 
onze blaren, verrekkingen, ver
zwikkingen.. Romain D'Hont 
die, vooral bij warm weer, heel 
wat voetenleed weet te lenigen. 

Wat nu de praktische schik
kingen voor 28 augustus betreft. 
De deelnemers starten om 4u. 
aan het Vlaams Huis, op de 
Grote Markt te Izegem en 
komen omstreeks lOu. aan in 
het Kapelhuis in Diksmuide. 

De afstand bedraagt 31 kilo
meter en vanaf Staden wordt 
een landelijk parkoers gevolgd 
dat met geelz-warte piketten is 
aangegeven. 

Deelnemen kost 70 frank en 
daarvoor krijgt men: twee be
legde broodjes en koffie, bezem
en voetverzorgingsdienst, ver
zekering op het aangeduide par
koers tijdens de heentocht. 

Terugkeer met eigen middelen 
en op eigen risiko. 

Inschrijven kan in het Vlaams 
Huis (051/30.36.63) of bij Kris 
Maes in Ingelmunster 
(051/31.17.88). 

ons Venster 
cNpde 

Diksmuide 
28 augustus'94 
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GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN OP ZONDAG 9 OKTOBER 

TOBBACK TREKT VOLKSUNIE-LIJST IN ESSEN 
AUGUSTUS 
Zo. 28 WESTERLO: Met bus 
néiar IJzerbedevaart. Vertrek: 7u. 
Jef Thys, K.Leopoldlaan 1, West-
erlo; 7u.l0 kerkplein Tongerlo, 
7u.20 't Pleintje Voortkapel. Deel
name: 250 fn, -12j. gratis. Voor 
meer info en inschrijvingen: Jef 
Thys of Jeff Biesemans, Geelse
straat 86 te Tongerlo. 

SEPTEMBER 
Za. 3 BERCHEM: Bezoek met 
gids aan Carolus Borromeuskerk. 
Samenkomst Conscienceplein om 
l(u.45. Deelname: 150 fr., gids + 
toegang krypte en toren inbegr. 
Vooraf inschrijven: T. Van Gelder 
(321.19.86). Org.: VI. Kring Ber-
chem. 

Vr. 9 KALMTHOUT: Grote verk
iezingsmeeting van Kartel Kahn-
thout 2000 (waarin de VU deel
neemt). Vanaf 20u. in zaal Den 
Driehoek, Driehoekstraat 78. Mu-
zikjJe omlijsting: Pitts. Iedereen 
welkom. Voor info: J. Constandt 
(666.61.50) of L. De Smet 
(666.48.35). 

Za. 10 KAPELLEN: Verkiézings-
buffet om 19u.30 in zaal Muys-
broeck, Binnenweg (tussen Hoe-
vensebaan en Essenhout). Deel
name: 600 fr., -12j. gratis. Aperitief 
gratis. Org.: VU-Kapellen. 

Di. 13 MORTSEL: Voorstelling 
kandidaten + programma in de Die-
seghemhoeve. Met als gastspreker 
Bert Anciaux. Muzikale omlijsting 
De Muziekers. 

Vr. 16 TONGERLO: Om 20u. in 
Kapellekeshoef: Diavoorstelling 
„Vlaanderen. Hoe de zwarten in de 
hemel kwamen", door Rom Du-
prez. Org.: SMJF-Kempen. Gratis 
toegang. 

Vr. 16 NIJLEN: Jaarhjks Mos-
selfeest in zaal Kempenland te Nij-
len. Van 17 tot 22u., ook op 17/9 van 
16 tot 22u. en op 18/9 van 12 tot 

zolang de voorraad strekt. Deel
name : 300 fr.p.p., koude schotel aan 
150 fr. Org.: Vlaamse Kring Kem
penland. 
Za. 17 BERLAAR-HEIKANT: 
Vlaamse Nacht, een ontmoeting 
met het VU-kader en hun sim-
patisanten. In feestzaal Familia, 
baan Lier-Aarschot. Aanvang: 21u. 
Inkom 100 fr. In aanwezigheid van 
Walter Luyten. Kaarten: Raf Van 
Aggelpoel, Lindenweg 19 (Hei-
kant). 
Za. 24 LINT: 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). 
Vr. 30 KALMTHOUT: VU-Verk-
iezingsfeest. Feestrede door Johan 
Sauwens. Om 19u.30 apertief, om 
20u.30: uitgebreid koud buffet. 
Vanaf 22u. dansavond en voor
stelling kandidaten. In de paro
chiezaal van Heide, Heidestatie-
pehn.. Deelname 600 fr.p.p. Info en 
inschrijvingen: L. De Smet 
(666.48.35). Org.: VU-Kahnthout. 

OKTOBER 
Vr. 7 ANTWERPEN: VU-Groot-
Antwerpen: Eerste lustrum Eet-
maal. Met dans. Zaal de Nieuwe 
Spiegel, Kioskplaats te Hoboken. 
Aanvang: 20u. Deelname: 450 fr. 
Kaarten bij bestuursleden of op tel. 
03/238.82.08. 

GEMEENTE 
BOECHOUT 

Volgende betrekkingen (m/v) 
zijn te begeven bij het gem
eentebestuur van Boechout: 
1. betrekking van gemeente
secretaris (voltijds) gemeente 
klas 15 (10.000-15.000 inwo
ners) 
2. betrekking van bibliotheek-
assistent(e) (15 uur per week) 
3. betrekking van hoofdinspec
teur 1 e klas bij politie (voltijds) 
4. betrekking van geschoolde A 
(voltijds) 
5. twee betrekkingen van on
geschoold werkman/vrouw 
Voltijds). 
De aanwervingsvoorwaarden 
zijn te bekomen op het gem
eentesecretariaat (tel. 
03/460.06.11). 
De eigenhandig geschreven 
kandidaturen dienen gesteld 
bij een ten laatste op 30 sep
tember 1994 ter post aange
tekend schrijven, gericht aan 
het Schepencollege van Boe
chout, Heuvelstraat 91, 2530 
Boechout. 
Bij dit schrijven dienen ge
voegd: 
- een zo volledig mogelijk cur
riculum vitae 
- eensluidend verklaarde af
schriften van diploma's of ge
tuigschriften. 
De andere getuigschriften zul
len eventueel later worden op
gevraagd. Ook het medisch 
onderzoek zal nadien en ten 
gepasten tijde gebeuren. 

Namens het Schepencollege, 
Bij bevel-
De Secretaris, De Burgemeester, 
get. W. Van Genechtenget F Entbrouxk. 

Uittredend gemeenteraadslid 
FonJ Tobhatk (44 jaar) voert 
voor de eerste maal de VU-lijst 
aan bij de Essense gemeente
raadsverkiezingen. In zijn kiel
zog volgen twee jongeren: Dirk 
Smout (30 jaar) en Filip Van-
denbroeke (24 jaar), een nieuw
komer. De vierde plaats op de 
Volksunie-lijst werd toegekend 
aan een vrouwelijke kandidaat. 
Uittredend OCMW-raadslid 
Guy Van den Langenbergh (47 
jaar) en voorzitter Paul De 
Corte (42 jaar) staan respek-
tievelijk op de vijfde en de zesde 
plaats. Suzanne Pockelé-Van 
Turnhout (48 jaar) is lijstduwer. 
Zij zet daarmee haar eerste 
stapjes in de gemeentepolitiek. 

Bert Anciaux, nationaal Volks
unie-voorzitter stelt zaterdag
namiddag 10 september de vol
ledige lijst voor aan het publiek. 
Hierop prijken heel wat namen 
van entoesiaste jongeren en 
nieuwelingen. Niet minder dan 
tien van de 23 kandidaten zijn 
jonger dan 35 jaar. Dertien 
VU-plaatsen worden ingeno
men door nieuwe kandidaten. 
Deze mensen-met-frisse-ideeën 
willen zich inzetten voor een 

andere aanpak in het gemeen
tehuis. Ze staan stuk voor stuk 
borg voor een leefbaar Essen in 
een moderne Vlaamse samen-
levuig. 

Welke partij kan de politieke 
verstarring in Essen doorbre
ken ? Een zogezegd hernieuwde 
CVP, opnieuw op weg naar een 
volstrekte meerderheid ? En dat 
terwijl deze partij juist aan de 
grondslag ligt van vele proble
men. Sinds het einde van de 
Tweede Wereldoorlog zwaait ze 
immers onafgebroken de plak in 
Essen. Volgens Dirk Smout, 
Volksuniejongeren-kandidaat, 
is het de hoogste tijd voor ver
andering : „Er is meer nodig dan 
een voortzetting van het huidige 
kleurloze CVP-beleid om van 
onze gemeente een beter best
uurde en echt toekomstgerichte 
gemeenschap te maken". 

De 23 VU-kandidaten voor de 
gemeenteraad willen de volle 
verantwoordelijkheid opnemen 
voor het reilen en zeilen in Es
sen: een offensief grond- en 
huisvestingsbeleid, cianwerving 
en bevordering van personeel 
op grond van bekwaambeid 

/ / 100 DAGEN BEVRIJDING'' BMBANT 
In de toonzaal Jan Van Hoogten 
(Bormshuis, Volkstraat 30, Ant
werpen) vindt van zaterdag 10 
september tot en met zaterdag 
29 oktober 1994 een vierde te-
matentoonstelling plaats. On
der de titel „100 dagen hevrlfllng 
UI Vlaanderen" -worAt met foto's 
en dokumenten herinnerd aan 
de memorabele periode septem-
ber-november 1944. E.h. Wd-
fried Pauwels, dr. hist., wordt 
gevraagd voor de inleiding. Het 
ADVN geeft zijn deskundige 
mede^werking. 

De opening van de tentoon
stelling heeft plaats op zaterdag 
10 september 1944 om I4u.30. 
De aan"wezigen heffen dan een 
glas op het verwachte sukses. 

®" AlU inlichtingen: BornuhuLi, 
Antwerpen, uL 031654.42.91 -
238.33.99. 

EEN 
ADVERTENTIE 

IN WIJ 
RENDEERT 

02/219.49.30 

ROUW BIJ VU-LEUVEN 

WIJ GEDENKEN... 

In de felle gloed van de hoog-
zomer rouwden we met onze 
Leuvense Volksunie rond twee 
Limburgse families: Clijs-
ter-Rubens (Bilzen) en 
Brauns-Vanden Broeck (Maas
eik). In de vreselijke naoorlog 
kwamen ze toe in het meer 
anonieme Leuven-van-de-un
iversiteit. Die tijd van toen ! 

Sinneke Rubeiu (°14 april 1918 -
+ 17 juli 1994) en Alida Brauns 
(°23 juli 1931 - +25 juli 1994) 
lieten de Vlaamse beweging niet 
in de steek. Elk op hun manier. 
Feminisme en emancipatie wa
ren toen nog geen aktiebegrip-
pen binnen het maatschappe
lijke gebeuren... Sinneke — ter
wijl heiar man gevangen zat — 
bood haar 7 kinderen alle ont
wikkelingskansen. Met humor 
en goeiige ironie relativeerde én 
entoesicismeerde ze. Haar man 

en kinderen lagen en liggen aan 
de basis van zoveel initiatieven. 
Ook Brauns'en. Met grote dis
cipline beheerste Alida haar li
chamelijke k^waal. Ze werd met 
onderscheiding doctor in de 
Rechten en met 'n licentie Pol
itieke en Administratieve 
Wetenschappen erbij. Zonder 
vaar noch vrees trok ze — als 
vrouw in die tijd! — onze Leu
vense provinciale lijst en 
zetelde. Tegelijkertijd was ze 
advokaat, dan lerares en on
afhankelijke joernaliste. Maar 
de ziekte bleef woekeren. Net 
zoals bij Sinneke Rubens w âs de 
,,laatste tijd" in haar Vlaanderen 
pijnlijk... En toch berustten bei
den niet in dat lot. Zij blijven 
ons nabij. Beide families bieden 
w ê, met de hele arrondisse-
mentsploeg, ons medeleven 
aan. 

Willy Kuijpers, senator 

i.p.v. politieke kleur, gasdistri
butie in handen van een ,,zui
vere" interkommunale, wajkra-
den, meer inspraak en objek-
tieve informatie, ondersteuning 
verenigingsleven, meer jobs 
voor gehandikapten bij de gem
eente, indijken verkavelings-
%voede, dorpsherwsiardering,... 

Filip Vandenbroeke 

AUGUSTUS 

Za. 27 LENNIK: Braadfeest t.g.v. 
de gemeentelijke avondmarkt (bra
derie), tentzeil op de Alarkt (huisnr. 
15), doorlopend optreden van een 
vrolijke straatband. Vanaf 17u. 
Org.: Rodenbachfonds/Vlaamse 
Kring Lennik. 

Zo. 28 LEKNIK: Met Ijzerbe
devaartwerkgroep Pajottenland 
naar Diksmuide. Deelname: 250 fr. 
(busreis, drinkgeld chauffeur). Op
stap te Pajot Tours, Brusselsestraat 
52 (7u.) en op de Markt te St.Kwin-
tens-Lennik (7u.05). Eventueel ook 
te Gooik, Eizeringen, Schepdaal, 
DUbeek, Pamel. Info: 02/532.16.23 
-532.42.51. 

Zo. 28 KAMPENHOUT: Met 
autobus naar IJzerbedevaart. Ver
trek Leuven (Smoldersplein-Jus-
titiepaleis) om 7u.30. Van Kam
penhout Sas tot Berg: alle stop
plaatsen van De Lijn. tot 8u. 15. 
Voor meer informatie: VU-Kam-
penhout of Jan De Greef. 

SEPTEMBER 

Za. 3 BUIZINGEN: Pensenker-
mis van VU-Buizingen. Vanaf 17u. 
in de Don Boscokelder, Alsemberg-
sesteenweg. Ook op 4/9 vanaf 
llu.30. 

Za. 10 KAMPENHOUT: 6de Wit-
loof-festijn. In zaal Pax, Brouwe
rijstraat, van 18 tot 22u. Ook op 
11/9 van llu.30 tot 15u. Org.: 
VU-Groot-Kampenhout. 

Za. 17 LENNIK: Uitgebreid Kaas-
en Vleesbuffet t.v.v. herstellings-
\verken aan de IJzertoren. In de 
Sporthal. Vanaf 17u. Ook op 18/9 
vanaf 12u. Org.: IJzerbedevaart-
werkgroep Pajottenland. 

Za. 24 NEDER-OVER-HEEM-
BEEK: 4de Kaas- en Wijnavond. 
In Zaal Familia, Frans Vekemans-
straat 131, vanaf ISu. In aanwe
zigheid van Bert Anciaux. Info: 
Miei De FUette (268.73.78) of 
Mark De Doncker (269.22.99). 
Org.: VU-Heembeek-Muts-
aard-Haren. 

OPENBAAR 
CENTRUM VOOR 
MAATSCHAPPEUJK 

WELZIJN 
De plaats van: 

SOCIAAL 
VERPLEEGKUNDIGE 
wordt openverklaard. 

De plaats staat open voor zo
wel mannelijke als vrouwelijke 
kandidaten. 
Aanvangswedde: 61.174,- fr. 
bruto per maand. 
De kandidaten moeten de Bel
gische nationaliteit bezitten. 
Lfieftijdsvoorwaarden: de leef
tijd van 18 jaar bereikt hebben 
en de leeftijd van 45 jaar niet 
overschreden hebben op 
5.9.1994. 
Diplomavereisten: houder 
zijn van een diploma van geg
radueerde sociaal verpleeg
kundige, voorzien bij het KB. 
van 17 augustus 1957 hou
dende vaststelling van de voor
waarden waaronder het dip
loma van vroedvrouw, verple
ger of verpleegster wordt toe
gekend, gewijzigd door het KB. 
van 11 juli 1960; ofwel drager 
van een titel die met toepas
sing van art25, 3° van het bo
venvermeld besluit van 17 aug
ustus 1957 met het diploma 
van gegradueerde sociaal ver
pleegkundige werd gelijkge
steld. 
Er wordt een werfreserve aan
gelegd met een geldigheids
duur van 3 jaar. 
Verplicht sollicitatieformulier 
en examenprogramma te bek
omen op de 7e Directie/Pers
oneelszaken, Lange Gasthuis
straat 39 te 2000 Antwerpen. 
Inschrijvingsrecht; 300,- fr. 
De kandidaturen moeten toek
omen op het Secretariaat, 
Lange Gasthuisstraat 33 te 
2000 /\ntwerpen, uiterlijk op 
5.9.1994. 

Het College van Burgemeester 
en Schepenen maakt bekend 
dat er bij de Stad Diest vol
gende betrekking vakant is: 

- 1 funktie van 
sportfunktionaris. 
De aanwervingsvoorwaarden, 
alsmede het programma van 
de bekwaamheidsproef zijn te 
verkrijgen bij de stedelijke 
personeelsdienst alle werkda
gen van 9 uur tot 12 uur (tel. 
013/31.21.21, binnenpost 241). 
Kandidatuurstellingen dienen 
per aangetekende brief gericht 
aan het College van Burge
meester en Schepenen, Grote 
Markt 1 te 3290 Diest, en die
nen daar aan te komen uiterlijk 
op woensdag 31 augustus 
1994. 

AMENS HET SCHEPENCOLLEGE: 
De Secretaris De Burgemeester 
R. TIMMERMANS H. MARSOUL 

WOENSDAG 24 AUGUSTUS 1994 

file:///verken


Küiï-UITJE 
OOST-VLAANDEREN 

AUGUSTUS 

Zo. 28 SINT-GILLIS-WAAS: 
Naar IJzerbedevaart met A.Ver-
bruggenkring. Opstapplaatsen: 
Kerk Meerdonk 7u.; Kerk De 
Klinge Zu.lO; Hoek Eeckbergstr. 
7u.l5; Kerk St.Gillis 7u.20; Dries 
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.Gillis 
(770.70.62). 

SEPTEMBER 

Zo. 11 LEDE; Kjimeraden- en 
familiedag van oud Z.B.-leden. 
H.mis om Hu. te Impe met homihe 
en gedachtenisprentje. Nadien eet-
maal in zaal Edelweis, Steenstraat 
12 te Lede. Org.: Vriendenkring 
Snel-Pede. 

Za. 24 ERPE-MERE: Eetfestijn 
van VU-Erpe-Mere. van 1 lu.30 tot 
21u. in Sint-Janshof Keerstraat 
218 te Ottergem. Keuze uit kip, 
forel of rundstong. (van 300 tot 376 
fr.). 

LIMBURG 
AUGUSTUS 

Zo. 28 HASSELT: Wie gaat mee 
naar de IJzerbedevaart? Kontak-
teer Lieve Van Hoof-Ledegen, 
011/21.07.98. We maken er een 
geweldige dag onder vrienden 
van! 

Zo. 28 TESSENDERLO/HAM: 
Met de bus naar de IJzerbedevaart. 
Bus + inkom: 310 fr. Inschrijven tot 
10/8 bij Jaak Boelaers 
(013/67.16.41 - 013/66.68.37) of 
Eddy Volders (013/66.86.37). 
Org.: Kantonale werkgroep Tes-
senderlo/Ham. 

Zo. 28 HEUSDEN-ZOLDER: 
West-Limburg naar IJzerbede
vaart. Busreis + toegang (160 fr.) 
inbegrepen: 500 fr., -14j. en stu
denten: gunstvoorwaarden. Vert

rek: 7u. Heusden St.Willibrordus-
plein; 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. 

Zo. 28 BILZEN: Busreis naar IJ
zerbedevaart en Veurne of De 
Panne. Deelname: 440 fr. voor bus 
+ 160 fr. erkenningsteken. 

Vertrek om 6u. te Munsterbilzen 
kerk BI, 6u.l0 Dorpsplein Eigen-
bUzen BI en B2, 6u.l5 Kruispunt 
Mopertingen, 6u.25 Markt Bilzen, 
6u.35 Beverst Kerk. Inschrijven: T. 
Bessemans (089/41.17.61), E. Ru
bens (089/41.10.02), E. Geraerts 
(089/41.13.32) of I. CoUa 
(089/49.18.54). Org.: 
VOS-Groot-BUzen. 

WAASMUNSTER ROUWT 

O p maandag 18 juli heeft Waas-
munster afscheid genomen van 
Mon Verdunnen, één van de 
allereerste leden van onze 
VU-afdehng. 

Van in zijn prille jeugd is Mon 
een strijder geweest die zijn 
mening, als overtuigd 
Vlaams-nationalist, nooit onder 
stoelen of banken stak. 

Hij was geen man van holle 
frasen, maar iemand die zich 
steeds, als volksmens, met hart 
en ziel heeft ingezet voor zijn 
medeburgers. Vele jaren als 
OCMW-raadslid, en later als 
VU-gemeenteraadshd, heeft hij 
zich het lot van de minder
bedeelden aangetrokken. 

Voor de UV-afdeling van Waas
munster was hl] een onmisbaar 
iemand: hij wierf leden, hij 
haalde financiële steun op, hij 
was een lopende propa
ganda-machine, hij was overal 
aanwezig, hij kende iedereen, en 
iedereen kende hem. 

Moegestreden is hij op 83-jarige 
leeftijd van ons heengegaan. 

In naam van het afdelingsbe
stuur en in naam van al de leden, 
danken we Mon voor zijn totale 
inzet, en bieden we aan de fa-

Mon Verdurmen 

mihe ons diep medeleven in hun 
verdriet. 

ORIANDUS lASSUS & ANTWERPEN 
Wie Lassus was wordt duidelijk 
gemaakt in een boeiende, over-
zichtehjke tentoonstelling in het 
Antwerpse Vleeshuis, meer be
paald naar aanleiding van de 
vierhonderdste herdenking vaji 
Lassus' overlijden. 

Orlandus Lassus \verd geboren 
als Roland de Lassus in He
negouwen, meer bepaald te 
Mons (Bergen) in 1532 (?) . In 
de wereldgeschiedenis van de 
muziek staat hij bekend onder 
de Italicianse of Latijnse naam
versie bekend als Orlando (di) 
Lasso of Orlandus Lassus. 

OP Z'N TWINTIGSTE 

Na een muzikale basisopleiding 
in zijn geboortestad, reisde hij in 
1544 naar Italië, in het gezel
schap van Ferrante Gonzaga, 
veldheer van keizer KArel V en 
vice-koning van Sicilië. Hij ves
tigde zich achtereenvolgens in 
Milaan, Napels en Rome. In 
deze laatste stad werd hij op 
twintigjarige leeftijd kapelmees
ter in de kerk van St.-Jan van 
Lateranen. In zijn komposito-
risch werk had hij zich intussen 
reeds ontpopt tot een waar 
meesterschap. 

Bepalend voor zijn verdere evo
lutie werd zijn terugkeer naar 
het Noorden in 1554. De jonge 
komponist vestigde zich nu in 
de bloeiende handelsmetropool 
Antwerpen, waar hij meer be
paald met de steun van de ver
mogende Genuese handelsko
lonie (geldschieters en mecenen 
van de „schone kunsten") en 
gezaghebbende pohtici, zoals 
kardinaal Antoine Perrenot de 
Granvelle, bisschop van At-
recht, zijn eerste komposities 
kon uitgeven. Via deze tussen
personen solliciteerde Lassus 
ongetwijfeld naar een betrek
king van zanger of kapelmeester 
in de beroemde ,,capLlla fla-
menca", het beroemde Vlaamse 
zangkoor van Karel V en nu van 
zijn opvolger FUips II. 

Dit mislukte echter. In septem
ber 1556 werd Lassus echter 
aangeworven als tenor aan het 
hof van hertog Albrecht van 
Beieren in München, na tus
senkomst van de Augsburgse 
bankier Johann Jakob Fugger. 
Zes jaar later werd hij hier reeds 
bevorderd tot kapelmeester. 
Onder de kundige leiding van 
Lassus groeide deze kapel van 
zangers en instrumentalisten uit 
tot één der vermaardste ensem
bles van heel West-Europa. 

Zijn vele reizen en de regel
matige uitgaven van zijn talrijke 
komposities zorgden voor de 
internationale verspreiding van 
zijn naam. Zo werd de Franse 
koning, Karel IX, één van zijn 
grootste fans ! 

SPLITS ZELF DE SOCIALE ZEKERHEID! 
WORD LID VAN 

EEN VLAAiVIS ZIEKENFONDS.. . 
.en geniet de komplete service van een volwaardige, sterk uitgebouwde, en ongebonden organisatie! 

Bel gratis het nummer 078/11 79 75 

\ ! Z Vereniging Vlaamse Zieicenfondsen 

Loöduö, een komponut nut Europede allure. 

> • • • 

KOMPONIST 

Lassus geldt ongetwijfeld als 
een komponist met Europese 
allure. Zijn onvoorstelbare veel
zijdigheid en zijn ongeëvenaard 
aanpassingsvermogen stelden 
hem inderdaad in staat, in om 
het even welk genre, in om het 
even welke taal, het allerbeste af 
te leveren wat tot dan toe wa^ 
geproduceerd. Hij wist zich per-
fekt m elke tekst in te leven, zij 
het een mis of een motet op een 
Latijnse tekst, een Frans 
chanson, een Duits lied, een 
Itahaans madrigaal of villanella. 
Telkens is de specifieke tekst
inhoud het uitgangspunt voor 
de muzikale adaptatie. Het is 
immers duidelijk dat de soms 
pikant-erotische inhoud van een 
chanson een totaal andere aan
pak vereist dan een ernstige 
psalmvertaling, of een villanella 
in Napolitaans dialekt tegen
over een verfijnd en beeldrijk 
sonnet van Francesco Pe-
trarca. 

Orlandus Lassus bouwt met 
zijn laat-16de-eeuwse polyfone 
komposities duidehjk verder op 
de fundamenteel vernieuwende 
stijl van de Vlaming Adriaan 
WUlaert (ca. 1490-1562), die 
toonaangevend kapelmeester 
was van de San Marco-basihek 
te Venetië. 

De polyfone muziek werd meer 
dan een loutere klankenkon-
struktie. De muziek werd als het 
ware „gehumaniseerd". De mu
ziek moet voortaan „het hart 
beroeren". De uitdrukkings
kracht van het woord wordt 
overgeplant op de muziek. 
Woord en toon vormen voort
aan een onlosmakelijke eenheid. 
De muziek wordt voortaan gei-
zen als een soort retorisch, af-

fektief geladen deklamatie van 
een tekst. Dit kwam reeds dui
delijk tot uiting in Lassus' mo
tet- en madrigaalkunst. Met zijn 
eerste bundel uit 1556, uitge
geven bij de Antwerpse mu-
ziekdrukker, Tielman Susato, 
manifesteert Lassus zich als de 
ware, onvervalste erfgenaam 
van de Venetiaanse school van 
Adriaan Willaert en C3'priano 
de Rore. Voor zi;n Frans oeuvre 
koos Lassus bij voorkeur tek
sten van de Pléiade-dichters, 
zoals Pierre de Ronsard en J o 
achim du Bellay. 

De tentoonstelling werd opge
bouwd rond de eerste Lassus-
drukken te Antwerpen, die het 
baanbrekende startsein werden 
voor zijn verdere carrière, uit 
1555 en 1556. Door middel van 
,,luisterpunten" kan iedere be
zoeker, via een ter beschikking 
gestelde hoofdtelefoon ook au
ditief kennismaken met schit
terende voorbeelden uit het 
oeuvre van Orlandus Lassus. 
Bovendien kan in een afzon
derlijke luisterruimte, met de 
partituren in de hand, van een 
nog meer intense polyfone sfeer 
geproefd worden. 

Als kennismaking met de we
reldberoemde Vlaamse polyfo-
nisten, is deze tentoonstelling 
een uiterst geschikt uitgangs
punt. 

Dirk Stappaerts 

cs> Orlandiui Leuidiu) en Antwer
pen 1554-1556. Tentoonstelling 
in Miuieum Vleeóhuut, Vleetthou-
werMtraat 38 te 2000 Antwer
pen. Tot 27 november 1994. Da
gelijks open van 10 tot 16u,45. 
Gesloten op ma. en 1-2 november. 
Toegang^pri/d: 150 fr. (gunst
tarief 100 f r. — hoojdteL inbegr.) 
Kataiogus: 350 fr. 
(03/233.64.06). 
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OVER DE SCHEIDING TUSSEN STAAT EN RELIGIE 

GOD OF DE KEIZER? 
Wanneer integristen beweren 
dat de sharia grondwet moet 
worden in alle moslimstaten, 
wanneer paus Johannes Paulus 
II verklaart dat de kristelijke 
boodschap het fundament van 
elke politieke organisatie moet 
zijn, of wanneer een religieuze 
partij met teokratische tenden-
zen plots opvaUend cianwezig is 
in de Israëlische knesset, dan 
moet de burger w^eten -waaruit 
deze toenemende ontkenning 
van de scheiding tussen staat en 
religie voortkomt. 

Deze tekst staat op de voorkant 
van Geef de keizer..., een stu
diebundel omtrent religie en po
litiek van Kritak i.s.m. het hu
manistisch denkplatform, het 
Karel Cuypers Centrum. De 
tekst voorspelt ^veinig goeds: 
integrisme en sharia is een on
eigenlijke kombinatie van ka-
toliek absolutisme vroeger en 
een -wettekst. En wat de paus 
bedoelt met zulk een uitspraak 
staat voor veel interpretaties 
open. Het weze onmiddellijk 
gezegd: dit ouderwets ogende 
boek heeft ons inhoudelijk po
sitief verrast. 

Redakteur Rik Pinxten biedt in 
deze bundeling ruimte aan den
kers van de verschillende tra
dities, die de zingeving en de 
w^aardenfundering in Europa 
het diepst beroeren: kristen-
dom, jodendom, islam en hu
manisme. Het geheel wordt uit
geleid door J . Leman, die een 
aantal modellen bespreekt in
zake de integratie (inpassing) 
van de islam. 

De andere auteurs staan allen 
voor dezelfde opgave de kv^restie 
van de waardenfundering in 
onze demokratische samenle
ving te duiden, zoals zij dit 
vanuit hun perspektief beleven. 
Het zijn bekende auteurs zoals 

L. Abicht, K. Raes, J . de Vis-
scher, W. Zuidema,... vijftien in 
het totaal. Auteurs ook met elk 
hun eigenciardigheid. Tussen de 
lijntjes door lees je zo de 
liefde-haatverhouding van U. 
Vermeulen ten aanzien van het 
verschijnsel islam: ,,men 
spreekt van de dar al-harb en 
niet, zoals men zou kunnen ver
wachten, van de dar al-djihad of 
de heilige oorlog, een uitdruk
king die niet bestaat en zou 
betekenen..." (blz. 173). Het be
vestigt de persoonlijke inslag 
van deze teksten. Een rijke plu
riformiteit van antwoorden op 
de vraag naar de plaats van de 
zingevingstradities in de staat 
en omgekeerd. Tenslotte ook de 
vraag hoe de waardenkonsen-
sus groeit. Van God uit of van de 
keizer ? 

Graag hadden we het kaleï-
doscopisch geheel afgerond ge
zien door een paneldiskussie 
Hier lezen we de besluiten in de 
inleiding door R. Pinxten. Hij 
vat ze samen onder het hoedje 
,,federale oplossing". 

FEDERALISME 

Laten we aannemen, zegt hij, 
dat de scheiding tussen rehgie 
en staat, zoals voorgesteld door 
de (Europese) Verlichtingsden
kers na de (Europese) gods
dienstoorlogen, een werkbare 
basis is voor vreedzaam samen
leven van verschillende gezind
heden. Dan moeten de gods
diensten een plaats krijgen bin
nen de grondw^ettelijk georga
niseerde samenleving en niet om
gekeerd. De federalistische idee 
biedt hier een oplossing. Die 
vsrordt hier beschouw^d als een 
technisch of struktureel voor
stel, niet als een historisch ge
bonden politieke vorm. 

Net als kuituren en taalgemeen-

t 
I 

•;-H 

HET BELEG 
VAN HAARLEM 
De jeugdroman Gebakken rat met 
beukeblad doet het verhaal van 
het beleg van Haarlem in 1572. 
Maar het is veel meer dan dat. 
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog 
verzeilt Adriaan, een jongen uit 
Alkmaar, in Haarlem vlaL voor 
de Spanjaarden de Hollandse 
stad belegeren. Hij geraakt de 
stad niet meer uit, en maakt er 
de strijd om Haarlem mee, die 
zou duren tot juH van het vol
gende jaar. De hongersnood is 
dan zo hoog dat de belegerden 
de bomen hebben kaalgevreten. 
Gebakken rat met beukeblad is 
op dat ogenblik een lekkernij. 
Uiteindelijk geeft de stad zich 

Het boek geeft een realistisch 
beeld van hoe het er in een 
oorlog aan toegaat. De lijn tus
sen goed en kwaad is niet een
duidig te trekken. Woekeraars 
en eerlijke neringdoeners, rijke 
burgers en armoezaaiers, eer
volle katolieken en onverdraag
zame protestanten, huursolda
ten en gelegenheidsverdedigers, 
spionnen en helden bevinden 
zich allemaal achter de muren. 

Ze proberen er in de eerste 
plaats te overleven. En kiezen 
dus voor hun eigen hachje virjin-
neer het er echt om spant. 

Heel wat feiten en personen uit 
deze jeugdroman zijn echt ge
beurd en hebben echt bestcian. 
Het verhaaltje vinden we wat 
dunnetjes, sommige personages 
konden beter xiitgewerkt wor
den, het boek mist de echte 
spanning die het een werkelijke 
aanrader zou maken. Heeft het 
feit dat Bie^ van Ede "Gebakken 
rat met beukeblad" in opdracht 
schreef daar misschien wat mee 
te maken? We vinden het ook 
verwonderhjk dat de lezer in het 
ongewisse gelaten wordt over 
wat er met Haarlem gebeurd is 
nadat de stad zich overgegeven 
had. Het garnizoen werd deels 
verdronken, deels onthoofd, en 
de plundering van de stad v*'erd 
afgekocht. 

(pdi) 

c» Gebakken rat imt beukeblad. 
Bie.t van Ede. Vitg. Leopold, Am-
éUrdam, 1994, 153 blz, 550 fr. 

Moet (k L 
organidatie 

ciaiJ, juridisch...) moeten ze 
zichzelf schikken naar de ge
meenschappelijke politieke 
orde. 

Tenslotte zegt R. Pinxten op 
deze wijze dat de religieuze tra
dities, en hopelijk bedoelt hij 
ook het humanisme, in onze 
politieke orde enkel aanvaard
baar zijn m de dialoog rond de 
\vaardenfundering van het so
ciaal bestaan, voorzover deze 
tradities tot meer humaniteit lei
den... of er niets mee te maken 
hebben. 

In geen geval aanvaardt hij dat 
ze het humanum zouden uit
hollen. Hij heeft gelijk. Vraag is 
dan hoe de politieke orde zelf dit 
heilig goed van de ,,humaniteit" 
met respekt omgeeft. Federa
lisme is immers meer dan „ge-

~ dogen", meer dan maximale au-
J tonomie. Het betekent even-
o 

" zeer: samenwerking en parti-
Ij cipatie op het niveau van de 

, , , , , / ,• 1 // / •• / waardenuitbou^v. Wjiarom niet 
ru'tdLjkc booAichap het fundament mn elke politieke -^ ^^^ permanente commissie, 
zijn ! Zo denken sommigen in het Vatikaan er toch over. door het parlement opgericht ? 
i. • • t «' -.•> ; * • . • ; £ ; » « ^ * '• •"• * s * « 

Mare Cels schappen kunnen ook religieuze 
groepen best in een groter po
litiek verband samenleven, 
wanneer ze een relatieve au
tonomie genieten in de relevante 
dimensie voor hun perspektief. 

Voor de uitoefening van hun 
godsdienst moeten religieuze 
genootschappen een majcimale 
autonomie krijgen binnen de 
overkoepelende politieke orde. 
Voor de rest (ekonomisch, so-

c& Geef de Keizer. Rik Pinxten 
e.a. Uitg. Kritak, Leuven, 1993. 
998fr. 

GEWELD EN CULTUUR 
Uitgever Lannoo heeft een 
hoofdw^erk van René Girard 
(1923), La Violence et Ie Sacré 
(1972) uitgegeven. Het werk 
werd uitgebracht in de reeks 
Alimesis. Die term betekent na
bootsing, maar dan niet in de 
oppervlakkige zin van het 
woord. Plato is hier niet veraf. 
De reeks staat open voor grens
verleggende studies over hoek
stenen vv^aarop mens en kuituur 
gebouwd zijn. E^n prestige-
reeks dus. 

Girard's w^erk, dat in vertaling 
terecht God en geweld heet (blz. 
260), kon moeihjk een geschik
ter onderkomen vinden. Het is 
inderdaad grensverleggend en 
fundamenteel. O p vakover
schrijdende wijze toont Girard 
het bestaan van een samenhang 
aan in de oorsprong van de 
kuituur. Mythen, riten, trjige-
dies, beschrijvingen uit de et-
nologie en de psychoanalyse ge
ven ons volgend patroon te zien: 
mimesis, rivaliteit, geweld, 
slachtoffering. Wie die reeks 
niet ziet, leidt zichzelf om de 
tuin. 

Vereenvoudigend klinkt het 
verhaal als volgt. Alimesis be
tekent dat mensen mekciar na
bootsen in het begeren. Het 
begeerde objekt is daarbij min
der belangrijk dan de rivah-
serende nabootsing. De nage
bootste rivaal is terzelfdertijd 
model en hinderpaal. Eens het 
begeerde in de wacht gesleept 
werd, valt de belangstelling 
weg. De rivaliserende verhou
ding in het begeren zelf, is de 
kern van het verhaal. Tegen wil 
en dank is de ene iemand die 
niet weet waarom de ander on
der zijn duiven schiet. Die an

der, als het ^vare de discipel, 
w^eet niet waarom hij in de min
derwaardigheid gehouden 
wordt. 

,,Iedere keer dat de discipel 
denkt het zijn vóór zich te vin
den, poogt hij het te bereiken 
door te begeren w^at de ander 
hem aanwijst; en iedere keer 
botst hij op het geweld van het 
verlangen van de tegenstander. 
Door een logische en terzelf
dertijd demente gevolgtrekking 
komt hij tot de overtuiging dat 
het geweld zelf het betrouvsr-
baarste kenmerk is van het w^e-
zen dat hem steeds ontwijkt. 
Voortaan zijn begeerte en ge
weld met elkaar verbonden" 
(blz. 149). 

Begeren en rivcJiserende na
bootsing nemen de mens op in 'n 
geweldcyclus, die maar af en 
toe, nooit bhjvend suksesvol is. 
Mensen die dat sukses even 
hebben, krijgen dan 'n 
haast-goddelijke trek. Zij -wor
den verwant gedacht aan het 
ge-weld dat men de godheid zelf 
blijvend toeschrijft = de almach
tige, triomfantelijke majesteit. 
Mensen kunnen daar maar even 
van genieten, en dan nog ten 
koste van elkóiar. Het geweld, 
dat -vriend en vijand dreigt te 
vernietigen, kan echter verscho
ven -worden neiar een zonde
bokfiguur, die met een voet in de 
sakrale werkelijkheid van het 
geweld staat, met de andere in 
de gemeenschap. De zondebok
figuur kan de gemeenschap 
eensgezindheid geven. Zijn 
dood schenkt de rust. Religie 
beschermt die rust door een 
transcendente -wet voor te hou
den en het ritieel offer te her
halen. Verzwakt die funktie. 

dan komt het geweld terug na
bij. 

Wat vergeten -wordt, zo-wel in de 
primitieve gemeenschap als in 
onze technische samenleving, is 
dat de gemeenschap haar schuld 
miskent, door ze in de zondebok 
te zien. Niets staat dichter bij de 
gemeenschap, dan de zonde
bok. 

OnophoudeUjk heeft Girard 
deze centrale intentie ontwik
keld en getoetst. Deze vakover
schrijdende ambitie, over het 
hoofd van vele speciahsmen en 
specialisten heen, droeg bij tot 
een betrekkeUjke onontvanke
lijkheid. Bij ons is het tijdschrift 
Streven -wellicht het meest ge
troffen ge-weest door de hypo
these van Girard. In 1974 en in 
1980 bracht het de man uit-
drukkehjk in de belangstelling. 
E^n van die bijdragen leest men 
vandaag nog als 'n mooie in
leiding op Girard's oeu-vre sinds 
1961, in: L. Van Bladel, Ma
terie, macht en minne (1989, 
DNB/Pelckmans). Inmiddels 
mag men zich natuurlijk ver
bazen over het feit dat een ern
stige hypothese over onze oor
sprong moeilijker tot ons door
dringt, dan een h3^othese over 
onze toekomst. Staat het ene los 
van het andere ? Wie draagt de 
kosten van ons geheugenver-
Ues? 

Mare Cels 

c» God en Geweld. Over de oor-
ttprong van men^ en kuituur. 
René Girard. Uitg. Lannoo, 
TieU, 1993. 400 blx., 995 fr. 
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MENGELWERK 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 27 AUGUSTUS 

MYSTIC PIZZA 
Drie meisjes van Portugese afkomst werken als jobstudente in de 
pizzatent van het badplaatsje Mystic. Zij hebben alle drie amoereuze 
problemen en daar gaat de debuutfilm van de Amerikaanse regisseur 
Donald Petrie precies over. (TV 1, om 20u.35) 

Julia Robertd Li een van de drie Portu^eje schoonheden in Myotic 
Pizxa. Zaterdag 27 augudtuó op TV 1, om 20u.35. 

HER ALIBI 
Amenk. komische film van Bruce Beresford (1989) met Tom SeUeck, 
Paulina Porizkova en James Farentino. Philip Blackwood, een 
schrijver van detektiveverhalen, zit zonder inspiratie. Hij bezorgt een 
Roemeense vluchtelinge, die van moord wordt verdacht, een alibi en 
zij komt bij hem inwonen... (VTM, om 20u.50) 
ZONDAG 28 AUGUSTUS 

KLEIN LONDEN, KLEIN BERLIJN 
1 o maart 1940 in een klein Vlaams dorp. De bewoners zijn verdeeld in 
twee partijen: de burgerij uit de dorpskern en de meer volkse mensen 
van ,,het Veld", een gehucht aan de rand van het dorp. Iedereen van 
het Veld is druk in de weer met de voorbereiding van een Vlaamse 
kermis ten voordele van de gemobiliseerde soldaten. Zo begint het 
7-delig BRTN-feuilleton van Rudy Geldhof en Dré Poppe, met Paul 
Cammermans, Ilse UitterUnden en Ludo Busschots (herhaling). (TV 
1, om 20u.05) 
MAANDAG 29 AUGUSTUS 

RICOCHET 
Stevige Amerik. aktiefihn van Russell Mulcahy (1991) over een 
koelbloedige psichopaat die zich op een uiterst geraffineerde manier 
wil wreken op de z'warte politieman die hem arresteerde. Dat het 
menens is wordt meteen duidelijk bij zijn ontsnapping uit de 
gevangenis. Met Denzel Washington, John Lithgow en Ice T. (TV 2, 
om 22u.05) 
DINSDAG 30 AUGUSTUS 

MANDINGO 
Amenk. film van Richard Fleischer (1975). James Mason is een 
plantage-eigenaar in Louisiana in 1840. Hij is geobsedeerd door de 
rassenzuiverheid van zijn slaven en het gaat er dan ook meestal erg 
ruw aan toe. Racisme, geweld en seks zijn de hoofdingrediëntent. (TV 
2, om 22u.) 
WOENSDAG 31 AUGUSTUS 

ABOYANDHISDOG 
In het jaar 2024 is de aarde na een 4de atoomoorlog in een woestijn 
herschapen. Hier en daar dw âJen nog overlevenden rond op zoek naar 
voedsel. Vic, een haveloze zwerver, en zijn hond ("waarmee hij kan 
praten !) zorgen voor de bevoorrading van een kleine ,,maatschappij", 
die zich heeft: teruggetrokken in het ondergrondse Topeka. SF-film 
(1976) met Don Johnson en Susanne Benton. (TV 2, om 22u.) 
DONDERDAG 1 SEPTEMBER 

9 1/2 WEEKS 
Veronica lanceert een tema-filmmaand, sextember. Als eerste film 
wordt 9 '/2 Weeks geprogrammeerd, een erotische triller van Adnan 
Lyne (1986), waann hij het sado-masochistische gestoei volgt van 
Kim Basinger en Mickey Rourke. (Ned. 2, om 21u.05) 

DE PRESIDENT VAN ROBBENEILAND 
ANC-leider Nelson Mandela en vele andere verzetsleiders werden 
door het Zuidafrikaanse apartheidsregime jarenlang verbannen naar 
Robbeneiland. De BBC maakte er een boeiende reportage over, die 
voor Panorama wordt ingeleid door dominee Beyers Naudé, een 
medestander van Mandela. (TV 1, om 21u.20) 
VRIJDAG 2 SEPTEMBER 

OUTRAGEOUS FORTUNE 
Twee vrouwen van totaal verschiUende komaf ontdekken in het 
mortuarium dat zij beiden een verhouding hebben gehad met dezelfde 
man. Maar de zwaarverminkte man die zij moeten identificeren bhjkt 
niet de man in kwestie te zijn. Bette Midler en Shelley Long besluiten 
dan maar samen op zoek te gaan naar „hun" Peter Coyote. Amerik. 
film van Arthur Hiller uit 1986. (TV 1, om 22u.) 
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HORIZONTAAL 

4. Als je dit maar dikwijls doet, 
leer je het wel {T) 

5. Met twee gelijknamige li
chaamsdelen kun je een in-
houdsmaat vormen waar 
niets meer bij kan ! (6, 3) 

7. Deze meneer is blijkbaar 
niet een linkse wetenschap
per (14) 

9. Met behulp van dit gevmcht 
geef je te kennen dat je 
onderdanig bent (4) 

11. eze kunnen een plaag vor
men (8) 

12. Deze kunnen een plaag vor
men (8) 

14. Schiet op, makker (je krijgt 
er wat ekstra bij) (7) 

16. Z o n stok komt veelvuldig 
voor in wijnstreken (10) 

17. Jassen zoals die in een Ierse 
landstreek gedragen wor
den (7) 

18. Het omgekeerde van voor
zien (7) 

VERTIKAAL 

1. Wie dit doet, doet maar alsof 
(6) 

2. Geld op je boterham doen ? 
(8) 

3. Op de uiterste betaaldatmn 
hoor je over de aftakeling 
(9) 

5. Een Engels stuk hout om 
daarmee een Engelse sport 
te bedrijven (11) 

6. Totaal uitgeput hollen zij 
toch voort (10) 

7. Hoenders in hun hok (9) 

8. Alledaags en tóch speciaal 
vocht (9) 

10. Zeer deskundige manier 
van bouwen (7) 

13. In het ergste geval dood 
(5) 

14. Kunstje met 't geluid van 
een kamion (4) 

15. Gevoel (4) 

OPLOSSING 
OPGAVE 22 
Horizontaal: 4. sloerie; 6. aan-
loopfaze; 8. allereerste; 9. eg (of 
EG); 11. rats; 12. ereposten; 13. 
kruist; 14. streek; 15. id; 16. 
gilde; 17. roest; 18. gesnakt. 

Vertikaal; 1. vlooienteater; 2. 
eenpersoonsbed; 3. reisdevie
zen; 5. onvergetelijk; 6. aflos
singen; 7. vv^erkkring; 10. ga. 

Marcel Iserentant uit de Riet
laan 58 te 8200 Brugge 2 wint 
een prijsje. Zijn gele briefkaart 
met de juiste oplossing van 
opgave 22 werd uit de korrekte 
inzendingen geloot. 

Wij verwfachten uw gele brief
kaart met de oplossing van 
opgave 23 ten laatste op maan
dag 5 september op de re-
daktie: Barrkikadenpleiitj,^, 
1000 Brussel. 

SATERDAG 

AHASVERUS 

"Gevaarlijke blauwalg 
ontdekt", las Ahasverus 

Door de burger? 

Arsenicum Molt 
Kempenaars 

© 
Zetduivel: 
Bettino 
Craxiek 

© 
Britten zitten weer 
met Di-arree 

© 

CDA Kokhalst 

© 

"Paarde koalitie", 
Bij ons Gujonauve? 

© 
J.-M, Deboiude 
"Liever links 
dan Onkelinx!" 

Hotel - Restaurant - Feestzaal - Tea-Room 

Hostellerie 

Een gastronomisch kompleks, gelegen op amper 
15 mm van de kust stelt U een zee voor van kalmte, 
komfort, keuken, rust rustiek en romantiek 

Wi| bieden U 
-14 luxueuze hotelkamers met alle 

denkbare komfort 
- R|ne Franse keuken, S la carte en 
8menusvan715fr tot 1600fr 

• Een hart voor de kinderen eigen 
speelruimten en aangepaste 
menu's 

- Kamer (2 persj met uitgebreid ontbijt 
2400 fr 

- Volpension 2450 fr per persoon 
Halfpension 2050 fr per persoon 

- Gastronomische weekends van 
vrijdagavond tot en met 
zondagmiddag 5400 fr per persoon 

"SEMINARIEMOGELUKHEDEN" - conferentiezaal met alle nodige multiHincüonele apparatuur 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden 

Oerenstraat 13 8690 Alverlngem tel. 058/288.007 fax 058/289.381 

yrteug 
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VERLOSSING 
Het heeft me verheugd langs 
Radio 1 de stem van Bert An-
ciaux te horen. 

Naar verluidt wordt er in som
mige Vlaams-nationale middens 
op gewezen dat de Volksunie 
niet radikaal genoeg optreedt. 

Er blijven inderdaad nog drin
gende zaken onopgelost, die al
gemeen bekend zijn. 

De VU mag niet nalaten de 
Vlaams-Belgische partijleiders 
op hun verantwoordelijkheid te 
wijzen, opdat Vlaanderen (der 
Vlamingenland) eindelijk van 
de Belgische voogdij verlost 
worde. 

J a n De Dier sr., 
Erembodegem 

„HANDEN AF 
VAN 
BERGERVEN" 
Dit •wordt ongetwijfeld de inzet 
voor de komende gemeente
raadsverkiezingen. Meer dan 
ooit hebben de inwoners en de 
duizenden natuurvrienden die 
het Oeterdal jaarlijks aandoen, 
recht op de waarheid, en niets 
dan de w^aarheid. 

Met de Vereniging voor Na
tuurbehoud in Vlaanderen zeg
gen wij tot de politici: ,,Geef 
duidelijke info rond het gebied 
Bergerven!". De mensen van 
Berg en Waterloos hebben en
kele weken geleden mogen er
varen wat een verkeersdrukte er 
kan ontstcian bij sommige „gra
tis" evenementen. 

Nu ook de BGJG-Vakantiege-

D e redaktie ontvangt 
g raag brieven van lezers. 
Naamloze, scheld- en 
smaadbrieven gaan de 
scheurmand in. D e an
dere publiceert zij, naar
gelang er plaats is. 

De redaktie behoudt zich 
het recht voor brieven in te 
korten en persklaar te ma-
hen. 

Brieven worden onder
tekend met naam en 
plaats van herkomst, 
tenzij de schrijver ver
zoekt initialen te gebrui
ken. 

noegens opnieuw wil investeren 
in een vernieuwd vakantiedorp 
Berger-Ven op het bestaande 
terrein, nu ook Center Pares er 
zeker komt in Lanklaar-Eisden, 
is er geen enkele zinvolle reden 
meer om het domein in War
redal (de Hoge Kempen) verder 
uit te breiden. Al de redenen die 
door sommige „belangheb
bende" politici op plaatselijk, 
Limburgs of Vlaams vlak wor
den aangehaald om Warredal 
wel uit te breiden zijn louter en 
alleen kortzichtig eigenbelang! 

Daarom: handen af van Ber
gerven ! 

Wilfried Rosiers, 
Neeroeteren 

DIKSMUIDE 
De voorzitter van het Vlaams 
Blok heeft gezegd dat hij weg-
bhjft van de IJzerbedevaart. 
Als nu volgend jaar ook alle 
andere onverdraagzamen van 
deze extreem-rechtse partij 
wegblijven kunnen alle oprecht 
verdraagzame Vlaams-nationa
listen en Vlamingen van diverse 
strekkingen met een gerust ge
moed de IJzerbedevaart bijwo
nen. Haat-predikers horen niet 
thuis op deze jaarlijkse mani
festatie w^aar verdraagzaamheid 
een belangrijk tema is. In hun 

overmoed denken ze echter dat 
elke Vlaamsgezinde bijeen
komst hun partijstempel moet 
dragen. Men kan wel eens van 
een kale reis terugkeren als men 
te overmoedig wordt. Dat ze 
maar bij Guy Verhofstadt en co 
raad gaan vragen, die kunnen er 
reeds van meespreken ! 

Bart Tommelein, Oostende 

WIE STUURT ER 
EEN KAARTJE 
NAAR... 
Ward Herbosch, duivel-doet-al 
uit Wommelgem vertoeft reeds 
enkele weken in het Antwerps 
Middelheim-Ziekenhuis en al
les laat voorzien dat hij er nog 
enige tijd zal moeten verblij
ven. 

Wie Ward kent weet hoe hij zich 
nu ergert aan deze gedwongen 
rust. lïen kaartje, bloempje, te
lefoontje of bezoek zal hem ze 
ker plezieren ! 

Zijn verblijfadres: Ward Her
bosch, Ziekenhuis Aliddelheim, 
Kamer 706, Lindendreef, 2020 
Antwerpen (03/280.37.06). 

ZOEKERTJE 
• G E Z O C H T - 35-jarige vrou
welijke bankbediende zoekt 
dringend passende betrekking. 
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 : I 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. 

ons venster 
^ o p d e 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
B.V.BA 

VLOER en MUURTEGELS 

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

GENTSESTEENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de Vijftiuizen) 
Tel. 053/70.06.64 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

/Mgemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

^ DEVRIESE ^ 
woonverlichtinp 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

>.baan brugge-oostkamp, 
\ 050 35 74 04 /• 

WOONIDEE 
Cecile Noonen 

Interieur Decoratrice 

Wij hebben hart en tijd voor U 
Gordijnen en Overgordijnen 
De beste merken, maken en 
plaatsen 
Overtrekken van zetels en stoelen 
20 jaar ervaring 

Advies voor uw interieur 
Woonidee, Stationstraat 16, 
9280 LEBBEKE 
Tel 052/141573 

EEN 
ADVERTENTIE 
IN WIJ 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 
,m$ 

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

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
Tel. 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ D e Gulden Spoor 

rechtover uitgang paridng 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

* dranken * restaurant 
* snacks * zaal voor 50 pers 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-mmJUR 

Terras - Lunchroonn -
Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor g roepen 
op aanvraag. 

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

HÖ 
N.V. ZAKENKAfm)OR 

HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

Kostuums naar 
maat 

HERENKLEDING 

rmees 
Steenhouwersvest. 52 

ANTWERPEN 

nv de winne-fabrisac 
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REALISATOR LUC FILLIAERT: 

„DEZE BEELDEN BLIJVEN EEN AANKLACHT 
TEGEN DE OORLOG'' 
Dit jaar L) het precid) 80jaar geleden dat twee goedgemikte 
kogeb te Sarajevo de wereld in brand étaken. Europa zou 
vier jaar lang een onmenselijke nachtmerrie beleven. Met 
een overzicht^)tentoonstelling van het kunst- en geestesleven 
op het front wil realisator Luc Füliaert in samenwerking 
met de ötad Nieuwpoort een nog te weinig gekend aspekt 
van het frontleven belichten. 
„De doodstrijd van de Westhoek werd reeds door menig 
auteur met rake pen beschreven. Het vaak surrealistische 
karakter van de Grote Oorlog bood immers voldoende 
invalshoeken om het frontleven te doorgronden. leper, 
Diksmuide, Nieuwpoort werden universele begrippen, ge
folterde getuigen op het altaar van de geschiedenis." 

D
t zegt Luc Fdluurt, rea
lisator van de tentoonstel
ling ,,Als de strijd ver-
ademt, kunst- en geestes

leven op 't front 1914-1918". 

Luc Schepens was in Vlaan
deren de eerste die de schijn
werpers op het kulturele leven 
aan het IJzertfront richtte, al
dus kreeg de politieke en stra
tegische geschiedenis ook een 
menselijk gelaat. De sol
daat-kunstenaar zocht, toen het 
Ijzerfront zich verder stabili
seerde, een middel om een kre-
atief antwoord te geven op de 
dagelijkse oorlogsgruvi^el. In 
deze onwaarschijnlijke omstan
digheden greep hij naar pot
lood, pen of penseel om de om
ringende ellende op papier of op 
doek vast te leggen. Van de
zelfde Schepens verscheen in 
1984 het voortreffelijke boek 
M/18 Een oorlog in Vlaanderen. 
(Uitg. Lannoo) 

BLIKVANGERS 

In 1964 werd op initiatief van de 
provincie West-Vlaanderen de 
tentoonstelling ,,Stille getuigen 
1914-1918" opgezet, de daar
bij horende katalogus is nog 

steeds het standaardwerk over 
dit onderwerp. 

Luc Filliaert: „Nu precies 30jaar 
later hebben WLJ dit tema verder 
uitgewerkt en worden diverde pro-
jekten van frontdoBaten aan het 
publiek voorgedteld. Noodt pLuti-
dche kunsten zijn er ook letteren, 
prentbriefkaarten, muziek en toneel 
maar ook de leedzalen en boekerijen 
de dtadieknngen, de dagbladen en êi 
vele Frontblaadjed." 

Blikvangers op de tentoonstel
ling zijn de bijna 90 schilderijen 
en tekeningen waarin de sol-
daat-kuntenaars hun indrukken 
vastlegden. Hun vaak akade-
mische opleiding moest vlug 
plaats maken voor een persoon
lijke benadering van het om
ringende gebeuren: de loopgra
ven, het puin, de makkers... 

L. Filliaert: „In de keuze van de 
onderwerpen, het gebruik van min
derwaardig materiaal en ui de eigen 
benadering kan men de dtem horen 
van de kundtenaar. Deze biezondere 
omstandigheden bieden dan ook een 
uiterdt eigenaardige kunstvorm die 
men moeilijk in een wel omkaderd 
vakje kan onderbrengen." 

Heelwat schilderijen komen uit 

Medard Maerteru, ,)otdatenhop (olieverf, 1917) 

privéverzamelingen en worden 
veelal voor het eerst aan het 
brede publiek voorgesteld. 
Daaronder tal van onbekende 
werken van gekende namen als 
Jos Verdegem, Médard Maer-
tens, Anne-Pierre De Kat, Al
fred Bastien, Karel Van Ler-
berge; samengebracht vormen 
zij een ietwat rare maar boei
ende konfrontatie. Biezondere 
aandacht zal de kunsthefliebber 

ALS DE STRIJD VERADEMT" / / 

De Grote Oorlog blijft on
verminderd mensen beroeren, 
dat mag niet verwonderen; de 
eerste wereldoorlog heeft zeer 
diep ingewerkt op het maat
schappelijke leven, de poli
tieke draagwijdte ervan reikt 
tot vandaag door, het land
schap draagt nog steeds de 
sporen. In faxnUies wordt de 
herinnering aan grootvaders 
en nonkels die aan de IJzer 
„vielen" in ere gehouden, in 
elk dorp staat een monument 
met hun namen. 

Duizenden zullen zondag 
weer naar Diksmuide reizen 
om hen te gedenken en om 
opnieuw te dromen van en te 
hopen op Wereldvrede. Uit
geverijen blijven regelmatig de 
boekenmarkt met uitgaven 
over 14-18 bestormen. Het 
jongste aanbod komt van het 
Davidsfonds dat eind dit jaar Vlaamse auteurs komen daarin 
een verzameling novellen over aan bod. Enkelen van hen (Er-
de Grote Oorlog uitbrengt, nest Claes, FUip de PiUecyn) 
niet minder dan twaalf waren zelf aan het front. 

Wie zondag na de bedevaart 
een overzichtstentoonstelling 
van het kunst- en geestesleven 
op 't front wil zien rijdt best 
door naar Nieuwpoort waar in 
de Vismijn enig bronnenma
teriaal over het kunst- en gees
tesleven aan het IJzerfront is 
samengebracht. 

zeker hebben voor het werk van 
De Kat en Maertens, twee 
vrienden die tot de Brabantse 
fauvisten behoorden en ook tij
dens de oorlog op zoek gingen 
naar „een aanvaardbare syntese 
van vorm en kleur". 

Natuurlijk zijn ook de in de 
Vlaamse beweging gekende na
men als Sam de 

Vriendt en Joe EngUsh aan
wezig. 

In de kleine maar boeidende 
katalogus die Filliaert samen
stelde komen we meer te weten 
over de kunstenaars. Achiel Van 
Sassenbrouck was een vrijwil
liger met grondige akademische 
opleiding, eerder had hij Claude 
Monnet ontmoet. Anne-Pierre 
De Kat was een in Brussel le
vende Nederlander, bevriend en 
beïnvloed door Rik Wouters. 
Aan Karel Van Lerberghe -werd 
aan het front meegedeeld dat 
zijn hele oeuvre in een brand 
w âs vernield. Joe English was 
gekend en geliefd omwille van 
zijn grafisch werk ten dienste 
van het Sekretariaat van de Ka
tholieke Vlaamsche Hoogstu-
denten, zijn dood liet het kunst
minnend front verweesd achter. 
Alfred Bastien, ook al een vrij
williger, had reeds voor de oor
log een zekere faam door o.m. 
overheidsopdrachten, als realis
tisch schilder kreeg hij vanwege 
de Kanadese overheid de op
dracht een reeks akwarellen 
over het oorlogsgebeuren te ma
ken. Jos Verdegem was be
vriend met Joris Van Severen 
en juffrouw^ Belpaire, enz... 

L. Filliaert: „Al deze kundtenaard 
zochten en vonden een middel om de 
verdcheurde dtreek waarin ze leefden 
vanuit alU hoeken te vereeuwigen en 

voor de komende generaties vast te 
leggen. Het nijpende materiaal-ge
brek dwong hen dog aan dag op zoek 
te gaan naar een vervangend al
ternatief. Hun kreatieve antwoord 
leidt ond binnen in een wereld vol 
emotie en kleur, nu tochtig jaar later 
vormen deze beelden nog dteedd een 
blijvende aanklacht tegen het on-
mendelijke van de oorlog. " 

JUUL FILLIAERT 

De tentoonstelling „Als de strijd 
verademt" toont naast de plas
tische arbeid ook de vele kul
turele initiatieven die aan het 
IJzerfront werden opgezet, 
deels om de vrije tijd te doden 
maar ook de „ontvoogding " van 
de soldaat te bevorderen, hem 
voor liederlijkheid te behoeden. 
Vele soldaten waren ongelet
terd, van hun makkers-hoge
schoolstudenten kregen zij les. 

L. Filliaert: „Aan de hand van 
honderden outentieke archiefdtuk-
ken krijgt de bezoeker een beeld van 
wat hier aan het IJzerfront tijdens 
de rustperioden werd verwezenlijkt: 
voordracht, poëzie, het Vlaamsch 
Fronttoneel, muziek, boeken, brie
ven, kranten, frontblaadjes. Het kul
turele leven wordt op een aanschou
welijke manier m beeid gebracht, het 
overgrote deel van de dokumenten 
komt uit het pad ontgonnen archief 
van Juul Filliaert die als redak-
tiesekretaris van de krant de Bel
gische Standaard van heel diehtbij 
betrokken was bij de praktische uit
werking van het kulturele front
leven. " 

Juul Füliaert was een katoHeke 
Vlaamsgezinde die het politieke 
en artistieke leven achter het 
front op de voet volgde. Zijn 
naam zal echter vooral verbon
den blijven met de Belguche 
Standaard en zijn werk over de 
Vlaamse IJslandvaarders en 
andere zeehelden. Tijdens de 
tweede •wereldoorlog hield hij, 
die vooral een kunstenaar v^as,, 
zich ver van de politiek en on
danks zijn leuze „Vlaming, 
maar ook Belg" werd hij tijdens 
de repressie tweemjial geïnter
neerd. Filliaert overleed in 
1948. 

Realisator Luk Filliaert maakte 
van grootvaders archief dank-
bciar gebruik voor de samen
stelling van de tentoonstelling 
die wij onze lezers ten zeerste 
aanraden. 

„Als de strijd verademt" is in dit 
herdenkingsjaar een waardig al
ternatiefvoor de veelal inhouds
loze „vaderlandslievende" 
plechtigheden die nog enkel een 
handvol ,,gestelde lichamen" 
kan interesseren. 

(mvl) 

c» De tentoonstelling ,^ls de 
strijd verademt" in de stedelijlie 
feesbuial (Vismijn) te Nieuw
poort loopt tot zondag 18 sep
tember a.s. en is dagelijks open 
van 9iu30 tot 12u. en van 14u. tot 
17iu30. De inkom is gratis. De 
katalogus liost 100fr. 
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