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Opbeurende 
oproep 

T erwijl heel wat bedevaarders 
uitkijken naar de 69ste editie van 
een ingetogen manifestatie, blijft 

de niet-partijpolitieke Vlaamse beweging 
verdeeld. 

Deze interne tegenstellingen zijn zo 
oud als de Vlaamse beweging zelf. Een eerste 
en voorname reden dient gezocht te worden 
in de partijpolitieke strijd. De zogenaamde 
niet-partijpolitieke Vlaamse beweging heeft 
zich nooit kunnen losrukken van de 
partijpolitieke tegenstellingen. Reeds in de 
19de eeuw werd het flamingantisme 
ingeschakeld in partijpolitieke belangen. 

Tijdens het Interbellum kon de 
Vlaamse beweging op massale steun van jong 
en oud rekenen. Maar, de eenheid van de 
beweging werd aangetast door ideologische 
tegenstellingen. Dietsers, federalisten en 
separatisten betwistten onderling de 
heerschappij over het „zuivere Vlaamse 
gedachtengoed". Deze staatkundige 
meningsverschillen gingen gepaard met de 
vraag of de Vlaamse beweging een 
autoritaire, dan wel demokratische 
maatschappelijke ordening moest voorstaan. 
Ook toen maakten de twistpunten deel uit 
van partijpolitieke overwegingen. Misbruik 
makend van de ideologische verwarring en 
de globale maatschappelijke evolutie naar 
verrechtsing, dongen de autoritaire politieke 
stromingen naar de dominantie over de niet-
partijpolitieke Vlaamse beweging. 

Al te vaak werd de nietsontziende 
„overheersingsstrategie" bepaald door 
persoonlijke ambities. Het heeft de Vlaamse 
zaak geen goed gedaan. Nadat een 
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verlammende Vlaamse beweging m handen 
kwam van slechts één stroming, de 
katholieke stroming, werd het vijftig jaar 
wachten vooraleer een herstellende 
demokratische Vlaamse beweging de 
federalisering van het land kon 
bewerkstelligen. 

Van de weeromstuit maken vandaag 
rechts-autoritaire politieke stromingen 
misbruik van de maatschappelijke 
onzekerheid. Kleinmenselijke, persoonlijke 
ambities en een enge partijpolitieke strategie 
van het Vlaams Blok dreigen de Vlaamse 
beweging andermaal te verlammen. Op 
manipulatieve wijze spreekt het Blok 
goedmenende flaminganten aan die om 
begrijpelijke redenen hun haatgevoelens 
tegenover het ondertussen achterhaalde 
België moeilijk kunnnen verwerken. 

Vlaanderen staat te sterk om zich nog 
langer door deze gevoelens te laten leiden. 
De verwerking ervan zullen we zelf wel 
realiseren. Bovendien is het staatkundig werk 
nog niet af. En het is voldoende bewezen dat 
enkel de demokratische Vlaamse beweging 
aanspraak kan maken op de evoluerende 
staatkundige invulling. 

In die zin kan de opbeurende oproep 
begrepen worden van Richard Cells, Jozef 
Coene, Mon De Clopper, Eric Suy, Hugo 
Thibaut, Paul Van Impe, Frans Van Mechelen 
en Manu Ruys. Zij vragen om in het belang 
van de Bedevaart en van de Vlaamse 
beweging de interne ruzies stop te zetten. De 
IJzertoren, zo weten ze te herinneren, is een 
baken voor vrede op de weg naar een open 
en zelfstandig Vlaanderen. (evdc) 

Tussen opluchting en afgrijzen. 

Max Wildiers overleden 

Is TAK een vertal<king? 

Ensor in Oostende 

Broedertwist? 

D e afschuw en de woede voor de kinder
mishandelingen hebben de gemeen

schappen van dit land diep beroerd. Dat de 
gebeurtenissen zich grotendeels in Wallonië 
afspelen weerhoudt ons niet groot me
deleven te hebben met de ouders en de 
families die onnoemlijk zwaar worden ge
troffen. Leed kent geen grenzen en delen in 
de rouw, hoe naam
loos ook, kan helpen 
om verdriet te ver
werken. 
Meeleven Is ook de
len in de verant
woordelijkheid, want 
wij zijn allen schul
dig, omdat wij allen ergens een verant
woordelijkheid dragen. Als ouder van kin
deren, ais werkgever of ais werknemer, als 
zelfstandige, als kaderlld van een partij, ais 
politikus, als deelnemer aan het socio-kul-
turele leven, als opvoeder, als sporter, als 
familielid, als verbruiker... 
Wij zijn allen schuldig omdat wij deelachtig 
zijn aan een wereld die wij voor een stuk 
mee mogelijk hebben gemaakt. En zelfs 
wanneer wij geen verantwoordelijkheid 
zouden dragen rust op eik van ons nog de 
taak om onophoudelijk behoedzaam te zijn. 
Om aan te klagen wat wij zelf verzuimd 
hebben te doen, want niets ondernemen 
tegen wantoestanden is ook misdadig. 

Verantwoor
delijkheid 

Waarmee wij niet willen zeggen dat ieder 
van ons drager moet worden van al het leed 
dat de mensheid beschoren is. Waarvoor wij 
pleiten is het zich verantwoordelijk voelen 
voor de zaken die elk van ons kan ver
beteren, elk vanop zijn plaats, vanuit zijn 
funktie of interesse. En vooral aan dit laat
ste ontbreekt het ons vaak, doorgaans uit 

puur zelfbehoud. 
Dagelijkse taken en 
de zorg om het be
staan slorpen ons 
zo totaal op dat de 
moed wel eens 
ontbreekt om kri
tischer te staan te

genover onszelf en de kringen waarbinnen 
wij leven. 
Hoe zelden klimmen wij in de pen wanneer 
kranten, radio of TV artikels publiceren of 
programma's uitzenden die kwetsend, fout 
of ergerlijk zijn? Hoe lankmoedig zijn wij als 
de kommercie ons probeert te bedotten of 
ons via rekiametruuks om de tuin leidt' Wij 
verlaten onze luie stoel niet meer wanneer 
politici ons weer eens in Wetstratees toe
spreken. Hoe mak zijn wij als een W-station 
dag na dag het scherm met geweld en 
andere snert vult? Men beweert dat sport 
de spiegel van de maatschappij Is, Is het 
daarom dat wij pijnloos aanvaarden dat 
„voetbal oorlog Is"? 

Verder in ons blad leest u hoe een hoog 
begaafd man ais Max Wildiers zich een leven 
lang heeft ingezet om ,,een wereld te 
vestigen waarin vrijheid en rechtvaardig
heid harmonieus kunnen samengaan". Wil
diers heeft niet gezwegen, maar aan ie
dereen die wou luisteren en lezen zijn 
boodschap verkondigd. Hij twijfelde niet de 
alleenheerschappij van technologie en eko-
nomie aan te klagen, pleitte voor een 
nieuwe waardering, eerbied en bewonde
ring voor de natuur, maande aan vreugde 
en vitaliteit te puren uit kuituur, natuur, 
kennis en stilte. 
Begrippen die ver van ons bed lijken en 
aftands klinken, maar morgen (opnieuw) als 
vooruitstrevend zuilen beschouwd worden. 
Zeker weten. 
Veel onvrede groeit uit de ongebreidelde 
drang naar steeds meer materieel bezit, 
veel levens glimmen van uiteriijke rijkdom 
maar missen inhoud. De materiële armoede 
van vroeger is vandaag geestelijke armoede 
geworden. Grote werkloosheid, vaak ver
oorzaakt door de industriële grootmachten 
zelf, maakt de toestand nog uitzichtiozer. in 
zo'n wereld schieten ontevredenheid en 
misdaad gemakkelijk wortel, heeft het ver
leden herhaaldelijk aangetoond. 
Om deze gevaariljke stroming tegen te gaan 
is een kordaat beleid nodig, geen zinnig 
mens zal het de overheid kwalijk nemen 

wanneer zij krachtig optreedt daar waar 
mensen en/of toestanden ontsporen. Te
veel overheerst een-laat-maar-waaien-po-
litiek, en dit op tal van terreinen. Betwist
bare overheidsaankopen, misbruik van 
overheidsgelden, onzorgvuldig beleid in
zake veiligheid, een zwakke justitie, lank
moedigheid tegenover natuurdeiikten, 
stadsverioedering, enz. zorgen voor een 
klimaat waarbij de grenzen steeds verder 
worden verlegd. En de onverschilligheid 
binnen de goegemeente groeit 
Ook in ons eigenste Vlaanderen zijn wij niet 
vrij van deze kwalen, klein en groot. Een 
voorbeeld. Voor de komende IJzerbede
vaart werd opnieuw een ,,ooriog van de 
vuile tongen" aangekondigd. 
Als spreekbuis van een demokratische partij 
veroordelen wij elk geweid van woord en 
daad waardoor de bedevaart zou kunnen 
worden verstoord. Wij kunnen niet dulden 
dat op de graven van Diksmuide politieke 
heethoofden hun kleine ooriog komen uit
vechten. De IJzerbedevaart moet een dag 
van bezinning blijven, een bedevaart en 
hulde, een stapsteen naar een betere we
reld waarvoor wij allen verantwoordelijk
heid dragen. 

Maurlts van Lledekerke 



Bezinning 
Annemie Neyts (VLD) beschouwt de 
kommunautaire uitlatingen van haar 
partijgenoten als een zomergekte. 
Tussen de twee vertegenwoordigers 
van de Bursselse VLD-fraktie, Leo 
Goovaerts en Guy Vanhengel, zit het 
er bovenarms op. 
Beide heren laten zich kenmerken 
door onderlinge scheldpartijen. Niet 
voor niets merkt VLD-voorzitter 

Herman de Croo op dat politiek 
eerder een zaak is van ambitie dan 
van visie. Dat zou hij eens moeten 
vragen aan VLD-kamerlid Rik Daems 
die in weerwil van De Croo een gooi 
doet naar het voorzitterschap. 
Intussen laat Patrick Dewael weten 
niet afkerig te staan tegenover een 
koalitie met de SP. De VLD is alvast 
aan bezinning toe. 

Dodengang 
Eind 1993 wees het ministerie van Financiën de exploitatie 
van de Dodengang aan Inet iJzerbedevaartl<omitee toe. 
Daartegen l<wam verzet van patriottiscine verenigingen, 
terwiji het stadsbestuur van Diicsmuide de l<oncessie op
eiste. Een vonnis van de reciitbanl< gaf het Komitee gelijl<, 
maar Financiën nam toch de vergunning af. Het geschii is 
nog steeds hangende. Intussen giet federaal minister, 
André Lahaut, bevoegd voor de Regie der Gebouwen, olie 
op het vuur: „Het is uitgesloten dat dit monument in 
handen komt van een organisatie met separatistische 
bedoelingen". 
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» Het European Consortium for 
Political Research vergeleek het ba-
sisioon van topf unktionarlssen bij de 
overheid. In de meeste rijl(e indus
trielanden verdienen van alle publieke 
topfunkties de pariementsleden nog 
het minst. EU-kommissarissen of rech
ters bij het Europese Hof van Justitie 
verdienen tussen de 5 en 6 miljoen. De 
Duitse Bondskanselier spant de kroon, 
hij verdient 6,9 miljoen per jaar. 

In vergelijking met hun col
lega's van de Europese Unie en de OESO 
worden de topf unictionarissen in ons 
land maar matig betaald. 

m Hoe demokratischer de lonen 
van topfunktionarissen worden vast
gelegd, hoe lager die zijn. Zo hebben 
Zwitserse parlementsleden een op
vallend laag basissalaris. Zwitserland is 
dan ook het enige Europese land waar 
de verhogingen van de pariementaire 
wedde via referenda veriopen. 

:; De Sociale zekerheid wordt 
voor twee derde gevoed door Vlaamse 
werknemers. Dat blijkt uit een rapport 
over de regionale opdeling van inkom
sten en uitgaven dat de sociale part
ners opstelden. De cijfers hebben be
trekking op het jaar 1994. van de 2,2 
miljoen werknemers in de privé-sektor 
woont 65,4% in Vlaanderen, 26,4% in 
Wallonië en 8,2% in Brussel.' Onder 
meer omdat de lonen hoger liggen in 
Vlaanderen, draagt Vlaanderen bij tot 
66,2% van het aandeel in de sociale 
bijdragen, Wallonië 25,4% en Brussel 
8,3%. 

• De jongste vijf jaar hebben de 
regeringen Dehaene I en II voor 36 
miljard besparingen in de ziektever
zekering laten liggen. Nogal wat be
sparingsmaatregelen werden niet ofte 
laat in de praktijk omgezet. 

m Opvallend is wel dat de bespa
ringsijver sterk verschilt van sektor 
tot sektor Bij de tandartsen en de 
klinisch biologen werden alle aange
kondigde besparingsmaatregelen uit
gevoerd. Bijna de helft van de niet-
gerealiseerde besparingsmaatregelen, 
daarentegen, zijn terug te vinden bij de 
geneesmiddelensektor. Allicht heeft 
dit te maken met het lobbywerk van de 
farmaceutische industrie dat stevig in
geplant zit in het overiegsysteem. 
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VREDESFIETSEUNG 
Dit jaar organiseren de VU-jongeren voor 
de 20ste maal, tijdens het weekeinde van 
de IJzerbedevaart, een fietstocht van Voe
ren naar Diksmuide. Daarmee willen ze 
de boodschap van de Fronters herdenken. 
Voor de VU-jongeren zijn de Fronters de 
voorlopers van velen die zich vandaag 
inzetten voor de talrijke vredes-, ont-
wikkelings- en vierde-wereldorganisa
ties. 

De VU-jongeren zijn ook verheugd over 
de wijze waarop het IJzerbedevaartko-

mitee de jongste jaren verhelderd waar 
het in Diksmuide om draait. Door de 
basispijlers nooit meer oorlog, godsvrede 
en zelfbestuur te vertalen in het meer 
eigentijds klinkende vrede, verdraag
zaamheid en vrijheid heeft het komitee 
duidelijk gemaakt wie gewenst is op de 
bedevaart. In een tijd waarin het ek-
streem-rechtse gedachtengoed opgeld 
maakt en de 

bedevaart voor vele jongeren een re
putatie heeft die ze niet verdient, aanzien 
de VU-jongeren deze tematische vernieu
wing als een hart onder de riem. 
De uitgesproken demokratische koers die 
het Komitee vaart, is voor de VU-jon
geren dan ook een reden tot feestvieren. 

TRUIEN 
Tijdens de zomerperiode leggen de Vü-
jongeren een biezondere 
bedrijvigheid aan de dag. Ze richten niet 
enkel de Vredesfietsweek in, ze delen ook 
gele, groene, bolletjes- en witte truien uit 
aan verdienstelijke en minder verdien
stelijke politici en personen. 
Naar aanleiding van dit initatief maakten 
de VU-jongeren een kritische balans op 
van het voorbije politieke jaar. Daarvan 
onthouden ze vooral de mate waarin 
kommunautaire spanningen dit land on

bestuurbaar dreigen te maken. 
De VU-jongeren formuleren een aantal 
bedenkingen bij de kommunautaire op-
bodpolitiek. Ze vermoeden dat de kom
munautaire krachtpantserij eerder dient 
tot het versterken van de partijpolitieke 
machtsposities, het vrijwaren van de par
tijpolitieke belangen of het meer of min
der belastingen betalen. 
Het verontrust de VU-jongeren dat de 
doorgedreven ideeën rond zelfbestuur op 
weinig niet-partijpolitieke steun kunnen 
rekenen. Alleszins, zo verwittigen de VU-
jongeren, moet de VU aan de bevolking 
uitleggen waar konfederalisme voor staat 
en wat je ermee kan bereiken. De meer
waarde van het projekt Vlaanderen wordt 
immers onvoldoende en slechts louter 
materieel aangetoond. Bovendien raakt 
het emancipatorisch gedachtengoed van 
de Vlaamse beweging moeilijk verkocht 
bij de oude en nieuwe sociale bewe
gingen. De jongeren vragen zich dan ook 
af of het streven naar een „onafhankelijke 
Vlaanderen" niet al te zeer verengd wordt 
tot een centenkwestie en als alibi moet 
dienen voor een rechts-autoritair maat
schappijmodel. 

Daartegenover stellen de VU-jongeren 
een „kwaliteitsvolle" scheiding voorop. 
Bepaalde vormen van solidariteit kunnen 
echter behouden blijven. In de eerste 
plaats streven de VU-jongeren immers 
naar een integraal federalisme. Daarin 
hoeft geen plaats meer voorbehouden te 
blijven voor België of andere unitaire 
staten. 

WITTE TRUI EN 
BOLLETJESTRUI 
De witte trui werd aan Maurits Cop-

pieters toegekend. „Het Coppieters-pro-
jekt", zo beoordelen de VU-jongeren, „is 
een lovenswaardige en noodzakelijke po
ging om progressief Vlaanderen over de 

Veranderingen 

op til bij het 

Britse 

koningshuis. 

lijn te trekken." 

De jongeren zullen dan ook Het Sienjaal 

aanwenden om binnen de partij diskus-
sies aan te gaan over de voor de partij 
blijkbaar relatief onbekende tema's als de 
duale samenleving en de duurzame ont
wikkeling. 

De bolletjestrui gaat naar de Brusselse 

Vlamingen. In een periode waarin de 
strijd om als Vlaming in Brussel te funk-
tioneren bikkelhard blijft en op een mo
ment dat sommigen Brussel blijken los te 
laten, willen de jongeren de Vlaamse 
Brusselaars een hart onder de riem ste
ken. 

GROENE TRUI EN GELE 
TRUI 
De groene trui wordt toegekend aan Rik 

Daems (VLD). Deze trui kan niet meteen 
als een verdienste worden beschouwd, 
want Daems wordt verweten „tijdens de 
gehele Vlaamse koers zich zo veel mo
gelijk weggestoken te hebben om aan de 
eindstreep, net zoaks een echte wielet-
jeszuiger, super Vlaamse standpunten in 
te nemen." 

Norbert De Batselier (SP) mag de gele trui 
omgorden. Met deze 
hoogste VUJO-onderscheiding wordt De 
Batselier gelauwerd om de wijze waarop 
hij het kersverse parlement gedurende het 
voorbije jaar geleid heeft. Overigens 
waarderen de VU-jongeren de wijze 
waarop De Batselier „een boeiende, de
mokratische en anti-zelfgenoegzame in
vulling geeft aan het begrip Vlaamse 
identiteit." Bovendien onderschrijven de 
VU-jongeren de wens van De Batselier 
om de toekomstige staatsvorm van Vlaan
deren te doen evolueren naar een verdere 
federalisering en Europeanisering. 

WILLOCKX 
Allicht zal Freddy Willockx (SP) niet in 
aanmerking komen voor de verdienste
lijke gele trui. In de krant De Morgen trok 
de Wasenaar scherp van leer tegen zijn 
partijgenoot De Batselier. Hij veroor
deelde het konfederalistisch plan van De 
Batselier omdat het een vrijbrief zou 
inhouden voor separatisme. 
Volgens Willockx getuigt de konfede-
ralistische nota van een ongelooflijk sim
plisme: „Ik zie in geen lichtjaren een 
toekomst voor het 

Europa van de regio's, omdat de grote 
lidstaten er helemaal niet willen van we
ten." 

Willockx is bovendien zwaar verbolgen 
over het uitlekken van de nota in de pers: 
„Hij of zij heeft de partij en de so
cialistische beweging schade berokkend 
en heeft in het gezicht van de militanten 
gespuwd." 
Willockx zelf voelt zich gesteund door de 



Se non è vero... 
Jien tragische gebeurtenis, zoals de recente ontvoe
ringszaak, niet te na gesproken, valt er in de zo
merperiode in eigen land vrijwel geen nieuws te rapen. 
De berichtgeving beperkt zich dan hoofdzakelijk tot het 
weerbericht. In wat volgt zetten wij alvast de toppers 
voor de zomer van volgend jaar even op een rijtje. 
Juli '97: de middenstanders klagen dat zij ook met de 
zomerkoopjes geen gouden zaken doen. Konsumenten 
kopen niet alleen niet meer in het volle seizoen, zij 
kopen ook niet meer als de waren sterk zijn afgeprijsd. 

Eén en ander heeft vanzelfsprekend te maken met het 
weer. Is het te koud dan blijven de mensen rondlopen in 
hun winterkleren, is het te warm dan dragen zij hun 
kleding van vorige zomer, toen het te koud was. 
Niet de hoge prijzen, maar opnieuw het slechte weer, 
zal ervoor zorgen dat de Vlamingen massaal naar het 
Zuiden reizen en niet naar de Vlaamse kust. Indirekt 
speelt het weer ook een grote rol in de berichtgeving 
over zonnebaden, ozonkoncentraties, nachtlawaai, ... 
Augustus '97: als ook de wetstraat vakantie heeft wordt 
het vinden van nieuws helemaal een onbegonnen werk. 
Ja, er zijn de UFO's, het leven op Mars, en het monster 

van Loch Ness, maar voldoende is dat niet. Gelukkig 
biedt het weer hier opnieuw een oplossing, met name in 
de sektor van groenten en fruit. Is het weer te goed dan 
zullen de prijzen kelderen, is het te slecht dan gaat de 
oogst verloren. 

Naarmate de maand vordert en de persjongens te
rugkeren uit vakantie is het dan vooral uitkijken naar 
jongens die op meisjesscholen willen gaan zitten, en 
omgekeerd. Of dat iets te maken heeft met het weer 
durven wij niet met zekerheid zeggen. Maar die vraag 
hoeft in september ook niet meer gesteld te worden... 

^ D O O R D E W E E K S ^ 

SP-miJitanten. Volgens het Europees par
lementslid zijn deze militanten niet ge
diend met het konfederlaistisch scenario 
en zijn ze ervan overtuigd dat dit de 
voorbode van het separatisme is. 
Daartegenover wil Willockx noch de kin
derbijslagen, noch de gezondheidszorg 
regionaliseren. Willockx besluit als volgt: 
„dat men mij nu niet komt zeggen dat we 
naar een konfederalisme moeten wegens 
het Coppieters-projekt om de VU-pro-
gressieven aan te trekken. Sorry hoor, dan 
voel ik mij bedot." 

SKIN-HEADS 
De VU-jongeren eisen een kordate en 
preventieve aanpak van minister van Bin
nenlandse Zaken Johan Vande Lanotte 

(SP) ten aanzien van de Europese en 
ekstreem-rechtse skin-heads die zich ie
der jaar aan de vooravond van de IJ
zerbedevaart rechtover de weide ver
zamelen. 

Hoewel binnenlandminister Vande La
notte beweert dat de laatste jaren talrijke 
inspanningen werden ondernomen om 
de moeilijkheden te bestrijden, twijfelen 
de VU-jongeren aan de efficiëntie van de 
voorzorgsmaatregelen. De VU-jongeren 
vragen zich af waarom het voetbalhool-
iganisme wel doeltreffend kan bestreden 
worden, terwijl de ordediensten nau
welijks preventief kunnen optreden tegen 
de skin-heads in Diksmuide. 

2000 
Het is niet eenvoudig om de bestrijding 
van het rechts-ekstremisme in goede ba
nen te leiden. Vanuit praktisch oogpunt 
kan je bovendien de belemmering van de 
komst van Europese skin-heads in Diks
muide niet vergelijken met het indammen 
van het voetbalhooliganisme. Deze beide 
fenomenen vergen een andere aanpak, al 
was het maar omdat het voetbalhool
iganisme enigszins kan vermeden worden 
door de kontrole van de voetbaltickets. 
Toch zal een kordate preventieve én re
pressieve aanpak noodzakelijk zijn. Mede 
op initiatief van de steeds weer opdui
kende Bert Erickson zouden heel wat 
skin-heads hun opwachting maken. On
der meer via Internet werden talrijke 
„tweetalige" of „Duits-Nederlandse" 
uitnodigingen verstuurd. Sommige bron
nen gewagen van de komst van zo'n 2000 
skin-heads. Het schorremorie zal ver
zamelen blazen in „het kafee" van waar
uit een strategie zal uitgetekend worden 
teneinde de „nu of nooit-machtsgreep" 
op de rijkswacht te organiseren. 
Aan het IJzerbedevaartkomitee heeft de 
minister van Binnenlandse Zaken beloofd 
de inspanningen op te drijven. ledere 
persoon die in het bezit zou zijn van 

Jordaanse 
Koning 
Hoessein 
Icampt met 
broodooriog. 

subversief propagandamateriaal zou de 
toegang tot Duiksmuide worden ontzegd. 
Bovendien zal het aantal rijkswachtkom-
mando's worden opgedreven. 

IJZERTOREN 
Belangrijker dan de aanwezigheid van een 
groep heethoofden is de renovatie van de 

Ijzertoren. Nog dit najaar start de tweede 
fase van deze renovatie. Het projekt om
vat de binnenrestauratie en de uitrusting 
van de Ijzertoren. Later volgt nog de 
restauratie van de krypte en de museale 
invulling van de 84 meter hoge toren. De 
buitenrestauratie is bijna afgewerkt. Er is 
een nieuwe buitenverlichting voor de 
toren en de Paxpoort is hersteld. Deze 
eerste fase was goed voor een investering 
van 68 miljoen. Tachtig procent daarvan 
werd gedragen door de overheden. De 
tweede fase van de restauratie zal 150 
miljoen kosten. Daarvan moet het IJ

zerbedevaartkomitee zelf 13 miljoen fi
nancieren. Intussen wordt ernaar ge
streefd om de Ijzertoren op te nemen in 
het regionaal Vredespark van West-
Vlaanderen. 

Vorig weekeinde was er een doorbraak in het dossier van 
de verdwenen meisjes. Twee ervan werden ievend 

teruggevonden, twee dood, naar nog twee anderen wordt 
gezocht. 

wHrij|#ciiji%.i 

De vreugde om het terugvinden van Lae-
titia Delhez (14) en Sabine Dardenne (13), 
maakte één dag later al plaats voor ge
voelens van rouw en afschuw. Mare Du-
troux{56), die hen In zijn kelder gevangen 
hield, bekende immers ook de moord op 
Julle Lejeune en Melissa Russo, beiden 
acht. De twee kinderen, iets meer dan een 
jaar geleden verdwenen, waren omge
komen van honger en ontbering. Samen 
met zijn handlangers heeft Dutroux ook 
de hand in de verdwijning van de twee 
Hasseltse meisjes An Marclial (17) en Eefje 
l^mbrecks (19). Bij het ter perse gaan 
werd nog naar hen gezocht. De ont
knoping in de verdwijningszaak vormt een 
gruwelijke finale in een dossier dat, tot 
nader order, aansleept sinds 24 juni 1995, 
de dag waarop Julie en Melissa ontvoerd 
werden. 
Bij alle antwoorden die voorlopig gegeven 
zijn, is er één vraag die altijd weerkeert: 
'Hoe kon zoiets gebeuren?'. De hoofd
verdachte had reeds voor gelijkaardige 
feiten een gevangenisstraf opgelopen, 
maar zat daar dankzij de wet Lejeune en 
een strafvermindering naar aanleiding 
van de in 1991 gehouden koningsfeesten 
slechts een fraktie van uit. Voor de ouders 
van de twee vermoorde kinderen was 
Melchior Wathelet. voormalig ministervan 
Justitie en nu rechter van het Europees 
hof van Justitie, dan ook kop van Jut. 
Ondanks een negatief advies van het 
Openbaar Ministerie besliste Wathelet Du
troux toch vrij te laten. Wathelet trad 

daarmee de mening bij van het gevan-
genisbestuur, dat ook een vrijlating be
pleitte. 
Los van het feit of Dutroux bij zijn vrijlating 

_ ook daadwerkelijk klaar was voor een 
nieuw leven in de samenleving, zijn er in 
zijn verhaal wel meer dingen die, op z'n 
zachtst gezegd, 'moeilijk te begrijpen' 
zijn. Tussen de ontvoering van Julie en 
Melissa en de recente onthullingen werd 
Dutroux meermaals ondervraagd en zat 
hlj, dit keer voor diefstal, opnieuw enkele 
maanden in de cel. Bij de huiszoekingen 
die toen gebeurden, werden de twee 
meisjes niet gevonden. Daarbovenop 
komt nog eens de ontvoering van andere 
meisjes, die wisten te ontsnappen en 
klacht indienden. Toch duurde het tot 
vorige week donderdag vooraleer de 
speurders met resultaten op de proppen 
kwamen. Tot slot moet het ook het ge-

. recht zijn opgevallen dat een werkloze 
staalarbelder met minimaal zeven wo
ningen in eigendom toch eerder uitzon
dering dan regel is. 
Naarmate meer gegevens bekend raakten 
over slachtoffers en daders, weerklonk 
ook de roep om de - onlangs afgeschafte 
- doodstraf luider. Stonden vrijdag nog 
enkele honderden woedende mensen te 
roepen om 'enkele sekonden bij de dader 
gelaten te worden', zondag werden hand-
tekenlngenakties gehouden doorheen 
het hele land. Die reaktle is te begrijpen. 
De daden van Dutroux en de zijnen zijn 
niet te omvatten, Voor dieven en moor

denaars bestaan straffen waarover een 
konsensus bestaat. Op diefstal en moord 
kan een 'graad van slechtheid' geplakt 
worden. Op het op een georganiseerde 
wijze ontvoeren, opsluiten, misbruiken en 
vermoorden van weerloze kinderen kan 
dat moeilijker. Of helemaal niet. De klas
sieke kommentaren van de 'deskundigen' 
waren het er wel over eens dat Dutroux 
'nooit meer vrij mocht komen'. 
Even klassiek, maar betreurenswaardig, 
waren ook de taferelen die zich afspeel
den rond de woning van de verdachte en 
van de ouders van de teruggevonden 
meisjes. Horden volwassenen, die elk van 
zichzelf staande trachtten te houden dat 
ze 'solidair waren met de ouders', wilden 
niets van het spektakel missen. Buren, die 
aanvankelijk geen graten hadden gezien 
In aanhoudende nachtelijke graaf- en 
bouwwerken, ontpopten zich nu als 
heuse TV-vedetten. Kleine zelfstandigen, 
als een taxi bestuurder en een bloemen
verkoper, waren niet te beschaamd om 
'zaken te doen'. Slechts de frltuurkraam 
ontbrak. Ook in de mediaberichtgeving 
was de scheidingslijn tussen schandaal en 
informatie vaak heel erg vaag. 
Dat zoveel mensen de weg naar Sars-la-
Bulsslère vonden, zegt tegelijk iets over de 
schok die de hele zaak teweeg bracht. Het 
misbruiken van kinderen, waarschijnlijk 
met kommerclële doeleinden, is geen ver-
van-het-bed-gebeuren meer, is niet meer 
uitsluitend een zaak van sex-bars op de 
Filippijnen. Het gebeurt ook in Charleroi, 
het gebeurt ook in Kalmthout, waar en
kele maanden geleden enkele pedofielen 
werden opgepakt. Plots werd ledereen 
gekonfronteerd met de feiten, met de 
wrange gedachte dat er ook In onze sa
menleving mensen zijn die deze wan
smakelijke praktijken uitoefenen, dat er 
anderen zijn die ernaar kijken en erom 
vragen. Het was een hoogst onaange
name konfrontatle. 

(gv) 



stof tot spreken 
'Er zijn waarschijnlijk boeiender symbolen 

te vinden dan de beeltenis van een vorst.' 

besloot senator Anciaux zijn vraag over het 

aanbrengen van een nationaal symbool op 

de toekomstige Europese munt. 

Waarschijnlijk zal de euro in België op één 

van beide zijden de koning afbeelden. 

Anciaux stelde zich daarbij de vraag hoe de 

Euro op die manier promotie kan voeren 

voor Vlaanderen en Wallonië. Daarbij heeft 

de beeltenis van de koning geen 

'promotionele, aktuele of toekomstgerichte 

waarde'. De minister van Financiën deelde 

Anciaux' mening niet: tot op heden is slaan 

van munten een exklusief grondwettelijk, 

recht van de koning. Het is ook hij die zich 

uitspreekt over de gravures op de 

muntstukken. De euro zou ook in geen 

geval moeten bijdragen tot de promotie van 

gemeenschappen of gewesten. 

V M I L I E U • 

D e diskussie over het toedienen van zwaar 
giftige produi<ten in iand- en tuinbouw 

bel<ommert veien. Zij zal niet ophouden tot zoiang 
de bevoegde overheid niet radil<aal paal en perk 

stelt aan het gebruik ervan. 

Methylbromide 
moet verboden 

worden! 
Wij begrijpen met waarom de federale 
minister van Landbouw, Karel Pinxten, 
het nodig blijft vinden het gebruik van het 
zwaar giftige methylbromide te baga
telliseren. Hoewel in 1995 toch 20 ton 
meer verbruikt werd dan het jaar voor
dien, zouden wij zelfs het huidige gebruik 
ervan „niet mogen dramatiseren", want 
„het gaat, globaal gezien, de goede rich
ting uit". Wat een nonsens! 

MEER DAN OZONVERVUILING 

Daar „stomen van de grond" een vol
waardig alternatief is, zien wij niet in 
waarom wij, net zoals onze Noorder
buren, niet meteen het gebruik van me
thylbromide volledig zouden verbieden. 
Het beleid kan er toch voor zorgen dat 
energie, nodig voor bodemontsmetting 
met stoom, aan verminderd tarief kan 

Vergiftigingsverschijnselen 
Afhankelijk van de koncentratie van het 
methylbromide en de duur van de bloot
stelling treden er drie vormen van ver
giftigingen op. 

Zeer zwaar 

Hierbij kan longoedeem optreden die bin
nen 2 tot 24 uren tot de dood voert Ook is 
het mogelijk dat er een diepe bewuste
loosheid optreedt zonder longoedeem 
waarbij, Indien de patient In leven blijft, zeer 
ernstige en onherstelbare stoornissen van 
het zenuwstelsel overblijven. 

Middelzwaar 

Hierbij treedt ook longoedeem op, echter 
eerst na verscheidene uren. In de tussentijd 
heeft men last van hoofdpijn, is men dui
zelig, wordt men misselijk en treedt braken 
op, men heeft last van dubbelzien en kan 
dichtbij niet scherp zien, men krijgt een wag
gelende gang en krijgt een blauwe kleur. 
Het gevaar bij deze vorm van vergiftiging is 
dat men de beginsymptomen, zoals hoofd
pijn, lichte duizeligheid en dubbelzien niet 
als ernstige waarschuwingen onderkent van 
een zeer ernstige toestand die optreedt 
wanneer men niet onverwijld de te ont
smetten ruimte onvlucht. 

Kronische vorm 

Deze vorm treedt op na een kortere of 
langere tijd (de tijd kan één of twee dagen 
zijn) waarin methylbromide In het lichaam 
kan worden opgenomen. Deze mogelijkheid 
van opnamen In het lichaam ontstaat on
dermeer wanneer de ademhalingsbescher
ming te kort gaat schieten. 
Het methylbromide begint dan een lichte 
narcotische werking te ontplooien, waar
door lichte roesverschijnseien optreden, te 
vergelijken met die na alcoholmisbruik. Er 
treedt dan een onverschillige, lichtzinnige 
houding op t.o. de werksituatie, waardoor 
men verzuimt het filter te vernieuwen. 
Men erkent dan ook niet meer de eerste 
verschijnselen van een vergiftiging, nl. moe
heid, futloosheid, prikkelbaarheid, en na 
enige dagen is dof gevoel In armen en 
benen, die optreden bij acute vergiftiging. 
Wanneer de patiënt nu niet minstens 14 
dagen volledig rust neemt, ontstaat door 
gebrek aan ziekte-inzicht na een paar weken 
een ernstige aantasting van het zenuw
stelsel, waardoor verlammings- en gevoels-
stoornissen optreden In armen en de be
nen 
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geleverd worden. Het gaat hier tenslotte 
niet enkel om ozonvervuiling, maar ook 
nog om zware bezoedeling van het bo
demwater en uiteraard van de daarop 
geteelde tuinbouwprodukten. Bovendien 
IS methylbromide een gevaarlijk goedje, 
zowel voor de arbeiders die ermee wer
ken, als voor de tuinders en de ver
bruikers. 

In de media wordt duchtig gejongleerd 
met cijfers. Zo o.a. „de 1.500 banen die 
op de helling zouden komen te staan". 
Precies alsof bij het ontsmetten met stoom 
geen arbeiders meer nodig zullen zijn! 
Bovendien gaat het hier in hoofdzaak om 
een materie die de Vlaamse regering 
aanbelangt, maar dan weer federaal ge
zien, eveneens de betreffende minister(s) 
van Volksgezondheid zou moeten inte
resseren. 

Het wordt de hoogste tijd dat minister 
Pinxten, samen met zijn attaché, toch 
maar eens gaat praten met zijn Neder
landse kollega. Deze laatste is trouwens 
zinnens zich zwaar in te zetten om een 
biologisch verantwoorde land- en tuin
bouw daadwerkelijk en fel te stimule
ren. 

ceroicÊNts 
Hoe gevaarhjk het produkt wel is kunnen 
wij toesten aan enkele bedenkingen van 
een WIJ-lezer, „slachtoffer" en slechts na 
7 jaar erkend als 60% beroepszieke. 
Thans rolwagengebruiker! 
„Het is goed dat uiteindelijk aandacht 
besteed wordt aan de gezondheid van de 
mensen die met methylbromide werken, 
hoewel soms veel te laat. 
Daar er echter destijds niet het minste 
inzicht was betreffende de aantasting van 
het zenuwstelsel, waardoor verlammings-
en gevoelsstoornissen optraden in armen 
en benen, zijn er thans nog heel wat 
werknemers die hiervan nog de kwalijke 
gevolgen dragen. Thans is er wel iets 

veranderd inzake de werkomstandighe
den. Vroeger dachten wij dat wij veilig 
werkten met een door Volkgsgezondheid 
goedgekeurde filter. Nadien bleek dat 
men slechts veilig was wanneer men de 
behandelde ruimte betrad met perslucht 
en men niet meer de lucht van de ruimte 
moest inademen. 

Prof. Van Assche en zijn medewerkers 
weten sinds zovele jaren door hun ex
pertises hoe gevaarlijk deze produkten 
zijn. In de beginne was er nog chloor-
picrine aan toegevoegd, waardoor de 
ogen traanden. Dat was dan een... ver
wittiging! Om de planten in aanpalende 
serres niet te verbranden werd toegelaten 
dat deze „waarschuwingsstof" wegge
laten werd. Dat mensen eraan kapot gaan 
is van minder belang! 
Trouwens, het methylbromide veroor
zaakt brandwonden, bevriezing in de 
tweede graad. Uiteraard zal de verbruiker 
de meerkost moeten betalen wanneer er 
terug moet gestoomd worden. Wanneer 
het echter om de gezondheid van mensen 
gaat, zou dit niet in vraag mogen gesteld 
worden..." 

UITSLUITEND MET STOOM 

Dat de prijs van een goed produkt be
paald wordt door heel wat andere fak-
toren, weten wij sinds voorgaand seizoen, 
toen de prijzen van tomaten fel daalden 
als gevolg van massale invoer uit Spanje. 
Wellicht aan dumpingprijzen. 
Het beleid was er vlug bij om hiervoor 
400 miljoen fr. uit te trekken om de 
tuinders financieel te steunen. 
Wanneer het echter om de algemene 
volksgezondheid gaat, zou het beleid ze
ker niet krenteriger mogen zijn. Er zou 
dus uitsluitend ontsmet mogen worden 
met stoom en dan zien waar, hoe en of er 
bijgepast moet worden. 

Rik Dedapper 



Van al deze eigenschappen mochten wij 
getuige zijn bij de paar bezoeken die wij 
Wildiers brachten in St.-Job-in-'t-Goor. 
Wij bezochten hem in het kader van de 
VU-manifestatie Kuituur Zonder Muur 

(1991) en het verbaasde ons dat deze toen 
reeds bejaarde man onmiddelUjk bereid 
was zijn medewerking te verlenen. Naast 
deze gesprekken aanvaardde hij ook naar 
Brussel te komen om met anderen (ook 
niet-VU'ers) deze dag over het kultuur-
beleid inhoud te geven. 
In 1988 had Max Wildiers bij het Da-
vidsfonds zijn essay Het verborgen leven 

van de cultuur gepubliceerd en de partij 
wou het daarin behandelde tema, het 

D e pas overleden Max Wildiers verzamelde zoveel eigenschappen 

\. in zich dat het biezonder moeilijk is om ze in één artikel te 

beschrijven. Deze onmogelijke taak werd passend samengevat door 

joernalist Guido Van Hoof. „ . . . wie kan ooit de vriendschap van deze 

leermeester in beeld brengen, zijn even grote belangstelling voor 

mensen als voor ideeën, zijn eenvoud en ongekunsteldheid, zijn 

glimlach en hartelijkheid?" 

luisterbereidheid waren zo ontwapenend 
dat men niet kon geloven dat iemand met 
zo'n scherp verstand zo „gewoon" kon 
zijn. 

Wij halen zijn medewerking aan een VU-
manifestatie aan omdat Wildiers zeer be
zig was met de Volksunie. Guido Van 
Hoof noemt hem terecht een „geboren 
flamingant". Van kindsbeen af was Wil
diers vertrouwd met de twee hoofdlijnen 
van ons volksnationalisme - sociaal en 
demokratisch zelfbestuur - , hij achtte ze 
vanzelfsprekend en noodzakelijk. 
Daarom ook zag hij zijn priesterroeping 
verwezenlijkt bij de Minderbroeders en 
niet bij de Jezuïeten... 

Om zich te wapenen tegen deze evolutie 
onderkende Wildiers vijf vreugden van de 
geest (religie, wetenschap, geschiedenis, 
filosofie, estetika), de titel trouwens van 
zijn laatste boek. Wildiers heeft in zijn 
lange leven deze vreugden beleden, zij 
voedden zijn levenshouding, en was er
van overtuigd dat ze de mens in staat 
kunnen stellen in harmonie met zichzelf, 
zijn gemeenschap en de wereld te laten 
leven. Alleen kennis kan de mens vol
maakter maken, vrijer dus. Dat streefde 
hij ook na binnen de strukturen van de 
Orde en de Kerk waartoe hij behoorde en 
waarvan hij meer dan een keer de nadelen 
had ondervonden. Vrijheid van denken 

Max Wildiers overleden 
verstoorde evenwicht tussen kuituur en 
ekonomie, voor het politieke forum ver
talen. Wildiers was bereid om daarover 
een korte tekst te schrijven, deze werd in 
de brochure Kuituur, een totaalbegrip 

uitgegeven. Wij herinneren ons dat hij 
biezonder opgetogen was over de te
kening {Hydraulica van Leonardo da 
Vinci) die op de omslag stond afge
drukt. 

In de brochure, een goedgevulde no-
tedop, somde Wildiers vijf pijnpunten op. 
De auteur zag een waarachtig kultuur-
beleid niet los van het hele maatschap
pelijke leven waarin technologie, eko
nomie en bedrijfsbeleid de voornaamste 
plekken bezetten. Er onmiddellijk aan 
toevoegend dat deze vormen van kre-
ativiteit de eigenschap vertonen zich een 
soort alleenheerschappij toe te eigenen en 
voorrang op alle andere gebieden op te 
eisen. 

Om dat te voorkomen stelde Wildiers vijf 
prioriteiten: zorg voor het levensmilieu 
en de natuur, volksgezondheid, onderwijs 
gericht op de hele mens, het beheersen 
van de moedertaal, de waarde van het 
gezinsleven. 

In deze hier sumier weergegeven punten 
verwoordde Wildiers wat hij zich had 
voorgenomen te bereiken. „Het doel dat 

wij moeten nastreven is niet een vol

maakte samenleving op te bouwen. Wij 

moeten er ons tevreden mee stellen een 

leefbare wereld te vestigen waarin vrijheid 

en rechtvaardigheid harmonieus kunnen 

samengaan." 

Wij staan uitgebreid stil bij dit aspekt 
omdat de verkeerde indruk bestaat dat 
Max Wildiers een kamergeleerde was 
bezig met moeilijke dingen, iemand die 
ver van de mensen leefde. Integendeel! 
Uit zijn levensverhaal komt een man naar 
voor die zeer met de mensen en met zijn 
volk begaan was. Zijn genegenheid en zijn 

Wildiers had het geluk de eeuw bijna rond 
te leven, wat hem in staat stelde de oude 
en de nieuwe tijd te begrijpen. Van huize 
uit had hij kennis gemaakt met het daen-
sistisch gedachtengoed dat opkwam te
gen een mentaliteit die winst en stoffelijk 
voordeel nastreefde. De industrialisatie 
(„de voornaamste vrucht van de tech
nologie", schreef hij ooit) bracht niet 
alleen veel goeds maar in vele gevallen 
ook geestelijke armoede, niet alleen in 
Europa maar ook in de werelddelen waar 
Europa zich ging moeien. Als meest uit
gesproken vorm van dekadentie zag Wil
diers het oorlogsgeweld. „Oorlogen heb
ben steeds bestaan, maar nooit hadden zij 
zo een omvang of de vernietigende kracht 
als in de 20ste eeuw. Ook op dit gebied 
hebben miljoenen mensen onze techni
sche vooruitgang met hun leven be
taald." 

Wildiers nam het in dit konflik op voor de 
gemeenschap die weerloos staat tegen de 
nadelen en de gevaren van de techno
logie, de aftakeling van de natuur be
kommerde hem zeer. Hij vond „dat daar 
vandaag de echte misdaden tegen de 
mensheid begaan worden" en betreurde 
het dat wij koUektief ongevoelig blijven 
voor deze „vormen van kwaad". Of de 
oude oproep voor meer kuituur daarbij 
kon helpen was zeker aan Wildiers be
steed, maar hij zag deze niet louter als het 
beleven van kunsten en letteren. Wel om 
de macht van de technologie om te buigen 
„tot een bijdrage aan de opgang van de 
mens naar zijn waarachtige bestemming, 
een leven in harmonie en schoonheid." 
Omdat hij de vooruitgang van de tech
nologie op de voet volgde kende hij er de 
gevaren van en had hij een afkeer van 
haar alles overheersende macht. Hij zag 
deze als een nieuwe vorm van totali
tarisme, de derde na het kommunisme en 
het nazisme. 

en handelen gevoed door kennis en rede 
stijfde hem in de overtuiging dat de 
Vlaamse gemeenschap volmaakter kon 
worden wanneer zij politieke zelfstan
digheid had verworven. Deze zienswijze 
deed hem geloven in het programma van 
de Volksunie. Wildiers was een federalist, 
maar zag liever een konfederatie naar 
Zwitsers model en droomde luidop van 
een autoklever CB in analogie met de 
C(onfoederatio) H(elvetica)... 
De Volksunie heeft steeds op hem beroep 
kunnen doen, zijn naam prijkte herhaal
delijk tussen deze van vooraanstaande 
Vlamingen die de partij in moeilijke ogen
blikken steunden. Toen na het vertrek van 

Jaak Gabriels en co de VU haar Ik blijf-

kampape lanceerde schreef hij een 
briefje naar ons weekblad met de dui
delijke boodschap „Wees gerust: ik bHjf. 
Leve de VU." 

Later polste hij regelmatig naar de toe
stand binnen de partij, gaf kommentaar 
bij ingenomen standpunten en stelde 
honderduit vragen over nieuwverkoze-
nen, maakte vrijmoedige bemerkingen bij 
artikels in WIJ. Telkens gefundeerd, wel
levend, met kennis van zaken, bezorgd 
om de toekomst van de partij en haar rol 
in de verdere staats(her)-vorming. Het 
laatst bij de publikatie van het VU-tien-
puntenplan voor konfederalisme, hij 
vond dit een noodzakelijke stap. 
Op zaterdag 17 augustus is Max Wildiers 
te Ekeren overleden, eind vorige maand 
was hij 92 jaar geworden. Vandaag don
derdag wordt hij ten grave gedragen. De 
eucharistieviering heeft plaats om 11 uur 
in de kerk van Lochtenberg te St.-Job-in-
't-Goor. Een VU-delegatie, aangevoerd 
door voorzitter Bert Anciaux, zal aan
wezig zijn en een laatste groet brengen 
aan een biezonder man. Veelzijdig door 
zijn kreativiteit, zijn intelligentie, zijn 
vriendschap en trouw aan zijn volk. 

(mvl) 

Max Wildiers, 
1984. 

29 juli 1904. Geboorte te Antwerpen als zoon 
van Emiel Wildiers, aanhanger van de Mee
tingpartij en van priester Daens. Max volgt hu
maniora te Antwerpen en Neerpelt. 
11 juli 1920. Maakt de optocht mee waarin 
Herman Van den Reeck wordt neergeschoten. 
1923. Treedt binnen in de orde van de Min
derbroeders-Kapucijnen. Volgt de pauselijke 
universiteit te Rome, ontvangt er de pries-
tenwijding. 
1932. Leraar-teologie aan het studiehuis van zijn 
Orde te Izegem. 
1940. Wordt min of meer ontslagen en gaat 
biologie studeren te Leuven. Ontdekt er het 
werk van Pierre Teilhard de Chardin van wie hij 
een groot aanhanger en verdediger wordt. 
1944. Is in Brussel medeoprichter en aalmoe
zenier van de Zilvermeeuwtjes, een jeugdbe
weging voorkinderen van repressieslachtoffers. 
Is tijdens de naoorlog in de weer voor slacht
offers en familieleden van de repressie. 
1947. Broer Frans wordt tot twee jaar gevan
genis veroordeeld, was onder de bezetting goe-
verneur van Antwerpen en Brabant. Kardinaal 
Van Roev geeft de ordeoversten de opdracht 
maatregelen tegen Max te nemen vanwege zijn 
liefdadigheidswerk. Wildiers wordt vast mede

werker van De Standaard 
1950. Wordt verbannen naar St.-Job-ln-'t-Coor 
waar hij aalmoezenier wordt in een instituut 
voor gehandikapten. Verdiept zich verder in het 
werk van Teilhard die van Rome publikatie-
verbod krijgt. 
1952. Publiceert een eerste boek over de Char
din. Richt de Standaard der Letteren op 
1955. Verzorgt voor Editions du Seuil In Parijs 
een inleiding bij het werk van de Chardin. Wordt 
leraar in Antwerpen en Leuven. 
1962, 1963. Publiceert opnieuw over de Char
din, een van de uitgaven wordt in 11 talen 
vertaald. 
1964. Wordt Visiting Professor aan de univer
siteit van San Francisco, vs. 
1974 tot 1978. Docent aan de universiteiten van 
Leuven, Berkeley (VS) en Alberta (Canada). 
1976. Staatsprijs voor Essay. 
1985. Eredoctor Universiteit Antwerpen. 
1992. Eredoctor KUL. 
1991. Johan Fleerackersprijs van de Vlaamse 
Gemeenschap. 
1992. Joost van den Vondelprijs (Hamburg). 
1995. Publiceert het boek De vijf vreugden van de 
geest 
17 augustus 1996. Overlijdt te Ekeren. 
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't wereldbericht 
over Oost-België 

Mag ik u verzoeken volgende reaktie te 
publiceren op het artikel „Eenzijdig We
reldbericht" van Karel Jansegers j.1.), 
waarin de Radio 3-uitzending 't Wereld-

bericht over Oost-België (of „de Oost
kantons") en de Niermann-affaire „aan de 
kaak" gesteld worden. 

1. Verantwoordelijk voor de aflevering in 
kwestie van 't Wereldbericht was onder
getekende, en niet Liesbet Walckiers. 

2. Ik heb gedurende mijn twintigjarige 
carrière op de BRTN in mijn programma's 
herhaaldelijk aandacht gewijd aan de ge
schiedenis en de kuituur van allerlei „min
derheden": Hongaren in Roemenië, Po-
makken, Turken in Bulgarije en Grie
kenland, Slovenen in Italië, Walachen, 
Samen, zigeuners en zelfs - al tien jaar 
geleden - de Sorben. Door mij in hun lot te 
verdiepen ben ik tot de conclusie gekomen 
dat hun problemen beter opgelost kunnen 
worden door te ijveren voor civiele rechts
staten, waarin hun kollektieve rechten 
gerespekteerd worden als fundamentele 
mensenrechten, dan middels separatisme 
en het stichten van homogene voUcsstaten. 
In die zin ben ik, zoals Karel Jansegers 
opmerkt, inderdaad „een vijand van het 
nationahsme". 

3. In mijn uitzending wordt nergens be
weerd dat minderheden niet zouden mo
gen gesteund worden door regeringen of 
privé-organisaties van „volksgenoten" in 
het buitenland. Evenmin wordt ergens 
beweerd dat stichtingen die zulke steun 
verstrekken, en nog minder dat orga

nisaties die zulke steun aanvaarden, fas
cistisch zou zijn. 

4. Ook de Niermann-stichting is nergens 
fascistisch genoemd. De teneur van de 
uitzending lag in de lijn van het zeer 
voorzichtige oordeel van de Rat der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft: „dass 
bis vor kurzem Personen den Organen der 
Hermann-Niermann-Stiftung angehört 
haben oder als Berater fungierten, die dem 
rechtsextremen, bzw. neonazistische Spek-
trum zugeordnet werden". Tot deze „Per
sonen" behoren een leidend lid van de 
rechts-extreme Nationaldemokratische 
Partei, een (in Italië veroordeelde) bom
menlegger, een ex-Nazi-officier die een 
belangrijke rol speelde in het Ardennen
offensief. Zelfs indien de Niermann-stich
ting hierdoor nog niet fascistisch is, mag 
toch gesteld worden dat ze door haar 
connecties met deze personen zelf uit
gelokt heeft als zodanig bestempeld te 
worden. 

5. De Niermann-stichting heeft vermoe
delijk voor 90 miljoen hulp verleend aan 
jeugdverenigingen, katholieke scholen, 
kulturele organisaties en aan de PDB. 
Afgezien van de vraag naar de legaliteit van 
deze transakties, blijft het feit dat fi
nanciële steun van deze omvang een mate 
van afhankelijkheid kreëert, die politiek 
niet „gezond" is. 

6. Het zal niemand verwonderen dat fi
nanciële steun van deze omvang, verstrekt 
door een stichting die al dan niet met 
reden de reputatie van „rechts-extreem" 

p IS juli j.l. publiceerde ons weekblad een 

'kommentaar bij een aflevering van 't 

Wereldbericht (BRTN-Radio 3) dat gewijd was aan 

Oost-België. De maker van het programma, 

Raymond Detrez, verzoekt ons zijn reaktie op het 

artikel te publiceren. Wat wij bij deze doen. Hij zal 

het ons niet kwalijk nemen dat wij zijn antwoord 

door een naschrift laten volgen. 

> AKTUEEL > 

heeft, aan een gemeenschap die nog steeds 
erg getekend is door haar ervaringen met 
Duitsland tijdens en met België na de 
oorlog, geleid heeft tot een politiek schan
daal, tot ideologische polarisering en twij
fel aan de autonome instellingen. De Nier
mann-affaire zindert nog steeds na. Een 
grondig onderzoek, uitgevoerd in op
dracht van de Raad van de Duitstalige 
Gemeenschap, is nog steeds bezig. Een 
aflevering van 't Wereldbericht wijden aan 
deze zaak leek me dan ook verantwoord, al 
moesten daarvoor, zoals Karel Jansegers 
het uitdrukt, „verdachtmakingen" „her
kauwd" worden. 

7. Vertegenwoordigers van de Niermann-
stichting werden niet gekontakteerd. Sinds 
enkele jaren hebben zij systematisch ge
weigerd de pers (ook de Duitse televisie) 
over de affaire te woord te staan. 

Raymond Detrez, 
Producer Woord 

Radio 3. 

Naschrift 
1. Het Wereldbericht was aangekondigd 
als „een programma van Liesbet 
Walckiers". Wij konden dus niet weten dat 
wij ons van verantwoordelijke vergisten; 
waarvoor niettemin onze verontschuldi
ging-
De aandachtige (her)lezer van het ge
wraakte artikel zal bemerken dat dhr. 
Detrez niets inbrengt tegen onze beden
king over zijn geschiedenis van het bij 
België aangehechte Duitse gebied. 

2. Het is Detrez' volste recht, te menen dat 
„de problemen van nationale minderhe
den beter opgelost worden door te ijveren 
voor civiele rechtsstaten, waarin hun kol
lektieve rechten geëerbiedigd worden als 
fundamentele mensenrechten, dan mid
dels separatisme en het stichten van ho
mogene volksstaten". 

Als nationalisten zijn wij van de tegen
overgestelde mening. Het verschil tussen 
beiden wordt bepaald door wat men wil: 
(liefst rechtvaardig) bestuurd worden door 
een vreemd gezag ofwel zichzelf besturen. 

Waar het in dit verband echter op aankomt 
is de vraag of de vooraf vaststaande me
ning van de programmamaker hem niet tot 
een negatief vooroordeel heeft gebracht 
tegenover autonomistische oprispingen in 
Duits-België en nog meer tegenover hulp 
daaraan vanuit Duitsland. 
Daarom hadden we hem ondergebracht 
bij de tegenstanders ervan; terecht, naar 
uit zijn schrijven blijkt. 

3. Kurt Heine heeft het door ons gelaakte 
uitgangspunt (volksnationalisme is een ge-
modernizeerde vorm van fascisme en na
zisme) wel degelijk verwoord en van daar 
uit het optreden van de Hermann-Nier
mann-Stiftung veroordeeld. De anderen 
hebben het niet zo scherp gesteld, maar het 

was wel de toon van de hele uitzending. En 
de verantwoordelijke heeft daar geen af
stand van genomen. 

Anderzijds heeft Freddy Derwahl de „om-
koopbaarheid" beklemtoond van de per
sonen en organisaties die van de Her
mann-Niermann-Stiftung geld hebben 
ontvangen. Daarvan uitgaande heeft hij 
twijfel geuit aan de deugdelijkheid van de 
volksnationale (in dit geval Duitse) iden
titeit als grondslag van de autonomie der 
Gemeenschappen. Zulke zienswijze heb
ben wij aangevochten (want waarop berust 
anders de autonomie voor Vlamingen en 
Walen?), zonder te schrijven dat tijdens de 
uitzending die organisaties „fascistisch" 
zouden genoemd zijn. 

4. Het is merkwaardig dat iemands na
tionaal-socialistisch verleden alleen dan als 
bezwarend wordt aangehaald, wanneer 
hij/zij naderhand konservatieve of nati
onalistische aktiviteiten ontplooit; nooit 
wanneer die socialistisch of anderszins 
progressief zijn. Nochtans zijn er van die 
laatsten zeer velen, in de BRD en nog meer 
in de ex-DDR. 

Bepalend voor een oordeel over de H-N-
Stichting is niet het verleden van (som
migen harer) stichters of bestuurders maar 
haar aktiviteiten zelf. 

5. Is de steun die het Komitee voor Frans-
Vlaanderen geeft aan de Vlamingen die 
ginds tegen de Franse bierkaai vechten, 
dan „politiek niet gezond"? Heeft de H-
N-Stichting (politieke) voorwaarden ge
steld voor het uitgedeelde geld? Het ge
kende antwoord is: neen. 

6. De opschudding werd verwekt door 
belgicistische, anti-autonomistische perso
nen en kringen. De politiekers die er de 
dienst uitmaken zijn immers pionnen van 
Luikse partijen. Het doel, de aangehechte 
volksgroep opnieuw bang te maken voor 
haar eigen identiteit, is bereikt. 

In die zin inderdaad „zindert de Nier
mann-affaire nog steeds na". Ze zal zo lang 
mogelijk in leven gehouden worden. 
Een aflevering van 't Wereldbericht hier
over was zeker verantwoord, daarom nog 
geen eenzijdige. 

7. Het verwijt van eenzijdigheid is niet te 
ondopen door te verwijzen naar de wei
gerachtigheid van vertegenwoordigers van 
de H-N-Stichting. Waarschijnlijk zijn zij zo 
vaak op onbegrip en kwade wil gestoten 
dat ze de dialoog opgegeven hebben. 
Wat hiervan ook zij, de BRTN had mensen 
uit de PDB (Partei der deutschsprachigen 
Belgier) kunnen kontakteren of uit het 
INED (Institut für Erwachsenenbildung 
im deutschen Sprachgebiet). 

Of, bij gebreke aan dat alles, tenminste zelf 
de aandacht kunnen vestigen op het 
„noodgedwongen" eenzijdig-negatieve 
beeld dat opgehangen werd. Nu hebben de 
luisteraars slechts één klok gehoord: die 
van de beschuldiging. 



TAK breekt voerdorpen af!? 
Internet-gebruikers kunnen via hun com
puter boeiende informatie raadplegen. 
Bij hun zoektocht naar interessante web
pagina's botsen ze vaak op bizarre tek
sten. Het verging ons met anders. Zoe
kend naar informatie over het Vlaams 
Blok verzeilden we op de website van een 
„anti-fascistische" organisatie 

(http://www.knooppunt.be). Tussen een 
indexhjst met verwijzingen naar allerlei 
Blokorgamsaties troffen we ook het... 
Taal Aktie Komitee (TAK) aan. 
Benieuwd waarom TAK tussen de Blok-
organisaties staat gerangschikt, klikten 
we aan. 

„FÜHRER WOÖNS" 

Geniet u even mee van wat aangeboden 
wordt: „Het Taal Aktie Komitee is DE 

Vlaamse taalaktiegroep bij uitstek. Fithrer 

van het Taal Aktie Komitee is Guido 

Moons. Deze Jaalknokploeg' in Vlaams 

Blok vaarwater voert te pas en te onpas 

commando-raids uit om het uiterst-

rechtse gedachtengoed in ware SS-stijlaan 

de man te brengen. Onder de noemer 

,wandelingen' maken zij al jaren anders

denkenden en -sprekenden het leven zuur. 

Hun kommandostijl bi] hun optredens 

doet met onder voor datgene wat de oude 

VMO presteerde... Het ,originele' aan hun 

stijl IS weliswaar dat zij steeds de taal als 

uitvalsbasis gebruiken. Het kan gaan van 

zeer onschuldige verfakties over met Ne

derlandstalige reklame, tot het bezetten en 

afbreken van bvb. de Voerdorpen". 

Nu zullen we de laatste zijn om te ont
kennen dat er op bepaalde TAK-akties 
wel eens een halve gare opduikt met 
gemillimeterd haar, zwarte jekker en dito 
laarzen. Men kan erover discussieren of 
de TAK-leiding hiertegen kordaat genoeg 
optreedt. Maar alle TAK-militanten over 
dezelfde leest scheren is de waarheid 
geweld aandoen. Woorden als „comman-
doraids" en „SS-stijl" passen dus niet en 
zijn zonder meer schandalig. Wie Guido 
Moons een beetje kent zal hem geen 
Führer-allures toedichten! Het overgrote 
deel van de vreedzame TAK-akties is 
trouwens gericht tegen overtredingen van 
de taalwetten door Franstalige politici 
met imperialistische neigingen. Niets 
meer en niets minder! 
Blijft de vraag of men TAK zo maar kan 
onderbrengen in een lijst met neven-
organisaties van het Vlaams Blok. Wie de 
moeite neemt om de teksten van TAK-

LUXE-AUTOCARS 
Een uitzonderlijk 

comfort & service 

Reizen binnen- & buitenland 

Werl<lieden- en 

leerlingenvervoer 

E. Beneslaan 176 
1080 BRUSSEL 
(02) 411 27 18 

verantwoordelijken te ontleden zal daar 

negatief op antwoorden. 

ANDERE KLOK 

Op 13 juli j.l. schreef Julien Borremans 
(lid van de TAK-raad en van het hoofd
bestuur van de Vlaamse Volksbeweging) 
in De Standaard: „Wel moeten we er voor 

zorgen dat we met vervallen tot een 

gesloten en enge invulling van territo-

rialiteit, waar allochtonen met welkom 

zijn en moeten teruggestuurd worden (...). 

Inwijkelingen moeten daarom aangemoe

digd worden om zich in te passen en een 

plaats te vinden in onze maatschappij. De 

voorwaarden tot inpassing mogen zeker 

niet op basis van raskenmerken en bi

ologische afstamming worden bepaald". 

Dergelijke uitspraken staan toch haaks op 
het racistische 70-puntenprogramma 
waaraan de nieuwe Vlaams Blok-voor-
zitter halsstarrig vasthoudt. In oktober 
1995 had Borremans reeds man en paard 
genoemd: „Dit debat (over multi-kul-
tuur, pdz) is ongemeen belangrijk en sluit 

nauw aan bij de kommunautaire dtskussie 

die de Vlaamse beweging al decennia 

voert. Door dit dossier niet ter harte te 

nemen, heeft zij het Blok de monopo

liepositie gegeven. Want door haar zwij

gen, heeft zi] ongewild de indruk gewekt 

dat zij het niet oneens is met het Vlaams 

Blok, en wordt zij met die partij ver

eenzelvigd. 

Of is dat misschien de bedoeling van de 

radikale Vlaamse beweging^ De Vlaamse 

beweging mag niet in extremen vervallen 

en toegeven aan de hedendaagse pola

risatie binnen dit dossier". 

Wie trouwens verder gaat en nog andere 
geschriften (bijvoorbeeld het tijdschrift 
Meervoud) napluist zal al snel besluiten 
dat radikaal Vlaams-nationalisme niet ge
lijk staat met extreem-rechts of racistisch 
gedachtengoed. Het Vlaams Blok maakt 
zich dan ook illusies als het denkt dat de 
radikale vleugel van de Vlaamse bewe
ging haar 70-puntenprogramma zonder 
meer slikt. 

Als de „anti-fascistische" Internet-redak-
teurs hiervan overtuigd raken staan we 
weer een stap verder. 

Piet De Zaeger 
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Geen geweld 
op IJzerbedevaart! 

iiniiüiii 

' > U I T D E R E C I O ^ 

Na afloop van het VU-partijbestuur van 

maandag jl. werd volgende persmede

deling verspreid: 

VERDWENEN M H I T É S 

Het partijbestuur van de VU is diep 

geschokt door de gebeurtenissen die het 

afgelopen weekeinde aan het licht kwa
men. Het past niet in te spelen op de 
hoogoplopende emoties die de ontvoe
ring en mishandeling van de meis|es op
roepen. Toch mag niemand zijn verant
woordelijkheid ontlopen. Het is duidelijk 
dat de maatschappij nog beter moet be
schermd worden tegen mensen die tot 
zo'n misdaden in staat zijn. Een sereen 
parlementair en maatschappelijk debat 
over te nemen maatregelen moet gevoerd 
worden. Daarbij moeten we veel in vraag 
durven stellen. Niet alleen de gangbare 
juridische procedures maar ook het be
lang van het sociaal weefsel en de morele 
normen die onze samenleving hanteert. 
In een demokratie draagt iedereen hier
voor medeverantwoordelijkheid. Ook de 
politici. Daarom willen we nu reeds, zij 
het met enige schroom, duidelijk maken 

dat de VU met volle ernst en inzet het 
komende maatschappelijk debat hierover 
zal voorbereiden. 

ÖZE1?BE0EVAART 

In het vooruitzicht van de komende IJ
zerbedevaart roept de VU op tot eens
gezindheid op en veroordeelt het aan
gekondigde „geweld" van het Vlaams 
Blok. Want laten we duidelijk zijn: de 
voorzitter van het IJzerbedevaartkomitee 
het spreken beletten met een fluitjes-
koncert is allesbehalve demokratisch en 
geweldloos. 

De IJzerbedevaart blijft een strijdbijeen-
komst waar iedereen die het goed meent 
met Vlaanderen welkom moet zijn. Ver
schillende opinies moeten er zich in te
rugvinden. Dit mag met leiden tot lauwe 
stelhngnames. Wij verwachten dat het 

IJzerbedevaartkomitee opnieuw een ra-
dikale en duidelijke boodschap geeft. Een 
duidelijke eis voor meer autonomie zon
der te bezwijken voor de druk om er 
meteen een extreem-rechtse maatschap
pelijke boodschap aan te koppelen. Want 
dat is de ware bedoeling van de or
deverstoorders en niet de opgeklopte 
breuk tussen Vlaamse minimalisten en 
maximalisten. 

De VU vraagt de Vlaamse strijd- en 
kultuurveremgingen dan ook om met 
mee te werken aan deze provocatie die 
enkel de kracht van de Vlaamse beweging 
ondermijnt en een verdere Vlaamse ont
voogding hypotekeert. De VU zal haar 
leden en sympatisanten oproepen om met 
een waardige en besliste aanwezigheid de 
IJzerbedevaart als speerpunt van de 
Vlaamse strijd in ere te houden. 

OOST-VLAANDEREN 
Zo. 25 aug. LEDE: Busreis naar IJ

zerbedevaart. Vertrek om 9u. aan Vlaams-
nationalistisch ontmoetingscentrum Soe-
tekin, Nieuwstraat 32. Prijs: 250 fr (1 kon-
sumptle inöegr). Terug in Lede: 19u. in
schrijven: 053/80.48.22. 

ZO. 25 aug. SINT-CILLIS-WAAS: Met 
de bus naar Diksmuide. Vertrek om 7u. Kerk 
Meerdonk; 7u.l5 kerkDeKlinge; 7u.15 hoek 
Eeckbergstr; 7u.20 kerk St.-Cillis; 7u.30 
Dries St.-Pauwels; 7u.40 Kemzeke; 8u.50 
Dries Sinaai. Om I5u.45 bezoek aan De Dolle 
Brouw/erste Essen. Bus: 200fr, -12j. 100fr., 
brouwers: 70 ft. Inschrijven bij Lucie De 
Munck, 770.51.36. 

Zo. 1 sept. LEDE: vu-Barbecue in 
zaal 't Hofsmeer te impe. Aperitief (gratis) 
vanaf 12U.50. Kaarten aan 400 fr (-12j.: 200 
fr) bij tiestuursleden of drukkerij Het Rek-
laamblad, Nieuwstraat 19 te Lede. 

zo. 14 sept. LEDE: 7de Daensdag 
van Lede. 11u.: Mis in de St.-Martinuskerk 
van Lede. Homilie door eh. Paul Van de 
Winkel. I2u.: receptie en gratis broodmaal
tijd voor iedereen in Vlaams-nationalistisch 
centrum Soetekin, Nieuwstraat. Gevolgd 
door Vlaamse samenzang. 

vr. 20 sept. DEINZE: 14de Fami
liefeest in Volkskring, Markt Deinze. Inschrij
ven bij Maurits Waelkens. Org.: VU-Deinze. 

Dl. 24 sept. DEINZE: Voordracht 
door Herman Maes „200 jaar Burgerlijke 
Stand". Met bezoek aan tentoonstelling van 
WC over het onderwerp, in kelder bij stads-
biblioteek, Markt, Deinze. Org. l?odenbach-
fonds-Goossenaertskring. 

Za. 28 sept. DEINZE: 15U.30: Aka-
demische zitting: Hulde aan Herman Maes, 
70 jaar in Museum Deinze en de Leiestreek. 
Daarna receptie en feestmaaltijd in de Briel-
poort. 0rg.:K0K-Deinze. 

WEST-VLAANDEREN 
Zo. 25 aug. iZECEM: Vlaams Huis, 

4u.: start voettocht naar Diksmuide n.a.v. 
de IJzerbedevaart. Org.: Wandelklub Vlaams 
Huis. 

zo. 25 aug. KOMEN: Vlaamse 
School in Komen houdt na IJzerbedevaart 
een tuinfeest in de Vlaamse School, Kas
telenlaan 109 te Komen. Vanaf 14u.30: 
zangfeest. Vanaf I6u. hesp aan 't spit, ge
pofte aardappelen, groenten. (400 fr) Org.: 
Vlaamse School Komen i.s.m. Marnixring 
Grensland Lode De Boninge en VNSU. 

Zo. 1 sept. GISTEL: 6de Vlaams 
Spitfeest. Vanaf 12 u. in domein Torenhof 
op de Moerdijk, baan Gistel-Torhout. Met 
aperitief versgegrilde hespen, uitgebreide 
groentenschotel (400fn, -12j. 200fr). Kaar
ten bij bestuursleden of tel. 059/27.75.65 
(M. Bullynck) of 059/27.78.70 (R. Anseeuw). 
org.: vu-Gistel. 

Ma. 2 sept. OOSTENDE: Kursus Lek
ker koken voor diabeten. Op maandagen 2, 
9, 16, 23 en 30 sept. Telkens om 19u.30 in 
Oostends Trefcentrum, Aartshertogstraat 
4. Deelname: 3.000 fr (lessen en maaltijden 
inbegr). Inschrijven: 059/51.64.03 (Roden-
bachfonds - kantooruren), 059/26.77.30 
(Veerie Vanden Auweele) en 059/32.05.80 
(Martine Samyn) na kantooruren. Org.: Ro-
denbachfonds. 

Vr. 20 sept. OOSTENDE: „De dood 
met de kogel". Jan Verschaeren brengt het 
verhaal van Vindevogel ten tonele. Om 20u. 
in zaal Cenakel, K. van de Woestijnestraat 
33. Inkom: 250 fr, wk. 200 fr. Kaarten: Jef 
Tommelein, Meeuwenlaan 18 bus l , 8400 
Oostende (059/80.08.41). Org. Werkkgroep 
van Vlaamse Verenigingen. 

DO. 26 sept. lEPER: Bezoek aan de 
Luchtmachtbasis te Koksijde. Inschrijven 
ten laatste vóór 20/8 bij Kristien Deknudt-
Devlieger Meenseweg 226 te leper 
(057/20 25.37). Org.: Wl . 

VLAAMS-BRABANT 
zo. 25 aug. GRIMBERGEN: De bUS 

naar Diksmuide van VOS-Beigem vertrek 
Station Beigem om 8u., station Grimbergen 
om 8U.05. Na IJzerbedevaart verrassings-

bezoek. inschrijven bij Gaston Asselmans 
(269.20.77) Of vos-lokaai (269.32.10). Deel
name: 400 fr 

ZO. 25 aug. DIEST: IJzerbedevaart
komitee Diest naar Diksmuide. Ofwel met 
het openbaar vervoer, ofwel aansluiten bij 
bus Hasselt/Herk. Terug rond I8u. info en 
inschrijven tot 17/8 bij Maurits Sels 
(013/31.23.66). 

ZO. 25 aug. LENNIK: Bus naar IJ
zerbedevaart vanuit het Pajottenland. Ver
trek Markt Lennik-Centrum om 8u., via Bui
zingen. Terugkeer rond 15u. Meer info en 
inschrijvingen: 02/532.16.23 of 532.42.51. 

Zo. 25 aug. MEISE: Naar 69ste IJ
zerbedevaart. Opstappen bus aan Manke 
Vos (restaurant Rond Plein) om 8u.05. Ver
blijf in Diksmuide tot 17u. Bezoek aan het 
Treurend Ouderpaar, Dodenveld te Vladslo. 
Langs Deinze naar huis Prijs: 350 f r Org.: 
Karel Bulsfonds Meise-Wolvertem-Oppem. 

Za. 31 aug. KAPELLE O/D BOS: 
Mosselfeesten, van 11 u.30 tot 22u. in feest
zaal Sint-Jozef kring (aan de kerk van Kapelle 
o/d Bos). Ook op zondag 1/9 van 11u.30 tot 
I5u. Org.: VU-Kapelle o/d Bos. 

za. 21 sept. GRIMBERGEN: 
Vlaamse Samenkomst. Vanaf 18u.30, met 
gastspreker Etienne van Vaerenbergh over 
het Vlaams Parlement, nadien kaas- en wijn-
avond. In parochiezaal van Beigem. Org.: 
vu-Grimbergen i.s.m. VCLD. Info: Filip Van 
Hoeynissen, 02/269.60.58. 

LIMBURG 
zo. 25 aug. HASSELT: Vlaamse 

Kring Hasselt-Zonhoven en Herk-de-Stad 
reizen samen naar Diksmuide. Vertrek in 
Hasselt, Kol. Dusartplein: 6u.45; Herk-de-
Stad, Marktplein: 7u. Terug rond 18u. Prijs: 
volw. 450 fr, -14j. 150 fr Inschrijven tot 
17/8 bij Lieve Van Hoof (011/21.07.98) of 
Pol Bos (011/81.53.63). 

ZO. 25 aug. MAASEIK: Met de bus 
naar IJzerbedevaart. Na de bedevaart be
zoek aan Kortrijk. Deelname: 300 fr (stu
denten 100 fr). Opstapplaatsen worden bij 
inschrijving meegedeeld. Info en inschrij
ving: W. Rosiers, Wijklaan 21, 3680 Nee-
roeteren (86.35.38). Org.: IJzerbedevaart
komitee gewest Maaseik. 

Zo. 25 aug. HERK-DE-STAD: 
Vlaamse Kring Hasselt-Zonhoven en Herk-
de-Stad reizen samen naar Diksmuide. Ver
trek in Hasselt, Kol. Dusartplein: 6u.45; 
Herk-de-Stad, Marktplein: 7u. Terug rond 

18u. PrijS: volw. 450 fr, -I4j. 150 f r In
schrijven tot 17/8 bij Claire Vandebos 
(013/55.21.27). 

Zo. 25 aug. SCHOONBEEK: VU Fa-
milie-Fietseling. Vertrek om I4u. kerkplein 
Schoonbeek, richting Haspengouw. Org.: 
vu-Beverst-Schoonbeek. 

Zo. 8 sept. HOUTHALEN-HELCHTE-
REN: Kelchteren-kermis in domein 
Kelchterhoef Met vanaf 12u. muziek, dans 
en zang, visuele attrakties, straatteater ter
rasanimatie, rommelmarkt en kinderrom
melmarkt. Inkom 100 fn info: 
089/38.32.33. 

ANTWERPEN 
Za. 24 aug. ANTWERPEN: VUJO-arr 

Antwerpen gaat naar Vredesfietselingma-
nifestatie in Gent. Trein om 9u.28 in Ant-
werpen-Centraal, om 9u.32 in Berchem. 
Info: Bart Desmaretz (03/658.57.05) of 
MarkAndries (03/366.20.76). 

za. 31 aug. BERCHEM: wandeling 
met gids langs de grafmonumenten van 
bekende Vlamingen op Schoonselhof en 
Erepark. samenkomst om 14u.30 aan in
gang begraafplaats. Bijdrage 100 fr Org. 
Vlaamse Kring Berchem en Vlaamse Kring 
Borgerhout. Info: 321.19.86. 

Zo. 8 sept. BERLAAR: Bezoek het 
gemeentehuis aan de markt van waaruit 
een trajekt aanvat t.g.v. Open Monumen-
tendag.lnfo: schepen van Kuituur en On
derwijs: Walter Luyten (03/482.11.93). 

Ma. 9 sept. KALMTHOUT: De tuin 
door een vrouw alleen. Voordracht door 
ElsieD De Raedt voor FW-Kalmthout. Om 
20u. in De Raaf Withoeflei, Heide-Kalm-
thout. Toegang (1 kons.inbegr.) 150 fr, niet-
leden 250 fr Info: 03/666.57.77. Org. FW-
Kalmthout. 

Do. 12 sept. DEURNE: Publieke dis-
triktsraad met veaameling om I9u.115 
rondom oud-bureaulid Freddy Lorent die 
toelichtingen geeft bij de agenda van de 
zitting. Samenkomst In de spreekkamer 
1ste verdieping, Distriktshuis, Unolaan. Vrij 
toegankelijk voor belangstellenden. 

Wo. 18 sept. TURNHOUT: Voor
dracht door Louis Van Roy: „Brieven aan 
een kardinaal". Om 20u. in de warande, 
Keldercafé. inkom gratis. Org. Vlaamse 
Kring. Info: Klara Hertogs, Duifhuisstraat 
28/8, Turnhout, 014/41.45.79. 



D e winnaars van de wedstrijd in WIJ van 11 en 

25 juli j.l. zijn bekend. Voor hen die niet alle 

juiste oplossingen vonden, geven wij vandaag 

tekst en uitleg. 

De WIJ-wedstrijd van 11 en 25 juli 
vroeg de lezer om achter een 10-tal 
kryptische biografieën de naam van een 
'Bekende Vlaming' te plaatsen. De Vla
mingen waarvan het levensverhaal in het 
kort weergegeven werd hadden niet 
noodzakelijk iets met de Vlaamse be-
wegmg of met de Vlaamse zaak te maken. 
Elke bic bevatte bovendien een aantal 
'gouden tips' - in wat volgt in het kursief 
- die het de lezers iets gemakkelijker 
moest maken. Niet altijd even gemak
kelijk, zo bleek bij nazicht van de ant
woorden. 

A. MARCUERITETÖÜRCENAR 

Uit tal van zaken blijkt dat Marguerite, 
Antoinette, Jeanne, Marie, Ghislaine 
Cleenewerck de Crayencourt een grens
geval was. Ze werd in Brussel geboren, 
maar bracht haar kinderjaren door in het 
ouderlijk landgoed „de Zwarteberg" bij 
Belle (Bailleul). De Vlaamse afkomst van 
haar familie wordt o.m. beschreven in 
haar boek Archieven uit het Noorden. 
Het aantal boeken, het aantal prijzen, het 
aantal verre reizen opsommen zou te ver 
leiden. 

B. TUL UILÊNSPËCÏL 

Tijl Uilenspiegel is de hoofdfiguur van een 
Duits volksboek. Nadat het (16de eeuw) 
in het Nederlands vertaald, groeide Tijl al 
vlug uit tot een Vlaamse volksheld. Met 
het komen en gaan van vertalingen en 
herdrukken veranderde ook zijn geboor
teplaats: de enen beweren dat het in 
Duitsland was, anderen menen te weten 
dat Tijl wel degelijk ergens in Vlaanderen 
op de wereld kwam. Gezien de aanvang 
van het boek spreekt over de bloei van de 
hagedoorn staat het vast dat hij zijn eerste 
schreeuw in de meimaand liet. Tijl had 
met Nele een schat van een lief en in 
Lamme goedzak een zak van een vriend. 
Uilenspiegel zou in Damme begraven 
zijn, toch leeft hij voort in de Vlaamse 
volksaard. 

C. ERIC GEREIS 

Deze uit het Maasland afkomstige voet
baller {°1954) draagt de bijnaam De 
Leeuw. Zijn doorbraak kende hij bij het 
Luikse Standard. Later werd hij getrans
fereerd naar Milaan, maar kon daar om
wille van het omkoopschandaal tussen 
Standard en Waterschei, niet blijven. Na 
zijn schorsing kon Gerets opnieuw aan de 
slag bij M W uit Maastricht. Wegens 'te 
goed' verhuisde hij al snel naar het Eind-
hovense PSV Daar stuntte hij als de eerste 
Vlaming die de Europakup der Lands
kampioenen op zijn palmares mocht 
schrijven. De jongste jaren verdedigt hij, 
zij het als trainer, de kleuren gee/e« zwart 
bij Lierse. 

In 1954 was Frans Van der Eist erbij toen 
de VU gesticht werd. Na enkele maanden 
werd hij voorzitter van de partij. Van der 
Eist was ook de eerste die voor de partij 
verkozen werd in het nationale parle
ment. Tot aan de volgende verkiezingen 
speelde hi| er solo slim. De andere par
tijen waren het niet altijd met hem eens, 
maar konden wel ontzag opbrengen voor 
de manier waarop hij resoluut de Vlaamse 
kaart trok. Van der Eist heeft slechts één 
legislatuur als enige voor de VU gezeteld, 
daarna groeide de partij. De stichter
voorzitter van de VU heeft zich reeds 
geruime tijd teruggetrokken van het po
litieke toneel - en dus van het grote 

C. ERNEST CLAES 

Bruyninkx en Sterckx, als de vertolkers 
van De Witte, maar ook 'De heren van 
Zichem' verlenen aan Ernest Claes hun 
Vlaamse onsterfelijkheid. Claes wordt 
ook nu nog gelezen en één van zijn meer 

De maskers af! 
publiek - maar zijn naam blijft onlos
makelijk verbonden met de hertekende 
kaart van België. 

E. HERMAISr VAN DEN REECK 

Herman Van den Reeck werd geboren in 
1901, vlak na de eeuwwende. Als jon
geman stortte hij zich in het niet-politieke 
Vlaamse bewegingsleven en gaf hij uiting 
aan zijn ideeën die een mengeling vorm
den van nationalisme en socialisme. Op 
17-jarige leeftijd werd hij uitgever van De 
Goedendag, een scholierenblad. Herman 
hield, als pacifist, niet van het zwaard, 
maar kwam wel op een gewelddadige 
manier om het leven. Tijdens een 11 juli-
betoging in Antwerpen (1920) werd hij 
door een politie-inspekteur neergescho
ten. Zijn wedervaren werd beschreven 
door Michel Seuphor (pseudoniem van F. 
Berckelaers, een Antwerps flamingant) in 
de Franstalige roman 'Les evasions d' 
Olivier Trickmansholm'. In 1995 werd 
rond Van den Reeck een herdenking ge
organiseerd. 

F. MARC SLEEN 

Mare Neels, geboren in 1922, is vooral 
bekend geworden onder zijn anagram 
'Mare Sleen'. Sleen heeft nooit een voor
trekkersrol gespeeld in de strijd voor 
meer Vlaamse autonomie, maar bracht in 
de stripverhalen van o.a. De Kapoentjes 
en vooral Nero, wel op een treffende 
manier de Vlaamse volksaard in beeld. 
Zijn knotsgekke kreaturen als Thuisend-
floot en Madam Pheip gaan iedere dag 
weer, via de krant, als zoete wafels over de 
toonbank. Traditioneel komt er pas een 
einde aan een Nero-verhaal als de ge
zamenlijke familie zich tegoed heeft ge
daan aan een massa wafels. Van Sleen is 
voorts geweten dat hij graag op safari 
gaat. 

bekende werken, onder schuilnaam ge
schreven tijdens de repressiejaren, heet 
'De oude moeder'. Claes werd geboren in 
1885 en heeft, als schrijver, dankbaar 
gebruik gemaakt van zijn studies Ger
maanse filologie. Politiek aktief was Claes 
nooit, maar als ambtenaar in de Wetstraat 
steeds in de buurt. Claes stierf in 1968 en 
ligt begraven bij de abdij van Averbode, 
waar hij ook zijn eerste job uitvoerde. 

H. LEO BAEKELAND 

De Vlaamse chemikus Leo Hendrik Art
hur Baekeland (°1863) was een schit
terend student die, na een tijdje hoog
leraar te zijn geweest in zijn geboortestad 
Gent in 1889 naar de VSA emigreerde. 
Daar vestigde hij zich als zelfstandige 
chemikus. 

De ontdekking van het Velox-papier, dat 
door Eastman Kodak werd gekocht voor 
1 miljoen dollar, maakte hem op 34-jarige 
leeftijd schatrijk. In 1906 ontwikkelde hij 
een kunststof dk hij de naam van bakeliet 
gaf. Het materiaal veroverde de hele 
wereld, dat maakte hem nog schatrijker. 
Maar zijn nageslacht verbraste het ver
gaarde fortuin. 

L CHRIS LOMME 

Ook al werd deze dame geboren in Kort
rijk, het Texas van Vlaanderen (1938), 
wie naar haar luistert hoort aksentloos 
Nederlands. Lomme, wonend in Brussel, 
zal in de Vlaamse herinnering blijven 
leven als de aktrice die Marieke neerzette, 
de dochter van een schipper in de Vlaamse 
TV-serie 'Schipper naast Matilde'. 

Later zal zij ook nog hard labeur leveren 
in de gelijknamige TV-serie. Daarnaast is 
Lomme natuurlijk vooral bekend van 
haar rollen in diverse teaferstukken, van
daar ook haar vele gezichten. 

J. RAYMOND VAN HET 
GROENEWOUD 

De 'smoelste' aller Vlaamse zangers werd 
geboren in 1950 te Schaarbeek. Wanneer 
hij 18 is treedt hij op met het orkest van 
zijn vader Nico Gomez. Waarschijnlijk is 
het mede te wijten aan het Nederlands dat 
hij met één van zijn latere groepen 'De 
Centimeters' te kort komt voor een door
braak in de internationale top. Nochtans 
speelt hij op Pinkpop, een jaarlijks weer
kerend festival in het Nederlandse Ge
leen, met gemak het publiek plat. Ray
mond maakt er een specialiteit van terug 
te keren op momenten dat iedereen denkt 
dat zijn karrière in het slop zit. Onder 
meer 'Meisjes' en 'Je veux l'amour' heb
ben hem in de Vlaamse eeuwigheid ge-
katapulteerd. Recent deed Van het Groe
newoud nog een gesmaakte toernee on
der de noemer 'De minister van Ruim
telijke Ordening'. 9 

De winnaars 
De redaktie mocht een 100-tal antwoorden ontvan
gen, Slechts 9 (negen!) waren volledig juist. Door 
lottrekking kregen ze deze volgorde toegewezen. 
i5te prus: boekenpakket 
Erick Decoster, Dudzele 
2de tot 6de prijs: autostofzulger 
Johan Depestel, Roeselare 
Jozef Vermoesen, SInt-Jans-Molenbeek 
Rene Bn/naert, Heverlee 
Martin Van In, SInt-Michlels-Brugge 
Harry Van Herf, Zutendaal 
7de priJs: boek Leeuw van Vlaanderen 
Gustaaf Hereygers, Borsbeek 
8ste tot 9de pr(]s: straalplaat De Vlaamse 
Leeuw 
André Desmet, Wakken 
Jan Lenaerts, Wilrijk 
De antwoorden met slechts 1 (één) fout vallen ook In 
de prijzen. Zij winnen een boek: 
F Van Eisen, Hove, 
Jeroen Bosman, WIeze 
Hilda Paulussen, Deurne 
Carlne Vanyzere, Oostrozebeke 
Mieke Vanhorenbeek, WInksele-Delle 
Jan De Zaeger, Emblem 
Alex De Becker, Alsemberg 
Rutger Buys, Hove 
Luk De Temmerman, Bulzingen/Halle 
Jan Strynckx, Zele 
Proficiat aan onze winnaars. Zij krijgen binnenkort hun 
prijs thuisbezorgd! 
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DEZE WEEK IN 

GORDELEN 
1 september '96 

Knack 
MEISJES IN DE HEL 

Vragen en antwoorden bij de ontvoeringen die het land verbijsteren. 

CLINTON ONDER VUUR 
Schandalen achtervolüen Bill Clinton en toch blijft hij favoriet 

bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. 

DE NIEUWE DEUS 
Gesprek met Tom Barman over de lang verwachte nieuwe cd 

"In a bar, under the sea", in Weekend Knack. 

G R O O T deze week 400.000 frank prijzen: 12 weekends i.h. Dorint Hotel 
2 ! :oMER Brussels (2 overnachtingen voor 2 pers. + ontbijt) en 13 verblijven in het 
S I ^ K L . Dorint Hotel Spa Balmoral (2 overnachtingen voor 2 pers , half pension). 

KNACK MET WEEKEND KNACK, TELE KNACK 
EN VACATURE, NU TE KOOP! 

REIGERSNEST 
het vakantiehuis waar 

Vlaamse gezinnen 
thuis zijn. 

rustig gelegen te midden van een groot duinengebied, 
op nauwelijks 900 meter van het strand van St. Idesbald 

voor alle informatie: 
Prins Boudev^ijnlaan 39 - 8670 Koksijde - tel. 058/ 51 29 25 

^ DEVRIESE ^ 
woonverlichting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

^baan brugge-oostkamp^ 
!. 050 35 74 04 . ' 

TAVERNE-RESTAURANT 
NV JAN BREYDEL 
Brugsesteenweg 108 - 8460 OUDENBURG 
Telefoon 059/26.82.97 
Telefax 059/26.89.35 dinsdag gesloten 

Het enige restaurant uit de streek dat durft zijn verse vis te 
tonen (zie toonbank ingang) 

I Bruagë 
Specialiteiten: Visfondue 10 soorten -"* ' 

Visassortiment 7 soorten 
Senegalees Stoofpotje 

10 km Oostende 
De Haan . 

Hoevekip Valentine Thonart + kreeft. 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Kostuums 
naar maat 

HER ENK I f=nit 

mees 
/ Steentiouwersvest. 52 

ANTVI/ERPEN 

Tel.: 03/231.35.83 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
B.V.BA 
VLOER en MUURTEGELS 

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

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

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
TeL 052-42.32.46 

Wekeli jkse rustdag vr i jdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarl i jks verlof decennber De famil iezaak met traditie 

HETSEN 
Fijne midweek superweekend 

3 Nachten G 
Luxe kamer, stilte gratis, R 

3x gastronomisch A 
half pensioen, bierdegustatie, T 

Normandische pannekoek I 
met koffie, s 

tevens fietsen ter beschikking etc... 
6.500 fr. per persoon 10 Km van 

de laatste dag uw kamer Brugge & 
tot IS.OOu. Oostende 

Misschien het mooiste hotel in Vlaanderen 

Knip me uit = 
fles champagne 

Love Arrangement 1 Nacht 

Luxe kamer met dubbele 
whirlpool, 

Aperitief, Gastro-menu, 
champagne op 

de kamer, lekker lang slapen, 
kamer tot 15.00u. 

4.950 fn per persoon. 

Hotel De Stokerij Oudenburg 
Tel. 059/26.83.80 Fax 059/26.89.35 

Bel voor folder maar,wees er vlug bij!!! 

• • 
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e Centennial Games waren niet de beste uit de 

geschiedenis. Sportief niet en organisatorisch 

niet. „Het waren bijzondere Spelen" zegde lOC-

voorzitter Samaranch en daarmee wond hi] 

diplomatisch een doekje rond de wonde. 

OFFICIAL ATLANTA 
GAMES MASCOT 

^liPitn''^' 
Organisatorisch was Atlanta een itnoei-
boel. Zowat alles liep verkeerd. De Ame
rikaanse blufpoker werd ontmaskerd. 
Het hoera-geroep klonk uiteindelijk als 
een klaaglied. De Coca-Cola Games los
ten de verwachtingen niet in. We hoeven 
daar niet rouwig om te zijn. Vermoedelijk 
zijn veel ogen open gegaan. 
De organisatoren van Sydney 2000 zeg
den dat zij de Spelen aan de atleten zullen 
teruggeven. Duidelijker kon het niet wor
den gesteld, scherper kon het kwaad niet 
worden omschreven. De Spelen van At
lanta waren eigendom van de sponsors. 
De sport was het randgebeuren. Het stak 
de ogen uit en kwetste de waarnemers. 
Het onvermogen van de organisatoren 
wekte uiteindelijk op de lachspieren. De 
Amerikaanse zelfverheerlijking klonk be
spottelijk. 

Natuurlijk ging het IOC niet vrijuit. Er 
was geen enkele reden om twaalf jaar na 
Los Angeles terug te keren naar de Ver
enigde Staten, naar de standplaats van 
hoofdsponsor Coca-Cola. Een psycho
logische, om niet te zeggen deontolo-
gische, blunder die de geloofwaardigheid 
van de hele famihe ondermijnde. In de 
slotverklaringen werd trouwens deemoe
dig verklaard dat de Spelen nooit meer 
voor honderd percent aan het privé-
initiatief zouden worden uitbesteed... De 
les was geleerd. De grenzen van het 
mercantiel fatsoen waren ver overschre
den. Zelfs Samaranch, de uitverkoper van 
de Olympische traditie, was geschokt. 
Het wilde wat zeggen. Het absurde gi
gantisme en de vraatzucht van de on
dersteunende kommercie vormen de 
grote uitdagingen voor de opkomende 
generatie lOC-leiders. Voor de Jacques 
Rogges. Zij moeten komaf maken met de 
baronieën van de adellijke lOC-leden die 
zelfs na hun dood nog graag zouden 
uitgenodigd worden... 
Trouwens, ook in de „Belgische Olym
pische stal" moeten de paarden in het 
gareel worden gespannen. De begrijpe
lijke vreugde om zes medailles - naar 
onze normen inderdaad een wereldsukses 
- kon de innerlijke verdeeldheid niet 
verhullen. Niemand minder dan Adrien 
Vanden Eede staat ter diskussie. We kun
nen noch durven in deze een standpunt 
innemen maar dat de huidige voorzitter 
ter zijner verdediging de steun inroept 
van prins de Merode en ex-voorzitter 
MoUet wil wat zeggen... 

ROES 

Eigenlijk konden de interne geschillen op 
geen slechter moment in de openbaarheid 
worden gebracht. De sportwereld van 
België verkeert na Atlanta in een halve 
roes. De tijd is rijp om meer steun te 
vragen bij de respektievelijke overheden. 

Het staat vast dat internationale suk-
sessen overal een brede onderbouw be
zitten. Die moet door de overheid wor
den geleverd. Infrastrukturen, subsidies 
en een doordachte begeleidings- en eva-
luatiestruktuur zijn noodzakelijke voor-
waaarden om als sportnatie te kunnen 
overleven. Het BOIC moet in deze de 
grote bemiddelaar zijn. Beschikt zij daar
toe over voldoende goede mensen? Keren 
we nog even terug naar de Olympische 

vens mee. Deze is de snelste blanke spur
ter van het moment. Een voor ons land 
ongekende weelde. Er was natuurlijk ook 
Carl Lewis die twaalf jaar na Los Angeles 
in het verspringen zijn negende gouden 
plak won. Lewis is waarschijnlijk de atleet 
van de eeuw. Er was madame Longo. De 
Franse wielrenster die sportief gezien niet 

Keerpunt Atlanta? 
arena. Wie waren de grote uitblinkers, de 
namen die voor altijd met Atlanta zullen 
verbonden blijven? Ulla Werbrouck en 
Fred Deburghgraeve schreven nationale 
geschiedenis. Michael Johnson en Marie-
José Pérec domineerden het atletiekge-
beuren met hun dubbele triomfen op de 
200 en 400 meter. In een historische 200 
meter finale zoog de adembenemend 
snelle Amerikaan ook onze Patrick Ste-

meer verjaart, maar desondanks bleef 
volhouden tot ze die gouden plak vast-
kreeg. Een vrouw met een karakter van 
ijzer en staal. Een prototype. In de ploeg-
sporten, waarin onze atleten door hun 
afwezigheid schitterden, onderscheidde 
zich Nederland. Maar het Dream Team, 

dat het spektakel tot ongekende hoogten 
had moeten optillen, bleef beneden de 
verwachtingen. 

NIEUWE EEUW 
De Spelen hebben we dus gehad. De 
volgende worden gehouden in de één
entwintigste eeuw. Zal dan een nieuwe 
trend worden gezet? Natuurlijk wenst of 
kan niemand terugkeren naar het voor
bijgestreefde ideeëngoed van Pierre de 
Coubertin. Maar de tijd is rijp om de 
waarden opnieuw te rangschikken. Het 
gaat om de topsport. We weten dat die 
gekommercialiseerd is en dat de evolutie 
onomkeerbaar blijft. Maar de sport moet 
wel altijd de voorrang krijgen op de 
omgevingsfaktoren die plaats- en tijd
gebonden blijven. De geloofwaardigheid 
is de enige waarborg op lange termijn. 
Daarmoet over gewaakt worden. In die 
kontekst kan Atlanta misschien als keer
punt dienst doen. Eind juli begin augustus 
zijn in Amerika inderdaad onverhoopt 
veel ogen open gegaan. Daarom weigeren 
we te wanhopen. 

Gym Pie 

Atlanta '96: 

spelen van de 

kommercie, 

spelen van de 

sponsors... 
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Sterker dan de Ecu 
De bal rolt weer. In België, In Engeland, In 
Duitsland en in Frankrijk. Het eerste voet
balseizoen na het arrest-Bosman Is be
gonnen. Het gelijkt In niets op wat we 
voorheen zagen of veronderstelden. Het 
voetbal is sterker dan de Ecu. Het over
schrijdt de grenzen. Het vaagt ze uit. De 
helft van de Franse nationale ploeg voet
balt in Engeland. Gelijk welke nationale 
kompetitie wordt overspoeld door bui
tenlanders De ene al beter, of nog slech
ter, dan de andere. 

ZO IS DAT! 

Engeland Is het mekka van het wereld
voetbal geworden. Vernieuwde of zelfs 
helemaal nieuwe stadions. Uitverkochte 
voetbaltempels. Clubs met twintig of der
tigduizend seizoenkaarten. Geldschieters 
met kassen zonder bodems. Onuitput
telijke televisierechten en dito sponsors. 
The sky is the limit We meenden dat we 
alles hadden meegemaakt toen New
castle in extremis meer dan zevenhon
derd miljoen op tafel legde voor Alan 
Shearer, sinds een paar weken de duurste 
voetballer aller tijden. The Independant 
toch niet de eerste de beste krant, stelde 
een elftal samen dat in aankoop met meer 
geld opslokte dan Mister Shearer alleen. 
Hier komt de ploeg die in een Europese 
kompetitie geenszins zou misstaan; 
Schmeichel, Berg, Pallister, Southgate, Le 
Saux, Ripley, Redknapp, Kinkladze, Ginola, 
Cantona en Beardsley. De voetballiefheb-

Alan Shearer: man van 700 miljoen... 

bers onder de lezers knipperen nu zeker 
met de ogen. Ze dromen nochtans niet. 
Zo IS dat! 
In Italië, waar men dacht alles meege
maakt te hebben, lacht men om de Britse 
waanzin Een klein leger van de betere 
Italiaanse voetballers week uit naar... de 
eilanden waar, ongelooflijk maar waar, 
meer geld te verdienen valt. Ravanelli, 
eens de trots van Juventus, zette het 
noordoosten des lands op stelten door op 

de openingsdag een hattrick te scoren 
voor Middlesbrough. Wie vertrekt in dat 
met goud overlanden Engels kampioen
schap als titelkandidaat? Newcastle na
tuurlijk. In de voorbije vierentwintig 
maanden mocht Kevin Keeagan 2,5 mil
jard investeren in voetballersbenen. Onze 
„coiffeur" zou met dat geld ook een team 
kunnen samenkopen dat meespeelt voor 
de titel, laten we wel wezen En verder zijn 
er Manchester United, de titelverdediger, 
en het nog altijd erg Engels ogende Li
verpool. De suksesvolste kiub uit de Britse 
voetbalgeschiedenis zou na zeven moei
lijkejaren opnieuw met het sukses kunnen 
en moeten aanknopen. Hoe dan ook, de 
„Match of the day" zal zaterdagavondlaat 
een druk bekeken televisieprogramma 
worden Ook bij ons' 

Niets wijst overigens op dat in ons voetbal 
in de komende maanden veel zal te be
leven vallen. Club Brugge begon het kam
pioenschap als huizenhoog favoriet. An-
derlecht, dat wonderen verhoopt van de 
noodgedwongen verjonging, en Standard 
gaan door voor outsiders. Het zal allemaal 
wel waar zijn, maar ook Wilfned Van Moer 
zal meer naar buitenlandse dan naar bin
nenlandse wedstrijden moeten kijken in
dien hij zijn Rode Duivels op de voet wil 
volgen. Filip De Wilde, Gilbert Bodart, 
Regis Cenaux, Leonard, Scifo, Degryse, 
Nilis, Claeys, Wilmots- wat blijft er ons 
eigenlijk nog over. 

(gp) 
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Rond het baden in Oostende loopt nog tot 30 

eptember a.s. een schitterende dubbel

tentoonstelling: De baden van Oostende - James 

Ensor, satiricus. 

• T E N T O O N S T E L L I N G • 

Baden in zee of het besproeien van het 
Hchaam met zout zeewater ontstond in 
Engeland. Het was trouwens de Engels
man William Hesketh die in 1784 een 
aanvraag indiende om te Oostende op het 
strand een drankkarretje te mogen op
richten, dat betekende het begin van 
Oostende als badstad. 
In het eerste luik van de ekspositie wordt 
door middel van foto's, tekeningen, pren
ten, historische dokumenten, oude bad
pakken, ... een duidelijk beeld geschetst 
van het ontstaan van het baden in zee 
tijdens de 18de eeuw tot en met de vroege 
20ste eeuw. De bezoeker krijgt aldus een 
indruk van het hele sociale gebeuren, dat 
zijn ontstaan vond rond die toenmalige 
nieuwe rage van het „baden in zee". 
Het tweede luik van deze interessante 
tentoonstelling wordt gewijd aan een 
selektie van James Ensors satirische oeu
vre. Daarbij dient opgemerkt dat men 
erin geslaagd is praktisch het volledige 
satirische werk van Ensor bi)een te bren
gen. Zijn werk „Baden te Oostende " 
wordt volledig ikonografisch ondeed en 
gesitueerd binnen zijn oeuvre. 
Rond 1875 schilderde Ensor een aantal 
kleine studies van de duinen en de zee te 
Oostende, in subtiele schakeringen. Ook 
in de jaren 1880 blijft het landschap aan 
zee hem boeien, maar nu schildert hij 
krachtig met borstel en paletmes in 
warme, donkere tonen. Zijn toenmalige 
landschappen illustreren zijn intense be
langstelling voor de atmosferische om
standigheden en de natuurli|ke lichtinval. 
Men kan deze duin- en strandgezichten 
interpreteren als impressionistisch werk, 
waarin de menselijke figuur opvallend 
afwezig blijft en waarin ieder persoonlijk 
kommentaar van de kunstenaar ont
breekt. Dit werk, ook duidelijk aanwezig 
in het „Ensor-kabinet" van deze expo
sitie, kontrasteert zeer sterk met zijn 
latere satirische uitbeeldingen van het 
strandleven. 

GEÏSOLEERD 

Tussen 1880 en 1895 kende Ensor zijn 
meest kreatieve periode, waarin hij zich 
als onafhankelijk kunstenaar en vernieu
wer van Europees formaat zal ontwik
kelen. Binnen de kunst van zijn tijd bleef 
Ensor hoe dan ook een alleenstaand en 
nauwelijks begrepen figuur. Zijn visi

onaire landschappen en taferelen en zijn 
revolutionaire uitwerking van eerder tra-
ditonele onderwerpen situeren hem veel
eer in de kunstonwikkeling van de 20ste 
dan van de 19de eeuw. In de Brusselse 
avant-garde-kunstgroep, „Les Vingt", 
waarvan hij medestichter was, raakte hij 
volledig geïsoleerd, omdat hij zich met 
opzet distantieerde van de toen geldende 

omgeving, geeft hij nu een visionaire, 
vervormde en kritische interpretatie. De 
kunstenaar ontwikkelde hiervoor een on-
konventionele pikturale taal. 
In het werk Baden te Oostende, het 
kernstuk van het Ensorluik in deze ten
toonstelling, begaapt en begluurt Ensor 
een allegaartje van kijklustigen en een 
wriemelende massa baders. Literator An
dre De Ridder beschreef Ensors werk als 
een vereniging van „honderden van deze 
de zee beledigende indringers met hun 
gebreken en potsierlijkheden tot een dol
len narrendans in het water". Dit schil
derij overstijgt duidelijk de anekdotische 
satire en wordt een ware zedenschets van 
de hypokriete maatschappij. 
Letten we in dit werk slechts op de 
gehekelde figuren van de leidende stan-

Ensor en 
van 

de baden 
Oostende 

kunststromingen als symbolisme en neo-
impressionisme. Eerder miskend en toch 
hunkerend naar erkenning van zijn genie 
schilderde en tekende hij zichzelf als een 
gekwelde figuur, miskend en zelfs be
lasterd door zijn tijdgenoten. Ook als 
mens was Ensor geïsoleerd in het bur
gerlijke milieu, waarvan hij de spelregels 
en de hypokrisie steeds minder ver
droeg. 

Deze psychologische ingesteldheid kon 
hij ventileren in zijn spotwerken. Hij 
richtte zijn woede niet alleen tegen de 
kritici en zijn collegae-kunstenaars van 
„Les Vingt" maar tegen de hele maat
schappij, met al haar zelfvoldaanheid en 
konformisme. Dit alles blijkt overdui
delijk uit zijn tekeningen, etsen en schil
derijen uit de periode 1886-1896. 
Met zijn komplekse persoonlijkheid kan 
Ensor gerekend worden tot die groep van 
onaangepasten uit het fin-de-siècle, sa
men met Munch, Gaugin en Van Gogh, 
die alle vernieuwingen uit de kunst as
simileerden in een volstrekt persoonlijke 
verwerking van de werkelijkheid. Het is 
goed gedaan om dit satirische luik uit het 
oeuvre van Ensor te situeren in zijn 
totaaloeuvre en tegelijk te konfronteren 
met de werkelijkheid uit die jaren, waar
naar Ensor op kritische wijze verwijst. Dit 
is een perfekt geslaagd waagstuk. 

DE BADEN 

Tussen 1885 en 1895 ontwikkelt Ensor 
een heel persoonlijk expressionisme. In 
plaats van een vrijblijvende, vaak in-
timistische observatie van de mens in zijn 

den uit de maatschappij. De geestelijk
heid, die officieel fulmineerde tegen dit 
badtoerisme en alles wat er omheen 
draaide, maar waarvan een „dikbuikige" 
pastoor, nu vanaf de eerste rij staat te 
gluren! Ook het leger is aanwezig! Letten 
we verder op de allusies naar de lie
derlijke situaties, die zich in de badkarren 
zelf voordoen, of de tongkus op het 
voorplan beneden, of de onduidelijk 
68/69 be'nummer'ing van de badkar! In 
het water zelf is het een en al erotisch 
gewemel en gegluur. In ieder geval een 
bovenste best staaltje van de satirische 
kracht van James Ensor. Hij tekende 
zichzelf als medegluurder op het dak van 
de strandkar! 

SATIRE ZONDER GRENZEN 

Ensor schijnt duidelijk genoegen te be
leven aan het maken van dergelijke nar
ratieve werken, liefst „kolderieke" mas
sataferelen in vogelperspektief. Ik verwijs 
hier verder naar de etsen De Guldens-
porenslag en Romeinse Zegetocht. 
Te noteren valt, dat deze satirische wer
ken ontstaan in een periode, dat de 
schilder bijzonder veel belang hechtte aan 
het tekenen. Het tekenachtige karakter 
van zijn satirische werken valt op. De 
betekenis van de afbeelding is belang
rijker dan de pikturale neveneffekten. In 
het etswerk herneemt Ensor de tema's 
van zijn tekeningen en schilderijen. 
Ensors satire kent geen grenzen: bijtend 
bekritiseert hij de koning, de regering, de 
kerk, de kunstkritici, zijn vrienden, enz. 
Daarbij spaart hij ook zichzelf niet! Ensor 

overdrijft en vervormt zijn personages 
om de schijnheiligheid en korruptie van 
de wereld van zijn tijd af te beelden. Het 
masker, de travestie, het skelet en de 
Kristusfiguur doen hun intrede in zijn 
werk. Denken we hierbij slechts aan dat 
majestueuze werk De intrede van Christus 
te Brussel. Door zijn kontakten met de 
Brusselse intellektuele milieus is Ensor op 
de hoogte, van wat er leeft in de politieke 
linkerzijde en wordt hij vooral door het 
gedachtengoed van de progressieve li
beralen beïnvloed. Toch blijft Ensors hou
ding daarbij eerder cynisch spottend dan 
echt politiek geëngageerd. 
In het werk Calvarie stelt Ensor zichzelf 
voor als de gekruisigde, veroordeeld door 
de toeschouwers, de traditionele kritici 
en de progressieve kunstkring „Les 
Vingt". In De gevaarlijke koks wordt hij 
samen met andere kunstenaars als een 
slecht verteerbare maaltijd opgediend aan 
schrijvers en kritici van zijn tijd. Ensor en 
generaal Leman in gesprek over schil
derkunst lijkt een allegorie van de ho
peloze strijd tegen het kwaadaardig on
begrip, dat de kunstenaar overal meent te 
ontmoeten. Het werk De rechtvaardige 
rechters is waarschijnlijk een satirische 
allusie op de zaak Coucke en Goethals, de 
twee Vlaamse arbeiders die in een Frans
talig proces, waarvan zij geen woord 
verstonden, veroordeeld werden! Bij En
sor moet echter het hele rechtsapparaat 
het ontgelden. 

NIET MISSEN 

Wij kunnen niet anders dan lof toe
zwaaien aan de initiatiefnemers en uit
werkers van deze buitengewoon mooie 
tentoonstelling. Dit is niet zo maar de 
zoveelste „kunsttentoonstelling", resul
terend in een reeks naast elkaar op
gehangen kunstwerken. Dit is werkelijk 
een handig uitgewerkte tentoonstelling, 
gericht op een breed publiek, met een 
uiterst interessant en trouwens pikant 
luik van historische ontwikkeling van de 
stad Oostende en gekonfronteerd met het 
belangrijkse satirische oeuvre van wel
licht haar beroemdste kunstenaar-inwo
ner, James Ensor. Dit is niet te missen! 

Dirk Stappaerts 

c» De baden van Oostende. James Ensor, 
Satiricus. Dubbeltentoonstelling in de 
Venetiaanse Gaanderijen, Zeedijk, 
Parijsstraat te 8400 Oostende. Tot 30 
september 1996. Dagelijks toeganke
lijk van 10 tot 19u. 's Vrijdags van 10 
tot 22u. Toegangsprijs: volwassen 
100 fr. Kinderen -15j. gratis. Verdere 
info: Kultuurdienst Oostende, Stad
huis, Leopold U-laan, 8400 Oostende, 
tel. 059/80.55.00. 



TËR DOOD VEROORDEELD 
Txer recent, naar aanleiding van de Olympische Spelen, stond de 

doodstraf opnieuw m de belangstelling. Is deze straf tn België 

onlangs afgeschaft, in de VSA wordt ze nog altijd uitgesproken én 

uitgevoerd. In Ter dood veroordeeld doet joernaltst David Von 

Drehle een, het onderwerp ten spijt, boeiend verhaal over die 

doodstraf in de VSA. In een eerste deel doet hij een uitvoerig 

verhaal over de veroordeling en exekutte van John Spenkelink. 

Verderop m het boek, waarvan ook enkele uittreksels verschenen in 

Humo, laat hij de lezer kennismaken met het leven in 'Death row', 

de dodengang, een aparte gevangenisvleugel waarin veroordeelden 

op de uitvoering van hun straf wachten. Von Drehle schuwt daarbij 

het geven van details niet. De vele anekdotes en namen kunnen 

BOEKEN 

niettemin niet verhinderen dat zijn relaas zeer leesbaar is ge

worden. Ter dood veroordeeld' slaagt er wonderwel in het 

evenwicht te behouden tussen spektakel en de droge weergave van 

feiten. Daarenboven is het een, het onderwerp ten spijt, boeiende 

introduktte in de Amerikaanse rechtspraak, 

c» Ter dood veroordeeld, David Von Drehle, Uitg. Meulenhof-

Amsterdam, 1996, 480 blz., 900 fr. 

BEKEKEN WORDEN 
Enige tijd geleden kreeg Gerrit Komrij de niet onaangename 

opdracht om wat rond te gaan snuffelen tn de kelders van het 

Stedelijk Museum van Amsterdam. Aan de schrijver werd gevraagd 

om er, volledig naar eigen goeddunken, een aantal werken uit te 

pikken en er een expositie mee samen te stellen. Van het resultaat 

werd ook een mooi boek uitgegeven bij De Arbeiderspers. 

In Kijken is bekeken worden. Uit de kelders van Het Stedelijk 

wordt een overzicht gegeven van Komrijs keuze, voorzien door 

kommentaar van de schrijver. Alle schilderijen worden afgedrukt, 

wat het boek zeker prettig om kijken maakt. 

c& Kijken is bekeken worden. Uit de kelders van Het Stedelijk, 

Gerrit Komrij, Uitg. De Arbeiderspers - Amsterdam, 1996, 

198 blz., 799 fr. 

•>> KULTUUR • 

H et Gentse Sint-Baafsplein is voor de oude 
getrouwen nog altijd liet hart van Inet 

festival van Vlaanderen. Jaren geleden, toen het 
feest nog kleinschalig was, liepen alle wegen naar 
de katedraal. ledereen kende er iedereen. En Karl 

Böhm, dirigent van de beroemde Wieners, was 
bijna een persoonlijke vriend. 

Festival-nazomer 
Het Festival van Vlaanderen is uitgedijd 
tot in Zeeuws-Vlaanderen, van kasteel tot 
patriciërswoning, en van abdij tot ba
siliek. Tema dit jaar is „Ballingschap en 
Hoop", festivalster is pianist Jan Mi-
chiels, vurig pleitbezorger van de he
dendaagse muziek. We overlopen samen 
de agenda. 

We keren eerst terug naar ons uitgangs
punt, het Gentse Sint-Baafsplein. Daar 
heeft op zaterdagnamiddag 14 september 
de traditionele happening plaats. Er is 
straatanimatie en volksmuziek van min
derheden als Koerden, Armeniërs en zi
geuners. Er zijn exotische klanken uit 
Bali, Ruanda, Chih en Korea. Het New 
London Consort speelt oude Engelse mu
ziek. Het beroemde Hilliard Ensemble 
zingt „The Lamentations of Jeremiah" 
van de Thomas Tallis, de vader van de 
Engelse katedraalmuziek en - terloops 
gezegd - auteur van een uniek veer-
tigstemmig motet. En het Turner Quartet 
speelt kwartetten van Beethoven. 
's Avonds treffen we in de katedraal het 
City of Birmingham Symphony Orches
tra o.l.v. Simon Rattle, de wonderknaap 
van wie de Engelsen zeggen dat al wat hij 
aanraakt in goud verandert. Eerst komt 
een lichtvoetige simfonie van Haydn, dan 
de zevende van Bruckner met het mooiste 
adagio uit de muziekgeschiedenis, een 
treurzang geïnspireerd door de dood van 
de vereerde meester Richard Wagner. 
Philippe Herreweghe en Bach begrijpen 
mekaar. Niet te missen dus. Het Col
legium Vocale zingt motet, cantate en mis 
van de cantor uit Leipzig op donderdag 
19 september om 20u.in de Gentse Kar-
melietenkerk. 

Paul Van Nevel en Julien Schoenaerts zijn 
allebei buitenbeentjes. Samen zorgen ze 
op zaterdag 21 september om 20u. in de 
Gentse opera voor een bijzonder projekt: 
de osmose tussen het middeleeuwse trak
taat „Der Lübecker Totentanz" en vier
stemmige muzikale bedenkingen van 
Hugo Distier. 

„Il Giardino Armonico" komt uit Mi
laan. Barok is voor hen niet van fluweel. 
Vandaar hun voor sommigen te agressieve 

aanpak. Toch blijft hun taal verrassen. 
Locke, Bach en Vivaldi vullen hun pro
gramma op dinsdag 24 september om 
20u. in de Gentse opera. 
Wie van de Berlijnse kabaretmuziek uit de 
jaren 20/30 houdt, van de rauwe liedstijl 
van Brecht en Weill, van de cynische kijk 
op de maatschappij van de schilders Dix 
en Gross moet naar het koncert „Ont
aarde amusementsmuziek en donkere 
kroegen" op vrijdagen 27 september, 4, 
11 en 18 oktober, telkens om 21u. in 
Backstage te Gent (tegenover de Voor
uit). 

Zelfs achteloos in een platenzaak dwa
lend stoot je onvermijdelijk op de naam 
van John Ehot Gariner. De man munt 
immers uit door een persoonlijke en 

Paul Van Nevel. 

Gentse kern Is kloppend hart van Festival van Vlaanderen. 

Jullen Schoenaerts. 

integere visie op de weg die loopt van 
Bach tot Berlioz. Op maandag 14 oktober 
om 20u. is hij te gast in de Gentse Bijloke-
abdij met Beethovens vierde pianokon-
cert, het meest poëtische, en Schumanns 
vierde simfonie, een loflied op zijn ge
liefde vrouw Clara Wieck. Op zaterdag 5 
oktober om 20u. dirigeert hij in het PSK 
van Brussel een Brahms-programma. Zijn 
eerste pianokoncert is een brok emotie en 
hartstocht, beïnvloed door een zelf
moordpoging van zijn vriend Schumann 
en de virtuositeit van diens vrouw Clara. 
Brahms zelf vond zijn vierde simfonie zijn 
beste werk. Het is een meesterlijk or
gelpunt vol berusting, door de komponist 
in Wenen nog beluisterd enkele weken 
voor zijn dood. Op zaterdag 26 oktober 
om 20u. brengt Gardiner in het PSK 
Mendelssohns geestige en opgewekte to
neelmuziek bij Shakespeares „Midzomer-
nachtsdroom" en BerUoz' „Dood van 
Cleopatra" voor sopraan en orkest, vol 
passie en hevige gevoelens. De Zweedse 
mezzo Anne Sofie von Otter zingt de 
solopartij. Ze is de meest vooraanstaande 
koncert- en operazangeres van haar ge
neratie en maakte met Gardiner een lange 
rij CD-opnamen, van de melodieuze 
Haendel tot de rauwe Weill. 
Haydn en Mozart zijn al vaak opgepoetst 
en van roest ontdaan. Het Concerto Köln 
heeft daarin een eigen inbreng. Het ver
tolkt de beide klassieke meesters op 
maandag 16 september om 20u. in het 
konservatorium van Brussel. En Andreas 
Staler is een revelatie op de pianoforte. 
Wie graag op ontdekkmgstocht gaat moet 
naar het Mariinski-teater. Valeri Gergiev 
leidt ons naar minder bekend maar in
drukwekkend werk van Prokofjev („De 
verloving in het klooster") en Sjosta-
kovitsj („Katerina Ismailova") op dinsdag 
17 september om 20u. en donderdag 19 
september om 19u. in het PSK. De Rus is 
een soort tovenaar in die muziek. 
Nog even naar de abdij van Ter Kameren 
waar het ensemble Organium op woens
dag 9 oktober om 20u. liederen van de 
Duitse abdis Hildegard von Bingen 
brengt. Heel wat mensen die van stilte en 

wijding houden, waarderen deze ijle, 
mystieke klankwereld. 
In Mechelen staat de figuur van Flor 
Peeters centraal. In het kultureel centrum 
Antoon Spinoy loopt een tentoonstelling 
over hem. De Sint-Romboutskatedraal 
nodigt op zondagen 25 augustus en 1 
september telkens om 15u.30 een or
ganist uit die werk van de meester ver
tolkt. En Jo Haazen (beiaard) en het 
Antwerps Thebaans kwartet spelen op 
maandag 9 september om 20u.30 werk 
van Peeters en van zijn tijdgenoten Staf 
Nees, Jef Van Hoof en Gaston Fere-
mans. 

Ook in kleinere centra gebeuren boei
ende dingen. Een suite is een rij van 
dansen. Haendels watermuziek kan hier 
model staan. Patrick Peire volgt haar 
evolutie van Bach tot Stravinsky in de 
abdijkerk van Ninove op vrijdag 20 sep
tember om 20u.30. We vinden hem terug 
met koor en orkest in de kerk van Ger-
aardsbergen op zaterdag 19 oktober om 
20u. met een Haendelprogramma. Haen
del is een bron van melodie en barokke 
luister. Concerto grosso, orgelkoncert, en 
Coronation Anthems zullen dit bewij
zen. 

Wie van Mozart spreekt, denkt aan ver
strooiing en charme, Brahms roept ernst 
en weemoed op. Toch is de klank van hun 
klarinetkwartet gelijkaardig. Onder de 
charme van Mozart zit weemoed, onder 
de ernst van Brahms gedempte vreugde. 
Een originele tip tenslotte. In Brussel 
staan nog enkele patriciërswoningen in 
Art Nouveau-stijl die door de beelden
stormers werden gespaard. Sommige 
openen hun deuren voor jong muzikaal 
talent. Elk koncert wordt tussen 20u. en 
20u.30 voorafgegaan door een rondlei
ding en een kunsthistorische situering. Ik 
denk aan het hotel van Eetvelde waar op 
vrijdag 20 september o.m. Debussy te gast 
is, aan het hotel Charlier waar op vrijdag 
4 oktober cello en piano dialogeren, en 
aan het maison Cauchie waar op vrijdag 
11 oktober het Oxalysensemble optreedt 
in de formatie van blaaskwintet. 

(wdb) 
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TWISTER 
Zelfs SF-auteurs zouden vijf jaar geleden niet hebben kunnen 

voorspellen dat in het jaar 1996 een film als Twister op de markt 

zou verschijnen. En dat simpelweg omdat vijf jaar geleden de hier 

gebruikte speciale effekten nog ergens aan het rijpen waren in het 

brein van de een of andere geflipte compterfanaat. 

Je schrikt natuurlijk niet, want je ziet namen als Amblin En

tertainment en Kathleen Kennedy op de affiche staan. We 

daarenboven weet dat Spielberg in de buurt is, dat]an - 'Speed' -

De Bont regisseert en dat ook de naam Michael - 'Jurassic Park' -

Crichton van de partij ts, weet genoeg. 

NIEUW IN DE BIOS 

Aktie verzekerd dus. Wie tijdens een tornado een koe ziet 

voorbijvliegen hoeft zijn hoofd niet in te trekken, wie een 

tankwagen op zich ziet afstormen hoeft niet onder zijn zetel te 

duiken. U had het mogelijk al begrepen: de klimaks is over

weldigend stunt- en speciale effektenwerk, zoals nooit eerder 

vertoond. De realiteit in overtreffende trap, want wat vandaag nog 

in de cinema gebeurt, wordt morgen door het werkelijke leven 

geïmiteerd. De film is gewoon gemaakt voor het avontuur. Hij 

heeft tornadojagers als onderwerp, en vanaf de eerste beelden weet 

je waar ieder van de personages uiteindelijk zal belanden, maar de 

weg die wordt afgelegd is pure cinema. 

Twister heeft zoveel aktie-hoogtepunten als er hagel in een 

hagelbui zit. Tussen als dat geweld zitten akteurs Helen Hunt (die 

we kennen van de TV-serie Mad about you) en Bill Paxton, die er 

nauwelijks iets van terecht brengen, maar wie kan dat iets schelen f 

Als je naar de filmreuzen zou gaan kijken dan zou je Twister een 

John Huston film zonder sterke karakters en weinig diepgang 

kunnen noemen, een John Ford film zonder cowboys, maar 

bovenaal een Howard Hawks film met een mix van His girt Friday, 

Hatari, Rio Bravo, Only Angels Have Wings en El Dorado. 

Gewoon leuke cinema. {***) 

Willem Sneer 

< MEDIALANDSCHAP <f 

1fe=# Boulevard du rhum Een dranksmokkelaar 
ontmoet op een van zijn vele tochten de filmaktrice 
die Inij ai iang aanbad. Zij worden bondgenoten en 
beieven heei wat avonturen. Brigitte Bardot en Lino 
Ventura amuseren zicin kosteiijk in deze Frans-ita-
liaansefiim van Robert Enrico uit 1971. Zat. 24aug., 
VTM om 23u.ao 

^=9 Koko Flanel in zijn tweede fiim belandt Ur-
banus in de modewereld en wordt fotomodel. Er werd 
duidelijk heel wat geld gespendeerd aan deze pro-
duktie maar het resultaat is niet navenant Toch werd 
deze klucht van Stijn Coninx uit 1990 een kassukses in 
Vlaanderen en Nederland. Zon. 25 aug., TV 1 om 
20U.20 

^J^ The Razor's Edge Een jonge Amerikaan over
leeft de Eerste Wereldoorlog en gaat op zoek naar de 
zin van zijn leven, terwijl ook zijn vrienden niet 
ontsnappen aan allerlei problemen. Ambitieuze ver
filming van een roman van Somerset Maugham, met 
Bill Murrey en Theresa Russell. Maan. 26 aug., TV 2 
om 22u. 

Noordwaarts 
In Nederland ging afgelopen zondag 
Sport 7 in de ether. Zoals de naam al 
aangeeft zal het kanaal uitsluitend sport 
in de huiskamer brengen. Rond de op
richting ervan was bij onze noorderburen 
nogal wat te doen. Sport 7 is immers, 
naast de bijdrage van enkele privé-part-
ners, voor een groot deel een initiatief van 
de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond 

zelf. De KNVB houdt daarmee zelf de 
touwtjes en de winst in handen. Ne
derlandse sportliefhebbers die voetbal 
van eigen bodem willen zien, zullen 
voortaan in de eerste plaats aangewezen 
zijn op het nieuwe station. Door het 
ontbreken van voldoende decoders is 
Sport 7 voorlopig nog gratis te ontvangen 
in bijna heel Nederland. Zodra de ap
paraten beschikbaar zijn, zal voor het 
bekijken van Sport 7 een abonnements
geld betaald moeten worden. 

Sport 7 heeft in de figuur van Carl 

Huybrechts ook een Vlaamse inbreng. 
Huybrechts verruilde onlangs zijn vaste 
stek op de sportredaktie van de BRTN om 
te werken aan een programma voor VT4. 
Op Sport 7 zal zijn inbreng zich voorlopig 
beperken tot het leveren van een bijdrage 
met voetbal uit de voetbalkompetitie van 
België. Voorts is het niet uitgesloten dat 
Huybrechts losse medewerker blijft van 
de openbare omroep. 
Carl Huybrechts is niet de enige Vlaming 
die op de Nederlandse televisie terug
keert. Ook 'Droomfabriek-' en 'Dozen'-
man Bart Peeters werkt aan een nieuw 
programma voor de Nederlandse omroep 
AVRO. In Lalala-live ontvangt Peeters 
gedurende acht weken een muzikale gast. 
Peeters werd vorig jaar nog met veel 
bombarie bij VTM ingehaald. Zijn pro
gramma's de Vliegende en Liegende Doos 

Carl Huybrechts binnenkort op VT4, 
Sport 7 en BRTN. 

behaalden echter niet de verhoopte kijk
cijfers en werden, door hun hoge kost
prijs, zelfs mede de oorzaak genoemd van 
de minder goede financiële situatie van 
VTM. Benieuwd of Bart beter doet in 
Nederland. 

1fe=# Tekens: Hotel Belgica Kunstdokumentaire 
van Guido De Bruyn, in de vorm van een literaire 
wandeling door Brussel dat vooral in de vorige eeuw 
onderdak bood aan grote buitenlandse schrijvers 
(Balzac, Veriaine, Rimbaud, Hugo, Byron ..) op door
reis of op zoek naar politiek asiel Dins. 27 aug., TV 1 
om 2 2U.50 

Joanne woodward en 
Paul Newman In de 
familiekroniek Mr. and 
Mrs. Bridge, woensdag 
28 aug. op TV 2 om 
22U.05 

'&=!^ Oklahoma, de tip van de Ijsberg Op 19 april 
1995 vernielde een krachtige bom een regerings
gebouw in het centrum van Oklahoma. De trieste 
balans. 168 doden en ruim 600 gewonden. De ver
moedelijke dader is Timothy McVeigh, 27 jaar oud en 
veteraan in de Colfooriog. in Panorama, een re
portage over de motivatie van een terrorist. Dond. 29 
aug., TV 1 om 22u.20 

^J? Le Grand Pardon Alexandre Arcady draaide in 
1981 deze Franse versie van The Godfather. Raymond 
Bettoun, bendeleider en pater familias, ongeveer 50 
jaar, is een vastberaden maar humeurige man. Hij 
heerst met ijzeren hand over de goktenten en bor
delen van Parijs. Naar aanleiding van het doopsel van 
zijn kleinzoon geeft Bettoun een feest op zijn bui
tenverblijf. Wie ook in de buurt is, is kommissaris 
Duché. Met Roger Hanin, Clio Goldsmith en Jean-Louis 
Trintignant. Vrij. 30 aug.. TV 1 ul 23U.40 

M 

,,Als ge dat wilt hebben, dan moet 
ge daar maar voor werken," placht 
onze moeder altijd te zeggen wan
neer wij weer eens met de vraag 
om een koersfiets, een spelkom-
puter of een skate-bord thuis kwa
men. Eén keer gewerkt en een 
voldoende hoog bedrag bijeen ge
spaard werd evenwel zelden tot de 
beoogde aankoop overgegaan. 
Ofwel was de bevlieging alweer 
voorbij, ofwel konden wij het niet 
over het hart krijgen om het zuur
verdiende geld te besteden aan 
iets wat daarvoor ook niet levens
noodzakelijk was gebleken. 
Inmiddels weten wij dat zelfs met 
hard werken niet alles te koop is. 
Vanuit diezelfde wetenschap ko
pen wij dan ook bij regelmaat een 
biljet van één of andere loterij. 
Vroeger was het voldoende zo'n 
formulier te kopen en het enkele 
dagen later te vergelijken met de 
winnende cijfers in de kranten. Met 
de huidige loten is één en ander 
sterk vereenvoudigd. Door simpel
weg een laagje van je biljet weg te 
krabben, weet je dadelijk of je 
gewonnen hebt. Voor de aankoop 
van een 'automatische wegkrab
ber' moeten wij eerst nog wat 
werken, of winnen natuuriijk. Maar 
dat laatste blijft voorlopig een 
droom. Een droom waarin wij plots 
met de noorderzon vertrekken 
naar een exotisch, maar onbe
woond eiland. En dat allemaal zon
der dat iemand daar ooic maar iets 
van weeü. 

Precies dat laatste weerhoudt ons 
ervan om een lotje van Teleicwinto 
te kopen. Eens een winnende 

kombinatie weggekrabt, dient de 
eigenaar, wil hij meer verdienen, 
immers met zijn kop op het scherm 
te verschijnen, ledere zaterdag
avond opnieuw worden de win
naars onthaald door gastheer Hans 
Otten. Dit jongmens heeft de 
moeilijke opdracht om mensen 
een rad voor ogen te houden zon
der dat ze ernaar mogen kijken. 
Het systeem is kinderlijk eenvou
dig: draal aan het rad, en zet het 
bedrag waarop het balletje stil 
blijft liggen op de bankrekening. 
Met iets of wat goede wil kan het 
geheel in één minuut afgelopen 
zijn. 

dienst Misschien omdat hij Hans 
zo te kakken had gezet, won hij 
maar 250.000 fr. 
Nu kunnen wij het verkeerd be
grepen hebben, maar Hans lijkt in 
dit programma maar één opdracht 
te hebben meegekregen: 'Zorg er 
ten allen tijde voor dat de kan
didaten slimmer lijken dan jij!', Ot
ten kwijt zich biezonder goed van 
die taak door vragen te stellen als 
'Boodschappen doen, wat houdt 
dat in?' en 'Wat doet een kas
sierster van een zwembad?'. ,,De 
mensen komen binnen en betalen 
een ticket" antwoordde de kan
didate „Jajaja" besloot Hans met 

Tele-kwatsj 
Telekwinto, zaterdag 17 augustus 1996, vfM 

Maar, driewerf helaas, zo hebben 
de uitvinders van deze tombola 
het met gezien. Vijf winnaars zullen 
koste wat kost eerst iets over zich
zelf moeten vertellen en mogen 
dan pas geld verdienen. Dat leidt 
tot hilarische toestanden en flink 
wat ge-ouwehoer. Zo beloofde 
Hans ons bij de inleiding van het 
programma dat wij 'er geen spijt 
van zouden krijgen dat we keken' 
want 'vanavond hebben is één van 
onze kandidaten een hoofdbriga
dier uit Gent'. „Een hoge piet, zeg 
maar," verduidelijkte de vader van 
alle gastheren. De man zelf was 
later in het programma beschei
den genoeg om te zeggen dat die 
titelatuur in feite uitsluitend te 
danken was aan het aantal jaren 

een verwondering in zijn stem 
alsof hij juist leven op Mars had 
ontdekt. 
Nee, deze aanwending van zend
tijd - een programma kan je 'Tel
ekwinto' toch bezwaarlijk noemen 
- is aan ons niet besteed. Al was het 
deze zomer wel één van de wei
nige programma's die voldeden 
aan het kriterium om in onze ko
lommen te worden opgenomen: 
van Vlaamse makelij én niet eerder 
uitgezonden. Wie de afgelopen 
maanden naar de BRTN heeft ge
keken, moet door de ontelbare 
herhalingen immers meermaals 
het gevoel gehad hebben dat de 
winter nog steeds in het land 
was. 

(Krik) 
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Benelux 
De Benelux leidt een sluimerend be
staan. Voor buitenstaanders als ik heeft 
Benelux geen reden van bestaan meer. 
Alle regio's in de Benelux zijn aparte 
ekonomische entiteiten geworden. Ook 
op politiek vlak drijven de verschillende 
regio's verder uit elkaar. Wanneer dok
tert een professor eens een nieuw sys
teem uit waarbij Benelux kan omge

vormd worden tot één politieke staat 
naar het model van Zwitserland? Alle 
deelstaten zouden de grootst mogelijke 
bevoegdheden krijgen op kultureel, 
ekonomisch en financieel gebied. 
De verschillende deelstaten zouden on
derling kunnen samenwerken zoals ze 
zelf verkiezen zonder te moeten re
kening houden met een andere deel
staat. Op die manier kan Vlaanderen zich 
loswrikken van Wallonië en kan er een 

hechtere band ontstaan met Neder
land. 
Anderzijds kunnen alle deelstaten sa
men hun stempel drukken op het Eu
ropees beleid door met één stem naar 
voor te treden. 
Of zou een federatie Nederland-Vlaan-
deren al voldoende zijn om sterk te 
staan tegenover de groten van Eu
ropa? 
In elk geval, zoals het er nu voorstaat, 

heeft België op zich weinig in de Eu
ropese politieke pap te brokkelen daar 
Europa geregeerd wil worden door 
Duitsland en Frankrijk. 
Ik zou graag (in dit blad bijv.) eens een 
zinnig artikel lezen over de toekomst en 
de plaats van Vlaanderen in Benelux en 
Europa. 

H. Van Ransbeeck. 
Dendermonde 

<̂  W E D E R W O O R D • 

Diskriminatie 
Burgerlijke gehandikapten in de federale 
„staat België" genieten van een Napo-
leonistisch sisteem, nl. het fameuze BOBI 
{Belgisch Officieel Barema Invaliditeit). 

Dit sisteem is reeds een halve eeuw bron 
van ergernis bij gehandikapten die aldus 
aan willekeur van dokters en een wel-
weters-ambtenarij ondergeschikt zijn. 
Men goochelt met ekonomische waarde, 
zelfredzaamheid e.d. begrippen meer. De 
invaliden blijven inmiddels het kind van 
de rekening. Om niet te spreken over de 
verschillende sistemen die worden ge
hanteerd onder vorm van slachtoffer-
arbeidsongeval, oorlogs-invalide, thans 
Navo-mvalide (aub!) enz... 
Net of dat een burgerlijke invalide vóór 
ongeval of ziekte die tot amputatie van 
een funktioneel orgaan leidde nooit geen 
belastingen, sociale wetgeving, enz... 
heeft betaald aan de staat België! Een 
funktioneel lichaamsdeel moeten missen 
is voor iedereen gelijk! 
En wanneer men absoluut een duur sis
teem van advies, tussenkomst, aanvaar
ding (en noem maar zelf verder op) in 
stand wil houden (de dolle Belgische 
ziekte!) dan bij voorkeur vanaf PDG tot 
portier bevolken met échte invaliden en 
niet ergens iemand aan de balie van het 
gebouw neerpoten (cfr. Zwarte Lieve-
Vrouwstraat!) die blijkbaar invalide is. De 
burgerplicht is daarmee volbracht! 
Wanneer de Dienst voor integratie van 
invaliden in het sociale leven er slechts is 
om terug machtswellust en absolutisme 
(cfr. BTW-vrijstellingen aankoop auto) in 
de hand te werken en hierdoor zelfs een 
deel van de ekonomie stagneren (want 
invaliden kopen ook nog eens iets anders 
dan medikaties), dan moet die dienst 
doodeenvoudig opgedoekt worden. 
Stop de burokatie-willekeur tegenover 
burgerlijke invaliden (en wie heeft niet zo 
iemand in zijn familie?) die men zelfs in 
de kommunistische „ex-aartsparadijzen" 
niet meer aantreft. 

Paul Ortmann, 
De Pinte 

Leger des Hells 
Bij deze wens ik met klem te protesteren 
tegen de verspreiding door Het Leger des 
Heils van tweetalige strooibiljetten in 
Mechelen. 

De plaatselijke afdeling van Het Leger des 
Heils was decennia geleden ook reeds 
aktief in Mechelen, en toen werd mis
schien nog getolereerd dat reklame in 
twee talen gemaakt werd. 
Het Leger des Heils zou heden ten dage 
echter moeten beseffen dat de situatie 
totaal veranderd is en Mechelen in het 

(grondwettelijk vastgelegde) eentalige 
Vlaanderen ligt. 

Bovendien, en dit tart toch wel elke 
verbeelding, is de Nederlandstalige versie 
dan nog in schabouwelijke stijl en vol 
fouten opgesteld. 

Ofschoon ik mij als Vlaming in mijn 
taalgevoel gekrenkt weet, behoud ik ech
ter toch de volste waardering voor de 
mensen van deze organisatie. 
Zo wens ik ze alle sukses tot met hun 
tweede winkel en hoop dat zij in de 
toekomst respektvoUer zullen optreden 
naar de Mechelaars toe! 

Mare Hendrickx, 
Mechelen 

Fenlx 
We zijn terug van enkele dagen Hoge 
Veluwe tussen Arnhem en Apeldoorn in 
Nederland, amper 200 km. van Vlaan
deren. 

Zon en nog eens zon, fietsen, wandelen, 
genieten van gods schepping uit de eerste 
hand: hektaren ongerepte natuur, bos en 
hei. 
De dorpjes rond het reservaat varen er 

wel bij. Zo maar even 18.000 mensen 
verdienen in of rond dit natuurpark het 
dagelijks brood. Fietsers, wandelaars, rui
ters hebben hun eigen net van paden. 
Middenin het park ligt het Kroller-Möl-
ler-museum en het edukatief museonder, 
een bezoek overwaard. Inkom: 8 gulden 
(witte fiets inbegrepen) per persoon. 
Waarom kan dit niet bij ons in Limburg? 
Voeg daar nog een uitgebreid sportcen
trum bij met een atletiekpiste en een 
olympisch zwembad en je hebt een uniek 
aanbod. 

Maar ja, sommige beleidslui blijven te-
gen-beter-weten-in vasthouden aan het 
volkomen zinloze Fenixprojekt, Miljar
den weggegooid geld aan plannen en 
studies. Wie is er wel bij gevaren? 
Een toekomstprojekt voor Limburg? De 
Hoge Veluwe staat model. 

Wilfried Rosiers, 
Neeroeteren 

Sharon Stone 
Tot mijn niet geringe verwondering las ik 
bij de kapper in de Humo een interview 
met VU-voorzitter Bert Anciaux waarin 

deze laatste min of meer te kennen geeft 
dat hij wel eens gratis van bil zou willen 
gaan met de - inderdaad aanlokkelijke -
aktrice Sharon Stone. Op de foto die erbij 
hoort staat de voorzitter nogal dicht bij 
haar. Zo te zien vindt deze aktrice hem 
ook wel een toffe jongen (of is dit weer 
een trucage van die mensen van 
Humo?). 

Nu, het zijn allemaal mijn zaken niet, 
maar ik vind wel dat de VU-voorzitter 
moet oppassen met joernahsten. Die ver
tellen allemaal maar wat. Het zou jammer 
zijn als Bert Anciaux hetzelfde zou over
komen als Johan Vanhecke. 

J.A., Keerbergen 

RS. De redaktie ontvangt graag brieven van lezers. 
Naamloze, scheld- en smaadbrieven gaan de scheur
mand in. De redaktie behoudt zich het recht voor 
brieven in te korten en persklaar te maken. Brieven 
worden voluit ondertekend, tenzij de schrijver ver
zoekt initialen te gebruiken. 

OPGAVE 69 

HORIZONTAAL 
2. Mannelijk (?) uitgroeisel (5) 
5. Ligplaats (4) 
8. Hierin vind je lektuur om in 
de kerk te tezen (13) 
12. Dit is er aan de hand als de 
treinrails een hele dag niet 
worden bereden (15) 
13. Knoeiers met verf, inkt of 
andere vloeibare spullen (11) 
15. Misvatting (4) 
16. Als je deze vrouw omkeert, 
en die omgekeerde vrouw 
achter de oorspronkelijke 
vrouw plaatst, verandert haar 
naam eigenlijk niet (2) 
17. Plotselinge ontsteltenis 
(6) 
18. 't Is duidelijk datje in dit 
geval op een trap loopt! (6) 
22. Oorlogsdrank die je in de 
verte kon horen (12) 
23. Het getuigt van vriend
schap als je dit wapen voor 
iemand breekt (4) 
24. Onder deze omstandig
heid is in dubbel opzicht niets 
te horen (11) 

VERTIKAAL 

1. Dit kleine stukje muziek 

klinkt als een vrouwennaam 
(2) 
3. Waar je naar zoekt als je je 
job verliest (5, 4) 
4. Met die zorg zit je als je 
andermans geld mag gebrui
ken (9) 
6. Komt deze bloem uit een 
Vlaamse hoofdstad? (8) 
7. Celeerde zoeker (6) 
8. Dit neem je terug als je 
merkt datje te snel rijdt (3) 
9. Dingetjes die volgens de 
zegswijze ook voedsel zijn 
(13) 
10. Vlaams hoofddeksel (4) 
11. Kijkers (4) 
14. Plezier in 't plezier (8) 
15. Waar in 't sprookje van 
Sneeuwwitje de spiegel hing 
(4) 
19. Stuntelige versjes fabrice
ren (7) 
20. Bezig met ieder z'n portie 
te geven (6) 
21. Klinkt als een soort be
schuldiging, maar je hebt ge
woon een kledingstuk breder 
gemaakt (6) 

OPLOSSING OPGAVE 68 

Horizontaal: 2. dozijnen; 5. 
one-man-show; 6. zoiets; 7. 

abuis; 9. blaar, 10. buts; 11. 
afdoend; 13. afrit; 14. enorm; 
15. dal 
Vertikaal: 1. geloei; 2. dames
orkest; 3. zonaanbidders, 4. 
ovneranderd; 6. zebrapad; 8. 
uitgehold; 12. smal. 
Ciara Boncquet uK de El-
zeniaan 5 te 8670 Koksijde 

is onze winnares van deze 
weei(. ZU Icrijgt binnenkort 
iiaar prijs thuisbezorgd. 
De gele briefkaart met de 
oplossing van opgave 69 
verwachten w|J ten laatste 
op 9 september a.s. op ons 
adres: Barrikadenplein 12 
te 1000 Brussel. 



D e interne tegenstelllingen binnen de niet-

partijpolitieke Vlaamse beweging blijken 

onoverbrugbaar. Het Forum en het 

IJzerbedevaartkomitee slaagden er niet in een 

akkoord te bereiken. WIJ peilde naar de oorzaken, 

het verloop en de gevolgen van het konflikt. In een 

eerste deel brengen wij de oorzaken in kaart. 

• U I T S M I J T E R • 

Eind mei 1995 eskaleerde het konflikt 
binnen de niet-parti)politieke Vlaamse 
beweging. Toen werd de dissidente be
weging Het Forum opgericht dat ogen-
schi|nli]k ingaat tegen de samenstelling 
van de Raad van Beheer van het IJ

zerbedevaartkomitee. Zo eist het Forum 
dat de bedevaarders inspraak krijgen bin
nen het Komitee. Bij nader inzien reiken 
de konflikten tussen Forum en Komitee 
veel verder. Bovendien ontsproot het 
konflikt reeds in de jaren 1980, de pe
riode waarin Vaul Daels voorzitter van het 
IJzerbedevaartkomitee was. 

DAELS 

Als een vooruitziende en strijdbare fla
mingant legde Daels de nadruk op het 
konfederalistisch model. Toch beperkte 
hij zich met tot een overbeklemtoning 
van de staatkundige gedachten. Hij achtte 
de hedendaagse invulling van de begrip
pen „godsvrede" en „nooit meer oorlog" 
net zo belangrijk en het de buitenpar
lementaire oppositie een duidelijke de-
mokratische en pluralistische richting in
slaan. Daels zette zich bovendien af tegen 
de anti-politiek. En door de nadruk te 
leggen op het welzijn en de welvaart van 
de Vlaamse bevolking, op het belang van 
het morele en sociale leefmilieu en op de 
vredesgedachte poogde Daels de Vlaamse 
beweging ook voor jongeren aantrek
kelijk te maken. 

Door zijn houuding onlokte Daels on
enigheid in de Raad van Beheer van het 
IJzerbedevaartkomitee. Een dispuut dat 
in een stroomversnelling raakte toen op 
initiatief van Daels de Raad van Beheer 
besliste het Zuidafrikaanse volkslied met 
langer op het einde van de bedevaart te 
zingen. Daarmee wou Daels het Zuid
afrikaanse apartheidsbeleid veroordelen. 

IDEOLOGISCHE 
TEGENSTELLINGEN 

Eind januari 1989 overleed Paul Daels. 
Hij het een verscheurde Vlaamse be
weging achter: op dat ogenblik waren 
reeds alle kenmerken aanwezig van wat 
vandaag als een onoverbrugbaar konflikt 
wordt beschouwd. 

De kenmerken van het konflikt zijn legio. 
Eerst en vooral wordt de werking van de 
Vlaamse beweging verlamd door de aan
wezigheid van twee ideologisch tegen
gestelde groepen. Gemakshalve kan men 
de ene groep omschrijven als de radikaal-
Vlaamse, maar progressieve groep. Het 
was deze groep die eerst Daels steunde en 
later het vertrouwen zou schenken aan 
Lionel Vandenbergbe. 

De andere groep, tot en met januari 1995 
onder leiding van Michiel Debackere, kan 
eerder als behoiidsgezind, traditionalis
tisch en rechts-radikaal beschouwd wor

den. Enkel het onafhankelijkheidsstreven 
IS voor haar van belang. Bepaaalde leden 
van deze groep laten zich ook kenmerken 
door een rabiate anti-politieke houding. 
Ze veroordelen het multikulturahsrae en 
weigeren ostentatief te praten over de 
hedendaagse invulling van de begrippen 
godsvrede en nooit meer oorlog. Toen in 
1991, onder het voorzitterschap van Li
onel Vandenbergbe, de termen zelfbe

stuur, godsvrede en nooit meer oorlog 

vervangen werden door vrijheid, ver

draagzaamheid en vrede stemde de Raad 
van Beheer deze wijziging eenparig goed. 
Maar, achter de schermen stelde de ra-
dikale groep zich deloyaal op. Gesteund 

den in acht genomen. In naam van het 
"Komitee" vond menigeen het nood
zakelijk een vrije tribune te plegen. In juh 
1994 kon een open konflikt niet meer 
vermeden worden. Van toen af stuurden 
de progressieven Hugo Van Hemelrijck en 
Paul De Belder aan op een kompromisloze 
konfrontatie met de radicalen. 

Vlaamse beweging 
verscheurd? 

door het weekblad 't Pallieterke begon ze 
een kampagne te organiseren tegen de te 
„lauwe" Vandenbergbe. 

WANTROUWEN 

Opmerkelijk is dat beide groepen sterk 
aan elkaar gewaagd zijn, wat vooral in De 
Raad van Beheer van het komitee tot 
uiting komt. Toen Daels door deze Raad 
tot voorzitter verkozen werd, haalde hij 
het slechts nipt, met twee stemmen op 
overschot van zijn tegenkandidaat Mi
chiel Debackere. Ook in 1989, tijdens de 
verkiezing van een nieuwe voorzitter, 
werd de interne strijd op het scherp van 
de snee uitgevochten. In het zog van Paul 
Daels, wist Lionel Vandenbergbe zich te 
laten verkiezen met slechts één stem 
verschil van zijn tegenkandidaat Clem De 

Ridder. 

Geen enkele groep kon en kan aldus op 
een ruime meerderheid steunen. In het 
biezonder tot en met januari 1995 had dit 
tot gevolg dat de werking van het IJ
zerbedevaartkomitee in een uiterst ne
gatieve sfeer verliep. Zo wisten insiders te 
vertellen dat er nauwelijks sprake was van 
een open, laat staan opbouwend debat 
binnen de Raad van Beheer. Soms was de 
noodzakelijke vergaderdiscipline totaal 
afwezig. Vooral de onstuimige en radikale 
Michiel Debackere droeg daartoe bij. 
Meer dan eens liep hij bij de minste 
woordenwisseling uit de vergadering 
weg. Meer gematigde, maar zwijgzame 
leden volgden hem. Debacker zelf kwam 
nog slechts de helft van de keren op
dagen. Naar zijn voorbeeld verzuimden 
ook andere „radicalen" de vergaderingen 
bij te wonen. Ten lange leste evolueerde 
een dergelijke werkwijze in een vijandig 
wantrouwen. Er werd gesjoemeld met 
volmachten. De diskretieplicht werd zel-

ELITE 

Almaar nadrukkelijker raakte voorzitter, 
Lionel Vandenbergbe, geprangd tussen de 
tegengestelde groepen. Dat neemt niet 
weg dat hij de ene na de andere ver
zoeningspoging heeft ingezet. In aan
sluiting met de radicalen stuurde hij in 
1992 uitdrukkelijk aan op een konfe
deralistisch model. Op het moment dat 
de dialoog van gemeenschap tot gemeen
schap mislukte, dreigde Vandenbergbe 
zelfs met de vreedzame boedelscheiding. 
Terzelfdertijd stelde hij uitdrukkelijk dat 
iedereen, van federalisten tot separatis
ten, welkom is m het komitee. Ook over 
de statutenwijziging werden de voor
stellen van de aanhangers van de harde 
lijn besproken. 

Telkens weer, echter, werd Vandenbergbe 
gekonfronteerd met een dubbelzinnige 
houding: van zodra de Raad van Beheer 
er dan toch in slaagde een akkoord te 
bereiken, werd een heimelijke lasterkam-
pagne opgezet. Vaak werden dan figuren 
uit andere bewegingen, zoals Lieven Van 

Gewen van het Davidsfonds of Peter De 

Roover van de Vlaamse Volksbeweging bij 
de kampagne betrokken. Dat had en heeft 
niet enkel vandoen met de ideologische 
tegenstellingen, laat staan met de zo
genaamde inspraakeis. In feite beschou
wen de radicalen zichzelf als behorend tot 
dé Vlaamse elite. Aanspraak makend op 
de alleenheerschappij van het „zuivere" 
Vlaamse gedachtengoed verwerpen ze de 
democratische invalshoek en al wie zich 
daar persoonlijk voor inzet. 

SOFA-REL 

Niet zelden werd en wordt de laster-
kampagne gevoed met verdachtmakin
gen. De „sofa-rel" rond de dichter Van 

Wilderode sprak in dit verband boek
delen. Zo verklaarde Lmda Boudry, Ver-
bondskommissaris van de Scoutsbewe
ging, tijdens een colloquium, handelend 
over de Vlaamse beweging en jongeren, 
dat ze de gedichten van Van Wilderode 
liever thuis las op de sofa, dan ze te 
moeten aanhoren op de bedevaarrweide. 
Door het 't Pallieterke werd deze uit
spraak onterecht in de mond van Van
denbergbe gelegd. Hoewel Linda Boudry 
zowel 't Pallieterke als Van Wilderode 
door middel van een brief op de hoogte 
bracht van „het misverstand" bleven 
sommigen, op initiatief van Karel Dillen 

(Vlaams Blok), het ontslag van Vanden
bergbe eisen. 

PARTUPOLITIEK 

Deze en andere rellen toonden ook aan 
hoe de interne tegenstellingen doorkruist 
worden met partijpolitieke belangen. Zo 
doet het Vlaams Blok er alles aan om de 
heerschappij over bepaalde delen van de 
met-partijpohtieke Vlaamse beweging te 
verkrijgen. Ook het Vlaams Blok aanziet 
zich als de enige behoeder van het 
Vlaamse gedachtengoed. Er van uitgaand 
dat alle Vlamingen blokkers zijn, eist ze 
het ontslag van de voorzitter van een niet-
partijpolitieke vereniging, waarmee ze als 
politieke partij geen uitstaans heeft. 
Kortom, ideologische tegenstellingen, 
persoonlijke ambities en kleinmenselijk 
gedrag zijn de onstaansgronden van een 
konflikt dat vandaag handig wordt mis
bruikt door het Vlaams Blok. Op die 
manier wordt één van de meest zinvolle 
manifestaties van de Vlaamse beweging 
bedreigd. 

(evdc) 
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