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Met dank aan het gerecht 

IJzerbedevaart 4-5 

Wat haat vernielt... 
... bouwt liefde 

weer op! 

Zo is het steeds traditie 
geweest in Diksmuide, zo zal 
het ook na de 'bedevaart 
van de schande' zijn! 

Het wordt wel tijd dat de 
ware verantwoordelijken 
voor het geweld 
aangewezen worden, en 
dat mensen mét 
verantwoordelijkheid luidop 
afkeuren dat wat vertoond 
werd niet meer kan! 

Beleidsbrief Brussel 

Fiskale autonomie 

Buitenlandse bemoeienissen 

Eerherstel! 

D e IJzerbedevaarten dragen een be
wogen geschiedenis met zich mee. 

Meer dan een keer werd gepoogd ze te 
vernietigen, telkens dienden de daders 
In staats-nationalistlsche hoek gezocht. 
Hoe grondig de pogingen ook waren, 
steeds opnieuw kwam de bedevaart 
deze te boven, steeds bracht een nieuwe 
bedevaart eerherstel. 
Wat zondag, 
tijdens de 
jongste be
devaart, ge
beurde wijkt 
in die zin van 
de geschie
denis af dat 
de verstoring door „bedevaarders" zelf 
werd uitgevoerd, wat zoveel erger is! 
De rellen waren onvermijdelijk omdat de 
kampen reeds lang afgebakend zijn, de 
gemoederen reeds lang opgehitst. Dat is 
in de Vlaamse beweging blijkbaar met 
moeilijk want ze draagt In zich de kiemen 
van een oud zeer' de uiteindelijke staats
vorm van Vlaanderen. Een onafhanke
lijke staat of een deel van een (kon-) 
federatie' Deze keuze vormt de breuklijn 
die door politieke partijen en door kui
tuur- en strijdverenigingen loopt. 
Belde keuzen zijn eerbiedwaardig, voor 
een van beide ijveren ook. Op voor

waarde echter dat de daarbij gebruikte 
metoden langs wegen van wettelijkheid 
verlopen. 
De Vlaams-nationalisten van de Volks
unie hebben zich steeds (nu reeds 40jaar 
lang) en nauwgezet aan een demokra-
tische lijn gehouden. Beetje bij beetje 
hebben zij de Vlaamse bevolking over
tuigd van hun gelijk en het voortouw 

genomen 
bij de her
vorming van 
de unitaire 
staat. De 
taak is niet 
af, omdat 
de struktu-

ren en het beleid van de deelstaten vorm 
en inhoud moeten krijgen. Niet af, om
dat de integratie van de regio's in Europa 
een nieuwe uitdaging vormt. 
Omdat de Volksunie een geleidelijke 
staatshervorming huldigt werd het 
Vlaams Blok opgericht dat de onmid
dellijke onafhankelijkheid eist. Vele 
Vlaams-nationalisten zijn onder de be
koring gekomen van deze wekroep, zij 
moeten er echter het maatschappij-mo
del van het Blok bijnemen Zo ook de 
metoden van die partij. Wie met voor 
haar is, is tegen haar, wie met dezelfde 
gedachte deelt, krijgt deze desnoods 

ingeramd. Wat zondag in Diksmuide is 
gebeurd! 
Ook wij zijn het met altijd eens met wat 
het iJzerbedevaartkomitee zegt of doet, 
haar gesloten bestuursvorm is wellicht 
voor meer openheid vatbaar. 
Ons ongenoegen is echter niet van die 
aard om de bedevaart te verstoren of om 
„ons gedacht" met geweld op te dnn-
gen Zeker met tijdens de bedevaart, een 
bij uitstek vredelievende herdenkings
plechtigheid van gesneuvelden die ook 
met allemaal radikale nationalisten wa
ren. 
Hoe groot onze afkeer voor de gewel
denaars van zondag ook is, toch waren zij 
maar de uitvoerders van wat anderen 
hen reeds jaren voorzeggen in een taal 
die tot geweld aanzet. Bladen als Diets-
land-Europa en 't Pallieterke dragen in 
deze een grote verantwoordelijkheid, 
reeds ten tijde van voorzitter Paul Daels, 
later met de huidige voorzitter 
Dit jarenlang vergiftigen van het klimaat 
heeft de rellen van zondag mogelijk ge
maakt, de dames en heren die daar 
verantwoordelijk voor zijn bleven echter 
op hun stoeltje zitten of thuis. De regie 
gaven ze in handen van Blok-leiders, het 
vuile werk lieten ze door vechtersbazen 
en door jongens en meisjes van het VNJ 
opknappen. Vandaag worden deze door 

't Pallieterke als ,,een aantal harden" 
omschreven En nog schijnheiliger. 

het waren niet bepaald de fraaiste 
exemplaren die de Vlaamse beweging 
ooit heeft voorgebracht" 
Niet de Vlaamse beweging heeft deze 
vechtersbazen voortgebracht maar zij 
die reedsjarenlang door hatelijk geschrijf 
elke verzoening onmogelijk maken. 
De rellen komen op een biezonder slecht 
moment. De Vlaamse gemeenschap 
groeit gestaag naar onafhankelijkheid, 
sneller dan ooit mogelijk werd geacht. 
Nooit eerder was de zoektocht naar onze 
identiteit in zoveel middens, ook bulten 
de klassieke Vlaamse beweging, zo be
spreekbaar De dwaze incidenten van 
zondag zijn een domper op deze evo
lutie. 
Het wordt dan ook tijd dat zoveel mo
gelijk mensen, In eigen naam of namens 
hun funktie, luidop afkeuren wat zondag 
gebeurde. Mensen die nog geloven In 
waarden als verdraagzaamheid, ver
scheidenheid van mening, demokratie; 
ook in Vlaanderen. 
Wat zondag In Diksmuide is gebeurd mag 
niet het begin van het einde zijn, maar 
een nieuw begin Een mooier eerherstel 
IS niet te bedenken! 

Maurlts Van Liedekerke 

^^yMitv^^i 



RUVS 
Tijdens een telefonisch gesprek 
betreurde Manu Ruys de gewelddadige 
incidenten tijdens de 69ste 
IJzerbedevaart. Volgens Ruys ware het 
beter geweest indien men niet had 
opgeroepen tot protest. Hij wees er 
bovendien op dat de Vlaamse beweging 
steeds gekonfronteerd zal worden met 
een onverzoenlijke achterban. Ruys 
merkte op dat de Forumleiders er wel 

een verzoenbare, redelijke houding op 
nahouden, maar dat ze zich nu duidelijk 
moeten uitspreken. Daarmee doelde hij 
allicht op het feit dat het Forum moet 
afstand nemen van haar onverzoenbare 
achterban. 
Aangezien Forum en Komitee voortaan 
op dezelfde lijn staan wat betreft de 
onafhankelijkheidseis, mag een akkoord 
niet langer uitblijven. 

Schlltz 
De rellen tijdens de jongste IJzerbedevaart grepen Hugo 
Schlltz danig aan dat hij het IJzerbedevaartkomitee aan
maant met langer gesprekken te voeren met het Forum 
Schlltz „Derellen zijn een alarmsignaal Het mogelijk maken 
van dergelijk geweld eindigt in een diktatuur Als men zijn 
gelijk met met woorden krijgt wordt erop geslaan Men 
heeft het Vlaams Blok en het Forum te veel mogelijkheden 
gegeven Om emotionele redenen wordt deze dubbel
zinnige houding bestendigd Het geschipper moet nu 
dnngend ophouden De Roover moet ontmaskerd worden 
De Vlaamse beweging hoort enkel toe aan partyen en 
bewegingen die uitdrukkelijk de demokratie verdedigen " 
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De Vlaamse volksbeweging, 
waarvan Peter De Roover voorzitter 
is, verl<laarde verheugd te zijn over het 
l<ommunautaire luik van de 69ste IJ
zerbedevaart. De beweging rekent 
erop dat het IJzerbedevaartkomitee 
het ontvouwde kommunautaire pro
gramma rechtlijnig zal aanhouden. 

« Ook Hugo Portier van het ANZ 
zei zeer tevreden te zijn met de toe
spraak van Ijzerbedevaartvoorzitter Li
onel Vandenberghe. Hij voegde daar
aan toe dat de Vlaamse beweging zich 
niet mag laten verleiden tot persoon
lijke aanvallen. Portier wil zich niet 
distantieren van de houding van het 
Vlaams blok, aangezien hij zich niet wil 
uitspreken voor of tegen een politieke 
partij. 

m Frans van Hemelryck, voor
zittervan het Davidsfonds, verklaarde 
dat het onwaardig spektakel koren op 
de molen is van de tegenstanders van 
de Vlaamse zaak. Hij blijft niettemin 
hoopvol voor de toekomst Om de 
tweespalt binnen de Vlaamse bewe
ging op te lossen, moet er verder ge
praat worden. Het Davidsfonds dat 
reeds geprobeerd heeft verzoenend 
op te treden, zal zich niet in de dis-
kussie mengen. 

m Paul Van Crembergen, frak-
tieleider voor de vu in het Vlaams 
parlement, vraagt aan de Vlaamse mi
nister-president. Luk Van Den Brande, 
de bedevaartincidenten te veroorde
len. Bovendien moet korrekte infor
matie over de bedevaart worden door
gestuurd naar de ambassades. Ook het 
Vlaams parlement moet middels een 
krachtige motie de laakbare daden ver
oordelen. 

« Vlaams vollksvertegenwoordi-
ger voor de CVR Herman Suykerbuyk, 
die op de bedevaart aanwezig was, 
acht protesteren een goed recht, maar 
de bedevaartweide is daar niet de ge
schikte plaats voor Suykerbuyk be
schouwt de inspraakeis van het Forum 
als hallucinant en zolang er geen goede 
wil aanwezig is, zullen gekunstelde 
kompromissen geenszins tot een eens
gezinde Vlaamse beweging leiden. 

Si VU-voorzitter Bert Anclaux 
vindt dat de gehele Vlaamse beweging 
het Vlaams Blok moet uitspuwen. 
Slechts op die manier kan een duidelijk 
antwoord geboden worden op de 
vraag of de Vlaamse beweging een 
demokratisch, open en tolerant Vlaan
deren wil, dan wel een autoritaire va
riant. 
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BEELDEN 
Ongeveer 15.000 bedevaarders waren 
aanwezig op de 69stre IJzerbedevaart. 
Deze bedevaart zal de geschiedenis in
gaan als de „bedevaart van de schande". 
Vooral Lionel Vandenberghe, voorzitter 
van het IJzerbedevaartkomitee, moest het 
ontgelden. Toch moet benadrukt worden 
dat hooguit 300 barbaarse fanatiekelin
gen de bedevaart hebben verbrod. In een 
mum van tijd belegerden ze de weide. De 
gewelddadige uitbarsting, op het einde 
van de toespraak, manifest ondersteund 
door een parlementaire fraktie, het 
Vlaams Blok, duurde hooguit een kwar
tier. Net zoals op een voetbalmatch dro
pen de stoottroepen af, van zodra de 
„fun" voorbij was. De beelden waren 
vastgelegd. Slechts die intrieste beelden 
zou de „buitenstaander" te zien krijgen. 

BLOK 
Politici en publiek kregen een vertekend 
beeld voorgeschoteld. Het gros van de 
bedevaarders maakte meer dan duidelijk 
waarvoor ze staan. Ze eisen een kwasi-
onafhankehjkheid en allicht ook vormen 
van inspraak. Maar van het geweld en het 
ekstreem-rechtse gedachtengoed moeten 
ze met weten. Voor velen was het een 
„schok" te moeten vaststellen dat het 
Vlaams Blok de geweldadige akties heeft 
ondersteund, zelfs georchestreerd. Ver-

reycken en Vanbecke waren onloochen
baar betrokken bij de ordinaire knok
partijen. De bedevaarders hebben het 
gezien én afgekeurd. Nimmer of nooit 
mag een parlementaire fraktie, die met 
alleen het Ijzertestament heeft besmeurd, 
maar ook de parlementaire demokratie 
geweld heeft aangedaan, betrokken wor
den bij de uittekening van de toekomstige 
Vlaamse beweging. 

Vast en zeker wil het gros van de be
devaarders deze eis onderschrijven. Nu 
het Komitee de kwasi-onafhankelijkheid 
heeft uitgesproken en meerdere demo-
kratische partijen dezelfde weg opgaan, is 
de kans groot dat ook de „kommu
nautaire" Blok-mihtant van stemgedrag 
verandert. Blok-voorzitter Frank Van-

hecke IS overigens zo dom het vertrouwen 
in Voorpost-leider Vermeulen te beves
tigen. „Wees een pitbull", adviseerde 
Karel Dillen de onervaren Vanhecke. 

FORUM 
Welke staatkundig-maatschappelijke weg 
de Vlaamse beweging moet opgaan, 
wordt de kruciale diskussie voor de ko
mende decennia. Het IJzerbedevaartko
mitee speelt daarbij een belangrijke rol. 
Wie zal het komitee vertegenwoordigen? 
Het Forum wil inspraak. Kan ze deze 
inspraak nog opeisen? Behoren het fas
cistische Voorpost, Were Di en de Wer-

groep Radicalisering tot de „natuurlijke" 
achterban van het Forum? 
Het gros van de bedevaarders heeft alvast 
laten verstaan de paramilitaire knokploe
gen kategoriek af te wijzen. Uit protest 
werden de afdruipende VNJ - en Voor
posttroepen uitgejouwd. De protestsjaal
tjes, die het Forum had uitgedeeld, wer
den afgerukt. Het Forum moet nu maar 
eens duidelijk maken of ze haar „pa
ramilitaire achterban" nog langer de 
hand boven het hoofd houdt. Hoe dan 
ook heeft het Forum aanleiding gegeven 
tot de incidenten. Het Forum nep wel op 
tot geweldloos protest, maar het weet 
perfekt dat haar achterban daar geen oren 
naar heeft. Achteraf en thuisblijvend de 
handen in onschuld wassen of de in
cidenten minimaliseren, getuigt van een 
dubbelzinnige houding. 
Toch kunnen de Forumleiders niet ge-
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lijkgeschakeld worden met de oproer
kraaiers. Daarvoor is Peter De Roover een 
te verstandig man. Juist daarom houdt 
Lionel Vandenberghe de deur open voor 
verdere onderhandelingen. 

VANDENBERGHE 
Het Blok blijft het ontslag van Ijzer
bedevaartvoorzitter Lionel Vandenberghe 

eisen. Aan een televisiestation verklaarde 
Blok-senator Wim Verreycken dat dit „ei
genlijk de voornaamste bedoeling van het 
protest was". 

Hoezo? Wordt er louter op de man 
gespeeld? Werd de mihtanten met wijs 
gemaakt dat het komitee „te lauw" is, te 
weinig opkomt voor onafhankelijkheid? 
Heeft het Blok nog een been om op te 
staan, nu het Komitee de Vlaamse soe
vereine staat heeft uitgeroepen? 
De bedevaarders maakten alvast duidelijk 
diit Lionel Vandenberghe moet aanblijven. 
Van zodra hij uit zijn „schuiloord" te 
voorschijn kwam, volgde een massaal 
applaus. Een geèmotioneerde Vanden
berghe verklaarde aangegrepen te zijn 
„door de steun van zowel de bedevaar
ders als het Komitee". Het deed de man 
biezonder veel deugd dat zijn oproep 
voor een pacifistische en demokratisch 
Vlaanderen op heel wat handgeklap 
mocht rekenen. 

„Dat deel van de Vlaamse beweging die 
het geweld heeft gepredikt", zo ver
klaarde Vandenberghe, „heeft zich van
daag gemarginaliseerd". „We blijven de 
gekozen weg verder uitstippelen ", zo 
verzekerde Vandenberghe, „De Vlaamse 
beweging staat voor een historisch mo
ment. De signalen van de demokratische 
partijen gaan de goede richting uit". 
De afgevaardigd-beheerders van het Ko
mitee, Bob Vanhaverbeke en Bob We

zenbeek voegden daaraan toe „Dat Diks-
muide openstaat voor alle Vlamingen en 
voor alle partijen. Vroeger kon men ver
dragen dat alle strekkingen naast elkaar 
stonden. Vandaag kan men dat met meer. 
Dit IS een duidelijke mentahteitswijzi-
ging. Het wordt tijd dat we voor eens en 
altijd weten met wie we eigenlijk on
derhandelen." 

HET VERSCHIL 
TUSSEN... 
Op dezelfde dag stonden in de Vlaamse 
kranten de overlijdensberichten van twee 
merkwaardige mannen. Het ene van Max 
Wildiers, het andere van Mare de Smedt. 
Maar wat een wereld van verschil. Over 
leven en werk van Wildiers brachten de 
media uitgebreid verslag. Over Mare de 
Smedt werd in alle talen gezwegen. Noch
tans heeft hij als substituut van de krijgs
auditeur meer dan een keer over leven en 
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Se non è vero... 
Waarom nog plannen maken over een federaal, 
konfederaal of autonoom Vlaanderen? Waarom nog 
aanstoot nemen aan de boodschap dat de PS een 
aansluiting van Wallonië met Frankrijk wil? Als het aan 
de CDA'er Klop ligt dan heten Vlaanderen en Ne
derland binnen afzienbare tijd gewoon 'Nassau' en 
maken ze in die hoedanigheid deel uit van de Duitse 
Bondsstaat. 

Dit is geen nieuwe Hollandermop, maar een idee ge
opperd door een lid van een achtbare Nederlandse 

politieke partij. Klop gaat daarmee nog een stapje 
verder dan de Nederlandse socialist Wöltgens die 
eerder op de week alleen een aanhechting van Ne
derland bij Duitsland had bepleit. 
Beide heren politici hebben voornamelijk ekonomische 
argumenten om de toekomstige Anschluss te ver
dedigen. Nassau zou een direkte stem krijgen in het 
beleid van de Bundesbank, het noorden van Nederland 
zou een paradijs van ekonomische groei worden tussen 
de randstad en het industriegebied rond Hamburg. 
Maar met name Wöltgens, aan wiens lucide brein dit 
plan ontsprongen is, moet nog andere voordelen in het 

plan gezien hebben. Thys is, naast senator, burge
meester van Kerkrade, een grensgemeente met Duits
land, ledere keer weer als 'Oranje' de 'Manschafft' 
moet bekampen zorgt dat voor hopen heisa tussen de 
supporters van beide elftallen. 
De emoties liepen daarbij in het verleden soms zo hoog 
op dat er ordetroepen aan te pas moesten komen om de 
ruziënde overburen te scheiden. Als Nederland bin
nenkort deel gaat uitmaken van Duitsland dan is 
Wöltgens alvast van die ellende verlost. Kluivert en 
Klinsmann als aanvallersduo van trainer J.M. Pfaff, het 
zou weer eens wat anders zijn! 

D O O R D E W E E K S 

dood beslist. Mensen die hem meege
maakt hebben bevestigen dat zijn bijnaam 
„Alva" niet uit de lucht gegrepen was. In 
tal van repressiedossiers heeft de Smedt 
een beslissende rol gespeeld. 
Daarover ondervraagd vertelde ons een 
joernalist die de Smedt toen bezig zag:,, 
Zijn manier van ondervragen was vre
selijk. Zeker op de processen van dr. 
Borms, Flor Grammens en pater Ver-
vinckt heeft hij een uiterst negatieve rol 
gespeeld. Ofwel wil men over hem niet 
meer schrijven om zijn kwalijke rol te 
vergeten, ofwel wil men vermijden dat 
oude wonden opnieuw worden open
gereten." 

... MARC DE SMEDT... 
In zijn boek De bewogen jaren bevestigt 
Frans Van der Eist de betrokkenheid van 
de Smedt bij de terechtstelling van Borms. 
(12 april 1946) 

Mare de Smedt twijfelde ook niet om 
kinderen van repressiefamilies op te slui
ten. Zo is bekend dat de zuster van dr. 
Elias, van wie de man was aangehouden, 
ten huize van pater Vervinckt hulp was 
gaan vragen en daar werd opgepakt. 
Alhoewel haar niets ten laste kon worden 
gelegd werd de vrouw mét haar kindje 
van vier maanden in de gevangenis van 
Vorst opgesloten. Hen werd voedsel ge
weigerd, toen het kind wegkwijnde wer
den beiden op straat gezet, het kind is 
diezelfde dag (16 juni 1945) overleden. 
De Smedt, die later eerste voorzitter van 
het Hof van Beroep te Brussel werd, 
leefde de voorbije jaren totaal geïsoleerd 
te Herfelingen in het Pajottenland. De 
doodlopende straat waar hij op 't Craai-
enhof woonde werd een paar jaar geleden 
door onbekenden in... Bormsstraat her
doopt. 

...EN MAX WILDIERS 
Terwijl de media over Mare de Smedt als 
vermoord zwegen hadden zij het uit
gebreid over Max Wildiers. Vooral de 
heruitzending op BRTN van Ten huize 
van Wildiers... uit 1969 heeft velen aan
gesproken. 

De belangstelling voor Wildiers toonde 
het kontrast tussen beide overledenen: de 
ene voerde een genadeloze repressie, de 
andere probeerde de gevolgen ervan 
daadwerkelijk te lenigen. En dat heeft 
Wildiers met grote inzet gedaan. Eerst op 
het terrein, zoals in het Brusselse waar tal 
van getroffen gezinnen probeerden te 
overleven. Wildiers zamelde gelden en 
goederen in en richtte mee de Zilver-
meeuwtjes op, een jeugdbeweging voor 
kinderen van verdachten en veroordeel
den die hij als aalmoezenier begeleidde. 
Ook in intellektuele kring was Wildiers 

aktief, o.m. als Scrutator in De Standaard, 

om de uitwassen van de repressie te 
veroordelen en amnestie te bepleiten. Zo 
werd reeds in 1951 te Brussel in hotel 
Atianta een vergadering gehouden van 
het Algemeen Vlaams Oudhoogstuden-
ten Verbond waar onder voorzitterschap 
van Nobelprijswinnaar dr. Korneel Hey-
raans wellicht voor het eerst de amnestie
eis werd gesteld. Frans Van der Eist 
belichtte de juridische kanten van het 
probleem, terwijl Wildiers het morele 
aspekt ervan behandelde. 

BUI Clinton op 

zoek naar 

tweede 

ambstermijn. 

Bovenop de toch al zeer zware feiten in de zaal< van de 
verdwenen meisjes worden nu ool< steeds meer 

vragen gesteld over de rol van het gerecht in dit dossier. 
Zelfs indien slechts een gedeelte van de beschuldigingen 

gegrond is, getuigt dat nog van verregaande 
onbekwaamheid. 

Eén van de prangendste vragen die rees 
na de arrestatie van Mare Dutroux en zijn 
l<ompanen was deze over het voorwaar-
delijl< vrijlaten van de hoofdverdachte. 
Had toenmalig minister van Justitie, de 
PSC'er Melchior Wathelet, zijn fiat mogen 
geven over de vrijlating? 'Nee', zo vonden 
de ouders van de vermoorde meisjes. 'Ja', 
zo vond huidig minister van Justitie Ste-
faan De Cierck daags nadien. Formeel 
gezien waren er immers geen fouten ge
maakt bij de voorwaardelijl<e invrijheids-
stelling (VI). Wathelet reageerde met te 
stellen dat hij destijds zijn plicht had ge
daan 'binnen de toen heersende wet
telijke limieten'. 

Die limieten voor de VI van seksuele de-
linkwenten zijn met de wet van 30 april 
1995 inderdaad enigszins verstrengd. Du
troux' vrijlating viel nog niet onder de 
nieuwe voorwaarden. Zo kon hij bv. zelf 
zijn terapeut-een 78-jarige psychiater die 
nog nooit een pedofiel had behandeld -
kiezen. De recente gebeurtenissen geven 
te kennen dat de behandeling van Du
troux zich vooral beperkte tot een aan-
wezigheidsteraple. Het huidige systeem 
maakt, als de wet naar behoren wordt 
toegepast, een dergelijke keuze onmo
gelijk. Eén en ander deed De Cierck ver
onderstellen dat „een drama als dit voort
aan minder makkelijk kan voorvallen", 
daarbij wel opmerkend dat „je de men-

om IS 
ht maken! 

seiijke geest nooit volledig kan doorgron
den." 
De Cierck weet waarover hij spreekt. In de 
huidige legislatuur, nè de verstrengde 
maatregelen, werd immers ook al eens 
met ministriële goedkeuring een pedofiel 
die later herviel voorwaardelijk vrijgelaten. 
Dat leert althans een bericht in Le Soirvan 
18 juni i.l. Hij werd opnieuw achter de 
tralies gestoken nadat een meisje van 12 
kond had gedaan van handtastelijkheden 
In de wagen van de dader. Op een schrif
telijke parlementaire vraag, al daterend 
van 21 juni, van FN-kamertld Hugues Wail-
//ezover dit specifiek geval gaf de minister 
van Justitie vooralsnog geen antwoord. 
Mogelijk blijft dat uit omdat De Cierck 
wachtte op het aangekondigde debat 
rond zijn 'oriëntatienota', midden juni '96 
voorgesteld bij de afstraffing van de 
doodstraf. In die nota pleit de minister 
niet bepaald vooreen versoepeling van de 
procedure Inzake vervroegde vrijlatingen. 
De Cierck wli ook de uiteindelijke be
slissingsmacht over de VI in handen geven 
van de magistratuur. Als zijn voorstel aan
vaard wordt, zijn het In de toekomst dus 
niet meer de ministers die verantwoor
delijk gesteld kunnen worden voor een 
verkeerde beslissing zoals In het geval 
Dutroux. Het verleggen van de beslis
singsmacht verkleint ook de kans dat VI 
gebruikt wordt als vorm van politiek 
dienstbetoon, iets waarvan ook in het 

dossier Dutroux - zij het met met zoveel 
woorden - gewag wordt gemaakt. 

Rezen er veel vragen over de VI van 
Dutroux, meer nog kunnen er gesteld 
worden over het werk van de onder
zoekers In de ontvoeringszaak. Trage uit
wisseling van informatie, geen koördi-
natie, het schijnbaar gemak waarmee Du
troux jarenlang de speurders een rad voor 
de ogen wist te draaien ... Vooral het RTL-
bericht, achteraf bevestigd door De 
Cierck, dat het gerecht nog voor de ont
voering van Juile en Melissa tot in detail op 
de hoogte was gesteld van Dutroux' voor
nemens deed de haren ten berge rijzen. 
Klap op de vuurpijl evenwel was het be
richt dat zondag ook een speurder van de 
gerechtelijke politie van Charleroi was ge
arresteerd. De man zou Dutroux de hand 
boven het hoofd hebben gehouden bij 
een autozwendel waarin hijzelf was be
trokken. Net zoals Dutroux, en de meeste 
andere verdachten in deze zaak had ook 
de aangehouden speurder geen smet
teloos verleden... 
Procureur Bourlet, ondertussen, boekt sa
men met zijn onderzoeksrechter Con-
nerotte het ene sukses na het andere. Hij 
Is vastbesloten om, na het lichten van het 
deksel, de hele beerput grondig schoon te 
maken. 'Als men mij laat doen' merkte hij 
daarbij fijntjes op. Deze toevoeging laat 
kwa duidelijkheid weinig aan het toeval 
over: Connerotte vreest dat hij mogelijk 
niet zal mogen onderzoeken wat er te 
onderzoeken valt. Nu hij in steeds hogere 
regionen van het parket van Charterol 
binnendringt - ook een aantal magistra
ten zal ter verantwoording geroepen wor
den - groeit de kans dat hij op zere tenen 
trapt zienderogen, 
De Cierck heeft inmiddels opdracht ge
geven tot een diepgaand onderzoek naar 
het onderzoek. Dat is, zelfs indien het ook 
daadwerkelijk én grondig wordt uitge
voerd, een wel heel magere troost. Niet 
alleen voor de ouders van de meisjes, 
maar voor iedereen die nog de illusie 
koesterde te leven in een rechtstaat. 

(gv) 
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Lionel 

Vandenberghe 
(2cle van 

rechts) hield 

de moeilijkste 
toespraak van 

zijn leven. 

Met een min of meer gebroken stem ving 
de voorzitter van liet IJzerbedevaartko-
mitee, Lionel Vandenberghe, zijn toe
spraak aan. Meteen verwees hij naar de 
op „dit dodenveld passende ingetogen
heid en sereniteit." Zijn woorden waren 
nog niet koud toen de aggressieve, dis
sidente bedevaarders hun fluitkoncert in
zetten. Door middel van primair awoert 
geroep werd Vandenberghe tot ontslag 
gedwongen. Met de middenvinger in de 
lucht werd een verongelijkte Vanden
berghe besmeurd met laag bij de grondse 
verwijten als „hypokriet" 
en „smeerlap." 

SOEVEREIN VIAANDEREN 

Wat Vandenberghe precies zei, kon de 
amokmakers amper schelen. Enkel toen 
de voorzitter benadrukte dat de vluch
telingen op een humane manier moeten 
behandeld worden en dat de Fronteisen 
een eigentijdse terminologie vergen, 
klonk andermaal awoert geroep. 
Nochtans ontbrak het in de toespraak van 
Vandenberghe allerminst aan radikaliteit. 
Zonder het woord in de mond te nemen 
kwam Vandenberghe in feite op voor een 
kwasi-onafhankelijkheid: „Aan de ho
rizon tekenen zich de kontouren af van 
een soevereine of zelstandige Vlaamse 
staat met een eigen grondwet. Dat soe

verein Vlaanderen moet rechtstreeks 
deelnemen aan de Europese besluitvom-
ring, zelf atonoom samenwerkingsver
banden sluiten met andere staten, zelf 
beslissen over welke materies het nog met 
de Waalse buur wil samenwerken, zelf 
beslissen op welke wijze het zal samen
werken met Nederland." 
De kommunautaire radikaliteit kwam 
ook tot uiting toen Vandenberghe het 
sociaal-ekonomisch terrein bewandelde. 
Onomwonden eiste hij een volledige fis
kale autonomie en een volledige splitsing 
van de Sociale Zekerheid: „solidariteits-
mechanisen met Walonnië kunnen blijven 
bestaan, op voorwaarde dat ze door
zichtig en objektief verantwoord zijn en 
vastgelegd worden na onderhandeHngen 
tussen Vlaanderen en Wallonië." 

POLITICI 

Een duidelijke boodschap naar de politici 
ontbrak niet tijdens de bewogen toe
spraak. Vandenberghe richtte zich voor
eerst tot de Vlaamse parlementsleden, 
waarvan wordt verwacht „dat ze altijd en 
overal voorrang geven aan het Vlaams 
belang. Een eigen Vlaamse grondwet 
dient daarbij opgesteld als signaal naar de 
Walen die niet langer via de Belgische 
grondwet Vlaanderen aan banden kun
nen leggen." 

Vredesbelastlns 
Nadat Bernard Daelmans namens VOS, Her
man Vandezande. sinds kort ere-algemeen 
voorzitter van VOS, had gehuldigd omwille 
van zijn deskudig beheer van het iJzerbe-
devaartkomltee, werd een oproep gelan
ceerd om de restauratiekosten van de toren 
te helpen financieren. 
De eigen inbreng van de buitenrestaura
tiekosten bedraagt niet minder dan 12 mil
joen fr. Tegenover de vaststelling dat In 1995 
Iedereen In dit land gemiddeld 13.000 fr 
betaalde voor bewapening, werd aan de 
bedevaarders, hun vrienden en familie voor

gesteld de financiële bijdragen te beschou
wen als een ,,kleine vredesbelasting voor dit 
unieke Vlaamse vredesmonument" 
,,Deze vredesbelasting", aldus Daelmans, 
„kan verder op punt worden gesteld In het 
kader van de eigen Vlaamse fiskallteit. Fiskale 
automomie moet één van de belangrijkste 
pijlers worden van een Vlaamse grondwet 
dat ook een morele kode moet bevatten." 
Bovendien leidde VOS de originele idee In van 
een rechtstreeks verkozen Vlaamse presi
dent. 

(evdc) 
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Vandenberghe 
pleit voor kwasi-
onafhankelijkheid 

• B E D E V A A R T v 

Vandenberghe stak ook een waarschu
wende vinger uit naar de Brusselse po
litici: „Wanneer zult uw eindelijk u tan
den laten zien om de volledige toepassing 
af te dwingen van de taalwetgeving in de 
Brusselse ziekenhuizen en OCMW's?" 
Een krachtdadige Vlaamse politiek, zo 
voegde de voorzitter daaraan toe, moet er 
voor zorgen dat de pariteit binnen de 
schepenkolleges wordt afgedwongen, dat 
de negentien gemeenten worden samen
gevoegd, dat in de Hoofdstedelijke Raad 
en in de gemeenteraden minstens één
derde van de zetels aan de Vlamingen 
toekomen en dat de faciliteiten in de rand 
worden afgeschaft. 

De meest bijtende kritiek kwam toe aan 
het adres van federaal premier Dehaene: 
„Mijnheer Dehaene, de tijd van verlichte 
despoten is definitief voorbij. De Vla
mingen laten zich niet meer intimideren 
door uw cynisme en arrogantie. De Vla
mingen aanvaarden niet langer dat u alle 
vormen van Europese gelijkschakeling 
klakkeloos goedkeurt." Vandenberghe 
wees er overigens op niet tegen de Eu
ropese muntunie en een gemeenschap
pelijk buitenlands beleid gekant te zijn. 
Maar, dat Europa, zo verwittigde Van
denberghe, kan geen centralistisch en 
bureaukratisch Europa worden en mag de 
kulturele identiteit van de volkeren niet 
beletten. Opvallend was de uitval naar 
„een dolgedraaid Europa van de on
gebreidelde ekonomische machten."In 
een gesprek had Vandenberghe het in dit 
verband over de „Europese almacht van 
Duitsland." 

EEN BETER VLAANDEREN 

De toespraak van de Komiteevoorzitter 
behield een nagenoeg minutieus even
wicht tussen de inname van radikale 
kommunautaire standpunten en de de-
mokratische, open en sociale invulling 
van het autonome Vlaanderen. „In een 
kennismaatschappij die leidt tot grote 
werkloosheid", zo bracht Vandenberghe 
aan, „moet een beter Vlaanderen meer 
investeren in een net van welzijnswerkers 
om zieken, bejaarden en gehandikapten 
te begeleiden". 

„Dat beter Vlaanderen", vervolledigde 
Vandenberghe, „ moet ook bijdragen tot 
een betere wereld". De voorzitter dacht 
daarbij in de eerste plaats aan de verziekte 
Belgische ontwikkelingssamenwerking 
die een dekmantel blijkt te zijn voor 
frauduleuze steun aan Belgische bedrij
ven. Juist daarom brak Vandenberghe een 
lans voor de splitsing van de ontwik
kelingshulp dat Vlaanderen zou toelaten 
het roer radikaai om te gooien. Van
denberghe: „De Vlaamse ontwikkelings
samenwerking moet opnieuw de belan
gen van de ontwikkelingslanden centraal 

stellen en streven naar een meer recht
vaardige handel. Vlaanderen moet bereid 
zijn 0,7% van zijn BNP te besteden aan 
echte ontwikkelingshulp." In de geest van 
het pacifisme werd ook de wapenhandel 
met klem veroordeeld. De schuldigen 
daartoe werden zowel op Belgisch als op 
Vlaamse niveau gezocht. 

AMNESTIE 

Inzake de amnestie-eis ging Vanden
berghe duidelijk verder dan de vorige 
jaren. Het wegwerken van de sociale en 
menselijke gevolgen van de repressie 
werd niet meer als een voldoende voor
waarde beschouwd. De geest van ver
draagzaamheid en medemenselijkheid 
bracht de IJzerbedevaartvoorzitter ertoe 
„een algemene amnestie voor alle po
litieke veroordelingen" op te eisen. Bo
vendien, zo fulmineerde Vandenberghe, 
„moet de Belgische staat met een sym
bolisch gebaar te spons halen over het 
onzalige repressieverleden." 

TROMGEROFFEL 

Met zijn uitgesproken amnestie-eis kreeg 
Vandenberghe heel wat handen op elkaar. 
Toen de radikalen niettemin bleven pro
testeren werd het voor de nochtans be
heerste Vandenberghe te veel. Een aantal 
cynische uitvallen klonk doorheen het 
gewoel: „En daar(amnestie-eis) zijn ze nu 
ook al tegen. En voor wie nog kan volgen, 
ik ben aan bladzijde vier." 
Bladzijde vier handelde oorspronkelijk 
over het bevrijdingsnationalisme. Maar, 
Vandenberghe begon van zijn tekst af te 
wijken. Met een terug opdoemende ge
broken stem stak hij de meerderheid van 
de demokratische bedevaarders een hart 
onder de riem. Toch moedig hoe hij 
andermaal de klemtoon begon te leggen 
op het open en demokratisch Vlaanderen, 
terwijl hij luidkeels herinnerde aan het 
pacifistisch Vlaanderen. 
Van toen af lieten zelfs de meeste ge
duldige, maar verontwaardigende bede
vaarders hun stem horen. Doorheen het 
fluitkoncert kreeg Vandenberghe een 
overdonderend applaus. De gemoederen 
raakten verhit. Nu de ekstremisten met 
een overweldigende demokratische te
genstem gekonfronteerd werden, gold 
voor de aanhangers van „het zuivere 
Vlaamse gedachtengoed" geen andere 
weg dan het geweld. Met tromgeroffel 
probeerden de VNJ-jongeren de toren te 
bezetten. Vandenberghe bleef nog lang 
genoeg staan opdat zijn toespraak kon 
worden afgerond: „Op die manier bouwt 
ons volk zijn eigen Vlaamse staat..." 

(evdc) 
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fgelopen zondag kreeg de 'Ylaams-nationale 

gezinspartij' waar ze jarenlang voor 

gevraagd had: een gewelddadige greep naar de 

macht. Het Vlaams Blok is een smet 

op heel Vlaanderen! 

Aankomend in Diksmuide werd alvast 
herinnerd aan de Ude juli. Er werd een 
handtekeninginzameling georganiseerd 
om deze dag uit te roepen tot een officieel 
betaalde feestdag. Even verder werden T-
shirts over het hoofd getrokken met de 
leuze „Wallonië naar Frankrijk, Frans-
Vlaanderen naar Vlaanderen." Wande
lend naar de bedevaartweide werd de 
spanning voelbaar. Het Forum deelde 
sjaaltjes uit met de tekst „de Bedevaart ja, 
dit komitee nee." Zeker één derde van 
het aantal bedevaarders nam de sjaaltjes 
gewillig aan. De meesten wilden daarmee 
hun ongenoegen uiten over het uitblijven 
van de onafhankelijkheidsverklaring 
door het IJzerbedevaartkomitee. Van de 
niet partijpolitieke Vlaamse beweging 
wordt immers een „voortrekkersrol" ver
wacht. 

Weinig protesteerders verwezen naar de 
inspraakeis. Een niet onbelangrijk aantal 
jongeren sloeg warpraat uit: „De ko-
miteeleden worden gemanipuleerd door 
CVP en VU en worden daar waarschijn
lijk dik voor betaald ook. De tirannen en 
de diktators van het komitee vertegen
woordigen alleen zichzelf." 
Omstreeks halfelf werd duidelijk wie 
dacht de Vlaamse beweging te moeten 
vertegenwoordigen. Een groep van en
kele tientallen ekstreme nationalisten van 
Voorpost stormden de weide op en be
zetten de plaatsen, rechts van de Toren, 
die voorbehouden waren voor komitee 
en politici. De Vlaams B/oè-politici 
warmden zich op voor de grote kon-
frontatie. De walkie-talkie in de hand, 
diende Blok-senator Wtm Verreycken zich 
aan als de „grote leider". Dochter Ranja 
werd bevorderd tot eerste kommandant. 
Terwijl vader kontakt onderhield met de 
„linkerkant", hield dochter de troepen 
van Werkgroep Radikalisering alsnog in 
bedwang. 

Links van de IJzertoren werd verzamelen 
geblazen door de „trommelaars" van het 
VN] (Vlaams Nationaal Jeugdverbond). 
Ieder lid had per brief een „geheime" 
opdracht meekregen. Voorpost-leider 
Luk Vermeulen hield de magafoon in 
aanslag. Twee Were-D'i leden droegen een 
onhandig groot bord met daarop de 
leuze: „Weg met de laksen en de lauwen, 
de Bedevaart hoort ons toe". 
Toen Lionel Vandenberghe het spreek
gestoelte betrad, brak de hel los. Fluit-
koncerten, awoert-geroep en het uitroe
pen van leuzen als „Radikahsering nu", 
„Lionel buiten" en „Vlaanderen onaf
hankelijk" onderbraken de door de meer
derheid van de bedevaarders fel ge
smaakte redevoering. 
Van zodra Vandenberghe op het einde 
van zijn toespraak van zijn tekst afweek 
en de nadruk op de uitgesproken de-

mokratische aksenten legde, liet de re-
aktie van de tot dan toe zwijgende meer
derheid niet langer op zich wachten. Op 
dat moment was het hek van de dam. 
Onder de georchestreerde leiding van 
vader en dochter Verreycken werd de 
„aanval vanuit de linkerflank" opgezet. 
Er vielen rake klappen. Vic Anciaux kon 
geenszins het geduw in zijn rug aan
vaarden, waarna Blok-voorzitter Vrank 

werd de „verovering" van de Toren in
gezet. Eerst vanuit de rechterflank. Toen 
dat niet helemaal lukte werd de lin
kerflank in beweging gezet. Vanden
berghe had nog net de tijd om zich in het 

In grote letters 
Vanhecke zijn vuisten liet zien. De voor
zitter van deze „gezinspartij" deed de 
vrouw en de kinderen van Bert Anciaux 

het tumult ontvluchten. Intussen had Pa

trick Vankrunkelsven Verrijckens fluitje 
afgepakt. De anders zo deftige Blok-
senator, ontpopte zich tot een ware vecht
jas, waardoor Vankrunkelsven een rake 
klap mocht inkasseren. 
Vlak voor het einde van de toespraak 

auditorium van de Toren te verschuilen. 
Enkele medewerkers die zijn aftocht dek
ten, werden geslagen. Gelukkig kwam het 
net niet tot een bestiale woede-uitbar
sting. 

Toen de kalmte min of meer werd her
steld, braken de emoties los. De pers 
stormde op de politici af. Hugo Schiltz, 

die geen stap had willen verzetten, zag 
niettemin lijkbleek van verontwaardi 

ging. Bert Anciaux plengde tranen van 
woede. 

De politici zullen de klap wel overleven. 
Na de verontwaardiging volgt de analyse 
en het werk van de dag. Wie, daar
entegen, een gans jaar zijn hartverscheu
rend verdriet mag meeslepen, is de fiere 
bejaarde man die vol verlangen zijn VOS 
vlag in de lucht hees en vast van plan was 
om kaarsrecht het voor hem sakraal sym
bool naar de overkant van de weide te 
dragen. Juist die man werd op een on
beschrijfelijk laffe wijze zijn vlag ont
nomen. Hij barstte in tranen uit. Troost 
kon zijn pijn niet verzachten. Het Vlaams 
Blok mag er fier op zijn. 
„Dit is de ontering van de IJzervlakte", 
fluisterde hij me snotterend in het oor, 
„Zet dat maar in grote letters". 

(evdc) 

Boven de IJzerbedevaart hingen donkere 
wolken. Af en toe liet de zon zich zien 
Haar stralen belichtten de aan de mo
numenten gehangen spreuken als ,,Wat 
haat vernielt" en „Bouwt liefde". 
De euchanstieviering leidde een ingeto
gen, gevarieerd en een door Jaak Van 
Assche puik geregisseerd programma in. 
Lektor Frank David nep op tot vrede, 
verdraagzaamheid en vrijheid in de 
Vlaamse gemeenschap. Omdat alle men
sen eikaars fundamenteel gelijken zijn 
hchtte het gebed zich tot de verschillende 
godsdiensten binnen de khstelijke ker
ken 

Woord, klank en uitbeelding nepen het 
verleden op, brachten de Vlaamse re
alisaties in kaart, tekenden de toekomst 
uit. 
Op meeslepende tekst van Frans-Jos Ver
doodt werd via de nu eens fluisterende, 
dan weer aksentuerende, maar steeds 
ingetogen stemtimbre van Wilfned Hae-
sen en Yasmine aan het historisch be
wustzijn geappeleerd en aan de maat
schappelijke, ekonomische en politieke 
inzet hennnerd. Niet enkel de taal, maar 
ook de hennnering is gans het volk. Na
men als Callewaert, David, Vuyisteke, Ro-
denbach, Vermeylen en Van Cauwelaert 
fristen hettaal-en kultureel geheugen op. 
Er werd verwezen naar de velen die stier
ven zonder roem, naar de verdienstelijke 
VOS-leden, naar de vertegenwoordigers 
van de Ijzerbedevaartwaarden: onderpas
toors, onderwijzers, missionarissen, pater 
Damiaan, Daensisten, Fronters, Lodewijk 
De Raet Afwijkend van het programma 
werd de overieden Max Wildiers gelau
werd. Een heethoofd verbrak de koliek-

ngetogen bezinning 

Het VNJ mag zich op de borst slaan voor 
zoveel heldenmoed. 

tieve bezinning en riep ongepast „Ver-
schaeve" uit. 
De bloemenhulde deed verieden en he
den in elkaar vloeien. Van het Puin, over 
de middenberm naar de Toren liep de 
jeugd af en aan, hét symbool van het 
„baken voor Vlaanderen", de waarden 
voor een betere wereld uitdragend. 

Poëtische reflekties van Wouter De 
Bruyne en Frans-Jos Verdoodt vulden de 
Ijzerbedevaartwaarden voor een betere 
wereld in. De Bruyne ,,Wellicht is dit volk 
door zijn broze vermenging van dwars
heid, geduld en tolerantie in dit labyrint 
een spoor op de weg naar de droom van 
de kleine man uit de grote strijd, hier en 
waar ook ter wereld een land van nooit 
meer oorlog, Godsvrede en zelfbestuur" 
Verdoodt,, De tijd tikt weg Er blijft geen 
ruimte meer voor hoogmoedig zelfbe
klag Noch voor de kaakslag uit de voltooid 
verieden tijd " 

Vandaar dat de jongerendansgroep Ap-
polon de hoop mocht evokeren, terwijl 
Luk Bellens de mei '68-generatie be
koorde met het intussen klassiek gewor
den kleinskunstlied ,,Je kunt met zonder 
de anderen" van ZJef Vanuytsel 

De 69ste IJzerbedevaart hield het even
wicht tussen traditonalisme en moder
nisme, tussen herinnenng en hoop De 
nadruk leggend op de eigentijdse termen 
„Vrede, Verdraagzaamheid en Vrijheid" 
werd opgeroepen de reaktionaire gevoe
lens te laten voor wat ze zijn. Tien minuten 
later viel deze boodschap in de dove
mansoren van een agressieve, reaktio-
naire, zelfgenoegzame en zelfbeklagende 
minderheid. De twee uur durende in
getogen bezinning kon echter voldoende 
kracht opwekken, opdat deze zwarte 
bladzijde wordt omgedraaid. 

(evdc) 
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^ nlangs stelde Vic Anciaux als kollegelid van de 

Vlaamse Gemeenschapskommissie, bevoegd 

voor o.a. Kansarmoedebestrijding Allochtonen- en 

Gezinsbeleid, zijn beleidsbrief voor. 

Allochtone 
Brusselaars 

zUn net 
als hun 

allochtone 
buren in de 

eerste plaats 
stads

bewoners. 
Daarom 

moet een 
allochtonen

beleid op den 
duur een 

samenievlngs-
beieid 

worden. 

6 

De beleidsbrief kadert in de sociaal-fe-
derale gedachte die sinds jaar en dag het 
politieke streven van Vic Anciaux ken
merkt. Anciaux die naast kollegelid van 
de Vlaamse Gemeenschapskommissie, 
ook als staatssekretaris binnen de Brus
selse regering optreedt, houdt sterk aan 
het federale principe en dus aan de wil tot 
samenleven met andere gemeenschap
pen. Juist omdat andere gemeenschappen 
en kuituren in Brussel in grote getalen 
aanwezig zijn, aldus Anciaux, is Brussel 
een toetsteen voor het verdraagzaam en 
open Vlaams-nationalisme. 
Toch wordt de federale loyauteit het 
jongste jaar sterk op de proef gesteld. De 
profileringsdrang van de PRL-FDF re
sulteert in een verharding van de Frans
talige kommunautaire standpunten en 
vooral de Brusselse samenleving zelf 
wordt daar de dupe van. Anciaux wil dan 
ook weerwerk bieden, doeltreffend en 
konstruktief. Daarmee komt de Staats
sekretaris tegemoet aan de insijpelende 
kritiek op zijn vaak te verzoenende kom
munautaire houding binnen de Brusselse 
regering. Anciaux : „Een permanente 
alertheid voor taalwetsovertredingen en 
onrechtvaardigheden tegen de Vlaamse 
minderheid vormt een integraal onder
deel van mijn politiek." 

KANSENBELEID 
Anciaux schetst een onthutsend beeld van 
de Brusselse samenleving. De breuklijn 
tussen rijk en arm loopt als een diepe 
kloof door het Brusselse landschap. Het 
op neo-liberale leest geschoeide Europa 
toont zich in Brussel van zijn slechtste 
zijde. Broze stedelijke leefverbanden, 
zelfs jongerenprostitutie, zijn het gevolg 
van een wereld dat draait rond geld en 
genot. 

In feite, zo stelt Anciaux, is de ruzieënde 
traditionele Vlaamse beweging al te blind 
tegenover deze ontwikkelingen. Noch
tans is het autonomiestreven verbonden 
met een maatschappijprojekt. Het is van
uit die inspiratie dat het kollegelid zijn 
beleidsbrief schreef. 

Een eerste pijler van de beleidsbrief houdt 
de intentie in om het kansarmoedebe-

strijdingsbeleid te doen evolueren naar 
een echt kansenbeleid. Een integrale en 
vernieuwende aanpak is daartoe nood
zakelijk. 

Het recht op kwaliteit van het leven voor 
iedereen of de algemene toegang tot 

slaan op het integraal beleid en op het 
overleg tussen de verscheidene bevoegde 
beleidsinstanties. 

Om deze krachtlijnen te realiseren reikt 
de staatssekretaris een aantal instrumen
ten aan. Zo houdt de idee van zelf
organisatie in dat erkenning en subsi
diëring van organisaties en verenigingen 
van migranten afhankelijk zijn van de wil 
tot integratie en participatie in de 
Vlaamse gemeenschap van Brussel. Daar
tegenover wordt het vertrouwen in de 
essentiële rol van de advieswerkgroep 
herbevestigd. Deze groep adviseert het 
beleid m.b.t. konkrete subsidie-aanvra
gen, terwijl het ook een platform is voor 
inhoudelijke diskussies. Hoorzittingen 
vullen deze diskussies aan. Onderzoek, 
koördinatie en begeleiding vervolledigen 
het instrumentarium. 

Bouwen aan het 
nieuwe Brussel 

maatschappelijke voorzieningen en kul-
tuurbeleving is een eerste voorname ver
eiste van het vernieuwend beleid. Het 
recht op een zinvolle baan, op een de
gelijke huisvesting, op onderwijs en edu-
katie behoren tot de tweede voorname en 
vernieuwende vereiste. Natuurlijk komt 
de toepassing van deze programma-ak
senten, zeg maar fundamentele rechts
beginselen, niet vanzelf tot stand. Er moet 
samengewerkt worden met het Brussels 
Hoofdstedelijk gewest, met de Vlaamse 
gemeenschap en met de Brusselse lokale 
besturen, terwijl vooral een planmatig en 
territoriale aanpak van belang is. Ter
ritoria waar reeds „andere sterke part
ners" aktief zijn, komen prioritair aan 
bod. Op die manier kan de Vlaams-
Brusselse positie versterkt worden. 

SAMENLEVINGSBELEID 
Anciaux wil een specifiek en realistisch 
beleid voeren ten aanzien van de al
lochtonen of de inwijkelingen. Daarbij 
gaat hij er vanuit dat deze inwijkelingen in 
de eerste plaats stadsbewoners zijn. In die 
zin kunnen ze niet specifiek onderschei
den worden van autochtone Brusselaars. 
Juist daarom wil Anciaux evolueren van 
„een allochtonenbeleid naar een samen-
levingsbeleid." Een drietal krachtlijnen 
staat daarbij centraal. Een eerste kracht
lijn ligt in de gedeelde verantwoorde
lijkheid van zowel allochtonen als au
tochtonen om het eigen denk- en leef
patroon te overstijgen als voorwaarde 
voor ontmoeting. De andere krachtlijnen 

Naast het aanreiken van een aantal nood
zakelijke instrumenten, opteert Anciaux 
ook voor een kategoriale benadering. Zo 
worden door de Vlaamse Gemeenschaps
kommissie initiatieven ondernomen om 
de verwerving van de Nederlandse taal bij 
anderstaligen te bevorderen. Terecht 
merkt Anciaux op dat dezelfde taal spre
ken één van de belangrijkste voorwaar
den tot harmonieus leven inhoudt. Ove
rigens is de zichtbaarheid van de ta
lenkennis groot, waardoor de initiatieven 
gemakkelijk op hun haalbaarheid kunnen 
getoetst worden. 

KANSEN VOOR JONGEREN 
30% van de Brusselse bevolking bestaat 
uit kinderen en jongeren. Vier van de tien 
jongeren zijn van buitenlandse origine. 
Anciaux denkt aan een echt kansenbeleid 
voor deze jongeren, eerder dan aan een 
puur doelgroepenbeleid. Alleszins is van 
een „apartheidspolitiek" geen sprake. 
Het jeugdbeleid mag bovendien niet uit
gaan van het tradtitioneel veiligheids-
denken. Vooral een preventieve aanpak is 
noodzakelijk. 

Zo moet een doelmatige jeugddienst, met 
lage instapdrempel, gereaÜseerd worden 
op maat van alle kinderen en jongeren. 
De Nederlandstalige profilering en sti
mulering blijven evenwel een vereiste. 
Zeker van de personeelsleden, evenals 
van de leden van de Raden van Beheer 
van de jeugwerkdiensten wordt Neder
landstaligheid vereist. 
Een aantal projekten werd reeds op ge

start en behoeft verdere bijsturing. De 
projekten horen thuis bij de „Initiatieven 
Werkend met Kansarme Jonge-
ren"(WKJ's). Strevend naar een even
wicht tussen professionalisering en vrij
willig engagement is er de individuele 
hulpverlening ten aanzien van maat
schappelijk kwetsbare jongeren. Er is het 
straathoekprojekt dat zich richt tot groe
pen jongeren met wie elke kommunikatie 
verbroken is. Dat projekt werd opgestart 
in 1994. De waarde ervan, aldus Anciuax, 
staat nu reeds buiten kijf. Op relatief 
korte tijd is het ook mogelijk geweest een 
residentiële opvang van thuisloze jong
volwassenen te realiseren. Ook de sektor 
„Bijzondere Jeugdzorg" heeft zijn ach
terstand kunnen goedmaken. Er is de 
sektor Begeleidingsdienst Alternatieve 
Sankties(BAS). En er is de oprichting van 
opvangstrukturen voor kinderen, ver
strikt in het prostitutiemilieu. 

CEZONDWÊJDSZORG 

Gezondheid, zo stelt Vic Anciaux, is een 
grondrecht. Overigens wordt gezondheid 
voortaan bepaald als een algemene toe
stand van lichamelijk, sociaal en psy
chisch welbevinden. Meer dan ooit houdt 
de zorg voor het milieu verband met 
gezondheidszorg. Werk -en woonomge
ving dienen de nodige aandacht te krij
gen. Preventiewerk moet van zijn stief
moederlijke behandeling af. 
De belangrijkste aandachtspunten zijn 
reeds aangegeven in het Basisdokument 
Gezondheidszorg van 1991 en de ak-
tualisatie ervan in 1995. In het dokument 
wordt de nadruk gelegd op een eman
cipatorische visie: verantwoordelijkheid, 
zelfzorg, mantelzorg, thuiszorg, demo-
kratisering en het vergroten van de in
spraak. Biezondere aandacht wordt ook 
besteed aan de Nederlandstaligheid bin
nen de gezondheidszorg. Verscheidene 
wetenschappelijke studies bevestigen de 
problematische toepassing van de taal
wetten binnen de gezondheidsinstellin
gen. Anciaux legt dan ook de klemtoon 
op de problematische toegankelijkheid 
voor Nederlandstaligen in een groot aan
tal bikommunautaire instellingen, op de 
hiaten in de Nederlandstalige dienstver
lening en op de nood aan bekendmaking 
van Nederlandstalige diensten teneinde 
de hulvragers en de Vlaamse hulpver
leners samen te brengen. 

(evdc) 

c» Beleidsbrief inzake het kansarmoe-

debestrijdings-, het allochtonen- en 

het gezondheidsbeleid en inzake het 

beleid betreffende de jeugdsectoren. 

Kabinet staatssecretaris Vic Anciaux. 

Louizalaan 106, 1050 Brussel. Tel: 

O2I646.33.50. Fax: 02/646.13.82. 
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Waar de wieg 
van de Beethovens stond 

De regionale VÜ-krant 

Met de regelmaat van een klok gooit 
historikus Jos Lauwers uit Perk een 
nieuwe dorpsmonografie op de boeken
markt. Waar hij reeds vroeger drie deel
gemeenten van Kampenhout in aparte 
volumes behandelde, liet hij zopas een 
bondige samenvatting van de geschie
denis van de ganse fusiegemeente ver
schijnen. Berg (1973, Kampenhout 

(1975) en Nederokkerzeel (1976) worden 
thans, samen met kleine broer Buken, in 
verkorte vorm geaktualiseerd in 76 op
stellen en daarbij geïllustreerd met even
veel foto's of prentkaarten. Een schat aan 
nostalgische herinneringen, die de lezer 
doen wegdromen naar de tijd van toen, 
waarbij de teksten een belangrijk ge
heugensteuntje vormen. 
Voor wie met de gemeente minder ver
trouwd is, heeft de auteur een aantal 
historische momenten opgedolven, die 
iedereen kunnen boeien. Zo verneem je 
dat de grote Ludwig von Beethoven nooit 
zou bestaan hebben zonder de tussen
schakel Kampenhout. Hier werd om-
streekss 1485, op de wijk Reist, de oudst 
bekende Brabantse stamvader Jan van 
Beethoven geboren, vanwaar het geslacht 
uitdeinde tot in Mechelen. 
Daarbij krijg je nog een anekdote voor
geschoteld over Josine van Vlasselaer, 
sedert 1567 vrouw van Aert van Beet
hoven te Kampenhout, die door de toen
malige hoofdmeier van toverij beticht 
werd en in 1595 als heks levend verbrand 
werd op de Grote Markt te Brussel. 
Ook Nederokkerzeel kreeg eeuwenlang 
„hoog volk" over de vloer. Hier bestond 
immers de Provisorij van List, die er de 
uitgestrekte goederen van Sint-Michiels-
abdij uit Antwerpen beheerde. Daarvan 
getuigen nog het oude huisje (1519) aan 
de Liststraat, het huis met de zonnewijzer 
uit 1780, het prachtige kerkinterieur, de 
oude watermolen van List (1179) die 
evolueerde tot het huidige kasteel Ter 
Balkt. 

Ook Berg met zijn primitief Karolingisch 
Hof van Lelie en Buken met zijn miniem 
aantal van 398 inwoners, maar een 

grondgebied van 216 ha (dat tot over de 
Dijkevaart reikt), pronken nog met een 
schat aan pittoreske hoekjes. Voorwaar, 
een Toenboekje dat vooral geschikt is 
voor wie zich niet geroepen acht om 
dikke naslagwerken te doorworstelen, 
maar toch graag meer wil vernemen over 
één van de mooiste pareltjes uit de drie
hoek Brussel-Leuven-Mechelen. 

c» Kampenhout, Berg, Buken en Nede

rokkerzeel in oude prentkaarten. Jos 

Lauwers. Uitg. Europese Bibliotheek, 

Zaltbommel, 675 fr. Te koop in de 

plaatselijke dagblad- en boekhandel of 

bij de auteur, Tervuursestwg HG, 

1820 Steenokkerzeel (Perk), tel. 

021751.89.62, rek. nr. 000-0449522-

24. 

BU de foto 
In de 16de eeuw werd aan de voorde 't Heerlyck Huys van Ruysbeke 
opgetrokken door de praalzuchtige Jan Bourgeois. Het stond links van de 
Weesbeek, ter hoogte van het hof van Ruisbeek, en was omringd met brede 
watergrachten, terwijl een zogenaamde Hofgracht de hovingen omgaf. Zo 
groeide het Huys van Ruysbeke uit tot een prachtig kasteel met vijvers en 
lusthof. Bij de verkoop In 1616 aan Filips Lambrechts was het als volgt in de 
akte beschreven: „Een heerelyck groot huys, buyten met water, opgemetst In 
witten arduynen steen, wyn- ende bierkelderen ende backereyen onder 
deselve huyse wezende, met schoone capelle, doopzaal ende sacristye, 
optrekkende brugghe, vyver ende water rontomme, hoven van plaisantiën, 
besloten boomgaarden met neerhof daerop staende." Het Huys van Ruysbeke 
geraakte in verval tijdens de Franse overheersing en werd omstreeks 1834-
1835 gesloopt voor de aanleg van de Haachtsesteenweg, die de hovingen 
brutaal in tweeën sneed. 

ZOEKERTJES 
29-jarige 4-talige licentiaat eko-

nomische wetenschappen zoekt passende 
betrekking. Aanbiedingen aan Eresenator 
Oswald Van Ooteghem, tel. 
09/230.72.87. 

H Koerdisch werkzoeker (met bel-
gische identiteitskaart), doctor in de Che
mie, zoekt werk. In april 1996 aan de 
universiteit van Luik gepromoveerd met 
grote onderscheiding. Kennis van het 
Engels, Frans, Koerdisch en Arabisch. 
Voor meer informatie: Piet De Zaeger 
(tel: 02/219.49.30 of fax 02/217.35.10). 

• 26-jarige marketeer, 4-talig, met 
uitgebreide PC-kennis, zoekt passende 
betrekking. Geen verzekeringen. Aanbie
dingen aan eresenator Oswald van Oo
teghem, 09/230.72.87. 

OPENBAAR CENTRUM 
VOOR MAATSCHAPPELUK 
WELZUN-8940WERVIK 

Het O.CM.W. Wervik legt een werfreserve 
aan met een geldigheidstermijn tot 31 
december 1998 voor volgende betrek
kingen in contractueel stelsel; 
- gebrevelteerd verplegende (m/vr) 
- ziekenhuisassistent(e) (m/vr) 
- sanitaire help(st)er (m/vr) 
- rusthuishelp{$t)er (m/vr) 
- hulparbeid(st)er (m/vr) 

Nadere inlichtingen en inschrijvingsfor
mulier zijn te bekomen op het secretariaat 
van het O.CMW, Steenakker 30 - 8940 
WERVIK, alle v/erkdagen tussen 9 en 11 
uur (tel. 056/30.02.18). 
De inschrijvingen dienen bij middel van 
het voorziene formulier gericht aan de 
heer VERHAEGHE Dany, voorzitter 
O.CMW., Steenakker 30 te 8940 WER
VIK. 

Uiterste tijdstip voor het toekomen van de 
inschrijvingen: donderdag 19 septem
ber 1996 om 11 uur. 
Tel: 056/30.02.18, fax: 056/31.42.06. 

Albert Bekaert 
(1917-1996) 

Op 21 augustus is Albert (eigenlijk Frederlk-Albeit) 
Bekaert in Izegem ten grave gedragen met de zwart-
gele leeuwenvlag. Voor sommige jongere VU-mensen 
klonk zijn naam allicht met vertrouwd. Op zijn over
lijdensbericht was het alleen het AVV-VVK dat her
innerde aan zijn intens engagement in de VU, m de 
beginjaren, op een ogenblik dat de toekomst voor de 
Vlaams-nationale partij allesbehalve rooskleurig was. 
Als overtuigd flamingant en non-konformist was hij 
een van de eersten in Izegem die zich In de Jaren vijftig 
tot de VU bekende en een lokale afdeling stichtte. Zijn 
beroep van apoteker en zijn doorzettingsvermogen 
waren voor de kleine kern dun̂ /ers een belangrijke 
steun. 
Wij kunnen ons nu met moeite Indenken hoe moelijk 
het toen was Wie voor de VU uitkwam riskeerde 
verdachtmakingen en uitsluiting In 1958 hadden de 
verkiezingen helemaal in het teken gestaan van de 
schoolstrijd. Naast de polarisatie tussen de „chris
telijke" CVP en de ,,goddeloze" socialisten, had de 
Brugse bisschop er nog een schepje bovenop gedaan 
door in een schrijven dat van alle kansels werd 
afgelezen stemmen voor de VU als een zware zonde 
te brandmerken. 
Als apoteker, en dus beoefenaar van een vrij beroep, 
leek het dat Albert Bekaert nog meer kwetsbaar was 
voor banbliksems. Maar het ontbrak hem niet aan 
moed en dus stoorde hij zich niet aan tegenkanting 
allerhande, in 1961 ging hij zelfs op de VU-Senaatslijst 
staan. En vier jaar later - er waren toen al betere 
vooruitzichten voor de partij - was hij zelfs VU-
lljstaanvoerder voor de Senaat In het toenmalige 
arrondissement Roeselare-Tlelt Een mandaat stak er 
evenwel niet voor hem in. 
De VU en andere mensen kunnen voortbouwen op 
het werk van de pioniers zoals Albert Bekaert, Wij 
mogen en wij zullen hem niet vergeten Mede namens 
het Izegemse Vü-bestuur en het arrondissementeel 
bestuur Roeselare-Kortrijk betuigen wij mevrouw José 
Bekaert-Driesens, de kinderen en de kleinkinderen 
ons innIg medeleven. 

Erik vandewalle 

1 
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"Europa heeft Brussel kaalgeslagen". 
"Het grootste obstakel op de weg naar 
meer Vlaamse onafhankelijkheid". 
"Brussel: dure buildings op een sociaal 
kerkhof". "Een Vlaams-onvriendelijke 
wereldstad". Het zijn maar enkele vaak 
gehoorde uitspraken over onze hoofd
stad. Reden genoeg voor de VU om een 
dag lang te praten over en kennis te 
maken met Brussel. Op zaterdag 12 ok
tober zijn we allemaal Ketjes. 
Na het onthaal in het Markiesgebouw van 
de Vlaamse Gemeenschap presenteert 
Brussels VU-raadslid Sven Gatz in de 
voormiddag het Vlaams Aktieplan voor 
Brussel. Over de hierin uitgestippelde 
VU-strategie volgt dan een debat met, 
onder meer, professor Vanhemelryck (na
tionaal voorzitter van het Davidsfonds) 
en een vertegenwoordiger van het 
Vlaams Ekonomisch Verbond. Staatsse-
kretaris Vic Anciaux besluit het collo
quium met een aantal slotbeschouwin
gen. Voor de leden die liever meteen de 
Brusselse binnenstad induiken hebben we 
een alternatief voormiddagprogramma 
uitgestippeld met ruime keuzemogelijk
heden: het Centrum van het Beeldver
haal, de Musea voor Oude en Moderne 
kunst, het Museum van het Vlaams Leven 
te Brussel,... 

Om 12u.30 kunt u in het Markiesgebouw 
een broodmaaltijd verorberen terwijl u 
naar de volksmuziek van Zjamoel luistert. 

12 Oktober 1996: 
vu-Ketjesdag 

• UIT DE REGIO • 

De jongste leden van de VU-familie wor
den 's morgens verlost van pa en ma en 
krijgen in de voormiddag het kinder
programma van Renaldo's Jeugdshow 
voorgeschoteld. Na de middagmaaltijd 
bezetten deze jeugdige VU-telgen het na
tionaal partijsekretariaat waar opnieuw 
gezorgd wordt voor gepaste kinderop
vang. 

's Namiddags nemen ervaren gidsen (Vic 
Anciaux, Sven Gatz, Paul De Ridder, Roel 
Jacobs, Ludo Smekens, ...) u mee op 
enkele verassingswandelingen door onze 
hoofdstad. U maakt uitvoerig kennis met 
politiek, kultureel, historisch en sociaal 
Brussel. De verschillende wandelgroepen 
zien elkaar weer aan de deuren van het 
Vlaams parlement waar u verwelkomd 
wordt door VU-fraktievoorzitter Paul 
Van Grembergen. De 9 VU-parlements-
leden geven vervolgens een exclusieve 
rondleiding door het prestigieuze ge
bouw. Met een toespraak van voorzitter 
Bert Anciaux ronden we ons dagje Brus-
selen af. 

U merkt het: een exclusief bezoek aan het 
Vlaams parlement gekoppeld aan po
litieke aktie, een boeiende kennismaking 
met Brussel én familiale gezelligheid. Dat 
zijn de ingrediënten van onze Ketjesdag. 
Om organisatorische redenen moeten we 
u wel vragen om vooraf in te schrijven. 

WAT U MOET WETEN 

Waar 

Markiesgebouw, hartje Brussel - in de 
onmiddellijke nabijheid van het Centraal 

Station. Er is volop parkeergelegenheid 
voor autobussen. 

WanneerZaterdag 12 oktober. Welkom in 

het Markiesgebouw vanaf 9u.30; slot-
groet in het Vlaams Parlement even voor 

17u. 
KostprijsVolwassenen betalen 300 fr. 

II ICO 
AIM I WUUKUrUKIv lULI tK 

Op 12 oktober ben ook ik een Ketje 
Een dagje Brussel zint me wel. Noteer alvast mijn inschrijving voor zaterdag 12 oktober 
Ik betaal vandaag nog mijn bijdrage voor het middagmaal (300 fr. voor volwassenen, 100 fr. voor 
kinderen jonger dan 12 jaar) op rekeningnummer 435-0271521-01 van VU te 1000 Brussel. Ik 
vermeld 'Ketjesdag' en het aantal deelnemers: 
Naam:. 

Straat: _ 

Postnr. 

Voornaam:. 

Nr.: Bus: 

Gemeente:. 

Telefoonnummer: 

Noteer de aanwezigheid van volwassenen 
kinderen 

U kan deze bon insturen vóór 27 september 1996 naar het VU-sekretariaat, Barrlkadenplein 12 te 
1000 Brussel. Faxen kan natuurlijk ook: 02/217.35.10. 

(incl. broodmaaltijd en informatiepak
ket); kinderen jonger dan 12 jaar betalen 
100 fr. 

Kinderopvangin de voormiddag is er in 
het Markiesgebouw knappe kinderani
matie met Renaldo's Jeugdshow. In de 
namiddag is er tot 17u.30 kinderopvang 
op het VU-partijsekretariaat (op het na
bijgelegen Barrlkadenplein). 
MindervalidenEr is in het Markiesge
bouw parkeergelegenheid voorzien voor 

mindervaliden. Het Markiesgebouw zelf 
is gemakkelijk toegankelijk voor rolstoel
gebruikers. Ook het Vlaams parlements
gebouw is vlot toegankelijk. 
Inschrijven VU-sekretariaat, Barrlkaden
plein 12, 1000 Brussel. Fax: 
02/217.35.10. 

Meer informatieVormingscentrum Lode-
wijk Dosfel, Omwentelingsstraat 13. Tel.: 
02/219.25.00 - Fax: 02/217.35.10. 

Het partijbestuur 
deelt mee 

Na afloop van het VU-partIjbestuur 
van maandag jl. werd volgende 
persmededeling verspreid: 

VLAAMS BLOK LAAT WARE 
GELAAT ZIEN 

Het partijbestuur van de vu is ge
schokt door het gewelddadig op
treden van de stoottroepen van het 
Vlaams Blok tijdens de Ijzerbede
vaart. Gisteren is voor heel Vlaan
deren duidelijk geworden wat we 
reeds lang wisten. Het Vlaams Blok 
misbruikt het Vlaams-Natlonallsme 
om haar fundamenteel antl-demo-
kratlsche, antl-pluralistlsche en to
talitaire ideologie aanvaardbaar te 
maken. Onder het mom van 
Vlaamse radikalltelt en met een 
masker van degelijkheid is het erin 
geslaagd om ook een aantal goed
menende flaminganten voor haar 
kar te spannen. Gisteren is het mas
ker afgevallen. 
Onder leiding van het Vlaams Blok 
werd de bedevaart schaamteloos 
verstoord om met geweld een 
machtsovername door extreem
rechts van het bedevaartkomité te 
bekomen. Gisteren is overduidelijk 
gebleken dat de breuklijn in de 
Vlaamse beweging niet tussen ra-
dikale en lauwe flaminganten ligt. 
De breuklijn ligt tussen diegenen die 
vinden dat de Vlaamse beweging 
onverdraagzaamheid moet predi
ken en duidelijk moet kiezen voor 
een extreem-rechts maatschappij
model en diegenen die waarden als 
demokratle en verdraagzaamheid 
essentieel achten in een zelfstandig 
Vlaanderen 
De toespraak van komitévoorzitter 
Lionel Vandenberghe was op staat
kundig vlak duidelijk en radikaai. Te
gelijkertijd heeft hij zich afgezet te
gen haat en onverdraagzaamheid. 
En precies dat laatste Is een doorn In 

het oog van het Vlaams Blok dat op 
deze gevoelens leeft. 
Voor de VU is het duidelijk' met deze 
herrieschoppers kan niet gepraat 
worden. Wli de Vlaamse beweging 
haar geloofwaardigheid behouden, 
dan neemt ze openlijk afstand van 
dit tuig en haar politieke vertegen
woordigers. 
Er is wat aan het bewegen In politiek 
Vlaanderen. Het konfederale ge-
dachtengoed wint veld. 
Zondag heeft men In DIksmulde ge
probeerd om deze evolutie met één 
slag lam te leggen. Zondag wilde 
men de iJzertoren opnieuw, deze 
keer geestelijk, dynamiteren en de 
Vlaamse beweging een zware slag 
toebrengen. Maar ook nu zullen de-
mokratische, Vlaamsgezinde krach
ten hem terug opbouwen voor vrij
heid, vrede en verdraagzaamheid. 
De Volksunie vraagt de demokra-
tische Vlaamse partijen om nu meer 
dan ooit mee te werken aan een 
zelfstandig Vlaanderen dat zich zelf
bewust en demokratlsch, in dialoog 
en solidariteit met andere volkeren, 
een eigen weg zoekt. 
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Txaiapartadag 
in Leuve 

• UIT DE REGIO • 

Samen met Walter Luyten, Jan Wieërs en 
zovele anderen reisden we vanaf 1970 
naar Euskadi-Baskenland. Valere de Pauw 
had ons met zijn boek Opdracht in Ger-

nika de weg gewezen. Tientallen uit
geweken Baskische studenten doken on
der in 't Leuvense en behaalden er hun 
diploma. De vriendenband bleef. In 1973 
- onder volle Franco-diktatuur - waren 
de Basken met oud-minister Monzon de 
eregasten op de IJzerbedevaart. In 1975 
stichtte priester Ludo Docx, ere-direk-
teur van de Antwerpse Pius IX-normaal-
school, FLIK: Flandriatik Ikastolentzat, 
het Vlaams Steunkomitee voor Baskische 
Scholen. Op zaterdag 8 november 1997 
verzorgt de FLik de zoveelste Basken-
avond in de ruiterhal van de Hemelhoeve 
in Brasschaat. En intussen groeide rond 
Ludo in Donapaleu een Vlaams Huis in 
Baskenland. 

De Leuvense Universitaire Gemeenschap 
verloor evenmin deze vriendenband. Het 
is dan ook niet toevallig dat in Leuven het 
begin wordt gevierd van de officiële bi

laterale kontakten tussen Vlaanderen en 
Euskadi (Baskenland) in het kader van het 
projekt Vlaanderen 2002. Op donderdag 
12 september geeft de Baskische groep 
Oskorri het muzikale startschot. Vanaf 
20u.30 kan u in de aula Pieter De Somer 
twee uur genieten van moderne Baskische 
volksmuziek. Kaarten zijn ter plaatse ver
krijgbaar tegen 350 fr. of in voorverkoop 
in de CD-winkel Campus op de Bond-
genotenlaan. Drie dagen later op zondag 
15 september wijden de Universitaire 
Ziekenhuizen hun 18de Sport- en Spel-
dag aan Baskenland. Met de steun van de 
Baskische en de Vlaamse regering kunnen 
we de ganse dag kennis maken met de 
brede Baskische kuituur: sport en spel: 
muziek en dans; kunstengenot en am
bachten. Meer dan 230 Basken onder
nemen hiervoor de reis naar Vlaande
ren. 

PROGRAMMA 
9u.: Klaarmaken van de Marmitako, een 
groots familiegerecht met tonijn, aard
appelen en groenten. Naast deze typische 

Baskische schotel zorgt de UZ-keuken 
ook voor de Vlaamse klassiekers: mos
selen, spiesjes, koude schotel, enz... voor 
250 fr. 

l lu.: Initiatie en demonstratie van pelote 

(= Baskisch kaatsspel); karrijasotzaileak 

(= steenheffen); idiproba (= steentrek-
ken voor ossespannen); los bolos (= 
kegelen); toka {= schijfwerpen); aisko-

lariak (= boomstamhakken) enz... 
12u.: Baskisch-Vlaamse eucharistievie
ring door Ludo Docx. 
12u.30: Middagmaal. 
13u.30: Muziekfestijn met: de txalaparta 

(= een groep prehistorische tam-tam); 
Oskorri (= volksmuziekgroep); Txaranga 

(= schalmei, tamboer en koehoorn); Tri-

kitrixa (= een soort fanfare met de ir-
rintxina, Baskische herdersgroep), enz... 
15u.30: Boomhakken; wereldkampioen
schap gewichtheffen; Miguel-de-kracht-
patser. 

16u.: Taldea (= volksdans). 
17u.: Volkskoncert met o.m. Kukubiltxo 

(= mystieke reuzegeesten). 

Dit alles gaat door op zondag 15 sep
tember '96 in het Universitair Sport
centrum, Tervuursevest te Heverlee/Leu-
ven. 

Voor wie wat anders wil, kan je over de 
bergfietsbrug (45 m lang!) of met 't Brus

sels Trapezeatelier je evenwicht trachten 
te behouden. De kleinsten kunnen bij de 
minifietsjes, de klassieke kindermolen 

enz. terecht. Verder worden er vanaf 
31/8-1/9 randaktiviteiten georganiseerd: 
minivoetbal m Lubbeek; een Antonov-
rondvlucht boven Limburg; motorrijden 
vanuit Verviers; duohengelen in Nieuw
rode enz... Het hele programmaboekje 
kan je bij Sandra Busseniers, tel. 
016/34.41.98, krijgen. En vergeet 't niet: 
ongi etorri deueri = iedereen is welkom! 

Willy Kuijpers, 
Vlaams volksvertegenwoordiger 

9 

OOST-VLAANDEREN 
20. 1 sept. LEDE: VU-Barbecue in 

zaal 't Hofsmeer te impe. Aperitief (gratis) 
vanaf 12u.30. Kaarten aan 400 fr. (-12j.: 200 
fr.) bij bestuursleden of drul<kerlj Het Rek-
laamblad, Nieuwstraat 19 te Lede. 

WO. 4 sept. CENT:Wandeling door 
het Gentse Patershol. Samenkomst om 
14U.30 op het Sint-Veerleplein (bij slecht 
weer: koffiehuis Veneziana). Bijdrage 50 fr. 
p.p. Aantal deelnemers beperkt tot 20. Org.: 
Seniorenacademie (09/225.57.92). 

20. 8 sept. IMPE: Kameraden- en 
familiedag van oud ZB-leden. Mis in de 
parochiekerk van Impe om 11u. Homilie 
door pater Aernouts. Nadien fijn eetmaal in 
zaal Edelweis, Steenstraat 12, Lede. 

20. 14 sept. LEDE: 7de Daensdag 
van Lede. l l u . : 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. DEIN2E: 14de Fami
liefeest in Volkskring, Markt Deinze. Inschrij
ven bij Maurits Waelkens. Eregast: Lieven 
Decaluwe, Deinzenaar, schepen te CEnt. 
Org.: vu-Deinze. 

Dl. 24 sept. DEIN2E: Voordracht 

door Herman Maes ,,200 jaar Burgerlijke 
Stand". Met bezoek aan tentoonstelling van 
VVG over het onderwerp, in kelder bij stads-
biblioteek, Markt, Deinze. Org. Rodenbach-
fonds-Goossenaertskring. 

2a. 28 sept. DEIN2E: 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. Org.;KOK-Deinze. 

WEST-VLAANDEREN 
20. 1 sept. GISTEL: 6de Vlaams 

Spitfeest. Vanaf 12 u. in domein Torenhof, 
op de Moerdijk, baan Gistel-Torhout. Met 
aperitief, versgegrilde hespen, uitgebreide 
groentenschotel (400fr, -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 1, 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. 

Dl. 8 okt. OOSTENDE: Rodenbach-
fonds organiseert geleid bezoek aan ten
toonstelling ,,Van Ensor tot Delvaux". Sa

menkomst om 13U.45 aan ingang PMMK, 
Romestraat te Oostende. Rondleiding duurt 
ca. anderhalf uur. Deelname: 300 fr. in
schrijven vóór 18/9 (059/51.64.03). 

VLAAMS-BRABANT 
2a. 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 
15u. Org.: VU-Kapelle o/d Bos. 

Do. 5 sept. DILBEEK: Cursus over 
afvalverwerking, het probleem van onze 
tijd. Door Frieda Brepoels. van 14 tot 16u.15 
in CC De Westrand, Kamerijklaan, Dilbeek. 
Op 3/10: Osteoporose; 7/11; contactaller
gie en op 5/12: pijnstillers. Deelname (4 
lessen) 1.200 fr. info; vzw VIAC, R Van 
Ruycheveltstraat 2, Halle (02/360.23.76). 

2a. 21 sept. GRIMBERGEN: 
Vlaamse Samenkomst. Vanaf I8u.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. 

2a. 5 Okt. LENNIK: LENNIK 2000 
nodigt uit op etentje in Sportcentrum Jo 
Baetens, A. Algoetstraat. Vanaf I8u. Ook op 
6/10 vanaf I2u. 

LIMBURG 
2a. 7 sept. BREE: Vanaf 20Ü. op het 

erf van Jef Neyens, Keyartstraat 28 te Ton-
gerlo-Bree: barbecue met gezellig samen
zijn in aanwezigheid van VU-mandatarissen. 
350 fr.p.p. Org. VU-Bree. Inschrijven vóór 
3/9 op tel. 089/46.34.61. 

20. 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 fr. Info: 
089/38.32.33. 

vr. 13 sept. BREE: Zaal Cambrinus, 
Kloosterstraat 3, om 20u.: voordracht door 
Walda van Onckelen ,,Bloemlezing over 
Vlaanderen, zijn volk en zijn strijd'. Toegang 
gratis. Org.: SMF-Umburg. 

ANTWERPEN 
2a. 51 aug. BERCHEM: Wandeling 

met gids langs de grafmonumenten van 
bekende Vlamingen op Schoonselhof en 
Erepark. Samenkomst om I4u.30 aan in
gang begraafplaats. Bijdrage 100 fr Org. 
Vlaamse Kring Berchem en Vlaamse Kring 
Borgerhout. Info: 321.19.86. 

20. 8 sept. BERLAAR: Bezoek het 
gemeentehuis aan de markt van waaruit 
een trajekt aanvat t.g.v. Open Monumen
tendag.Info; 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 verzameling om 19u.1l5 
rondom oud-bureaulid Freddy Lorent die 
toelichtingen geeft bij de agenda van de 
zitting. Samenkomst in de spreekkamer 
iste 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. 

vr. 20 sept. WESTERLO/TON-
GERLO: Kapellekeshof, Kapelstraat 1 om 
15u.; Leo de Decker met videomontage,, De 
graven in het Oosten ", waar herdenkings
stenen geplaatst werden voor Vlaamse ge
vallenen. Toegang vrij. Org.: SMF-Kempen. 
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DEZE WEEK IN 

G O R D E L E N 
1 September ' 9 6 

Knack 
KINDERPORNO 

Het gerecht staat omzeggens machteloos legen de toename 
van kindeiporno. 

RIJKE KONINGEN 
De rol van de vorsten en vooral hun inkomen verschilt 

nogal in Europa. 

LEEST U IN BED 
Een enquête over het leesgedrag in Vlaanderen, 

deze week in Weekend Knack 

Z O M E R deze week 400.000 frank prijzen: 15 weekends en 15 midweeks in 

S P E L ®®" cottage voor 6 personen in Center Pares de Vossemeren. 

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

Wenst U meer informatie over de 

advertentiemoselijkheden in WIJ? 

Bel dan vandaag nos naar 

Els Decoster 
op het nummer 02/481.78.59 

^ OEVRIESE ^ 
woonverlichting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

^aan brugge-oostkamp, 
V 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) 
Specialiteiten: Visfondue 10 soorten 

Visassortiment 7 soorten 
Senegalees Stoofpotje 

^n I Brugge ^ 
l ü 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 

f Wrmees 
.A, / Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

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 191 o 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
Tel. 052-42.32.46 

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

Fijne midweelc superweekend 
3 Nachten 

Luxe liamer, stilte gratis, 
3x gastronomisch 

half pension, bierdegustatie, 
Normandische pannekoek 

met koffie, 
tevens fietsen ter beschikking etc... 

6.500 fr. per persoon 
de laatste dag uw kamer 

tot IS.OOu. 

HETSEN 

G 
R 
A 
T 
I 
S 

10 Km van 
Brugge & 
Oostende 

Misschien het mooiste hotel in Vlaanderen 

r — — — — — — — 

^ 

DfSMbrf 

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 fr. per persoon. 

Knip me uit -
fles champagne 

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

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

Een uitgave van het 

Vlaams Pers-, Radio- en 

TV-instituut v.z.w. 

Hoofdredakteur: 

Maurits Van Liedekerke 

Redakteuren: 

Erik Van de Casteele 

Geert Vranken 

Sekretariaat: 

Hilde De Leeuw 

Alle stortingen van 
abonnementen en 
redaktie op prk. 000-
0171139-31 van WIJ, 
Barrikadenplein 12, 
1000 Brussel. 
Tel. 02/219.49.30 
Fax. 02/219.97.25 
Jaarabonnement 1.200 fr. 
Los nummer 35 fr. 

Verantwoordelijk 
uitgever: 
Bert Anciaux 
Barrikadenplein 12 
1000 Brussel 

Reklameregie: 
Decom 
Gossetlaan 30 
1702 Groot-Bijgaarden 
Tel. 02/481.78.59 
Fax. 02/481.78.82 
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Fiskale autonomie leidt tot een hogere 
rating voor de deelgebieden. Daardoor 
zal Vlaanderen goedkoper kunnen lenen. 
De mogelijkheid om autonoom belas
tingen te heffen alsook het financieel 
beleid bepalen immers de kredietwaar
digheid van een land of een regio. 
Tevens bestaan er in Vlaanderen en Wal
lonië verschillende noden en voorkeuren. 
In de ekonomie zegt men dan dat beide 
een andere nutsfunktie hebben. Zo laat 
fiskale autonomie toe een mate van uit-
gavenautonomie te verwezenlijken die 
beter de eigen koUektieve nutsfunkties 
van de deelgebieden weerspiegelt. 
De middelen van de deelgebieden zijn 
onafhankelijk van de macro-ekonomi-
sche evolutie. Daardoor kunnen ze geen 
anticyclisch begrotingsbeleid voeren. Fis
kale autonomie zou hun een autonome 
ekonomische stabilisatierol kunnen toe
kennen. Nochtans wordt een stabilisa
tiestelsel minder effektief naargelang de 
ekonomie kleiner en opener wordt en dus 
meer lekken vertoont. Dit tegenargument 
kunnen we echter als irrelevant beschou
wen. Zowel België als Vlaanderen hebben 
een zeer open ekonomie. Een stabili
satiebeleid in België is dus eveneens in-
effektief. 

KOSTENBESEF 

Maar wat nog het meest in het voordeel 
van de fiskale autonomie pleit, is onder te 
brengen onder de gemeenschappelijke 
noemer „verantwoordelijkheid". Fiskale 
autonomie scherpt de zin voor verant
woordelijkheid voor de eigen uitgaven 
aan. Tevens werpt het een dam op tegen 
fiskale luiheid en het konsumptiefede-
ralisme. Onder fiskale luiheid verstaat 
men het zoveel mogelijk uit de centrale 
staatskas financieren van de eigen uit
gaven zonder zelf en voldoende inspan
ning te leveren. Het risiko voor een 
zogenaamde vrijbuiterstaktiek komt 
vooral van de Franse Gemeenschap. De 
prijs die voor het Sint-Michielsakkoord 
werd betaald vormt een staaltje van een 
dergelijk konsumptiefederalisme. Er wer
den bijkomende middelen voor de Ge
meenschappen vrijgemaakt zonder dat 
daartegenover overgedragen bevoegdhe
den - lees: uitgavenposten - stonden. 
De regel „wie beslist over de bestedingen 
moet ook aansprakelijk zijn voor de in
komsten" kan de kwaliteit van de be
stedingen, het kostenbesef, de demokra-
tische kontrole en de politieke autonomie 
ten goede komen. De overheveling van 
uitgavenbevoegdheden moet dus gepaard 
gaan met een decentralisatie van de fis-
kaliteit. Dit parallellisme is een van de 
voorwaarden voor een doelmatige staats-
ordening. Meer bevoegdheden beteke
nen ook meer verantwoordelijkheden. 

Pleidooi voor 
f isicale autonomie 

OPINIE 

vooral inzake financiering. Zoniet gaat 
elke decentralisering leiden tot verspil
lingen die de andere voordelen van het 
federaliseringsproces teniet doen. De te-
oretische welvaartsekonomie leert im
mers dat de optimale efficiënte allocatie 
van publieke goederen behouden blijft 
indien de intensiteit van de preferenties 
en de voor financierinig vereiste belas
tingen nauw bij elkaar aansluiten. 
Geen inkomstenautonomie heeft voor 
gevolg dat de deelregeringen hun ver
antwoordelijkheid kunnen ontlopen 
door het inroepen van de ontoereikend
heid van de hun toegekende middelen. 
De lange termijn stabiliteitsvoorwaarde 
voor de ekonomische en monetaire unie 
zou bevorderd worden door een grotere 
fiskale verantwoordelijkheid en begro-
tingsdisciplinie van de deelgebieden. Zo
lang de Gemeenschappen en de Gewesten 
beperkt zijn in hun fiskale autonomie, zal 
de politieke druk te groot zijn om de 
federale staat, die wel over fiskale be
voegdheden beschikt, te doen bijsprin
gen. 

FISKALE KONKURRENTIE 

Door de geregionaliseerde belastingen te 
verlagen kan men investeringen aantrek
ken. Zo kan op termijn de eigen be

lastbare basis worden verruimd. Deze 
fiskale konkurrentie hoeft niet nood
zakelijk als een nadeel worden aanzien. 
Zij kan de belastingsdruk doen dalen. 
Om de konkurrentie- en allokatiever-
storende effekten tot een minimum te 
herleiden zal toch een zekere koördinale 
van de belastingen nodig zijn. Dit beperkt 
dan echter weer de ruimte voor fiskaal 
initiatief van de deelgebieden. 
In het kader van de Europese Muntunie 
dringt zich een Europese fiskale har
monisering op. Binnen deze ekonomische 
en monetaire unie zullen ook verschil
lende belastingsstelsels bestaan. Elk deel
nemend land zal immers nog steeds fis
kale autonomie genieten. Dit probleem 
lijkt mij vrij gelijklopend met dit van de 
Gemeenschappen en de Gewesten in Bel
gië. 

De koördinatie van het fiskaal beleid in 
België zou dan kunnen worden over
gedragen naar het Europees niveau. De 
vrees dat een eventueel te grote dif
ferentiatie van bepaalde belastingen de 
marktintegratie zou aantasten wordt dan 
in een Europese samenhang geplaatst. 
Daarom mag dit zeker niet als een hin
derpaal voor fiskale autonomie voor de 
Gemeenschappen en de Gewesten wor
den aanzien. De bewindslui kunnen dus 

>iNvaa'<iï^^ï^"*^ 

gerust het begrip „fiskale autonomie" 
ruim gaan interpreteren. 
De Gemeenschappen beschikken nog 
over geen enkele fiskale bevoegdheid. 
Om dit mogelijk te maken dient men in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest eerst 
de subnationaliteit in te voeren. Als de 
Franse Gemeenschap het kijk- en luis
tergeld wil verhogen, volgt daaruit dat dit 
onder het huidige financieringsstelsel ook 
het geval zal zijn voor de Vlaamse Ge
meenschap. Meer middelen voor de 
noodlijdende Franse Gemeenschap be
tekenen dus nog altijd meer (en niet 
gevraagde) middelen voor de Vlaamse 
Gemeenschap. Of hoe het wafelijzer zich 
ook nog na het federaliseringsproces 
doorzet... 

Dergelijke strukturele problemen dienen 
nog te worden aangepakt. De 
staats(her)vorming vertoont nog heel wat 
gebreken. De zeer beperkte fiskale be
voegdheden voor de Gemeenschappen en 
de Gewesten is er één van. 

Kristof Agache 
(De auteur is student Ekonomie (TEW) 

aan de UG) 

Geen 
inkomsten
autonomie 
betekent 
dat deel
regeringen 
hun 
verantwoor
delijkheid 
kunnen 
ontlopen. 
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Uit het verleden 
lessen trekken! 

Begin juli startte het Archief en Dokumenta-
tiecentrum van het Vlaams-nationaiisme haar 
Bouw- en Renovatiefonds. Ondertussen beant
woordden reeds tal van WIJ-lezers de oproep en 
stortten hun bijdrage. In een volgende uitgave 
brengen wij een stand van zaken. Deze week 
vertelt Vic Anciaux ons hoe het ADVN tot stand 
kwam. 

Bouw mee met het ADVN 
De vu steunt het ADVN in zijn zoektoclit naar 
de nodige 5 miljoen fr. om het ADVN de vol
gende eeuw binnen te loodsen. Ook U kan het 
bouw-initiatief steunen en wel door een bij
drage te storten op reknr 419-8059591 -83 van 
het ADVN, met vermelding Bouw- en Reno
vatiefonds. Voor schenkingen vanaf 1.000 fr 
ontvangt U een fiskaal attest. 

Alle schenkers worden met naam vermeld in 
de publikatie die verspreid wordt zodra de 
ingebruikname van het nieuwe gebouw is 
afgerond. 

Ik was pas algemeen voorzitter van de Volks
unie - eind 79, begin '80 -toen mij geregeld 
naar dokumenten uit de geschiedenis van 
onze partij of van het Vlaams-nationalisme 
gevraagd werd. Door universiteitsprofesso
ren voor hun kursus hedendaagse geschie
denis, door laatstejaarsstudenten voor het 
opstellen van hun eindwerk, door Vlaams
bewuste leerkrachten die geen speciale ver
melding in de eindtermen nodig hadden, 
door afdelingsvoorzitters van de volksunie, 
en noem maar op. 
Er was onloochenbaar een behoefde aan in
formatie. Er rustte duidelijk geen taboe meer 
op het Vlaams-nationale gedachtengoed. in
tegendeel, het werd meer en meer een be
geerd onderwerp voor wetenschappelijk on
derzoek en studie. Tevens een bron van in
spiratie voor filosofische en sociologische be
schouwingen of politieke standpunten. 
Bovendien hadden bepaalde grote voorman
nen uit de Vlaamse beweging een gezegende 
leeftijd bereikt. Zij hadden grote verantwoor
delijkheden gedragen in de vorming van de 
Vlaamse natie. Ik besefte dat hun archief niet 
verspreid mocht worden en zo verloren 
gaan. 
Zo ontstond, na ruim overleg in maar vooral 
aan de rand van de Volksunie, in de jaren 
tachtig het ADVN: een betrouwbaar Archief-
en Documentatiecentrum van het Vlaams-
Nationalisme. 
Professor Frans-Jos Verdoodt trok heel hard 

mee aan de kar Hij is nog altijd de bekwame 
en bezielende motor Ook de toenmalige Ant
werpse stadsarchivaris Ludo Simons heeft 
enorm geholpen. Dank zij hem kreeg het 
ADVN huisvesting binnen het grote Ant
werpse Archief van het Vlaamse Cultuur
leven. Hoewel niet vermeld bij de stichtende 
leden - een partijvoorzitter zou er een par
tijpolitieke stempel op drukken - stond ik 
mede aan de wieg. ik ben er fier op. 
Intussen is het Vlaams-nationaal archief uit
gegroeid tot een algemeen gewaardeerd do-
kumentatiecentrum met een bestand van 
historisch- wetenschappelijk relevant werk. 
Vandaag denk ik aan de woorden van Hugo 
Vernest: „In 't verleden ligt het heden, in het 
nu wat worden zal". In een tijd van grote 
onzekerheden, snelle maatschappelijke ver
anderingen, technologische ontwikkelingen, 
mundialisering en internationale kulturele 
ontmoetingen, zijn er meer dan ooit redenen 
genoeg om alle kennis over het verleden te 
verzamelen en er lessen uit te trekken. De 
grootheid van een volk neemt overigens toe, 
naarmate het meer in staat is de goede en 
kwade dingen uit zijn geschiedenis te kennen 
en te onderzoeken. Dan pas kan het vol
waardig en zelfzeker bouwen aan zijn toe
komst. 
Dat is de grote opdracht van het ADVN. 
Daarom roep ik allen op een steentje bij te 
dragen aan zijn Bouw- en Renovatiefonds. 

Vic Anciaux 
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ZO ziet 
Hoegaarden 

ervan 

boven uit. 

De wereld vanuit de lucht, zoals een 
vogel, kunnen beki)ken is een oude 
droom. Met de fabel van Icarus on
dervond de mens tot welke drastische 
gevolgen deze drang kan leiden. Toen 
mensen dat doorhadden stelden ze zich 
tevreden met het bekijken van de aarde 
vanop een hoogte, een toren of een berg. 
Vaak leverde dat scheve voorstellingen 
op. Toch hebben legeraanvoerders, zee
lui, koopheden en bedevaarders zich ge
ruime tijd kunnen behelpen met plat
tegronden. 

Later, toen men er eindelijk van overtuigd 
was geraakt dat de aarde rond was, ont

wikkelde de kartografie zich tot een we
tenschap. Het beschrijven van reiswegen 
werd uitgebreid met de loop van rivieren 
en beken, de vorm van dorpen en steden 
en tal van zichtbare elementen in het 
landschap; aldus kon de gebruiker zijn 
plaats met grotere zekerheid bepalen, 
zich oriënteren en weten welke weg hij 
uit- of terugmoest. 

LIEVEN GEVAERT 

Het grote werk gaven de landmeters van 
de 15 de eeuw ten beste, zij slaagden erin 
zich te verheffen in de ruimte; in hun 
verbeelding althans. Vanuit een denk

beeldig gezichtspunt brachten ze een stad 
of een landschap in kaart. Vandaag ge
meten we nog volop van hun nauwgezet 
uitgetekende en fraai ingekleurde stads
gezichten en landkaarten. Niet zelden 
stonden in een hoek van de prent enkele 
mensen afgebeeld als keken ze vanop een 
heuveltje naar het landschap... 
De verbeelding werd werkelijkheid toen 
de gebroeders Montgolfier in 1783 met 
een luchtballon aan de aantrekkings
kracht van de aarde konden ontsnappen. 
Later stapte ook een tekenaar mee in de 
mand om de omgeving te schetsen. Vanaf 
1858 maakte de fotografie de tekenpen 
overbodig, fotograferen vanuit het vlieg
tuig gaf de kartografie een nieuwe di
mensie. 

De luchtfotografie ontwikkelde zich snel 
mede dank zij de produktie van een 
degelijk fotopapier door het bedrijf van 
Lieven Gevaert ontwikkeld. Tussen de 
eerste luchtopnamen van het Ijzerfront 
en de haarscherpe foto's geschoten vanuit 

'»ïi«''?»-il»j«Sf* 

Over de meeste overzichtswerken bestaat 
er een algemene konsensus ze zijn goed, 
gemakkelijk te hanteren, overzichtelijk, 
of ze zijn dat met Over Algemene kunst
geschiedenis bestaat er een soortgelijke 
konsensus het hoort thuis in de eerste 
kategone Het werk voor het eerst in het 
Nederlands verschenen in 1988, is in
middels aan zijn zesde, volledig herziene 
én uitgebreide druk toe In deze versie 
werd bv ook de geschiedenis van de 
fotografie opgetekend en werd plaats 
geruimd voor video-art 
Een goed verstaander heeft inmiddels 
begrepen dat deze 'Algemene kunstge
schiedenis ook daadwerkelijk de bedoe
ling heeft om zo omvattend mogelijk te 
zijn Zoals het een goede geschiedenis 
betaamt vat het werk aan bij de eerste 
vormen van menselijke kunst Daarbij on
der meer de Venus van Willendorf samen 
met de grotten van Lascaux een van de 
meest beroemde uitingen van vroege 
pre-histonsche kunst 
Het zou ons te ver leiden om iedere 
penode uitvoerig te bespreken Het boek 
zelf ter hand nemen lijkt ons in dat geval 
een betere oplossing Wel merken we nog 
op dat, haast vanzelfsprekend, de auteurs 
Hugh Honour en John Fleming met alleen 
aandacht besteden aan de 'klassieke' 
kunst en -nchtingen, maar ook aan de 
minder bekende Eén en ander betekent 
evenwel met dat deze geschiedenis enkel 
een waardevolle investering - want dat is 
het - zou zijn voor de kunst-maniakken 
De Illustraties spreken zowiezo voor zich, 
maar ook de tekst blijft helder en logisch 
opgebouwd 
In zo'n wereldwijd als standaardwerk be-

SB Bm'*^H| iffi*!'^Tfe fflr^^y^"™ ^BL^JÊJ S Ip^ iB ra^^^S 

schouwd boek is het natuurlijk altijd pret
tig om weten wat de samenstellers heb
ben geschreven over de eigen regio Daar
naar gezocht in het register met tref
woorden, konden we België met en Vlaan
deren wel terugvinden Een eerste keer is 
dat met een Luikse (O doopvont in brons 
gegoten door, waarschijnlijk. Reinier van 
Hoei Luik maakte in de penode rond 1100 
deel uit van het Heilige Romeinse Rijk 
Datzelfde deden ook delen van het hui

dige Limburg de beide Brabanden, Ant
werpen en van Oost- en West-Vlaande-
ren 
Iets verderop in het werk, we bevinden 
ons inmiddels in de 15de eeuw worden 
maar liefst 4 volledige biz aan de Vlaamse 
kunst besteed De 'nieuwe Vlaamse stijl' 
waarover sprake kende zijn protagonisten 
in de figuren van de gebroeders Van Eyck 
en Van der Weyden Met name hun ge
bruik van olieverf bracht een grote ver-
andenng teweeg in de schilderkunst 
„ Vlaamse kunstenaars waren nu eenmaal 
met ingesteld op theoretiseren ( ) Het 
zijn schimmige figuren, de Vlaamse kun
stenaars die deze techniek ontwikkelden 
en daarmee een revolutie ontketenden 
( ) "Onder de noemer 'Vlaanderen' valt 
voorts ook nog Pieter Bruegel de Oude 
Verder in het werk - onder de trefwoor
den althans - is er op Rubens na, nog 
biezonder weinig aandacht voor kunste
naars uit Vlaanderen of België De hier op 
handen gedragen Ensor, Permeke en Del-
vaux zijn met terug te vinden Dat is 
jammer, maar verhindert met dat de 'Al
gemene Kunstgeschiedenis' toch een 
standaardwerk is die naam waardig 

(gv) 
c» Algemene kunstgesdnedents, Hugh Hon

our & John Fleming, Uitg. Meulenhof -
Amsterdam, 1996, 763 biz., 2.798 fr, na 1 
januart 1997 kost de uttgave 3.198 fr. 
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de Space Shuttle liggen onderhand 75 
jaar. Of de afstand tussen de primitieve 
horizontale en de vertikale luchtfoto
grafie die de scherpste beelden oplevert, 
denken we maar aan de foto's die Rus
sische raketten op Cuba ontdekten of die 
het oprukken van Saddam's troepen rich
ting Koeweit registreerden. 

HUIS-MET-TUJNTJE 

In een biezonder fraai uitgegeven boek 
worden meer dan 400 luchtfoto's van de 
provincie Vlaams-Brabant, het hoofdste
delijk gewest inbegrepen, samengebracht. 
Vanzelfsprekend zijn de foto's de ve
detten van de AeroAtlas, maar ook de 
technische uitleg zal vele lezers boeien. 
Zo wordt de vertikale luchtfotografie 
uitgelegd, het gebruikte type kamera (een 
grootbeeldkamera Zeiss), de middelen 
om de bewegingsonscherpte in de foto 
door de snelheid van het vliegtuig ver
oorzaakt te voorkomen, het laten uit
komen of wegwerken van terreinonef-
fenheden, enz... 

Voor de opnamen werd het hele gebied, 
277.500 ha, in een raster van 444 foto's 
verdeeld, één foto stelt een gebied van 
6,25 km2 voor, de foto's werden vanop 
een hoogte van 4.000 m. genomen. Ze 
zijn biezonder scherp straten, woningen, 
bossen, stadions, perken, spoorlijnen, 
waterlopen; ze zijn best te herkennen. De 
verstedelijking, de groene en open ruim
ten, de lintbebouwmg, alles is haarscherp 
weergegeven Militaire domeinen (Navo, 
kazernes, vliegvelden) en ook het ko
ninklijk domein werden op bevel van de 
overheid onder een groen kleurvlak weg
gemoffeld. 

Indrukwekkend zijn de landbouwgron
den van het Hageland en het Pajot-
tenland, de bospartijen van Zenne en 
Zomen, de luchthaven van Zaventem, de 
spagetti-knooppunten van spoor- en au
towegen rond Brussel, de steden en ver
stedelijkte gemeenten die uit hun voegen 
barsten... 

De AeroAtlas is een gezamenlijk projekt 
van het Gemeentekrediet en de uitgeverij 
Lannoo, zowel de luchtfotografen als de 
boekenmakers mogen fier zijn op het 
resultaat. 

Niet alleen geografen, geschiedkundigen, 
mensen die met ruimtelijke ordening be
gaan zijn krijgen met dit boek een be
trouwbaar werkinstrument in handen, 
ook de leek die zijn provincie beter wil 
leren of zijn huis-met-tuintje wil terug
vinden zal het boek herhaaldelijk raad
plegen, inkijken en koesteren. 

(mvl) 

c» AeroAtlas. Vlaams-Brabant en Brus

sel. Uitg. GemeentekredtetlLannoo. 

444 kleurenfoto's, 2.750 fr., 460 bh. 
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MYTHEN EN SAGEN 
Als kind waren wij in hoge mate geboeid door de avonturen en de 

idealen van de Ridders van de Ronde Tafel. Na enige tijd, en niet 

zonder spijt, vernamen we dat ze waarschijnlijk nooit echt bestaan 

hadden en dat deze romantische helden behoorden tot de meest 

gekende Mythen en sagen. 

Misschien om de jeugd te behoeden voor soortgelijke trauma's 

bracht Gottmer een bundeling van bekende, maar ook minder 

bekende, mythen en sagen op de markt. De uitgave is opgebouwd 

rond een zestal grote tema's (scheppingsverhalen, goden en dieren, 

het einde der tijden, ...) en beschrijft vanuit die invalshoek de 

verhalen uit verschillende delen van de wereld. Over hoe bv. de 

BOEKEN 

wereld is ontstaan hebben verschillende volkeren ook verschil

lende opvattingen. De talrijke illustraties zi]n per onderdeel 

voorzien van één verhalende tekst, maar worden daarnaast ook 

nog verduidelijkt door kleinere kaderstukjes. Het laatste hoofdstuk 

is voorbehouden voor een voorstelling van de godenfamilie. Een 

boek dat jeugdigen met de beide voeten in de werkelijkheid zet, 

maar toch voldoende ruimte laat voor fantasie. 

c» Mythen en sagen, Neil Philip en Nilesh Mistry, Uitg. Gottmer 

- Haarlem, 19%, 192 blz., 799 fr. 

KINDERBIJBEL 
Ook in de bijbel staan nogal wat verhalen die niet al te letterlijk 

genomen kunnen worden. Dat belet niet dat in zowel het oude als 

het nieuwe testament voldoende verhalen staan die ook op 

kinderformaat vertaald kunnen worden. Onlangs verscheen bij 

Standaard Een ark vol verhalen, een bijbel voor jonge kinderen. 

De meest bekende bijbelverhalen (schepping. Abraham, Mozes, 

Jezus) zijn er op een voor kinderen zeer bevattelijk manier in 

weergegeven. Dat, samen met de mooie tekeningen, maken dit 

boek ongetwijfeld aangenaam om zelf te lezen of om voor te laten 

lezen. 

c» Een ark vol verhalen, Marie-Hélène Delval en Ulises Wensell, 

Uitg. Standaard - Antwerpen, 1996,165 blz., 695 fr. 

j j j panning en ontspanning iiggen bij romans niet 
iJ'» zeiden diciit bij eil<aar. Ceiui<i<ig maar. 

WiJ maai<te een seiei<tie. 

Te gek 
om waar te zijn 

V B O E K E N * 

Amélie Nothomb verraste in 1992 de 
literaire wereld met haar debuut Hygiëne 

van de moordenaar. Nu doet ze dit op
nieuw met Filippica's. Een gepensioneerd 
leraar vestigt zich in een droomhuis op 
het platteland en hoopt er samen met zijn 
vrouw te genieten van een welverdiende 
rust... die er niet komt. Hun bizarre 
buurman teistert hen met zijn bezoekjes: 
elke dag, klokslag vier uur, om dan om zes 
uur stipt te vertrekken. Van een kon-
versatie kan ook geen sprake zijn, hij 
beperkt zich tot „ja" en „nee". Bo
vendien is zijn vrouw een weerzinwek
kend „schepsel". De leraar en zijn vrouw 
zijn te welgemanierd om de man de deur 
te wijzen. Op een dag wil de buurman 
zelfmoord plegen, maar de plichtbewuste 
leraar verhindert dit. Van deze daad zal hij 
echter nog spijt krijgen... 

Begin februari '95 overleed Patricia 

Highsmith. Haar Zwarte Zomer is een 
laatste hoogtepunt in haar imposante 
oeuvre. Deze adembenemende triller 
speelt zich af in Zurich, in het homo- en 
lesbiennemilieu. Het verhaal vangt aan 
met een roofmoord op een jonge man, 
niet ver van Jakobs Bierestube Restaurant 
en eindigt met de val van een trap door 
een vrouw die in het homofiele wereldje 
de baas wou spelen. Tussen deze twee 
gebeurtenissen in maakt men kennis met 
tal van personages en intriges die zich in 
hun leven afspelen. 

Zoals we van deze auteur gewoon zijn is 
het een uiterst vlot geschreven boek, 
waarvan alleen het einde een beetje te
genvalt. 

Morris Duckworth is een zeer ambitieuze 
Engelsman en een geweldige snob. Hij is 
leraar Engels voor verwende scholieren in 
Verona en deze job biedt weinig per-
spektieven. Morris wordt gek van afgunst 
op die rijke Italianen. Wat begint met een 
onzinnige diefstal van een beeldje eindigt 
met meervoudige moord. Morris loopt 
door omstandigheden weg met één van 
zijn leerlingen, Massimina, en bedenkt 
dat hij losgeld kan eisen. Zijn pogingen de 
waarheid voor Massimina verborgen te 
houden leiden tot hilarische toestanden 

en paniekmoorden. Toch hoopt de lezer 
dat hij zal slagen in zijn opzet en men 
verdenkt zichzelf ervan hem simpatiek te 
vinden. Een humoristische, meeslepende 
triller met een zeer macaber plot. Tim 

Parks weet de lezer te boeien in Nieuwe 
kleren voor Massimina, op een wel zo 
biezondere manier, dat wij zonder pro
blemen de TV lieten voor wat hij was! 

'Stop!' riep mevrouw Cheeseby met 

schorre stem. 'Gaat dat de hele tijd zo 

door?' 'Hoe bedoelt u, mevrouw Chee

seby?' 'Hoe zit het met het huishouden -

en van die dingen?' 'Dat komt later... als 

mijn moeder haar kleren uittrekt.' Op dat 
moment werd het de schooljuffrouw te
veel van het goede en mocht de ik-
persoon uit het boek 'het allemaal eens 
gaan uideggen bij de direkteur. Nochtans 
had hij niet veel meer gedaan dan uit
gelegd hoe zijn familie in elkaar stak. Dat 
zijn moeder naakt achter de stofzuiger 
stond en zijn tante Jezus in haar stalletje 
had wonen verwonderde hem al lang niet 
meer. Steven Jacobi leverde met Naakt is 
de beste vermomming een zeer genietbare 
roman af over het leven van een jongetje 
in een bizarre Engelse familie van be
ginjaren '60. Doorheen het verhaal is ook 
de korrespondentie van zijn (Duitse) 
moeder met haar minnaar uit Duitsland. 
Beiden doen het relaas van het leven na de 
oorlog. Aanbevolen, niet al te zwaar
wichtige, literatuur. 

Meer dan 140 jaar oud is Het huis met de 
zeven gevels. In deze roman van Na

thaniel Hawthorne speelt de woning van 
het geslacht Pyncheon een hoofdrol. 
Ruim 200 jaar lang is het huis de enige 
konstante - een stille getuige - in een 
makaber verhaal van een bij aanvang 
aristokratische familie die langzaam weg
zinkt. Het huis lijkt de misstappen van de 
vorige inwoners over te dragen op de 
volgende. Bij het begin van de 17de eeuw 
wordt het gebouwd op een plaats waar 
een vroeger een man woonde die voor 
hekserij terechtgesteld werd. De auteur 
vond voor dit gegeven meer dan waar
schijnlijk inspiratie bij de eigen voor
vaderen. Eén van hen, ene John Hathorne 

was immers rechter bij de hekserij-pro
cessen van Salem, waarbij 400 mensen 
om het leven kwamen. Het spannende 
'Het huis met de zeven gevels' is Haw-
thornes minder bekende opvolger van 
'De rode letter' (The Scarlet Letter) en 
verschijnt voor het eerst in een Ne
derlandse vertaling bij Meulenhof. 

Gregory moet echt leren opbouwende 

kritiek te aanvaarden. Ook moet hij beter 

studeren en zich bij het onderwerp leren 

houden. Dat had Mijnheer Patrick mo
gelijk beter niet geschreven. Want het 
maakt Gregory Lynn woest. Abnormaal 
woest. Het hoofdpersonage uit Onvol
tooid verleden tijd is een eenzaat. Vrij
gezel en enig kind sinds hij viereneenhalf 
was. Hij heeft een bruin en een groen oog. 
Deze details doen er mogehjk verder 
weinig toe, maar voor Gregory zijn ze, 
bhjkens het aantal keren dat hij ze ten 
berde brengt, belangrijk. Wanneer hij na 
de krematie van zijn moeder nauwgezet 
het huis opruimt - Gregory noteert alles -
stoot hij op zijn oude schoolrapporten. 
En die staan niet bepaald vol super
latieven. De overduidelijk geestesge-
stoorde Gregory maakt een bloedstollend 
lijstje namen op. Hij deed het, maar was 
hij daar zelf wel de schuld van? Martyn 

Bedford heeft met zijn debuut een span
nende triller neergeschreven. Nog beter 
doen, zal moeilijk zijn. 

Bone is de baas, maar het heeft wel even 
geduurd voordat hij dat werd. Chappie, 
de verteller in het boek, leeft met zijn 
ouders in een sta^karavan ergens in de 
staat New York. Op erg jonge leeftijd 
komt hij al in aanraking met kleinere en 
grotere krimaliteit. Helemaal op eigen 
houtje tracht hij uit handen van de politie 
te blijven en zijn weg te zoeken in de 
grootstad. Wanneer hij zich twee knoken 

MARTYN 
BEDFORD 
ONVÜlTOü iD 

VbRLtDI-.N n j D 

laat tatoeëren is hij herboren als Bone. 
Even dreigt het helemaal mis te gaan, 
maar dan ontmoet hij een rasta met wie 
hij de wereld rondtrekt. Auteur Russel 

Banks is één van Amerika's toonaan
gevende hedendaagse auteurs. Voor zijn 
werk mocht hij reeds meerdere prijzen in 
de wacht slepen. 

(gv/hdl) 

c» Filippica's. Amélie Nothomb. Uitg. 

Manteau - Antwerpen, 1996. 144 
blz., 598 fr. 

o& Zwarte Zomer. Patricia Highsmith. 

Uitg. Arbeiderspers - Amsterdam / 

Singel 262, Antwerpen, 1996. 248 

blz., 699 fr. 

c» Nieuwe kleren voor Massimina. Tim 

Parks. Uitg. Arbeiderspers - Amster

dam I Singel 262, Antwerpen. 1996, 

256 blz., 699 fr. 

c» Naakt is de beste vermomming, Ste

ven Jacobi, Uitg. Nijgh & Van Ditmar 

-Amsterdam, 1996, 224 blz., 699 fr. 

c& Het huis met de zeven gevels, Na

thaniel Hawthorne, Uitg. Meulenhof-

Amsterdam, 1996, 352 blz., 1198 fr. 

o» Onvoltooid verleden tijd, Martyn 

Bedford, Uitg. Anthos - Amsterdam, 

1996, 241 blz., 690 fr. 

c» Bone is de baas, Russel Banks, Uitg. 

Wereldbibliotheek - Amsterdam, 

1996, 319 blz., 655 fr. 
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BOUND 
De Coen broertjes hebben de jongste jaren het maniërisme in de 

Amerikaanse film teruggebracht. Dat bleef niet onopgemerkt en de 

volgelingen staan in de rij om hun opwachting te maken. Twee 

daarvan zijn de debuterende schrijvers-regisseurs Larry en Andy 

Machowski, maar eerlijk gezegd hoefde het niet. Het totaal gebrek 

aan humor, wat wel eens meer voorkomt bij maniëristen, maakt 

dat Bound alleen maar een kijken is naar lesbische meisjes, die 

elkaar oogrollend trachten te verleiden, en daar soms nog in slagen 

ook. Maar de kijker geniet niet echt mee van de pret. Als alles zich 

dan nog gaat koncentreren rond de gangster Caesar, die de maffia 

een hak zet, loopt het allemaal een beetje uit de hand. Daarbij 

NIEUW IN DE BIOS 
moet je dan nog nemen dat van alle gangsters en gangstertjes, 

gangstervrouwen en -liefjes, er geen enkele deugt, en zo is het erg 

moeilijk om je ook maar met één van de personages te ver

eenzelvigen. Of je moest zelf niet deugen natuurlijk. (**) 

RUMBLE tN THE BRONX 
Rumble in the Bronx is niet zo erg fris meer. Het is het voorlopig 

laatste vehikel vna Jackie Chan. Ondanks de immense tic

ketverkoop in Hong Kong (januari 1995) heeft Chan het nog altijd 

moeilijk om tot de westerse schermen door te dringen (alhoewel de 

film het ook erg goed deed in het Amerikaanse Chinatown-circuit). 

Maar voor de Amerikaanse markt moest de film helemaal op maat 

worden gesneden en moest er een Amerikaanse geluidsband op, 

allemaal niet zo simpel. 

Chan, een politieagent uit Hong Kong, komt naar New York voor 

het huwelijk van zijn oom Bill, die na twintig jaar zijn zaak 

verkoopt. De winkel werd gekocht door de mooie Elaine, die erg 

snel de duimen wil leggen, als een bende bikers de tent wil slopen, 

omdat ze geen bescherming wil betalen. Dat kan Chan niet hebben 

en hij neemt het op tegen heel wat diverse gekleurde gangsters. De 

Chinese brave en moedige jongen die het opneemt tegen het 

westerse tuig van de richel. OW. Bruce Lee zou het niet beter 

hebben gedaan. (**) 

W. Sneer 

^ MEDIALANDSCHAP ^ 

1^=# One Flew over the Cuckoo's Nest Rea
listische verfilming door Milos Forman van het prach
tige boek van Ken Kesey. Jack Nicholson verbeeldt als 
patiënt McMurphy het zinvolle van om het even welke 
kontestatie, maar gaat uiteindelijk als Individualist ten 
onder. Deze schitterende film was goed voor 5 Oscars. 
Zat. 31 aug., Ned. 1 om 20u.30 

^=J? Pax Americana De keuze van Miei Dekeyzer 
viel op deze opmerkelijke Britse dokumentalre over 
de moeizame onderhandelingen In Dayton, die de 
basis legden voorde vrede in ex-Joegoslavië. Men kan 
zich niet van de indruk ontdoen dat de Amerikanen 
deze oorlog beschouwden als een soort videogame. 
Zon. 1 Sept., TV 2 om I9u.50 

^=^ The Thin Blue Line De Britse komiek Rowan 
Atkinson schitterde al eerder in series als Mr. Baan en 
Blackadüer. In deze comedyserie, geschreven door 
een andere Britse komiek, Ben Elton, speelt hij de rol 
van een pedante politiechef. Maan. 2 sept.. TV 2 om 
20U. 

1fe=^ People's Choice Eerste aflevering van een 
BBC-kroniek van de 20ste eeuw, waarin vooral aan
dacht wordt besteed aan de impact van de ge
beurtenissen en evoluties op het leven van de ge
wone man. De eerste tien afleveringen werden vorige 
zaterdag op BBC 1 uitgezonden. DIns. 5 sept., TV 1 
om 2lu. 

Een scène uit The 
Big Chlil, een 
nostalgische film 
over een 

studentenreünie, 
woensdag 4 sept., 
op TV 2 om 20U.15. 

1^=# Rode Loper: de twee gezichten van sint-
Ceneslus-Rode in Panorama een reportage van Wil
liam Van Laeken over de manier waarop de au
tochtonen en de inwijkellngen met mekaar omgaan in 
de Brusselse faciliteitengemeente Sint-Cenesius-
Rode. De Franstallgen, die nu de gemeente besturen, 
beginnen het op de heupen te krijgen van het 
aktieplan voorde Vlaamse rand rond Brussel. Dond. 5 
sept., TV 1 om 21U.30 

1b=# Husbands and wives Amerikaanse film van 
Woody Allen met Woody Allen uit 1992. Jack en Sally 
verrassen op een avond hun vrienden Cabe en Judy 
met het nieuws dat zij gaan schelden. Zij hebben er 
lang over gepraat, maar vinden dat het niet langer 
kan. Voor Gabe en Judy werk dit nieuws als een 
katalysator: ook zij gaan nadenken over hun relatie. 
Verder ook met MIa Farrow, Sydney Pollack en Judy 
Davis. VrlJ. 6 sept., TV 2 om 22U.35 
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Vaarwel 
Bonaventuur 

H Mandus De Vos is vorige week op 61-
jarige leeftijd overleden. De Vos zal 
vooral in de Vlaamse herinnering blijven 
leven als Bonaventuur Verastenoven, een 
van de kollega's uit het gelijknamige 
BRTN-feuilleton. Later was hij één van de 
hoofdpersonages uit 'Het pleintje', deze 
zomer hernomen door de BRTN. Zijn 
recentste TV-rol was deze van Marcel in 
de VTM-reeks 'Editie'. De Vos was ook 
akteur en medestichter van het Mechels 
Miniatuur Theater. Naast zijn beroeps
bezigheden als akteur was hij ook politiek 
aktief. 

I Vanaf één september zal Wetstraat-
joernalist }os Bouveroux de nieuwsre-
daktie van de BRTN-radio onder zijn 

hoede nemen. Ook de moeizame zoek
tocht naar een hoofdredakteur voor de 
nieuwsdienst van de BRTN-TV is met 
goed gevolg afgerond. Leo Hellemans, 

want zo heet de man, was pas sinds 1 mei 
hoofdredakteur van het radionieuws ge
worden. Bert De Graeve, gedelegeerd 
bestuurder van de BRTN, zal tevreden 
zijn dat met name de funktie binnen de 
TV-tak van de BRTN is ingevuld. Na de 
verplichte pensionering van Kris Borms 

bedankten achtereenvolgens Dirk Sterckx 

(Ter Zake), Tony Naets (EBU) en Yves 

Desmet (De Morgen) voor de eer. 

• VTM-omroepster Lynn Wesenbeek 

dient samen met haar echtgenoot, de 

VLD'er Geert Versnick een klacht in tegen 

Mandus De Vos op 60-jarige leeftijd 
overleden. 

schrijver Herman Brusselmans. Laatst
genoemde had zich op de hem eigen, 
fijnzinnige manier vrolijk gemaakt over 
o.a. de oud-Miss België. Indien de rechter 
de eisers in het gelijk stelt, mag Brus
selmans 1 miljoen fr. ophoesten, die later 
besteed zal worden aan een goed doel. 
Het hele gegeven doet alleszins vermoe
den dat geen van de partijen er, gezien de 
media-aandacht, veel bij zal verliezen. 

Bijna 3 maanden lang mochten 
Dirk Somerset Luc Verschuerenop 
donderdagavond ons geld verdie
nen bij TV1. In de laatste aflevering 
van dit seizoen had het duo zich 
dan ook voorgenomen om ons dat 
gegeven vlug te doen vergeten. Er 
moest en er zou gelachen worden. 
Dat bleek al vanaf het obligate 
tussendoortje 'Zeg het tegen In
eke'. Ineke had op de dijk van 
Blankenberge enkele mensen be
reid gevonden om hun mening te 
geven over de verdwenen en ver
moorde meisjes. Na afloop van het 
spotje vond ook Verschueren dat 
één en ander tragisch was, maar 
„Het leven gaat nu eenmaal ver
der." besloot hij. 
Dat het leven, altans in 'Zomer-
kuren', na de straatinterviews best 
had opgehouden te bestaan, bleek 
al gauw. Rosa Vermeulen werö op
gevoerd als praatgast(e?). Voor 
wie het geluk had deze figuur nog 
niet te kennen: Rosa is een als 
vrouw verklede vent die binnen
kort, voorzien van een forse dosis 
gemeenschapsgeld, het TV-
scherm weer mag teisteren. Ze is 
de leukste nonkel uit de familie die 
het jammer genoeg tot op TV wist 
te brengen. Het enige wat pleit 
voor het bestaan van Rosa is dat ze 
niet bestaat. Die werkelijkheid was 
evenwel niet doorgedrongen tot 
de gastheren zodat ze zowaar een 
interview van het mens trachtten 
af te nemen. 
Na Rosa het huis te hebben uit-
gezwierd, was het de beurt aan 
pater Damase, een uit Zaïre af
komstige Scheutist die al enkele 

jaren een parochie leidde in St.Ce-
nesius-Rode. De man had waar
schijnlijk nog nooit naar 'Zomer-
kuren' gekeken want hij had bloe
men bij voor Luc en Dirk. Hij zei 
zelfs 'blij te zijn dat hij te gast was'. 
Of hij er na het programma nog net 
zo overdacht is nog maar de vraag. 
Bomers en Verschueren stelden de 
man immers vragen over iets wat 
ook de modale kijker niet kan zijn 
ontgaan: de pater was zwart. Of de 
Vlamingen niet raar opkeken? Wat 
het verschil was tussen de Vla
mingen en de Zaïrezen? En, geheel 
in koloniale stijl, of hij de Vlamin
gen wel Iets kon leren? „Ze moe
ten alleszins niet zwart worden zo
als Ik." riposteerde pater Damase, 
daarmee zijn Zaïrese broeders al-

borsten, buik, billen en benen het 
onlangs tot Miss België wist te 
schoppen. En omdat Laurence 
toen plots ook van het bestaan van 
Vlamingen op de hoogte werd ge
bracht, leert ze sindsdien Neder
lands. Nu kwam ze op TV tonen dat 
ze, wat dat betreft, nog een lange 
weg te gaan heeft. 
De laatste gast van dit seizoen 
'Zomerkuren' heette André van 
Duin. Wekenlang hadden Somers 
en Verschueren moeten aandrin
gen opdat deze Nederlandse 
volkskomlek toch maar naar de 
studio zou komen. Zij gaan het zich 
nog even lang beklagen. Van Duin 
kwam de studio binnen en walste 
in een vloek en een zucht zowel 
publiek als presentatoren plat. De 

Bananentelevisle 
zomerlcuren, donderdag 22 augustus 1996, TVi 

vast voor veel onheil behoedend. 
Naarmate het gesprek vorderde, 
maakten wij kennis met een zeer 
spontaan figuur. Eén van de on
geschonden soort die je zelden in 
praatshows tegenkomt. Eén van 
die weinigen die je er zelfs van 
verdenkt ook nog echts Iets te 
vertellen te hebben. Dat kon Ver
schueren en Somers er evenwel 
niet toe aanzetten hem ook maar 
één zinnige vraag te stellen. 
Achteraf kwam de kijker te weten 
waarom ze daar niet in slaagden: 
Laurence Borremans was ook uit
genodigd. Ingewijden weten dat 
deze afgemeten verzameling van 

gastheren toonden zich daarbij 
onbewust van hun beste kant: als 
aangevers van grappen. Een op
luchting moet door hen heen ge
gaan zijn toen ze bij afloop nog 
bezoek kregen van Boer Firmin, 
een mislukt typetje van Armand 
Schreurs. 'Zomerkuren' was op
nieuw een Vlaamse kermis met 
lauw bier in een kille zaal. „Als ge 
een banaan koopt, moet ge er 
bijna een verzekering bijnemen" 
sprak Firmin. Voor wanneer een 
verzekering tegen slechte televi
sie? 

Krik 
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Piksmuide (2) 
Na het lezen van WIJ (22 aug jl.) sta Ik 
verstomd met welke haat en naijver dit 
blad doordrenkt is. Gans WIJ door wordt 
het Vlaams Blok aangewezen als de 
grote boosdoener i.v.m. de interne te
genstellingen binnen de niet-partljpo-
lltieke Vlaamse beweging. 
,,Het Vlaams Blok aanziet zich als de 
enige behoeder van het Vlaamse ge-

dachtengoed". Ik kan u verzekeren dat 
tussen de vele duizenden die in '95 op 
de rechteroever bleven en tussen de 
vele andere (via sjaaltjes en klevers) 
protesterende bedevaarders op de 
weide er ook heel wat niet-Blokkers 
waren, 
Waarom werden, na tientallen jaren van 
overwegend VU-vlaggen, partijpoli
tieke vlaggen verboden in Diksmuide? 
Was dit niet om de almaar verdere 

afkalving van de VU te kamoufieren en 
wegens het almaar stijgend sukses van 
het Vlaams Blok? Als dat geen par
tijpolitiek is! 
Het protesteren (o.a. met fluitjes) op de 
weide wordt ondemokratisch ge
noemd. Een partij zoals de VU die wei
gert te praten met mensen die de-
mokratisch werden verkozen en die 
meedoet aan een ,,cordon sanitair" 
rond één partij, hoeft aan niemand 

lessen in demokratie te geven, ik hoop 
dat u de eerlijkheid zult hebben deze 
brief in uw weekblad te publiceren. 

Stefaan SIntobin. 
izegem 

Red. De gebeurtenissen van zondag 
Jl. te Diksmuide hebben aange
toond hoe demokratlsch de partij 
wel Is die lezer sintobin in zijn brief 
meent te moeten verdedigen. 

• WEDERWOORD • 

Sluipende dood? 
Betrouwbare staristieken over vele jaren 
geven aan dat het grote deel van onze 
bevolking aan het verarmen is. Ondanks 
alle oogverblindende luxe die we zien en 
de stijgende rijkdom bij enkelen. De 
massa leeft haar kapitaal op. Men moet 
géén aanvaller van het beleid zijn, maar 
de resultaten zijn daar. Dagelijks leest 
men eindeloze feuilletons met klachten, 
waar de overheid niets aan doet. Eko-
nomische deskundigen wijzen er nadruk
kelijk op. Normaal zouden de verkozenen 
van het volk die klachten moeten ver
woorden, doch de meesten varen mee in 
het schuitje, in plaats van op te treden. En 
het zijn toch de kiezers die hun ver
tegenwoordigers kiezen, die hen achteraf 
in de luren leggen. 

Overal ontwijkt men of gebruikt men het 
paraplu-systeem: verlaging van loonlas
ten binden aan arbeidsplaatsen scheppen. 
Die komen er pas als de loonlasten eerst 
drastisch omlaag gaan. Daar is géén geld 
voor, dus rekupereren op andere plaat
sen. Werktijdverkorting is géén oplos
sing, want vrije tijd doorbrengen kost 
geld, en geeft aanleiding tot zwartwerk. 
Zwartwerk is een middel geworden om te 
overleven. Nooit zal er nog werk zijn 
voor iedereen, en wij gaan langzaam naar 
een toestand zoals in Amerika of elders, 
waar iedereen werkt voor wat hij kan 
krijgen. In Nederland werken reeds 37% 
werknemers nog deeltijds. 

Het plots moeten inleveren van miljarden 
is toch het bewijs van een jarenlang 
wanbeleid. Met als enig doel te kunnen 
deelnemen aan de Europese eenheids
munt. Het enige resultaat is een de
valuatie en een nog groter verlies voor de 
bevolking. Wat zullen wij moeten betalen 
voor elke Euro? Is de Euro een to
vermiddel, waarbij iedereen het dan véél 
beter zal stellen? Zeker niet, want het zal 
alleen de verdere schade beperken. Of 
moeten wij zo snel mogelijk onze frank 
omzetten in munten die méér Euro's 
zullen opleveren? De banken en wei-
stellenden weten dit al, maar zwijgen als 
vermoord. Om géén paniek te veroor
zaken. 

Het stijgend aantal falingen, vooral bij 
KMO's, het verkrotten der steden, het 
overspoelen van onze markt met goed
kope produkten uit lageloonlanden en de 
daardoor ontstane werkloosheid hier, de 
verplaatsing van bedrijven naar lageloon
landen, interesseert de zelfgenoegzame 
overheid niet. Die beweert dat ze wel wat 
doet. Het enige wat ze doet is water uit 
een zinkend schip pompen, doch het lek 

laat zij bestaan. Ook de zelfgenoegzaam
heid van een deel van de bevolking dat 
voorlopig nog géén problemen heeft, 
helpt mee aan deze lethargie. 

De enige hoop, en dat is een sombere, is 
dat de toestand versneld zou verslechten, 
want dan alleen zullen ernstige maat
regelen moeten getroffen worden. Dat 
hebben wij in veel andere gevallen al 
meermaals beleefd. O.a. na een oorlog 
toen drastische maatregelen genomen 
werden om snel alles op te lossen. Of 
moet er gewacht worden tot de bevolking 
op straat komt en er sociale onlusten 
uitbreken? 

W. Degheldere, 
Brugge 

Verwondering 
Sinds jaar en dag ben ik lid van het 
Algemeen Verbond van de Zelfstandige 
Arbeid. Groot was mijn verwondering 
toen ik het weekblad Het Sociaal Verweer 

ontving met als titel: „Het Sociaal Ver
weer overgenomen door het Liberaal 
Verbond voor Zelfstandigen". In het 
hoofdartikel wordt daarbij vermeld dat 
de 7.000 Nederlandstalige leden met in
gang van 1 augustus j.1. nu lid zijn van het 
LVZ. 

Ik betreur dit ten zeerste, omdat daardoor 
de onafhankelijkheid van de vereniging 
verloren gaat. De opmerking dat het LVZ 
onafhankelijk staat van elke politieke 
partij houdt geen steek. Het LVZ werd 
steeds geleid door politieke figuren van 
P W (vroeger) en VLD. De zekerheid dat 
bij verkiezingen geen VLD-kandidaten 
zullen aangeprezen worden, heb ik niet. 
Ik roep lezers van WIJ in hetzelfde geval 
op om eveneens te protesteren. 

P. De Belie, 
Gent 

Rattachisme 
Na het lezen van het artikel „La reunion a 
la France" (WIJ, 18 juli j.1.) ben ik in mijn 
oude dokumentatie gaan neuzen om de 
brochure terug te vinden over dat on
derwerp. En inderdaad, ze was er nog 
steeds. De titel luidt „Liège, terre de 
France", geschreven door André-H. 
Schreurs en uitgegeven te Luik in 1948. 
In dit boekje wil de auteur, ongetwijfeld 
van Vlaamse afkomst, bewijzen dat het 
Luikse, van Caesar tot vandaag, een stuk 
van de Franse wereld is en daar ook 
thuishoort. Het citaat dat de brochure 
inleidt is van een zekere Emile Jeurissen 
(ongetwijfeld ook van Vlaamse afkomst) 
en stamt uit 1913, het luidt als 
volgt:„L'annexionisme est une theorie 

tres respectable que chacun a Ie droit 
d'exposer et qui est d'ailleurs traditi-
onelle en Wallonië." 

De brochure besluit met enkele knipsels 
uit het Zwitserse weekblad L'Illustré 

(Lausanne) van 7 januari 1946 met een 
vijftal citaten van Walen die n.a.v. het 
Waals kongres van 1945 (geciteerd in uw 
artikel) de Waalse stem des volks moeten 
uitdrukken. 

Het zou nuttig zijn mochten zoveel mo
gelijk Vlamingen deze brochure lezen, 
ook vijftig jaar na verschijnen, om de 
Waalse drang naar Frankrijk te begrij
pen. 

Ik stuur u ook een afdruk van een affiche 
uit 1795 waarmee het Land van Luik de 
aanhechting bij Frankrijk uitroept. 

P. Lammens, Hofstade 
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BIJ dekreet van 1 oktober 1795 werden 
,,la Belgique et les Pays de Liège, de 
Stavelot, de Logne et de Malmédy'aan 
Frankrijk toegevoegd. Om dat te vieren 
werd op 12 oktober 1795 te Luik een 
voiksfeest georganiseerd. 

Dllcsmuide (1) 
De 69e IJzerbedevaart van zondag jl. 
betekent zonder twijfel een zeer donkere 
bladzijde in het lijvige boek van de 
Vlaamse beweging. 

Op de IJzertoren prijkt nochtans in vier 
talen „nooit meer oorlog" en het IJ-
zerbedevaartkomité predikt „vrede, ver
zoening en verdraagzaamheid". 

Blijkbaar waren er zondag „bedvaarders" 
die deze nobele gedachten niet delen. 
Het onophoudelijk haat prediken door 
het Vlaams Blok heeft blijkbaar zijn rotte 

vruchten afgeworpen. Sommige kranten 
bestempelen het Vlaams Blok als de ex
treme vleugel van de Vlaamse beweging. 
Dat het extreem is weet inmiddels ie
dereen, maar ik vraag mij af wat het in 
godsnaam met de Vlaamse beweging te 
maken heeft. In het verleden is trouwens 
gebleken dat het Blok veel meer sympatic 
heeft voor geestesgenoten van het Front 
National dan voor eigen mensen die haar 
dubieus „gedachtengoed" niet delen. In 
elk geval zullen de Belgicisten zich na 
zondag in de handen wrijven. 

Wat het Blok doet is zelfs verwerpelijker 
dan de akties van ETA of IRA. Deze 
Basken en Ieren strijden met geweld - wat 
wij ook niet goedkeuren - tegen de 
Spaanse en Britse staat, m.a.w. tegen hun 
verdrukkers. Het Vlaams Blok daaren
tegen richt zijn geweld tegen Vlamingen. 
Wellicht onder het motto „Eigen volk 
eerst"... 

G.G., 
Kapelle o/d Bos 

Maatschappij 
Een pluim voor het hoofdartikel „Ver
antwoordelijkheid" (WIJ, 22 augustus 
j.1.). De hoofdverantwoordelijke van het 
drama der geroofde en geschonden kin
deren is interdaad een maatschappij die 
vooral steunt op materialisme en veel te 
permissief is en cynisch. 

H. Devroe, 
Leuven 

Gedateerd 
In het geheel genomen vind ik WIJ goed, 
om niet te zeggen verbeterd. Eén zaak 
irriteert me: de bladzijden zijn niet af
zonderlijk gedateerd, waardoor er voor 
een knipselman moeilijkheden ontstaan 
om de uit elkaar gehaalde bladen/blad
zijden terug bij elkaar te krijgen. 
Kan daaraan verholpen worden? WIJ is 
het enige niet-geniete tijdschrift dat ik 
ken waarvan de bladen niet gedateerd 
zijn. 

Johann Vancoppenolle, 

Sint-Truiden 
Red. De lezer heeft gelijk. Vanaf deze 
week zullen de bladzijden van WIJ een 
datum dragen. 

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 
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N adat de Nederlanders verdreven waren mocht 

verwacht worden dat „de Belgen' zelf voor 

hun bestuur zouden zorgen. Maar dat bleek niet zo 

te zijn. Niet alleen was de koning een vreemde maar 

ook tal van buitenlandse, vooral Franse, burgerlijke 

en militaire figuren moeiden zich met het bestuur 

van België. 

• UITSMIJTER • 

m^m^mfm» 

Op 21 juli 1905 had Leopold II een 
toespraak gehouden waarin hij de Belgen 
op hun patriottische plichten wees. Maar 
dat werd hem niet in dank afgenomen. 
Het socialistisch parlementslid Louis Ber-
trand zei in de Kamer: „Met welk recht 
geeft de koning der Belgen lessen in 
vaderlandsliefde aan de Belgen? Hij heeft 
geen druppel Belgisch bloed in zijn ade
ren: zijn vader was een Duitser, zijn 
moeder een Frangaise, hij is getrouwd 
met een Oostenrijkse en zijn dochters 
hebben buitenlandse prinsen gehuwd!". 
En inderdaad: de buitenlandse (niet-Bel
gische) invloeden zijn hier steeds sterk 
geweest. Enkele voorbeelden. 

MINISTERS 
Louis Evrain, die generaal was in het 
Franse leger, het zich in 1832 tot Belg 
naturaliseren en was reeds acht dagen 
later minister van Oorlog, zoals dat toen 
heette. Hij bleef dat van 20 mei 1832 tot 
18 augustus 1836. Het Brussels hberaal 
parlementslid August Orts had in het 
parlement iets gezegd (o.a. over de pers
vrijheid) dat onvriendelijk was voor de 
toenmalige Franse keizer Napoleon III, 
van wie men in België vreesde dat hij dit 
land wou annexeren om de „natuurlijke 
grens" van Frankrijk te bereiken, zijnde 
de Rijn. De Franse ambassadeur te Brussel 
verklaarde toen dat, indien die man (die 
ministerabel was) ooit minister zou wor
den, hij hem ostentatief zou negeren. En 
inderdaad: kort nadien overwoog Rogier 
bij de vorming van een nieuwe regering 
Orts op te nemen in zijn kabinet, maar 
Leopold II weigerde die man. Orts is 
nooit minister geworden. 
De Franse gezant te Brussel liet in 1831 
horen dat hij de Belgische minister van 
Oorlog onbekwaam achtte voor die job. 
De Fransen hadden namelijk een „slag" 
verloren tegen de Hollanders en dat was 
natuurlijk niet de schuld van de on
overwinnelijke Fransen maar van Bel
gische nalatigheid! Veertien dagen nadien 
was de Belgische minister, de Failly, al 
vervangen. 

GENERAALS 
De voorganger van die Franse gezant, 
gewezen generaal Belliard (1769-1832), 
was in 1831-'32 een half jaar gezant van 
Frankrijk te Brussel toen hij hier stierf. 
Voor dat half jaar dienst in België kreeg 
hij een standbeeld te Brussel en werd een 
belangrijke straat naar hem genoemd. De 
man was generaal geweest onder Na
poleon I en was plaatskommandant te 
Madrid toen daar de Madrileense op
standelingen terechtgesteld werden, wat 
door Goya in een schilderij werd ver
eeuwigd. Belliard was ondertekenaar van 
het verdrag dat België van Nederland 

scheidde, een feit dat door Talleyrand „de 
grootste Franse overwinning sedert Na
poleon" werd genoemd. 
In 1831-1832 werden de Antwerpse for
ten door de Fransen bezet om er de laatste 
Nederlanders te verdrijven die er onder 
bevel van generaal Chassé (wat een naam 
voor een generaal!) verbleven. Bij die 
belegering waren geen Belgen betrokken. 
De Hollandse krijgsgevangenen werden 
naar Frankrijk gebracht, te voet natuur
lijk, zonder eten en zonder drinken, 's 
nachts slapend op straat en op de blote 
grond, onder de blote hemel. De Vlaamse 
bevolking gaf de voorbijsukkelende uit-
gehongerden te eten en te drinken, ze gaf 
hen ook kleren. 

Als dank voor de hulp bij de opstand van 
1830 („een muiterij" noemde Kamie! 

van Oostenrijk, getrouwd met Charlotte, 
dochter van Leopold I, aan om in te gaan 
op het voorstel keizer van Mexico te 
worden. Soldaat-vrijwilligers uit ons land 
trokken mee naar Mexico, maar toen de 

Buitenlandse 
bemoeizucht 

Huysmans deze) was België bereid de 
Leeuw van Waterloo, die naar Frankrijk 
gekeerd staat, af te breken, want Frank
rijk aan een nederlaag herinneren is niet 
hoffelijk. (Dat ondervonden ook de Brit
ten toen ze in 1964 „Waterloo -150 jaar 
geleden" wilden gedenken.) Maar toen 
dan in 1832 de Franse rekening voor 
verleende hulp bij hun Antwerps op
treden binnen kwam, bekoelde dat be
drag de fransdoUe vriendschap wel even
tjes. 

VLUCHtÊLlNClN 
In de jaren 1830,1848 en 1870 zijn er in 
Frankrijk nogal wat revoluties geweest. 
De verliezers weken naar België en vooral 
naar Brussel uit, ze gedroegen er zich 
arrogant als politieke vluchtelingen. Bo
vendien speelden ze een rol in de ver-
fransing van Brussel. Zij verdedigden hun 
politiek optreden van hieruit in de Bel
gische pers, die hierdoor onrechtstreeks 
de regerende partij in Frankrijk durfde 
aanvallen. De koning wilde die pers het 
zwijgen opleggen om Frankrijk niet on
aangenaam te stemmen. Maar de pers
vrijheid die hier in de grondwet staat 
verhinderde hem dat. De koning pro
beerde dan via buitenlandse relaties zijn 
eigen regering onder druk te zetten om 
die zo liberale grondwet in reaktionaire 
zin te wijzigen. Vooral de Oostenrijker 
Metternich moest geld aan sommige 
kranten om hun aanvallen op Napoleon 
III te milderen. 
Die Napoleon III zette ook Maximiliaan 

zaak slecht afliep liet Napoleon Maxi
miliaan in de steek. Maximiliaan werd in 
Mexico terechtgesteld. Intussen zorgden 
zowel Leopold I als Leopold II voor 
goede familiebanden met het van ouds 
gekende en gevestigde regerende huis van 
Habsburg. 

KONINGEN 
Leopold II ging in 1877 te Brugge 575 
jaar Guldensporenslag gedenken met de 
inhuldiging van het standbeeld van Brey-
del en De Conine. Hij zou dat doen met 
een Nederlandstalige toespraak; het zou 
de eerste zijn van een koning van België. 
Maar de Brugse adellijke burgemeester 
Viscard de Bocarmé raadde hem dat af. 
Een maand later zou Boudewijn, de zoon 
van Leopold II, dat dan toch doen. De 
prins-troonopvolger stond op de tribune 
recht toen de Vlaamse Leeuw gespeeld en 
gezongen werd. Koning Albert II had in 
1994 te Brugge dus een voorganger bij 
het Leeuw-zingen zonder Brabangonne. 
Leopold II zou zijn eerste Nederlandse 
toespraak in 1887 houden in de Vlaamse 
Schouwburg te Brussel. Er werd toen wel 
opgemerkt dat zijn Nederlands een... 
Duitse tongval had. 

Is de familie Saksen-Coburg ondertussen, 
volgens de interpretatie van 1905, iets 
„Belgischer" geworden? 
Koning Albert I is de zoon van de broer 
van Leopold II en van een Hohenzol-
lernprinses. Hij trouwde met een Wit-
telbachse, dus een Beierse hertogin en via 
die familieband nam Albert I reeds in 

1915 kontakt op met de Duitsers om 
eventueel over een vredesbestand te on
derhandelen; zonder medeweten van zijn 
geallieerden. In 1914 had Albert I de 
Vlamingen opgeroepen hun Guldenspo
renslag te herdenken. Albert I beloofde de 
Vlamingen „gelijkheid in rechte en in 
feite", maar deed er niets aan en regeerde 
sterk anti-Vlaams. 

Leopold III, Alberts zoon, huwde een 
Zweedse prinses. Zijn oudste zoon Bou
dewijn huwde een Spaanse, zijn dochter 
huwde zich Luxemburg binnen, zijn 
tweede zoon huwde een Italiaanse die 
hier nu koningin is. Leopolds zuster 
huwde Umberto die zeer korte tijd koning 
van Italië was. 

Deze internationalisering is begonnen bij 
Leopold I die men ooit „de huwelijks-
makelaar van Europa" noemde. Hij be
middelde dat zijn familie in Portugal en in 
Griekenland troonde. Deed hij dat uit 
vaderlandsliefde, hij die als Duitser in 
Russische dienst tegen Napoleon vocht 
maar ook gevierde gast was aan het 
„Hof" van Josephine en van Hortence, 
hij die trouwde met de troonopvolgster 
van Groot-Brittannië, hij die raadgever 
was van de Britse koningin Victoria en 
familieleden zette op heel wat tronen en 
troontjes? 

Of deed hij dat allemaal uit zorg om de 
familiebelangen, de familiebezittingen en 
de familie-inkomsten? Of telden beide 
motivaties? Vaderlandsliefde uit famihe-
ambitie? 

Herman Maes 

Leopold I 
huwde In 
1832 met 
Loulse-Marie 
van Orleans. 
Dit verstands
huwelijk 
was in het 
politieke 
Europa van 
toen zeer 
belangrijk. 
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