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H et nieuwe schooljaar is gestart. 

Voor veel leerlingen geen al te 

prettig vooruitzicht. Voor de 

leerkrachten nog minder. Met het oog op 

besparingen wordt hen sinds jaar en dag de 

ene na de andere strukturele hervorming 

onder de neus geschoven. Vakbonden en 

inrichtende machten tekenen samen met het 

ministerie van Onderwijs, over de hoofden 

van de leerkrachten heen, de meest 

verregaande samenwerkingsverbanden, 

éénheidsstrukturen en schaalvergrotende 

maatregelen uit. 

Daardoor gaat de noodzakelijke 

eigenheid en kwaliteit van de scholen vaak 

verloren. En bij de leerkrachten ontstaat een 

onbegrepen en misprezen gevoel. De 

opeenvolgende struktuurhervormingen tonen 

het wantrouwen van de overheid in de 

leerkrachten aan. In hun kruciale, 

maatschappelijke rol worden ze allerminst 

bevestigd. Nochtans rust op hen een zware en 

verantwoordelijke taak. Die taak wordt 

almaar uitgebreider. Vandaag zijn de leraren 

ook ouders, psychologen, voorlichters, 

opvoeders, zelfs klusjesmannen. 

Tegen de achtergrond van die 

veelzijdige taken, zullen besparings

maatregelen ontegensprekelijk tot minder 

werkgelegenheid leiden. Onzekerheid is troef. 

Jonge leerkrachten tuffen nu reeds van de ene 

school naar de andere. De meesten moeten 

zich behelpen met tijdelijke „interimbaantjes". 

Onderwijsminister Luc Van den Bossche (SP) 

acht het bovendien nodig om een nieuw en 

gedetaileerd evaluatiesysteem in te voeren. 

Zou de minister er niet beter aan denken een 

gedegen begeleidingssysteem uit te werken? 

Moet de leraar andermaal zo nodig op de 

vingers worden getikt? Moet hij opnieuw 

gewantrouwd worden? 

Het evaluatiesysteem dient als 

dekmantel voor besparingen. Terwille van 

budgettaire redenen kunnen op die manier de 

oudere leerkrachten van de baan worden 

geschoven. Overigens leidt een dergelijke 

maatregel tot een nieuw wantrouwen: tussen 

de leerkrachten onderling en tussen de 

leerkrachten en de direktie. 

Naar aanleiding van het nieuwe 

schooljaar en in tegenstelling tot de 

onderwijsminister, wil de VU haar vertrouwen 

in de leerkrachten uitdrukken. Voor de partij 

staat in de eerste plaats de kwaliteit van het 

onderwijs centraal. De nadruk op de 

schaalvergroting moet vervangen worden 

door meer zorg voor de kinderen en minder 

bevoogding van het onderwijzend personeel. 

Het gaat bovendien niet op het onderwijs te 

herleiden tot een ekonomische faktor. Ook de 

plaatselijke gemeenschap wordt 

stiefmoederlijk behandeld. Het gemeentelijk 

onderwijs dreigt opgeslorpt te worden door 

de twee grote onderwijsnetten. De VU roept 

de gemeenten op zich over deze evolutie te 

bezinnen. (evdc) 
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De grond 
van de zaak 

M ensen die zich scliuidig voeien pro
beren liun daden te minimaliseren. Dat 

gebeurt op dit ogenbiil< met de herrie op de 
bedevaartweide te Diksmuide. Het was toch 
allemaai zo erg niet. „Er werd nog zelfs geen 
bloedneus geslagen of een jas gescheurd" 
vergoelijkt Mark Grammens „het partijtje 
vechten" [Journaal, 29 aug. j I.) 
Het gaat natuurlijk 
om wat anders dan 
om een bloedneus 
of een gescheurde 
jas. En dat weten de 
dames en heren die 
nu doen alsof hun 
neus bloedt maar al 
te best! Dat weet de 
(ook al voor het leven benoemde) hoofd
leidster van het VNJ, mvr. Ledy Broeckx ook. 
Zij houdt vol dat de VNJ-muziekkapel pas nè 
de bedevaart de middenberm werd opge
stuurd, wat door vele bronnen wordt te
gengesproken. De reaktie van gewezen VNJ-
leiders op de gebeurtenissen is indrukwek
kend. 
Wie in het nauw zit verdedigt zich met mid
delen die niet altijd ter zake doen, maar zij 
ontkrachten wel de ijver waarmee men zich 
probeert schoon te praten. Toen wij hier 
vorige week richting 't Pallieterke keken wis
ten we bij voorbaat dat ons een gepeperd 
antwoord te wachten stond. Dat is er ook 
gekomen, voor 75% naast de kwestie. 
Wij willen het hier niet meer over de rellen 

hebben, zowat iedereen in Vlaanderen heeft 
ze (al dan niet gemeend) afgekeurd. De vraag 
is hoe het nu verder moet. Het antwoord 
daarop is eigenlijk vrij eenvoudig. 
Het IJzerbedevaartkomitee moet de wijsheid 
hebben zich te laten leiden door de ge
dachten die aan de basis van de bedevaart 
liggen. Deze gedachten vragen om geëer

biedigd te worden, door 
het komitee en door de 
bedevaarders. Wie het 
niet eens is met de wijze 
waarop dit gebeurt 
moet daar voor zichzelf 
en/of voor zijn vereni
ging de besluiten uit 
trekken, Zo'n houding 

sluit manifestaties binnen de manifestatie uit, 
wat de enige manier is om de IJzerbede-
vaarttraditie te bewaren. Alle andere uitvind
sels, o.m, deze van een alternatief Komitee 
met Bekende Vlamingen dat het bestaande 
Komitee zou vragen ontslag te nemen of de 
aanbreng van ,,een wijze, door iedereen aan
vaardbare figuur", is geen inspraak maar in
menging. Zij die deze werkwijzen suggeren 
hebben duidelijk andere bedoelingen want 
hier en daar lezen we reeds hun „waar
schuwingen". Als dit of dat niet gebeurt 
wordt volgend Jaar „de Bedevaartweide een 
slagveld". 

Dergelijke dreigementen zijn er voor ons te
veel aan. Laat ons daar a.u.b. nu toch eens 
mee ophouden! Net zoals het verder ge

bruiken van begrippen als ,radikalen' en ,lau-
wen' best achtenwege blijft. Wie naar Diks
muide gaat hoeft er niet ingedeeld te worden 
in vakken als supporters op een voetbalveld, 
niet te worden uitgescholden als ,zuiver' of 
,onzuiver'. De soldaten aan de IJzer, die in 
Diksmuide herdacht worden, huldigden ook 
niet allen dezelfde zelfbestuursgedachte, 
toch was hun inzet voor hetzelfde Vlaanderen 
bedoeld. 
Het opbod onder Vlamingen en tussen or
ganisaties heeft in het verleden voor vol
doende drama's gezorgd opdat wij die fouten 
niet zouden herhalen. 
Wij hebben de indruk dat sommige vereni
gingen wat graag ,inzet' met ,opbod' ver
warren. 
Het ogenblik om twisten uit te vechten is 
bovendien slecht gekozen, in de hele dls-
kussie gaat het lang met meer over de grond 
van de zaak, maar om een grenzeloze am-
bltie-drang In de voorbije Jaren was er altijd 
wat met de toespraak in Diksmuide, té lauw, 
té lang, té radlkaal, te veel bla-bla... 
Wanneer nu ook de ,radlkalen' nu niets aan te 
merken hebben op de toespraak van voor
zitter Vandenberghe wordt het duidelijk dat 
het om wat anders gaat. Een Forum-lid ver
klapte ons ooit: „Ons gaat het niet om de 
Toren of het Testamemt, wij willen de mi-
kro." 
Dit onfns gekibbel speelt zich af op een 
ogenblik dat er politiek veel aan het gebeuren 
is, zowel In Vlaanderen als in België. Enkele 

voorbeelden. Drie ex-generaals van het Bel
gisch leger spreken zich uit over amnestie, 
vooraanstaande mensen (een grondwetsspe
cialist, een ere-ambassadeur, politici van tra
ditionele partijen) spreken zich uit over ver
dere staatshervorming of wijzen op het be
lang van de Vlaamse identiteit. Dat deze 
standpunten niet altijd even radlkaal worden 
venwoord doet niets af van het feit dat nooit 
eerder zoveel bereidwilligheid bestond om 
over Vlaamse aangelegenheden na te denken 
en te schrijven. En dat is goed en nodig op 
een ogenblik dat deze federale unie in al haar 
voegen kraakt. 
Op politiek, sindlkaal, maatschappelijk, kul-
tureel en wetenschappelijk vlak is zoveel In 
beweging dat het zonde zou zijn mochten de 
kuituur- en strijdverenigingen afwezig blijven 
omdat hun energie door gekibbel wordt op
gebruikt. 
Bovendien eisen de evoluties een bestendige 
aandacht en een vorm van eengezindheid, 
Vlaams-Brabant, Brussel, de splitsing van de 
Sociale Zekerheid, de komst van Europa, vra
gen ons aller zorg. Vergeten we toch niet dat 
tegenover de vraag naar verdere Vlaamse 
staatsvorming Wallonië een antwoord zal fo-
muleren. Dat is reeds min of meer gebeurd in 
het Waals-Rans manifest waar de PS zich 
heeft achter geschaard. 
Het gekibbel rond Diksmuide verbleekt bij al 
deze uitdagingen! 

Maurits Van Liedekerke 



Tobback en Deschouwer 
In de Franstalig-Brusselse krant he Soir 
verscheen een opmerkelijke 
artikelenreeks over de toekomst van 
België. Enkele politici werd naar hun 
toekomstbeeld gevraagd. SP-voorzitter 
Louis Tobback voorspelde dat een 
mislukking van Europa een versterking 
van de Belgische staat zou inhouden. 
Toch gaat Tobback er vanuit dat België 

niet eeuwig zal bestaan. Verleden jaar 
nog had Tobback onthuld in feite een 
Grootnederlander te zijn. Prof. Kris 
Deschouwer van de VUB, zit op dezelfde 
lijn als Tobback. Ook hij ziet geen heil 
meer in België. En net als Tobback ziet 
hij Europa evolueren naar een geheel 
van onafhankelijke regio's, gebaseerd op 
ekonomische groeipolen. 

Els Van Weert 
Sinds september 1995 is Els Van Weert officieel woord
voerster van de Volksunie. In feite treedt ze vooral op als de 
behoedzame en diplomatische woordvoerster van de 
eerder flamboyante voorzitter Bert Anciaux Els van Weert 
in De Morgen. ,,lk ben een overtuigde federaliste. Ik ga niet 
spontaan in een verdedigende nationalistische relfex Maar 
de Volksunie wordt teveel geassocieerd met zich afzetten 
tegen de Walen en teren op een vijandsbeeld Met de 
komst van Bert is dat imago veranderd Gelukkig maar." 

• De CVP-jongeren stellen de ge
meentelijke -en provinciale onderwijs
instellingen in vraag. Deze diskussie zal 
volgende maand op een denkdag wor
den aangevat. Dat zal wel. Nu de twee 
ideologische machten het gemeente
lijk- en provinciaal onderwijs willen op
slorpen en onder elkaar verdelen. 

• Rolf Falter verlaat het Cepess, 
de studiedienst van de CVP. Falter werd 
destijds aangezocht door de gewezen 
CVP-voorzitter Johan Van Hecke. Of het 
vertrek van Falter iets te maken heeft 
met het ontslag van Van Hecke is niet 
meteen duidelijk. Falter keert terug 
naar de Vlaamse Uitgeversmaatschap
pij (VUM). Hij gaat er De Standaard 
Magazine leiden. 

• Onderwijsminister Luc Van den 
Bossche (SP) dringt er sterk op aan dat 
vanaf deze maand de nieuwe spelling 
zou worden toegepast in de scholen en 
in de openbare besturen. U weze ver
wittigd. 

n Het staat vast dat het aantal 
Vlaamse kabinetsleden behoorlijk is ge
daald. In 1990 werd vooropgesteld om 
tegen 1996 per kabinet het aantal ka
binetsleden te laten dalen tot 500. 
Daaraan is in ruime mate voldaan. De 
meeste kabinetten beschikken over 
niet meer dan 450 „kabinettards". 
Daartegenover werd de administratie 
versterkt. Bovendien eisen de topamb
tenaren het beleidsvoorbereidend 
werk op. 

• Ongeveer 90.000 Cordelaars 
onderstreepten het Nederlandstalig 
karakter van de Vlaamse rand rond 
Brussel. Daarmee werd hetzelfde re
sultaat behaald als vorig jaar De gordel 
is uitgegroeid tot een massaal sport-
rekreatie- en familiefeest. 

• Net als andere jaren, echter 
zetten ook dit jaar sabotages een 
domper op het gordelfeest. Vooral in 
Zaventem lagen delen van het par-
kours bezaaid met nagels, terwijl de 
„tegenstanders" zich ook amuseerden 
met het wegnemen of omdraaien van 
wegwijzers. De tegenstanders moeten 
in FDF-hoek gezocht worden. 

• De carroussel rond de Vlaamse 
basisschool in Komen lijkt op te hou
den. Aanvankelijk verzette de provin
cie Henegouwen zich tegen de nood
zakelijke nieuwe werken aan het ge
bouw. Vandaag staat niets de bouw
plannen meer in de weg. Het schooltje 
start dit jaar met 68 leerlingen, acht 
meer dan vorig jaar 
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ANZ 
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Het bleef uitkijken naar een officiële 
reaktie van het AHZ (Algemeen Neder
lands Zangyerbond) op de gebeurtenissen 
van de jongste bedevaart. Het ANZ is één 
van de belangrijkste verenigingen binnen 
de niet-partijpolitieke Vlaamse beweging. 
Ze wordt geleid door Hugo fortier. 

Dinsdagmorgen kwam een ANZ-reaktie 
op de redaktie binnen. Het ANZ en de 
Regie- en programmakommissie van het 
Zangfeest zijn „diep geschokt over de 
gebeurtenissen tijdens de 69ste IJzerbe
devaart. Wat een serene en ingetogen 
bedevaart moest worden, eindigde in 
chaos en overdraagzaamheid." 
Elke vorm van fysiek en verbaal geweld 
wordt verworpen: „We distantiëren ons 
volledig van alle verenigingen en per
sonen die betrokken waren bij de on
geoorloofde akties. Voor het ANZ en de 
kommissie is dit niet meer of niet minder 
dan een grafschennis." 
Het ANZ en de programmakommissie 
sluiten zich volledig aan bij de toepsraak 
van de voorzitter van het IJzerbedevaart-
komitee. Het ANZ hoopt tenslotte dat de 
Vlaamse beweging „door middel van een 
konstruktieve dialoog de rangen zal slui
ten rond het gedachtengoed van de Front
soldaten om te voorkomen dat juist dit 

waardevolle gedachtengoed de voedings
bodem wordt voor eender welke vorm 
van ekstremisme." 

MOTIE 
Op initiatief van VU-raadslid Linda Van 

Den Eede maakt de gemeenteraad van 
Roosdaal een motie over aan het /ƒ-
zerbedevaartkomitee. De tekst verwerpt 
met klem het geweld dat ekstreem-
rechtse organisaties op de 69ste IJzer
bedevaart gebruikten. In de motie wordt 
beklemtoond dat het Memoriaal van de 
Vlaamse ontvoogding een monument is 
van iedere Vlaming of inwoner van 
Vlaanderen, ongeacht zijn ideologische 
of filosofische strekking, ras of kleur. 
Bovendien wordt erop gewezen dat een 
vrij en soeverein Vlaanderen slechts met 
demokratische middelen kan worden ver
kregen. De motie werd nagenoeg een
parig goedgekeurd. Slechts twee VLD-
raadsleden en één enkel CVP-raadslid 
onthielden zich. Voorwaar een initiatief 
dat navolging verdient. 

RECHTZETTING 
Vorige week berichtten we verkeerdelijk 
dat Bernard Daelmans de VOS-toespraak 
hield op de 69ste IJzerbedevaart. Het was 
algemeen ondervoorzitter en afgevaar

digd beheerder Willy Van Stappen die de 
toespraak hield en dus niet Bernard Dael
mans. 

DIALOOG 
De voorzitter van het IJzerbedvaartko-
mitee, Lionel Vandenberghe, liet ons we
ten geen initiatieven meer te nemen die 
zouden kunnen leiden tot een dialoog 
met het Forum. Vandenberghe is wel van 
plan eventuele gesprekken met indivi-
duelen aan te knopen: „ Ik ben steeds 
bereid geweest gesprekken te voeren. 
Ook nu ga ik het gesprek niet uit de weg. 
Maar, niet met het Forum". Ondanks de 
weigering van Vandenberghe had het Fo
rum aan de pers verklaard dat reeds werd 
gezocht naar „bemiddelaars". Door het 
komitee wordt dit formeel ontkend. Het 
Komitee is nu van plan het door het 
Forum opgeblazen akkoord zelf uit te 
voeren. Vandenberghe liet duidelijk ver
staan daarvoor, noch een bemiddelaar, 
laat staan het Forum nodig te hebben. 

VERREYCKEN EN RUYS 
De „tegenstanders" van het IJzerbede-
vaartkomitee lijken behept te zijn met een 
eigenaardige, zeg maar leugenachtige en 
kompromiterende strategie. De zoge
naamde bemiddelaars die het Forum op 
pad zou sturen, bestaan niet eens. Eertijds 
presteerde het Forum ook om onterecht 
te laten uitschijnen dat „hun" bemid
delingsvoorstellen onvoorwaardelijk 
werden gesteund door de gewezen be
middelaar Manu Ruys. Ruys moest met
een in de pen klimmen om in 't Pallieterke 

te verklaren dat dit bericht uit de lucht 
gegrepen was. 

In het wekelijkse TV-programma op de 
BRTN, De Zevende Dag, ging Vlaams 
Blok- senator Wim Verreycken nog een 
stap verder. Hij liet uitschijnen dat de 
oud-hoofdredakteur van de krant De 
Standaard het Blok genegen is en aldus als 
gezagvolle figuur de plaats kan innemen 
van Ijzerbedevaartvoorzitter Lionel Van

denberghe. In een reaktie aan de krant De 

Standaard liet Ruys weten „er niet in de 
verste verte aan te denken hierop in te 
gaan". 

VANDEKERCKHOVE 
Verreycken stelde ook voor een eventuele 
nieuwe bemiddelaar aan te stellen. Ook 
deze bemiddelaar zou een gezagvolle, 
bekende en onverdachte Vlaming moeten 
zijn. Verreycken dacht daarbij aan Michiel 

Vandekerckhove. Reeds in 1995 werd hij 
als bemiddelaar aangesteld om de ge
sprekken tussen de toenmalige Groep van 

Gent en het Komitee te koördineren. 
Vandekerckhove vond er toen niets beter 
op midden deze gesprekken zelf aan te 
sluiten bij het op dat ogenblik nog niet 
officieel bekendgemaakte Forum. 

5 september 1996 



Se non è vero... 
U o o r de gebeurtenissen in Diksmuide wordt wel eens 
vergeten dat zich ook dit jaar vele tientallen mensen in 
stilte, met grote overtuiging en bereidwilligheid ingezet 
hebben om de bedevaart een goed verloop te bezorgen. 
De verkopers van programma's en kentekens, de le
vende ,wegwijzers', het Vlaamse Kruis, muzikanten, 
tekstschrijvers, uitvoerders, stoeltjeszetters, ordehand
havers, enz. Wellicht lijden zij wel 't meest onder de 
rellen en het geroep waartegen zelfs de stemmen van 

Yasmine en Wilfried Haezen niet opgewassen waren. 
Een van de stille medewerkers werd zelfs totaal ten 
onrechte voor ,onbeleefderik' uitgescholden. De brave 
man doet reeds 30 jaar dienst aan de ingang van het 
IJzerbedevaartsekretariaat o.m. door de persmensen 
aan het nodige materiaal te helpen. Zijn vraag om eerst 
het beroepsdokument van de joernalisten te zien is 
terecht en noodzakelijk. 

Tot gewezen Davidsfondsvoorzitter, dhr. Lieven Van 
Gerven, zich kwam melden en een persmap mét de tekst 
van voorzitter Vandeberghe kwam opvragen. Zoals het 

hoort vroeg de medewerker de man of hij in het bezit 
van een perskaart is, waarop de ,joernalist' overtuigd 
„Ja!" antwoordde. De medewerker, die maar al te best 
wist dat dit niet het geval was, deelde dhr. Van Gerven 
mee dat hij het programmaboekje mét toespraak voor 
de luttele som van 100 fr. kon kopen. Wat ,joernalist 
Van Gerven' weigerde, met de woorden dat hij „on
beleefd was aangesproken"! 

Maar wie was nu de echte onbeleefderik? Dhr. Van 
Gerven die beweerde over een perskaart te beschikken of 
de IJzerbevaartmedewerker die trouw zijn werk deed? 

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

MANIFEST 
Het blijft stil in de Wetstraat. De politieke 
wereld trekt zich op gang. Alsnog wordt 
het nieuws beheerst door de affaire-Du-
troux. Over de nakende federale be
groting worden enkel gissingen de wereld 
ingestuurd. 

De Franstalige akademische wereld zat 
niet stil. Zo stelden vier historici van de 
Franstalige katolieke Universiteit(UCL) 
een Waals-Frans manifest op. De krant De 
Standaard berichtte dinsdag 3 september 
over de inhoud van het manifest dat 29 
blz. telt en dat ter ondertekening wordt 
voorgelegd „ aan de akademische wereld 
in Frans-Brussel en Wallonië, en nadien 
wellicht aan allerlei prominenten." 
Door de wetenschappers wordt een re
gelrechte oorlogsverklaring afgekondigd. 
Ze stellen voor de as Wallonië-Brussel aan 
te wenden „tegen" Vlaanderen. In geen 
geval, zo beweren ze, mag het initaitief 
over het verdere verloop van de staats
hervorming worden overgelaten aan de 
Vlaamse beweging. Genuanceerde en ob-
jektieve wetenschappers als ze zijn, zien 
ze in de Vlaamse beweging „één blok". 
De wetenschappers zijn zo vriendelijk 
erop te wijzen dat er wel met de Vla
mingen „eventueel" kan worden onder
handeld. Eventueel, want indien Vlaan
deren opteert voor meer autonomie moe
ten de gewesten Brussel en Wallonië per 
referendum aan „hun" bevolking vragen 
of ze nog bij België willen blijven. Onder 
dat België moet een door de Vlamingen 
beheerst België worden verstaan. De his
torici gaan er vanuit dat een dergelijk 
België door de Walen en Brusselaars zal 
worden afgewezen. Daartegenover zou 
het referendum een nieuw België kree-
eren: dat van Wallonië en Brussel. De 
referenda zouden met andere woorden 
Brussel en Wallonië de legimiteit geven 
om zich tot „rest van België" uit te 
roepen. Een aanhechting bij Frankrijk 
wijzen de historici alvast af 

BUSQUIN 
PS-voorzitter Philippe Busquin heeft van 
het manifest gebruik gemaakt om „ook na 
te denken". Zo stelt de PS-voorzitter de 
oprichting van een staatshervormings-
komissie voor „teneinde Van den Brande 

van antwoord te dienen en een halt toe te 
roepen aan de egoïstische en destruktieve 
sirenezangen vanuit het Noorden." Veel 
hoefde de PS-voorzitter niet na te den
ken. Hij schaart zich immers volledig 
achter de konklusies van de vier his
torici. 

mm^^-

Terug naar school met angst, maar 
ook met hoop. 

MISPLAATST 
Wat de historici en Busquin voorstellen 
tart alle verbeelding. Het houden van 
referenda over kommunautaire kwesties 
is totaal ongrondwettelijk, het ontziet de 
dialoog en het houdt een éénzijdige on-
afhankelijheidsverklaring in. 
Overigens herhaalt de geschiedenis zich. 
Vanuit een defensieve refleks ging Wal
lonië telkenmale per se een stap verder 
dan de Vlamingen. Als Wallonië zich 
onafhankelijk wil verkaren, tot daar aan 
toe. Maar, Brussel daarbij betrekken is 
een ongeoorloofde en misplaatste stra
tegie. 

In dat verband merkt VU-voorzitter Bert 

Anciaux terecht op „dat Wallonië nooit 

enige interesse heeft opgebracht voor 
Brussel en nooit inspanningen geleverd 
heeft om de leefbaarheid van deze stad te 
verbeteren. Als de PS-strategie door de 
Franstalige Brusselaars wordt overgeno
men", zo verwittigt Anciaux, „zal de 
Brusselse besluitvorming geblokkeerd 
worden". 

Namens de VU-fraktie in het Vlaams 
parlement, voegt fraktieleider Paul Van 

Grembergen daar aan toe dat het door de 
PS gewenste nieuwe België niet enkel de 
baten, maar ook de lasten, zijnde de 
tienduizend miljard Belgische schuld, zal 
mogen dragen. 

Overigens benieuwd of koning Albert II 
nu ook Busquin zal op het matje roe
pen... 

m 
ilo's goede wil dragen niet bij tot een efficiëntere 

dienstverlening bij De Post. Dat blijkt uit een 
groots opgevat onderzoek van Test Aankoop, 

Sinds 1992 mag De Post zich een au
tonoom overheidsbedrijf noemen In het 
daarbij horende beheersl<ontral<t gooiden 
posterijen en staat het op een al<l<oordje: 
de posterijen zouden hun monopoiie mo
gen behouden, in ruii i<regen de burgers 
een betere dienstverlening van een beter 
opgeleid personeel. Dat monopolie staat 
nog steeds als een huis, van een betere 
dienstverlening is, ondanl<s een overschot 
aan goede wil, niet echt sprake. 
Van de 1660 postkantoren die België rijk is 
onderwierp Test Aankoop \nidnuan\.\ iets 
meer dan een kwart aan een 'konsu-
mentgericht' onderzoek. Onder de be
zochte kantoren bevonden zich alle 66 
hoofdkantoren (100%), 227 uitreikings
kantoren (38%) en 135 postagentschap
pen (13,5%). De omvang en trekking van 
de steekproef stelde de onderzoekers in 
de mogelijkheid om relevante uitspraken 
te doen voor het geheel van de post
kantoren. 
Die uitspraken zijn niet altijd even vleiend 
voor De Post. In de eerste plaats zijn daar 
de openingsuren Of liever het gebrek 
daaraan- 60% van de bezochte kantoren 
houdt te weinig rekening met de mo
gelijkheden van de konsument. De ver
plichting om een dag vrij te nemen voor 
het afhalen van een aangetekende zen
ding is in veel gevallen geen uitzonde
ring. 

Die aangetekende zending, op haar beurt, 
is ook een zorgenkind voor De Post Het 
aangetekend versturen van een brief kost 
156 fr., maar in ruil daarvoor zou de 
afzender wel de verzekering krijgen dat 
zijn bericht ook daadwerkelijk bij de juiste 
bestemmeling toekomt. Het postperso-
neel dient daartoe de adressen op hun 
juistheid te kontroieren. Slechts in 3% van 
de gevallen gebeurt dat Over de extra 
verzekering die genomen kan worden bij 
het versturen van een aangetekende zen
ding kon slechts 1 op 10 personeelsleden 
volledig juiste informatie verschaffen 4 
op 10 postbeambten gaf volledig ver
keerde informatie of zei zelfs dat een 
dergelijke verzekering niet bestond. 
Eenzelfde scenano doet zich ook voor bij 
de behandeling van klachten. Bij het ver-

. loren gaan van een poststuk kan een 
afzender of geadresseerde immers een 
klacht indienen via een speciaal daartoe 
bestemd formulier. Liefst 90% van de 
postbeambten ontmoedigde öe klant om 
een klacht in te dienen. 'Je kan dat op
sturen, maar verwacht er niets van', 
luidde het advies Dezelfde cijfers gelden 
voor het verschaffen van informatie over 
en het doorverwijzen naar de ombuds
man van De Post. 

Het niet verschaffen van juiste informatie 
bij klachtendossiers heeft niet alleen een 
gevoel van machteloosheid bij de klant tot 

gevolg Ook De Post zelf loopt hierdoor 
een schat van informatie mis Klachten 
tonen immers met grote nauwkeurigheid 
aan waar de dienstverlening van de on
derneming beter kan 
Het aantal poststukken dat niet op de 
juiste bestemming aankomt blijkt ove
rigens nogal mee te vallen. Dat blijkt 
althans uit een antwoord van de minister 
van Telekommunlkatie Elio Di Rupo aan 
VLD-kamerlid Jan Eeman. Van de bijna 2,6 
miljard gewone zendingen in 1995 be
landden er slechts een goede 12.500 
stukken, zijnde 0,0004%, m de verkeerde 
brievenbus Voor de aangetekende zen
dingen bedraagt het percentage 0,005%, 
beduidend hoger, maar verwaarloosbaar 
op het totaal aantal zendingen. Gezien de 
konsument evenwel met aangemoedigd 
wordt een klacht in te dienen, heeft De 
Post ook geen juist beeld over het wer
kelijke aantal poststukken dat verioren 
gaat IMogelijk liggen de werkelijke cijfers 
dan ook iets hoger. 
Tot slot van het onderzoek kregen ook de 
informatieverschaffing over het verstu
ren van een tijdschrift en de toegan
kelijkheid van de postkantoren voor min
der-validen een dikke onvoldoende. Test 
Aankoop deed geen onderzoek naar de 
bereikbaarheid van postkantoren en ver
gat ook (voorzichtigheidshalve?) de twee
taligheid van de Brusselse postbeambten 
na te gaan 
is het dan alleen maar kommer en kwel bij 
De Post? Nee, gelukkig niet. De kantoren 
zijn proper en het postpersoneei toont 
zich in bijna 90% van de gevallen de goede 
wil zelve. En laat de informatieverschaf
fing te wensen over dan kunnen ge
ïnteresseerden zich nog altijd bedienen 
van de in grote voorraden voorhanden 
zijnde informatiebrochures. De Post heeft 
nog een klein jaar de tijd om één en ander 
te verbeteren. Als het beheerskontrakt in 
1997 is afgelopen, zal immers ook de staat 
een evaluatie doen. (gv) 
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stof tot spreken 
op vraag van Bert Anciaux over 
'Excalibur' antwoordde minister De 
Clerck „ . . . blijkt dat 'Excalibur' een 
publikatie betreft die uitgegeven wordt 
door een neo-nazistische werkgroep uit 
West-Vlaanderen 'Leibstandarte A. 
Hitler' (LAH), naar de buitenwereld 
toe ook genoemd 'Leergangen 
algemene historiek' (LAH). Deze groep 

met een beperkt aantal leden (...) wil 
het nationaal-socialistisch 
gedachtengoed levendig houden en 
verspreiden. Zekere bestuursleden 

zijn tevens lid of mandataris van het 
Vlaams Blok in de regio. LAH 
organiseert praktisch elk jaar een A. 
Hitlerherdenking in gesloten kring. 
'Excalibur' is een katalogus van 
boeken, wimpels, insignes, ... (...). De 
postbus (...) dient als draaischijf voor 
de verkoop en de kontakten met 
andere gelijkdenkende organisaties." 
U bent gewaarschuwd! 
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Geen enkele 
drukklngsgroep 

mag, volgens 
Lionel 

vandenberghe, 
voorschrijven 

welke 
standpunten 

er op de 
IJzerbedevaart 

worden 
ingenomen. 

• BEDE VAART # 

4 

D e incidenten op de jongste ijzerbedevaart 
gaven aanieiding tot tal van real<ties. 

Een greep uit Inet aanbod. 

Tussen afwijzing 
en schaamte 

"VU-fraktieleider in het Vlaams par
lement, Paul Van Grembergen, zal Vlaams 
mmister-president Van den Erande in-
terpelleren over de incidenten aan het 
IJzermonument en over de schade die 
daardoor berokkend werd aan het imago 
van Vlaanderen. „Het IJzermonument is 
een officieel monument van alle Vla
mingen en van Vlaanderen. Het werd als 
dusdanig bij dekreet erkend. De beeld
vorming rond die IJzerkruis van de vrede 
gaat ons allen aan." zegt Van Grem
bergen. De VU'er meent dat, door de 
aanwezigheid van o.a. de Nederlandse 
media, het imago van Vlaanderen in het 
buitenland een flinke deuk heeft op
gelopen. Van Grembergen vraagt dat Van 
den Brande een regeringsinitiatief zou 
nemen om de incidenten te veroordelen 
en om korrekte informatie te verspreiden 
naar de ambassades. 

"- Van Grembergens VLD-koUega, André 

Denys, had al een alternatief klaarliggen 
voor de IJzerbedevaart: een jaarlijkse 
bijeenkomst in het Vlaams parlement, 
waarbij vertegenwoordigers van de 
Vlaamse beweging aanwezig zouden zijn. 
De VU-fraktie nam 'met verbijstering' 
kennis van zijn voorstel. Ze vond Denys' 
voorstel in strijd met de „70 jaar traditie, 
met 70 jaar onafhankelijk optreden op de 
IJzerbedevaart." De VU'ers hadden niet
temin begrip voor wat zij noemden de 
'terechte ergernis' van Denys. „Maar," zo 
stellen ze, „afwezig blijven komt neer op 
vluchten. Dit geeft op zijn beurt volop 
ruimte aan verkrampte onverdraagzaam
heid en engheid. Hiervoor mogen we met 
kapituleren." 

Vlaams volksvertegenwoordiger Kris 

Van Dijck richtte zich in een open brief tot 
het Blok. Als bedevaarder en Vlaams-
nationalist was hij blijven geloven in één 
Vlaams front binnen de Vlaamse be
weging met daarbij één ding voor ogen: 
de Vlaamse autonomie. Tot voor de be
devaart konden daarbij „maatschappe
lijke en politieke tegenstrijdigheden en 
meningsverschillen aan de kant gescho
ven worden". Het 'cordon sanitair' ten 
aanzien van het Blok had bij hem steeds 
vragen doen rijzen, maar na Diksmuide 
„zal ik mijn houding moeten aanpassen". 

„Weet dat als het VB de pretentie heeft 
om de goeden van de kwaden te scheiden 
en de zgn. kwaden fysiek te lijf gaat, ik 
daar akte van neem en de door jullie 
getrokken scheidingslijn zal erkennen en 
toepassen." 

^Johan Malcorps en Ludo Sannen, on
danks tegenkanting in de eigen partij 
beiden aanwezig in Diksmuide, zullen 
volgend jaar opnieuw naar de Ijzerweide 
komen. Een pacifistische organisatie als 
de bedevaart mag volgens hen niet in 
handen vallen van uiterst-rechts. 
^ CVP-voorzitter Mare Van Peel stelde 

vast dat de maskers van het Blok zijn 
afgevallen. „Hun 'salonfahigkeit' in het 
parlement en elders steekt schril af tegen 
hun ondemokratische houding op de IJ
zerbedevaart." 

Onmiddellijk na de IJzerbedevaart ver
oordeelde het IJzerbedevaartkomité de 
incidenten bijzonder scherp. Het vond 
„het bijzonder erg dat een beperkte groep 
van onverdraagzame nationalisten ver
baal en in bepaalde gevallen zelfs fysiek 
geweld gebruikt om haar mening op te 
leggen aan de Vlaamse beweging en er 
daarbij zelfs niet voor terugschrikt om de 
graven van de Vlaamse Ijzerhelden te 
onteren." 

Vorige week woensdag, bij een moment 
van eerherstel, laakte komité-voorzitter 
Vandenberghe de gebeurtenissen op de 
jongste bedevaart opnieuw. De akties, 
aldus het komité, waren goed voorbereid. 
„Wij zullen verder de bedevaart orga
niseren om te herinneren aan de soldaten 
die hier gevallen zijn, om de brede 
Vlaamse gemeenschap te wijzen op de 
realisaties van de Vlaamse beweging en 
om bakens uit te zetten voor de toe
komst." Voor hen die menen zich te 
moeten bemoeien met vorm en inhoud 
van de bedevaart had Vandenberghe vol
gende waarschuwing: „Geen enkele po
litieke partij heeft het recht te dikteren 
wat de voorzitter moet zeggen. Zelfs geen 
enkele drukklngsgroep kan voorschrijven 
welke standpunten op de bedevaart zul
len vertolkt worden." De serene bij
eenkomst werd afgesloten met het 'Ge
bed voor het vaderland': „Heer, laat het 
Prinsenvolk der oude Nederlanden niet 

De VU wil niet Icapituleren voor het geweld op de bedevaartsweide. 

ondergaan in haat, in broedertwist en 
schande." 

Oud VU-voorzitter Hugo Schiltz zat in 
een interview met De Morgen op dezelfde 
lijn als het komité. Er mag in geen geval 
een nieuwe verzoeningspoging komen. 
„Ze hadden het nooit moeten proberen 
in de eerste plaats. Schiltz noemde man en 
paard: Lieven Van Gerven, Peter De Roo-

ver, Jan Jambon en geestesverwanten zijn 
de 'wegbereiders van het VB'. 

Het Priester Daensfonds drukte, bij 
monde van voorzitter Herman Slagmul

der, zijn misprijzen uit voor het gebeurde. 
Het fonds maakte daarbij de vergelijking 
met de recente 1 mei-viering toen het VB 
een bijeenkomst hield aan het monument 
van Daens en waarbij het gedachtengoed 
van de priester 'misbruikt en verkracht' 
werd. Wat in Diksmuide gebeurde was 
een negatie van het begrip 'verdraag
zaamheid' en dus ook een verwerping van 
het Ijzertestament. Het vertoonde spek
takel was, steeds volgens het fonds, een 
„perfekte kopie van wat totalitaire re
gimes ons heten zien, en een miskenning 
van de elementaire mensenrechten" wat 
vooral de buitenlandse waarnemers moet 
zijn opgevallen. 

' Een 50-tal oud-VNJ'ers zet zich met 
klem af tegen de protestakties van het 
VNJ tijdens de bedevaart. „Eén zaak is nu 
voor ons wel zeker. Deze jeugdbeweging 
(jeugd?) is geen plaats waar onze kin
deren kunnen opgroeien als volwaardige 
mensen, als volwaardige Vlamingen. Wij 
willen dat zij eerbied hebben voor een 

dodenweide, eerbied voor een vlag, eer
bied voor ons eigen volk (of zijn wij dat 
zelfs voor het VNJ niet meer) en voor 
ALLE andere mensen. Wij hopen dat 
onze kinderen opgroeien in vrede, vrij
heid en VERDRAAGZAAMHEID." 
Hoofdletters overgenomen uit de pers
mededeling. 

Ook het Verbond VOS het, bij monde 
van algemeen sekretaris Hugo Van He-

melryck, weten met gediend te zijn van 
incidenten op de weide. „Het Verbond 
VOS, de morele en legitieme ergenaam 
van de Vlaamse Oud-Strijders, keurt met 
ontsteltenis en vooral met veel droefheid, 
de incidenten af die door de hooligans 
van de Vlaamse Beweging werden ver
oorzaakt op de voorbije IJzerbedevaart. 
(...) VNJ, NSV, Voorpost, Were Di en hun 
partijpolitiek verlengstuk het Vlaams 
Blok, zijn rechtstreeks verantwoordelijk 
voor de morele en materiële grafschennis 
van zondag 25 augustus j.1." Het VOS 
vindt dat deze groepen grafschennis heb
ben gepleegd. „Deze anti-Vlaamse groe
pen hebben zich daardoor definitief bui
ten de Vlaamse Beweging geplaatst. Het 
Verbond VOS waarschuwt ook alle an
dere verenigingen - en in de eerste plaats 
het IJzerbedevaardersforum en zijn WB-
woordvoerders - dat zij zich in dit zelfde 
kamp plaatsen als zij niet klaar en dui
delijk afstand nemen van deze anti-
Vlaamse groepen." 

Voor de reakties van de door VOS ge
viseerde groepen, verwijzen we naar el
ders op deze bladzijden. 
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e zoektocht naar de verantwoordelijke voor de 

rellen op de jongste IJzerbedevaart vertoont 

veel gelijkenissen met deze naar de heilige graal: 

hij bestaat, maar is niet te vinden. 

Nadat de eerste schok verteerd was en de 
blauwe plekken geïnventariseerd, kon het 
welles-nietes spel over de incidenten een 
aanvang nemen. Wat volgt is 'een klein 
verhaal van groot Vlaanderen'. 
Na afloop van de IJzerbedevaart was VB-
voorzitter Frank Vanhecke niet onder de 
indruk. Nee, ook hij was met het ge
beuren op de weide niet geheel gelukkig, 
maar de incidenten werden maar beter 
gezien als een 'noodzakelijk kwaad'. De 
bedevaart heeft immers geen baat bij wat 
lauw flamingantisme en kan dus wat 
radikalisme gebruiken. Had hij de toe
spraak van Lionel Vandenberghe, voor
zitter van het IJzerbedevaartkomité, af
gewacht, hij had mogelijk enig radika
lisme kunnen ontwaren. Eén en ander 
werd Vanhecke evenwel onmogelijk ge
maakt door een hinderlijk fluitjeskon-
cert. 

ONWETEND 
Dat het Vlaams Blok hier op een schan
delijke wijze in de luren is gelegd, blijkt 
uit de reakties achteraf van enkele kop
stukken. In De Standaard van donderdag 
29 augustus lezen we; „Voorzitter Frank 
Vanhecke verzekerde gisteren dat hij niet 
bij de organisatie van het protest be
trokken was. Het Blok sloot zich gewoon 
aan bij de akties van de Werkgroep Ra-
dikalisering IJzerbedevaart en het IJzer-
bedevaardersforum, volgens hem zonder 
te weten wat die akties zouden zijn." Het 
hoeft geen nadere uitleg om de besluiten 
dat het Blok een kat in een zak gekocht 
heeft. 

Wie wist dan wel van die akties? Slechts 
enkelen uit de Werkgroep Radikalisering 
(WR), zo blijkt uit hetzelfde artikel. On
der hen medestichter Eric Peeters en 
Voorpost-frontman Luc Vermeulen. Die
zelfde WR nu hield twee dagen voor de 
IJzerbedevaart nog spoedberaad. De niet 
bepaald 'lauwe' inhoud van Vandenberg-
hes toespraak was inmiddels bekend ge
raakt en daarom werd, steeds volgens DS, 
overwogen de akties af te blazen. „Maar 
terugkrabbelen was niet meer mogelijk, 
twee dagen voor de dag van de IJzer
bedevaart". 48 uren volstaan inderdaad 
niet om die twee man en een paardekop 
die wél op de hoogte waren te ver
wittigen. Over een GSM beschikte nie
mand. 

INTER-NETJES? 
Wie wel zo'n draagbaar telefoontoestel 
op zak had, was VB-senator Wim Ver-

reycken. Nu had de modale TV-kijker uit 
Verreyckens getelefoneer kunnen aflei
den dat de senator de akties koördi-
neerde. Niets is minder waar. Verreycken 
belde „met een uitkijk aan de ingang van 
de weide om te vragen of de rijkswacht 
zich klaarmaakte om de weide te be

stormen". Verreycken moet daarvan een 
heilige schrik gehad hebben. In een brief 
aan VB-parlementsleden, daterend van 
een kleine week voor de bedevaart, uit hij 
zijn vrees als volgt: „Het verleden leert 
ons dat het Komité er zelfs niet voor 
terugschrikt de Belgische rijkswacht te 
vorderen, teneinde op de bedevaartweide 
in te grijpen tegen Vlamingen. Wij kun
nen dus enkel hopen op zelfbeheersing bij 
de aktievoerders." Zijn hoop op geweld
loos verzet bleek ijdel. Eén enkele on
verlaat was er zelfs in geslaagd om zonder 
medeweten van de senator zelf vanuit 
Verreyckens Internet-adres volgende wel
luidende boodschap te versturen: „Vorig 
jaar werd er massaal en vreedzaam ge
protesteerd (...). Dit jaar zal het dus 
eindelijk wat steviger zijn: met geskan-
deer, affiches, spandoeken, en misschien 

andere prioriteiten dan de strijd om de 
IJzertoren: het ingooien van de ruiten van 
sekswinkels. Ongetwijfeld een publieks
trekker! 

• Leden van Voorpost waren het niet. 
Luc Vermeulen hield, dixit Vanhecke, zijn 
'mannen goed in de hand'. 

• Het VNJ was het niet. Verbondsleid
ster Ledy Broeckx betreurde de 'ont
sporingen'. Steeds volgens Broeckx na
men alleen de oudere VNJ'ers, zij het op 
een gedisciplineerde wijze, deel aan het 
protest. De jongste leden werden veilig 

Slachtoffers met 
in- en tegenspraak 

wat over en weer vliegende stoelen en 
nadarhekken." Verreycken: op een 
schandelijke manier misleid! 
Nu zijn er voldoende getuigen en TV-
beelden die aantonen dat het er dit jaar 
inderdaad wat 'steviger' aan toeging in 
Diksmuide. Wie waren eigenlijk de ver
antwoordelijken? We sporen hen op door 
de onschuldigen te elimineren. 

DE SLACHTOFFERS 
• Het Vlaams Blok was het, zoals uit 
voorgaande blijkt, niet. Ook haar man
datarissen staan boven elke verdenking. 
Voor Filip Dewinter hadden de inciden
ten een 'wrange nasmaak'. Karel Dillen 

meende, levend en wel, dat er 'een paar 
incidenten geweest waren die beter ach
terwege waren gebleven'. De gewezen 
voorzitter-voor-het-leven verblijdde 
vriend en vijand in Gazet van Antwerpen 

ook nog met deze boodschap: „Ik meen 
dat nu een initiatief moet worden ge
nomen dat tot een oplossing leidt, door 
het ontslag van het huidige Komité en de 
verkiezing van een nieuw Komité op 
brede basis zonder inmenging van de 
partijpolitiek." Het wordt inderdaad tijd 
dat het Vlaams Blok komaf maakt met de 
partijpolitiek in het IJzerbedevaartko
mité... Gerolf Annemans had daags voor 
de bedevaart nog te kennen gegeven op 
zoek te zijn naar 'alternatieve vormen van 
protest'. Na afloop trad hij zijn vorige 
voorzitter grotendeels bij en omschreef 
de akties als een toonbeeld van demo-
kratie. Alexandra Colen week enigszins af 
van haar mannelijke bloedbroeders en 
beoordeelde de akties als 'niet goed over
komend bij het publiek'. Ze ziet trouwens 

achteraan de weide gehouden. Men be-
studere de foto op de voorpagina van Het 

Nieuwsblad van 26 augustus en kon-
kludere samen met ons: enkel hoog
bejaarde VNJ'ers namen deel aan het 
protest, zeker geen jonge, fluitspelende 
kinderen. Gezien deze overduidelijke be
wijzen van onschuld is het dan ook totaal 
onbegrijpelijk dat een 50-tal oud-VNJ'ers 
openlijk afstand neemt van het VNJ. 

• Het IJzerbedevaardersforum was het 
niet. Had het Forum niet al in juli op
geroepen tot het voorkomen van 'alle 
geweld en provokatie'? Daarenboven: 
Vandenberghes toespraak bevatte 'posi
tieve tekenen'. Het Komité heeft zich, 
dixit woordvoerder Peter De Roover, op
nieuw op één lijn gesteld met de 'brede 
Vlaamse beweging'. In zijn hoedanigheid 
van WB-voorzitter stuurde De Roover 
een soortgelijke boodschap de wereld in. 
Volledigheidshalve: ook De Roover is 
boven elke verdenking verheven. Hij 
bleef thuis. 

• VB-mandataris/an Cauberghs was het 
niet. Hij stapte uit de partij. Niet omdat 
het programma hem plots zo onwezenlijk 
leek, wel omdat de middelen die het Blok 
wil gebruiken met door de beugel kun
nen. De reaktie van Vanhecke: 'Wie aan 
de boom schudt, ziet altijd wel een appel 
vallen.' 

• 't Pallieterke tot slot was het ook niet. 
In de week voorafgaand aan de IJzer
bedevaart hadden we nochtans verkeer
delijk gedacht dat dat wel zo zou zijn. 
Waarschijnlijk had ook het Blok verzuimd 
het blad te lezen voor de IJzerbedevaart. 
Dat is een jammerlijke vergissing want 't 
Pallieterke was wel degelijk goed ge-

informeerd. 'Maar wat moet er gedaan 
worden zondag op de IJzerbedevaart-
weide?' vraagt het blad zich af. „De 
verdienstelijke Ledy Broeckx en haar 
VNJ zullen alvast 'iets' doen. (...) In de 
kringen van het Forum hoopt men nog 
tijdig klaar te zijn met het vervaardigen 
van protest-sjaaltjes. Anderen zullen wel-
hcht een fluitkoncert aanheffen als Van
denberghe begint te spreken. Dat is al
lemaal zeer goed, en bovenal is het zeer 
goed te begrijpen. Als men de mensen 
geen inspraak geeft, dan kiezen ze andere 
metodes om hun mening kenbaar te ma
ken. (...) Wij keuren dus in geen geval 
welke aktiemetode ook af." 't Pallieterke 
haalde zijn vetste lettertype boven om, 
vrij vertaald in het Nederlands, te zeggen: 
'Alles kan, alles mag'. 
Edoch, ook dit bleek niet de juiste in
terpretatie. Want wat lezen we in het 
nummer na de bedevaart: „Ook wij be
treuren dat dit zich heeft voorgedaan, 
(...)" en verder „En ook dit moet gezegd: 
het waren niet bepaald de fraaiste exem
plaren die de Vlaamse Beweging ooit 
heeft voortgebracht." Tuig, met andere 
woorden. 

DE SCHULDIGEN 
Gezien alle onschuld nu op een rijtje 
staat, is het slechts een koud kunstje om 
de ware schuldigen van het hele verhaal 
op de voorgrond te brengen. Het zijn er 
twee. De eerste is de pers, met name De 

Standaard en de BRTN. Beide media 
hebben de rellen op een totaal verkeerde 
wijze in beeld gebracht en hebben van 
slachtoffers schuldigen willen maken. 
Met name het viseren van het VB duidt op 
een regelrechte lynchpartij. Het weze bij 
deze ontkracht. 

Maar er is een nog grotere schuldige, 
aangeduid door ieder slachtoffer: het 
IJzerbedevaartkomité. Door zijn biezon-
der stugge houding en het jarenlang wei
geren van iedere vorm van gesprek heeft 
dit politiek benoemd zootje ongeregeld 
de brave, zij het moegetergde, Vlaming 
immers dermate geprovoceerd dat het 
van geluk mag spreken dat hij hen de 
IJzertoren niet steen voor steen de strot 
heeft ingeramd. Daarover zijn we het nu 
toch eens? 

P.S.: ironie -> inkleding van de gedachte 
waarbij men het tegendeel zegt van wat 
men eigenlijk te verstaan wil geven, met 
name een spottend of schamper prijzen 
van hetgeen men wezenlijk afkeurt (uit 
Van Dale, driedelig, dik) 

VNJ-
verbonds-
leldster 
Ledy Broeckx: 
"Alleen de 
oudere 
VNJ'ers 
namen deel 
aan het 
protest. De 
anderen 
werden 
achteraan de 
welde 
gehouden." 
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M enig editorialist greep de 69ste IJzerbedevaart 

aan om zijn kolom te vullen. Een beknopt 

overzicht van wat de modale Vlaming in de week na 

de bedevaart aan opinie bij zijn ontbijt kreeg. 

Als het Vlaams 
Blok uit was 

opeen 
soeverrein 

Vlaanderen, 
dan had het 

vandenberghe 
toegejuicht. 

m 

wellicht had 
het Forum 

niet helemaal 
ongelijk, maar 

was het 
protest zo 

demokratisch? 
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„Wat zich gisteren op de IJzerbedevaart-
weide afspeelde was ronduit schandelijk 
en beschamend. (...) Dit is het gezicht van 
de haat, van onverdraagzaam uiterst-
rechts met zijn fascistische vertakkingen. 
(...) Wie kon geloven dat de pure ge
weldpleging het zou halen op een traditie 
van respect en vreedzaamheid. (...) Het 
meest onmiddellijke alternatief is uiterst-
rechts van de weide te bannen. (...) De 
andere, uiterste, oplossing is de IJzer
bedevaart te laten uitdoven. In de huidige 
stand van zaken komt dat erop neer dat 
de demokratische Vlaamse beweging een 
erg belangrijke stem verliest. Misschien 
was dat de bedoeling van de herrie
schoppers. Wat niet veroverd kan wor
den, wordt vernietigd. Daaraan toegeven 
is hen gelijk geven." 

Dirk Achten, De Standaard, 26 aug. 

1996 

„Wanneer je het met iemand roerend 
oneens bent, dan bestaan er talloze be
schaafde wijzen om uiting te geven aan je 
ongenoegen. Maar wat gisteren (...) ge
beurde had daar niets meer mee te maken. 
Alvast niet in een democratie. (...) we 
bemerkten ook lachende gezichten. Bij zij 
die meenden dat ze een 'noodzakelijke' 
overwinning hadden geboekt. En bij 
Franstalige en buitenlandse verslaggevers 
die triomfantelijk stelden dat het nu wel 
enfin gedaan zou zijn met de pélérinage de 

lYser, die hen overigens al zo lang ma
teloos ergerde." 

Pol Van Den Driessche, Het Nieuwsblad, 

26 aug. 1996 

„Wallonië en de belgicisten vieren feest. 
Zij hebben gisteren gewonnen. Zonder er 
zelf maar iets voor te doen. (...) Wellicht is 
de kritiek (van het Forum/red.) niet he
lemaal onterecht, maar wat gebeurde 
gisteren? Was dat geen misbruik? Was dat 
democratisch? (...) Er zijn andere ma
nieren, en vooral andere momenten om 
zijn gelijk proberen te halen. (...) De naam 
en de faam van de IJzerbedevaart (...) is 
onherroepelijk beschadigd. (...) Uitgere
kend op een moment dat dat de in
houdelijke en ideologische meningsver
schillen bijna van de baan waren." 
Paul Geudens, Gazet van Antwerpen, 26 

aug. 1996 

BEDEVAART 

„Proficiat inderdaad aan het Vlaamse 
janhagel dat van het IJzerbedevaart-ge
beuren een karikatuur maakte (...). Pro
ficiat aan die Vlaamse geesten die op deze 
manier bewijzen dat dit Vlaanderen nau
welijks meer verdient dan spot en hoon 
liefst in de taal van Voltaire. (...) Om het 
woord te gebruiken: dit soort fascisme 
kan een volwassen en zelfstandig Vlaan
deren missen als de pest." 
Mare Platel, Het Belang van Limburg, 26 

aug. 1996 

„Als partij stond het Vlaams Blok formeel 
niet tussen de betogers, maar ernaast. Wie 
wilde kijken, zag evenwel dat het Blok de 
kwade geest was achter het gebeuren, 
(...). Zelf zijn de heren lafhartig genoeg 
om buiten beeld te blijven als er klappen 

Luc Demullier, Het Volk 29 aug. 1996 

„De felle incidenten die zondag de 69ste 
IJzerbedevaart hebben ontsierd en ver
stoord, keren zich tegen het Vlaams Blok. 
(...) De verantwoordelijkheid van het 
Vlaams Blok voor wat in Diksmuide 
gebeurde, is groot. Met onterechte ver
dachtmakingen, halve waarheden en hele 
leugens werd de voorbije jaren in rechts-
radicale kringen, en dus ook door het 
Blok, een moddercampagne gevoerd te
gen Lionel Vandenberghe (...). Voor die
zelfde rechts-radicalen was het een koud 
kunstje nadien te beweren dat er rond 
Vandenberghe geen consensus meer is en 
om zijn ontslag te roepen. (...) Het of
fensief is als een boomerang naar het Blok 
teruggekeerd. (...) Maar voorzitter Frank 

Persspiegel 
IJzerbedevaart 

vallen: er zijn in die partij immers vol
doende heren die o.w.v. hun moeilijk in te 
tomen gewelddadigheid ooit gerechte
lijke verantwoording moesten afleggen. 
Durven toegeven dat men verantwoor
delijk is voor het gebeuren, dat is na
tuurlijk teveel ruggegraat vragen van de 
nieuwe Vlaams Blok-Führer." 
Mare Platel, Het Belang van Limburg, 28 

aug. 1996 

„Het Vlaams Blok was constant pro
minent aanwezig. (...) Als men het niet 
kan halen met argumenten, volgt in
timidatie en fysiek geweld. Ook op een bij 
uitstek vreedzame manifestatie zoals de 
IJzerbedevaart. Ook tegenover mensen 
van wie men de Vlaamse reflex niet m 
twijfel kan trekken. Dat zegt veel over de 
aard van die partij en haar methoden." 
Indien de aan het protest deelnemende 
verenigingen het VB niet streng veroor
delen „...dan horen zij niet langer tot wat 
gemakshalve de demokratische Vlaamse 
beweging wordt genoemd." 
Dirk Achten, De Standaard, 29 aug. 

1996 

„De IJzerbedevaart heeft duidelijk ge
maakt dat het Vlaams Blok niet uit is op 
een soeverein Vlaanderen want anders 
hadden ze zondag (...) Lionel Vanden
berghe (...) luid toegejuicht. (...) Het is 
hen te doen om een extreem-rechts na
tionalisme in Vlaanderen. (...) Maar fun
damenteler is de onnoemelijke schade die 
is toegebracht aan de Vlaamse Beweging. 
Die wekte al weinig sympathie aan de 
andere kant van de taalgrens, ze dreigt nu 
ook de sympathie kwijt te spelen van vele 
bewuste Vlamingen en dus haar eigen 
draagvlak." 

Vanhecke bleef de protestacties een 
'noodzakelijk kwaad' noemen en wei
gerde het gebruikte geweld te veroor
delen. Hij kon dat trouwens niet, omdat 
zijn partij mede het klimaat voor dat 
geweld heeft helpen scheppen en de or
deverstoorders uit eigen rangen ko
men." 

Mark Deweerdt, Financieel Economische 

Tijd, 29 aug. 1996 

„Het Vlaams Blok en zijn satellietor
ganisaties doen er de afgelopen uren alles 
aan om hun aandeel in de incidenten te 
minimaliseren, ja zelfs te loochenen. Zeer 
voorspelbaar beweert de leiding van het 
Blok nu dat het IJzerbedevaartcomité de 
schuld draagt voor alles wat uit de hand 
liep. (...) Met deze grove schending van 
de serene Vlaamse dodenakker ging de 
partij meer dan een symbolische brug te 
ver, (...). Meteen wordt, andermaal, dui
delijk dat het die partij in wezen niet te 
doen is om de totstandkoming van een 
onafhankelijke Vlaaamse staat. Behalve 
wanneer dit een uiterst rechtse, onver
draagzame en raszuivere natie zou zijn. 
Wij bedanken daarvoor, hetgeen geens
zins betekent dat we tegelijk ons streven 
naar een zelfstandiger Vlaanderen zou
den verloochenen." 

Pol Van Den Driessche, Het Nieuwsblad, 

29 aug. 1996 

„Caubergs heeft ingezien dat het on
afhankelijke Vlaanderen waar hij van 
droomt nooit bereikt kan worden met het 
geweld van het Vlaams Blok. (...) De 
reactie van Vanhecke en de zijnen op de 
overstap van Caubergs typeert de manier 
waarop het Vlaams Blok de laatste tijd 
met zijn militanten en verkozenen om

springt. Wie ook maar een millimeter van 
het partijstandpunt afwijkt, wordt pu-
bliekeklijk vernederd. Zelfs de pers wordt 
afgesnauwd omdat ze er durft over be
richten." 

Ann Bats, Het Laatste Nieuws, 29 aug. 

1996 

„Het is bij dit Komitee dat het probleem 
zit, en nergens anders, en de reden is dat 
dit Komitee in de loop der jaren haast 
iedereen heeft buitengezet of tot ontslag 
gedwongen die tot de 'radikale' strekking 
binnen de Vlaamse Beweging kan worden 
gerekend. Hierdoor is het huidige IJ-
zerbedevaartkomitee niet meer represen
tatief voor de niet partij-politieke 
Vlaamse Beweging. Dat dit tot kontes
tatie zou leiden, lag voor de hand. Het is 
onduldbaar, ondemokratisch en vooral 
getuigt het van onverdraagzaamheid." 
Grammens pleit voorts voor een alter
natief, maar radikaal IJzerbedevaartko-
mité met de bekendsten uit het huidige 
komité, de initiatiefnemers van het Fo
rum en nog enkele andere 'Bekende Vla
mingen'. 

Mark Grammens, Journaal, 29 aug. 

1996 

„(Over de IJzerbedevaart handelt deze 
kroniek de volgende week. Intussen kun
nen de gevolgtrekkingen bezinken)" 
Kommentaar na Ruys' wekelijks opinie
stuk dat in tegenstelling tot veler ver
wachting niet handelde over de bede
vaart, maar over de zaak Dutroux. 

Manu Ruys, De Standaard, 30 augustus 

1996 

„Haast ontroerend was het om gisteren in 
het persoverzicht de eendrachtigheid van 
de Vlaamse editoriaalschrijvers te be
luisteren. De boodschap van alle stukken 
kwam er in grote lijnen op neer dat het 
Vlaams Blok nu eindelijk het masker had 
afgeworpen (...). En wat had deze plot
selinge golf van simultane bewustwor
ding veroorzaakt? Juist, een Vlaams Blok-
ploegje en hun even frisse achterban had 
het aangedurfd de heilige Vlaamse ce
remonie op de IJzerbedevaart te ver
storen. (...) In vergelijking met vorige 
escapades van Vlaams Blok-verkozenen 
was de aktie van verleden zondag eig-
nelijk een klein opstootje te noemen. (...) 
Maar nu plots hebben (...) ook anderen 
ontdekt dat het Blok in wezen fascistische 
technieken gebruikt. Hoe komt dat? Het 
klmkt cynisch, maar de verklaring is 
eenvoudig. Als je op migranten inslaat, 
ben je niet fatsoenlijk, maar kom. Maar 
als je op dragers van de leeuwenvlag 
mept, dan ben je een fascist die zijn plaats 
in de Vlaamse beweging niet verdient." 
Yves Desmet, De Morgen, 30 aug. 1996 
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1977-1997: 20 Jaar fusie 
Op zaterdag 28 september a.s. orga
niseert de Vereniging van Vlaamse Man
datarissen (WM) i.s.m. het Vormings
centrum Lodewijk Dosfel een trefdag die 
geheel in het teken staat van de sa
menvoeging van gemeenten. 
Op 1 januari 1997 zal het 20 jaar geleden 
zijn dat het aantal gemeenten van België 
in één klap werd teruggebracht tot een 
kwart van het oorspronkelijke aantal. 
Diepgaand onderzoek vooraf bestond 
nauwelijks, een evaluatie naderhand is tot 
nader order met gebeurd. W M en Dosfel 
grijpen deze nakende 20ste verjaardag 
aan om het tema opnieuw op de politieke 
agenda te plaatsen. Verschillende initi
atieven op lokaal, Vlaams en federaal 
nivo staan op stapel. Het startschot van 
deze nationale trefdag voor lokale VU-
mandatanssen wordt gegeven om 9u.30 
met een welkomstwoord door de bur
gemeester van Zele, Jozef De Bruyne. Arr. 

voorzitter Jan Strynckx leidt Johan Aert 
(LUC) in die het zal hebben over de fusie-
operatie van 1977. 

Het voormiddagprogramma bestaat ver
der uit een panelgesprek tussen plaat
selijke VU-mandatarissen. Waarna 
Vlaams parlementslid Etienne Van Vae-
renbergh de konklusies trekt en senator-
schepen Jan Loones de VU-voorstellen 
ter zake toelicht. 

De namiddag wordt ingevuld door werk
bezoeken aan Zeelse gemeentelijke in
stellingen. De dag wordt afgesloten in het 
unieke dekor van jeverstokerij-Rubbens 
waar algemeen VU-sekretans Laurens 
Appeltans de slottoespraak houdt. 

o» Praktika: WM-mandatarissendag, 

zaterdag 28 spetember 1996 vanaf 

9u.30, Gemeentehuis, Centrum 1, 

Zele. Inschrijvingen dienen te gebeu

ren voor 20 september en kosten, 

ZOEKERTJES 
*Lic. Psychologie (richting zie

kenhuis) 25j., zoekt werk in Brussel of 
omgeving. Meertalig, vlot Portugees en 
Frans; kennis van Engels, Nederlands. 
Reaktie: Bert Anciaux, verw. dossier 
82. 

BLic. Communicatiewetens
chappen (spec, politieke richting), 25j., 
met 2j. ervaring in uitgeverswereld en 
reklamebureau, voorkeur sekretari-
aatsfunktie, vlotte PC-gebruiker, Brus
sel of omgeving. Reaktie: Bert An
ciaux, verw. dossier 84. 

• Koerdisch werkzoeker (met 
belgische identiteitskaart), doctor in de 
Chemie, zoekt werk. In april 1996 aan 
de universiteit van Luik gepromoveerd 
met grote onderscheiding. Kennis van 
het Engels, Frans, Koerdisch en Ara
bisch. Voor meer informatie: Piet De 
Zaeger (tel: 02/219.49.30 of fax 
02/217.35.10). 

flA2 Elektro-technikus van 43 
jaar zoekt werk in West-Vlaanderen, 
volgde bijscholing en heeft voorkeur 
aan verkoopsfunktie. Grote ervaring 

opgedaan in verkoopsektor. Meertalig, 
vlot in de omgang. Computerkennis. 
Reaktie: Bert Anciaux, verw. dossier 
85. 

B Handelsingenieur (bedrijfs-
ekonomie en strategie) dip. '93. Goede 
talenkennis waaronder vlot Frans, 27j., 
ervaring in de banksektor, onmid. be
schikbaar. Regio Brussel. Reaktie. Bert 
Anciaux, verw. dossier 86. 

•Wie kan mij tegen betaling het 
boek Mtjn Leven, eerste deel, van 
Emma Goldman bezorgen? 
Kontakt: Pierre Van Liedekerke, 
Hoogstraat 135, 9308 Hofstade 
(053/78.50.68). 

M29-jarige 4-talige licentiaat 
ekonomische wetenschappen zoekt 
passende betrekking. Aanbiedingen 
aan Eresenator Oswald Van Ooteg-
hem, tel. 09/230.72.87. 

•26-jarige marketeer, 4-talig, 
met uitgebreide PC-kennis, zoekt pas
sende betrekking. Geen verzekeringen. 
Aanbiedingen aan eresenator Oswald 
van Ooteghem, 09/230.72.87. 

inklusief middagmaal, 500 fr. Over

schrijven op reknr. 435-2018891-13. 

Voor meer info: Vormingscentrum L. 

Dosfel, Omwentehngsstraat 13,1000 

Brussel. 

In 
concert 

Voor het eerst in zijn bestaan 
doet de legendarische groep 
Steely Dan België aan Steely 
Dan, met als kernleden Walter 
Becker en Donald Fagen, ver
bindt pop met jazz en funky-
ntmen en laat zich kenmerken 
door ironische, observerende 
teksten Steely Dan is te zien op 
zaterdag 7 september te 20u 30 
in Vorst Nationaal Een aanra
der (tickets 02/237 03 55) 

Delphina 
Claes 

overleden 
Op 17 augustus j.1. overleed mevr. Isa
bella Delphina Claes, zi] was de weduwe 
van Laurent Plas. Delfine, zoals iedereen 
haar kende, was op 8 oktober 1904 te 
Teralfene geboren, ze overleed thuis in 
St.-Ulriks-Kapelle. Weduwe Plas was 
sinds de jaren vijftig een trouw VU-lid en 
een even trouwe lezer van ons weekblad. 
Aan de rouwende familie, kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkinderen 
biedt de redaktie haar diep medeleven. 

De regionale vu-krant 

Gedenksteen 
voor Brugse 

Abbeville-
doden 

Tijdens de beroerde meidagen van 1940 werden meer 
dan 200,,verdachten" door de Belgische autoriteiten 
aangehouden Ook in Brugge hield de politie een 
aantal mensen aan, zonder verklanng, zonder enig 
verhoor 
Na een lange lijdensweg kwamen zij terecht in de 
Noord-Franse stad Abbeville om er uiteindelijk in de 
beruchte stadskiosk te belanden Daar werden 21 van 
hen op afschuwelijke wijze omgebracht, waaronder 4 
Bruggelingen Louis Caestecker, Maria Ceuterick, Jan 
Ryckoort en Jons Van Severen 3 van de 21 stoffelijke 
resten werden door de Belgische instanties in De 
Panne bijgezet en erkend als oorlogsslachtoffers 
Herhaalde verzoeken werden aan het stadsbestuur 
van Brugge gencht om de namen van de 4 Brugse 
slachtoffers aan te brengen op de panelen voor 
oorlogsslachtoffers aan de Karthuizennnenkapel Dèt 
kon met, dèt mocht met want er was verzet van de 
,,Vaderlandlievende Verenigingen" 
Ergens tegen een gevel van een pnvé-womng kon dit 
blijkbaar wel Familieleden van de slachtoffers kwa
men bijeen Ontwerp van de steen en de plaats waar 
deze kon aangebracht worden werden goedgekeurd 
De eigenaar van het Bourgoensche Cruyce, dhr Tom 
Allewaert, stond achter het initiatief en gaf zijn 
toestemming voor het gebruik van de gevel van dit 
eigendom De toelating werd aangevraagd bij het 
stadsbestuur en deze is nu eindelijk afgeleverd Rest 
nu nog het opknappen van de muur, de definitieve 
toewijzing aan de steenhouwer voor het maken en 
plaatsen van de hennnenngssteen 
De familieleden zijn bereid om een gedeelte van de 
kosten voor hun rekening te nemen Onder onze 
lezers zijn er wellicht ook bereid om dit projekt te 
steunen O m door het overschrijven van eenmalige 
bijdragen op de hien/oor geopende speciale bank
rekening 477-0096609-68 van de vereniging Ab-
beville-comité Ad Hoc Dank bij voorbaat 

c» Info: Tom Allewaert, Wollestraat 39, 8000 Brugge 
(050/33.57.81) en Gaby Lijnkamp-Warns, Bar. Ru-
zettelaan 168, 8310 Assebroek (050J37.22.96). 
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Het partijbestuur 
deelt mee 

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

VERTROUWEN 
IN DE LEERKRACHTEN 
Het partijbestuur van de VU w/il op 
deze eerste schooldag haar vertrou
wen uitdrukken in de leerkrachten 
De samenleving schuift steeds meer 
de verantwoordelijkheid voor de op
voeding van de kinderen op het 
onderwijzend personeel af. Tege
lijkertijd voert de overheid de ene 
hervorming na de andere door 
voornamelijk met het oog op be
sparingen . 
Voor de VU moet de kwaliteit van 
het onderwijs voorop staan. De 

overheid moet in de eerste plaats 
zorgen dat de onderwljsgemeen-
schap In gunstige omstandigheden 
haar werk kan doen. De huidige 
evolutie naar mastodontscholen 
dreigt de kwaliteit van ons onderwijs 
in het gedrang te brengen. Het ei
gen pedagogisch project van de 
school mag niet verloren gaan in 
een schaalvergroting die slechts re
kening houdt met budgettaire nor
men. Meer zorg voor de kinderen en 
minder bevoogding van het onder
wijzend personeel moet de leidraad 
zijn voor allen die verantwoordelijk 
zijn voor het onderwijsbeleid. Vlaan
deren moet blijven investeren in zijn 
onderwijs, want het is één van zijn 

belangrijkste troeven. Men mag het 
onderwijs niet herleiden tot een 
ekonomische factor in het markt-
gebeuren. 
Daarnaast benadrukt de VU het be
lang van een goede basisschool die 
haar wortels heeft in de plaatselijke 
gemeenschap. Kwaliteltsonderwijs 
voor jonge kinderen dicht bij huis is 
van zeer groot belang voor de ont
plooiing van het kind in de gemeen
schap. De VU blijft erbij dat het 
gemeentelijk niveau het best kan 
instaan voor onderwijs en buiten

schoolse opvang voor jonge kin
deren De gemeente heeft hier een 
taak zowel van initiatief als van ko-
ordinatie. Met de huidige evolutie 
naar schaalvergroting dreigt het ge
meentelijk basisonderwijs opgeslokt 
te worden door de twee grote on-
derwljsnetten en te dienen als re-
cruterlngsbasis voor het secundair 
onderwijs. De VU roept de gemeen
ten op om zich over deze evolutie te 
bezinnen en niet lichtzinnig de ver
antwoordelijkheid voor de inrichting 
van het basisonderwijs af te stoten 

ROUW te Rekem 
Na een pijnvolle en ernstige ziekte is 
mevrouw Madeleine Hansen, echt
genote van Sylvain Londerloos, in 
het ziekenhuis te Bilzen overleden. 
Madeleine is voor de afdeling Rel<em 
steeds een toonbeeld van volhar
ding, wilskracht en doorzettingsver
mogen geweest, en dit met een 

gedrevenheid voor haar omgeving, 
die in weinigen haar gelijkheid 
kende. 

Langs deze weg willen wij haar echt
genoot en rouwende familie ons me
deleven betuigen in het verlies dat 
hen treft. 

OOST-VLAANDEREN 
^ zo. 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. 

• zo. ia sept. LEDE: 7de Daensdag 
van Lede. 11U.: Mis in de St.-Martinuskerk 
van Lede. Homilie door eh. Paul Van de 
Winkel. 12u.: receptie en gratis broodmaal
tijd voor iedereen in Vlaams-nationalistisch 
centrum Soetekin, Nieuwstraat. Gevolgd 
door Vlaamse samenzang. 

• Vr. 20 sept. DENDERLEEUW: Gratis 
Geluidsoverlast. Optredens van Last Temp
tation of.., Teevish, Betterfoot en Age of 
the Rope. Om 19u.30 in Estaminet Den 
Breughel, Dorp 11 Denderleeuw. Inkom 
gratis. Org.: VUJO-Denderleeuw. 

»Vr. 20 sept. DEINZE: 14de Fami
liefeest in Volkskring, Markt Deinze. Inschrij
ven bij Maurits Waelkens. Eregast: Lieven 
Decaluwe, Delnzenaar, schepen te GEnt. 
Org.: VU-Deinze. 

SS Dl. 24 sept. DEINZE: 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-Coossenaertskring. 

¥ Za. 28 sept. DEINZE: 15U.30: Aka-
demische zitting: Hulde aan Herman Maes, 
70 jaar. In Museum Deinze en de Leiestreek. 
Daarna receptie en feestmaaltijd in de Brlel-
poort. Org.: KOK-Dein ze. 

WEST-VLAANDEREN 
^ Do. 19 sept. BRUGGE: Een avond 

vol fijna humor en zang met Denijs Hag-
hebaert: ,,Weg met de zorgen!". Om 20u. In 
De Gulden Spoor, 't Zand 22 te Brugge. 
Inkom 50 fr. Org.: Informativa. 

«• 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, vvk. 200 fr Kaarten: Jef 
Tommelein, Meeuwenlaan 18 bus 1, 8400 
Oostende (059/80.08.41). Org. Werkkgroep 
van Vlaamse Verenigingen. 

V 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.: VVI. 

• ZO. 29 sept. ROESELARE: Vlaams 
Volksfeest in 't Laag Plafond, einde Noord
straat. Met speenvarkentjes aan 't spit, 
groenten en aardapelen. Muziek: De Bus
kers. Aanvang: nè Rodebachtstoet (deze 
vangt aan om 15u.). Deelname: 350 fr., -12j. 
200 fr. Vooraf inschrijven: 't Laag Plafond 
(051/22.16.41). Org.: Orde van 't Dul Ber-
tje. 

^ 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 
^ DO. 5 sept. DILBEEK: Cursus over 

afvalverwerking, het probleem van onze 
tijd. Door Frieda Brepoels. Van 14tot 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). 

''' za. 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. 

^ za. 21 sept. DILBEEK: Studievoor-
middag ,,Een Vlaams Aktieplan voor de 
Rand rond Brussel". In Ontmoetingscen
trum Westrand. Aanvang om 9u.30 met 
toespraak door Jef De Ridder M.m.v. Ka
binet Luc Van den Brande, VU-debat met 
Annemie van de Casteele, Etienne Van Vae
renbergh en Herman Van Autgaerden. Slot
woord door Jef Croonenberghs. Einde rond 
13u. Org.: VU-arr Halle-Vilvoorde. 

'9 za. 5 Okt. LENNIK: LENNIK 2000 
nodigt uit op etentje in Sportcentrum Jo 
Baetens, A. Algoetstraat. Vanaf 18u. Ook op 
6/10 vanaf 12u. 

' 'Za. 12 Okt. BRUSSEL: 13de Na
jaarsetentje met Vlaamse stoverij of Bal
letjes in Tomatensaus. Van 18 tot 22u. in zaal 
Familla, Frans Vekemansstraat 131 te Ne-
der-Over-Heembeek. Ook op 13/10 van 11 
tot 14u. Org.: vu-Heembeek-Mutsaard-Ha
ren. 

LIMBURG 
• za. 7 sept. BREE: Vanaf 20u. op het 

erf van Jef Neyens, Keyartstraat 28 te Ton-
gerio-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. 

* ZO. 8 sept. HOUTHALEN-HELCHTE-
REN: Kelchteren-kermls 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. IS sept. BREE: Zaal Cambrinus, 
Kloosterstraat 3, om 20u.: voordracht door 
Walda van Oncketen ,,Bloemlezing over 
Vlaanderen, zijn volken zijn strijd". Toegang 
gratis. Org.: SMF-Limburg. 

Ü^NTWERPElP 
• ZO. 8 sept. BERLAAR: Bezoek het 

gemeentehuls 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 tUln 
door een vrouw alleen. Voordracht dóór 
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.45 
rondom oud-bureaulid Freddy Lorent die 
toelichtingen geeft bij de agenda van de 
zitting. Samenkomst in de spreekkamer 
1ste verdieping, Distriktshuis, Unolaan. Vrij 
toegankelijk voor belangstellenden. 

• w o . 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. 

S^Vr. 20 sept. WESTERLO/TON-
GERLO: Kapellekeshof, Kapelstraat l 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. 

* zo. 29 sept. BERLAAR: Busreis naar 
West-Vlaanderen. Voormiddag: bezoek ten
toonstelling in iJzertoren. Namiddag te 
Roeselare bijwonen Rodenbachstoet. Info 
en inschrijving: Walter Luyten 
(03/482.11.93, of fax 03/482.44.58). 
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Info: Vormingscentrum Lodewijk Dosfel 
Omwentelingsstraat 13 
1000 BRUSSEL 
Tel.: 02/219.25.00 
Fax: 02/217.35.10 

WEEK IN 

AANBEVOLEN HUIZEN 

Wenst U meer informatie over de 

advertentiemoselijl<lieden in WIJ? 

Bel dan vandaas nos naar 

Els Decoster 
op het nummer 02/481.78.59 

DEVRIESE ^ 
woonverlichting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

^baan brugge-oostkamp. 
K 050 35 74 04 / 

Knack 
DE STRIJD TEGEN DE MISDAAD 

Wie doet wat in een onderzoek, zoals dat in de zaak-Dutroux ? 
En hoe functioneert de Staatsveiligheid ? 

DRUGS OP SCHOOL 
Softdrugs bij jongeren: het standpunt van scholen, 

preventiewerkers en leerlingen. 

TELE KNACK IN 'T NIEUW 
Een nieuw formaat, een nieuwe lay-out, 

kortom een betere televisiegids ! 
MODE SPECIAL 

400 pagina's wintermode in Weekend Knack ! 

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

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 streel< dat durft zijn verse vis te 
tonen (zie toonbank ingang) 

Brugge 
Specialiteiten: Visfondue 10 soorten -"* ' 

Visassortiment 7 soorten 
Senegalees Stoofpotje 

10 km Oostende 
De Haan 

Hoevekip Valentine Thonart + kreeft. 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Kostuums 
naar maat 

HERENKLEDING 

rmees 
J 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 Vijfhuizen) 
Tel. 053/70.06.64 -1%,-.-Z 

HETSEN 
Fijne midweek superweekend 

3 Nachten G 
Luxe kamer, stilte gratis, R 

3x gastronomisch A 
half pension, bierdegustatie, T 
Normandische pannekoek I 

met koffie, S 
tevens fietsen ter beschikking etc... 

6.500 fr. per persoon 10 Km van 
de laatste dag uw kamer Brugge & 

tot IS.OOu. Oostende 

Misschien het mooiste hotel in Vlaanderen 

Knip me uit = 
fles champagne 

Love Arrangement 1 Nacht 

Luxe kamer met dubbele 
whirlpool, 

Aperitief, Gastro-menu, 
champagne op 

de kamer, lekker lang slapen, 
kamer tot IS.OOu. 

4.950 fr. per persoon. 

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

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

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
Tel. 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijl<s verlof december De familiezaak met traditie 
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HAAIÊTANDEM 

Ergens in een niet nader vernoemde wereld gaat de verze

keringsagent Van derMugge na een zware dagtaak naar huis. Voor 

zijn kinderen heeft hij een visje meegenomen. Later op de avond, 

als het gezin zich tegoed wil doen aan een lekker stuk vlees, blijkt 

evenwel dat de kleine vis een grotere kollega heeft meegebracht. 

Plots, schijnbaar vanuit het niets, verschijnen daar plots De tanden 

van de haai. Als het dier niet alleen Van der Mugges biefstuk, maar 

ook nog diens zoon in zijn maag heeft gestoken, heeft de 

verzekermgsagent er genoeg van. Met de hulp van een knettergekke 

Leonardo Da Vinci, zijn bovenbuur, gaat hij in de vijfde dimensie 

op zoek naar de schrokkop in de hoop zo zijn kind te kunnen 

STRIPS 

redden. 'De tanden van de haai' is een grappig beeldverhaal van 

Jéróme Moucherot, getekend met veel zin voor detail en doorspekt 

met vreemde verhaalwendingen. Onder de hersenpan van de 

tekenaar zitten voorwaar vreemde kronkels. 

c«> De tanden van de haai, Jéróme Moucherot, Uitg. Casterman 

- Doornik, 1996, 79 blz. 540 fr. 

IVTASTOtNA 
Even bevreemdend, maar niettemin wereldberoemd, was de 

cineast Erederico Fellini. Vrijwel van bij het begin van zijn karrière 

liep hij met één idee rond: het verfilmen van De reis van G. 

Mastorna. ledere keer als Eellini weer een film tot een goed einde 

had gebracht kwam hij met de idee voor Mastorna op de proppen. 

Een film is uit zijn ideeën evenwel nooit voortgekomen, wél een 

beeldverhaal. Eellini zorgde voor de idee en de schetsen, Milo 

Manara verzorgde er de tekeningen bij. 'De reis', voorzien in drie 

delen, is door het overlijden van de meester nooit helemaal af 

geraakt. Het deel dat wel volledig is, maar ook de schetsen en 

ideeën voor een volgend werden uitgegeven bij Casterman. Het 

album doet tegelijk het verhaal en de onstaansgeschiedenis van 

Mastorna. 

c» De reis van G. Mastorna, Milo Manara en Erederico Eellini, 

Uitg. Casterman - Doornik, 1996, 104 blz., 695 fr. 

< M U Z I E K • 

wat het orkest de komende maanden in 
Antwerpen biedt. 

HOLLYWAY 

In de Koningin Elisabethzaal speelt het 
volgende seizoen onder meer de Vijfde en 

Parijs, met Le bal des Halles, een ballet uit 
1954, waarin diverse pittoreske figuren 
de revue passeren. 

Samen met La mer en de obsederende 
Bolero vormen deze werken één pro
gramma dat, hoewel Frans georiënteerd. 

Klassieke klanken 
in Antwerpen 

Nieuw werk 

van Robin 

Holloway. 

Verwondering en ontdekking zouden de 
leidmotieven van het Koninklijk Filhar
monisch Orkest van Vlaanderen kunnen 
zijn voor het seizoen 1996/97. Samen
gevat zoekt het orkest naar autenticiteit 
en waarachtigheid, of het nu om de 
uitvoering van een klassieke symfonie of 
een hedendaags werk gaat. Op een rijtje 

de Tiende Symfonie van Gustav Mahler, 
Schumann 3 en Sjostakovitsj 6, La mer en 
de Bolero, Tod und Verklarung en de 
slotscène uit Salome van Strauss, en 
Brahms' Altrapsodie. Ontdekkingen zijn 
de jonge en hoogbegaafde Oostenrijkse 
pianist Till Fellner en de al even jonge 
Litouwse alt Violeta Urmana, twee ster
ren voor de volgende eeuw. Ook de 
gekozen werken zijn ten dele verrassend. 
Zo kunt u kennis maken met twee re
presentatieve komposities van de nieuwe 
huiskomponist Robin Holloway: Wagner 

Nights en Scenes from Schumann. 

Ook Martinu's Tweede Symfonie zal voor 
velen een ontdekking zijn, net als Paris, 

the song of a great city, waarin de ver
fijnde miniaturist Delius een voor hem 
ongewoon opulant Straussiaans palet ten 
toon spreidt. 
Ook Vic Legley schreef zijn ode aan 

in de gerestaureerde St -Niklaaskerk van Her-
felingen in het Pajotteland staat een prachtig 
en enig pijporgel (1995). Het is een orgel dat 
internationale belangstelling heeft, dat be
wijst het groot aantal bezoeken en bespelers 
tijdens het afgelopen jaar. Dit orgel biedt de 
mogelijkheid muziek uit de reinaissance en 
vroegbarok te spelen op een zo stijlzuiver 
mogelijk gebouwd instrument inclusief mid
dentoonstemming. Dit instrument voldoet 
optimaal om muziek uit deze stijlpenoden te 
spelen Het opent de poort om nog veel 
nietgekende mooie muziek het publiek te 
laten beluisteren, kortom vele werken die 
nog niet op cd zijn opgenomen Ook kan het 
vorsers aansporen om nog onder het stof 
geborgen muziek gaan op te sporen. Deze 
muziek spelen op andere orgels komt minder 
tot haar recht. Er zijn koncerten gepland. 
Op zondag 8 september om 16u spelen Hans 
de Jong (Den Haag) op het orgel met Jac
queline Sorel (Den Haag) met renaissance-
blokfluit. 

Op zondag 15 september om 16u. spelen 
Paul De Maeyer (Oostakker) op het orgel en 
Peter Breugelmans (Antwerpen) op een Ar-

nautsklstorgel. Hier kan men werken be
luisteren voor twee orgels. Niet alledaags op 
koncerten. Dit koncert wordt ingencht door 
de Hadosingers, een plaatselijk koor. 
Tijdens elk van de koncerten kunnen de 
ouders die de koncerten meemaken hun 
kinderen tot 12 jaar naar de,,Muzikale Speel
tuin" laten gaan vanaf iSu.lS. Dit is een 
organisatie van Hadosingsers vzw, 
Voor deelname van de kinderen gelieve 
vooraf aan te melden: tel. 054/56.72.70. 

uiterst rijk aan kontrasten is. In het ver
lengde van deze sfeer situeert zich ook de 
Londense symfonie van Vaughan-Willi-
ams, die een volmaakte pendant vormt 
voor de impressionistische nocturnes die 
Monet van de Britse hoofdstad schil
derde. 

De Singelcyclus start op 4 oktober met 
een hommage aan Goebaidoelina, die dit 
jaar 65 wordt. Stunde der Seek is een 
kompositie voor groot orkest, uitgebreid 
slagwerk en mezzosopraan. De titel ver
wijst naar een gedichtencyclus van Ma
rina Zwetajeva. 

Op 6 december start Philippe Herre-
weghe de integrale van de Bruckner-
symfonieën die hij tijdens de komende 
seizoenen zal dirigeren. 
Robin Holloway komt uitvoerig aan bod 
in het volgende Singelkoncert, met zijn 
Ode voor 2 hobo's, 2 hoorns en strijkers 
uit 1980 en de Serenata Notturna voor 4 
hoorns, 2 trompetten en strijkers uit 
1982. Beethovens Eerste Symfonie levert 
daarbij het weerwerk. Op 28 februari, de 
kreatie van George Benjamins Sudden 

Time, onder leiding van de komponist 
zelf. Tijdens dit koncert voert Piet Van 
Bockstal het hobo-concerto van Eliot 
Carter uit, één van de meest ingewikkelde 
en technisch aartsmoeilijke vertegen
woordigers van het genre. Op 11 april 
voert het orkest Daniël Sternefelds ma
gistrale opera Mater Dolorosa uit. Dit 
monodrama werd in 1936 in de KVO 
gekreëerd, werd éénmaal hernomen on
der de direktie van Renaat Verbruggen en 
rustte sindsdien in vrede. 
De derde cyclus is een mmireeks van drie 
koncerten in evenveel historische Ant
werpse kerken. De muziek van het clas
sicisme staat er centraal, met symfonieën 
van Haydn en Beethoven, aria's van Mo
zart, maar ook hedendaags werk (Tippett 
en Holloway) én de kreatie van een 
hedcyclus, gekoraponeerd door Jan Van 
Landeghem, op de sublieme liefdesge
dichten van Emile Verharen. Les heures 

Claires omvat 7 Lieder voor bariton. 
Ook de Bourlacyclus, die traditiegetrouw 
de zomer inluidt, bestaat uit drie kon
certen. In het eerste staat de zomer cen

traal met Goeyvaerts' Zomerspelen, Ber
lioz' Les nuits d'été (met Cardiff Singer of 
the World Katharina Karneus) en Ein 

Sommernachtstraum van Mendelssohn. 
Het tweede Bourlakoncert konfronteert 
Schubert en Rossini, en in het laatste staat 
de Franse Opéra, die de Bourlascène 
gedurende méér dan een eeuw domi
neerde, centraal. Het seizoen eindigt met 
Berlioz' Symphonie Eantastique. 

VLAAMS TALENT 

De koncerten m de kapel van het El-
zenveld bieden een staalkaart van het 
rijke, geraffineerde en veelzijdige kamer
muziekrepertoire uit de voorbije twee 
eeuwen, gebracht door musici uit het 
orkest en een aantal gastsolisten. Mar
kante komposities zoals het tweede 
strijksextet van Brahms, Undine van Carl 
Reinecke, Les rêves de Jacob van Darius 
Milhaud, de klarinettrio's van Zemlinsky 
en Schubert wisselen af met een aantal 
klassiekers. Op 26 januari is de we-
reldkreatie gepland van het kwintet voor 
hobo, 2 violen, altviool en cello van Frits 
Cells, een kompositie-opdracht van het 
orkest. 

In het kerstkoncert, dat plaatsvindt in de 
Carolus-Borromeuskerk op 23 december, 
debuteert een aantal getalenteerde jonge 
Vlaamse zangers bij het orkest. Er vallen 
trouwens nog andere debuten te noteren, 
namelijk van de dirigenten Etienne Sie-
bens, Koen Kessels en Philippe Bral. 
De overgang van oud naar nieuw wordt 
ook dit jaar gevierd in de Bourlaschouw-
burg. Het eerste deel van dit galakoncert 
vormt een hommage aan het Teatro La 

Eenice. Komposities die ooit in dit schit
terende, onlangs afgebrand teater werden 
gekreëerd, sieren op 31 december het 
programma. Na de pauze voert Strauss 
traditiegetrouw het hoge woord, maar is 
er ook nog een aantal Venetiaans num
mers. Even zuiders zal het eraan toegaan 
bij het officiële openingskoncert van het 
seizoen op 12 oktober, waarop de Ita
liaanse diva Cecilia Bartoli een vuurwerk 
van aria's zal afsteken. Op het pro
gramma domineert Rossini, met onder 
meer fragmenten uit La Cenerentola, Le 

Siège de Corinthe en II Barbiere di Si-

viglia. 

(ws) 

c* Alle informatie over het seizoen 

96/97 vindt u in de overzichtelijke 

seizoenbrochure die u gratis bezorgd 

wordt. Tel. 03/231.37.37, fax. 

03/231.91.26. (Op deze nummers kan u 

tevens terecht voor tickets, 

abonnementen en informatie). 

Koninklijk Filharmonisch Orkest van 

Vlaanderen, Britselei 80 te 2000 

Antwerpen. 
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e Rode Duivels leven weer. Wilfried Van Moer, 

het raar manneke uit Beveren, leidde de 

nationale ploeg naar een eerste overwinning 

in een match met inzet. 

A SPORT ^ 

Het had tegen de Turken evengoed an

ders kunnen verlopen. De Rode Duivels 

hadden geen overschot. Voor de rust 

voetbalden ze behoorlijk. Scifo en De-

gryse draaiden soepel en er stond één der 

beste Europese keepers in ons doel. Wel 

miste Nilis teveel kansen en achterin 

verliep niet alles „gesynchroniseerd". Na 

de rust werd de Turkse druk zwaar en de 

bezoekers hadden een gelijk spel zeker 

kunnen wettigen. Gelukkig voor ons 

voetbal bleef het bij 2-1. De Mundial in 

Frankrijk is nog ver weg en Wales en 

vooral Nederland blijven moeilijke hin

dernissen maar het mag al een sukses 

genoemd worden dat de kwalifikatie al

vast niet in de openingsmatch verloren 

ging-

LACHSPIEREN 

Wilfried Van Moer doet dus verder op 
zijn eigenzinnige manier. Hij verdient alle 
steun, 's Lands beste voetballer uit de 
naoorlogse tijd - en dat menen wij - is een 
man van weinig woorden. Hij maakt 
keuzen. Hij liet Albert vorige zaterdag in 
Newcastle. Daar was lef toe nodig en 
indien het slecht was afgelopen zou de 
bondscoach veel hebben moeten incas
seren. Wilfried had dit allemaal inge
calculeerd. Hij koos voor inzet, wils
kracht, verbetenheid en discipline. Vooral 
dit laatste wil bij Albert wel eens ont
breken in het heetste van de strijd. 
Van Moer is ook geen mediafiguur. Hij 
werkt het hefst in stilte. Hij gebruikt geen 
moeilijke woorden. Hij houdt van dui
delijke afspraken die niet misverstaan 
kunnen worden. Vandaar dat de bonds
coach zich een aap schrok toen de on
volprezen sekretaris-generaal van de 
Bond, de heer Alain Courtois, hem min
der dan achtenveertig uur voor aanvang 
van de interland kwam meedelen dat 
Leonard geschorst was... Dat was de 
heren van de Bond ontgaan en de vingers 
wezen natuurlijk in de richtng van de 
anderen wanneer de verantwoordelijk
heid voor deze blunder moest worden 
toegewezen... Dat de heer Courtois, die 
van voetbal nu eens werkelijk geen kaas 
heeft gegeten, toevallig lid was en is van 
de kommissie die de sanktie uitsprak 
maakte het allemaal nog belachelijker. 
Een raar maar waar verhaal waarbij ook 
de naam van Michel Sablon viel. De 
gewezen assistent van Guy Thijs en Paul 
Van Himst werkt het insiderscircuit al 
langer op de lachspieren. Maar of dit 
belang heeft? 

Realiteit bleef natuurlijk dat de heer Alain 
Courtois vierentwintig uur per dag bezig 
was met de organisatie van de interland. 
Daarom liep het natuurlijk in het hon
derd. De woede van de supporters was 
terecht. Wie dagen vooraf zijn tickets 

koopt en daarbij ook nog eens aan een 
identiteitskontrole wordt onderworpen 
gaat natuurlijk door het lint wanneer hem 
de toegang tot zijn voorbehouden plaats 
wordt ontzegd. 

RARE MANNEN 

De heer Alain Courtois verontschuldigde 
zich uitvoerig voor de camera's voor de 
ongemakken. De man kent zijn wereld. 
De Bond zal zijn geluk niet opkunnen 
wanneer Jan Peeters einde dit jaar over

haalde een wit konijn uit zijn hoge hoed. 
Hij stelt voor gelijke spelen, drawns dus, 
af te schaffen. Verlengingen, strafschop
pen en beslissende goals in verlengingen 

Raar maar waar 
neemt van de heer Alain Courtois. Deze 
gaat zich dan eens echt bezighouden met 
het EK 2000. De Nederlanders zullen 
hem zijn les wel leren. 
Overigens blijven onze bobo's uitblinken 
in originaliteit. Voorzitter D'Hooghe 

zouden ook geschiedenis moeten wor
den. Wanneer de ploegen na negentig 
minuten geen afstand hebben kunnen 
nemen, wint de sportiefste elf. Wie het 
minste overtredingen maakt krijgt de 
(drie) punten of mag door naar de vol

gende ronde. Het klinkt ontroerend en 
het verraadt grote naïviteit. De druk op 
de al zo belaagde scheidsrechters zou 
immers onmenselijk worden. Al van in de 
openingsminuut zou de ref met een be
zwaard hart overtredingen fluiten. Halve 
finale van het EK: Engeland-Duitsland 1-
1. 14-15 en 4-3. Die 4-3 zijn de hoek
schoppen die beslissen wanneer de fou-
tenlast eveneens gelijk moest zijn... 
We mogen er niet aan denken. Maar we 
geven wel toe dat ons voetbal momenteel 
door „rare" mannen wordt bestuurd. 

Gym Pie 

Van Moer en 
Degryse: 
geestdrift en 
wat meeval 
zorgden voor 
winst tegen 
TUriciJe. 

De twintigste Memorial was onvergetelijk. 
Een uitverkocht Koning Boudewljnstadlon. 
De lucht na de regen vol zuurstof. Twee 
wereldrekords. Beste jaarprestaties. Na
tionale rekords. Het geluk kon niet op. 
Organisator Wilfried Meert glunderde en 
het was de man gegund. 
Eén avondje lang Olympische Spelen In 
Brussel. Zo wordt de Memorial nog het 
best omschreven. Na de meeting trad 
Helmut Lotti op. Topsport is veel meer dan 
alleen maar sport. De Memorial is een 
mediagebeurtenis. 
Het begon allemaal twintig jaar geleden. 
Toen Ivo Van Damme, die op de Spelen in 
Montreal met twee zilveren medailles in
ternationaal was doorgebroken, op de Au
toroute du Soleil verongelukte. Onze 
sportwereld was haar boegbeeld kwijt. 
Enkele joernalisten wilden de herinnering 
aan de grote atleet levendig houden. Zij 
organiseerden de eerste Memorial. Er wa
ren wat groeipijnen maar het sukses bleef 
altijd verzekerd. Het geluk was evenwel 
nooit volledig. De wereldrekords op de 
klassieke afstanden bleven uit. Om on
verklaarbare reden al zaten de weersom
standigheden niet altijd mee. 

UITBLINKERS 
Daarin is nu verandering gekomen. De 
Marokkaan Salah Hlssou verbeterde het 
wereldrekord over de 10.000 meter met 
maar liefst vijf seconden. Zijn voorganger 
Halle Gebrselassie meende nochtans een 
ongenaakbaar rekord te hebben neerge
zet. Het werd een meeslepend gevecht 
tegen de chrono. Hlssou versnelde waar 
nodig en hield vol tot het einde. Het 

Goud voor Memorial 

Svetlana Masterkova 

Salah Hlssou 

publiek was dol entoesiast. Hier had het 
jarenlang op gewacht Hlssou werd In tri
omf opgetild, daarna ging hij door de 
knieën om Allah te danken. Eerder had de 
Russin Svetlana Masterkova op wilskracht 
en macht het vorig jaar in Brussel ge
vestigde wereldrekord op de 1000 meter 
(een niet-klassieke afstand) van Maria Mu-
tola, die nu opnieuw mee aan de startlijn 
stond, met drie tienden seconde verbe
terd. Door de prestatie van deze Olym
pische kampioene sloeg het vuur in de 
pan. Hlssou begoen in ideaal klimaat en in 
een opgeladen sfeer aan zijn rekordren. 
Atletiek kan schoon zijn. Zeker wanneer 
topatleten er ook nog wat willen van 
maken. Onder het atomlum liepen de 
Olympische kampioenen elkaar omver Zo
veel waren er. De absolute uitblinkers wa
ren, naast de nieuwe rekordhoud(st)er. 
Allen Johnson, Hicam El Cuerrouj, Daniel 
Komen, Call Oevers, Dennis Mitchel, Fran-
kie Frederickx en de kaarsrecht lopende 
Michael Johnson. Onze uitblinkers waren 
Sven Pieters en Christophe Impens Laatst
genoemde vestigde een nieuw nationaal 
rekord over de 1500 meter Het publiek 
genoot als nooit tevoren 
Wilfried Meert, die zijn Memorial een plaats 
bezorgde onder de Colden Four (de vier 
belangrijkste atletiekmeetings in Europa), 
kon zich geen mooier verjaardag dro
men. 

(gp) 
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RICHARD rn 

Ian McKellen is bij de Sbakespeare-fanaten erg bekend en ge

vraagd, als filmakteur stond hij altijd iets meer op de achtergrond, 

maar met voldoende werk. Erg bezig dus, met toch nog tijd genoeg 

om even Richard III van de grote Britse bard onder handen te 

nemen en er een modem kleedje aan te geven. 

Regisseur Richard Loncraine haalde in 1995 de cast voor Richard 

III bij elkaar en kreeg met o.a. lan McKellen, Annette Benning en 

Robert Downey ]r. zowat het beste van het beste bij elkaar. 

Wie zoals bij Laurence Olivier een klassieke Richard lil verwacht, 

weze verwittigd. De schurk van McKellen is om het met een 

eufimisme te zeggen: verschillend. Het geheel speelt in een vaag 

NIEUW IN DE BIOS 
verleden, ongeveer na de Eerste Wereldoorlog, zonder echt uit

gesproken te worden - maar al vlug zit je tot over je oren in 

Shakespeare-dialogen en -dekors. Richard III is de verpersoon

lijking van een fascistische maatschappij met aan het hoofd een 

onverbiddellijke Führer. Hier en daar werd er wat aan Shakespeare 

gewijzigd, maar dit gebeurde met zoveel klasse, dat men met een 

gerust hart mag zeggen dat dit een film is om nooit meer te 

vergeten. (****) 

SECRETS AND LIES 
Mike Leigh wist met Secrets and Lies, het lang verwachte vervolg 

op Naked, het Cannes-festival in te palmen. Dit verhaal van 

Hortense, een jonge vrouw uit de middenklasse, die op zoek gaat 

naar de identiteit van haar natuurlijke moeder, had al vlug 

sentimenteel en karikaturaal kunnen worden, maar dat werd het 

niet. Haar zoektocht brengt haar bij Cynthia, een ietwat trieste 

vrouw met een dochter genaamd Roxanne, die haar hand ophoudt 

bij haar broer Maurice, een suksesvol fotograaf Diens prachtige 

huis is zowat de enige reden van bestaan van zijn echtgenote 

Monica. 

De akteursregie van Leigh is zo sterk, dat zowat iedereen in de cast 

zichzelf overtreft. Een film voor cinefielen en echte filmlief

hebbers. (***) 

W. Sneer 

• MEDIALANDSCHAP • 

'fe=# Frenzy Britse triller van Alfred Hitchcock uit 
1972, een meesterwerk waarin hij al zijn typische 
elementen verwerkte, inklusief de heerlijke zwarte 
humor en een paar verrassende kamerabewegingen. 
Het verhaal over een Londense gentleman-wurger 
(Barry Foster) en de onschuldige (Peter Finch) die van 
de reeks moorden wordt beschuldigd is gebaseerd op 
de roman Goodbye Piccadilly, Farewell Leicester 
Square van Arthur LaBern, Zat. 7 sept., VTM om 
23U.30 

1fe=# De remedie Carrie Loder, een 35-jarige Britse 
IViS-patiënte, ontdekte toevallig een middel waardoor 
ze vrijwel helemaal verlost werd van haar kwaal. Een 
Schots laboratorium verklaarde zich bereid haar ge
neesmiddelencocktail uit te testen en eventueel ver
der op punt te stellen. Een dokumentaire in de reeks 
De keuze van Dekeyzer Zon. 8 sept.. TV 2 om 
igu.50 

^=1? The Company of wolves Fantasierijke film 
van Neil Jordan uit 1984. Oma Angela Lansbury vertelt 
griezelige sprookjes aan een 15-jarig meisje dat in 
haar dromen de verhalen zelf beleeft. Fijn in beeld 
gebracht, met geslaagde visuele effekten. Maan. 9 
Sept., BBC 1 om Ou.45 

Whoopi Goldberg 
steelt de show In de 
splonagekomedle 
Jumpin' Jack Flash, 
dinsdag 10 
september om 22u. 
opVT4. 

The Sunshine Boys Nogal breed uitge
smeerde sketch over twee kibbelende ouwe vanété-
artiesten (Walter Matthau en George Burns) die het 
samen nog eens proberen voor de TV-kamera's. 
Hoewel ze er in deze klucht van Nel! Simon niets van 
terecht brengen, tonen de twee hoofdakteurs zich 
meesters in hun vak. woens. 11 sept., BBC 1 om 
OU.20 

^Jy Kinderen niet toegelaten Kurt Van Eeghem 
ontmoet in zijn nieuw praatprogramma telkens twee 
bekende Vlamingen die herinneringen ophalen aan 
het jaar waarin zij zestien waren. De eerste BV's zijn 
Rocco Cranata en Louis Tobback, het jaar. 1954 
Dond. 12 sept.. TV 2 om 2iu.30 

t = # Beek, de gesloten kamer Vlaams-Neder
landse politietriller van Jacob Bijl uit 1993 De bijna 
geheel Vlaamse cast wordt aangevoerd door de 
sublieme Jan Decleir, als hoofd van de Antwerpse 
moordbrlgade Na een bijna fatale schotwonde wordt 
hem een ,,inloopperiode" gegund en krijgt hij een 
zaak toegewezen die niemand nog interesseert. Ver
der ook nog met Els Dottermans, Josse De Pauw en 
Warre Borgmans. vrlJ. 13 sept., Ned. 3 om 
20U.26. 

Hypokrlet? 
In de berichtgeving over de zaak Dutroux 

overstijgt, hoe hypolcriet dat ook moge 
khnken, de non-fiktie de fiktie. Zo raakte 
vorige week bekend dat de film 'A time to 
kill' met in één van de hoofdrollen mega
ster Sandra Bullock in België niet in 
omloop zal worden gebracht voor no
vember. Het verhaal draait rond de ont
voering en verkrachting van een 10-jarig 
zwart meisje door twee blanke mannen. 
De vader van het meisje neemt later het 
recht in eigen hand. Warner Bros, de 
filmmaatschappij, acht het niet gepast om 
de film uit te brengen op een moment dat 
de gemoederen in België verhit zijn door 
een soortgelijke, maar levensechte, zaak. 
Eenzelfde lot was weggelegd voor de 
Panorama-aflevering over de verkiezing 
van kind-missen en voor een aflevering 
uit de VTM-serie 'T.J.Hooker'. VTM 
schrapte overigens ook nog twee speel

films die voor september geprogram
meerd waren. Deze terughoudendheid 
verdient lof, maar staat in schril kontrast 
met de bepaald niet zachtzinnige beelden 
en getuigenissen die TV-joernaals en dag
bladen en tijdschriften de jongste weken 
op het publiek afvuren. 
Niet alleen de pers, ook de reklame-
jongens zien zich door de onthullingen 
genoodzaakt kampanjes terug te trekken. 
Met name in de banksektor zijn al twee 
kampanjes een stille dood gestorven. Bei
den waren, op het eerste zicht, totaal 
onschuldige kampanjes waarin kinderen 
figureerden. In het licht van de recente 
gebeurtenissen konden ze evenwel ver
keerd geïnterpreteerd worden. Eén ervan 
voerde een grootvaderfiguur ten tonele 
die, gezeten op een bank in een park, een 
jong kind de voordelen van een bank
rekening moest duidelijk maken. De an-

Sandra Bullock voorlopig niet te zien 
in 'A time to kill'. 

dere bevatte een aantal familiekiekjes in 
het genre van kind in zwembad, kind op 
potje. Een andere reklamekampanje, dit 
keer van het kledingmerk Mexx, ver
spreid via de panelen langs de bushokjes, 
werd niet ingetrokken, maar werd wel 
beklad. Op de affiches stonden jonge, 
naakte modellen afgebeeld. 

12 

Oh zaligheid, de vakantie is voorbij, 
ook op TV. Geen 'Kriebels' of 'Fie-
nacolada's' meer, geen dagelijkse 
overdosis EddyDeMey, geen hon
derden herhalingen meer, . Hoeft 
het nog gezegd dat wij, aan TV 
verslaafd zijnde, een intens ge
noegen scheppen aan het feit dat 
eenieders vakantie er weer op 
zit? 
Om zeker mets van het spektakel te 
missen vatten wij, nog steeds in 
pyjama gezeten, die eerste sep
tember al om I1u. post voor het 
scherm. 'De Zevende Dag' zou 
voor ons de eerste dag zijn van een 
prachtig nieuw TV-seizoen. Dat wij 
nog in onze slaapkledlng zaten, 
kon ons niet deren: ook Erie Van 
Rompuy, die 50 km. ging 'gor-
delen', had zijn streepjespyjama 
nog aan. Na dit wervelend tus
sendoortje - Jawel, broer Herman 
denkt zelfs vanop de fiets aan de 
Begroting - maakten wij ons op 
voor een kwartiertje IJzerbede
vaarten. Zoals de lezer van dit blad 
zich ongetwijfeld nog zal henn-
neren, was de jongste versie van 
deze jaarlijkse tocht naar Diks-
muide niet voor iedereen een vol
treffer. Dat laatste kan, al naar
gelang het kamp waarin men zich 
bevond, betreurd dan wel toege
juicht worden 

Aan de tafel hadden, naast nieuw
komer Ivan De Vadder plaatsge
nomen- WIm Verreycken (Vlaams 
Blok), Bert Anclaux {\lo\^sm\e) en 
Herman Suykerbuyk (CVP). In te
genstelling tot de rest van Vlaan
deren had Verreycken op de voor
afgaande beelden kunnen vast

stellen dat de protesten zich be
perkten tot het fluiten tijdens Li
onel VandenberghestoesQraak. Hij 
greep daarbij tegelijk de moge
lijkheid aan om Anciaux tussen 
twee regels door een 'tranerige 
jointjesroker' te noemen. De VU-
voorzitter had Verreycken op zijn 
beurt een 'negationistische kom-
puteranaifabeet' kunnen noemen 
en de senator vervolgens, onder
wijl een mantra over 'noodzakelijk 
kwaad' neuriënd, een arbiters
fluitje door de strot kunnen ram
men. Hij deed dat niet. Elemen
taire beleefdheid, waarschijnlijk. 
Verreycken had niettemin de ver
dienste de toon van het gesprek 

iedereen wat niet door het Blok als 
'konsensus' wordt aanvaard. Het 
gevolg is dat zo'n konsensus-fi-
guur in niet-Blok-kringen, bijna 
85% van de Vlamingen, op zijn 
beurt per definitie verdacht is En 
precies die bedenkelijke eer viel de 
oud-hoofdredakteur van De Stan
daard te beurt De volledige lot
towinst hadden wij ervoor over 
gehad om op dat moment even in 
een Zeebrugse huiskamer te mo
gen meekijken. 
Het was ons jammer genoeg niet 
gegund, want er werd al over
geschakeld naar twee konkurre-
rende GSM-types. En laat nou net 
die mensen ons op een ongineel 

Ce-Ruys 
in het Blok?! 

De zevende Dag, zondag i september 1996, TVi 

gezet te hebben. De Vadder, van 
zijn kant, had zich geen betere 
vuurdoop kunnen dromen. Na wat 
over en weer gescheld, waarbij 
Suykerbuyk overigens een bewon
derenswaardige kalmte behield, en 
een ongelukkige opmerking over 
de affaire Dutroux, was het op
nieuw Verreycken die voor de kers 
op de taart zorgde. Wat er volgens 
hem moest gebeuren was de op
richting van een noodkomité ge
leid door onverdachte Vlamingen 
die bij voorkeur de naam Manu 
Ruysüroegen. Nu is de idee op zich 
al een karikatuur: het Blok stelt 
immers zijn veto tegen alles en 

protestidee voor de volgende be
devaart gebracht hebben 
Waarom zouden in 1997 niet alle 
'lauwe' bedevaarders zo'n draag
baar telefoontoestel mee naar de 
weide nemen'? Dan kunnen alle 
'radikalen' gewoon lekker thuis
blijven om, als Vandenberghe aan 
zijn toespraak begint, massaal te 
bellen naar hen die vreedzaam in 
Diksmuide zitten. Wie de toespraak 
goed vindt, beantwoorde de op
roep, wie er zich niet meer kan 
verzoenen, laat de hoorn op het 
toestel. De GSM gewoon laten 
'Ruysen' kan ook, natuurlijk! 

Krik 
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AHASVERUS 
„Europese bomen groeien sneller", 

las Ahasverus. 

Een afgezaagd liedje! 

Betogende scheepsgezellen 
zijn niet zee lui! 
© 
Zetduivel: 

Demon Hill 
© 
Sterke 
Kalasjnikoffie 
© 
GSM: 

het Grote Smoelen Middel 
© 

Saddam valt aan: 
Koerd en goed! 
© 
VS-republikeinen op de Dole 
© 
Wim Verreycken: 
"Opgeruimd staat 
Internetjes!" 
© 
Ijzerbedevaarders 
de das omgedaan! 
© 

Paul van Ostaijen en Alice Nahon staan 
dit jaar in de belangstelling, ze werden 
100 jaar geleden geboren, ze stierven 
allebei op jonge leeftijd. Van Ostaijen in 
1928 op 32-jarige leeftijd, Nahon in 1933 
op haar 37ste. Doodsoorzaak: tuberku-
lose. Letterkundigen die jong sterven dra
gen altijd een aureool van nostalgie met 
zich mee, men denke aan Albrecht Ro-
denbach die nauwelijks 24 jaar was toen 
hij overleed. 

V L A A M S PLAKBOEK • 

Klaaglied om Agnes 

KLAVERBLADJE 

Er waren natuurlijk nog meer jonge men
sen die het leven aan TBC heten, het was 
een vreselijke ziekte en de haast waarmee 
de medische wetenschap de kwaal te lijf 
ging was dan ook gewettigd. Wij denken 
hier aan het baanbrekend werk van o.m. 
dr. Jan-Frans Heymans waarover Karel 
Van de Woestijne in de NRC van 23 
september 1916 schreef dat hij „ver
maard is om zijn werken over tuber
culose". Het aantal (jonge) mensen dat 
aan „de tering" overleed moet enorm 
geweest zijn, het had voor een groot stuk 
te maken met een gebrekkige volksge
zondheid. 

Er is in de Vlaamse letterkunde een boek 
dat aan een jonge TBC-dode herinnert, 
het gekende Klaaglied om Agnes van 
Marnix Gijsen. Het boek is geen verzinsel 
maar behandelt de ware geschiedenis van 
een jonge vrouw die in werkelijkheid 
Maria (Mity) Rooman heette. Het meisje 
werd op 2 februari 1901 te Nieuwkerken-
Waas geboren. Tijdens de oorlog van '14-
18 was zij werkzaam in een parochiale 
uirieenbiblioteek te Antwerpen, in het 
laatste oorlogsjaar kwam zij in kontakt 
met Jan-Albert Goris die rond die jaren 
zijn eerste gedichten publiceerde. Goris 
behoorde tot de jonge flamingantische 
garde, in 1916 werd hij wegens Vlaamse 
aktie van het Antwerps St.-lgnatiuskol-
lege geschorst. 

Mity, Jan-Albert (Bert) en broer René 
vormden een klein gezelschap („het kla-
verbladje") dat regelmatig toneel- en 
voordrachtavonden bijwoonde. Bert had 
zich het pseudoniem Marnix Gijsen aan
geschaft. Zowel voor- als achternaam 
hadden voor de auteur een biezondere 
betekenis. Marnix naar de Antwerpse 
geuzen-burgemeester en auteur van het 
Wilhelmus, Gijsen was de familienaam 
van zijn moeder. Waarom hij de naam van 
zijn moeder wou dragen is een raadsel, 
want Goris haatte deze vrouw. 

VAN DE TERING 

Bij zijn geboorte had Jan-Albert een over
leden zusje moeten vervangen, dat pakte 
anders uit en de boreling werd tot zijn 
vierde bij een boerin in Schoten uit
besteed. De relatie tussen moeder en zoon 
is nooit meer goed gekomen. De vrijage 

tussen Marnix en Mity keurde ze af, 
weigerde het meisje te ontmoeten en zelfs 
toen het wegens TBC in een Zwitsers 
sanatorium was opgenomen bleef moeder 
Gijsen hardvochtig. Tussenkomst van 
broer René mocht niet baten. Er bestaat 
zelfs een brief waarin René, na het over
lijden van Mity, z'n moeder smeekt en 
bidt een woord van medeleven uit te 
spreken. Ze sprak, maar hoé? 
Marnix Gijsen: „Ik zat, verwezen en 

wanhopig in mijn werkkamer. Ze sloop 

binnen, zette zich als voor een gezellig 

babbeltje op het dagbed en vroeg: ,'Van 

wat is die gestorvene' al kende ze heel goed 

de naam en de voornaam van Agnes. 

Toonloos zei ik: ,Van de tering.'Ze stond 

recht, zei ,0h' en sloop de kamer uit." 

En Gijsen gaat verder: „Ik was zo aan 

haar gruwelijke wreedheid gewend, dat ik 

niet reageerde. Gal en edik waren toen 

mijn dagelijkse drank en moeder kon aan 

mijn broer zeggen dat ze hem gehoor

zaamd had." 

Op 7 juh 1928 overleed Mity in Leysin 
(Zwitserland) en op 13 juli werd ze in 
Deurne begraven. In 1933 hield Gijsen op 
de uitvaart van Alice Nahon de grafrede, 
de dichteres was hem genoegzaam be

kend, de oorzaak van haar overhjden 
ook. 

In 1939 vetrok Jan-Albert Goris naar de 
Verenigde Staten en werd er kommissaris-
generaal voor Toerisme. Oudere lezers 
zullen zich herinneren dat hij gedurende 
18 jaar ook „de stem uit Amerika" ver
zorgde, een radiokommentaar op zater
dagavond. In 1950 publiceerde hij Klaag

lied om Agnes. 

„BELGISCH-
Op 1 april 1968 keerde Marnix Gijsen 

defintief naar Vlaanderen terug, hij stak 

niet weg dat hij als ambteloos burger 

moeite had om zich hier opnieuw aan te 

passen. Een van zijn bezigheden bestond 

er in voor Kunst- en Cultuurleven, een 

uitgave van het Paleis voor Schone kun

sten te Brussel stukjes te schrijven. In een 

daarvan {Wederaanpassing aan het va

derland) vertelt Gijsen een toch wel erg 

„Belgisch" verhaal. 

„Alhoewel ik ongeveer 35 jaar lang am

bassadeur ben geweest, sta ik soms nog 

verbaasd over de gedragingen van de leden 

der administratie." En dan komt het 

verhaal. In New York ontving ambtenaar 

Jan-Albert Goris een brief van zijn baas 

OPGAVE 70 

HORIZONTAAL 

3. Werkterrein (11) 
7. Zulke kuren spelen zich af als 
't waalt! (11) 
11. Deze grond hoort niet toe 
aan de vriend en ook niet aan 
de vijand (12) 
13. In deze tuin vergadert de 
Nederlandse volksvertegen
woordiging in Den Haag (9) 
14. In 't begin - zo kun je 
beweren - leefden deze in
woners van zekere hoofdstad 
op een tapijt van sierlijke kleine 
plantjes (11) 
15. In dit geval is de ene ge
stalte omgeruild voor een an
dere (20) 
18. Vlaag van eigenzinnigheid 
(3) 
19. Flinke Stoot (3) 
20. Zo'n krachtig verlangen 
klinkt koel (3) 
VERTIKAAL 

1. In dit gebied moet jeje stem 

uitbrengen (10) 
2. Zonder iets te zeggen ie
mand informeren! (6) 
3. Waardoorje schittert als jeje 
kat stuurt (11) 
4. Pijnlijke veelkleurigheid (4, 
2, 5) 
5. Zulke hoofddeksels zijn 't 
resultaat van boerenwerk! 
(10) 
6. Die gebruiken tenminste 
hun hersens (7) 
8. Zaken waarover niet gespro
ken mag worden (6) 
9. Na deze woorden barst 
meestal het applaus los (7) 
10. Niet dezelfde mening zijn 
toegedaan (6) 
12. 3335 (6) 
14. Vanouds een Vlaamse 
mama (5) 
16. Uiteraard je partij (2) 
17. Verstandig liedje (3) 

OPLOSSING OPGAVE 69 

Horizontaal: 1 baard; 5 
wieg; 8. gebedenboeken; 12. 

Paul-Henri Spaak, minister van Buiten
landse Zaken, waarin deze aankondigde 
dat hij hem een boek zond. Het bleek 
Klaaglied om j^nes van de hand van 
Marnix Gijsen te zijn. Goris werd ver
zocht het boek te lezen en het in zijn 
biblioteek op te nemen. 
Marnix Gijsen: „Ik heb ontvangst gemeld 

van het boek zeggend dat ik met be

langstelling zou kennis nemen van het 

werk van deze auteur van wie ik reeds heel 

wat gelezen had. Geen mens heeft een 

spier vertrokken tijdens deze briefwis

seling." 

Maar wist men toen op Buitenlandse 
Zaken veel van wat er in kultureel Vlaan
deren gebeurde? (mvl) 

Marnix Gijsen 

en Agnes, 

1929 

spoorwegstaking; 13, klodde
raars; 15, waan; 16. An; 17, 
schrik; 18, treden; 22, fluit-
jesmelk; 23, lans, 24, stilzwij
gend. 
vertiicaai: 1 mi; 3. ander 
werk; 4, rentelast; 6, gentiaan, 
7. vorser; 8. gas; 9, brood-
kruimels; 10. klak; 11. ogen; 
14, lachlust; 15, wand; 19. rij-
melen, 20. delend, 21, ver
wijd. 

Luc Van de Broeck is de winnaar 
van deze week. Hij woont in te 
Waterstraat 42 te 3360 Bier
beek en krijgt binnenkort zijn 
prijs thuisbezorgd. 
De gele briefkaarten met de 
oplossing van opgave 70 ver
wachten wij ten laatste op 
maandag 16 septembera,s, op 
ons adres: Barrikadenplein 12 
te 1000 Brussel, 
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C ezers van WIJ zijn in groten getale in de pen 
geklommen om hun mening over de jongste 

IJzerbedevaart te verwoorden. De redaktie zag zich 
genoodzaakt sommige brieven sterk in te korten. 
Lezers die hun brief deze week niet terugvinden 
verwijzen wij naar een volgende uitgave. Tal van 
lezers vroegen ook de volledige tekst van voorzitter 
Vandenberghe, deze is te bekomen op het 
IJzerbedevaartsekretariaat, IJzerdijk 49 te 8600 
Diksmuide. 

Vlamingen, 
sluit aub. de 
rangen voor 

het helemaal 
te iaat is. 

14 

Ogen open! 
Wat ik op de jongste IJzerbedevaart zag 
tart elke verbeelding. Schorriemorrie al
lerhande, tweedehands hooligans en ge-
indoktrineerde nietsnutten, dit alles aan
gevoerd door hen met GSM-toestel in-
strukties gevende „Vlaams" Blok-parle-
mentsleden. 

De ontering van een heilige akker, het 
afranselen van oude idealisten wiens 
enige fout het was dat ze in de weg liepen 
of zich verbaal afzetten tegen deze raid, 
het beletten te spreken van iemand die het 
opperbest voorheeft met de Vlaamse ont-
voogdingsstrijd. Dat is de manier waarop 
het „Vlaams" Blok zijn mening wil op
dringen. Het minimaliseren van dit alles 
door voorvechter Frank Vanhecke, en het 
tegelijkertijd aankondigen van nieuwe, 
hardere akties voor volgend jaar, maakt 
dit alles nog driester... 
Ik hoop dat dit zielige voorval de ogen 
opent van veel Vlammgen. Voor het Blok 
ze sluit...! 

Mare Hendrickx, 
Mechelen 

Niet uitsterven 
Enkele jaren geleden kon ik een aantal 
familieleden en vrienden overtuigen een 
11 juliviering mee te maken op de Grote 
Markt te Brussel. Het was „verfrissend" 
te zien hoe een zekere Dewinter van op 
het balkon van een café zijn stoottroepen 
liet chargeren op Willem Vermandere 
onder de leugen dat zij werden gepro
voceerd. 
U zult begrijpen dat ik die familieleden, 
die net de rondvliegende stoelen hadden 
kunnen vermijden, niet meer naar een 11 
juliviering krijg. 

Vorig jaar en dit jaar wordt aan de trieste 
lijst van kapotgeslagen symbolen en dro
men de IJzerbedevaart toegevoegd. 
Ik word kotsmisselijk van die staatsna-
tionalisten die het woord demokratie 
inroepen om eenieder die hun gedach-
tengoed niet deelt demokratisch de kop 
in te slaan. 

Moet het ons dan verbazen dat de 
Vlaamse beweging doodbloedt? 
Laten we het volgende afspreken. 
Wie niet akkoord gaat met lijn van het 
IJzerbedevaartkomitee blijft in '97 thuis. 
Wie op een beschaafde manier wil de
batteren om anderen te overtuigen doet 
dat vooraf maar zwijgt als de meerderheid 
anders beslist. Hij/zij is dan gewenst op de 
weide met alle andere demokratische 
Vlaams-nationalisten. 

We zullen dan waarschijnlijk met veel 
minder zijn volgend jaar, maar dan kun
nen we tenminste naar de toekomst toe 
jonge Vlamingen aantrekken in plaats van 
nu letterlijk uit te sterven. 

Walter Muls, Brussel 

De rangen sluiten 
Men hoort hier en daar dat de schuld van 
de incidenten op de bedevaartweide op 
de rug van het komitee wordt geschoven. 
Als medewerker sedert meer dan dertig 
jaar weet ik dat het komitee alles in het 

alleen extreem-rechtse groepen, even als 
het Vlaams Blok, dat alleen maar de naam 
„Vlaams" voert uit misleiding. Wat zich 
heeft afgespeeld is dermate fascistisch dat 
weldenkende Vlamingen geen onafhan
kelijk Vlaanderen willen zoals zij dat 
bedoelen. 

Het Blok heeft zijn ware gelaat getoond, 
en dat zal hopelijk veel mensen de ogen 
geopend hebben. Haar bedoeling is 
macht verwerven, en haar 70-punten-
programma is er enkel om de niet-na-
denkende mens voor haar partij te win
nen. Vreemdelingenhaat is een goede 
slogan, goed voor het aantrekken van 
kiezers, maar interesseert ze verder geen 
barst. 

Ten tweede: de sjaaltjes van het Forum 
werden niet slechts uitgedeeld, maar aan 

Brieven over 
Diksmuide 

werk stelt om incidenten te voorkomen. 
Het is gemakkelijk de andere de schuld te 
geven van wat gebeurd is als men zelf op 
de weide komt om te provoceren zoals 
bepaalde parlementairen van het Vlaams 
Blok. Het is gemakkelijk de schuld op 
anderen te steken als men zelf thuis blijft, 
zoals Peter De Roover. Als voorzitter van 
de Vlaamse Volksbeweging was zijn plaats 
daar, zijn troepen waren daar, maar de 
generaal liet het afweten! 
Het is daarbij een schande dat de fanfare 
van het VNJ de ingetogen en indruk
wekkende vlaggenparade durft doorbre
ken met tromgeroffel en klaroengeschal. 
Tenslotte nog dit: de plaats van de be
devaarders is op de weide, eerbiedig en 
ingetogen. Niet op de brug, niet aan de 
overkant, niet in de Ijzerlaan, maar op de 
bedevaartweide. 

Vlamingen, sluit aub de rangen voor het 
helemaal te laat is, onze gemeenschap
pelijke vijanden likkebaarden reeds veel 
te lang. 

Jef Hendrickx, 
Roeselare 

Hun ware gelaat 
De rellen op de IJzerbedevaart waren een 
schande voor heel Vlaanderen. Het ergert 
me zeer dat die marginale groepen, die 
deze grootste Vlaamse manifestatie be
zoedeld hebben, nog steeds als „Vlaams-
nationaal" worden beschreven. Niets aan 
die groeperingen is „Vlaams" en ze zijn 
nog minder „Vlaams-nationaal". Het zijn 

de Bedevaarders opgedrongen. De wijze 
van „uitdelen" was meer dan agressief. 
Ten derde: het IJzerbedevaartkomitee 
doet goed werk, ook de voorzitter. Toen 
er nog geen Forum, en de uitwassen 
daarvan, bestond, telde de IJzerbedevaart 
veertigduizend deelnemers. En van toen 
af? Het is te hopen dat dit gepeupel 
zichzelf in de vernieling heeft gefloten en 
getrommeld. 

Klare Hertogs, 
Turnhout 

Waar zijn ze 
gebleven? 
Op 2 februari 1994 werd door 41 niet-
politiek gebonden Vlamingen een oproep 
gedaan om samen te werken in een her
nieuwde Vlaamse beweging. Als opdracht 
kon deze verhinderd hebben dat de 
zwarte zondag van 25 augustus 1996 
mogelijk was. Sedert die dag staat Vlaan
deren naakt in al zijn verscheidenheid. 
Waar zijn de 41 Vlamingen op die zwarte 
zondag gebleven? Eén van hen is enkele 
dagen geleden, ongetwijfeld in groot 
Vlaams verdriet, overleden. Maar waar 
bleven de anderen? Ik heb op het scherm 
er één gezien, een gewezen Davidsfonds-
voorzitter, op dezelfde manier getooid als 
Blok-voorzitter Vanhecke. 
Van de afwezige WB-voorzitter las ik het 
bericht dat zijn W B tevreden is over de 
toespraak van Lionel Vandenberghe. In 
dezelfde krant las ik dat het KVHV het 
ontslag van de Komitee-voorzitter niet 

zou geëist hebben. 

Laat ons eindelijk eens stoppen met el
kaar te bedriegen en onze leugens te 
logenstraffen rond inspraak in de IJ
zerbedevaarten. Dat die 41 Vlamingen uit 
1994 eindelijk eens samen de mond 
opendoen en openlijk afkeuren wat rond 
onze IJzertoren is gebeurd! 

F. Habitans, 
Schaarbeek 

Manu militari 
Omdat ik oog en begrip had voor een 
aantal gewettigde verzuchtingen van het 
IJzerbedevaardersforum tekende ik vorig 
jaar het manifest. 
Wat op de Bedevaart gebeurde kan zeker 
de bedoeling niet geweest zijn van dit 
initiatief: het Forum dat de (rode?) loper 
spreidt voor het Vlaams Blok. 
Achter de bescherming van een aantal 
vooraanstaande personen en/of vereni
gingen werd de weg geëffend voor een 
onverdraagzaam nationalisme waarvan 
wij het ware gezicht nu hebben gezien. 
Manu militari werd het podium inge
nomen, door skinheads, heethoofden en 
het VNJ, waarvan de meesten onwetende 
kinderen. Wij hopen dat het VNJ, in haar 
jubileumjaar, beseft wat zij heeft aan
gericht en vragen ons af wat de reaktie is 
van de ouders, die hun kinderen toe
vertrouwen aan een leiding die met der
gelijke „pedagogische" metoden kinde
ren behandelt. 

Er werden waarschijnlijk wel 4.000 sjaal
tjes uitgedeeld, zoals dhr. Van Hecke wist 
te vertellen, maar onze familie alleen al 
had er een 12-tal in ontvangst genomen, 
die niet werden gebruikt. Bovendien kon
den de goedgelovige bedevaarders voor 
het betreden van de weide niet ver
moeden welk scenario er was opgezet. 
Menigeen rukte zijn sjaaltje nadien dan 
ook at 

Gelukkig was de aanhang van de op
roerkraaiers beperkt tot een kleine min
derheid en keerde zowat 80% van de 
echte bedevaarders zich tegen de ma
nifestanten. 

Ik hoop dan ook dat de W B en het 
Forum zich krachtig zullen distanciëren 
van de herrie op de weide en van de 
manipulaties door het Blok. 
Het is duidelijk dat deze partij maar één 
zaak voor ogen heeft: de bedevaart in 
haar macht krijgen om er een Europees-
rechtse manifestatie van te maken. Mis
schien krijgen wij dan binnen enkele jaren 
J.M. Le Pen als gastspreker. 
Is dit de uitvoering van het Ijzertes
tament? 

Karei Uyttersprot, 
Lebbeke 
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Nu Steunen! 
De 69ste IJzerbedevaart had één van de 
mooiste van de jongste jaren kunnen 
geweest zijn. De verjonging en vernieu
wing die het iJzerbedevaartkomitee de 
voorbije jaren doorvoerde is waardevoi 
en doet nérgens, maar dan ook nérgens, 
afbreuk aan de traditie. De vernieuwing 
wordt niet,,gemanipuleerd door men
sen die niets met de Vlaamse beweging 

hebben te maken" zoals kwatongen be
weren, maar opgebouwd door natio
nalisten die vroeger nog in TAK of zelfs 
VNJ aktief waren (al durven we daar na 
de gebeurtenissen nog weinig fier over 
zijn) 
De blinde haat, het gebrul, het getier en 
zelfs geweld (enkel gebaseerd op ge
ruchten, roddels, insinuaties en halve 
waarheden) stelden aan dit prachtige 
feest een abrupt einde. De media speel

den de geweldenaars mee in de kaart en 
brachten mets van dit hedendaagse IJ-
zerbedevaartprogramma in woord of 
beeld. 
De aanstokers van de al jaren aansle
pende lasterkampagne wassen nu hun 
handen in onschuld 
Het enig passende antwoord is onze 
steun aan het IJzerbedevaartkomitee te 
betuigen, door een briefje of door lid te 
worden van de Ijzerbedevaartwerking. 

Enkel zo kan de iJzerbedevaartgedachte 
verder worden uitgedragen en slagen 
we erin met demokratische en Vlaamse 
vastberadenheid onze bakens verder uit 
te zetten naar de toekomst 

Arnold Peeters, 
Berchem 

> WEDERWOORD > 

Geen voordelen 
In naam van mijn vader die op 44-jange 
leeftijd en van mijn broer die op 16-jarige 
leeftijd slachtoffers werden van de 
tweede wereldoorlog doe ik een oproep 
tot alle Vlamingen van welke politieke of 
filosofische overtuiging zij ook mogen 
zijn. 
Protesteer mondeling of schriftelijk, ook 
in Kamer en Senaat, tegen het schandelijk 
en oneervol gedrag van uiterst rechtse 
individuen op de Bedevaartweide. Wees 
volgend jaar massaal aanwezig op de 70e 
IJzerbedevaart, om herhaling van der
gelijke feiten te voorkomen. 
Hoe is het mogelijk dat in een demokratie 
iemand (Vandenberghe) het spreken belet 
wordt door personen die zichzelf ook 
demokraten durven noemen? Hoe is het 
mogelijk dat men een bedevaartweide 
durft onteren en het Ijzertestament met 
de voeten durft treden? 
In een oorlog zijn meestel enkel haat, 
dood en vernieling. Zonder Godsvrede = 
verdraagzaamheid, is er geen respekt 
voor andersdenkenden, en niet voor an
dere volkeren. Zonder verdraagzaamheid 
komt het vroeg of laat weer tot oorlog. 
We hebben reeds grotendeels zelfbestuur. 
Daar kan en moet nog aan gesleuteld 
worden. Er moet over gediskussieerd 
worden, maar niet op de bedevaartweide, 
maar op demokratische, politieke manier, 
zonder gewelddadige en oneervolle ma
nifestaties. 

Ik ben vrijzinnig, al sinds mijn jeugd, toch 
kan ik het AW-WK op de toren best 
aanvaarden. Ook over het „alles voor 
Vlaanderen" kan gediskusseerd worden. 
Maar daarom moeten weide, noch de 
toren geschonden worden. Dat is Gods
vrede, verdraagzaamheid. 
Wat men goed moet beseffen is, dat 
zelfbestuur, of onafhankelijkheid (ik laat 
dat in 't midden) zonder vrede en zonder 
verdraagzaamheid maar weinig voorde
len te bieden heeft. 

Margriet Vandamme, 
Oostende 

Blok aan been 
Als demokratisch Vlaams-nationalist ben 
ik diep geschokt door de verstoring van 
de IJzerbedevaart door het Vlaams Blok. 
Beseft deze partij wel welk imago zij 
Vlaanderen in het buitenland heeft be
zorgd? Dat op een dodenveld stilte en 
ingetogenheid horen? Dat zij de gefor
muleerde Vlaamse eisen volledig in de 
kiem heeft gesmoord, dit terwijl de toe
spraak radikaal en een van de beste sinds 
jaren was? Begrijpt zij niet dat een on
afhankelijk Vlaanderen enkel via een 
stapsgewijs proces kan worden bereikt en 
geweld dit proces alleen maar remt? 
Het is een schande dat het VB opriep tot 

protest - lees: geweld - op deze grootse 
pacifistische manifestatie. Het is dan ook 
enorm laf om nu alle schuld in de schoe
nen van het IJzerbedevaartkomitee te 
schuiven. In onze verdere ontvoogdings-
strijd moeten we dus blijkbaar niet alleen 
afrekenen met het Belgisch establishment 
maar ook met het VB, haar objektieve 
bondgenoot. Deze partij is inderdaad een 
echt blok aan ons Vlaams been. En toen 
het gejouw toenam bij de oproep tot een 
demokratisch Vlaanderen kwam de ware 
aard van het VB helemaal naar boven. 

Kristof Agache, 
De Pinte 

Verontwaardigd 
Ik ben zeer verontwaardigd en boos voor 

het bandietengedrag op de IJzerbedevaart 

van zondag 25 augustus. 

G.J.L. Nevelsteen 

Hulst (NL) 

Tot bloedens toe 
We denken te mogen stellen dat iedereen 
het erover eens is dat de IJzerbedevaart, 
als Vlaams-nationale hoogdag, moet blij
ven bestaan uit eerbied en respekt voor de 
gesneuvelde fronters en de overleden 
voortrekkers van de Vlaamse zaak. De 
geschiedenis heeft aangetoond dat elke 
Belgische oplossing geen soelaas meer 
kan brengen, dat de Vlamingen steeds de 
dupe zullen zijn van frankofone arro
gantie. De enige oplossing is dus te strij
den (met elk demokratisch en geweldloos 
middel) voor een onafhankelijke plu
ralistische Vlaamse republiek in het Eu
ropa der volkeren. Deze invulling van 
Zelfbestuur, of, zo u wil, Vrijheid moet 
bereikt worden door een Vlaams-nati
onaal front te vormen, met Vlamingen 
van alle ideologische strekkingen. Want 
dit is Godsvrede of Verdraagzaamheid, 
wat betekent dat er ook dient samen
gewerkt te worden met het Vlaams Blok 
(en vice versa). 

Waarom zouden we dan de protestaktie 
van het Forum, dat trouwens even weinig 
gebonden is aan het Vlaams Blok als aan 
het ANZ, de W B enz. veroordelen? Wel 
te veroordelen zijn de, in de media zwaar 
overdreven, voorvalletjes van fysiek ge
weld. Het verdient uiteraard de voorkeur 
het pleit met woorden te beslechten. 
Maar het fluitjeskoncert was ons inziens 
wel verantwoord, aangezien het Komitee 
na de Inspraak-aktie nog steeds niet tot 
een akkoord kon komen met het Forum 
dat een groot deel van de grijze be
devaardersmassa vertegenwoordigt. Het 
waren trouwens niet altijd de gesjaalde 
bedevaarders die overgingen tot lijflijke 
agressie. Op de zitplaatsen van de 
Vlaamse Kring Klauwaert (Leuven) zat 

een, naar eigen zeggen, trouwe VU-er die 
zo dapper bleek dat hij een grijze 60-
plusser, voorzien van sjaal en fluit, langs 
achter benaderde en hem het instru
mentje tot bloedens toe door de strot 
ramde. 

Stijn Paemelaere, 
Leuven 

Meerwaarde 
De ongewoon agressieve TV-beelden 
over Diksmuide blijven op mijn netvlies 
gebrand. Op de bedevaartweide heeft het 
vrije woord geen kans gehad. De ver
toning van een gewelddadige minder
heid, was onvlaams en onwaardig. Ik ben 
een kersvers lid van de VU, en bestudeer 
de Vlaamse geschiedenis reeds vele jaren. 
Mijn etnische oorsprong ligt in Noord-
Afrika, maar mijn ziel en waardebesef 
liggen in Vlaanderen. 
Ik hoop in mijn leven een meerwaarde 
aan Vlaanderen te geven. Kan dit ook 
gezegd worden van het Vlaams Blok en de 
andere rustverstoorders? 

Mahieddiene De Paepe, 
Mariakerke 

In de spiegel 
Als bewust bedevaarder en oud-VNJ-
gouwleider was ik geschokt en be
schaamd, en met mij vele andere oud-
VNJ-leiders en -leidsters, over de houding 
en de handelswijze van de huidige VNJ-
verbondsleiding. 
Wij leerden eerbied en respekt te hebben, 
niet alleen voor de eigen kuituur, maar 
voor elke mens, individueel en in groep. 
Wij leerden luisteren naar de mening van 
anderen en voor die mening respekt op te 
brengen. 

Los van de diskussie tussen het IJzer
bedevaartkomitee, het Forum, en de 
Werkgroep Radikalisering past het niet 
dat het VNJ de godsvrede verstoort op 
het dodenveld van Diksmuide. Het past 
ook niet aan een jeugdbeweging die enkel 
het leidersprincipe hanteert, inspraak en 
demokratie te eisen van andere orga
nisaties. Het past zeker niet aan een VNJ-
verbondsleiding kinderen te misbruiken 
om haar eisen kracht bij te zetten. 
Bij de herdenking van 35 jaar VNJ past 
het dat de VNJ-verbondsleiding zichzelf 
een spiegel voorhoudt en in de praktijk 
brengt wat ze van anderen eist. In deze 
omstandigheden is het nodig het ontslag 
te eisen van de verbondsleidster want 
voor heel Vlaanderen heeft zij meer dan 
geblunderd. 

Guido en Annemie Stevens-Charlier, 
Belsele 

Heimwee 
Dat sommige mensen heimwee hebben 
naar de „orde" die hier heerste tussen 
1940 en 1944, ook al waren ze er nog 
maar amper of nog helemaal niet, is erg. 
Het bewijst dat geschiedenis aan hen niet 
besteed is. Dat zulke mensen de leiding 
van het VNJ konden veroveren is er
gerlijk. Maar dat zij de hun toever
trouwde jeugd misbruiken, zoals op de 
jongste IJzerbedevaart, is misdadig. „Wie 
kinderen misbruikt, vernietigt zijn toe
komst" stond er deze week in de kran
ten. 

Aangezien het VNJ het gezicht van Vlaan
deren schendt, moet het dringend ge
weerd van zowel het Zangfeest als de 
IJzerbedevaart. 

Bob Van Ouytsel, 
Lier 

Aangezien het 

VNJ het 

gezicht van 

Vlaanderen 

schendt, moet 

het dringend 

geweerd van 

zangfeest en 

IJzerbedevaart. 
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E en jaar lang onderhandelde het 

IJzerbedevaarkomitee, eerst 

met de Groep van Gent, nadien met het Forum. Er 

kon geen akkoord worden bereikt. WIJ peilde naar de 

oorzaken. In dit deel beschrijven we het ontstaan en 

de gesprekken met de Groep van Gent. 

• UITSMIJTER • 

In WIJ van 22 augustus 1996 belichtten 
we de oorzaken van het konflikt. Vanaf 
1980 kwam de ideologische-maatschap-
pehjke tegenstelling tussen de „ruim
denkenden' en „rechts-radikalen" bin
nen de Raad van Beheer van het IJ-
zerbedevaartkomitee aan de oppervlakte. 
Toen op 11 juli 1994, via een vrije 
tribune, ?aul De Belder, Hugo Yan He-

melrijck en Herman d'Espailler aanstuur
den op een kompromisloze konfrontatie 
met de radikalen, kon een open konflikt 
niet meer worden vermeden. Ijzerbe
devaartvoorzitter Lionel Vandenberghe 

raakte geprangd tussen de tegengestelde 
groepen. Hij poogde de plooien glad te 
strijken. Maar, door de radikalen, o.l.v. 
Michiel Debackere, werd niettemin een 
heimelijke lasterkampagne opgezet. Er 
ontstond een vijandig wantrouwen in de 
Raad van Beheer. Ideologische tegen
stellingen en persoonlijke ambities leid
den tot een heftig konflikt dat handig zou 
worden misbruikt door het Vlaams 
Blok. 

GROEP VAN CENT 
Om het ontstaan van de Groep van Gent 
te situeren moeten we terug naar de 
statutenwijziging van 1991- '92. In de 
periode voor deze statutenwijziging wer
den zowel de leden van de Algemene 
Vergadering (AV), die de leden van de 
Raad van Beheer benoemen, als de leden 
van de Raad van Beheer (RVB) voor het 
leven verkozen. Deze ondemokratische 
wijze van aanstelling werd in 1992 ver
vangen door een nieuwe aanstellings
procedure. Vanaf het jaar 2000 zou de 
volledige AV worden verkozen. De ver
kiesbare leden moesten een meerderheid 
van stemmen - de helft -I- 1 - achter zich 
krijgen. Het aantal leden van de AV zou 
bovendien slinken van 60 naar 50. 
Daarom werd een overgangsmaatregel 
uitgedokterd door jurist Koen Baert. Zo 
bepaalde art. 33 dat vanaf januari 1995 
de helft van de leden van de AV zou 
verkozen worden door de andere helft. 
De herverkiesbare helft zou door „lo
ting" worden aangeduid. Het jaar daarop 
moest ook de „andere helft" verkozen 
worden door de nieuwe verkozen leden. 
Iedereen was het met dit voorstel eens. 
Wat niet zo verwonderlijk was, aangezien 
de verhouding binnen de RVB 7 radikalen 
tegenover 8 gematigden bedroeg: voor 
beide groepen kon een gunstig lot het 
nipte verschil wegwerken. 
Het „demokratische lot" liep falikant af 
voor de radikalen. Juist Michiel Deback
ere, de leider van de radikalen en lid van 
de RVB, werd bij de herverkiesbaren 
ondergebracht. Een „demokratische" 
meerderheid van de AV zag de kans 
schoon om deze onhandelbare aanstoker 

van konflikten, weg te stemmen. Een 
komiteelid stelde het zo : „ Door het 
dissidente optreden van Debacker kon 
het Komitee zich niet langer beschermen 
tegen zichzelf. Binnen de AV, waarin 
ongeveer 2/3 gematigden en 1/3 radi
kalen zetelden, was er aldus een ruime 
meerderheid voorhanden om Debacker 
weg te stemmen. Er werd dan ook van 
deze gelegenheid gebruik gemaakt." 
Naast Debacker werden ook de man
daten van de AV-leden Erik Peeters, man
dataris van het Vlaams Blok, priester 
Herman Bosteels en advokaat Bart Van-

demoere niet langer verlengd. Omdat 
Debacker niet meer binnen de RVB kon 

GESPREKKEN 

Tijdens een perskonferentie hing de 
Groep van Gent de vuile was buiten. Dat 
sloeg diepe wonden waardoor meerdere 
informele kontakten werden gelegd om 
de wonden te helen. Zo nam Lionel 

Vandenberghe in februari-maart 1995 res-
pektievelijk kontakt op met Richard Cells, 

Vlaamse beweging 
verscheurd? (2) 

worden opgenomen, zag het er naar uit 
dat de verhouding 7 gematigden - 6 
radikalen zou vervangen worden door 
een verhouding 8 gematigden- 5 radi
kalen. Bovendien evolueerde de samen
stelling van de AV verder in demokra
tische richting. Een 15-tal Bedevaart-
leden nam daarop ontslag uit onvrede 
met de niet-herverkiezing van Debacker. 
Tot die 15 leden behoorden de 5 gewezen 
RVB-leden Michiel Debackere, Eric 

Crommelynck, Jean Pierre Dewijngaert, 

Arseen Vandevelde en Luc Vranckx en de 
gewezen AV-leden priester-dichter An-

toon Van Wilderode, Voerenaar Guide 

Sweron en TAK-woordvoerder Guido 

Moons. Vier andere AV-leden namen vrij
willig ontslag. 

Door het ontslag van de radikalen werd 
de werking binnen de RVB grondig ver
stoord. Overigens boden de radikalen aan 
de progressieven een uitgebreide meer
derheidspositie op een zilveren schotel 
aan. Daartegenover vormden de ontslag-
nemenden de Groep van Gent. De in
terne, dissidente druk op het komitee 
werd daardoor vervangen door een ex
terne en moeilijk te lokaliseren druk. 
Want via de Groep van Gent begonnen 
zowel het Vlaams Blok als de vereni
gingen TAK, het O W onder de leiding 
van }an Jambon, de Vlaamse Volksbe
weging onder de leiding van Peter De 

Roover en het Davidsfonds onder de 
leiding van Lieven Van Gerven zich met 
de werking van het Komitee te bemoeien. 
Via 't Pallieterke en Dietsland-Europa 

werden pogingen ondernomen om het 
kroonstuk van de Vlaamse beweging, het 
IJzerbedevaartkomitee, te „veroveren". 

de voormalige als te „lauw" bevonden 
voorzitter van het ANZ, met Jan Jambon, 
de latere voorzitter van het O W en met 
Hugo Portier voorzitter van het ANZ. 
Ondertussen werden slechts enkele van 
de vrijgekomen beheersmandaten inge
vuld, teneinde de ontslagnemenden niet 
voor het hoofd te stoten. Op die manier 
kregen ze de kans terug te keren en hun 
impakt in het Komitee te behouden. 
Op vergaderingen van het AV werd door 
iedereen, behalve Hugo Van Hemelrijck, 

aangedrongen formele gesprekken aan te 
knopen met de Groep van Gent. Ook de 
pers sprak zich in die zin uit. Op 14 mei 
1995 volgde dan het eerste formeel ge-
prek tussen de Groep van Gent en het 
Bedevaartkomitee ten huize van 
bemiddelaar Michiel Vandekerckhove. 

Guido Moons, Arseen Vandevelde en Luc 

Broekaert traden daarbij op als de woord-

De lottrekking liep faliekant af voor 
Debackere. 

voerders van de Groep van Gent. Bart 

Maddens, Luc Collet en Carlos Van 

Louwe als de woordvoerders van het 
Komitee. 

Van bij haar ontstaan eiste de Groep van 
Gent dat het Komitee zou worden ge-
radikaliseerd, gedepolitiseerd en gede-
mokratiseerd. Altans naar de buitenwe
reld toe, want tijdens het eerste gesprek 
bleken deze eisen weinig om het lijf te 
hebben. In feite eiste de Groep van Gent 
dat het Komitee het OW-memorandum 
klakkeloos zou overnemen en dat het 
bovendien openlijk en duidelijk afstand 
zou nemen van de vrije tribune van 11 juli 

1994. Ten aanzien van de zogenaamde 
demokratiserings- en inspraakeis formu
leerde de Groep van Gent geen enkel 
voorstel. 

Het Komitee stelde voor een deonto-
logische kode op te stellen, zodat in
dividuele komitee-leden niet meer in 
staat konden worden gesteld persoonlijke 
initiatieven te nemen. Bovendien kwam 
het zelf op de proppen met de inspraak-
gedachte via een aangepaste plaatselijk-
provinciale werking, zodat de doorstro
ming van basis naar top zou worden 
verfijnd. In naam 

van het volledige komitee en in samen
werking met de Groep van Gent werd 
ook de 

bereidheid verwoord om een vrije tribune 
te plaatsen die het onderscheid met de 
compromisloze progressieven zou aan
tonen. Tot slot stelde het komitee voor 
het OW-memorandum te aanvaarden, 
mits daar een aantal amendementen kon 
worden aan toegevoegd. Zelfs een ont
werp van nieuwe begiselverklaring werd 
naderhand aan alle gesprekspartners ver
trouwelijk bezorgd. 

De gesprekken van 14 mei 1995 ver
liepen in een kostruktieve sfeer. Men wist 
wie met wie praatte. De woordvoerders 
van de Groep van Gent waren bovendien 
(gewezen) vrienden en kollega's. De 
voorstellen over de eventuele vrije tri
bune, deontologische kode en OW-
amendementen had de Groep van Gent in 
die mate verrast dat het hen „voldoende 
genoegdoening" schonk om een nieuwe 
vergaderdatum vast te leggen op 26 mei 

1995. Wat de basis had kunnen worden 
van een akkoord, werd nadien grondig 
verpest door het officieel op 31 mei 1995 
opgerichte Forum. Daarover leest u meer 
in een volgende bijdrage. (evdc) 

Wat 
aanvankelijk 
de basis had 
kunnen 
worden van 
een akkoord, 
werd nadien 
grondig 
verpest door 
het Forum 
(foto 1995). 
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